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Com o objetivo de alargar o 

espaço de informação à Freguesia 

do Monte, decidimos substituir o 

painel informativo existente, por 

um mupi  de maior dimensão. 

(ainda por terminar) 



Com a aprovação da Delegação de Competências sentimos necessidade de reparar o 
trator, para que os colaboradores da Freguesia pudessem ter um meio de transporte de 

apoio, às limpezas de ruas e pequenas reparações da Freguesia. Aproveitamos esta 
intervenção para melhorar a pintura do mesmo



Adquirimos dois tampos de madeira com o objetivo da sua utilização em multifunções, 

sendo uma delas a criação de melhores condições de trabalho para esta Assembleia.



Operacionalizamos as 
obras que levaram a 

cabo a divisão da rede 
elétrica, entre sede da 
Freguesia e o espaço 
afeto à radio Saldida, 

com a criação do quadro 
elétrico no interior da 

sede. 



Reorganizamos o 
espaço contiguo ao 
cemitério (garagem) 
no sentido de criar 

melhores condições 
para guardar os 

materiais de apoio 
aos serviços desta 

Freguesia.



Acolhemos 
durante duas 

semanas no salão 
do edifício sede, o 
curso de formação  
“Manobradores de 

Maquinas em 
Obra”, realizado 

pela empresa 
Planeta 

Informático



Acolhemos durante duas semanas no salão do edifício sede, o curso de formação  

“Manobradores de Maquinas em Obra”, realizado pela empresa Planeta Informático.



Substituímos o 
motor da sede da 

Freguesia, uma vez 
que o existente 

avariou



Elaboramos um protocolo de cooperação com a Advogada Paula Rodrigues, no sentido 

de oferecer apoio jurídico de prevenção à população da Freguesia do Monte.



Criamos um horto no lugar da Arribação, onde procedemos à plantação de varias 
plantas, nomeadamente tulipas, roseiras, coroas, gladíolos entre outras.



No seguimento das obras levadas a cabo no jardim do edifício sede e com as opiniões 

recebidas por vários cidadãos, incluindo alguns membros da Assembleia de Freguesia, 

levamos a cabo a demolição do muro envolvente, abrindo assim o espaço à população.



Candidatamo-nos ao programa “Contrato Emprego-Inserção” promovido pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da contratação de 

desempregados de curta e longa duração. Tendo sido aprovada e selecionado um 

cidadão da Freguesia do Monte, iniciando as suas funções como administrativo na 

secretaria da Freguesia, possibilitando assim a abertura desta ao cidadão em 

horário laboral. 



Apoiamos a Escola Primaria do Monte, no desfile de Carnaval, 

prestando todo o apoio logístico necessário à sua realização. 



Demos cumprimento ao pedido da Direção 

Geral da Reinserção e Serviços Prisionais 

do Baixo Vouga para a realização de 

trabalho a favor da comunidade de quatro 

cidadãos.



Participamos na apresentação publica, a convite do Município da Murtosa, do QCIRA 

2020.



Por solicitação do Município da Murtosa, acolhemos no salão do edifício sede a 

apresentação do primeiro esboço do projeto para o centro da Freguesia elaborado pelo 

arquiteto João Ruela. Neste encontro estiveram presentes o executivo do Município, 

executivo da Freguesia, e a Comissão da Fabrica da Igreja.



Procedemos a transplantação de tulipas do horto da Freguesia, para as floreiras 

situadas na entrada do cemitério e para a rotunda da Caixa Agrícola.



Celebramos um contrato de consultoria com a empresa Global-Soft, no sentido de 

apoiar a contabilidade da Freguesia. Este contrato pretende verificar e acompanhar os 

movimentos financeiros da autarquia.  



Em parceria com a Escola Primaria do Monte, associamos-nos às comemorações do 

dia Mundial da Árvore, plantado no jardim da sede uma árvore “chinus molle”



Corte de relva nos espaços

verdes, nos seguintes locais,

rotunda do “Guedes” e Escola de

Condução, Parque da Saldida,

Cemitério do Monte e na lágrima

de Santo Estêvão.



Poda de árvores, nos seguintes 

locais, Cemitério do Monte interior e 

exterior, a nascente do Pavilhão do 

A.C.D.M, a norte da Caixa de credito 

Agrícola, no Parque da Saldida, 

Avenida Santo António, Rua da 

A.C.D.M, Rua Jornal Concelho da 

Murtosa.



Arruamentos, limpeza de arruamentos, bermas, passeios e estacionamentos, nos seguintes 

locais, Avenida Santo António, Beco João do Bem, Beco do Aido de Bexigas, Beco do Aido Do 

Afonso, Beco do Trocato, Caminho da Malpica, Rua Alvares Cabral, Rua Arrais Manuel Sebolão, 

Rua Brigadeiro Américo Sardo, Rua Conferencia São Vicente de Paulo, Rua da A.C.D.M., Rua 

da Igreja, Rua da Varina, Rua de Santa Luzia, Rua do Rato Monte, Rua dos Catrazanas, Rua Dr. 

José Amador, Rua Francisco Sassú, Rua João José Vieira, Rua Maria dos Anjos de Matos, Rua 

Monsenhor Costeira Monte e Bunheiro, Rua Padre Rodrigo Tavares, Rua Professor Matos 

Calado, Travessa da Rua da Igreja, Viela da Catrina, Viela da Marzagoa, Viela do Poceirão, 

passeios e ciclovias na Saldida.



Reparações nos estabelecimentos de 
educação e manutenção dos espaços 

envolventes, desentupimento/limpeza do 
sistema de esgotos, substituição de 

lâmpadas iluminarias, manutenção do 
quadro elétricos, execução de pequenas 

instalações para ligação de aparelhos 
elétricos, outras pequenas reparações no 
Jardim de Infância da Escola Primaria do 

Monte. 



Toponímia e Sinalização Vertical, recolocação de um 
STOP na Rua Francisco Sassú.





OBRIGADO


