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SABIA QUE::::    
• A Junta de Freguesia 

tem um novo horário 
de atendimento: 
09h00 às 17h00, inin-
terruptamente; 

• Pode aceder à nossa 
página na internet em 
jf-stamariamaior.com 

• Pode colocar aqui, no 
“PILHÃO”, as suas 
pilhas usadas; 

• Pode depositar aqui, 
no “ÓLEÃO” os óleos 
alimentares usados; 

• Pode autenticar aqui 
os seus documentos 
por 14 €, até 4 pági-
nas; 

• É obrigatório proceder 
ao registo e licencia-
mento do seu cão na 
Junta de Freguesia da 
sua área de residên-
cia; 

• Pode registar e licen-
ciar o seu gato; 

• Pode pagar aqui a sua 
factura da água? 
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Órgãos da Freguesia 

Plano de Actividades 2010 

Rede Social: Terceira Idade 

“Freguesia em Obras” 

Voluntariado de  
Proximidade 

Freguesia Limpa 

Nesta edição: 

Agradecemos o apoio manifestado no 
último acto eleitoral e a oportunidade de 
continuarmos, por mais quatro anos, a 
trabalhar na melhoria das condições e 
qualidade de vida na Freguesia de Santa 
Maria Maior. 

Continuaremos sempre abertos ao con-
tacto directo e constante com a  popula-
ção, atendendo às sua críticas, suges-
tões e anseios, desenvolvendo esforços 
para as respectivas soluções. 

Os elementos do executivo ocupam as 
seguintes  áreas funcionais: Presidente, 
Amadeu Morais Bizarro, responsável 
pela Coordenação, Águas, Saneamento, 
Obras Públicas e Administração Financei-
ra. 

Secretário, José Maria Amieira Flores, Ba 

Baldios, Higiene e Limpeza e Toponímia. 

O Tesoureiro, José António Gonçalves 
Ramos, Tesouraria, Administração Patri-
monial e Recursos Humanos. 

Responsável pelo Cultura, Educação e 
Desporto é a 1ª Vogal, Mafalda Sofia 
Oliveira e pela Mobilidade (Trânsito e 
Transportes) e Ambiente, a 2ª Vogal 
Rosa Maria Araújo. 

 A Assembleia de Freguesia é constituí-
da por: Augusto Cândido Ranha, Presi-
dente; Ana Rocha de Oliveira, 1ª Secre-
tária; Miriam Veloso, 2ª Secretária. João 
Paulo Marinho, José Emílio Viana, Cami-
lo Correia, Dionísio Ferreira, José Valen-
ça, Maria de Fátima Gonçalves, Márcia 
Gomes, João Correia, Saúl Carvalho e 
António Rui Viana Ponte. 
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No cumprimento das suas competências, 
o executivo desta Junta de Freguesia 
apresentou para aprovação da Assem-
bleia de Freguesia o Plano de Activida-
des e Orçamento para 2010, no valor 
global de 380.850,00 €. 

A transparência e  o rigor de gestão   
será sempre o principal objectivo bem 
como o bem-estar da população de San-
ta Maria Maior, quer através da melhoria 
e manutenção das infra-estruturas e 
equipamentos, quer através de apoio 
nas suas questões sociais.  

 Dar-se-á continuidade ao trabalho 
desenvolvido na Rede Social, aos proto-
colos com o IEFP, DGCI, Missão de Cari- 

dade “Samaritanos” e o Instituto de  
Segurança Social, enfatizando os últi-
mos em reflexo da crescente crise eco-
nómica e resultante aumento de famílias 
carenciadas. 

Reforçaremos a colaboração com as 
entidades da freguesia, tanto a nível 
cultural como desportivo, e a coopera-
ção com o Município de Viana do Caste-
lo, nomeadamente através da celebra-
ção de protocolos nas várias áreas. 

Prevê-se contenção das despesas com 
investimentos em obras públicas, contu-
do, tudo faremos para cumprir as pro-
postas apresentadas ou realizar as 
manutenções e reparações necessárias. 
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A criação das Redes Sociais concelhias pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 197/097, de 18 de 
Novembro, é uma medida de política social 
activa que visa, através da livre congregação 
de esforços de autarquias e entidades públicas 
e privadas, o planeamento estratégico da 
intervenção social local. Os seus principais 
objectivos passam pela erradicação da pobre-
za, exclusão social e promoção do desenvolvi-
mento social.  

Viana do Castelo aderiu a esta iniciativa for-
mando uma plataforma  que assenta no trabalho de 
parceria entre os vários agentes locais, com vista ao 
desenvolvimento social sustentado do município. A 
Rede Social no concelho é composta por um núcleo 
executivo e, para prossecução dos objectivos deste, 
pelo Conselho Local de Acção Social, 9 CSIF - Comis-
são Social Inter Freguesias e 5 CSF - Comissão Social 
de Freguesia. Estas últimas integram parceiros de 
entidades públicas e privadas, com responsabilidade 
ao nível da intervenção social e comunitária na respec-
tiva área geográfica. 

