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A convite da Universidade Sénior de Lisboa a 

Freguesia do Monte acompanhou um grupo de 

cinquenta alunos na visita pelo Concelho da 

Murtosa, visitando os museus e desfrutando de um 

passeio de barco moliceiro.



Colocamos terra preta nos canteiros 

nascente/sul e poente /sul (laterais aos 

Jazigos), nivelando com os passeios



Aplicamos relva em rolo nos quatro canteiros da entrada do cemitério.



Limpeza no exterior do cemitério, em volta 

dos muros (2 metros) nascente/sul e 

poente, (a nascente com corte de árvores).



Levamos a cabo o compromisso de criar a “Semana do Catrazana” em parceria com as 

Associações locais: Associação Cultural e Desportiva do Monte, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola do Monte/Agrupamento de Escolas da Murtosa, 

Rádio Saldida FM, Paróquia do Monte, Grupos de Carnaval F.L.M. e Alta Ten(s)ão, 

Conferencia São Vicente Paulo e Escola de Música Belas Artes.



Durante esta semana vivemos, partilhamos e estreitamos laços, com as diversas 

Associações, dinamizando e participando nas atividades organizadas por estas. 

Redescobrimos o sentimento de despertar nas pessoas a curiosidade de 

saber/aprender a origem de ser Catrazana, envolvendo a população num 

debate/diálogo em torno deste tema.



Implementamos o prémio “Catrazana de 

Mérito” à pessoa que se destacou no ano 

civil anterior.



Participamos no jantar do 39º Aniversário 

da ACDM.



Apoiamos o 6º Passeio das Bicicletas 

Antigas, organizado pela Associação 

Cultural e Desportiva do Monte.



A Junta de Freguesia organizou em parceria com a Juntas de Freguesias do Bunheiro, 

Murtosa e Torreira o Passeio Sénior, ao Convento de Santa Clara e à Quinta das 

Lagrimas-Coimbra.



A Junta de Freguesia organizou em parceria com 

a Juntas de Freguesias do Bunheiro, Murtosa e 

Torreira o Passeio Sénior, ao Convento de Santa 

Clara e à Quinta das Lagrimas-Coimbra.



Acolhemos o convite da Câmara 

Municipal para participar no 

Hastear da Bandeira Azul nas 

Praias da Torreira e Monte 

Branco.



No seguimento de um concurso público promovido pela Município da Murtosa, a 

Freguesia do Monte apresentou uma proposta à cessão dos direitos de exploração do 

equipamento cafetaria/bar, situado no Parque Municipal da Saldida – Monte de forma a 

valorizar e dinamizar o mesmo.

Em resultado desta candidatura a nossa proposta, tendo ficado em primeiro lugar da 

lista, a mesma não pôde ser considerada por existir incompatibilidade entre as 

atribuições de uma Freguesia e de um espaço de exploração comercial.



Demos cumprimento à solicitação da Portugal Telecom, para a colocação de um 

posto público no edifício/sede para a utilização dos cidadãos.



Demos cumprimento à solicitação 

da Portugal Telecom, para a 

colocação de um posto público no 

edifício/sede para a utilização dos 

cidadãos.



Apoiamos a Festa da Nossa 

Senhora da Boa Viagem, de 

forma a dar continuidade à 

realização das tradições 

culturais da nossa Freguesia.



Demos cumprimento ao pedido da Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais do Baixo Vouga para a realização de trabalho em favor da Comunidade, 

da cidadã Ana Paula Pereira de Pinho Amador.



O executivo iniciou a 

informatização dos dados 

orçamentais e de tesouraria no 

sistema de contabilidade das 

freguesias/POCAL.



Numa época em que muitos 

emigrantes regressam à sua terra 

natal, para passarem umas 

merecidas férias e visitar os seus 

familiares, esta Freguesia associou-

se aos festejos da “Semana do 

Emigrante”, organizada pelo 

Município da Murtosa.



Apoiamos o Grupo de Motards da Murtosa com um 

subsídio de cinquenta euros para a realização do 6º 

Encontro de Motards



A Freguesia candidatou-se ao programa de “Contrato Emprego-Inserção” 

promovido pelo Governo Português/Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, no âmbito da contratação de desempregados de curta e longa 

duração. 



O executivo reorganizou a sala de reuniões da sede de Freguesia, com a criação de 

espaço “Museu”, retirando alguns armários e secretárias antigas sem utilidade, 

colocando-as na “Casa do Guarda do Cemitério” com a finalidade de criar um espaço 

de apoio e arrumação aos materiais utilizados no dia-a-dia. 



Acolhemos do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Aveiro, dois estágios com a duração 

de cento e vinte horas, para a realização da 

formação prática em contexto de trabalho na área 

profissional de operadores de jardinagem.



Neste âmbito, desenvolvemos e requalificamos toda a área envolvente à 

sede da Freguesia, retirando alguns arbustos velhos e semeando/plantando 

novas flores. 

No seguimento desta intervenção colocamos o sistema de rega em todo o 

jardim e reparou-se o muro a sul colocando massas novas e pintando



ANTES                          DEPOIS
Para melhorar a Avenida de 

Santo António do Monte, 

colocamos nas caixas das 

árvores terra preta nivelando 

a sua altura e semeando 

novas plantas. 

Reparamos o “canteiro da 

oliveira” em frente ao 

“Guedes” reconstruindo a 

palavra “Monte” danificada 

pela passagem de um 

camião.



Em parceria com o Município da Murtosa, 

a Freguesia do Monte levou a cabo o 

recuo de um muro por mutuo acordo, no 

Caminho da Malpica e o alargamento da 

curva na mesma rua.



Continuamos a efectuar a manutenção e 

limpeza do Cemitério e dos espaços 

verdes na Freguesia



Acompanhamos e prestamos o apoio a população na resolução das 

suas solicitações, encaminhando-as para as entidades públicas e 

privadas com competência e capacidade de resposta. 



OBRIGADO


