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Freguesia de Vila Nova de Monsarros 

Balanço dos últimos 8 anos de vida Autárquica 
1 - Atividades culturais, sociais e desportivas 

 - Participação com a marcha da Freguesia, na Feira da Vinha e do Vinho, anos 2014, 2015, 2016 
e 2017; 

 - Participação em colaboração com o Centro de Apoio Social (CAS), na Feira Quinhentista 
organizada pela Câmara, na comemoração dos Forais Manuelinos do Concelho – maio 2014; 

 - Organização da Feira Quinhentista no dia 20 de julho de 2014, em Vila Nova de Monsarros, 
incluída nas comemorações do Foral Manuelino, em colaboração com todas as Associações da 
Freguesia, a Igreja Católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Centro de Apoio Social de Vila Nova de 
Monsarros. 

- Comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino – dezembro 2014; 

 - Participação na Feira Medieval de Anadia, em parceria com o Centro de Apoio Social – anos 
2015 a 2019; 

 - Participação na Feira da Vinha e do Vinho – anos 2014 a 2019 – com a colaboração das 
Associações da Freguesia;  

 - Comemorações do Dia da Freguesia – Anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 - em 
colaboração com todas as Associações da Freguesia, a Igreja Católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
Fraternidade de Nuno Álvares e o Centro de Apoio Social; 

 - Colaboração na “Atividade Física para Todos”, no Salão da Junta – anos 2014 e 2015; 

 - Realização dos enfeites de Natal no largo Júlio José de Almeida. Esta atividade teve como 
colaboradores um grupo de pessoas que se disponibilizaram para o efeito – anos 2016 a 2020; 

 - Campanhas Solidárias de Colheita de Sangue - duas por ano, da responsabilidade do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Organização em parceria da Assembleia, Junta de Freguesia e CAS 
– anos 2015 a 2021; 

 - Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Anadia e Câmara Municipal, na mudança e 
apoio às aulas da EB1 de Vila Nova de Monsarros, no edifício da Junta de Freguesia; 

 - Colaboração na 2ª "Maratona BTT da Feira da Vinha e Vinho". Organização conjunta da 
Associação Recreativa de Grada, através da sua equipa "Sardanetas BTT", a equipa Korpo Activo, da 
Mealhada, o CAS de Vila Nova de Monsarros e apoiada pela Camara Municipal de Anadia – Angariação 
de fundos para o CAS – Ano 2017; 

 - Colaboração com a Câmara e com a ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada) na 
promoção e dinamização do designado “Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia“  – anos 2016 a 
2020; 

 - Realização do "Curso de Formação de Iniciação à Azulejaria" - no edifício sede da Junta. O 
produto final, três painéis em azulejo, estão colocados na Fonte da Lapinha, em Vila Nova de Monsarros 
– ano 2017; 

 - Organização do Torneio da Malha da Freguesia e participação no Torneio da Malha Municipal 
– anos 2014 a 2019. 

 

2- Apoios Sociais, Associativismo, Protocolos, Educação e Serviços 

 - Apoio aos pais no valor de 25€/mês/criança em Creche no Centro de Apoio Social; 

 - Pagamento de todo o consumo de água e até 75€/mês do custo da energia elétrica consumida 
nas suas sedes das Associações (Parada, Algeriz, Poço, Monsarros e Grada) e no Campo Vale das 
Cavadas no caso da ACDVNM de Vila Nova de Monsarros; 

 - Transporte das crianças do JI e EB1 dos lugares de Parada, Algeriz, Monsarros e Grada, para a 
EB1 da sede de Freguesia; 
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 - Protocolo de Parceria entre Junta de Freguesia, Centro de Apoio Social e Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. Trata-se de uma parceria de intervenção imediata em situações de pessoas com carência 
económica, social e de saúde; 

 - Protocolos de cedência de espaços anteriormente protocolados com a Câmara Municipal (a 
qual é proprietária dos mesmos), nomeadamente: 

  - Antiga EB1 de Algeriz com a “FNA - Fraternidade de Nuno Álvares - Associação dos 
Antigos Filiados no Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português”; 

  - Antiga EB1 de Monsarros com “Associação Centro Cultural de Monsarros”; 

  - Antiga EB1 de Grada com “Associação Recreativa de Grada”. 

 - Protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Anadia, na divulgação do “Centro 
Qualifica” e na organização de grupos de adultos para que o processo de certificação/validação se 
realize na sede da Junta de Freguesia; 

 - Mudança dos alunos da EB1 para o edifício da Junta, para realização das obras – Ano 2017; 

 - Pagamento de horas de uma Assistente Operacional para apoiar a EB1 de Vila Nova de 
Monsarros – anos 2015 e 2016; 

 - Colaboração com a ADCVNM na construção do muro de suporte de terras, do lado da baliza 
poente do campo de futebol de Vale das Cavadas – ano 2014; 

 - Protocolo de colaboração e parceria com o “Projeto Anadia Maior” – ano 2020; 

 - Em colaboração com a Câmara, atendimento às 2ªs feiras de manhã no Espaço Cidadão; 

 - Atendimento presencial, duas vezes por semanal, 3ªs e 5ªs feiras; 

 - Continuação da distribuição dos números de polícia (casas); 

 - Sinalização de avarias na iluminação pública da freguesia; 

 - Registo de queimas e queimadas na plataforma do ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas – anos 2019, 2020 e 2021; 

 - Colaboração, por solicitação da Câmara, na Votação do Orçamento Participativo Municipal de 
Anadia – ano 2019; 

 - Dinamização e colaboração nas sessões de esclarecimento do Plano Diretor Municipal 
realizadas na sede da  Junta de Freguesia, e nos lugares de Parada, Algeriz, Grada e Monsarros – ano 
2014; 

 - Colaboração com a Câmara, com a ADRA e o CAS, nas obras da casa do Sr. José Duarte, na Rua 
do Outeiro, em Vila Nova de Monsarros. Obra inserida no projeto da Rede Social do Município - ano 
2014; 

 - Colaboração com a Câmara, com a ADRA e o CAS, na conclusão das obras de construção de 
um quarto e instalações sanitárias, para o Sr. Fernando José Lopes da Cruz, em Grada Vila Nova de 
Monsarros. Obra inserida no projeto da Rede Social do Município - ano 2015; 

 - Colaboração no processo de legalização da moradia/ terreno da Sra. Rosa Santos, localizada 
no Largo Júlio José de Almeida em Vila Nova de Monsarros; 

 - Apoio no processo de “interdição, por deficiência” do Sr.º Rui Paulo, filho de Rosa Santos, 
tendo em vista a escritura de compra e venda do edifício, localizado no Largo Júlio José de Almeida, em 
Vila Nova de Monsarros. Escritura de compra e venda que se concretizou no dia 10 de dezembro de 
2015; 

 - Colocação de equipamento mecânico (guincho), como meio auxiliar de elevação de cadeira de 
rodas localizada na travessa que liga a Rua Principal à Rua da Capela em Algeriz – ano 2016; 

 - Colaboração com a Cáritas e com a Câmara, na construção da moradia e alpendre, para a Sr.ª 
Dª Rosa Figueiredo Pinto, na Rua Além do Rio, nº 116, Vila Nova de Monsarros. Intervenção na 
sequência dos fogos do ano 2016; 

 - Colaboração com a ADCVNM na elaboração da Candidatura à Federação Portuguesa de 
Futebol para a construção do sintético e outros trabalhos afins no Campo Vale das Cavadas – ano 2016; 

 -  Colaboração com a Junta de Agricultores de Vila Nova de Monsarros, na Candidatura 
designada por “Operação 3.4.2. - Melhoria da eficiência dos regadios existentes – “Operações em 
regadios tradicionais”, e nos termos da alínea 2) do Art.º 21º do Decreto – Lei n.º 269/82 de 10 de 
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julho”, correspondente à construção da Represa dos Ribeiros, extensão de levada e colocação de 
caudalímetros, na Várzea de Vila Nova de Monsarros – Aano 2016 a 2021; 

 - Colaboração, quando solicitado, nos festejos das aldeias da Freguesia; 

 - Colaboração com a PT na colocação de dois postos públicos de telecomunicações, um em 
Algeriz e outro em Parada. Esta decisão da Junta foi condicionada à pouca cobertura de rede nestas 
duas aldeias – Ano 2015; 

 - Colaboração na constituição de Junta de Agricultores de Monsarros – ano 2019 e 2020; 

 - Colaboração, quando solicitado, com a Junta de Agricultores de Vila Nova de Monsarros na 
limpeza de algumas levadas da Várzea; 

 - Colaboração com a Câmara no processo de redefinição dos limites com o concelho da 
Mealhada, nomeadamente, na zona do Cemitério de Grada (ajuste com a Freguesia da Vacariça) e na 
zona do Salgueiral (ajuste com a Freguesia do Luso) – anos 2020 e 2021; 

 Outros Serviços da Câmara na Freguesia: 

 - Unidade móvel de atendimento - A Câmara Municipal de Anadia disponibiliza atualmente e 
desde 2018 na Freguesia este serviço na 2ª e 4ª quarta-feira de cada mês nos lugares de Parada, Algeriz 
e Grada. 

