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Editorial

Votos de um Santo e
Feliz Natal a todos!
A Junta de Freguesia de
Montaria continua a pugnar pela melhoria da
qualidade de vida dos
montarienses.
Assim, temos realizado
obras importantes, ao nível da rede
viária, da rede eléctrica e de abastecimento de água. Destacamos também a construção recente dos sanitários públicos.
Os incêndios, nos últimos anos,
têm assolado a Freguesia. A Serra
d’Arga constitui um importante património ambiental e a necessidade de
o preservarmos tem orientado várias
diligências nas quais a Freguesia
tem sido protagonista, como a plantação de milhares de espécies autóctones, dotar a Freguesia de meios
para combate a incêndios, apoiar a
realização de estudos da biodiversidade.
A vertente social, sobretudo a
voltada para os idosos e crianças,
continua a ser prioridade.
Também a afirmação da Freguesia como cartaz rico em tradições
culturais, gastronómicas e ambientais tem sido uma aposta constante,
permitindo reforçar algumas das iniciativas já incontornáveis do calendário festivo regional, como a Festa
da Broa e do Chouriço, “As Aldeias
em Festa”, e apoiar a realização de
outras, como o Grande Trail de Serra d`Arga, que foi um êxito.
Na execução do nosso trabalho
temos contado sempre com o apoio
da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, à qual agradecemos, bem
como a todos os montarienses que
nos têm apoiado.
A todos os montarienses desejamos um Santo e Feliz Natal e um
Próspero Ano de 2012.
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Destaque
JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA APOSTA NA REQUALIFICAÇÃO

Obras de melhoria avançam na Montaria
A Junta de Freguesia de Montaria tem vindo a realizar e a dinamizar um vasto conjunto de obras consideradas de grande importância para a melhoria da
qualidade de vida dos montarienses. Na concretização deste projecto tem
contado com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. De entre as
obras realizadas a mais curto prazo, destaque para a construção dos sanitários públicos e requalificação da zona envolvente dos Maçadoiros e para o
avanço do contínuo projecto de melhoria da rede viária da Freguesia.

A

Cerimónia de inauguração dos sanitários públicos

o longo do ano, a Freguesia
de Montaria recebe um vasto número de visitantes,
sobretudo aquando da realização do seu calendário festivo e na
época de Verão. Assim, a recente construção de sanitários públicos, incluída
no projecto mais vasto de arranjo urbanístico do Largo do Souto, é considerada pelo Executivo autárquico como uma
resposta muito importante para quem
visita a Freguesia bem como para os
próprios montarienses. Esta obra, que
também incluiu a requalificação da zona

Respostas sociais visam a
população mais idosa e as
crianças: pág. 5

envolvente dos Maçadoiros, foi inaugurada a 31 de Julho último, com a presença,
entre outras entidades oficiais, do Eng.º
José Maria Costa, Presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo.
A Junta de Freguesia agradece à
Diocese e à Fábrica da Igreja a cedência
do terreno onde esta obra foi edificada.
Um dos projectos que pretende concretizar a curto prazo, e que também visa
aumentar as valências para quem visita a
Montaria, é a criação de oferta de dormida na Freguesia.
Continua na página 2

Vertente cultural da Festa
da Broa e do Chouriço foi
reforçada: pág. 6
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Junta de Freguesia de Montaria aposta na requalificação
Continuação pág. 1

