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CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.0
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Alvarães, foi
desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Rua Alvarães 131 - Igreja
4905-205 AL VARÃES

ALVARÃES

Secção de voto nº 2

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n .0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

(assin tura e autenticação)
Not a: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n .º 3 do artigo 40.º da Lei n .º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Vila Nova de Anha,
foi desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Casa do Povo de Vila Nova Anha
Largo António Roleira Marinho, 27
4935-308 VILA NOVA DE ANHA

VILA NOVA DE ANHA

Secção de voto nº 2

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n. 0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

Nota: Este edital é afixado nos lugares de es tilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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VIANA DO CASTELO

Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n .º 3 do artigo 40. 0 da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Areosa, foi
desdobrada em três secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1
AREOSA

Secção de voto nº 2

EB1 do Meio-Areosa
Rua da Escola Primária
4900-726 Areosa

Secção de voto nº 3

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n. 0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Vian a do Castelo, 18 de Abril de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

(assinat
Nota: Este edital é afixado nos luga res de est lo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Carreço, foi
desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

EB 1 de Montedor-Carreço

Secção de voto nº 2

Lugar de Montedor
4900-045 - Carreço

CARREÇO

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.0
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Castelo do Neiva,
foi desdobrada em três secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

CASTELO DO NEIVA

SECÇÃO DE VOTO
Secção de voto

nº 1

Secção de voto

nº 2

Secção de voto

nº 3

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Escola Integrada 1,2,3 de Castelo de Neiva
Avenida de Moldes, n°188
4935-571 Castelo de Neiva

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de , pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Vian a do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à p orta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Darque, foi
desdobrada em cinco secções de voto que funcionarão no seguinte local:
FREGUESIA

DARQUE

SECÇÃO DE VOTO
Secção de voto

nº 1

Secção de voto

nº 2

Secção de voto

nº 3

Secção de voto

nº 4

Secção de voto

nº 5

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Escola Básica de Senhora de Oliveiras
Rua Augusto César Machado
4935-066 Viana do Castelo

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribuna l, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presi ente da Câmara Municipal

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Mun cípio.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n. 0 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Lanheses, foi
desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:
FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
EN 202 nº 1478
4925-412 LANHESES

LANHESES

Secção de voto nº 2

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

atura e autenticação)
Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n .º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Mujães, foi
desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Rua Mons. Ribeiro Torres, 48
4905-512 Mujães

MUJÃES

Secção de voto nº 2

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n .º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Preside te da Câmara Municipal

(assina
Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Perre, foi desdobrada
em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Centro Escolar de Perre
Travessa da Igreja
4925-583 Perre

PERRE
Secção de voto nº 2

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n. 0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

Nota: E ste edital é afixado nos lugares de estilo, omeadamente à porta da Câmar a Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, foi desdobrada em três secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1
SANTA MARTA DE
PORTUZELO

Secção de voto nº 2

Sede da Junta de Freguesia
Rua Grupo Folclórico Santa Marta Portuzelo, n.0 2
4925- 179 Santa Marta de Portuzelo

Secção de voto nº 3

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente
da Câmara Municipal
,

(assin ura e autenticação)
Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Vila Franca, foi
desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Largo Souto da Barrosa 123,
4935-702 VILA FRANCA

VILAFRANCA

Secção de voto nº 2

Mais torn a público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição n a área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto p a ra essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal
\

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n .º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Vila de Punhe, foi
desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Escola Primaria EB1 de Vila de Punha
Av. Padre Júlio Cândido Costa
4905-643 Vila de Punhe

VILA DE PUNHE

Secção de voto nº 2

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n .0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

(assin ura e autenticação)

Nota: Este e dital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n. 0 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da Freguesia de Chafé, foi
desdobrada em três secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1
CHAFÉ

Secção de voto nº 2

Escola Básica do 1.° Ciclo de Chafé
Ribeira -Chafé
4935-592 Ribeira

Secção de voto nº 3

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.

Eleição para o Parlamento Europeu
26 de Maio de 2019
. 7~'
~
•1H! HN'n!' l u1orr11

ELEIÇOES
EUROPEIAS
~..

~. ~..

• •

CÂMARA MUNICIP"L
VWU. DO CASTELO

Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.0
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de Barroselas
e Carvoeiro, foi desdobrada em quatro secções de voto que funcionarão no seguinte
local:
FREGUESIA

União de
Freguesias

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

BARROS ELAS

Seccão de voto nº 1
Secção de voto nº 2
Secção de voto nº 3

Escola EB 1/JI de Barroselas (Centro Escolar),
Rua de Pedrinha
4905-470 Barroselas

CARVOEIRO

Secção de voto nº 4

Edifício B da Junta de Freguesia
Luqar de Santana - 4905-240 - Carvoeiro

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de Cardielos
e Serreleis, foi desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte
local:

FREGUESIA
União de
Freguesias

SECÇÃO DE VOTO

CAROi ELOS

Secção de voto nº 1

SERRELEIS

Secção de voto nº 2

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO
Sede da Junta de Freguesia
Larqo de Cardielos - 4925-349 CARDIELOS
Edifício B da Junta de Freguesia
Larqo da Sede da Junta - 4925-595 Serreleis

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n .º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribuna l, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal

L
autenticação)

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de Geraz do
Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão, foi desdobrada em quatro
secções de voto que funcionarão no seguinte local:
FREGUESIA

União de
Freguesias
Geraz do
Lima

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

SANTA MARIA

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Rua Entre Agras, Nº. 2
4905-591 GERAZ DO LIMA- STA. MARIA

STA LEOCÁDIA

Secção de voto nº 2

Edifício B da Junta de Freguesia
Estrada Municipal 550
4905-558 GERAZ LIMA (STA LEOCÁDIA)

