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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE SETEMBRO DE 2015 

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

Conde de 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, 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).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ao iniciar-se a reunião, esteve presente a Direcção do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, 

representado por Mário Cunha e Amadeu Gomes. Na oportunidade, fizeram a apresentação do clube e 

da sua história. Enumeraram alguns problemas, para os quais solicitaram apoio, e de que destacamos: 

falta de instalações, espaços propícios a um melhor treino, aproveitando o perímetro urbano, 

desenvolvimento na formação de atletas, procura de parceiros, realização de marcha onde envolva a 

área geográfica da União das Freguesias e reparação de parte de pavimento na zona da Argaçosa para 

treinos. Quando tiverem mais pormenores e data prevista da prova INDOOR, farão ofício a solicitar o 

respectivo apoio. Após aprovação da acta nº 46, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:------------- 

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

A Andreia Patrícia de Sousa Pereira Vilaça: 250€ (duzentos e cinquenta euros), para pagamento de 

renda de casa à proprietária Aida Correia da Silva Costa. ------------------------------------------------------ 

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

a) À Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 200€ (duzentos euros) para a Festa de Nossa Senhora 

das Necessidades). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) A Carlos Laranjeira: 50€ (cinquenta euros) pela animação durante a feitura dos tapetes da Ribeira 

na noite de 19 para 20 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) À Associação de Moradores da Cova: 150€ (cento e cinquenta euros) para as comemorações do 

40º Aniversário). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) À Direnor, Lda.: 265€ (duzentos e sessenta e cinco euros) para o programa radiofónico ”A Nossa 

Terra” dedicado à Associação da Velha Guarda dos Bombeiros Voluntários, Associação de 

Moradores da Cova e Associação de Dadores de Sangue da Meadela. --------------------------------------- 
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e) À Associação Juventude de Viana: 350 € (trezentos e cinquenta euros) para apoio à época 

2015/2016). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) À Unicef: 50€ (cinquenta euros), peditório para luta contra a subnutrição. ------------------------------- 

g) À Comissão de Festas da Meadela: 2100€ (dois mil e cem euros) para apoio às Festas em Honra 

de Santa Cristina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) À Romaria da Senhora da Agonia: 1290€ (mil duzentos e noventa euros) para aquisição de 

ingressos no Cortejo Etnográfico e Festa do Traje, para oferta a colaboradores na feitura dos tapetes. - 

i) Ao Agrupamento de Escuteiros nº 343 do Senhor do Socorro: 200€ (duzentos euros), atribuído 

com base na colaboração e feitura dos tapetes na Rua Bartolomeu dos Mártires. -------------------------- 

j) Aos Agrupamentos de Escolas da União das Freguesias: 9920€ (nove mil novecentos e vinte 

euros) como apoio para despesas de expediente, higiene e limpeza). ----------------------------------------- 

Nota: Para os pontos a), b), c) e d), pelo facto de a reunião só ser realizada posteriormente a estes, o 

Presidente solicitou na ocasião por correio electrónico a opinião de todos os membros do Executivo. 

A Vogal Conceição Azevedo, alegando que os apoios deveriam ter sido discutidos atempadamente, 

absteve-se na atribuição dos subsídios referentes a estas alíneas. --------------------------------------------- 

3. Aquisição de Sepultura Perpétua (Meadela): De acordo com o regulamento estabelecido, foi 

deliberado adquirir a Artur Fernandes Moreira e Família, residente na Rua Couto Paredes, nº 156, a 

sepultura perpétua nº 02/B do quarteirão 05, pelo valor de 800€ (oitocentos euros). -----------------------  

4. Permuta de sepultura perpétua (Meadela): Deliberado aceitar o averbamento da sepultura com o 

nº 61, 3º Quadro, de Lucina Sendim Gonçalves (falecida) para sua filha, Maria da Graça Gonçalves da 

Torre, com o consentimento de sua irmã e também herdeira, Fernanda Maria Gonçalves da Torre. ----- 

5. Concessão de Alvarás de Sepulturas Perpétuas: ---------------------------------------------------------- 

a) Deliberado conceder alvará nº 24/2015 de sepultura perpétua sob o nº 09/72, a Rosa de Jesus da 

Silva Correia Santos, residente na Rua José Figueiras, nº 28, rés-do-chão, direito, Meadela.------------- 

b) Deliberado conceder alvará nº 25/2015 de sepultura perpétua sob o nº 09/74, a Maria Olímpia Dias 

Lopes Almeida, residente na Rua Artur Maciel, nº 37, Meadela. --------------------------------------------- 

6. Viaturas: Na sequência da deliberação tomada na reunião anterior, o Presidente informou da 

negociação em curso das seguintes viaturas: --------------------------------------------------------------------- 

Matrícula 92-EO-12, Ford Transit, de 9 lugares com caixa alongada, com 141 mil km, pelo valor de 

catorze mil euros (catorze mil euros); ----------------------------------------------------------------------------- 