Esta autarquia criou a CSF de Santa Maria Maior atra-
vés da qual  foram identificadas e analisadas as priori-
dades sociais que esta comunidade apresenta. 

De entre estas, destacam-se questões relacionadas 
com grupos etários distintos: infância, idosos e 
desemprego. 

Neste âmbito, foi levado a cabo um inquérito à popu-
lação da freguesia com mais de 65 anos para apurar  
as necessidades mais sentidas, constatando-se que o 
problema dos idosos centra-se essencialmente na falta 
de acompanhamento, com ênfase especial para os que 
vivem em situação de dependência. Esta é uma pro-
blemática comum a todo o país, conforme comprova 
um estudo realizado a nível nacional pela Faculdade de 
Medicina de Coimbra e de Ciências Médicas de Lisboa. 

Este publica que a solidão dos idosos é assustadora 
uma vez que cerca de 40% dos portugueses com mais 
de 65 anos passam mais de 8 horas sozinhos,  influen-
ciado negativamente o seu lado emocional. 

O envelhecimento saudável passa pela manutenção da 
parte física, pela sociabilização, pela adaptação às  

 alterações que o envelhecimento acarreta e, acima de 
tudo, pela vontade de viver. 

O estudo da realidade de um 
universo de 1377 indivíduos 
da freguesia de Santa Maria 
Maior, com mais de 65 anos, 
revela-nos o seguinte: 55,7% 
são do sexo feminino, 44,3% 
do sexo masculino; 66,7% 
são casados,  32,8% são viú-
vos/solteiros ou separados; 

77,2% são reformados sem actividade; 18,2% dos 
inquiridos vivem sozinhos, 51,5% vivem com o cônjuge, 
sendo ambos idosos; 14,2% são portadores de algum 
tipo de deficiência/incapacidade. Se a este facto juntar-
mos a percentagem de sujeitos que vivem sozinhos ou 
com cônjuge idoso torna-se significativo; 88% são autó-
nomos, 7,3% dependentes, 1,2% acamados. De referir 
que a dependência de terceiros em muitos casos é de 
outro idoso. 71,8% realizam as suas actividades acom-
panhados, a maioria das vezes por outro idoso, 25,9% 
fazem-no sozinhos; 86,8% não tem qualquer tipo de 
apoio, 12,6% afirmam receber apoio, sendo que 7% 
recebe apoio de familiares, 2,4% apoio domiciliário, 
1,5% outros apoios (vizinhos, empregadas); 75% dos 
sujeitos considerou precisar de serviços de apoio domici-
liário, destacando as seguintes valências: 72% serviços 
de higiene pessoal; 73,1% cuidados do lar; 72,1 forneci-
mento de refeições; 67,8% companhia e atenção; 
66,9% serviços de acompanhamento ao exterior, entre 
outras. 

O envelhecimento geral da população coloca novos 
desafios que exigem resposta solidária e humana, que 
satisfaça os anseios da população nesta faixa etária. 

A CSF de Santa Maria Maior tem trabalhado nesse senti-
do,  identificando e desenvolvendo parcerias, apoiando e 
dinamizando projectos que facilitem uma rede de equi-
pamentos e infra-estruturas específicas de intervenção 
nesta área. 

Neste sentido, a CSF accionou já um projecto de apoio a 
alguns idosos que vivem em condições muito precárias. 
O alargamento deste projecto depende do aumento de 
inscritos no Banco de Voluntariado criado pelo Município. 

A nível da Rede Social, esta CSF engloba-se também  
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no grupo de trabalho “Educação, Formação, e Emprega-
bilidade” e que visa desenvolver mecanismos que permi-
tam atenuar a problemática social do desemprego, que 
se tem agravado significativamente nos últimos tempos. 

Desde o início do ano de 2010 esta autarquia tem 
levado a cabo, para além das habituais pequenas 
reparações efectuadas nas escolas do ensino pré-
primário e básico da freguesia e na limpeza e manu-
tenção de jardins e espaços verdes, as seguintes 
obras: colocação de caneletes de escoamento de 
águas pluviais na Calçada da Fonte da Pica e repara-
ção no Largo do Souto. 
 

Foi colocado um corrimão na Rua João Castelão Perei-
ra/Rua Pedro Almeida Couraça e um outro entre a 
Rua Camilo Castelo Branco e o Largo Manuel Couto 
Viana. 

Procedemos à realização de um contrato de prestação 
de serviços para a empreitada de demolição e recons-
trução do muro e construção de um passeio no Largo 
Nossa Senhora das Necessidades. 

Destaque ainda para a colocação, por parte do Município 
de Viana do Castelo, de rampa e pilaretes nos passeios 
da Rua Ramalho Ortigão e Salvato Feijó e colocação das 
respectivas passadeiras, assim como, renovação de 
algumas de pintura para cubo branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após cinco anos de processo para edificação do Monu-
mento ao Carreteiro, e alguma controvérsia,  foi com 
todo o prazer que o vimos inaugurado no passado mês 
de Março.  
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Neste âmbito, realizou-se no passado dia 12 de Maio 
uma Palestra “Rumo à Qualificação”, cujo público alvo 
eram os jovens estudantes, na tentativa de  os alertar 
para a importância da formação. 