No que respeita à melhoria da rede
viária, tem vindo a realizar diversas obras
sobretudo de alargamento e pavimentação. Destaque para as intervenções levadas a cabo no Caminho da Bogalha, na
Quelha dos Castinheiros e no Caminho
da Olheira, no Lugar dos Pedrulhos.
A Junta de Freguesia considera que
estas intervenções aumentaram significativamente a qualidade de vida dos moradores nestas zonas, uma vez que melhoraram as condições e possibilitaram o
acesso a veículos prioritários.
Procedeu-se ao alargamento do Caminho da Costa, na zona do cruzamento
com a Estrada de Além do Rio. A Freguesia beneficia quando há entendimento e cedências entre as partes envolvidas, por isso a Junta de Freguesia fica
sensibilizada sempre que estas atitudes
prevalecem.
Realizou-se a limpeza de diversos
caminhos pelos incansáveis funcionários
da Junta, bem como, durante o Verão, foi
efectuada a rega da relva e jardins do
Largo do Souto e da sede do Grupo Etnográfico, onde foi colocada uma sebe.
Realizou a melhoria da acessibilidade
ao Calvário parte Nascente com a colocação de degraus em granito e apoiou a
recuperação de regadios.
Em colaboração com a Junta de Meixedo, efectuou a limpeza do campo de
futebol do Lameiro. Mais recentemente,
procedeu também à limpeza do campo
de futebol da Chão da Pica.
Houve um reforço da potência e remodelação da linha eléctrica no Lugar de
Espantar e foi colocado um sistema de
água na parte nova do Cemitério.

Directivo de Baldios na remodelação da
rede de águas da Freguesia, bem como
de vários particulares que o solicitaram.
Requalificação
Está em execução o “Projecto de
Estabilização de Emergência após os
Incêndios na Serra d`Arga”. Neste projecto incluem-se diversas intervenções,
como a beneficiação do Caminho que
liga a Senhora do Minho a São João
d’Arga, trabalhos de regularização e
consolidação da superfície de caminhos,
construção de valetas e valas de drenagem, limpeza e desobstrução de valetas
e passagens hidráulicas, obra de correcção torrencial de pequena dimensão,
limpeza e desobstrução dos leitos, e
tratamento de encostas.
Este Executivo aproveita para felicitar os membros do Conselho Directivo
de Baldios da Freguesia, os membros
da Mesa da Assembleia de Compartes e
os membros do Conselho de Fiscalização eleitos para o próximo biénio, em
acto eleitoral realizado em 24 de Julho
último. Aproveita ainda para enaltecer
todo o trabalho realizado em prol da
Freguesia da Montaria, de uma maneira
altruísta, na pessoa do seu presidente
José António da Silva Paula.

Intervenção Campo de Futebol Lameiro

Requalificação Zona dos Maçadoiros

Envolvente à Capela de S. Francisco

Abastecimento de água
A Freguesia possui várias nascentes
que permitem abastecer todos os habitantes com água de qualidade. No que
respeita à rede de abastecimento de
água para consumo humano, a Junta de
Montaria celebrou um Protocolo com o
Conselho Directivo de Baldios da Freguesia de Montaria (CDB) visando a realização de trabalhos de manutenção na rede,
como consertar furos ou efectuar a leitura
dos contadores.
Este protocolo permite que, face a
uma avaria, se actue de imediato, evitando perdas deste bem precioso e que, em
simultâneo, as pessoas dele não fiquem
privadas durante muito tempo. Este Executivo considera também de grande importância cada um assumir o seu papel
como responsável neste processo com
vista a que todos acedam à água que
têm direito.
Devido aos fogos florestais que têm
assolado a Montaria, sobretudo os verificados no Verão de 2010, a Junta de Freguesia, em colaboração com os Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo, apoiou o Conselho
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Linha eléctrica de Espantar remodelada

Obra na Quelha dos Castinheiros

Cruzamento Caminho da Costa e Além Rio

Obra Caminho da Olheira - Pedrulhos

Obra Caminho da Bogalha - Pedrulhos

Obra Calvário - degraus de granito

Códigos postais organizam a Freguesia

Toponímia é uma realidade na Montaria
O processo de Toponímia da Freguesia da Montaria foi finalizado. Tendo já acontecido a atribuição dos Números de
Polícia. Foi, desde o início, um projecto encarado pelo Executivo como de grande importância para a população local.

