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Livro:Pág.530
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 8 DE SETEMBRO DE 2014
----Aos oito dias do mês de Setembro 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), 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). A ordem de trabalhos foi a seguinte:----------------------------------1. Acão Social – Deliberados os seguintes subsídios:---------------------------------------------------------------a Sandra Almerinda Ribeiro Parente 10,29€ (dez euros e vinte e nove cêntimos), destinado a
pagamento de medicação;--------------------------------------------------------------------------------------------------a Lídia Rosa Santos Vila 24,12€ (vinte e quatro euros e doze cêntimos), destinado a
pagamento factura de água.--------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios:----------------------------------------------------------------------------------------à Associação Mãos Unidas Padre Damião, p/ apoio a leprosos 50€ (cinquenta euros);--------------à Paroquia Nossa Senhora de Fátima, festa Nossa Senhora das Necessidades, 200€ (duzentos
euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ao Grupo Desportivo da Meadela, apoio na aquisição equipamentos, 500€ (quinhentos euros);-----à ALAR, apoio ração animais, não atribuído por já apoiarmos outra associação similar Vila
Animal, sediada em Viana do Castelo;-----------------------------------------------------------------------------------à Comissão Festas Meadela, Festas Santa Cristina. De acordo com o previamente estabelecido
foram

sendo

pagas

as

diversas

despesas

tais

como;

tipografia:

4.415,70€

(quatro

mil

quatrocentos e quinze euros e setenta cêntimos); libra para sorteio: 165€ (cento e sessenta e
cinco euros); EDP: 844,42€ (oitocentos e quarenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos);
pratos (lembranças): 844,27€ (oitocentos e quarenta e quatro euros e vinte e sete cêntimos) e a
transferência das verbas do terrado 3.580,00€ (três mil quinhentos e oitenta euros). Após
amplamente analisado o assunto e tendo em consideração a necessidade de suprir valores em
falta, foi deliberado ainda atribuir um subsídio no valor de 2.000€ (dois mil euros).----------------------ao Clube Desportivo de Monserrate, apoio para aquisição de equipamentos e custo com
inscrições, 200€ (duzentos euros);----------------------------------------------------------------------------------------à Associação de Moradores da Abelheira, XXIII Gincana Ciclista, aquisição de 3 troféus até
100€ (cem euros);---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Livro Nasce uma Rosa no Lodo- Dada uma panorâmica de como decorreu a apresentação do
livro, considera-se que esta iniciativa teve êxito dada a grande participação de público. Tomado
conhecimento que as verbas utilizadas no apoio foram já recuperadas com a venda dos livros
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efectuada até ao momento, advindo resultado positivo dos livros que posteriormente forem
vendidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Festas da Meadela- Efectuado o balanço de como decorreram as festas em honra de Santa
Cristina. Sendo

o

primeiro

ano

em

que o

executivo

esteve directamente envolvido, foi

considerado muito positiva a participação e apoio da União das Freguesias em todas as
actividades. Deliberado por unanimidade atribuir um voto de louvor ao funcionário Manuel de
Passos Ferreira Gomes, pela sua desinteressada envolvência e cooperação nas diversas tarefas
em que a União das Freguesias foi solicitada.--------------------------------------------------------------------5. Festas da Senhora da Agonia: Feito o balanço de como decorreram as iniciativas integradas
nas Festas de Nossa Senhora da Agonia e que tiveram intervenção directa da União das
Freguesias

(Mordomia;

Festa

do

Traje;

Cortejo;

Procissão

ao

Mar

e

Procissão

Solene;

