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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União 

das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa 

Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a 

presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares 

Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria 

Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Apoio Social:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado atribuir subsídio no valor de 300€ (trezentos euros) a Ana Rafaela Alves Cerqueira, para 

suprir despesas com o funeral do seu pai, sendo esta importância paga à Agência Funerária J. Silva, 

Lda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Atribuição de Subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- 

- Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril (Centro Cultural do Alto Minho): 750€ 

(setecentos e cinquenta euros);------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Grupo Desportivo da Meadela: 500€ (quinhentos euros), para deslocação a Pontevedra para o 

VIII Torneio de Futebol da Semana Santa;----------------------------------------------------------------------------- 

- GAF (Gabinete de Atendimentos à Família): 150€ (cento e cinquenta euros) para XXIV Jornadas.---- 

- Festa de S. José/Monserrate: Apoio nos custos do fogo-de-artifício estimado em cerca de 250€ 

(duzentos euros) e apoio na cedência de aparelhagem sonora;-------------------------------------------------- 

- Sport Clube Vianense: 300€ (trezentos euros) para apoio às comemorações do 120º aniversário 

com publicidade no Jornal Alto Minho;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Sociedade Columbófila da Meadela: Considerando que o computador usado referido na acta 

anterior como oferta não tem reparação possível, foi agora deliberado atribuir um subsídio de 150€ 

(cento e cinquenta euros) para ajudar a custear a aquisição de um novo.------------------------------------ 

3. Aquisição de sepultura perpétua: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado proceder à aquisição da sepultura perpétua nº 28 do quarteirão 08, a Manuel Maciel 

Pereira, residente na Rua da Folgana, nº 120, 4900-701 Viana do Castelo.----------------------------------- 

4. Concessão de sepulturas perpétuas: ------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado conceder as seguintes sepulturas perpétuas:---------------------------------------------------------- 

- Sepultura nº 26 do quarteirão 10, a Maria Bernardete Guerra de Carvalho, residente na Rua João 

Paulo II, nº 5, 4900-719 Viana do Castelo.-----------------------------------------------------------------------------  

- Sepultura nº 28 do quarteirão nº 08, a Maria Rosa da Silva Esteves, residente na Rua Alfredo 

Reguengo, 158, 1º direito, 4900-578 Viana do Castelo.------------------------------------------------------------ 

5. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido ofício da Associação Vila Animal de Viana solicitando a cedência das instalações de 

Monserrate, no dia 27;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Recebido e-mail da Associação Florestal do Lima, pedindo a cedência das instalações da Meadela 

para reunião da ZIF Serra de Santa Luzia, a realizar no dia 6 de Março, das 13,30 às 17,00 horas.------ 

c) Dada a informação da participação da UFVC em sessão dedicada ao novo Regulamento Geral da 

Protecção de Dados, que entra em vigor a partir do próximo dia 25 de Maio, apresentada pela firma 

J. Canão. Nesta sessão foram ainda prestados alguns esclarecimentos sobre o Programa Freguesias 

Inteligentes 4.0, com a possibilidade de eventual aquisição de qualquer aplicação móvel sem 

interferência nos outros programas existentes e de outras Entidades. Recebida ainda a informação 

de que vão decorrer mais acções e que desejam contar com a nossa participação.------------------------ 

d) Dada a informação de como decorreu a cerimónia de homenagem ao Chefe Rego, pelos seus 47 

anos à frente dos Escuteiros da Meadela. Foi deliberado oferecer umas lembranças.--------------------- 

e) Dada informação de como decorreu a reunião da Eco Escolas da Escola Básica da Abelheira. Foi 

demonstrada a disponibilidade para o apoio no transporte de materiais sem que possamos ir ao 

encontro da guarda dos mesmos, por falta de espaço disponível.-----------------------------------------------  

----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.--------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente ________________________           O Secretário______________________________ 

                         (José António Gonçalves Ramos)                               (António José Rodrigues Soares Basto)       

 

O Tesoureiro ______________________             O Vogal_________________________________ 

                         (Amadeu Morais Bizarro)                                 (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal ______________________                      O Vogal_________________________________________ 

                         (Manuel Lima da Cunha Júnior)                    (Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

O Vogal_________________________ 

              (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 
 
 


