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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 11 DE JUNHO DE 2018 

 

Aos onze dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, 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, com a seguinte 

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

1. Atribuição de subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- 

- Santa Luzia Futebol Clube: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao 3º Torneio 

Internacional de Futsal Feminino;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sport Clube Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao 26º Torneio Cup/Rodrigo 

Badana;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- APPACDM (CAO - Centro de Actividades Ocupacionais das Ursulinas): 200€ (duzentos euros) para 

apoio à visita ao Estádio do Futebol Clube do Porto;---------------------------------------------------------------- 

- Comissão de Melhoramentos e Festas de Nossa Sra. das Candeias: 300€ (trezentos euros);----------- 

- Associação de Pais do Jardim de Infância da Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio 

na contratação de um palco;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais do Jardim de Infância nº 1 de Viana do Castelo: 120€ (cento e vinte euros) para 

apoio à festa de final do ano lectivo.------------------------------------------------------------------------------------ 

2. XXVII Jornadas Arte Popular: Prestado esclarecimento de como estão a decorrer.--------------------- 

3. Alarme Polo de Monserrate: Deliberado adjudicar à firma Securitas Direct Portugal, pelo custo 

de instalação no valor de 299€ e custo do serviço mensal de 34€/mês, valores a que acresce o IVA 

em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Concessão de sepulturas perpétuas:-------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 30 do quarteirão nº 10, a Maria Lisete da Silva Lima 

Costa, residente na Rua das Caramonas, nº 200, 4900-663 Viana do Castelo;-------------------------------- 

b) Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 31 do quarteirão nº 10, a Maria Júlia Martins 

Moreira Rodrigues, residente na Travessa Bairro dos Bragas, nº 2, 4900-736 Viana do Castelo;-------- 

5. Exposição sobre o Vinho Verde: Admitida a possibilidade da sua realização no Polo de 

Monserrate, em data a combinar.---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Aquisição de Quadro a Cipriano Oquiniame: Deliberado adquirir ao Artista Cipriano Oquiniame, 

frequente colaborador das Jornadas Tertulianas, um quadro de Nossa Senhora da Agonia (Saída 

para a procissão ao Mar) com as dimensões de 50x65 cm, pelo valor de 400€ (quatrocentos euros).- 

7. Manutenção do sistema de rega na Meadela: Deliberado adjudicar à firma Energia 3000 a 

manutenção do sistema de rega dos diversos jardins da Meadela pelo valor de 649,44 € (seiscentos 

e quarenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos), com IVA incluído.---------------------------------- 

8. Limpeza das Praias: O Presidente do Executivo deu uma panorâmica de como decorreu a reunião 

na Câmara Municipal e a informação dos valores dos protocolos estabelecidos com as Juntas de 

Freguesia. No global, a UFVC receberá a verba de 13 mil euros para limpeza e manutenção. 

Deliberado adjudicar à firma JSB Limpezas; Lda. a manutenção das Praias do Coral, Norte e 

Argaçosa. Os sanitários da Praia Fluvial da Argaçosa serão abertos diariamente a partir do próximo 

dia 18, sendo que tem sido abertos todos os fins-de-semana depois de encerrada a época balnear e 

pontualmente quando existem actividades no referido local.-------------------------------------------------- 

9. ATL de Verão: Dado conhecimento do número de crianças inscritas, do projecto e do 

planeamento das diversas actividades a desenvolver nas semanas de 25 de Junho a 3 de Agosto.----- 

10. Marchas da Ribeira: Integrados nas Jornadas de Arte Popular estão a decorrer os ensaios. Estão 

previstas saídas no dia 22 de Junho a Lanheses; dia 28 à Coroação de S. Pedro e no dia 6 de Julho 

em colaboração com a Fundação Zé Pedro.-------------------------------------------------------------------------- 
11. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A Assembleia de Freguesia será realizada no dia 21 de Junho, no Polo de Monserrate, pelas 21 

horas e 30 minutos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Dada a informação do envio de emails a insistir na concretização de reuniões para tratar de 

assuntos pendentes, com o Presidente do Município e os Vereadores Luís Nobre, Vítor Lemos e 

Maria José Guerreiro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Foi dada a informação de como decorreu o encerramento das Jornadas Tertulianas e Concerto da 

Paz;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

d) Foi aceite a proposta de colaboração de venda na Feira do Livro de livros editados pela Autarquia 

do Autor Hélder Costa, pelo preço unitário de 7,00€, conforme regulamento de feira.------------------- 

e) Continuam a ser feitas diligências junto da Confraria de Santa Luzia para a cooperação e edição 

do livro “Santa Luzia Esplendor no Monte”, da autoria de António Carvalho;-------------------------------- 

f) Continuam a desenvolver-se contactos para a concretização das obras de melhoramento das 

instalações da Associação de Moradores de Portuzelo;------------------------------------------------------------ 

g) Dada a informação da cedência de viaturas às seguintes entidades: Methamorphys, Juventude de 

Viana e STAL;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) Recebido da esposa do falecido Coronel Sardinha agradecimento pelo reconhecimento e voto de 

pesar apresentado pelo Executivo e Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------- 

----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.--------------------------------------------------------------------- 

 
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) 


