Eventos a Realizar
Dia de S. José

Campanha da Liga Contra o Cancro “Um Dia Pela Vida”

No próximo dia 19 de Março, a Junta de Freguesia em
parceria com a Paróquia de Monserrate e com a Associação
“Josés de Monserrate” vai reactivar as comemorações do
dia de S. José, com a habitual procissão no dia de S. José,
conjuntamente com algumas animações.

Durante o mês de Janeiro e até Maio, a Liga Portuguesa Contra o Cancro
está a desenvolver o Projecto “Um Dia Pela Vida” em Viana do Castelo.
Todas as pessoas estão convidadas a participar nesta causa,
desenvolvendo uma actividade divertida e que angarie fundos para a Liga
contra o Cancro.
A sede encontra-se no Largo de S. Domingos
e espera por todos os participantes.
No dia 17 de Abril, a Junta de Freguesia vai
promover algumas actividades, entre as
quais, montar uma banca com alguns
artigos para venda. Todos estes artigos estarão à venda no Largo de S.
Domingos, para angariação de fundos e bens para a campanha “Um dia
Pela Vida”.
No mesmo local, durante a venda dos artigos, teremos vários grupos a
animar esta causa, nomeadamente o Grupo de Bombos da Casa dos
Rapazes e a Ronda Típica da Meadela, entre outros.
No mesmo dia, a Junta de Freguesia vai desenvolver um Peddy Paper que
decorrerá na Freguesia de Monserrate.
Pedimos às pessoas interessadas que se inscrevam para o Peddy Paper
na sede da Junta de Freguesia. Esta iniciativa, para além de ajudar a
campanha em causa, vai promover um convívio entre a população de
Monserrate.
Pedimos a participação e a comparência, no dia 17 de Abril, de todos
aqueles que puderem ajudar com o seu contributo.
No dia 8 Maio, na festa de encerramento, contamos com a participação
de todos para a caminhada solidária.
Informe-se na sede da Junta de Freguesia e consulte o site da Junta de
Freguesia.

Queima do Judas
No próximo dia 3 de Abril de 2010 podemos contar mais uma vez com a
tradicional “Queima do Judas”.
Este evento vai realizar-se junto ao Castelo Santiago da Barra, pelas
12.00, onde vai ser lido o testamento pelo Juiz e a “Queima do Judas”.
(falta texto)

Aceita-se inscrições para as Marchas Populares de 2010.
Este Executivo pretende manter as tradições, mas para tal acontecer as
pessoas têm de colaborar, por isso pedimos a todos aqueles que querem
manter as tradições vivas na Freguesia que falem com os seus familiares
e amigos para participarem neste evento e se inscreverem na Junta de
Freguesia de Monserrate.

Candidatura para Actividades de tempo Livres
Aceita-se inscrições para actividades de tempos livres destinadas a
crianças a partir dos 5 anos de idade, nos períodos de férias em Abril e
em Julho de 2010.
Informe-se na Sede da Junta de Freguesia ou através do telefone número
258826534.

Campanha de Limpeza na Zona Ribeirinha
“ Projecto Limpar Portugal”
A Junta de Freguesia vai promover, em parceria com APVC e Capitania, no
dia 20 Março de 2010, o “Projecto Limpar Portugal”, em conformidade
com outras iniciativas que vão decorrer a nível nacional. A partir daí vai
desenvolver uma campanha que inicia com a limpeza da zona ribeirinha
e a praia do Coral.
Deste modo, solicitamos que as Associações, as Escolas, entre outros,
se juntem a esta iniciativa e aguardamos o maior número de participantes
possíveis.
Pedimos ainda a compreensão e a colaboração dos Pescadores, para a
limpeza do cais.
Para esse efeito, no dia 13 de Março, o Presidente da Junta de Freguesia
de Monserrate vai promover uma acção de sensibilização na qual gostaria
de encontrar, além dos Pescadores, uma plateia diversificada.
Informe-se na sede da Junta de Freguesia de Monserrate.
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A nova sede da Junta de Freguesia de Monserrate
Está em construção a nova sede da Junta de Freguesia, junto ao Campo
d´Agonia. Este local vai ter uma área de acesso, um átrio destinado à
recepção, uma área administrativa (gabinete do Presidente, sala de
reuniões, secretaria e atendimento a o público e arquivo), salão nobre
e 2 instalações sanitárias. Esperamos que este local esteja ao dispor
de todos como tem sido com a actual sede.

Festa de Natal 2009
Cidade Saudável
Projecto Recolha de óleo
A Junta de Freguesia de Monserrate aderiu à
campanha “Recolha Selectiva de Óleos
Alimentares Usados”, promovida pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo. Deste modo,
pedimos a todos os moradores de Monserrate
que nã o deitem fora os óleos usados e guardem num recipiente, para
posteriormente este ser recuperado e usado para outros fins.
Este recipiente pode ser deixado na sede da Junta de Freguesia, para ser
reencaminhado para os devidos locais de aproveitamento.
Para qualquer dúvida, contactar o telefone 808200282 dos SMSB Viana
do Castelo.