MOREIRA

Secção de voto nº 3

DEÃO

Secção de voto nº 4

Edifício C da Junta de Freguesia
Lugar do Souto, N°44
4905-276 MOREIRA DO GERAZ DO LIMA
Edifício D da Junta de Freguesi~
Estrada da Aldeia - 4905-251 DEAO

Mais torn a público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que , desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O President \ d Câmara Municipal

l~

(assinatu a e autenticação)

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadame nte à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de Mazarefes
e Vila Fria, foi desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte
local:
FREGUESIA

União de
Freguesias

MAZAREFES

VILA FRIA

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Rua Mª Júlia Bourbon , n.0 3 - 4935-466 Mazarefes

Secção de voto nº 2

Edifício B da Junta de Freguesia
Avenida da Igreja, 298 - 4935-837 Vila Fria

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de , pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal
1

l

)

Nota: E ste edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14/79, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de Nogueira,
Meixedo e Vilar de Murteda, foi desdobrada em três secções de voto que funcionarão
no seguinte local:
FREGUESIA

União de
Freguesias

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

NOGUEIRA

Secção de voto nº 1

MEIXEDO

Secção de voto nº 2

VILAR MURTEDA

Secção de voto nº 3

Sede da Junta de Freguesia
RUA DA IGREJA, 556-4925-525 NOGUEIRA
Edifício B da Junta de Freguesia
Avenida Nossa Senhora Conceição 115, Balteiro
4925-452 MEIXEDO VCT
Escola Primaria de Paço
Lugar do Paço - 4925-670 VILAR DE MURTEDA

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.0 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).

'
O Presidente da

Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
âmara Municipal

\;
(assinatur e autenticação)

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeada mente à porta da Câmara Municipal e de cada uma

das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de
Subportela, Deocriste e Portela Susã, foi desdobrada em três secções de voto que
funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA

União de
Freguesias

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Subportela

Secção de Voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Caminho da Lomba, 4905-632 Subportela

Deocriste

Secção de Voto nº 2

Portela Susã

Secção de Voto nº 3

Edifício B da Junta de Freguesia
Rua 1O de Junho- 4905-261 DEOCRISTE
Edifício C da Junta de Freguesia
OUTEIRO, 4905-537 PORTELA SUSÃ

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de , pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do t ribunal de comarca, competente em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância cen tral daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
Câmara Municipal

a e autenticação)

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à por ta da Câma ra Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, faz público, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.0
14179, de 16 de maio, que a Assembleia de Voto da União de Freguesias de Torre e
Vila Mou, foi desdobrada em duas secções de voto que funcionarão no seguinte local:

FREGUESIA
União de
Freguesias

SECÇÃO DE VOTO

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

TORRE

Secção de voto nº 1

Sede da Junta de Freguesia
Avenida da Igreja - 4925-609 Viana do Castelo

VILAMOU

Secção de voto nº 2

Edifício B da Junta de Freguesia
LarQo do Arco Festivo 4925-628 Vila Mou

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo
dispositivo legal que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois
dias, por iniciativa das Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos
no recenseamento eleitoral da respetiva freguesia, para a secção da instância local
do tribunal de comarca, competen te em matéria cível, com jurisdição na área do
município (a menos que na sede do município se encontre instalada uma secção da
instância central daquele tribunal, com competência em matéria cível, caso em que
o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Preside

(ass·

tura e autenticação)

Nota: Este edital é afixado nos lugares de estilo, nomeadamente à porta da Câmara Municipal e de cada uma
das Juntas de Freguesia do Município.
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Edital
DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, faz
público, nos termos e para os efeitos do n .0 3 do artigo 40.º da Lei n.º 14179, de 16 de maio,
que a Assembleia de Voto da União de Freguesias d e Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela, foi desdobrada em dezassete secções de voto que funcionarão no
seguinte local:
FREGUESIA

SANTA MARIA
MAIOR

União
Freguesias
Viana do
Castelo

MONSERRATE

MEADELA

SECÇÃO DE VOTO
Seccão de voto nº 1
Seccão de voto nº 2
Seccão de voto nº 3
Seccão de voto nº 4
Secção de voto nº 5
Secção de voto nº 6
Secção de voto nº 7
Secção de voto nº 8
Secção de voto nº 9
Secção de voto nº 1O
Secção de voto nº 11
Seccão de voto nº 12
Seccão de voto nº 13
Secção de voto nº 14
Secção de voto nº 15
Secção de voto nº 16
Secção de voto nº 17

LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

Escola Secundária de Santa Maria Maior
Rua Manuel Fiúza Júnior,
4901-872 Via na do Castelo

Escola Secundária de Monserrate
Avenida do Atlântico
4904-860 Viana do Castelo

Escola Primaria de Igreja Meadela
Rua Quinta Do Bispo de Angola
4900-793 Viana do Castelo

Mais torna público, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo dispositivo legal
que, desta decisão pode ser interposto recurso, no prazo de dois dias, por iniciativa das
Juntas de Freguesia ou de, pelo menos, 10 eleitores inscritos no recenseamento eleitoral
da respetiva freguesia, para a secção da instância local do tribunal de comarca, competente
em matéria cível, com jurisdição na área do município (a menos que na sede do município
se encontre instalada uma secção da instância central daquele t ribunal, com competência
em matéria cível, caso em que o recurso será interposto para essa secção).
Viana do Castelo, 18 de Abril de 2019
O Presiden e da Câmara Municipal

tenticaçã o)
Nota: E ste edital é afixado nos lugares de es lo, nomeadamen te à porta da Câma ra Municipal e de cada uma
das Juntas de Fr eguesia do Municípi .

