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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE JULHO DE 2015 

 
----Aos vinte e sete 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) e Rui 

Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A Vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo, por razões de ordem 

pessoal, justificou a sua ausência.  ..................................................................................................................  

----Após aprovação da acta nº 45, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:  ...............................................  

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

a) Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 1.500€ (mil e quinhentos euros), para pagamento do 

protocolo do ano de 2015.  ..............................................................................................................................  

b) Associação para a Cooperação entre Baldios (ACEB): 100€ (cem euros) para pagamento da cota 

anual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço: 300€ (trezentos euros) destinado ao pagamento do 

serviço de luzes na Coroação de S. Pedro (Jornadas de Arte Popular) e actuação do Grupo de Concertinas no 

convívio com a população da Freguesia de Povolide (Viseu).  ........................................................................  

2. Equipamento Informático: Deliberado adquirir à firma Módula C - Consultadoria e Software, Lda. 

equipamento informático (UPS) pelo valor global de 2.550€ (dois mil quinhentos e cinquenta euros) 

acrescido de IVA, e ainda o pagamento de 100€ (cem euros) inerentes à licença válida por dois anos.  ...........  

3. Parceria GEICE + IPSS + União das Freguesias, integrada na Portugal 2020: Após análise da 

solicitação formulada para adesão da União das Freguesias na apresentação de candidatura a fundos 

comunitários, foi decidido solicitar esclarecimentos mais pormenorizados para poder-se saber, em concreto, 

os documentos a emitir, bem como a salvaguarda de eventuais contrapartidas ou não.  ...................................  

4. Aquisição de carrinhas para os pólos de Monserrate e Meadela: Reconhecida a necessidade de 

substituir viaturas ao serviço de Monserrate e Meadela. Vão começar a fazer-se diligências para averiguação 

de preços, qualidade e garantias.  ....................................................................................................................  

5. Sepultura Perpétua (Meadela): Deliberado conceder direito de sepultura perpétua com o Alvará 

23/2015 com nº 9/73, a Maria Fernanda Brito Coimbra, residente na Rua do Depósito, nº 208, Meadela.  .......  
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6. ATLs (encerramento escolar): Dado conhecimento do encerramento na próxima sexta-feira, com um 

“Encontro de Gerações”, que se realizará na Escola Pedro Barbosa, e onde será servido aos participantes um 

lanche. Com a colaboração da ACISF, vai ser exemplificado como se fazem palmitos e será oferecido um a 

cada aluno. .....................................................................................................................................................  

7. Conselho Directivo de Baldios de Santa Maria Maior: No sentido de formalizar o Conselho e para a 

obtenção do respectivo NIB, a União das Freguesias vai atribuir a importância de 100€ (cem euros) para 

abertura de uma conta a prazo.  .......................................................................................................................  

8. Reparação de pavimentos (Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela): Deliberado adjudicar à firma 

Crisdifa, Lda. a reparação dos seguintes pavimentos:  .....................................................................................  

Santa Maria Maior - Rua Conde de Aurora e Rua Manuel Bezerra, pelo valor de 460€ (quatrocentos e 

sessenta euros).  ..............................................................................................................................................  

Monserrate - Rua João da Rocha Frei e Rua de Ziguinchor, pelo valor de 500€ (quinhentos euros).  ...............  

Meadela - Rua da Igreja, pelo valor de 440€ (quatrocentos e quarenta euros).  ................................................  

A todos estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.  ...............................................................................  

9. Parque de Estacionamento do Campo da Agonia: O Presidente do Executivo informou que a União 

das Freguesias teve uma reunião com o Vereador Arquitecto Luís Nobre, onde foram trocadas impressões 

sobre o assunto e apresentadas sugestões. As tarifas aprovadas pela Câmara Municipal para utilização do 

Parque, que abrirá em 1 de Agosto, contemplam as reivindicações da União das Freguesias. Porque a 

abertura deste parque representa uma aspiração da União das Freguesias, o Presidente manifestou o seu 

regozijo pelos valores aprovados, que vão ao encontro dos anseios dos habitantes e comerciantes mais 

próximos, bem como os do restante casco histórico.  ......................................................................................  

10. Convívio dos Moradores do Bairro Jardim: Porque a presente reunião era aberta ao público, 

estiveram presentes em parte da reunião as responsáveis do convívio, Senhoras Margarida Borges e Rosa 

Lima que, de viva voz, expressaram o agradecimento pela colaboração prestada. Declararam que tudo 

decorreu da melhor forma neste convívio que reuniu cerca de 500 convivas.  .................................................  

11. Lançamento do livro “A Filha do Couteiro de Paredes”: Foi reconhecido com agrado ter sido mais 

uma óptima iniciativa, que contou com a presença de muitos Meadelenses e não só. ......................................  

12. Festas da Agonia: Dada uma panorâmica de como vêm decorrendo as tarefas para a organização do 

Cortejo, Festa do Traje, Mordomia e embelezamento das ruas na noite de 19 para 20 de Agosto. ...................  

13. Diversos:  .................................................................................................................................................  
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a) Festas de S. Cristina da Meadela: Dado conhecimento do programa. Lançado o repto para que os 

membros do Executivo participem nos diversos eventos, com destaque para a recepção do desfile da 

Mordomia.  .....................................................................................................................................................  

b) Junta de Freguesia de Povolide (Viseu): Dado conhecimento do agradecimento pela colaboração 

prestada.  ........................................................................................................................................................  

c) Associação de Columbofilia: Dado conhecimento de agradecimento pela colaboração prestada.  ..............  

d) Colóquio “O Coração”: Dado conhecimento da representação da União das Freguesias neste colóquio, 

que contou com a estimada colaboração do Dr. Querubim Ferreira.  ...............................................................  

14. Qualidade da Água na Praia da Argaçosa: Na sequência da denúncia pelo Vogal Carlos Tavares na 

reunião anterior sobre o assunto, foi dada a informação das diligências efectuadas junto das entidades 

responsáveis para uma resolução tão urgente quanto possível.  .......................................................................  

15. Pilaretes em Santa Luzia: O Vogal Carlos Tavares questionou de quem é a responsabilidade. O 

Presidente informou que visitou o local, tendo conversado com o Vereador Arquitecto Luís Nobre. Apesar 

de a Confraria assumir a instalação dos pilaretes, tomou conhecimento de que a Câmara Municipal está 

envolvida no processo, vai analisá-lo em conjunto com a Confraria e, se for o caso, proceder à sua 

correcção.  ......................................................................................................................................................  

16. Obras na Praia Norte: O Vogal Carlos Tavares questionou sobre o planeamento das obras. O 

Presidente informou, por diligências efectuadas pelos comerciantes da área, que as obras vão iniciar-se no 

final do mês Agosto, atenuando desta forma as consequências para o melhor período comercial. Esta 

informação foi-lhe prestada pelo Presidente do Município, Engº José Maria Costa, tendo também já sido 

divulgada através dos órgãos da comunicação social. Informou ainda que vai continuar atento à evolução, 

pugnando para que os interesses dos comerciantes e habitantes sejam salvaguardados.  ..................................  

17. Tolerância de Ponto aos trabalhadores da Meadela: Deliberado dar tolerância de ponto no dia 31 de 

Julho aos trabalhadores da área da Meadela por ocasião das Festas de Santa Cristina.  ....................................  

18. Próxima reunião do Executivo: Tendo em conta o período de férias e as Festas da Cidade, a próxima 

reunião do Executivo realizar-se-á no dia 14 de Setembro. …………………………………………………. 

----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 e trinta minutos.----------------------------------------------------- 
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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  _______________________________________________________________________________  

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 
 
 


