ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
VILA NOVA DE MONSARROS
3780 566 VILA NOVA DE MONSARROS

1- Ponto um – Apreciação da Informação do Presidente da Junta sobre a atividade da Junta de
Freguesia;
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
- Continuação da elaboração do projeto da nova Sede:
- Trata-se de um projeto designado pela Nova Sede, neste documento, porque coincide com a
nova reinstalação da mesma, no entanto, passou a ser um projeto mais amplo, que considerado de
curto prazo, se pode transformar eventualmente num projeto de médio e até de longo prazo e isto
porque:
- Analisadas as diversas variáveis possíveis, os locais e fases de intervenção;
- Quantificados na forma de estimativa os diversos trabalhos/fases a realizar;
- Analisadas as possíveis origens de financiamento;
- Existe agora a necessidade de fixar prioridades:
- Se por um lado temos necessidade urgente de dar melhores condições de conforto
na sala de atendimento (correção acústica e mobiliário), temos por outro lado uma situação urgente
de intervenção na cobertura do edifício, que depois de diversas vezes objeto de análise técnica do
seu estado de deterioração, concluiu-se que será sem dúvida a obra a curto prazo a tentar realizar.
Neste momento e ponderadas as diversas alternativas chega-se à conclusão que a solução passa por
restaurar a cobertura na sua totalidade. Tais trabalhos estimam-se neste momento em cerca de
30.000€+IVA.
- Reunião com as Associações da Freguesia:
Para além dos assuntos referidos no documento, transmiti também aos presentes o convite
endereçado pela Assembleia Municipal de Anadia, no propósito da mobilização das Associações
para estarem presentes com os seus estandartes nas comemorações do 25 de abril, que se irão
realizar a partir das 16h30m nos Paços do Concelho.
Na mesma reunião informei ainda que a freguesia irá estar representada em mais dois
eventos em Anadia, em colaboração com a CMA. A nossa participação será em parceria com o
CAS, a saber:
- dia 1 de maio, na Feira de Artesanato, a decorrer na Praça da Juventude em Anadia;
- dias 13 e 14 de maio, na Feira Medieval, a decorrer na frente dos Paços do Concelho e
com atividades no Museu do Vinho da Bairrada.
Desde já aproveito para fazer um convite a todos os elementos desta Assembleia para que
se associem aos eventos e possam também estar presentes. Informo ainda que estes eventos
saldam-se em alguma angariação de fundos, neste caso, em benefício do Centro de Apoio Social.
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- Colaboração com a resolução do processo burocrático de legalização da moradia e terreno
da Srª Rosa:
- Sobre este assunto posso informar que:
- Na passada terça feira o executivo da CMA, aprovou por unanimidade a compra
da propriedade e a realização das obras, conforme o projeto também aprovado nesta
Assembleia;
- Esta semana conseguiu-se que o Ministério Público possa vir a dar brevemente
ordem, para a demolição da casa, da responsabilidade da CMA.
- Existe já a possibilidade de a curto prazo se poder iniciar um outro processo que é
o do Ministério Público dar ordem de venda da propriedade. Informo no entanto, que quem
decide é sempre o Ministério Público e os prazos decorrem sempre da lei.
- Demolição de quatro jazigos elevados no cemitério velho:
Ponto de situação dos três restantes:
- da Família Barreto, continuamos à espera de resposta da família. Inicialmente
contatada a esposa, esta informou que o assunto será da responsabilidade das filhas. Entretanto
uma delas, já esteve em contato connosco, via email, mas continuamos à espera de mais
desenvolvimentos;
- das famílias Ricardo Ruas/António Cerveira Dias, está tudo acertado faltando só a
questão da colocação da placa, no novo jazigo;
- da família Costa Veiga de Grada, existe o entendimento de que o jazigo possa ser
removido pedra por pedra, a despesas da família, ou então a possibilidade de o jazigo ficar como
eventual memorial, atendendo ao interesse arquitetónico que possa ter. Em qualquer das situações
os interesses da família terão que ser acautelados previamente.
- Colaboração com a CMA, a ADRA e o CAS, nos casos de apoio social ao Srº José Duarte e
ao Srº Fernando Lopes :
Sr. José Duarte, em Vila Nova de Monsarros:
Tratou-se de um processo iniciado em finais de 2013 e que termina agora com
sucesso, onde o protocolo que existe entre a Junta, o CAS e a ADRA, teve uma influência
determinante e que sem a ajuda monetária, da isenção de taxas de ligação da água, esgotos
e eletricidade de parta da CMA seria de muito difícil concretização. Também é justo referir
aqui a intervenção da ADRA, entre outras coisas, na limpeza e agora no que falta que é no
realojamento do Srº José Duarte. A empresa Sanitana forneceu graciosamente todo o
material sanitário e o material de revestimento azulejo e mosaico foi fornecido
graciosamente pelo CAS que teria sido oferecido anteriormente para estes casos.
Sr. Fernando Lopes, em Grada:
Tratou-se de um processo muito longo tendo sido iniciado em 2011, sobre a
iniciativa da ARG, onde para além de referenciar a situação, de providenciar o projeto
conseguiu desde logo todas as louças sanitárias fornecidas graciosamente pela Sanitana e
os materiais de revestimento, azulejos e mosaicos, fornecidos pela Pavigrês.
Chegou agora ao fim com sucesso, pelo apoio mais efetivo dos intervenientes referidos,
principalmente, pela ajuda monetária da CMA, atribuída ainda em 2013.
- Colaboração com a PT na colocação de posto público de telecomunicações em Algeriz.
Informo ainda que a exemplo desta colocação, encontra-se ainda em aberto a possibilidade da
PT vir a colocar também um posto em Parada. Nesta semana, voltei a ser contatado para a decisão
final do local, que será na Rua Além do Rio.
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