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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 26 DE JANEIRO DE 2015 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde de 
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa 
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes José António Gonçalves Ramos (Presidente), 
António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Carlos Manuel 
Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta 
Salgueiro (Vogal). A vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo, por razões de ordem profissional, não 
pôde comparecer. No início da reunião, o Grupo de Janeiras dos Moradores do Núcleo Habitacional da 
Abelheira presenteou o Executivo com magníficas canções. Após proposta do Presidente do Executivo para 
alteração da sequência prevista dos assuntos a abordar, entrou-se na seguinte ordem de trabalhos:---------- 
----1. Acção Social /Deliberados os seguintes subsídios:-------------------------------------------------------------------- 
a) a Ana Maria Ferreira de Passos: 33,28€ (trinta e três euros e vinte oito cêntimos), destinado ao 
pagamento de electricidade e gás.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) a Maria Alzira Fernandes Vale: 63,89€ (sessenta e três euros e oitenta e nove euros), destinado ao 
pagamento de electricidade).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) a Roya Tavakol Bakhoda: 260€ (duzentos e sessenta euros), pedido encaminhado pela Segurança Social 
e destinado ao pagamento de uma renda.--------------------------------------------------------------------------------------
- 
----2. Centro Cultural do Alto Minho: Dado conhecimento do anteprojecto da próxima edição da “BOLINA” 
sobre o tema Navio Gil Eanes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----3. III Encontro de Janeiras da Abelheira: Dado conhecimento dos preparativos do encontro, a realizar 
na próxima a sexta-feira, na Igreja da Sagrada Família pela Associação Sociocultural.------------------------------- 
----4. Festas em Honra da Senhora das Candeias: A exemplo do que tem acontecido em anos anteriores, 
foi deliberado adquirir cerca 50€ de pequenas velas para decorar as ruas percorridas pela tradicional 
procissão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----5. Oferta de Livros (7º Encontro de Janeiras da Ronda Típica da Meadela): Foram oferecidos à Ronda 
Típica da Meadela para oferta aos grupos participantes no evento.------------------------------------------------------ 
----6. Comissão de Festas da Meadela em honra de Santa Cristina (Agradecimento): Foi recebida uma 
carta endereçada ao Executivo pelo Presidente da Assembleia da Comissão de Festas, Monsenhor Manuel 
Vilar, onde agradece a colaboração prestada às Festas e contendo a constituição dos membros da 
Comissão para 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----7. Cartões Identificativos: Na sequência da decisão tomada, foram distribuídos os respectivos cartões 
de identificação aos membros do Executivo.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----8. Jornadas Tertulianas: O Presidente deu a conhecer as iniciativas previstas, como o desfile e actuação 
da Fundação Zé Pedro, concerto na Igreja de S. Domingos pela Academia de Música, exposição de 
trabalhos artísticos, Teatro, etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De imediato, o Vogal Carlos Tavares manifestou e solicitou a inclusão na acta da sua discordância e que na 
sua opinião a União das Freguesias não deveria associar-se às tertúlias, porque os mesmos têm um cariz 
político-partidário. Foi-lhe relembrado que o apoio da União das Freguesias a estas iniciativas foi há muito 
discutido e aprovado, pelo que é inoportuna esta sua divergência. Foi-lhe ainda demonstrado que as 
tertúlias realizadas têm, como bem pode ser comprovado, a concorrência de muitos participantes de todas 
as áreas partidárias, com uma transparência irrepreensível e isenta de qualquer aproveitamento político-
partidário. Apesar de o Presidente ter informado que qualquer um dos membros poderia dar contributos 
aos temas a abordar, seguiu-se ampla troca de pontos de vista.---------------------------------------------------------- 
----9. Análise e discussão do documento interno: Considerando o abandono do Vogal Carlos Tavares a 
partir deste ponto e a ausência, por questões profissionais, da Vogal Conceição Azevedo, não foi discutido 
este assunto constante na ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------- 
----10. Cedência de terreno ao domínio público (Viela da Agonia, Meadela): Foi analisada a solicitação do 
munícipe Álvaro Viana para a possibilidade de cedência de terreno ao domínio público. Depois de 
verificado o croquis enviado, concluiu-se das dificuldades financeiras de a União das Freguesias avançar 
com este processo a suas expensas, já que daí adviriam custos consideráveis. Por este facto, foi deliberado 
encaminhar este pedido para o Município.-------------------------------------------------------------------------------------- 
----11. Danos causados a terceiros pelos cantoneiros: No exercício das suas funções, os cantoneiros 
causaram danos numa viatura estacionada junto à antiga Escola da Abelheira. Após verificação dos factos e 
depois de recolhido o respectivo orçamento, a União das Freguesias assumiu responsabilidade, que irá ter 
um custo de 280 €, acrescido do respectivo IVA, para reparação da viatura.------------------------------------------- 
----12. Construir a Paz com valores de Abril: O Presidente informou estar patente desde a passada sexta-
feira, na Escola Secundária de Santa Maria Maior, a exposição adquirida sobre este tema e que esta estará 
exposta até ao Carnaval.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----13. Seguro de Responsabilidade Civil: Foi concretizado um seguro de responsabilidade civil para os 
parques infantis e danos causados pelos funcionários da área de jardinagem da União das Freguesias.-------- 
----14. Desenvolvimento Local de Base Comunitária: Por proposta da área social do Município, foi 
deliberado subscrever uma parceria para apresentação de candidatura comunitária “Portugal 2020”, 
focalizada no empreendedorismo e na criação de postos de trabalho.-------------------------------------------------- 
----15. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Vereador Vítor Lemos – Assuntos Pendentes: Foi dado conhecimento do e-mail enviado a solicitar 
sequência aos assuntos pendentes, como: Polidesportivo da Cova, agendamento de visita ao local; 
alargamento da Rua Couto Paredes, aval e projecto para o seu alargamento; Grupo Desportivo da 
Meadela, manifestação de preocupações.--------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Movimento 1º de Dezembro: Dado conhecimento das diligências para a restauração deste feriado 
nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Tolerância de ponto: Foi deliberado conceder tolerância de ponto a todos os funcionários da Autarquia 
na terça-feira de Carnaval.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----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 trinta minutos.-------------------------------------------------------- 
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