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5ª

Volta 

à Murtosa    

em 

Bicicleta



Homenagem pelos 100 anos da Srª. Maria do Céu Vieira

Ofertando uma imagem em ceramica da Nossa Senhora com o Menino



Preparação da terra para plantação de relva nos canteiros exteriores do cemitério



Retiramos duas floreiras de um recanto em frente à padaria Santo Antonio em virtude 

de uma queixa dos vizinhos, colocando-as  na entrada do cemitério. 



Colaboramos na 

preparação e limpeza do 

circuito a precorrer na 

Freguesia do Monte para o 

evento do VI Bike Night 

organizado pelos “Dragões 

da Murtosa”



Organizamos a garagem anexa ao cemitério com a colocação de suportes e parteleiras. Demos 

uma limpeza geral ao trator no sentido de solicitar orçamentos para o seu arranjo.



Participamos na exposição intitulada “Sentir a Madeira” do Srº. João Pinto



Colocamos 

terra preta nos 

canteiros 

nascente sul e 

poente sul, 

laterais aos 

jazigos 

semeando 

relva.



Subsidiamos o 

agrupamento de 

escola da Murtosa 

para apoiar na 

compra de medalhas 

para os alunos 

vencedores do corta-

mato.



Associamo-nos à inauguração “Mota de proteção entre o cais do 

Mancão e o cais da ribeira do Gago”



Com aproximação do dia dos fieis, decidiu este executivo colocar gratuitamente à 

disposição dos cidadãos areia branca para aprimorar as suas campas.



Colocamos duas taças de barro de ornamentação com 

flores na entrada do cemitério.



Integramo-nos na apresentação do livro “Acorda Portugal” 

do Dr. Pinho Neno.



Solicitamos uma avaliação ao sistema e distribuição eletrica do edificio sede e 

do edificio onde se encontra a radio Saldida, no sentido de entender os valores 

elevados de facturação da energia electrica.



Efetuamos uma limpeza geral ao cemitério, incluindo a lavagem dos

muros exteriores assim como a sua pintura.



Participamos nas cerimonias dos 88 anos da criação do Municipio da Murtosa e na 

inauguração do Projeto sobre a identidade da região de Aveiro, “Lugares Multiplos” da 

Arquiteta Ana Aragão





Cooperamos na organização da Cerimonias religiosas do fieis defuntos 

disponibilizando todos os meios necessarios para a sua concretização.



O executivo esteve presente na inauguração da exposição de 

Tapeçaria da Srª Maria da Luz Paiva.



O executivo esteve presente na Homenagem aos 

Soldados Murtoseiros que pereceram na 1ª Grande 

Guerra

O executivo esteve presente na Homenagem aos Soldados Murtoseiros 

que pereceram na 1ª Grande Guerra



Em parceria com a Associação Juvenil Adição de Luz iniciaram no salão da 

Junta de Freguesia aulas de Ballet para crianças



Participamos no Concerto dos UHF organizado pela S.F.M. 

na casa dos escuteiros da Murtosa.



Decidiu este executivo colocar luzes de Natal num ponto central de referencia da nossa 

Freguesia, de forma a dar mais vida nesta epoca Natalicia.



Associamo-nos à 

inauguração da 

Exposição do 

Adriano Coutinho 

com o tema 

“Intemporal Bridge”.



Apoiamos a organização do 1º Torneio de 

Sueca organizado pelo grupo de carnaval 

F.L.M



Participamos no 

Concerto de Natal a favor 

da ACDM, da Paroquia 

do Monte e da “Maria”.



Estivemos presentes na 

Gala de Encerramento do 

Festival da Canção da 

Murtosa.



Subsidiamos o  “I Grande Prémio de Atletismo da Murtosa” com 300€.



Participamos no almoço de Natal do ACDM onde ofercemos a todos 

um chapeu panamá.



Comparticipamos o Agrupamento de Escola da Murtosa com cento e ciquenta euros, 

para a aquisição de lanches para a festa de Natal



Efetuamos limpeza e corte dos arbustos nos jardins envolventes à 

Capela do Santo Estevão



OBRIGADO