 O serviço utiliza uma carrinha, com técnicos da Câmara Municipal que prestarão serviços de 
apoio à população, como ajuda no preenchimento de pedidos na comparticipação de medicamentos, 
Fundo Social, Apoio no arrendamento à habitação, requisição de serviços de água e saneamento, Cartão 
Anadia Sénior, Cartão Anadia Jovem, entre outros.  

 Também tem serviços da Biblioteca Municipal. A população poderá requisitar livros, revistas, 
filmes, jornais disponibilizados pela Biblioteca.  

 Este serviço integra também a área da Saúde. Em dias a anunciar, a carrinha circula com 
técnicos de saúde que fazem rastreios diversos (diabetes, tensão arterial), entre outros serviços de 
saúde, como a vacinação. 

 Sim - serviço público de autocarro - Da responsabilidade da Câmara Municipal em parceria com 
a Transdev. Utiliza um autocarro que à 4ª feira, desde o dia 4 de setembro de 2017, contempla paragens 
fixas em Vila Nova de Monsarros e Grada e ainda paragens a pedido em todos os restantes lugares da 
Freguesia, incluindo Além do Rio; 

  

3 - Área do Ambiente e Florestas 

 - Limpeza e manutenção de espaços verdes; 

 - Limpeza de valetas e de aquedutos; 

 - Fornecimento de material, solicitado pelos fregueses para execução de valetas junto às suas 
moradias; 

 - Limpeza das bermas das vias fora dos lugares utilizando o serviço protocolado da capinadeira 
da Câmara;  

 - Gestão e Manutenção de Fontanários e Captações; 

 - Controlo sanitário das águas dos fontanários; 

 - Sessões de esclarecimento, em colaboração com o Serviço de Proteção da Natureza e do 
Ambiente (SEPA), sobre a temática Defesa da Floresta Contra Incêndios Contra Incêndios; 

 - Protocolo de colaboração com a ACRA-Associação Cultural de Algeriz, destinado a 
comparticipação na aquisição e manutenção de uma viatura de apoio ao combate a incêndios, bem 
como comparticipação nas despesas inerentes à operacionalidade da viatura, nomeadamente gasóleo e 
óleos. Outro tipo de comparticipação, desde que devidamente solicitada, analisada é objeto de decisão 
– ano 2017; 

 - Execução de assentamentos de Ecopontos e contentores de resíduos domésticos, em toda a 
freguesia; 

 - Gestão e Manutenção do Ecoponto do lugar de Parada. 

 - Elaboração e submissão de candidatura ao PDR 2020 para “Reabilitação e instalação de 
galerias ripícolas ou de matas florestais”, incluída no PDR 2020 - medida 8.1.5 Melhoria da Resiliência e 
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do Valor Ambiental das Florestas. A candidatura foi interrompida na sequência dos fogos de 2016 – ano 
2016; 

 - Colaboração com a Câmara na limpeza de caminhos florestais – todos os anos; 

 - Colaboração com a Câmara na elaboração de candidatura aos Fundos Comunitários que 
incluiu a reparação e/ou beneficiação de caminhos florestais e linhas de água, bem como eventual 
consolidação de encostas, como consequência dos incêndios de 2016; 

 - Colaboração com a Câmara na intervenção do caminho florestal do Viso, de Algeriz para o 
Salgueiral – ano 2017; 

 

4 - Intervenções/obras da Junta com a colaboração do Município 

 Durante os últimos sete anos a capacidade financeira da Junta, foi reforçada com um valor 
monetário total aproximado de 180.000€, proveniente da Câmara Municipal e correspondente aos 
protocolos dos “Acordos Pontuais”, e que permitiu a realização das seguintes obras: 

 Anos 2014, 2015 e 2016 

 - Obras de requalificação e beneficiação da sede da Junta de Freguesia, num total de 60.000€. 
Resumidamente dizem respeito à substituição total da cobertura, pinturas exteriores das escadarias e 
de todas as fachadas e adaptações interiores significativas ao nível do rés-do-chão, incluindo tratamento 
acústico nos tetos e colocação de cortinas em todas as janelas. No 1º andar, tratamento acústico do teto 
do Salão e colocação de cortinas nas janelas; 

 - Arranjos no Parque de Lazer e colaboração na construção da Ermida de Schoenstatt, em 
Monsarros - 1ª fase. 

