
 

 

 

 

Relatório da actividade desenvolvida em 2013 
  

 

Edição do Livro Escritas Privadas da Mobilidade e da Guerra, da autoria dos historiadores 

Profs. Henrique Rodrigues e Ernesto Português; 

 

Celebração de acordo de Parceria com a Associação Desportiva de Barroselas para a 

promoção social e desportiva de jovens; 

 

Abertura do serviço de Podologia, gratuito para maiores de 65 anos, em parceria com a Cruz 

Vermelha de Barcelos; 

 

Apoio à beneficiação de uma habitação em Vila Cova, por motivo de incêndio, habitada por 

uma família constituída por mãe solteira com 2 filhos menores; 

 

Celebração de acordo de Parceria com a Associação de Reformados de Valença para apoio 

ao Centro de Dia e Centro de Convívio; 

 

Celebração de acordo de Parceria com a Cruz Vermelha de Barcelos para apoio a programas 

de Apoio Domiciliário a idosos e infância; 

 

Celebração de acordo de Parceria com a Santa Casa da Misericórdia de V N Cerveira para 

apoio ao Centro de Dia e Apoio Domiciliário; 

 

Edição do Livro «Gerações Afifenses ”Os Meiras”, da autoria de Casimiro Puga; 

 

Aquisição de 12 livros CONTOS E (DES) CONTOS, da autoria dos utentes do Centro 

Humanitário e editado pela Cruz Vermelha de Macieira de Rates; 

 

Distribuição de livros “Do porco ao sarrabulho”, através dos Balcões da CCAMN e outros; 

 

Avaliação do Hotel Lar Condes de Barcelos, Lar de Idosos de tipologia privada, com Alvará 

da Segurança Social desde 1998, para efeitos de verificação de condições de aquisição; 

 

Patrocínio de edição da Revista Estudos Regionais do CER; 

 

Edição do Livro Caminha, da autoria da Universidade Sénior do Rotary Club de Caminha; 

 

Segunda edição do Livro «Gerações Afifenses ”Os Meiras”, da autoria de Casimiro Puga; 

 

Celebração de acordo de Parceria com a Associação Movimento In Criativo de Arcos de 

Valdevez para o desenvolvimento de atividades culturais; 

 

Celebração de acordo de Parceria com a Íris Inclusiva de Viana do Castelo para apoio a 

atividades em benefício de invisuais; 

 



Celebração de acordo de Parceria com o Hóquei Club de Valença para apoio ao 

relançamento da sua atividade; 

 

Apoio à Rede de Pequenos Cientistas da Escola Secundária de Barcelos; 

 

Apoio às atividades desenvolvidas pelo Movimento Associativo de Afife; 

 

Apoio às atividades desenvolvidas pelo Centro Social de Afife; 

 

Apoio às atividades desenvolvidas pela Paróquia de Silveiros; 

 

Celebração de acordo de Parceria com o Voleibol Club de Viana para apoio à sua atividade; 

 

Celebração de acordo de Parceria com o Grupo Desportivo de Meadela para apoio à sua 

atividade; 

 

Apoio à construção de Centro de Apoio Ocupacional e Lar Residencial da APACI – 

Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, de Barcelos; 

 

Celebração de acordo de Parceria com o Basquete Clube de Barcelos para apoio à sua 

atividade; 

 

Atribuição de 5 Bolsas de Estudo por mérito e carência económica; 

 

Celebração de Acordo com a entidade “Seixo, Castro & Sousa, Lda”, para aquisição de um 

Estabelecimento de ensino, denominado Externato das Neves, situado em Nuves, Freguesia 

de Mujães, Concelho de Viana do Castelo; 

 

Participação e realização de reuniões com entidades associativas; 

 

 

Viana do Castelo, Março de 2014. 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 


