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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 12 DE JANEIRO DE 2015 

 

Aos doze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde Aurora, 
n.º 689, pelas vinte e uma horas, o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José 
Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Carlos Manuel Alves Tavares 
(Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo 
(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). De imediato entrou-se na seguinte ordem de trabalhos:  ....   
----1. Acção Social /Deliberados os seguintes subsídios:--------------------------------------------------------------------  
a) a Rui Manuel Dantas Rodrigues Jorge: 63,12€ (sessenta e três euros e doze cêntimos) encaminhado 
pelo GAF, e destinado ao pagamento de factura da EDP.-------------------------------------------------------------------- 
b) a Filipa Nair Carrilho Sousa: 120€ (cento e vinte euros). Se a Assistente Social da Segurança Social enviar 
correio electrónico a efectuar esta solicitação, proceder-se-á ao pagamento da renda do quarto.-------------- 
----2. Atribuição de subsídios/apoios:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) à Associação de Dadores de Sangue da Meadela: comunicou o Presidente o pagamento de 750€ 
(setecentos e cinquenta euros) referente ao 2º semestre do ano de 2014 no dia 30/12/2014.------------------- 
b) ao Comité Português da UNICEF: deliberado atribuir um subsídio de 50€ (cinquenta euros) destinado a 
colaborar com a campanha de angariação de fundos para a emergência do Ébola.---------------------------------- 
c) ao Centro Cultural do Alto Minho: deliberado atribuir subsídio de 1.300€ (mil e trezentos euros), 
correspondente ao protocolo assumido entre as partes.-------------------------------------------------------------------- 
d) à APPACDM: deliberado atribuir um subsídio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros), como 
forma de agradecimento pela colaboração na organização da Adoração dos Reis Magos.------------------------- 
e) à Casa dos Rapazes: deliberado atribuir um subsídio no valor de 150€ (cento e cinquenta euros), como 
forma de agradecimento pela colaboração prestada na organização da Adoração dos Reis Magos.------------- 
f) Grupo Desportivo da Meadela: deliberado atribuir um subsídio no valor de 200€ (duzentos euros), 
destinado a colaborar com o Cantar das Janeiras.----------------------------------------------------------------------------- 
g) ao Grupo Folclórico Renascer: Idem, no valor de 100€ (cem euros).-------------------------------------------------- 
h) ao Centro Social e Paroquial Senhor do Socorro: Idem, 50€ (cinquenta euros).----------------------------------- 
i) à Paróquia do Senhor do Socorro: Idem, 50€ (cinquenta euros).------------------------------------------------------- 
j) à Comissão Vicentina do Senhor do Socorro: Idem, 50€ (cinquenta euros).---------------------------------------- 
k) à Paróquia de Monserrate: Idem, 150€ (cento e cinquenta euros).--------------------------------------------------- 
l) à Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: Idem, 150€ (cento e 
cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
m) ao Sport Clube Vianense: Idem, 250€ (duzentos e cinquenta euros).------------------------------------------------ 
n) à Ronda Típica da Meadela: Idem, 500€ (quinhentos euros), justificados com a organização regional e 
tradicional do VII Encontro de Janeiras, a realizar no dia 24 de Janeiro no Salão Paroquial da Meadela.------- 
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----3. III Encontro de Janeiras da Abelheira: Em organização conjunta da União das Freguesias de Viana do 
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, com a Associação Sociocultural dos Moradores do 
Núcleo Habitacional da Abelheira e com a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, vai realizar-se o 
3º Encontro de Janeiras da Abelheira, no dia 30 de Janeiro. Deliberado proceder ao apoio logístico desta 
iniciativa, bem como ao apoio pontual que, dentro dos parâmetros anteriores, se tem prestado.--------------- 
----4. Ossário: Tomado conhecimento da deliberação do Presidente de deferir o requerimento de Marisa 
Martins de Oliveira para colocação das cinzas de sua mãe, Maria Cândida Martins da Gama Oliveira, no 
ossário OS/1-03 do cemitério da Meadela, ao qual foi atribuído o alvará 1/2015.------------------------------------ 
----5. Concessão de alvará de sepultura perpétua: Deliberado conceder alvará de sepultura perpétua com 
o n.º Q9 - S59 a Manuel João Botelho Calvário, residente na Rua Cruz Cerqueira, 185- 2º Esq. Traseiras, 
Meadela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----6. Mudança de Titular de Sepultura Perpétua: Constando a sepultura perpétua n.º 06 do quarteirão 05 
em nome de Maria Luísa da Costa Pires e Família, a qual a doou em partes iguais a Maria Luísa Martins da 
Cunha Matos e a seu marido, José António Soares Coelho Parente, este prescindiu da sua parte em favor 
da esposa. Após verificação da declaração escrita onde estipula a sua autorização, foi deliberado aceitar a 
alteração do nome do titular.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----7. Cedência de Instalações “CONTORNOS DAS PALAVRAS”: Deliberado aceitar o pedido de cedência de 
instalações (Santa Maria Maior) das 9 às 11 horas, de 13 de Janeiro a 19 de Fevereiro de 2015, a Alexandre 
Martins e Francisco Pires para promover a preparação de animação “Contornos das Palavras 2015”, em 
iniciativa conjunta com a Câmara Municipal e Bibliotecas escolares.----------------------------------------------------- 
----8. Cedência de Instalações “DAR VOZ ÀS MULHERES”: Deliberado aceitar o pedido da Casa-Abrigo do 
GAF de cedência de instalações (Santa Maria Maior) no período normal de funcionamento, de forma a 
proporcionar às senhoras acolhidas na Casa Abrigo “Dar Voz às Mulheres” aulas de Matemática para a 
Vida, Alfabetização, Informática e Língua Portuguesa para Estrangeiros.----------------------------------------------- 
----9. Abertura de Procedimentos Concursais de Ajuste Directo:--------------------------------------------------------- 
a) Beneficiações nas instalações onde está sedeado o Grupo Desportivo da Meadela: após análise dos 
respectivos orçamentos (3), foi deliberado proceder ao convite à firma Amorim Martins, Unipessoal Lda. 
