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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 
Aos vinte e quatro 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, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e 

Vítor Manuel Antunes da Silva. Os Vogais Amadeu Morais Bizarro e Luís Ramiro Pinheiro Gigante, 

por razões de ordem pessoal, não participaram na reunião. Após aprovação da acta anterior, foi 

estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------------ 

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

- Associação Juventude de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) destinados a apoiar o Summer 

Camp / Crianças dos 7/14 anos;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Clube de Atletismo Olímpico Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta Euros) como apoio às 

Comemorações do 25º aniversário e VII Trail Santa Luzia;--------------------------------------------------------- 

- Padres Carmelitas Descalços: 150€ (cento e cinquenta euros) como apoio ao convívio e procissão 

de Nossa Senhora do Carmo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Voto de pesar pelo falecimento da mãe do Vogal António Basto: Por proposta do Presidente do 

Executivo, foi aprovado um voto de pesar. Dada a informação de ter também sido aprovado na 

recente Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Cedência da carrinha: Deliberado ceder a título excepcional a carrinha do polo de Monserrate 

aos Escuteiros do Senhor do Socorro, nos dias 13 e 14 de Julho. O pedido de cedência de carrinha 

por parte da Juventude de Viana não foi atendido por ainda recentemente ter sido concedido, 

também a título excepcional.----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Carta de parceria - Projectos de valorização da Aldeia de Mar-Ribeira de Viana do Castelo e 

Aldeia de Mar: Aprovada a atribuição de carta conforto para o projecto do Município de Viana do 
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Castelo no âmbito do Aviso nº 4 /2019 GAL Costeiro Litoral Norte “Candidatura Aldeias de Mar de 

Castelo de Neiva e Ribeira de Viana do Castelo.---------------------------------------------------------------------- 

5. Edição Santa Luzia Esplendor no Monte: Efectuado balanço de como decorreu a cerimónia de 

lançamento. Dado conhecimento da entrega de 72 livros ao Município, 50 à Confraria e ainda a 

oferta de um exemplar a cada um dos funcionários da UFVC.---------------------------------------------------- 

6. Jornadas de Arte Popular: Dada panorâmica de como têm decorrido as Jornadas. Destaque para 

a ampla participação nos jogos da Malha e Sueca. No próximo fim-de-semana, vai realizar-se a 

coroação a S. Pedro e o encerramento com o arraial no Bairro dos Pescadores. A exibição das 

Marchas em Lanheses, no passado dia 21, decorreu da melhor forma e foi decidido que, logo após a 

participação no evento das Marchas de Zé Pedro, no dia 5 de Julho, será planeado um Convívio em 

Santoinho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Numa iniciativa da ANAFRE, vão estar presentes as funcionárias Patrícia e Vera, da UFVC, em 

formação de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, no dia 25 de Junho, em 

Forjães;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Concretizada reunião dos responsáveis do projecto WindFloat com o Presidente do Executivo, 

para colaboração em informações sobre o projecto que se prevê termine em Novembro de 2019;---  

c) Cedidos por empréstimo adereços (barco) à Caridade para ornamentação do dia do Padroeiro;---- 

d) Dada resposta negativa ao pedido de cedência de instalações à firma Multicompetências;---------- 

e) Recebido agradecimento da Pastoral Familiar de Viana do Castelo pela colaboração e 

participação no “Dia de Viana em família”;---------------------------------------------------------------------------- 

f) Dada a informação da aceitação da inscrição graciosa de Gonçalo Santos no ATL, por solicitação 

da Assistente Social do Município.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----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 duas horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------- 
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O Presidente                                                        O Secretário 

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

 

O Vogal                                                                 O Vogal                          

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

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 
 


