
Informações

Maio Florido
No dia 1 de Maio, Monserrate acordou mais bonita, os habitantes participaram como é habitual no concurso “Maio
Florido” expondo as coroas e tapetes floridos confeccionados de acordo com o regulamento deste evento.
Os prémios atribuídos foram os seguintes:

Queima do Judas
As comemorações da “Queima do Judas” decorreram no
passado dia 3 de Abril de 2010.
O Judas, as carpideiras e os miúdos percorreram as ruas

acompanhados pelo
Grupo de Bombos da
Casa dos Rapazes e
pelas pessoas que
quiseram fazer parte do
cortejo com destino ao
Campo do Castelo, local
onde se fez a leitura do

testamento e de seguida a “Queima do Judas”.

Peddy Paper e Feirão
Esta foi mais uma iniciativa da Junta de Freguesia para angariação de fundos para

a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Neste dia
trouxemos para o Largo de São Domingos muita música
e uma lufa-lufa a lembrar os dias mais movimentados
das Festas da Nossa Senhora d 'Agonia.
Temos a agradecer a todos os comerciantes e particulares da Freguesia que quiseram
contribuir para o”Feirão”. No entanto, no que se refere ao “ Peddy Paper”, mais uma
vez não tivemos grande adesão. Só participaram 6 equipas e a maior parte não eram
da freguesia.

Ocupação Tempos  Livres da Páscoa

As actividades de tempos

livres correram bem, as

crianças gostaram das

actividades que lhes

foram proporcionadas e

esperamos continuar com

esta iniciativa, pois só traz

mais valias às nossas crianças.

Agradecemos a colaboração das Associações, Instituições, Escolas e Particulares que participaram no Maio Florido.

Coroas
1º prémio: ASCISF

2º prémio: COLÉGIO DO MINHO e ASS. APOIO À INFÂNCIA DE MONSERRATE
3º prémio: IPVC

Tapetes:
1º prémio: JARDIM DE INFÂNCIA  N.º 2 DE MONSERRATE

2º prémio: ESCOLA EB 2,3 DR. PEDRO BARBOSA
3º prémio: ESCOLA SECUNDÁRIA MONSERRATE

Agora sim! O Campo da Nossa Senhora d'Agonia vai ser aproveitado com a dignidade que merece.

É com muita satisfação que vemos Monserrate como anfitriã e desejamos que muitos mais eventos se realizem nos
relvados do Campo de Nossa Senhora da Agonia.

A Junta de Freguesia, já no próximo dia 5 de Junho,
vai comemorar o Dia Mundial do Ambiente/Dia Mundial
da Criança dinamizando actividades infantis, como
insufláveis, ateliers de pintura e jogos, entre outros.

Vai a Junta, durante os meses de Junho, Julho e
Setembro (Sábados), organizar actividades desportivas
diversas; consulte o programa que brevemente será
publicado.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, em
colaboração com algumas Associações desportivas de Viana como a Associação de Voleibol de Viana do Castelo,
Associação de Futebol de Viana do Castelo, Clube de Basquete de Viana, Clube de Râguebi de Viana, entre outras,
organizou várias actividades que visam a prática de desporto, no âmbito dos Domingos Saudáveis.

O objectivo destas actividades é proporcionar oportunidades para que as crianças e os jovens possam viver experiencias
agradáveis, fazer novos amigos, apreender novas habilidades e rentabilizar o investimento no Campo d´Agonia, utilizando
este bonito espaço na nossa Freguesia.

Estacionamento subterrâneo do Campo d'Agonia
O Parque de estacionamento subterrâneo do Campo d'Agonia, o maior da Cidade, com 1080 lugares e que custou à
VianaPolis doze milhões de euros, abrirá em Junho, depois de ter estado encerrado cerca de um ano e meio, devido a
problemas de infiltrações.
Como muito bem foi dito pelo Presidente da Câmara, esta importante obra foi encomendada sem água, e é sem água
que os Vianenses a querem e, naturalmente, sem mais qualquer custo.

Considerando a enorme importância que as Comissões Sociais de Freguesia e/ou Inter-freguesias podem desempenhar
no combate à pobreza e à exclusão social e na concretização de uma intervenção articulada e próxima das pessoas e
dos seus reais problemas, a Câmara Municipal de Viana do Castelo celebrou recentemente um contrato de prestação
de serviços com a Eng.ª Maria João Rauch, com vasta experiência na mobilização e dinamização de parcerias, que
prestará assessoria ao funcionamento da nossa Rede Social ao longo do ano de 2010. Este trabalho tem como objectivo
principal a definição das áreas prioritárias de intervenção na Freguesia e, consequentemente, a melhoria das condições
de vida dos habitantes e das organizações de cada um dos territórios.
No passado dia 11 de Março, a Comissão Social de Freguesia de Monserrate realizou um workshop, moderado pela Eng.ª
Maria João Rauch, para definição das já referidas áreas prioritárias. Assim, os parceiros presentes identificaram as
seguintes áreas-problema: 1. Desresponsabilização dos Pais/Encarregados de Educação; 2. Desemprego; 3. Ausência
de articulação entre instituições; 4. Facilidade de acesso às drogas; 5. Violência doméstica; 6. Insuficiente apoio aos
idosos e 7. Prevenção tardia.
No âmbito das reuniões da CSF de Monserrate, os parceiros, com a colaboração do grupo de trabalho “Infância e Terceira
Idade”, propõem-se realizar as seguintes actividades durante os meses de Maio e Junho 2010:
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Acções Actividades Responsáveis Parceiros Calendário

Segurança dos
idosos

Acção de sensibilização
sobre as questões ligadas à
segurança na terceira idade

Agente Fernando Couto
Junta de Freguesia Monserrate
Associação de Reformados
Associação de Pais da Escola Pedro Barbosa
IPVC

18 Maio 2010
14H00
Auditório do IPVC

Promoção do
envolvimento
pais e filhos

Marchas Populares Presidente da Junta
de Freguesia de
Monserrate

Junta de Freguesia
CMVC
Associação de Pais
Escola Secundária de Monserrate
…

Mês Junho

Sinalizar o Dia Mundial do
Ambiente, promovendo a
Limpeza da Praia Norte por
pais e filhos

Escola Dr. Pedro
Barbosa

Escola Dr. Pedro Barbosa
Junta de Freguesia de Monserrate
CMVC
CMIA

Está em curso um projecto de remodelação do piso da Rua Amélia
de Morais na freguesia de Monserrate do Concelho de Viana do
Castelo.
A Remodelação está prevista para o início do próximo mês com
duração de 2 meses.

Esta rua encontra-se em muito mau estado de conservação,
apresentando um piso bastante degradado e passeios bastante
irregulares. Associando estes factos à necessidade de uma
intervenção neste local por parte dos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico de Viana do Castelo, foi proposta uma

remodelação dos pisos existentes de modo a reparar e melhorar
esta infra-estrutura.
Os passeios serão executados em cubo serrado de granito e as
guias e rampas de acesso a passadeira / garagens no mesmo
material. No arruamento será reposto o piso em betuminoso, à
imagem do que já existe no local.
No sentido de melhorar a acessibilidade desta rua, um dos passeios
será alargado de 1m para 1.6m, mantendo a circulação automóvel
actual e o estacionamento informal ao logo da mesma.

Rua D. Amélia de Morais - Remodelação de Piso