 Ano 2017 

 - Pintura do Cemitério de Vila Nova de Monsarros; 

 - Execução de instalações sanitárias e pinturas no Cemitério de Grada; 

   - Beneficiação/pinturas de placas identificativas em alvenaria, lavadouros, fontanários, 
bebedouros em todos os seis lugares da Freguesia. 

 Ano 2018 

 - Requalificação e beneficiação no Cemitério de Grada – 1ª fase da 2ª ampliação; 

 - Arranjos Exteriores (Jardim) na Rua Nª Sr.ª das Neves/Rua Cosme Ramos Dias em Vila Nova de 
Monsarros – 1ª fase. 

 Ano 2019 

  - Arranjos Exteriores (Jardim) na Rua Nª Sr.ª das Neves/Rua Cosme Ramos Dias em Vila Nova de 
Monsarros – Conclusão; 

 - Parque de Lazer, junto à Ermida de Schoenstatt, em Monsarros – 2ª fase: colocação de 
pérgola em madeira e mobiliário urbano (banco e cinzeiro com papeleira); 

 - Assentamento de Ecoponto e dois contentores de resíduos domésticos, no entroncamento da 
Rua de S. Martinho com a Rua da Gatanha, em Monsarros; 

 - Beneficiação/Requalificação e colocação de mobiliário urbano no Largo Júlio José de Almeida, 
em Vila Nova de Monsarros: execução de banco envolvente ao fontanário antigo, colocação de painel de 
azulejo e mobiliário urbano (cinzeiro com papeleira, bancos e Mupi); 

 Ano 2020  

 - Instalações sanitárias, aparelhos de Fitness e colocação de 3 bancos, no Parque Ecológico de 
Vila Nova de Monsarros; 

 - Assentos de Ecopontos e contentores de resíduos domésticos em todos os lugares da 
Freguesia – conclusão. 

 Ano 2021 

 - Requalificação e beneficiação no Cemitério de Grada – 2ª fase da 2ªampliação: rampa de 
acesso, execução de empedramento de 19 sepulturas na 1ª ampliação, pinturas de muros e arranjos 
com lancil e pavê; 
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 - Requalificação e beneficiação do Cemitério de Vila Nova de Monsarros: execução de 
empedramento de 44 sepulturas na 1ª ampliação, pinturas de muros e arranjos com lancil e pavê. 

 

 

 

5 - Intervenções/obras do Município na Freguesia 

 5.1. Intervenções mais significativas na Freguesia, com a colaboração da Junta: 

 - Limpeza de caminhos florestais, todos os anos; 

 - Participação financeira nas obras de beneficiação da antiga EB1 de Monsarros – ano 2013; 

 - Recuperação do Açude do Coice, em Monsarros – ano 2014; 

 - Execução do sobrelevado na Rua de S. Martinho, no lugar de Monsarros - 2014;  

 - Execução do saneamento no lugar de Algeriz; 

 - Requalificação da EB1 de Vila Nova de Monsarros; 

 - Inauguração das obras de Remodelação da EB1 de Vila Nova de Monsarros. Esta inauguração 
realizou-se em fevereiro de 2018, presidida pelo Ministro da Educação Dr. Tiago Brandão Rodrigues e a 
Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Engª Teresa Cardoso; 

 - Requalificação no Largo Júlio José de Almeida e Largo Central em Vila Nova de Monsarros, 
incluindo aquisição de propriedades; 

 - Construção de muro de betão para contenção da estrada entre Algeriz e Parada - ano 2015; 

 - Requalificação e beneficiação da cobertura do Centro de Apoio Social de Vila Nova de 
Monsarros; 

 - Intervenções na Rua Costa do Porto, em Algeriz, nomeadamente, alargamento da via no seu 
início e consolidação da berma da mesma entre o nº 38 e 44 – ano 2016; 