Operação Tampinhas
A Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica está envolvida
numa campanha denominada “Operação Tampinhas”. Esta iniciativa tem
por objectivo a recolha de tampinhas de garrafas de plástico que depois
serão utilizadas como “moeda de troca” por equipamentos ortopédicos.
As pessoas interessadas em coleccionar
tampinhas, e assim colaborar nesta campanha,
podem ligar para a Associação através do telefone
258842195. A referida Associação pode pôr ao
dispor de quem necessitar: cadeira de rodas, cama
articulada, canadianas, entre outros.

Informamos todos os cidadãos sobre a morada e os contactos da Junta de Freguesia:
Rua dos Poveiros n.º 37 • 4900-351 Viana do Castelo
Telefone: 258826534 • Fax: 258811481
E-mail: jfmonserrate@mail.telepac.pt
Site: www.freguesiasdeportugal.pt

PROPRIEDADE:
Junta de Freguesia de Monserrate
REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:
Junta de Freguesia de Monserrate
Rua dos Poveiros, 37 - 1.º
4900-351 Viana do Castelo
Tel.: 258 826 534 – Fax: 258 811 481
TIRAGEM:
2500 Exemplares

Eventos Realizados

“Especial” é a palavra que traduz o momento mágico da festa de Natal que decorreu no passado
dia 12 de Dezembro, promovida pela Junta de Freguesia de Monserrate.
A tão aguardada festa contou com várias atracções proporcionadas à vasta assistência, desde
os mais pequeninos até aos mais crescidos, com a apresentação da Raquel Amorim.
Os pontos mais altos da festa vão desde a chegada do Pai Natal à actuação dos meninos da
Associação de Apoio à Infância de Monserrate, dos escuteiros do Senhor do Socorro, com o Presépio
ao vivo e o espectáculo promovido pelo
Circo.
Os olhares dos mais pequenos
traduziram a felicidade de um
momento memorável.
Com esta festa pretendeu-se uma
tarde diferente, com grandes
animações, proporcionando, desta
forma, momentos de convívio e bemestar entre as diferentes classes
etárias.
No final da festa todos tiveram direito
a uma pequena oferta da Junta de
Freguesia de Monserrate.

Workshop Infantil
Realizou-se na Junta de Freguesia, entre os dias 28, 29 e 30 de Dezembro
de 2009, um Workshop de expressões artísticas, destinado a crianças a
partir dos 5 anos de idade.
Para além do convívio estas crianças tiveram a oportunidade de visitar o
Museu e a Biblioteca Municipais e realizar actividades lúdicas na Piscina
Municipal, assim como de participar no concurso de “Presépios 2009”,
promovido pela Junta de Freguesia de Monserrate.

Concurso de Presépios 2009
A Junta de Freguesia de Monserrate lançou pela primeira vez um concurso de
Presépios a todos os moradores de Monserrate, assim como às escolas existentes
nesta Freguesia.
Deste modo foram apresentados a concurso os seguintes participantes:
O Colégio do Minho, os meninos do workshop promovido pela Junta de Freguesia
de Monserrate, o Café Castelo, o Café Mucaba, o Café Doce Lar, a Paróquia de
Monserrate e dois particulares.
Os presépios foram expostos ao público no
interior dos espaços escolhidos pelos
participantes. Estes foram fotografados pelos membros do júri, que decidiram atribuir um
prémio simbólico.
Este concurso contribuiu para a preservação
da crença Natalícia, proporcionando assim a
esta Freguesia o reacender de uma tradição
por muitos esquecida, o “nascimento do
Menino Jesus”.
O executivo da Junta de Freguesia agradece
aos participantes por toda a colaboração e
espera que, no próximo ano, a participação
seja maior e melhor, para podermos activar
esta iniciativa de grande valor tradicional.

Informações
Reclamações resolvidas
Esta Junta de Freguesia enviou a todas as instituições
competentes as reclamações que foram detectadas e que
foram chegando à nossa sede.
Das 147 reclamações, desde o início do mandato, só 14
foram resolvidas.
Estamos a aguardar que as instituições resolvam todos os
problemas que existem na Freguesia, a maioria dos quais,
no nosso entender, são de fácil resolução. Consideramos
que tem de haver um pouco mais de empenho das instituições
competentes para a sua rápida resolução, pois a Junta de
Freguesia vai continuar a lutar e a reivindicar o melhor para
a nossa Freguesia.
Declaração do IRS
No sentido de facilitar e ajudar os Munícipes, a Junta de
Freguesia aceitou a delegação de competências da Direcção
Geral de Contribuições e Impostos, pelo que a partir de 15
de Março, os Munícipes de Monserrate podem dirigir-se à
Junta de Freguesia de Monserrate e terão apoio no
preenchimento on-line da declaração do IRS.
Atendimento da Caritas Diocesana de Viana do Castelo

Grupo de Cantares das Janeiras
No passado mês de Janeiro, o grupo de cantadores das Janeiras do Sport Club Vianense, o dos Escuteiros do Sr. Socorro, o
dos Vicentinos do Sr. Socorro e a Paróquia do Sr. Socorro visitaram a sede da Junta, para apresentar várias canções alusivas
às Janeiras.
Desta forma o executivo da Junta de Freguesia recebeu estes grupos com satisfação, esperando que no próximo ano esta
actividade se repita e com mais grupos a participar.

