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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

----Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, reuniu na sua sede, pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos, o executivo da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), com 
as seguintes presenças: Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto 
(Secretário), 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).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----A ordem de Trabalhos foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Acção Social: Foi deliberado apoiar Maria Antonieta Zamith Nogueira da Cruz, no valor de 
26,10 € (vinte e seis euros e dez cêntimos) referente a factura de electricidade (13,17) e de Gás 
(12,93). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Aquisição de Coletes: deliberado adquirir à Firma Coelho Têxteis, 20 coletes no valor global de 
113,16€ (cento e onze euros e dezasseis cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------  
----3.Contratação de Trabalhadores Independentes: Deliberado proceder à contratação com data 
de 2 de Novembro dos seguintes trabalhadores independentes:-------------------------------------------------------------- 
----Rosa da Conceição Moreira Passos Morgado - EB1 Igreja---------------------------------------------------------------------- 
----Madalena de Fátima Morais Faria da Silva – Jardim Infância Igreja------------------------------------------------------- 
----Elisabete Pereira Ribeiro - EB1 Calvário------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Alexandrina de Jesus Fernandes Gonçalves Viana – Jardim Infância Igreja---------------------------------------- 
----Maria Cristina Pereira Crus Soares - EB1 Igreja------------------------------------------------------------------------------------------ 
----4. Tempos Livres de Natal: Em parceria com o Colégio do Minho, foi deliberado proceder à 
realização de Tempos Livres de Natal. O Programa terá início a 18 de Dezembro de 2013 e 
terminará a 3 de Janeiro de 2014. As inscrições estarão abertas a partir do próximo dia 18. -------------- 
----5.Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----a) Associação de Dadores de Sangue da Meadela: Recebido oficio a solicitar audiência que será 
agendada no mais curto espaço de tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----b) Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela: Recebido ofício a solicitar audiência, a ser 
agendada;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----c) Ronda Típica da Meadela, reunião agendada para a próxima quarta-feira (dia vinte) às 17 
horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----d) Grupo Desportivo da Meadela: Já efectuado encontro com a direcção desta colectividade, 
onde se constatou, a história, projectos e principais preocupações.----------------------------------------------------------
---e) ACEP, Idem-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----f) Grupo Nacional de Escutas da Meadela, Idem.------------------------------------------------------------------------------- 
----g) Comissão de Festa de Santa Cristina (Meadela): Já efectuado encontro com esta entidade, 
onde se constatou, a história, projectos e principais necessidades para continuar a manter o nível 
destas festividades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----h) Reuniões com os Párocos – Já realizados encontros de apresentação com o Padre Vasco 
Gonçalves (Monserrate); Padre Vilar (Meadela); Padre Armando Dias (Santa Maria Maior); está 
agendado para o próximo dia 16, às 11 horas, com o Padre Torres Lima (Senhor do Socorro); e 
aguarda-se oportunidade de encontro com o Padre Coutinho (Nª Sra. de Fátima) e ainda com o 
Bispo da Diocese. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por duas folhas devidamente numeradas e 
rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por 
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mim, António José Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.------------------------ 
----A reunião foi encerrada às zero horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________    _________________________________ 
        O Presidente       O Secretário 
 
 
__________________________________    __________________________________ 
    O Tesoureiro            O Vogal 
 
 
__________________________________    _________________________________ 
          O Vogal           O Vogal 
 
 
__________________________________ 
       O Vogal 
 

 

 

 