 - Execução do piso sintético do Campo de Vale das Cavadas, em Vila Nova de Monsarros – ano 
2017; 

 - Instalação do Espaço Cidadão, em fevereiro de 2017, na sede da Junta de Freguesia; 

 - No lugar de Grada, execução da rede de saneamento na Rua dos Marcos e substituição da 
Rede de Águas na Rua dos Marcos, Rua do Centro Cultural e parte da Rua Principal e execução de 
sobrelevado no largo Barão de Recardães; 

 - Participação financeira nas obras de construção do “Parque de Lazer da Costa”, no lugar de 
Grada – anos 2016 e 2017. Este Parque tem um protocolo de gestão e manutenção celebrado entre a 
Junta de Freguesia e a Associação Recreativa de Grada; 

 - Recuperação parcial da margem direita no Rio da Serra, na Várzea de Vila Nova de Monsarros- 
ano 2015; 

 - Caminho Agrícola da Várzea, no lugar de Vila Nova de Monsarros – ano 2018; 

 - Colaboração com a Câmara, nas obras de saneamento e reforço das fundações da ponte de 
Além do Rio, em Vila Nova de Monsarros - ano 2015; 

 - Participação financeira nas obras de beneficiação do Centro Cultural no lugar do Poço, dividida 
em duas fases, a primeira no ano 2016, a segunda no ano 2021; 

 - Construção de muro de suporte/vedação da via pública na Rua do Centro Cultural, em Parada 
– ano 2020;   

 - Participação financeira nas obras de requalificação e beneficiação da antiga EB1 de Grada 
(Instalações sanitárias e zona do antigo recreio), em parceria com a Associação Recreativa de Grada; 

 - Caminho Agrícola da Várzea, no lugar de Monsarros - 2021; 

 - Desde o ano de 2017, a prevenção florestal motorizada, projeto do Orçamento Participativo 
Jovem nas Freguesias de Vila Nova de Monsarros, Avelãs de Cima e Moita. Este projeto tem contado 
todos os anos com Associação Cultural e Recreativa de Algeriz; 

 - Parque Ecológico de Vila Nova de Monsarros, incluindo compra do terreno - Inaugurado dia 5 
de junho de 2021; 
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 - Arte Urbana, executada no Multibanco de Vila Nova de Monsarros – ano 2021; 

 - Drenagem e alcatroamento no Beco do Tomásio, no Beco Além do Rio e Travessa dos 
Carreiros, em Vila Nova de Monsarros – ano 2014; 

 - Alcatroamento da Rua Cabeço Viana, em Vila Nova de Monsarros – ano 2014; 

 - Alcatroamento da Rua Vale do Mogo, em Monsarros – ano 2014; 

 - Drenagem e alcatroamento no Beco da Lapa em Além do Rio, lugar de Vila Nova de Monsarros 
- ano 2015; 

 - Alcatroamento da Travessa do Daião, em Grada- ano 2015; 

 - Alcatroamento da Rua da Regueira, em Vila Nova de Monsarros – ano 2016; 

 - Alcatroamento da Travessa do Cai Água, em Vila Nova de Monsarros – ano 2016 

 - Alcatroamento do entroncamento da Rua de Além do Rio com o Beco da Represa dos 
Ribeiros, em Vila Nova de Monsarros – ano 2016; 

 - Alcatroamento da Travessa da Catraia e Rua do Fojo, em Monsarros – ano 2016; 

 -  Alcatroamento da Viela da Gatanha, em Monsarros – ano 2016; 

 - Alcatroamento da Rua da Várzea/Rua das Aguieiras (Junto à Caterfesta), em Grada – ano 
2016; 

 - Alcatroamento da Rua do Olival (início), em Grada – ano 2016; 

 - Alcatroamento da Rua da Frágua, lugar do Poço – ano 2018; 

 - Alcatroamento da Travessa da Eira Pedrinha e Travessa das Eiras, em Vila Nova de Monsarros 
– ano 2019; 

 - Alcatroamento no Parque de Estacionamento do Cemitério de Grada – ano 2021; 

 - Alcatroamento na Rua Nª Sr.ª das Neves, em Vila Nova de Monsarros – ano 2021; 

 - Alcatroamento na Rua Além do Rio, em Vila Nova de Monsarros – ano 2021; 