Distribuição de Calendários 2010
No passado mês de Janeiro foram distribuídos Calendários a todos os Estabelecimentos Comerciais da Freguesia de Monserrate,
assim como a alguns particulares que o solicitaram.

Procissão da Nossa Senhora das Candeias
No dia 29 de Janeiro passou nas ruas da Ribeira a procissão da Nossa Senhora das Candeias. Esta procissão teve uma grande
adesão, por parte de todos os crentes.
A Junta de Freguesia, previamente, distribuiu, a todos os moradores de onde a procissão passou, velas para serem colocadas
nas janelas e assim contribuir para a continuação de mais uma tradição da nossa
Freguesia.
No dia 31 de Janeiro, assistiu-se a
um espectáculo proporcionado pela
Fundação Maestro José Pedro,
contando com a actuação de grupos
de jovens e crianças com
espectáculos musicais variados.
Depois desta actuação contou-se
com o habitual leilão oferecido a
todos os visitantes.

Convento de S. Domingos
4900-368 Viana do Castelo
Informamos que o atendimento desta Instituição de
Solidariedade Social se realiza às terças e quintas-feiras
entre as 15.00h e as 17.00h.
Informamos ainda que existe o roupeiro destinado às pessoas
necessitadas de roupa que o atendimento é feito às segundas,
terças e quartas - feiras entre as 15.00 h e as 17.00h, na Rua
da Bandeira.
Exposição em Monserrate
A Junta de Freguesia pretende realizar exposições diversas
durante o ano de 2010. Deste modo pede a colaboração de
todos os habitantes de Monserrate, que tenham em sua posse
artigos de pesca, fotografias antigas entre outros, e que
possam fazer parte desta iniciativa.
Agradecemos desde já a colaboração e aguardamos o
contacto.
Envelhecer com qualidade
A Câmara Municipal de Viana do Castelo desenvolveu um
Programa que envolve práticas que contribuem para um
envelhecimento activo e saudável, na área da terceira idade.
Para o efeito, planeou diversas actividades para os idosos,
tais como momentos de convívio, de aprendizagem e
divertimento.
As actividades realizam-se a partir das 14.00h, são gratuitas
e implicam uma inscrição prévia até à quarta-feira anterior à
actividade.
Os participantes devem levar sempre consigo o “Passaporte
Cultura da Idade”a fim de que a sua presença nas actividades
seja registada.

Protocolos
Projecto “Skate Volt”
A Junta de Freguesia de Monserrate
equaciona apadrinhar um projecto
denominado “Skate Volt”, a pedido dos
alunos de um Curso Profissional de
Educação e Formação da Escola
Secundária de Monserrate.
O “Skate Volt” será um veículo movido por
motor eléctrico destinado a fins turísticos.

Protocolo com SCV
A Junta de Freguesia vai estabelecer um protocolo com o
SC Vianense, sendo que este é dirigido a todas as escolas
e associações da Freguesia que estejam interessadas em
realizar actividades ou diversas iniciativas, nos campos
relvados.
Para mais informações, os interessados deverão dirigir-se à sede da Junta de Freguesia de Monserrate.

Protocolo com o Solinca
A Junta de Freguesia estabeleceu um
protocolo com o Solinca em Viana do
Castelo, para que os moradores de
Monserrate possam usufruir de valores
mais acessíveis para a prática de
diferentes actividades físicas.
Informe-se na sede da Junta de Freguesia
de Monserrate.

Monserrate vai ter Unidade de Cuidados Médico-Paliativos e
Continuados de Média e Longa Duração
Vai ser em Monserrate, mais propriamente
no Jardim D. Fernando, em frente ao
Colégio do Minho, que a Ordem Religiosa
S. João Bosco, com Sede em Barcelos,
instalará esta preciosa Unidade. O
Projecto prevê que a Unidade terá 50
camas e em princípio, funcionará já no
próximo ano.
A instalação desta Unidade permitirá a requalificação urbanística dum
prédio devoluto há muitos anos e dos terrenos adjacentes, que vão até ao
Beco do Penedo.

Polícia do Meu Bairro
O Programa “ Policia do Meu Bairro” arrancou a 1 de Junho de 2006, em
Viana do Castelo.
A inovação deste programa, em relação ao Policiamento habitual, trouxe
alterações significativas.
O executivo da Junta de Freguesia tem apreciado ao longo destes três anos
muitos bons exemplos e regista o excelente trabalho social desenvolvido
pelos agentes da autoridade, dos quais se destaca o Agente Fernando
Couto.
O “seu a seu dono”, louvamos publicamente o Agente mas
estamos apostados e convictos que com uma cooperação
profícua entre a PSP e a Segurança Social, vai Monserrate
beneficiar no encontrar de soluções para os problemas de
segurança existentes e uma melhoria das condições de
qualidade de vida para uns quantos.