O

processo toponímico da
Montaria, apesar de muito
trabalhoso e de ter acarretado uma despesa significativa
para a Junta de Freguesia, assume grande importância, pois facilita, sobretudo, a
distribuição do correio e a prestação de
emergência.
A Junta de Freguesia solicita aos
montarienses que regularizem rapidamente a sua direcção nos diversos serviços e aos que ainda não têm Número de
Polícia que o solicitem na Junta.

Atribuição de Números de Polícia

Toponímia da Montaria

Códigos postais da Montaria
CAMINHO DA COSTA 4925-477 MONTARIA

QUELHA DA FONTE 4925-481 MONTARIA

QUELHA DO XICO DO SAPATO 4925-477 MONTARIA

CAMINHO DA LONGA 4925-481 MONTARIA

CAMINHO DO MONTE RODE 4925-477 MONTARIA

CAMINHO DO CAPOTE 4925-481 MONTARIA

TRAVESSA DO MONTE RODE 4925-477 MONTARIA
CAMINHO DO POUSADO 4925-488 MONTARIA
QUELHA DA SAPATA 4925-477 MONTARIA
CAMINHO DO SAPATO 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DA VILARA 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DO RUSSO 4925-471 MONTARIA
ESTRADA DE ALÉM DO RIO 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DA CABANINHA 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DA LAGIDA 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DA PADARIA 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DO MAROUÇO 4925-471 MONTARIA
CAMINHO DO XISTO 4925-492 MONTARIA
CAMINHO DA ALDEIA 4925-470 MONTARIA
CAMINHO DA FONTE DO EIDO 4925-470 MONTARIA
LARGO DA IGREJA 4925-470 MONTARIA
LARGO DO SOUTO 4925-490 MONTARIA
CAMINHO DA REVOLTA 4925-489 MONTARIA
QUELHA DA LAGARTA 4925-489 MONTARIA
ESTRADA DA SENHORA DO MINHO 4925-473 MONTARIA
CAMINHO DA CASA DO GUARDA 4925-479 MONTARIA
ESTRADA ABADE BOUÇA 4925-476 MONTARIA
ESTRADA DO VIVEIRO 4925-474 MONTARIA
CAMINHO DE S. BRÁS 4925-482 MONTARIA
CAMINHO DO RODRIGUES 4925-482 MONTARIA
CAMINHO DA TORRE 4925-482 MONTARIA
CAMINHO DO FLORINDO 4925-482 MONTARIA
CAMINHO DO MONTE FURADO 4925-482 MONTARIA
CAMINHO DOS MOINHOS 4925-484 MONTARIA

CAMINHO DA BELA 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DE COUCÕES 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DO RELÓGIO 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DA PEDREIRA 4925-481 MONTARIA
QUELHA DO PADRE 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DE GUISTELA 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DO CESTEIRO 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DA LÚCIA 4925-481 MONTARIA
CAMINHO DA LENA 4925-481 MONTARIA
ESTRADA DE TRAZÂNCORA 4925-491 MONTARIA
CAMINHO DA COSTINHA 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DO CASTELÃO 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DO ALTO DA ALDEIA 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DO LINHAR 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DA BOUÇA DA VELHA 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DO LOUREIRO 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DO REGO 4925-478 MONTARIA
CAMINHO DO CIPRIANO 4925-475 MONTARIA
CAMINHO DO BALINHO 4925-475 MONTARIA
CAMINHO DO CAMPO 4925-478 MONTARIA
QUELHA DO ALFAIATE 4925-475 MONTARIA
CAMINHO DA POÇA DO MURO 4925-475 MONTARIA
CAMINHO DA CHASCA 4925-475 MONTARIA
CAMINHO DA CASA NOVA 4925-475 MONTARIA
CAMINHO DO PEREIRO 4925-483 MONTARIA
CAMINHO DE SÃO MAMEDE 4925-486 MONTARIA
CAMINHO DA MOUSELA 4925-486 MONTARIA
ESTRADA DE PEDRULHOS 4925-487 MONTARIA
CAMINHO DA ERVILA 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DE BELICHÃO 4925-484 MONTARIA