 - Alcatroamento na Rua do Moinho (início), em Vila Nova de Monsarros – ano 2021; 

   

 5.2. Intervenções em execução ou em fase de procedimento: 

 - Construção de Moinho de Água Museológico, em Vila Nova de Monsarros, aprovado no 
Orçamento Participativo do Município de Anadia do ano 2019 e que se encontra em conclusão; 

 - Percursos Pedestres do Rio Angarna, nos lugares de Vila Nova de Monsarros e Algeriz, já 
georreferenciados e que se encontram em fase de limpeza de percursos; 

 - Percurso Interpretativo: “PARADA A ANDAR”, aprovado no âmbito do Orçamento Participativo 
do Município de Anadia, do ano 2019; 

 - Centro de BTT de Anadia: Projeto apresentado pela Junta de Freguesia em parceria com a 
Associação Recreativa de Grada, em fase de aprovação e a realizar em parceria entre a Câmara 
Municipal de Anadia e a Federação Portuguesa de Ciclismo. Trata-se de uma infraestrutura desportiva 
de lazer, criada para a prática de uma ou mais disciplinas de BTT, obrigatoriamente equipada com 
instalações permanentes de receção/apoio aos praticantes e rede estruturada de percursos. Tem início 
no edifício que será reabilitado da Antiga Pré-primária de Grada. Os percursos irão percorrer as 
freguesias de Vila Nova de Monsarros, Moita e Avelãs de Cima. 

 - Alteração de trânsito, para sentido único, na Rua Principal e na Rua do Centro Cultural, em 
Grada; 

 - Alteração de trânsito, para sentido único, na Rua da Capela Velha em Monsarros; 

 - Alteração de trânsito, para sentido único, na Rua dos Carreiros, Rua do Cedro e Rua da Eira 
Pedrinha Velha, em Monsarros. 

 

6) Outros serviços e intervenções da Junta 

 - Construção de um passeio, no cemitério de Vila Nova de Monsarros, para acesso aos novos 
jazigos – ano 2013; 

 - Continuação dos trabalhos de beneficiação na Fonte da Lapinha – anos 2013 a 2020; 
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 - Limpeza da zona envolvente à Capela de Santo Amaro, localizada no Carregal – anos 2014 a 
2020; 

 - Corte da palmeira, na frente da Igreja Matriz de Vila Nova de Monsarros, em colaboração com 
Câmara Municipal, conforme notificação e supervisionamento da Direção de Agricultura e Pescas do 
Centro – ano 2014; 

 - Colaboração no embelezamento do tronco remanescente da palmeira, na frente da Igreja 
Matriz de Vila Nova de Monsarros – ano 2014; 

 - Execução de drenagem pluvial na ligação do Beco do Casal Galego com a Rua da Vala em 
Monsarros – ano 2014; 

 - Colaboração na edificação de 70 metros de muro para alargamento da Rua da Vala, em 
Monsarros – ano 2014; 

 - Execução de drenagem pluvial, incluindo tubagem, valetas e aquedutos, nas Ruas do Vale e da 
Capela em Algeriz – ano 2014; 

 - Demolição de quatro jazigos elevados no Cemitério velho – ano 2015; 

 - Colaboração com Câmara e EDP na mudança de um poste de média tensão, colocado no início 
da rua da Vala, em Monsarros – ano 2016; 

 - Colaboração na eliminação do cepo da palmeira que foi cortada, no recinto da Nª Sr.ª das 
Neves – ano 2016; 

 - Colocação de Multibanco, a 17 de março de 2017, pela Caixa de Crédito Agrícola, no Largo 
Júlio José de Almeida, em Vila Nova de Monsarros. O fornecimento da energia elétrica ficou a cargo da 
Junta de Freguesia; 

 - Apoio à Escolinha de Formação de Futebol da ADCVNM, com seis bolas e um polo para cada 
criança – ano 2017; 

 - Colaboração com a IP-Infraestruturas de Portugal na empreitada “ER336 – Algeriz (Km 
23+000) e Luso (Km 31+000) – Beneficiação Preventiva em Pavimentos 2018“. Dentro desta colaboração 
o Presidente alertou a Entidade para o fato de que seria importante, para além do que estava previsto, 
nomeadamente, nova pavimentação e execução de valetas, que seria também muito importante a 
execução de reforços em muros de suporte da estrada junto às casas na zona da capela da Sr.ª da Guia. 
A Entidade acabou por aceitar a chamada de atenção e executou – ano 2018; 