Matrícula 61-83-PM, Ford Ranger, de 2 lugares com 210 mil km, pelo valor de cinco mil euros que 

será levado à Assembleia de Freguesia para ratificação. ------------------------------------------------------- 
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7. Abertura de procedimentos concursais de Ajuste Directo para a realização das seguintes 

empreitadas de obras Públicas: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1º - Reparação dos Parques Infantis do Jardim da Marina; Travessa da Folgana e Praça do Minho no 

Rio, pelo preço base de 19000,00 € (dezanove mil euros) com convite endereçado à firma ESPAÇUS 

- Construção Civil e Obras Públicas.------------------------------------------------------------------------------

2º - Alargamento de Rua Poço Pescadouro/Meadela demolição e construção de muro (prestados 

esclarecimentos que os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo vão 

proceder a abertura de procedimento idêntico para a parte restante da obra, conforme acordado com o 

vereador Engº. Victor Lemos); 2ª fase passeio Rua Couto Paredes/Meadela; abertura e fecho de vala 

entre a Rua da Estrada Velha/Meadela e a A27; desobstrução e reparação da caneleta na Viela da 

Agonia/Cova-Meadela; drenagem de águas pluviais na Rua Ramalho Ortigão/Santa Maria Maior; 

rectificação de passeios e execução de rampas de acesso (Rua João Castelão Pereira-João Branco-

Quelha do Valverde-Guerra Junqueiro-Camilo Castelo Branco e Ernesto Roma); drenagem de águas 

pluviais na Rua Castelão Pereira/Santa Maria Maior, pelo preço base de 25000,00 € (vinte e cinco mil 

euros) à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda. ------------------------------------------------------------------ 

8. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências –Transporte de Refeições, 

com a Câmara Municipal: Dado conhecimento e avalizados os valores atribuídos de 3000€ (três mil 

euros) para apoio ao transporte das refeições da EB1 da Igreja da Meadela para a EB1/JI de Portuzelo, 

durante o ano escolar 2015/2016, que será levado à Assembleia de Freguesia para ratificação. ---------- 

9. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no Âmbito de Recursos 

Humanos para apoio às Cantinas Escolares com a Câmara Municipal: Dado conhecimento e 

avalizada a atribuição 15340€ (quinze mil trezentos e quarenta euros) para pagamento de vencimentos 

a duas funcionárias, sendo uma a tempo inteiro e outra a meio tempo, que será levado à Assembleia 

de Freguesia para ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Contrato de Parceria no Âmbito do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) 

com a Câmara Municipal: Dado conhecimento e avalizado o projecto de contrato de parceria, que 

será levado à Assembleia de Freguesia para ratificação. ------------------------------------------------------- 

11. Contrato de Parceria (GEICE+IPSS+Junta de Freguesia): Deliberado aderir à parceria com 

vista à apresentação de projecto de candidatura a fundos comunitários Portugal 2020, que será levado 

à Assembleia de Freguesia para ratificação. ---------------------------------------------------------------------- 

12. Reinserção Social – Trabalho Comunitário: Dado conhecimento que, por solicitação da 

Delegação Norte da Direcção de Reinserção Social, foi aceite a prestação de trabalho comunitário de 

100 horas de Ricardo Manuel Vieira Cancela. -------------------------------------------------------------------
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13. POLARIS - Associação de Astronomia de Viana: Deliberado aceitar que a correspondência seja 

endereçada para as instalações do pólo da Meadela. ------------------------------------------------------------ 

14. IV Trail Santa Luzia: A exemplo do que tem acontecido em provas anteriores, vai a União das 

Freguesias continuar a apoiar a prova em referência, a realizar a 7 de Fevereiro de 2016. ---------------- 

15. Instalação de corrimãos: Reconhecida a necessidade de corrimãos junto da Capela de Santa 

Catarina, instalações dos pólos de Monserrate e Meadela, e Avenida do Batalhão de Caçadores 9 

(acesso à Rua do Penedo). Para colmatar esta falta, vão ser mandados executar. --------------------------- 

16. Visita a obras de requalificação: O Presidente do Executivo deu uma panorâmica de como 

decorreram as vistas às obras de requalificação do Beco do Caxuxo, Rua Prior do Crato, Rua de 

Viana, Travessa da Victória, Rua Frei Bartolomeu dos Mártires e Largo Vasco da Gama. --------------- 

17. Festas das Colheitas: Da Ronda Típica da Meadela foi recebido ofício a solicitar a habitual 

colaboração nestas Festas em Honra de S. Miguel. Deliberado conceder apoio idêntico ao do ano 

anterior (apoio logístico e pagamento do fornecimento da energia eléctrica). ------------------------------- 

18. Dísticos nas viaturas da União das Freguesias: Deliberado mandar proceder a colocação de 

dísticos nas viaturas à firma Talina Publicidade. ---------------------------------------------------------------- 

