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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 
Aos catorze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, 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, com a presença dos 

Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, 

Vítor Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva Guerreiro. O Presidente do Executivo, José 

António Gonçalves Ramos, não esteve presente por, neste mesmo dia e hora, se encontrar a 

participar no jantar dos Presidentes de Juntas convidados pelo Presidente do Município. Por este 

motivo, a reunião foi presidida pelo representante legal do Presidente, Amadeu Morais Bizarro.-----

Antes do início dos trabalhos, como previamente combinado, esteve presente o Grupo de Janeiras 

do Sport Clube Vianense, que proporcionou agradáveis momentos do reviver das tradições. Após 

aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------- 

1. Falecimento da Vogal Dra. Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo: Nesta primeira 

reunião do Executivo, após a ausência física da amiga e companheira do Executivo Rosa Figueiredo, 

não pode o Executivo deixar passar este primeiro vazio com o mais sentido pesar e dor. 

Companheira exemplar, possuidora de excelentes qualidades humanas e sociais, desempenhou 

sempre com muito êxito as funções que lhe foram confiadas procurando sempre servir sem 

quaisquer contrapartidas. Uma amiga que morre e nos deixa muito mais pobres. Façamos nós 

sempre um pequeno esforço para tentar remediar a falta da Dra. Rosa Figueiredo na ajuda e 

preocupação constante com os mais humildes e necessitados. “Bem haja, Rosinha” e muito 

obrigado por tudo de bem que fizeste na terra. “As pessoas não morrem desde que sejam sempre 

lembradas”. Por tudo o que está dito, o Executivo aprova por unanimidade um voto de pesar a toda 

a família, muito especialmente a sua filha, genro e netos.--------------------------------------------------------- 

2. Atribuição de Subsídios: Deliberada 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);------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Ronda Típica da Meadela: (12ª Encontro de Janeiras, a realizar no dia 1 de Fevereiro): 500€ 

(quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Liga Portuguesa Contra o Cancro (Apoio solidário): 100€ (cem euros);--------------------------------------- 

- Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau (67º Dia Mundial contra a Lepra): 75€ (setenta 

e cinco euros);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Santa Cristina Meadela: 1500€ (Mil e quinhentos euros) “Protocolo 

anual”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Caritas Diocesana de Viana do Castelo: 1200€ (mil e duzentos euros) “Protocolo anual”;------------- 

- Associação de Dadores de Sangues da Meadela: 1500€ (mil e quinhentos euros) “Protocolo 

anual”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sociedade Columbófila da Meadela: 250€ (duzentos e cinquenta euros) “Protocolo anual“;---------- 

- Centro Cultural do Alto Minho: 1300€ (mil e trezentos euros) “Protocolo anual”.------------------------ 

3. Prestação de serviço comunitário: Por solicitação da Direcção de Reinserção Social, foi 

deliberado aceitar a prestação de serviço comunitário durante 70 horas, de terça a sexta-feira, das 

10 às 12 horas, do Munícipe Sérgio Ricardo Fernandes Carvalhosa.-------------------------------------------- 

4. VIII Encontro de Janeiras da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da 

Abelheira: Como habitualmente, a UFVC vai continuar a apoiar este Encontro, a realizar no dia 7 de 

Fevereiro. Também vai continuar a ser apoiado pelo Município, de acordo com a resposta ao 

pedido da Vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro.----------------------------------------------------------- 

5. Conselho Eco-Escolas: Deliberado que, em substituição da falecida Dra. Rosa Figueiredo, passa a 

fazer a ligação com as Eco-Escolas a Vogal Rita Joana da Silva Guerreiro.------------------------------------- 

6. Congresso da ANAFRE: Dada a informação de toda a regularização com inscrição, alojamento, 

transporte, para a participação no Congresso, em 24 e 25 do corrente mês, de António Basto e Vítor 

Silva, em representação do Executivo, e Tiago Oliveira, em representação da Assembleia de 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Atendimento pelo Jurista da DECO: Dado a conhecer o mapa do atendimento mensal do Jurista 

subsidiado pela UFVC e gratuito para os fregueses.----------------------------------------------------------------- 

8. Substituição da carrinha de transporte de alunos e refeições escolares: Considerando que a 

carrinha que efectua o transporte de alunos e refeições escolares, de acordo com a legislação, só 
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pode circular até Agosto de 2020, foi enviado à Vereadora da Cultura e Educação, Maria José 

Guerreiro, ofício a solicitar a atribuição de verba que permita custear a aquisição de uma nova 

carrinha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Adoração dos Reis Magos: Após análise, foi concluído que tudo decorreu da melhor forma e 

como previsto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Transferência de competências: Estão a ser efectuadas diligências junto do Vereador Luís 

Nobre para esclarecer a situação verificada com a limpeza dos espaços envolventes aos edifícios 

escolares (recreios).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Cedência de instalações ao Instituto Nacional de Estatísticas (Recenseamento agrícola): 

Deliberado ceder as instalações no dia 22 do corrente para efectuarem entrevistas. Esta situação foi 

posteriormente anulada a pedido do INE.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebidos da Coordenadora da ECO-Escolas as condolências pelo falecimento da Dra. Rosa 

Figueiredo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebido do Centro de Formação Profissional agradecimento pela cedência da sala para a 

realização do processo de reconhecimento de validação e certificação de competências, que 

decorreu entre Junho e Dezembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------- 

----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 vinte e cinco minutos.------------------------------------- 

 
 O Secretário 

 (António José Rodrigues Soares Basto)       

 

O Tesoureiro                                                         O Vogal 

 (Amadeu Morais Bizarro)                                  (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                  O Vogal             

(Rita Joana da Silva Guerreiro)                         (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