 - Execução de nove empedramentos no cemitério de Grada – ano 2019; 

 - Limpeza do Parque de Parada, junto ao açude, com a colaboração da Capinadeira e Equipa de 
Sapadores da Câmara Municipal – anos 2019 e 2020; 

 - Colaboração com a Equipa de Sapadores da Câmara Municipal, na limpeza das bermas nas vias 
florestais – anos 2019, 2020 e 2021; 

 - Pandemia Covid-19 – No início da pandemia, aquisição de máscaras e álcool gel para as 
Operacionais do Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros, de forma a garantir a melhorar 
segurança no contacto com os utentes e a população em geral; 

 - Pandemia Covid-19 – Acompanhamento, na medida do possível e sempre que solicitado, dos 
casos positivos de Covid19; 

 - Pandemia Covid-19 - Desinfestação de alguns espaços públicos da Freguesia (fontanários, 
contentores, ecopontos, ...), que em algumas situações contou com a colaboração de voluntários – anos 
2020 e 2021; 

 - Pandemia Covid-19: Encerramento e Reabertura dos cemitérios – ano 2020; 

 - Pandemia Covid-19:  Execução das máscaras sociais e distribuição por toda a Freguesia. Este 
projeto foi em parceria com o Município de Anadia, que disponibilizou o material necessário para a 
execução, os tecidos, os filtros (TNT), os elásticos e os envelopes de distribuição. A mão de obra de 
execução contou com a colaboração de 21 pessoas que se disponibilizaram para o efeito – ano 2020; 

  - Procedimento concursal com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional - Coveiro por tempo indeterminado - ano 2021; 

 - Intervenção e colaboração nos Censos 2021. 

7) Património da Junta 
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 - Compra do terreno onde se encontra a Fonte da Fiuseira. A escritura de compra foi realizada 
em janeiro de 2021, depois de um longo processo de negociação com o anterior proprietário. 

 

8) Encerramento do Cemitério Antigo de Vila Nova de Monsarros 

 Em abril de 2021, por decisão comunicada na Assembleia de Freguesia, foi intenção encerrar 
definitivamente o Cemitério Antigo de Vila Nova de Monsarros. Importa neste momento fazer um ponto 
de situação: 

  - os jazigos elevados estão todos resolvidos; 

  - situação de cerca de 20 sepulturas por resolver. 

 O facto de o encerramento não ter sido completamente concretizado deve-se ao seguinte: 

  - desde dezembro de 2020, que o quadro de pessoal da Junta de Freguesia se encontra 
sem o posto de assistente operacional; 

  - à dificuldade em recrutar mão-de-obra específica; 

  - às condicionantes impostas pela pandemia Covid-19. 

   

9) Notas Finais 

  Esperando não termos sido demasiado exaustivos, consideramos de extrema 

importância dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido por este executivo ao longo destes 8 

anos. Em final de mandato é justo e oportuno esclarecer que as intervenções realizadas a 

vários níveis contemplaram todos os lugares da freguesia, sem distinção do menor ao maior, 

do mais afastado ao mais próximo, mas sempre com o objetivo de resolver as situações mais 

prementes, nem sempre no tempo útil desejado, mas quando as condições o permitiram! 

Se o final do primeiro mandato (2013-2017) foi condicionado e marcado pelos grandes 

incêndios de 2016, então, o segundo (2017-2021) e desde março de 2020 teve que conviver 

com a Pandemia do Covid-19, que alterou todo o nosso quotidiano e que por vezes inviabilizou 

algumas atividades e intervenções planeadas. 

Por último, deixamos aqui dois agradecimentos: 

- à Câmara Municipal de Anadia, na pessoa da sua Presidente, e a todos os seus 

funcionários; 

- a todas aquelas, pessoas da Freguesia, e não só, que souberam e estiveram sempre 

do lado da nossa terra e contribuíram com o seu apoio para o progresso da mesma. 

  

Bem-haja 

  

Vila Nova de Monsarros, setembro 2021 

  

O Executivo da Freguesia, de 2013 a 2021 

  

 António Ferreira de Carvalho, Presidente; 

 António Manuel Pereira Duarte, Tesoureiro; 

 Adelina Maria Dias de Almeida, Secretária. 

   