CAMINHO DA CANCELA DO RIO 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DA ANDRELA 4925-470 MONTARIA

CAMINHO DAS CASIELAS 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DA PINHEIRA 4925-470 MONTARIA

CAMINHO DAS BARREIRAS 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DA LOUSA DE BAIXO 4925-485 MONTARIA

CAMINHO DA VEIGA 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DE JALIELAS 4925-481 MONTARIA

QUELHA DA ALDEIA 4925-487 MONTARIA

ESTRADA DE ESPANTAR 4925-481 MONTARIA

QUELHA DOS CASTINHEIROS 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DA BOUÇA NOVA 4925-481 MONTARIA

CAMINHO DA BUGALHA 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DA ESCOLA 4925-481 MONTARIA

CAMINHO DA OLHEIRA 4925-487 MONTARIA

CAMINHO DA DEVEZA 4925-481 MONTARIA

CAMINHO DO RIO 4925-487 MONTARIA
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Preservar a Serra d’Arga é prioritário

Árvores autóctones plantadas na Montaria
A Freguesia de Montaria, muito afectada pelos incêndios no Verão de 2010, foi escolhida pela Yves Rocher Fondation
e pela Quercus para iniciar o projecto “Criar Bosques”, que visa plantar 165 mil árvores de espécies autóctones, em
diferentes localidades de Portugal, visando salvar a floresta original portuguesa.

E

sta plantação, integrada no
projecto “Criar Bosques” aconteceu na Montaria a 31 de
Novembro de 2010. Entre os
presentes estiveram o Presidente da Câmara, o responsável máximo da Fundação, Jacques Rocher e a Presidente da
Direcção da Quercus. Contou também
com a colaboração da Câmara Municipal
de Viana do Castelo, do Conselho Directivo de Baldios e da ACEB. Este Executivo
aproveita para destacar o trabalho realizado pelos muitos montarienses que, de
uma maneira altruísta, ajudaram a plantar
milhares de árvores.
No âmbito desta parceria, a Fundação
Yves Rocher vai, durante os próximos
quatro anos, replantar zonas específicas
da Serra d’Arga, com árvores e arbustos

Entrega das chaves da carrinha

Plantação de árvores autóctones na Serra d’Arga contou com várias entidades oficiais

autóctones de várias espécies.
Desde Junho de 2010, a Junta dispõe de uma carrinha com kit de primeira intervenção contra incêndios oferecida pela EDP, em resultado de várias
diligências que também contaram com
a colaboração da Câmara.
A Junta agradece a todos os populares que têm participado no combate
aos incêndios e que, assim, têm contribuído activamente para a defesa do
património natural da Serra d’Arga.
Até então, a Freguesia já dispunha

de um tractor e de uma cisterna, ficando
agora equipada para uma intervenção
mais rápida no combate aos fogos.
Esta Autarquia também tem vindo a
desenvolver esforços, em parceria com o
CDB, para a instalação de um parque
eólico nos terrenos a este pertencentes
na Serra d`Arga. Ainda, em colaboração
com a Quercus e o CDB, a Junta da
Montaria assinou um protocolo com vista
à realização do projecto Higro (biodiversidade) na Serra d`Arga, criando dois
empregos na Freguesia.