Viana do Castelo Viana do Castelo Viana do Castelo Viana do Castelo ————    Santa Maria MaiorSanta Maria MaiorSanta Maria MaiorSanta Maria Maior    

Morada: Morada: Morada: Morada: Rua Conde de Aurora, 689 
Telefone: Telefone: Telefone: Telefone: 258 824 185    
Fax: Fax: Fax: Fax: 258 824 153    

Telemóvel: Telemóvel: Telemóvel: Telemóvel: 918 245 477 
EEEE----mail: mail: mail: mail: vc.stamariamaior@mail.telepac.pt 

Horário de Funcionamento:Horário de Funcionamento:Horário de Funcionamento:Horário de Funcionamento:    
Segunda a SextaSegunda a SextaSegunda a SextaSegunda a Sexta----Feira das 9h00ás17h00 Feira das 9h00ás17h00 Feira das 9h00ás17h00 Feira das 9h00ás17h00     

(Aberto na hora de almoço)(Aberto na hora de almoço)(Aberto na hora de almoço)(Aberto na hora de almoço)    
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O envelhecimento da população, aliado à procura constan-
te de uma melhor qualidade de vida, leva a que seja 
necessário criar respostas para que as pessoas sem condi-
ções tenham uma resposta solidária que lhes proporcione 
bem-estar, conforto e alívio da solidão e, assim, possam 
desfrutar daqueles que deveriam ser os melhores anos da 
sua vida. 

Uma dessas repostas passa pelo voluntariado, conjunto 
de acções de interesse social e comunitário, realizadas de 
forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, 
programas e outras formas de intervenção ao serviço de 
indivíduos, famílias e comunidade, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida e bem-estar das popula-
ções, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades 
públicas ou privadas, correspondendo a uma decisão livre 
e voluntária apoiada em motivações pessoais que caracte-
rizam o voluntário. 

Voluntário, indivíduo que livremente se compromete a 
desenvolver acções de voluntariado, com responsabilidade 
e desinteressadamente, no âmbito de uma organização 
promotora e de acordo com aptidões próprias. 

Neste enquadramento, foi desenvolvido pelo Município de 
Viana do Castelo o projecto “bem-me-quer mais perto”, 
voluntariado de proximidade. Uma bolsa de voluntariado 

a nível local, com base nas relações de proximidade e que 
pretende prestar apoio pessoal e social, em contexto domi-
ciliário. A missão central é a melhoria da qualidade de vida 
dos idosos, quebrando o ciclo de solidão e isolamento que 
acompanha o seu quotidiano e, ainda, estimular a sua vida 
activa, melhorar o seu bem-estar psico-social, promover o  

envelhecimento saudável e proporcionar aos ido-
sos um acompanhamento qualificado inserido no 
seu meio familiar. 

As bolsas de voluntariado visam articular a neces-
sidade de trabalho voluntário das instituições/
organizações/instituições/comunidades com a dis-
ponibilidade para o prestar por parte de pessoas e 
entidades, ou seja, visam dinamizar o encontro de 
necessidades e vontades. 

Pode ser voluntário qualquer pessoa que resida ou 
trabalhe nas freguesias onde o projecto se encon-
tra em implementação, que se inscreva e se dis-
ponha a colaborar de forma responsável. 

Voluntariado de Proximidade, uma ponte entre 
quem quer dar….e quem precisa de receber. 

BEM-ME-QUER MAIS PERTO: Inscreva-se. 

Envolva o seu coração nesta causa. 

FREGUESIA LIMPAFREGUESIA LIMPAFREGUESIA LIMPAFREGUESIA LIMPA    

O lixo doméstico deve ser colocado nos contentores 
apropriados e devidamente acondicionado, todos os 
dias apenas a partir das 19H00, excepto aos Sába-

dos que não existe a recolha de resíduos sólidos. 

Apelamos à colaboração de todos os munícipes e 
solicitamos que, nas noites de Sábado para 

Domingo NÃO coloquem os sacos na via públi-

ca ou nos contentores, evitando assim as conse-
quências resultantes da exposição prolongada dos 
resíduos; coloque o lixo no contentor dentro de um 
saco plástico bem fechado; Não deite lixo no chão; 
feche sempre a tampa do contentor; nunca deposi-
te no contentor os restos da limpeza do seu quin-
tal, entulhos, ferro velho, electrodomésticos, pilhas 
e acumuladores. 

Para recolha de 
outro tipo de resí-
duos que não 
domésticos, deve-
rá contactar os 
Serviços Municipa-
lizados através da 
linha 808 200 
282, para marcar 
uma recolha des-
ses resíduos (colchões, electrodomésticos, ferros, 
etc.), grátis até 1m3. 

Informamos que o desrespeito por estas regras 
pode ser alvo de coima. 

Com o cumprimento destas simples instruções aju-
de-nos a manter a área da NOSSA freguesia limpa. 


