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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE JULHO DE 2015 

 
----Aos catorze dias do mês de Julho do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde de 

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, 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), Maria 

da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).  .......................................  

----Após aprovação da acta nº 44, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:  ...............................................  

1. Apoio Social: Deliberado por unanimidade atribuir o seguinte subsídio: ....................................................  

a) A Maria Gorete Costa Alves Ferreira Juncal, 39,55€ (trinta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos) 

para pagamento de factura de electricidade.  ...................................................................................................  

2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:  ..................  

a) Associação de Moradores da Cova: 100,00€ (cem euros) para aquisição de prémios para o Torneio de 

Futebol de Cinco.  ...........................................................................................................................................  

b) Associação de Moradores de Portuzelo: 560,00€ (quinhentos e sessenta euros) para subsidiar os custos 

com a abertura dos balneários e limpeza dos mesmos na época de Verão e nos fins-de-semana durante o ano.  

c) Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos Estaleiros Navais: 150,00€ (cento e cinquenta 

euros) destinado a apoiar a noite de fados, a realizar no dia 19 de Agosto.  .....................................................  

d) Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira: 50,00€ (cinquenta euros) para apoio à XI Corrida 

da Bandeja, a realizar no dia 26 de Setembro.  ................................................................................................  

3. Cemitério da Meadela (Transferência de propriedade) Deliberado aceitar a petição de transferência de 

registo de propriedade das seguintes sepulturas perpétuas:  .............................................................................  

a) O alvará 1/83, que pertencia a João Martins Parente, passa para a sua filha, Rosalina de Amorim Parente 

Viana, por testamento;  ...................................................................................................................................  

b) Manuel Gonçalves Rodrigues prescinde da sepultura perpétua nº 2 do quarteirão LP, que pertence a Luís 

Maria Gonçalves Rodrigues e irmãos, a favor dos seus irmãos, António Gonçalves Rodrigues e Luís Maria 

Gonçalves Rodrigues;  ....................................................................................................................................  
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c) José Maria Gonçalves Rodrigues prescinde da sepultura perpétua nº 2 do quarteirão LP, que pertence a 

Luís Maria Gonçalves Rodrigues, a favor dos seus irmãos António Gonçalves Rodrigues e Luís Maria 

Gonçalves Rodrigues;  ....................................................................................................................................  

d) Manuel Gonçalves Rodrigues prescinde da sepultura perpétua nº 1 do quarteirão LP, que pertence a 

Manuel Luís Martins Rodrigues e família, a favor do seu irmão José Maria Gonçalves Rodrigues;  ................  

e) Henrique Pires Costa prescinde da sepultura perpétua com o alvará 17/2013, sob o número 5 da secção 9 a 

favor da sua herdeira Maria Madalena Parente Ferraz, conforme escritura pública do Cartório Notarial de 

Viana do Castelo.  ...........................................................................................................................................  

4. Parque Infantil nº 2 da Cova: Deliberado proceder à substituição da vedação em madeira que se 

encontra partida e fora das normas regulamentares por rede, obra adjudicada à firma Vediviana, Lda., pelo 

custo de 1.156,00€ (mil cento e cinquenta e seis euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  ...................  

5. Expositor de Informações para o Bairro Jardim: Deliberado adquirir expositor para informações que 

será colocado no centro do Bairro Jardim.  ......................................................................................................  

6. Limpeza de terreno na Avenida da Abelheira: Deliberado adjudicar à firma Manuel Luís Alves Caldas, 

pelo valor de 210,00€ (duzentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a limpeza deste troço 

de terreno.  ......................................................................................................................................................  

7. Aquisição de novas colunas de som: Deliberado adquirir à firma Viana Música duas colunas de som 

Yamaha DBR 15 (altifalante 15”, 500W RMS), pelo valor de 800,00€ (oitocentos euros), dando em troca as 

colunas antigas.  .............................................................................................................................................  