Convívio

Passeio dos Idosos são momentos especiais de confraternização
Os Passeios para os Reformados da
Freguesia da Montaria, e que também são
abertos a todos os que pretendam passar
um dia com muita alegria e convívio, continuam a acontecer e a pautar-se pelo
êxito.
O 4.º Passeio dos Idosos aconteceu
em 26 de Junho de 2010. O seu programa
incluiu uma deslocação e paragem no
Monte de Santa Tecla, na Galiza, e uma
viagem pela orla costeira até Baiona, com
almoço/ convívio no Parque da Senhora
da Cabeça, em Valença. No regresso
ainda houve uma paragem em Vila Nova
de Cerveira.
O 5.º Passeio aconteceu no passado
dia 11 de Junho. O destino foi Balazar,
Póvoa de Varzim, com visita a Santa Alexandrina. Antes, ainda houve tempo para
uma paragem no Monte de S. Félix, em
Laúndos. O almoço, como de costume
servido pela Junta de Freguesia de Montaria, teve lugar no Monte da Franqueira,
em Barcelos.
Os Passeios para os Reformados são
momentos únicos de convívio e de confraternização, nos quais os participantes
aproveitam também para rever amigos e
reviver histórias, enquanto as concertinas
tornam estes momentos inesquecíveis.

Passeio 2010 - muito convívio e alegria ao som da concertina

Passeio 2010 - retemperar as energias
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Passeio dos Reformados 2011 - Barcelos

Junta tenta dar ferramentas a quem mais delas necessita

Respostas Sociais voltadas para idosos e crianças
A Junta de Freguesia de Montaria continua a colocar no topo das suas prioridades sociais os idosos e as crianças, por
considerar que são os grupos mais vulneráveis. Continua a apostar em algumas das suas iniciativas habituais, como o
Passeio dos Reformados, rastreios de saúde e formação. Efectua o transporte das crianças para os estabelecimentos
de ensino e o transporte de utentes para unidades de saúde, apoia as iniciativas das diversas associações da Freguesia, e, em simultâneo, vai alargando o leque de novas iniciativas, como aulas de ginástica.

A

Junta de Freguesia, com
recurso à sua carrinha, continua a fazer um trabalho notável no transporte gratuito
das crianças para a Escola e Jardimde-Infância. Providencia diariamente a
logística de ir buscar o almoço a Lanheses para os meninos do infantário. Assegura também o transporte diário de
pessoas para os Centros de Saúde de
Lanheses e de Vila Praia de Âncora.
Apoia o Jardim-de-Infância também
em outras actividades, nomeadamente
na visita ao Jardim Zoológico da Maia.
No ano lectivo 2010/ 2011 apoiou a realização da Comunhão Pascal, que juntou
na Freguesia os alunos do Centro Escolar de Lanheses.
No âmbito do apoio às associações
locais, a Junta de Freguesia celebrou
com a Câmara Municipal de Viana um
protocolo de cedência da Escola Velha
ou Escola do Senhor do Socorro, após
esta ter sido palco de obras de requalificação. Posteriormente a Junta celebrou
um protocolo com o Grupo Etnográfico
de S. Lourenço da Montaria, com vista a
neste espaço ser instalada a sua sede.
Entre os presentes na cerimónia de
celebração deste protocolo, em Setembro de 2010, estiveram o presidente da
Câmara Municipal de Viana e outros representantes do executivo camarário.
Para a Junta de Freguesia da Montaria, este protocolo assume grande importância, pois possibilitou a atribuição de
um espaço próprio a esta colectividade
que muito tem contribuído para a divulgação da cultura montariense.
A Junta continua a colaborar e a apoiar as iniciativas das diversas entidades
da Freguesia, nomeadamente através da
atribuição de subsídios, por considerar
que desempenham um importante papel
em prol da afirmação da Montaria. O
Grupo de Bombos das Montanhas, inserido na Associação dos Amigos de São
Lourenço da Montaria, tem representado
a Freguesia em várias festas nacionais e
espanholas. O Grupo Etnográfico de S.
Lourenço da Montaria é o embaixador,
em toda a parte, do folclore e das tradições locais. Ainda, no passado dia 14 de
Julho, dinamizou mais um Festival de
Folclore, que contou com a participação
de diversos grupos portugueses.
Esta Autarquia continua também a
prestar o seu apoio às distintas Comissões de Festas assim como à Igreja.
Custeou a tinta para a pintura da residência paroquial, entre outras, e realizou um
protocolo com a Igreja, no qual a Junta
assume parte das despesas anuais com
o consumo da energia eléctrica na Igreja

