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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aos nove dias do mês de Novembro 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).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise da acta nº 50, foi a mesma aprovada por unanimidade. De seguida, entrou-se na seguinte 

Ordem de trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apoio Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Deliberado atribuir um subsídio de 30,57€ (trinta euros e cinquenta e sete cêntimos) a Ivone Carlos 

Silva Gonçalves, para pagamento de medicação. ---------------------------------------------------------------- 

b) Deliberado atribuir um subsídio de 80,91€ (oitenta euros e noventa e um cêntimos) a Ana Maria 

Duran Sanches Simas, para pagamento de electricidade. ------------------------------------------------------- 

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

a) Caritas: 600€ (seiscentos euros), correspondente ao apoio semestral. ------------------------------------ 

b) Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau - Mundo sem Lepra: 75€ (setenta e cinco 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Ronda Típica da Meadela: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para Apoio ao Festival “Cores de 

Maio em Novembro”, a realizar no dia 14, no Teatro Sá de Miranda. ---------------------------------------- 

d) Rádio Afifense: 50€ (cinquenta euros) para spot publicitário de Boas Festas. -------------------------- 

e) Paróquia de Nossa Senhora da Agonia: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para ajuda na edição 

de Guia Pastoral, onde será introduzida a vida paroquial, espaços de culto, capelas, instituições e 

escolas de Monserrate. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: Os subsídios das alíneas a), b), c) e d) foram deliberados por unanimidade. O subsídio da alínea 

e) colheu a abstenção dos vogais Carlos Tavares e Conceição Azevedo, argumentando 

desconhecimento pormenorizado do projecto. ------------------------------------------------------------------- 

3. Cuidados de Segurança na Terceira Idade: Dada panorâmica de como decorreu esta acção de 

sensibilização levada a efeito pela PSP, e que contou com uma participação razoável. Registado a 

esplêndida colaboração da Paróquia a de Monserrate. ---------------------------------------------------------- 
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4. XV Congresso da ANAFRE: Dada uma panorâmica de como decorreu o Congresso, que contou 

com as presenças do Secretário do Executivo e do 1º Secretário da Assembleia de Freguesia. Destaque 

para os documentos aprovados de orientação estratégica, a necessidade de uma nova lei dos eleitos 

locais; uma nova Lei de Finanças locais, que reponha a autonomia das freguesias; a redução 

progressiva do peso do FFF em relação aos sucessivos OE; o financiamento adequado ao 

cumprimento das competências e o exercício pleno da função de eleitos de Freguesia enquanto 

representantes do órgão mais próximo das populações. Saliente-se a ênfase dada para que as Freguesia 

consultem o máximo possível a Plataforma eletrónica da ANAFRE. ---------------------------------------- 

5. Adoração dos Reis Magos: Para manter a tradição, vão ser iniciadas as diversas diligências para 

que, no dia 6 de Janeiro, se volte a realizar o Presépio ao vivo e o Cortejo dos Reis Magos.--------------  

6. Ornamentações de Natal: Dado conhecimento da solicitação ao Município para que sejam 

contempladas com apontamentos de Natal os seguintes locais: entrada da cidade pela Ponte Eiffel, 

Largo de S. Domingos, Senhora da Agonia e zona da Igreja da Sagrada Família, para além das que já 

são habituais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. The Street Store (Uma loja improvisada de roupa): Dado conhecimento do projecto da 

Methamorphys. Para o efeito, vai ser colocado um contentor próximo da sede da União das 

Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Tempos Livres de Natal: Aprovado o projecto a levar a efeito de 18 a 31 de Dezembro. Vão ser 

distribuídos anúncios pelas diversas Escolas da aérea geográfica da União das Freguesias e Colégio 

do Minho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Centro de Saúde da Meadela: Face à apreensão sobre a falta de médicos no posto de saúde da 

Meadela, o Presidente do Executivo deu a conhecer as diligências efectuadas junto do Dr. Franklim 

Ramos, da ULSAM. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.-------------------------------------------------  

 

 

O Presidente 

____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 
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O Secretário 

____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

 

O Tesoureiro 

____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

 

O Vogal 

_____________________________________________________________________________ 

(Carlos Manual Alves Tavares) 

 

 

O Vogal 

____________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

 

O Vogal 

____________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

 

 

O Vogal 

____________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