8. Centro de Saúde da Meadela: Tendo em consideração a aposentação do Dr. Álvaro Guerreiro, e indo ao 

encontro das preocupações dos munícipes da área da Meadela pela sua não substituição atempada, foi 

endereçado um ofício ao Dr. Franklin Ramos, Administrador da ULSAM, a solicitar uma resolução rápida 

para a substituição daquele clínico, dando assim resposta aos transtornos causados aos utentes.  .....................  

9. Festas da Romaria da Senhora da Agonia: Dado conhecimento do encontro realizado entre a 

VianaFestas e os moradores responsáveis pelo embelezamento das ruas no dia 20 de Agosto. Foi solicitada a 

habitual colaboração da Autarquia nos diversos eventos, com destaque para a mobilização de pessoal para o 

cortejo, essencialmente para os quadros da Ribeira no Cortejo Etnográfico e Histórico.  .................................  

10. Visita da Virgem Peregrina de Fátima a Viana: Feito o balanço de como decorreu esta visita, ficámos 

satisfeitos por termos cumprido na íntegra a colaboração solicitada pelas paróquias de Monserrate, Nossa 

Senhora de Fátima e Santa Maria Maior. ........................................................................................................  
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11. XXIV Jornadas de Arte Popular: Feito o balanço de como decorreram positivamente todas as 

iniciativas programadas durante o mês de Junho. Registados os agradecimentos da Paróquia do Senhor do 

Socorro e da Câmara Municipal pela actuação dos participantes das marchas da Ribeira nos seus eventos.  ....  

12. Concurso Rainha das Vindimas: No seguimento do repto lançado pela Câmara Municipal, 

participámos neste Concurso. Registe-se com elevado agrado que Marisa Rodrigues Cunha, em 

representação da nossa União das Freguesias, foi eleita Rainha das Vindimas de Viana do Castelo e 

representará a cidade no concurso nacional, a realizar a 26 de Setembro, em Reguengos de Monsaraz.  ..........  

13. Suspensão da programação da Companhia de Teatro do Noroeste: É reconhecido o mérito e o 

excelente trabalho cultural desenvolvido ao longo de mais de duas décadas pelo Teatro do Noroeste. Ao 

tomarmos conhecimento das preocupações e dificuldades, que põem em causa a continuidade deste 

maravilhoso serviço prestado aos Vianenses, foi manifestada a solidariedade desta Autarquia, aguardando 

que os responsáveis revejam e ponderem a necessidade do apoio à continuidade desta organização, em prol 

de Viana do Castelo.  ......................................................................................................................................  

14. Actividades de Tempos Livres: A União das Freguesias, a exemplo de anos anteriores, continua a 

realizar autonomamente a programação de Actividades de Tempos Livres de Verão, tal como acontece na 

Páscoa e Natal. Da nossa parte, e até ao momento, tudo está a correr dentro dos parâmetros delineados. O 

Vogal Carlos Tavares transmitiu que teve conhecimento de que os tempos livres organizados este ano pela 

Câmara Municipal (Academia Júnior), em parceria com o Instituto Politécnico, baixaram de qualidade.  .......  

15. Qualidade da água na Praia da Argaçosa e zona envolvente: Vão ser feitas diligências para verificar 

e procurar corrigir algumas anomalias detectadas apontadas pelo Vogal Carlos Tavares.  ...............................  

16. Diversos  ..................................................................................................................................................  

a) O Executivo foi convidado para o lançamento do livro “A Filha do Couteiro de Paredes”, a realizar no dia 

24 de Julho, editado por esta União das Freguesias.  .......................................................................................  

b) O Executivo foi convidado para o convívio organizado pelos moradores do Bairro Jardim, a realizar no 

dia 25 de Julho.  ..............................................................................................................................................  

c) Dado conhecimento do convívio de Autarcas do Norte, a realizar em Ofir, no dia 18 de Julho.  ..................  

----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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.------------------------------------------------------------------------- 
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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) 
 
 
O Vogal  _______________________________________________________________________________  

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 
 