Paroquial.
A Junta de Freguesia agradece ao Sr.
Padre e às catequistas por todo o trabalho que desenvolvem com as crianças e
jovens e que tem o seu ponto alto com a
Festa da Comunhão, que se realizou no
passado dia 17 de Julho. Apoiou a realização das Semanas Culturais.
Durante o último ano, também proporcionou aulas de ginástica, no salão
da sede da Junta, a cerca de 30 interessados, divididos em duas turmas, uma
de pessoas mais idosas e outra de jovens. As aulas de ginástica iniciaram-se
no passado dia 4 de Outubro, registando
uma adesão significativa.
Mantém o seu apoio à realização de
rastreios de saúde. Os mais recentes
estiveram a cargo da Dr.ª Marisa Carvalho e do Dr. Sílvio Barge, a quem a Junta agradece toda a disponibilidade. O
último destes, de Doenças Cardiovasculares, aconteceu no passado dia 24 de
Julho. Nos dias 21, 22 e 23 de Setembro
último apoiou a realização do “Inquérito
Municipal de Saúde”, promovido pela
Câmara Municipal de Viana e pela Escola Superior de Saúde de Viana Castelo,
e que visa conhecer as condições de
saúde da população.
Os Passeios para os Reformados
da Freguesia merecem o apoio incondicional desta Junta, que trabalha afincadamente e apoia as iniciativas que visem
a criação de equipamentos que melhorem a qualidade de vida dos idosos.
Como membro da Comissão Social
Inter-Freguesias da Serra D`Arga,
composta ainda pelas freguesias de
Meixedo e Vilar de Murteda, dinamiza
trilhos pedestres e percursos para btt.
Também tem vindo a apoiar, com
bilhetes e transporte gratuitos, idas ao
teatro, no Teatro Municipal Sá de Miranda. A comédia “Oé, Oé, Oé”, foi uma das
peças promovidas em Outubro de 2010.
Tem dinamizado ainda formação, no
salão da Junta. Está a decorrer um curso de Processamento de Texto com
duas turmas e, no passado dia 6 de Outubro, iniciou-se também um curso de
Internet.
Ao longo do ano, apoia diversas outras iniciativas. De salientar o Carnaval,
no qual se organizam grupos de mascarados originais e que fazem as delicias
de quem os vê passar e que se juntam
no Largo do Souto onde todos se podem
divertir e viver o baile. Um bem haja para
todos, sobretudo para os mascarados.
Os Magustos são outro grande momento de confraternização na Freguesia de
Montaria.

Celebração do protocolo Escola Velha

Inauguração da sede do G. Etnográfico

Aulas de ginástica no salão da Junta

Rastreios de saúde, na sede da Junta

Carnaval com participação crescente

Magusto
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Festa da Broa e do Chouriço reforça vertente cultural

“Documentário e património rural” enriquece a Festa da Broa e do Chouriço
A anual Festa da Broa e do Chouriço, que este ano realizou-se entre 29 e 31 de Julho, continua a pautar-se pelo êxito
organizativo. Os resultados obtidos continuam a superar as expectativas, sobretudo ao nível do número, cada vez maior, de participantes. O programa desta sexta edição, que aliou a venda de produtos regionais com diversas iniciativas
culturais, foi enriquecido com “MONTARIA 01 documentário e património rural”.