para execução das obras consideradas essenciais, pelo valor de 4.985,00€ (quatro mil novecentos e oitenta 
e cinco euros) acrescido do IVA em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Corte e remoção de relva, limpeza e manutenção de canteiros com arbustivas na Urbanização do Ameal, 
Meadela: Com convite à firma Casanova Jardins – Viveiros e Design de Jardins, Lda., pelo valor anual de 
3300,00€ (três mil e trezentos euros) acrescido do IVA em vigor.--------------------------------------------------------- 
----10. Agendamento de reunião com Associações Culturais e Desportivas, Grupos Folclóricos e 
Comissões de Festas: Estão fazer-se diligências para a sua concretização.--------------------------------------------- 
----11. Procedimento Concursal para Ajuste Directo: Com convite à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda., 
para execução de levantamento e reposição de calçada na Rua Moinho de Vidro, Meadela, com o preço 
base de 900,00 € (novecentos euros), e pavimentação do Beco da Folgana, pelo preço base de 6.000,00 € 
(seis mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----12. Adoração dos Reis Magos: Reconhecido ter sido uma iniciativa que vale a pena repetir no futuro.---- 
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----13. Ocupação de Tempos Livres no Natal: Tomado conhecimento ter decorrido da melhor forma e ter 
sido muito útil para muitos pais que não tinham onde deixar os seus filhos nas férias de Natal.----------------- 
----14. Convites/tarefas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 16.01.15: Cantar das Janeiras pela Paróquia de Monserrate, às 19 horas.------------------------------------------- 
2) 17.01.15: Cantar das Janeiras pelo Grupo Folclórico Renascer, às 19 horas.---------------------------------------- 
3) 19.01.15: Cantar das Janeiras pela Paróquia Senhor do Socorro, às 18,30 horas.---------------------------------- 
4) 19.01.15: Idem, Vicentinos Senhor do Socorro.----------------------------------------------------------------------------- 
5) 19.01.15: Idem, Centro Social Senhor do Socorro.------------------------------------------------------------------------- 
24.01.15- VII Encontro de Janeiras da Ronda Típica da Meadela, às 21 horas no Salão Paroquial da 
Meadela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) 26.01.15: Cantar das Janeiras na Sede da Freguesia pela Associação do Núcleo Habitacional da Abelheira. 
7) 30.01.15: 3º Encontro de Janeiras da Abelheira, na Igreja da Sagrada Família, às 21 horas.-------------------- 
----15. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Antes de concluída a reunião, foram proporcionados bons momentos desta tradição pelo Grupo de 
Janeiras do Sport Clube Vianense.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Cuidados a tomar nas exumações de restos mortais: A propósito do acontecido no funeral de sua mãe, o 
Vogal Carlos Tavares propôs a integração na acta do seguinte texto: .............................................................  
“Relativamente ao falecimento e ao funeral de minha mãe, Maria Amélia Alves Tavares, quero agradecer a 
solidariedade pessoal e institucional de todos os membros do executivo desta Freguesia. Pretendo, no 
entanto, apresentar uma reclamação e o desagrado da minha família, pelo facto de a Junta de Freguesia e 
os seus funcionários terem procedido à abertura da sepultura perpétua, que me está concessionada, 
procedendo à exumação dos restos mortais dos nossos três familiares ali enterrados sem terem tido o 
cuidado de separação das respectivas ossadas. Era intenção da família preservar a separação dos restos 
mortais dentro de lençóis brancos e juntar os nossos pais. Quando nos deslocamos ao cemitério, 
deparamo-nos com um cenário lamentável ao verificar que, num saco preto de plástico, se encontravam 
misturadas todas as ossadas, o que impossibilitou esse desejo dos meus avós e dos nossos pais. Esta 
prática contraria o que vinha sendo feito anteriormente, sendo que alguém do executivo avisava a família 
da hora aproximada a que os funcionários iriam proceder à exumação, de forma a que esta pudesse 
providenciar, a seu gosto e com a dignidade que entendesse, a guarda das ossadas. Lamentavelmente, 
verificamos uma incorrecta condução do processo que impossibilitou a salvaguarda dos legítimos 
interesses da família, o que poderia ter sido evitado, sem qualquer prejuízo de funcionamento, bastando 
apenas que a Junta tivesse efectuado as diligências necessárias junto da família com apenas um 
telefonema e desde que tivessem sido tomados os cuidados exigíveis durante a operação de levantamento 
das suas ossadas. Em conformidade, PROPONHO que seja reposta esta boa prática, anteriormente 
existente”. Após esta declaração a vogal Conceição Azevedo, absteve-se de comentar esta posição e os 
restantes membros do executivo, declaram para acta que algumas das afirmações contidas não 
correspondem aos dados recolhidos junto aos agentes envolvidos; funcionário, Agência funerária e ex-
presidente da junta da Meadela.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro folhas devidamente numeradas e 
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rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António 
José Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.------------------------------------------------ 
----A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.-------------------------------------------------------- 
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