atapetamento das ruas e decoração). Os serviços estão a apurar as despesas efectuadas para
apresentação à Viana Festas. Registado com muito agrado o empenhamento das pessoas
envolvidas, com destaque para todas aquelas que tiveram a responsabilidade da decoração das
áreas onde foram apreciados os trabalhos desenvolvidos com os tapetes. Aprovado por
unanimidade um voto de louvor a todos quantos, contribuíram para o êxito da Romaria, com
destaque para os responsáveis da cada rua e com saliência muito especial para os funcionários
Rosa Maria Araújo Lopes Gonçalves e Carlos Alberto Saraiva.------------------------------------------------6. Cedência de terreno para alargamento da Rua Couto Paredes (Meadela): Após diligências
encetadas com os proprietários e da reunião efectuada no próprio local em que contamos com
a presença do Exmo. Sr. Vereador Eng.º Vitor Lemos, que se fez acompanhar da Exma. Sra. Engª.
Ana está tudo devidamente encaminhado para a cedência de terreno dos proprietários ao
domínio público, tal cedência permitirá a melhoria neste arruamento quer da circulação
automóvel quer da segurança dos peões. O Município irá proceder ao projecto, que depois da
concordância das partes será posto em execução.--------------------------------------------------------------7. Centro de Saúde da Meadela: Dado o ponto da situação de como decorreu a visita efectuada
à Casa do Povo da Meadela (local onde se encontra instalado o Centro de Saúde), com os
responsáveis da Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho Exmo. Sr. Dr. Franklim
Ramos, presidente do conselho de administração e Exmo. Sr. Dr. Manuel Monteiro Fradão director
clínico; o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Guerreiro médico do referido Centro; o Exmo. Sr. Nicolau Veríssimo
presidente da Casa do Povo e a Exmo. Sra. Dra. Manuela Passos em representação do Sr.
Presidente do Município, que por outros compromissos já assumidos não pôde estar presente
pessoalmente. Esta reunião decorreu com a maior franqueza, sendo nosso entender, que todos
são favoráveis pela manutenção do Centro de Saúde. Ficou de ser agendado novos encontros
entres as parte para possível dinamização do mesmo e melhorias das instalações.-------------------8. Limpeza da Rua do Lamoso (Meadela): Face à urgente e considerada necessidade foi
contratada a limpeza de toda a vegetação à firma Coelho Gomes & Filhos pelo custo de 450€
(quatrocentos e cinquenta euros) acrescidos do IVA à taxa legal.--------------------------------------------
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9. Associação Juventude de Viana: Recepcionada carta de agradecimento pela colaboração
prestada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Voto Louvor Festas Agonia (Camara Municipal): Recepcionada voto de louvor da Câmara
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. OTLS: Feita a analise à ocupação dos tempos livres que se realizou em Monserrate e Santa
Maria Maior, por um período de sete semanas, conclui-se que foi uma excelente iniciativa a
manter no futuro, uma vez que se prestou um óptimo serviço às famílias que tem imensas
dificuldades em ter os seus filhos ocupados no período de férias. Apenas se sugestiona que
futuramente esta se realize numa só Escola.----------------------------------------------------------------------12. Recinto envolvente à Capela do Senhor do Alivio:Tomado conhecimento da proposta
apresentada pelo PSD no executivo municipal, para melhoria de segurança e circulação. Este
assunto já em tempos sido abordado pelo executivo e apresentado ao Município, pelo que se
aguarda que com este novo impulso uma solução seja encontrada.---------------------------------------13. Pedido de instalações de Monserrate: Analisado o pedido efectuado por Vítor Silva e Manuel
José Simões Uterelo. Vamos marcar reunião, tendo em linha de conta outros pedidos idênticos
que em tempos foram negados salvaguardando sempre o eventual conflito de interesses.----------14. Aniversário das Tertúlias Culturais: Ponderou-se a possibilidade de divulgar as diversas
intervenções que tem sobressaído nestes encontros e de muito interesse para o Concelho. Para
o efeito vamos auscultar opiniões e fazer um levantamento dos custos desta iniciativa.-------------15. Um dia Pela Vida ( Luta contra o Cancro): Integrada nas diversas iniciativas previstas para o
dia 20 de Setembro no Jardim Publico, as Marchas da Ribeira foram convidadas a participar,
pelo que já está previsto um ensaio para próximo dia 11 e 19 e feito o convite à participação
de alguns músicos da Banda de Anha. Deliberado a oferta de lanche aos participantes, bem
como o pagamento aos músicos participantes. Alem desta participação dará também algum
apoio logístico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Verba para expediente, higiene e limpeza 2014/2015 (Escolas): De acordo com a legislação
vai avançar-se com respectivo processamento, quando estiverem definidas as salas de aula da
nossa competência.------------------------------------------ ------------------------------------------------------------17. Reparação de pedra, na sepultura 58 do talhão 5 cemitério Meadela: Face à reclamação
apresentada por Ana Maria Garcia, vai proceder-se à sua substituição, dado os danos serem da
nossa responsabilidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------18.

Reparação

no

recinto

Desportivo

da

Associação

de

Moradores

da

Cova:

Tomado

conhecimento da deliberação do município da atribuição de subsídio no valor de 12.500€ (doze
mil e quinhentos euros), que será endossado à União das Freguesias que por sua vez
acompanhará a realização das obras e que de acordo com o ajustado suportará o diferencial.--19. Pedido de isenção do pagamento de utilização pelo Grupo Desportivo da Meadela: Foi
dirigido à direcção da Associação de Moradores da Cova, pedido de isenção do pagamento das
taxas de utilização. Aguarda-se que este pedido tenha a melhor receptividade.--------------------
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20. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Assembleia de Freguesia: Informação obtida junto do Município a Assembleia Municipal irá ser
marcada para 26 do mês corrente, assim, sugeriu-se ao Presidente da Assembleia de Freguesia
que por este motivo a sua marcação para 29 de Setembro.-------------------------------------------------b) Pedido de reuniões: Foram solicitadas nesta data, reuniões ao Presidente do Município e
Vereadora da Cultura.----------------------------------------------------------------------------------------------------c) Silvado na Rua Sport Club Vianense: Face ao estado em que ser encontra este terreno, vai
ser pedido orçamento para realização deste trabalho.----------------------------------------------------------d) Estacionamento automóvel na Zona Ribeirinha: No prosseguimento dos diversos contactos,
aguarda-se que por parte do Município (Eng.º Soares da Costa) seja apresentado o estudo
prometido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Parque do Campo da Senhora da Agonia: Foi dada uma panorâmica das diversas diligências
efectuadas pelo executivo, para que no período das festas o parque tivesse sido aberto. Os
moradores puderam estacionar graciosamente de 15 a 31 Agosto. Os forasteiros pagaram pelo
estacionamento 1 €. Com toda a ansiedade aguarda-se que no mais curto espaço de tempo o
problema do parque fique definitivamente resolvido.-------------------------------------------------------------f) Sarjetas entupidas: Para evitar inconvenientes, vai mais uma vez insistir-se pela limpeza das
sarjetas na zona da Senhora das Candeias e Jardim D. Fernando. (já contactado o Dr.
Constantino). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Sanitários Públicos: Lamentavelmente continua a cidade sem resposta para os problemas de
falta de sanitários. Por insistência da vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo, vamos de
novo comunicar ao Município esta reconhecida necessidade que em nada dignifica Viana do
Castelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Bancos no Campo do Castelo: Dada a informação que amanhã serão instalados cinco bancos
ao longo do arruamento do lado sul. ------------------------------------------------------------------------------i) Jantar Comissão Festas da Meadela: Tomado conhecimento do convite endereçado ao
Presidente do executivo e Assembleia de Freguesia, dia 27 do mês corrente.-------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por cinco 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.---------------------------

O Presidente

O Secretário

__________________________________
O Tesoureiro

__________________________________
O Vogal

__________________________________

_________________________________
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_______________________________
O Vogal

