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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 9 DE JANEIRO DE 2017 

 
Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezassete, reuniu na sede, sita na Rua Conde de 

Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o Executivo da União das Freguesias de Viana do 

Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes 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. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares: Discutido e aprovado o seguinte voto de pesar:  ...  

Temos a consciência de que o Dr. Mário Soares foi uma personalidade fundamental na instauração da 

Democracia em Portugal. Está devidamente reconhecido o seu empenho na defesa da democracia e no 

progresso do nosso país. Mário Soares partiu! Conscientes de interpretar o sentimento dos munícipes da 

União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, presta o Executivo 

da UFVC, em sua reunião de 9 de Janeiro de 2017, a sua homenagem a esta grande figura da Democracia e 

de Portugal.  .........................................................................................................................................................  

O presente voto de pesar foi aprovado por maioria, com a abstenção do Vogal Carlos Tavares, com a 

seguinte declaração de voto: "O Dr. Mário Soares teve um papel importante na implementação da nossa 

Democracia. No entanto, a sua actuação política também teve momentos negativos, nomeadamente o 

calamitoso e famigerado processo de descolonização. Não posso lamentar a morte de alguém responsável 

pelo sofrimento de tantos Portugueses, retornados, espoliados, de gente que perdeu as suas casas e os seus 

bens. A minha família encontra-se entre esses Portugueses que ficaram sem nada em consequência desse 

desastroso processo político. A esses Portugueses, sim, dedico um voto de pesar!"  .........................................  

2. Atribuição de Subsídios/apoio: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:  ...............................................  

- Protocolo anual com o Centro Cultural do Alto Minho, 1300€ (mil e trezentos euros).  .................................  

- Protocolo anual com a Caritas Diocesana de Vianas do Castelo, 1200€ (mil e duzentos euros).  ....................  

- Protocolo anual com a Associação de Dadores de Sangue da Meadela, 1500€ (mil e quinhentos euros).  ......  

- Protocolo anual com a Sociedade Columbófila da Meadela, 125€ (cento e vinte e cinco euros).  ...................  

- Protocolo anual com a Fábrica da Igreja da Meadela, 1500€ (mil e quinhentos euros).  ..................................  
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- Associação de Guias de Portugal, apoio ao plano de actividades 2016/2017, 250€ (duzentos e cinquenta 

euros). ..................................................................................................................................................................  

- Associação Portuguesa dos Amigos de Raoul Follereau, Dia Mundial dos Leprosos, 75€ (setenta e cinco 

euros). ..................................................................................................................................................................  

- UNICEF, apoio aos refugiados, 75€ (setenta e cinco euros).  ...........................................................................  

- Sport Clube Vianense (Grupo de Janeiras), 250€ (duzentos e cinquenta euros).  .............................................  

- Encontro de Janeiras da Abelheira: Deliberado prestar apoio logístico e monetário no reforço do lanche a 

levar a efeito na Igreja da Sagrada Família, no dia 27 de Janeiro, organizado pela Associação Sociocultural 

dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira e Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.  .......................  

3. Adjudicação de diversos trabalhos: Deliberado adjudicar à Crisdifa, Lda. as seguintes obras:  .................  

a) Vedação de terreno em Monserrate, cedido para beneficiação do Bairro do IHRU, no valor de 600€;  ........  

b) Jardim de Infância da Abelheira, construção de murete para suporte das terras da horta, no valor de 140€;   

c) Patamar das escadas e rampa no Lote 5/2 ASCMNH da Abelheira, no valor de 320€;  .................................  

d) Beneficiação do estacionamento do Parque de Santa Maria Maior, no valor de 350€;  .................................  

e) Trabalhos de manutenção na Rua Leandro Quintas Neves, no valor de 1300€;  ............................................  

f) Diversos trabalhos na área geográfica de Santa Maria Maior, no valor de 4540€;  .........................................  

g) Remodelação das novas instalações do Polo de Monserrate, no valor de 9840€. A todos estes trabalhos 

acresce IVA à taxa legal em vigor.  .....................................................................................................................  

4. Aquisição de mobiliário e remodelação eléctrica das novas instalações do polo de Monserrate:  .........  

- Móveis Cambão, Lda.: Mobiliário, cadeiras e mesas, no valor de 4595€, com IVA já incluído;  ....................  

- Costa & Martins (remodelação eléctrica, lâmpadas, armaduras e rede): Preço no final da obra.  ....................  

5. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/16, a José Carlos 

Gonçalves Mesquita, residente na Rua do Carrascal, nº 45, 4900-664 Viana do Castelo.  .................................  

6. Cedência de Instalações: Deliberado ceder as instalações da UFVC para a Atlas Cooperativa Cultural 

levar a efeito entrevistas ou eventuais reuniões.  .................................................................................................  

7. ATL de Natal 2016: Decorreu da melhor forma, de 19 de Dezembro de 2016 a 2 de Janeiro de 2017, pelo 

que concluímos ser uma boa maneira de aliviar os encarregados de educação que, nas férias, não têm onde 

deixar os seus educandos.  ...................................................................................................................................  

8. Presépio ao vivo e Adoração dos Reis Magos: Reconhecido ter decorrido como habitualmente com 

êxito. Registe-se a ampla participação da população, mais propriamente na chegada do cortejo e no 

espectáculo promovido pela APPACDM, na Igreja de S. Domingos.  ................................................................  
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9. Inauguração das novas instalações do polo de Monserrate: A ter lugar no dia 20 de Janeiro, pelas 

17 horas. Estamos a proceder aos preparativos das cerimónias para que tudo decorra da melhor forma.  .........  

10. Jantar-convívio do Executivo e Assembleia de Freguesia: A realizar no dia 21 do corrente mês, na 

Churrasqueira S. Jorge, na Rua Aquilino Ribeiro. Estão a ser recolhidas as adesões, no valor de 20€, bem 

como a escolha da ementa.  ..................................................................................................................................  

11.º Visita das Janeiras do Sport Clube Vianense: No final da reunião, foram cantadas as Janeiras pelo 

Grupo do Sport Clube Vianense, proporcionando agradáveis momentos do reviver desta tradição.  .................  

----No final, depois de lida a presente ata, composta por três folhas devidamente numeradas e 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.------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente ____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal_______________________________________________________________________________ 

(Carlos Manuel Alves Tavares) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


