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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 11 DE JUNHO DE 2019 
 

Aos onze dias do mês de Junho 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 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. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte 

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

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

- Associação Gatos de Ninguém: 200€ (duzentos euros) destinados ao apoio a diversas actividades;----------- 

- Associação de Pais do Jardim de Infância nº 1 da Abelheira: 120 € (cento e vinte euros) para apoio a festa 

de fim de ano;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Moradores da Cova: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para apoio às Festas dos Santos 

Populares;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio ao 10º Encontro de Antigos Atletas 

e Dirigentes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Escola Desportiva de Viana: 300€ (trezentos euros) para apoio a diversos torneios a realizar de 28 de 

Junho a 15 de Setembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 da Igreja: 150 € (cento e cinquenta euros) para 

apoio à festa de fim de ano;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais do JI da Meadela: 120€ (cento e vinte euros) para apoio à festa convívio de fim de ano. 

2. Regularização de Sepultura Perpétua: Deliberada aceitar a alteração da sepultura nº 11 do quarteirão 

nº 10 do Cemitério Paroquial da Meadela, actualmente em nome de Ventura Parente Moreira da Silva, 

falecida em 20.07.2018, para o nome de sua filha, Ana Maria Parente da Silva Delgado, uma vez que a irmã 

desta, Ana Isabel Parente da Silva Santos, prescinde da mesma em seu favor, conforme declaração que fica 

anexada ao processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. XXVIII Jornadas de Arte Popular: Prestada a informação de como estão a decorrer as Jornadas. Está 

tudo preparado para que as marchas populares se desloquem a Lanheses, no próximo dia 21, a Coroação 
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de S. Pedro, no dia 28, e a participação no desfile de Marchas, no dia 5 de Julho, organizadas pela Escola do 

Maestro Zé Pedro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Lançamento do Livro “Santa Luzia Esplendor no Monte”: Como previsto, está tudo preparado para o 

lançamento do livro no Templo de Santa Luzia, no próximo dia 14, que irá contar na Mesa de Honra com a 

presença do Presidente do Município, Eng.º José Maria Costa, do Padre Dr. Armando Dias, da Confraria da 

Santa Luzia, do Dr. Cândido Morais, que fará a apresentação, do Autor, António Carvalho, e do Presidente 

do Executivo, José Ramos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ATL de Verão 2019: Presente a solicitação da Assistente Social do Município, Ilda Reis, para que, a 

título gracioso, seja admitido nos tempos livres o jovem Gonçalo Santos. O Presidente vai fazer diligências 

para averiguar se não deveria a criança participar nos tempos livres da Câmara.------------------------------------- 

11. Telhado da Associação de Moradores de Portuzelo: Recebida e analisada a preocupação com o estado 

do telhado desta Associação. Agora, como a situação está regularizada, vai procurar-se a melhor 

oportunidade para avançar com a obra.-----------------------------------------------------------------------------------------  

12. Reunião da manutenção espaços verdes: Continuamos a aguardar a marcação da reunião, que esteve 

inicialmente agendada para o dia 29 de Maio, e que foi adiada pelo Município.-------------------------------------- 

13. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido do Agrupamento de Escolas de Monserrate agradecimento pela colaboração na recolha de 

tampinhas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebido, e reencaminhado para a Câmara Municipal, solicitação do Pároco de Santa Maria Maior, na 

preocupação no estacionamento e a desvirtuação do espaço de lazer do Souto de S. João d’Arga;-------------- 

c) Recebido do IEFP cronograma das sessões de RVCC Básico, a decorrer na Junta de Freguesia;---------------- 

d) Dada a informação da regularização do contador da EDP na sede da Sociedade Columbófila da Meadela;   

e) Tomado conhecimento e registado o injusto reparo feito através das cartas ao Director da Aurora do 

Lima de 6 de Junho a propósito do edifício em construção na Senhora da Ajuda.------------------------------------- 

----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 dez minutos.----------------------------------------------------------- 

 
 



Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
1.º Mandato  

Ata n.º 38 
Pág. n.º 3 

 

 
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) 

 


