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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE JULHO DE 2017 

 
Aos dez dias do mês de Julho 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), 

Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo 

(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). O Vogal Carlos Manuel Alves Tavares justificou a sua 

ausência por razões pessoais e de saúde. Após análise da acta anterior, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. De seguida, entrou-se na Ordem de trabalhos:  ..........................................................................  

1. Atribuição de subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: .........................................................  

- Associação de Pais do Jardim de Infância da Abelheira: 120€ (cento e vinte euros) para apoiar a festa 

de final de ano, a realizar no Centro Social e Paroquial da Meadela.  ..............................................................  

- Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço (Grupo de Teatro “À Margem”): 400€ (quatrocentos 

euros), pelo trabalho efectuado com a iluminação das Jornadas de Arte Popular.  ...........................................  

- Grupo Desportivo e Cultural dos ENVC: 200€ (duzentos euros) para a noite de fados, a realizar na Praça 

1º de Maio, no mês de Agosto.  .......................................................................................................................  

- Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Com Deficiência Mental: 300€ (trezentos euros) 

para visita ao Zoo da Maia.  ............................................................................................................................  

- Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço (Concertinas de Viana): 250€ (duzentos e cinquenta 

euros) pela actuação na noite de S. Pedro nas Jornadas de Arte Popular.  ........................................................  

- Associação dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: 300€ (trezentos euros) para apoio na 

melhoria do posto de correios da Urbanização.  ..............................................................................................  

2. ACEP - “Proposta de Alteração “Acordo Colectivo de Empregador Publico”: Após análise às 

propostas de alteração ao acordo anteriormente aprovado, foi deliberado pelos presentes subscrever e aceitar 

as propostas agora apresentadas ao abrigo da regulamentação fixada pela legislação em vigor.  ......................  

3. Concessão de Jazigo Perpétuo: Deliberado conceder direito do jazigo nº LT/07 Lateral, Norte-07, a 

Albano Alves da Cunha Matos, residente na Rua Poço do Pescadouro, 210, 4900-782 Viana do Castelo.  ......  

4. Alteração de Alvará de Sepultura Perpétua: Considerando a documentação presente da Advogada 

Tânia Gonçalves, foi deliberado averbar na sepultura perpétua identificada sob nº 14 do quadro Lateral 
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Poente de José Manuel Fernandes Alves para sua filha Estela Soares Alves, cabeça de casal, residente na 

Rua do Montinho, 123, 4900-750 Viana do Castelo.  ......................................................................................  

5. Bodas Sacerdotais do Padre Vilar (Pároco da Meadela): Deliberado inscrever dois membros do 

Executivo no Jantar comemorativo da efeméride, a realizar no dia 14 de Setembro.  .......................................  

6. Concurso da Rainha das Vindimas: Como é prática, foi inscrita uma jovem para participar neste 

Concurso em representação da UFVC. Como sempre, foram envidados esforços para cumprir a tradição e a 

UFVC ter uma representação condigna. Lamentavelmente, foi recebido da Câmara Municipal ofício a 

informar que, por falta de inscrições, ficou este concurso sem efeito. Fica o registo e o repúdio pela solução 

encontrada.  ....................................................................................................................................................  

7. Diversos  ....................................................................................................................................................  

a) Feito o ponto da situação de como decorreram as Jornadas e a participação no encontro de Marchas no dia 

7 de Julho. Realce para o empenhamento da eleita da Assembleia de Freguesia, Raquel Amorim, que muito 

cooperou com a UFVC.  .................................................................................................................................  

b) Dada a informação de como está a decorrer o ATL de Verão e que, no dia 12, vão deslocar-se ao Parque 

Aquático de Fafe.  ...........................................................................................................................................  

c) Recebido agradecimento das Guias da 1ª Companhia pela colaboração prestada.  .......................................  

d) Recebido do Sport Clube Vianense agradecimento pela colaboração prestada. ...........................................  

e) Recebido do Corpo Nacional de Escutas (Meadela) convite para participar no arraial dos Santos 

Populares.  ......................................................................................................................................................  

f) Recebido do GAF agradecimento pela colaboração prestada.  .....................................................................  

g) Recebidos os Formandos do Curso de Operadora de Informática da “Despertar, Formação e Psicologia”, 

dos quais, presentemente, se encontra na UFVC a estagiária Ana Bela Quesado. A UFVC recebeu um 

certificado simbólico da instituição, considerando esta Autarquia acessível para todos/as, respeitando a 

mobilidade reduzida. ......................................................................................................................................  

----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 e trinta minutos.----------------------------------------------------- 

 
O Presidente ____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 
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O Secretário ____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

 

O Tesoureiro ___________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


