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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 
 

Aos dez dias do mês Novembro do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua Conde 
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o executivo da União das Freguesias 
de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António 
Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais 
Bizarro (Tesoureiro), (Vogal) Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da 
Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). O Vogal Carlos 
Manuel Alves Tavares, justificou a sua ausência por razões de doença de sua mãe. A ordem de 
trabalhos foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Acção Social /Deliberados os seguintes subsídios:------------------------------------------------------------  
a) a João Paulo Figueiredo Pereira Fonseca: 18,73€ (dezoito euros e setenta e três cêntimos), 
destinado ao pagamento de factura de água; -------------------------------------------------------------------- 
b) a Maria Filomena Gomes Afonso do Rego Gonçalves: 71,39€ (setenta e um euros e trinta e 
nove cêntimos), destinados ao pagamento de electricidade e gás; ----------------------------------------- 
c) a Carla Alexandra Rodrigues Pacheco: 24,45€ (vinte e quatro euros e quarenta e cinco 
cêntimos), destinado ao pagamento de uma garrafa de gás.-------------------------------------------------- 
2. Atribuição de subsídios/apoios:------------------------------------------------------------------------------------- 
a) ACAPO – Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal: Deliberado atribuir um subsídio de 
150€ (cento e cinquenta euros), destinado a apoiar os festejos da quadra natalícia e as 
comemorações do 14º aniversário;------------------------------------------------------------------------------------ 
b) APARF – Associação Portuguesa Amigos de RAOUL FOLLEREAU: Deliberado atribuir um subsídio 
de 50€ (cinquenta euros) no apoio à cura a doentes com lepra;-------------------------------------------- 
c) TIVC -Televisão Independente: Deliberado aderir pelo custo de 50€ (cinquenta euros) para a 
emissão de “Mensagens de Natal”. O membro do executivo Maria Conceição Azevedo vai 
preparar o respectivo texto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. MODULAC- Consultadoria e Software Lda: O Presidente do executivo prestou esclarecimentos 
de como vêm decorrendo as negociações para a formalização do contrato de apoio informático 
para a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, 
bem como a forma de pagamento dos débitos em atraso. --------------------------------------------------- 
4. Comunicações/Telecomunicações: O Presidente do executivo prestou esclarecimentos de como 
vêm decorrendo as negociações para uniformização das comunicações/telecomunicações.----------- 
5. Seguros: O Presidente do executivo informou que está a preparar dossier para pedido de 
cotações e a possibilidade de fusão de algumas apólices. Nos trabalhos deste processo, verificou 
a inexistência de seguro Multiriscos do edifício da Meadela.--------------------------------------------------- 
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6. Lançamento do Livro “ Ensaios IX –Frei Bartolomeu dos Mártires: O Presidente do executivo 
informou dos contactos estabelecidos com o Coral Polifónico de Viana para participar na 
animação no lançamento do livro, bem como do pedido de cedência do Salão Paroquial da 
Meadela para o dia 6 de Dezembro.---------------------------------------------------------------------------------- 
7. Exposição de Presépios: Analisado e deferido o pedido para a cedência das instalações da 
Meadela para a exposição de presépios de Arnaldo Alves Rodrigues.--------------------------------------- 
8. Tertúlia Cultural em Viana do Castelo: Tomado conhecimento da habitual colaboração na 
tertúlia a realizar no dia 19 de Novembro, no Salão Nobre do S.C. Vianense.---------------------------- 
9. S. Martinho dos Comerciantes do Largo de S. Domingos: Tomado conhecimento do convite 
oral formulado para a participação na fogueira social (Magusto) a realizar no dia 11 e na qual 
União das Freguesias colaborou no apoio logístico. ------------------------------------------------------------- 
10. Desmatação dos terrenos na linha vale do Lima e Poço do Pescadouro: Reconhecida a 
grande dificuldade em satisfazer todas as necessidades na limpeza nas diversas áreas da 
Meadela. Neste sentido definiu-se solicitar orçamentos para a entrega pontual de empreitada 
nestas zonas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Máquina de cortar Sebes: Deliberado adquirir máquina no valor estimado de 400€ 
(quatrocentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12. Painel para o Cemitério da Meadela: Deliberado mandar executar quadro para colocação de 
notificações pelo valor de 372.08€ (trezentos e setenta e dois euros e oito cêntimos) -------------- 
13. Placas proibição dejectos canídeos: Deliberado mandar executar placas identificativas para 
colocação em diversas áreas ajardinadas na União das Freguesias. --------------------------------------- 
14. Limpeza na Quinta do Meio na Meadela e Quinta Himalaia em Santa Maria Maior: 
Reconhecida a necessidade de socorrer a apoio extra funcionários da União das Freguesias para 
uma limpeza periódica e adequada nestes locais estão a ser analisados orçamento recolhidos. -- 
15. Adoração dos Reis Magos: Deliberado voltar a organizar este evento de larga tradição. 
Vai ser solicitada a habitual colaboração ao José Filgueiras, que por sua vez, efectuará 
contactos com Augusto Canário e APPCDM.------------------------------------------------------------- 
16. Actividades de Tempos Livres de Natal: No sentido de resolver dificuldades de pais que 
trabalham e não têm onde colocar os seus filhos no horário de trabalho, foi deliberado voltar a 
organizar tempos livres de Natal, em parceria com o Colégio do Minho. Para o efeito vão 
avançar os respectivos contactos.------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Edição Livro sobre o 25 de Abril: Recebido da Comissão Promotora das Comemorações do 
25 de Abril, oficio a informar do convite a Marlene Ferraz para produzir o conteúdo do livro e 
que brevemente apresentarão propostas dos respectivos custos.--------------------------------------------- 
18. Portal Nacional dos Municípios e Freguesias: Deliberado aderir ao Portal de forma autónoma 
e gratuita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. Convites/Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) 07/11/14: Festa de magusto da Casa dos Rapazes (tomado conhecimento fora de tempo); --- 
b) 13/11/14: Comissão Promotora 25 de Abril – Abertura de Exposição;---------------------------------- 
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c) 15/11/14: Magusto Associação Moradores de Portuzelo;--------------------------------------------------- 
d) 29/11/14: Comissão Promotora 25 de Abril – Debate “ A Educação nos 40 anos de Abril”.----- 
----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 quarenta e cinco minutos.---------------- 
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