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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 9 DE JUNHO DE 2014 

 
Aos nove dias do mês Junho ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua Conde 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, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José 
Rodrigues Soares Basto (Secretário),Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de 
Almeida Figueiredo (Vogal), Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal) e Maria da Conceição Barbosa Azevedo 
(Vogal). O Vogal Carlos Manual Alves Tavares justificou a sua ausência por motivos de doença. A ordem de 
trabalhos foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----1.Atribuição de Subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:---------------------------------------------- 
----a) ao Sport Clube Vianense: 200€ (duzentos euros) para apoio ao 22º Torneio Rodrigo Badana; ----------- 
----b) ao Centro de Remo de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) pelo apoio OTLS; ----------------------------- 
----2.Acão Social: deliberados os seguintes apoios:--------------------------------------------------------------------------- 
----a Gonçalo da Silva Amorim: 10,26€ (dez euros e vinte e seis cêntimos), referente a medicação;------------- 
----a António Gomes Costa: 15,23€ (quinze euros e vinte e três cêntimos), pagamento de factura de água.-- 
----a Emília Neiva Gonçalves: 22,07€ (vinte e dois euros e sete cêntimos), pagamento factura de 
electricidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----3. Medida 4: Foi já contactado o empreiteiro que ganhou o concurso das obras de beneficiação da 
habitação da Sra. Rosa Costa Pereira, moradora na Viela de S. Domingos, nº 80, que ficou de programar o 
início das obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----4. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----a) Bancos no Passeio do Campo da Agonia: Foi efectuada uma visita de técnico do Município ao local, 
que de acordo com instruções recebidas do Vereador Luís Nobre ficou de apresentar projecto.-----------------  
----b) Dia Mundial da Criança: No prosseguimento dos apoios prestados pela União das Freguesias à 
Paroquia Senhora de Fátima, Associação de Pais de Monserrate e Escola Pedro Barbosa/Agrupamento do 
Atlântico foi dada uma panorâmica de como decorreram os diversos eventos no dia 30 de Maio na 
Secundária de Monserrate, e na manha e tarde do dia 1 de Junho no Campo da Agonia e logradouro da 
Igreja da Sagrada Família. Registe-se o agradecimento recebido da Direcção do Centro Social Paroquial de 
Nossa Senhora de Fátima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----c) Casamento de etnia cigana: Por intercedência da Câmara Municipal, foi realizado um casamento de 
etnia cigana no passado dia 4 no recinto da feira da Meadela. Porque a limpeza teve que contar com a 
colaboração dos SMSBVC e não como previsto, (a limpeza feita pelos próprios utilizadores). Futuramente 
será de acautelar a autorização para a realização de eventos desta natureza.---------------------------------------  
----e) Plágio no Cartaz das Festas da Meadela: Tendo em consideração o e-mail, vai proporcionar-se um 
encontro entre as partes (Comissão de Festas e Paulo Caldeira).---------------------------------------------------------- 
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----f) Alargamento da Quelhas das Alminhas (Abelheira): Analisada a pretensão dos munícipes para o 
eventual alargamento desta Quelha para facilitar o acesso a viaturas de emergência. Para cumprir as 
devidas formalidades vai proceder-se ao pedido de orçamentos bem como a elaboração dos documentos 
necessários à sua legalização, já que está envolvida a cedência de espaço particular-------------------------------- 
----g) Corrimãos: Pondera-se a possibilidade de instalar corrimãos em diversos locais. Vai proceder-se a um 
levantamento das necessidades e solicitar orçamentos.--------------------------------------------------------------------- 
----h) Torneio de voleibol feminino no Campo da Agonia: Vai ser cedida a aparelhagem sonora para o dia 
10 de Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----5.-XXIII Jornadas de Arte Popular: Foi dado o início das Jornadas com o Torneio da Sueca. Das 16 
equipas participantes os premiados são: 1ª equipa: Rui Loureiro e Vítor em representação do Bar 2000; 2º 
Equipa: Casimiro Lima e Francisco Couteiro em representação do Bar da Neves. Foi passado em revista o 
programa previsto até à próxima reunião do executivo destacando-se: Torneio da Malha, dia 14; Dia 20 
Missa em Santa Catarina; Bailarico no dia 21 em S. Domingos e Concurso de Pesca no dia 22. Estão já a 
decorrer os ensaios das marchas populares. -----------------------------------------------------------------------------------  
