Freguesia Vila Nova de Nova de Monsarros
Rua do Cai Água
3780-566 Vila Nova de Monsarros
e-mail : jfvnm@sapo.pt

telef. 231516466

Exma Senhora:

Presidente da Assembleia de Freguesia
de Vila Nova de Monsarros

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na al). e) no ponto 2, do artº. 9º
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, cumpre-me informar V. Exa. sobre a atividade
realizada pelo Executivo da Freguesia no período que decorreu entre 18 de abril de
2015 a 30 de junho de 2015, bem como a situação financeira da Freguesia:
1- Atividades da Junta de Freguesia:


Limpeza e manutenção dos cemitérios de Vila Nova de Monsarros (dois) e

de Grada, como habitualmente;


Aplicação de herbicídas biológicos nos cemitérios;



Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Trabalhos de abertura de cinco covais;



Limpar a zona envolvente da EB1de Vila Nova de Monsarros e manutenção do

jardim;


Limpeza das valetas na estrada de Vila Nova a Grada;



Limpeza das valetas na estrada que liga Grada ao cemitério;



Continuação da elaboração do projeto da nova Sede da Junta de Freguesia;



Colaboração na resolução do processo burocrático de legalização da moradia/
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terreno da sra. Rosa Santos, localizada no Largo Júlio José de Almeida em Vila Nova
de Monsarros;


Corte da relva do jardim do CAS, em colaboração com o mesmo;



Colaboração na limpeza das bermas nas vias de comunicação fora dos

aglomerados urbanos da freguesia;


Execução de zona ajardinada (plantas e árvores), no parque de Monsarros,

incluindo a colocação de vedação em madeira tratada;


Organização e participação na Feira Medieval de Anadia, em parceria com o

Centro de Apoio Social;


Reunião na Rua da Vala em Monsarros, para acertar o procedimento da

mudança de um poste de média tensão, colocado no início da rua. Esta reunião teve
como intervenientes o Engº Pessoa Neto, Diretor da EPD-Norte, o Topógrafo
avençado da EDP, os proprietários envolvidos no processo, o Engº Cosme, em
representação da Câmara Municipal, o Tesoureiro e o Presidente da Junta;


Reunião no Rio da Serra, Várzea de Vila Nova de Monsarros. Esta reunião teve

como intervenientes, o Engº João Alberty da ARH Centro (Coimbra), o Srº Virgílio
Carvalho, em representação da Junta de Agricultores e o Presidente da Junta;
-

Na Assembleia de Freguesia o Presidente da Junta, complementou:

Informe-se que esta reunião pretendeu ser uma reunião preparatória para
uma outra que virá a acontecer, penso, brevemente, com as entidades com
responsabilidade no assunto, ARH Centro (Administração de Recursos Hídricos
do Centro), Câmara Municipal e Junta de Freguesia e ainda todos os
proprietários abrangidos.


Instalação do novo serviço de telecomunicações (Telefone e Internet), na sede

da Junta de Freguesia;


Fornecimento de material para execução de valetas, no largo Barão de

Recardães, Rua principal e Rua do Chafariz, no lugar de Grada;
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Colaboração com a Câmara no fornecimento de materiais (areia, cimento, brita

e tela em PVC), para a recuperação do piso no “ Santuário“ de Nª Srª das Neves;


Em colaboração com a Câmara Municipal, cedência de máquina giratória para

reparação de acesso no Rio da Serra na zona da Várzea de Vila Nova de Monsarros;


Reunião com as Associações da Freguesia para tratar dos seguintes assuntos:

segundo torneio Municipal de malha; participação na Feira da Vinha e do Vinho;
realização das marchas populares 2015; organização da Feira Medieval em Vila Nova
de Monsarros;
-

Na Assembleia de Freguesia o Presidente da Junta, complementou:

- Para esclarecer melhor o ultimo ponto, aproveito para informar que a
denominada Feira Medieval, embora possam seguir-se algumas regras
especificas, e também a pedido de alguns intervenientes, precisamente
para não ser tão exigente aos participantes será agora denominada, “Feira
das Tasquinhas“. Será supervisionada pela Junta de Freguesia em
colaboração com o Centro de Apoio Social. Realizar-se-á no recinto do
CAS também para permitir a atuação prevista da nossa marcha que
estreou na FVV em Anadia e irá atuar no próximo sábado na Curia, a
aprtir das 21horas.


Colaboração com a PT na colocação de posto público fixo de telecomunicações

em Parada;


Colaboração na Atividade Física para Todos, terças e quintas feiras das 19h45

às 20h30. Esta atividade é da responsabilidade da empresa Helpidez – Atividade
Física, Lda.;


Colaboração com a CMA na limpeza das valetas e vertentes em diversas

estradas da freguesia;


Limpeza da zona envolvente à Fonte da Fiuzeira;
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Desobstrução dos esgotos no cemitério de Vila Nova de Monsarros;



Colaboração com o CAS na organização do torneio de Futsal efetuado no

pavilhão de Vila Nova de Monsarros;


Limpeza do caminho rural que inicia junto à Igreja Matriz e termina no Rio da

Serra;


Preparação e participação, com um Stand, na Feira da Vinha e do Vinho em

parceria com todas as Associações da freguesia;


Preparação e participação da marcha da freguesia na Feira da Vinha e do

Vinho, pela nona vez;


Colaboração com o CAS na “ Tasquinha”, na Feira da Vinha e do Vinho em

Anadia;


Inicio das obras de requalificação do espaço junto à Sede, antigo parque

infantil;
Na Assembleia de Freguesia o Presidente da Junta, complementou:
- O início das obras justificam-se pelo fato de que no próximo dia 2 de
agosto de 2015, estar agendado o 2º Torneio da Malha da freguesia, para apurar
o nosso representante na final do Torneio Municipal a realizar em Anadia, no
dia 20 de setembro, em competição com todas as freguesias do concelho;


Colaboração com a Câmara na definição das obras de requalificação da EB1 de

Vila Nova de Monsarros;
Na Assembleia de Freguesia o Presidente da Junta, complementou:
- Complementarmente informo que esta colaboração traduziu-se num ato
mais formal que foi uma reunião na passada 5ªfeira, dia 25, entre a Presidente
de Câmara, o Profº Ângelo, responsável camarário pela área especifica e eu
como Presidente de Junta.
Ficou o comprometimento efetivo de que as obras irão avançar brevemente,
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suportadas pelo orçamento da Câmara.


Colaboração com a Câmara Municipal, no alcatroamento do Beco da Lapa em

Além do Rio, lugar de Vila Nova de Monsarros;


Colaboração com a Câmara Municipal, no alcatroamento da Travessa do

Daião, em Grada;


Colaboração com a FNA – Fraternidade Nuno Álvares, na ocupação da antiga

EB1 de Algeriz;

2- Situação financeira


No que diz respeito ao período referido, informamos que os saldos bancários se

encontram positivos, estando todos os pagamentos liquidados.

Vila Nova de Monsarros, 30 de junho de 2015

O Executivo
O Presidente – António Ferreira de Carvalho - ............................................................
O Tesoureiro – António Manuel Pereira Duarte - …......................................................
A Secretária– Adelina Maria Dias de Almeida - ….......................................................

5

