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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 14 DE JANEIRO DE 2019 
 

Aos catorze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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, presidida pelo 

substituto legal do Presidente, Amadeu Morais Bizarro, pelo facto de o Presidente José António 

Gonçalves Ramos se encontrar num jantar com os Presidentes de Junta a convite do Presidente do 

Município. Estiveram presentes os Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Luís Ramiro Gigante 

Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida e Vítor Manuel 

Antunes da Silva. Antes do início dos trabalhos, como previamente combinado, esteve presente o 

Grupo de Janeiras do Sport Clube Vianense que, como habitualmente, proporcionou agradáveis 

momentos do reviver desta tradição. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte 

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

1. Atribuição de Subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:-------- 

Janeiras:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sport Clube Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros);----------------------------------------------------- 

- Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: 150€ (cento e 

cinquenta euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escuteiros nº 343 do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros);----------------------- 

- Centro Social e Paroquial do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros);------------------------------------ 

- Paróquia do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros);--------------------------------------------------------- 

- Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 150€ (cento e cinquenta euros);------------------------------ 

- Grupo Etnográfico Renascer de Areosa: 100€ (cem euros);------------------------------------------------------ 

- Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima: 150€ (cento e cinquenta euros);--------------- 

Protocolos anuais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Fábrica da Igreja da Meadela: 1500€ (mil e quinhentos euros);------------------------------------------------ 

- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 1500€ (mil e quinhentos euros);------------------------- 
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- Sociedade Columbófila da Meadela: 250€ (duzentos e cinquenta euros);----------------------------------- 

- Caritas Diocesana: 1200€ (mil e duzentos euros);------------------------------------------------------------------ 

- Centro Cultural do Alto Minho: 1300€ (mil e trezentos euros);------------------------------------------------- 

Outros:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Paróquia do Senhor do Socorro: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio às comemorações 

do 50º aniversário da Paróquia;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Associação de Natação do Minho: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao Torneio Vale do 

Tejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Adoração dos Reis Magos: Apesar de noite de muito frio, foi reconhecido o êxito, constatando-

se que o interior da Igreja esteve totalmente repleto para apreciar a maravilhosa actuação dos 

utentes da APPACDM muito bem ensaiados pelo Augusto Canário.-------------------------------------------- 

3. ATL de Natal: Efectuada análise à forma positiva como decorreu o ATL de Natal, que contou com 

a colaboração do Colégio do Minho e em que participaram 23 crianças.-------------------------------------- 

4. Reabilitação do Polo da Meadela: No sentido de dar seguimento ao decidido, vão arrancar as 

obras de reabilitação. Porque as obras impossibilitarão o funcionamento normal dos serviços, foi 

efectuado contrato de arrendamento do prédio sito na Rua de Santa Cristina, nº 2, com a 

proprietária Rosa Maria Domingues Miranda, pelo valor de 500€ mensais, durante o período de 

execução dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Reinserção Social: Deliberado aceitar a petição do Instituto de Reinserção Social para a admissão 

do cidadão Nelson Mendes da Silva para prestar trabalho comunitário, ficando a aguardar a decisão 

do Tribunal no que respeita ao tempo que tem a cumprir.-------------------------------------------------------- 

6. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 39 do 

quarteirão 10 a Lucinda Ferreira Vieira, residente na Rua da Infesta, nº 223, r/chão Esq., 4900-718 

Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Alteração de alvará de sepultura perpétua: Considerando a documentação apresentada por 

Victor Manuel Pereira Lima, residente na Rua do Vendeiro, nº 6, Santa Marta de Portuzelo, 4925-

130 Viana do Castelo, filho de Cândida da Costa Pereira, já falecida e titular da sepultura perpétua 

nº 56 do quarteirão 5, que prescinde da sepultura a favor de seu irmão, José Edgar Pereira Lima, 
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morador na Travessa da Eira Velha, nº 2, 4900-887 Viana do Castelo, foi deliberado aceitar a 

referida alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Publicação do livro História do Templo Monumento de Santa Luzia: Foram efectuadas 

diligências junto da Vereadora da Cultura para a decisão do eventual apoio do Município a esta 

publicação. Neste sentido, foram, a seu pedido, enviados os respectivos orçamentos.-------------------- 

9. Acção de Formação CSF: A convite do Projecto Sénior+Activo, vai a UFVC participar nesta 

formação que, em princípio, se realizará no Polo de Monserrate, no dia 6 de Fevereiro.----------------- 

10. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Associação de Pais da Escola do Carmo: Para tomar decisão sobre o pedido de apoio, vai ser 

contactado o coordenador do Agrupamento para uma melhor coordenação e resolução do 

problema da permanência das crianças em recreio quando chove;--------------------------------------------- 

b) Recepção aos Grupos de Janeiras (Polo de Monserrate): Definido o dia 21 (2ª-feira), a partir das 

20 horas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Convívio de eleitos: Definida a nova data para o dia 25, com confirmação até ao dia 21. Dada a 

informação da indisponibilidade do Presidente do Executivo para poder estar representado na Gala 

do Desporto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Informação da Câmara Municipal: Recebida informação do início das obras de execução da 

empreitada de pedonalização da Ruas da Palha, da Videira, da Gramática e de Santo António;-------- 

e) Deliberações do Município para a UFVC: Dada a informação da reunião realizada entre o 

Presidente do Executivo e o Vereador da Coesão Territorial, Arq. Luís Nobre, sobre este assunto, 

que se vem discutindo há muito tempo;------------------------------------------------------------------------------- 

f) 171º Aniversário da Elevação de Viana do Castelo a Cidade: Lançado o repto para a participação 

do Executivo nas cerimónias a realizar no próximo domingo, pelas 17 horas.-------------------------------- 

g) Obras de beneficiação da envolvente do Bairro do IRHU na Meadela: Dada a informação do 

conteúdo da entrevista do Presidente da Câmara sobre o assunto.--------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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.----------------------------------------------- 
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 O Secretário 

(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) 

 