19. Instalação de resguardos de delimitação na doca comercial: Dado conhecimento da resposta 

recebida da APDL. A Vogal Conceição Barbosa ficou de elaborar ofício a manifestar o seu desacordo 

pela resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Auxílios Económicos a Alunos Carenciados do 1º Ciclo do EB: Dado conhecimento da 

listagem provisória dos alunos carenciados do JI da Abelheira, recebida do Agrupamento. -------------- 

21. Livro de Luís Carvalhido 2017: Foi analisado o pedido para apoio de edição em 2017. Após 

ampla troca de impressões, concluiu-se que a esta distância parece não ser conveniente assumir já a 

proposta apresentada. Decidido ponderar em data mais próxima o eventual apoio à edição. ------------- 

22. Rua Frei Bartolomeu dos Mártires (estacionamento):Depois da obra concluída, o caos no 

estacionamento está instalado. No sentido de se resolver de uma vez por todas as inúmeras queixas, 

foi enviado ofício ao Município a pedir uma solução de forma a evitar os estacionamentos junto do 

acesso às casas.`------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Falta de pilaretes nas diversas artérias da cidade: Dado conhecimento do ofício enviado ao 

Município a solicitar a reposição e/ou reparação. ---------------------------------------------------------------- 

24. Bairro de S. Roque: Considerando o estado calamitoso em que se encontra a rede de saneamento 

e água potável deste Bairro, foi endereçado ofício aos SMSBVC a solicitar a substituição de toda a 

rede e respectivo arranjo urbanístico no Bairro.---------------------------------------------------------------- 

25. Festas de Nossa Senhora da Agonia: Feito o balanço de como decorreram as diversas iniciativas 
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integradas nas Festas de Nossa Senhora da Agonia e que tiveram, como é tradição, a colaboração 

directa da União das Freguesias (Desfile da Mordomia, Festa do Traje, Cortejo Etnográfico e 

Procissão ao Mar). Foi aprovado um voto de louvor a todos quantos contribuíram para o êxito da 

Romaria, muito especialmente aos responsáveis pelo alindamento das ruas, com destaque para os 

trabalhadores da Autarquia, nomeadamente, os funcionários Rosa Maria Lopes Gonçalves e Carlos 

Alberto Saraiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26. Passeio junto ao IPVC: Face às anomalias detectadas, vai ser analisada intervenção.---------------- 

27. Zona de aparcamento de autocarros no Campo da Agonia: Apesar dos inúmeros pedidos para 

corrigir o estado do pavimento (colocação de gravilha ou outro) para evitar os mais diversos 

inconvenientes com o vento nesta zona, vai ser endereçado ofício ao Município. -------------------------- 

28. Adiamento de reunião: Para que conste e na sequência do reparo efectuado pela Vogal 

Conceição Azevedo na última reunião e para que fique bem claro, esclarece-se:----------------- 

1-Nunca existiu qualquer objectivo que pudesse por em causa a ofensa ou premeditação da 

não participação da Conceição Azevedo em qualquer tipo de discussão em reunião, muito 

menos, sendo pública.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2-Na verdade, analisando a legislação, é permitida sob manifesta urgência encontrar 

atempadamente solução de alteração da data de qualquer reunião pública, desde que 

apreciada em tempo útil pelo executivo, sem que ponha em causa o devido respeito das 

normas legais e regulamentação em prática------------------------------------------------------------- 

3-Sem qualquer má-fé, a interpretação dada na ocasião, que se admite até não ser a mais correcta, foi 

ajuizada no sentido de que era a decisão, a que iria ao encontro das normais legais em vigor.------------ 

29. Diversos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Comissão de Festas da Meadela: Recebido oficio a agradecer o apoio prestado. ------------------------ 

b) GAF: Recebido ofício a agradecer a colaboração na cedência de instalações para a acção “A Escola 

vai à Casa Abrigo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Grupo Parlamentar do PCP: Ofício a informar que PS, PSD e CDS impedem a votação de 

projectos-lei sobre a reposição do mapa anterior das freguesias. ---------------------------------------------- 

d) Visita Prof. Dr. António Nóvoa: Recebido ofício a solicitar a recepção do candidato nas instalações 

de Monserrate, em 19 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

e) Mesa Redonda CDU: Recebido pedido para cedência das instalações de Monserrate no dia 12 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Voto de Louvor “Festas Agonia: Dado conhecimento de voto de louvor da Câmara Municipal a 

todos quantos contribuíram para o êxito das festas. ------------------------------------------------------------- 
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g) Assembleia de Freguesia: Dado conhecimento da marcação da Assembleia, para o próximo dia 18 

de Setembro, nas instalações da Meadela. ------------------------------------------------------------------------ 

h) Obras na Rua da Senhora da Agonia, nº 20: Dado conhecimento da resposta ao nosso ofício a 

informar que a situação está já regularizada. --------------------------------------------------------------------- 

-----Depois de lida a presente acta, composta por seis 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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) 

 

 

 