----6. OTLS de Verão: Em preparação o processo para que tudo decorra da melhor forma como tem sido 
habitual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----7. Utilização das Praias (Norte, Coral, e Praias Fluviais de Argaçosa e Portuzelo):------------------------------ 
a) Praia Norte e Coral: A exemplo do que tem acontecido em anos anteriores a limpeza vai ser feita 
(3/horas/dia) de segunda a sábado por Graça Alves, que mensalmente apresentará o respectivo recibo no 
valor hora de 6€ (seis euros) com todos os encargos incluídos. Foram solicitados ao Município alguns 
trabalhos dos quais se destacam: uma papeleira no molhe; reparação do acesso ao areal e a eventual 
criação de outro acesso ao areal para portadores de deficiência motora e ainda a colocação de cartaz 
informativo de desaconselhamento a banhos na Praia do Coral.--------------------------------------------------------- 
b) Praia Fluvial de Argaçosa: Foram efectuados trabalhos de jardinagem para no imediato atenuar o 
estado desta praia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Deliberado que a limpeza desta praia seja efectuada diariamente pela firma JSB Limpezas, pelo custo de 
465€ (quatrocentos e sessenta e cinco euros) mensais + IVA, incluídos detergentes, toalhetes, sabonetes e 
papel higiénico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Praia Fluvial de Portuzelo: Acordo com a Associação de Moradores de Portuzelo para abertura casas de 
banho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----8. Ajuste Directo: deliberada a abertura de um procedimento concursal, Ajuste Directo, para a 
realização da empreitada de obras públicas de manutenção e conservação das Praias Fluviais (Argaçosa e 
Portuzelo), com convite endereçado à Firma PrimusLean, com o preço base de 20.000 (vinte mil euros). A 
decisão de contratar anexa a presente acta.------------------------------------------------------------------------------------ 
----9. Protocolo de Conservação, Requalificação e Valorização Ambiental: Tomado conhecimento do 
Protocolo do Município para a conservação e valorização Ambiental dos espaços da orla costeira 
envolvendo os territórios e as zonas balneares sendo: Monserrate 2.850 € (dois mil oitocentos e cinquenta 
euros) e Santa Maria Maior/Meadela 10.000€ (dez mil euros).------------------------------------------------------------ 
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----10. Dia Internacional das Florestas ( Escola  Dr. Pedro Barbosa): face ao pedido da Escola, vai ser 
devidamente esclarecido o pedido para a criação de cavidades para a plantação de espécies autóctones no 
Jardim da Escola, bem como o eventual apoio para criação de horta biológica.--------------------------------------- 
----11. Programa Gente da Minha Terra: Por iniciativa de Sónia Sá da Rádio Geice, vai realizar-se no dia 4 e 
5 de Outubro o Programa “Gente da Minha Terra”, onde será convidada uma associação/colectividade de 
cada uma das freguesias. Neste sentido foi solicitada a disponibilidade para a colaboração na organização.- 
----12. Toponímia: Aprovado por unanimidade atribuir o nome de Travessa das Minas, na Meadela, ao 
espaço do loteamento, com entrada pelas Rua das Minas e a Rua do Mosteiro. De acordo com as regras, 
este assunto será reencaminhado para a próxima Assembleia de Freguesias.----------------------------------------- 
----13. Limpeza na área dos Antigos Pilotos (Rua dos Mareantes): No sentido de dar outra imagem a esta 
zona, foi enviado ofício à APVC a solicitar a limpeza desta área. Os SMSBVC manifestaram já a sua 
disponibilidade em colaborar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----14. Convites/reuniões: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----a) Vistorias às Praias de Bandeira Azul: Marcada para o dia 30 de Junho pelas 10 horas na Praia Norte.-- 
----b) Corpo Nacional de Escutas: Arraial dos Santos Populares, dia 14 de Junho, a partir das 19,30 horas.---  
----c) Dia pela Vida: Aguarda-se confirmação e data de próxima iniciativa.--------------------------------------------- 
----d) Bailes na Cova: Dia 20 e 21 de Junho------------------------------------------------------------------------------------- 
----e) Bailarico em S. Domingos: Dia 21.----------------------------------------------------------------------------------------- 
----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.------------------------------------------ 
 
      O Presidente                    O Secretário 
 
__________________________________    __________________________________ 
   

  O Tesoureiro                O Vogal 
 
__________________________________    _________________________________ 
          

   O Vogal               O Vogal 
 
__________________________________    __________________________________
  
       O Vogal 
__________________________________ 


