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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 11 DE JANEIRO DE 2016
----Aos onze de janeiro de dois mil e dezasseis, na sede da Junta de Freguesia, reuniu a
mesma, às vinte e uma horas, tendo presidido JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES RAMOS
(Presidente), com as seguintes presenças: Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), António José
Rodrigues Soares Basto (Secretário), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa
Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo
(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).
Ao iniciar-se a reunião, foram proporcionados pelos Grupos de Janeiras da Associação de
Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira e do Sport Clube Vianense óptimos
momentos do reviver desta tradição.--------------------------------------------------------------------Após análise da acta nº54, foi a mesma aprovada pelos membros presentes na mesma. De
seguida, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:------------------ APPACDM - Presépio ao Vivo e Adoração dos Reis Magos: 400€ (quatrocentos euros). ---- Associação Equestre Beira Lima (Cedência de Cavalos): 250€ (duzentos e cinquenta
euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paróquia de Monserrate (cedência de espaço – água – electricidade - limpeza): 250€
(duzentos e cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------- Ronda Típica da Meadela (Encontro de Janeiras no Centro Social e Paroquial da Meadela,
dia 30 de Janeiro): 500€ (quinhentos euros).----------------------------------------------------------- UNICEF (Onde quer que nasçam, todas as crianças merecem uma oportunidade): 75€
(setenta e cinco euros).------------------------------------------------------------------------------------- Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau: 75€ (setenta e cinco euros).--------------2. Entrega IRS 2015: Após abordagem da nova forma de regularização do IRS, foi decidido
manter o apoio habitual dos serviços da UFVC. No entanto, deve evitar-se outro apoio como
o sistema de inserção de facturas. Para uniformização e para que todos funcionem da mesma
forma, vai ser emitido aviso aos funcionários e utentes sobre o assunto. -------------------------3. Presépio ao Vivo e Adoração dos Reis Magos: Apesar da noite chuvosa, foi feita uma
análise positiva de como decorreu esta iniciativa. Vai ser enviada carta de agradecimento à
Casa de S. José pela colaboração graciosa na cedência dos fatos. O Vogal Carlos Tavares
aflorou a parte negativa verificada, aquando das intervenções do Presidente da APPCDM e
Presidente do Município, na ocasião da cerimónia protocolar.--------------------------------------4. Cedência de espaço à Associação de Dadores de Sangue da Meadela: Por falta de
disponibilidade de espaço, não foi possível aceder ao pedido solicitado para guarda de
equipamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------5. Encontro de Janeiras da Abelheira no dia 29 de Janeiro: Deliberado prestar apoio
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logístico e monetário no reforço do lanche a levar a efeito na Igreja da Sagrada Família, no
dia 29 de Janeiro, organizado pela Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo
Habitacional da Abelheira e Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde se estima a
participação de cerca de 300 elementos.----------------------------------------------------------------6. Pedido de parecer sobre atribuição do Topónimo “Maestro José Pedro” a parte do
Largo Vasco da Gama: Deliberado por maioria informar o Município de que a União das
Freguesias nada tem a opor à referida alteração, com o alerta para as alterações que os
cidadãos porventura tenham de efectuar, e que em caso de necessidade comprovada, possam
vir a ser suportados pela autarquia. Os Vogais Carlos Tavares e Conceição Azevedo
abstiveram-se na decisão de alteração da nova toponímia e fizeram as seguintes declarações.
Conceição Azevedo, “Sou perfeitamente a favor da merecida homenagem ao ''Maestro José
Pedro'', só não sou apologista que se corte o largo Vasco da Gama, delegando a este, a parte
menos atractiva do mesmo, já que foi e é merecido o nome deste grande descobridor que faz
parte das nossas raízes e da nossa história. No meu parecer será que a rua dos Manjovos, cujo
nome não me parece de todo de grande importância e fica perto da escola não seria uma
melhor opção? Ou então a rua do Anjinho que fica perto e também é um acesso à referida
escola, também pode ser uma opção”-------------------------------------------------------------------Carlos Tavares, “ Não há condições para me pronunciar e votar um assunto sobre o qual não
foram entregues elementos atempadamente. Esta questão foi colocada no decorrer da própria
reunião, não constando do email convocatório da mesma. Questionado sobre a existência de
correspondência o Sr. Presidente informou que tinha sido enviado email pela Câmara
Municipal, no dia 8 de Janeiro, cujo teor desconheço. No seguimento, foi entregue uma
pequena planta do local. Esta situação não permite uma posição e decisão democráticas pelo
que me abstenho. No entanto, declaro e reconheço que Maestro José Pedro é digno merecedor
de homenagens pela Autarquia e pelos Vianenses.---------------------------------------------------Também importante, constata-se que:------------------------------------------------------------------1 - Verificada na planta, esta alteração de topónimo é absurda pois o mesmo largo comporta