O

programa da edição deste
ano da Festa da Broa e do
Chouriço, que se prolongou
por três dias, contemplou
muita animação, a cargo do Grupo de
Bombos das Montanhas e do Grupo Etnográfico de S. Lourenço da Montaria,
muitos petiscos locais e tradicionais na
Tenda Gastronómica, a iniciativa
“Fotografia – Caminhada com o Património”, composta por dois percursos com
guia abertos a interessados em fotografia
onde os participantes ficaram maravilhadas com as belezas naturais dos vários
locais visitados, e posteriormente projectaram-se imagens recolhidas ao longo
dos percursos, sendo de salientar a beleza singela de algumas dessas fotos.
Contou também com muita broa e
enchidos da Montaria, e ainda com a exibição de quatro documentários, três deles
produções da Ao Norte – Associação de
Produção e Animação Audiovisual e tam-

Especialidades da Montaria

Festa da Broa e do Chouriço

bém três deles sobre a Serra d’Arga.
Destaque para o documentário “Águas
em Conta”, de Carlos Viana, produção
AO Norte, de 2011. Este documentário,
que tem por palco a Montaria, e que
desde o início teve o total apoio desta
Autarquia, mostra como se partilha a
água de rega nos vários lugares da Freguesia. Regista o depoimento de agricultores que participam na gestão da
água e acompanha essa actividade de

Junho a Setembro, bem como os trabalhos comunitários que lhe estão associados, como a limpeza e manutenção de
regos, levadas e presas. A curto prazo, a
Junta conta ter este documentário para
disponibilizar a quem o solicitar.
A Junta da Montaria na realização
desta festa contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana, da Ao Norte,
do Museu do Traje de Viana do Castelo e
com a colaboração de outras entidades.

CSIF da Serra D’Arga

Junta de Freguesia de Montaria

Aldeias em Festa são elogio à identidade regional
A Montaria foi palco das “Aldeias em
Festa” – Feira de Produtos Regionais,
nos passados dias 3 e 4 de Setembro.
Este evento, organizado pela Comissão
Social Inter-Freguesias da Serra D`Arga,
composta pelas freguesias de São Lourenço da Montaria, Meixedo e Vilar de
Murteda, registou grande êxito, desde o
cortar o milho, logo pela manhã de sábado, até à desfolhada, que, por razões
climatéricas, realizou-se no domingo à
tarde, contando com muitos participantes.
Nesta festa, representantes destas
três Freguesias deliciaram os visitantes,
que aderiram em grande número, com o
artesanato e os produtos regionais caseiros. As tasquinhas também estiveram
muito concorridas.
O Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo esteve na abertura ofici-

al do evento, que também registou a
presença de vários outros elementos
pertencentes a este Executivo Camarário, assim como de diversos parceiros
que integram a CSIF da Serra D’Arga.
Do programa ainda fez parte a actuação do Grupo de Bombos das Montanhas, do Grupo Etnográfico de São Lourenço da Montaria e do Grupo de Gaitas
de Sanfins, de Tui, jogos tradicionais,
BTT, animação nocturna com concertinas e cantares ao desafio e Missa Campal.
A Junta de Montaria agradece a
colaboração da Câmara Municipal de
Viana e da Viana Festas na organização deste evento, bem como a todas as
pessoas que trabalharam, de forma
incansável, para a realização do mesmo
e que fizeram com que fosse um êxito.

A desfolhada foi um dos grandes momentos da Festa

Breves
Na Junta de Freguesia foi colocado
um ponto electrão, onde podem ser
colocados pequenos electrodomésticos
que já não estejam a ser usados.
Um oleão, contentor destinado à recolha de óleos alimentares usados, foi
colocado no Largo do Souto.
Em colaboração com a Quercus e
com o Conselho Directivo de Baldios, a
Junta da Montaria iniciou um novo projecto de reflorestação na Freguesia.
A Junta tem participado em várias
reuniões no âmbito da Reforma da
Administração Local em curso.
Em caso de avaria na iluminação
pública, está disponível o seguinte número de telefone 800 506 506.
No que respeita à Comissão Social
Inter-Freguesias da Serra D`Arga estão
em curso vários projectos, com destaque
para a sua constituição como Instituição
Particular de Solidariedade Social
(IPSS).

Boas Festas e um 2012 cheio de êxitos
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