duas designações. e retira importância e o prestigio do Navegador Vasco da Gama.------------2 - Foi instituída pela Assembleia de Freguesia, há alguns meses, uma Comissão de
Toponímia que foi simplesmente ignorada e desconsiderada.---------------------------------------3 - Tem implicações ao nível da alteração de documentos dos moradores.-----------------------4 - Qual o parecer da Comissão Municipal de Toponímia?------------------------------------------5 - Não é compreensível este procedimento e a emergência como o assunto foi tratado.-------Condeno a forma como o Sr. Presidente da Câmara Municipal conduziu este processo. É
recorrente esta forma de actuação, procedimentos nada transparentes e pouco democráticos."7. Contrato de Assistência Técnica Informática e Telecomunicações: Deliberado renovar
o contrato de assistência técnica celebrado com José Augusto Freitas Lomba pela ex agregada
Freguesia de Monserrate no valor de € 100,00. O novo contrato é agora extensivo à
assistência técnica ao Polo da Meadela e à Sede, pelo valor de 200€ (duzentos euros)
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mensais. Os vogal Carlos Tavares absteve-se nesta decisão.----------------------------------------8. Remodelação total da Instalação Eléctrica no Polo de Monserrate: Na sequência da
decisão anterior, foi deliberado adjudicar à firma Infortécnica, pelo valor de 1.156,22 € (mil
cento e cinquenta e seis euros e vinte e dois cêntimos), com IVA incluído, os trabalhos de
remodelação. -----------------------------------------------------------------------------------------------9. Allianz Acidentes Pessoais Grupo (exclusão limite idade): Para que todos os membros
do Executivo, sem excepção, sejam cobertos por seguro, vão ser feitas diligências para
celebrar seguro específico para um dos membros do Executivo abrangido pela regra do limite
de idade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------10. Clube de Atletismo Olímpico Vianense: Dado conhecimento da satisfação de pedido de
quadro de cortiça e a informação da sua nova morada para o Estádio Manuela Machado. -----11. Extensão de Saúde da Meadela: Porque continuam as preocupações com a falta de
resposta da extensão de saúde, estão em marcha novas diligências junto da Administração da
ULSAM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------12. Monumento ao Professor, Artista e Pintor Carolino Ramos: Por um grupo de exalunos, chegou à UFVC o pedido para a edificação de monumento alusivo a este grande
Mestre. Para dar satisfação à pretensão, e considerando que o projecto passa pela lançamento
de monumento que naturalmente envolverá importante verba, foi deliberado apoiar esta
iniciativa e solicitar ao Município a sua colaboração. -----------------------------------------------13. Análise a temas levantados em reuniões anteriores pela Vogal Conceição Azevedo:
Feito o ponto da situação dos assuntos abordados:---------------------------------------------------i) Sanitários na Cidade: Na ocasião foi solicitada a intervenção do Município pelo n/ofício
396/2015. Como até aqui nada está resolvido, foi decidido insistir novamente.------------------ii) Resguardos na Doca Comercial: Após reunião com a APVC, foi enviado ofício proposto
pela Vogal Conceição Azevedo, que mereceu posterior resposta negativa daquela entidade.
Apesar de tudo, deverá continuar a preocupação do perigo, essencialmente no período das
Festas da Agonia. -----------------------------------------------------------------------------------------iii) Passadeiras em basalto na Avenida dos Combatentes: Vai ser enviado ofício a solicitar
intervenção do Município, de forma a evitar as constantes quedas. -------------------------------14.Diversos: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) Presente o documento da Paróquia de Monserrate com a demonstração das contas e
respectivos subsídios da publicação do Guia Paroquial. ---------------------------------------------b) Recebido do Município Edital sobre a constituição de Bolsas de Agentes Eleitorais. -------c) Grupos de Janeiras: dia 18, no Polo de Monserrate, a partir das 20,30 horas: Grupo de
Escuteiros do Senhor do Socorro, Centro Social do Senhor do Socorro e Paróquia do Senhor
do Socorro, 21 horas, Paróquia de Monserrate, e 21,30 Grupo Folclórico Renascer.------------d) Dado conhecimento de como decorreu a visita dos Grupos de Janeiras do Grupo
Desportivo da Meadela e Comissão de Festas de Meadela. -----------------------------------------f) Clube Atlético Olímpico Vianense: A pedido, vai realizar-se na próxima terça-feira, dia 19,
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pelas 17,00 horas, reunião com esta colectividade. --------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por quatro folhas, devidamente numeradas e
rubricadas, o Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser
assinada por quem presidiu, por mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei,
e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.--------------------------------------O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro
___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

União das Freguesias de
Viana do Castelo de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela

Ata n.º 55
Pág. n.º 5

Concelho de Viana do Castelo
O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

