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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 9 DE MAIO DE 2016 

 

Aos nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezasseis, 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), 

Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo 

(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro) e Carlos 

Manuel Alves Tavares (Vogal) não estiveram presentes por razões de saúde.  ....................................................  

Após análise da acta nº 62, foi a mesma aprovada.  ...............................................................................................................  

De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ..............................................................................................................................  

1. Apoio Social: Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de 11,04€ (onze euros e quatro 

cêntimos) a Ana Maria Duran Sanches Simas, para pagamento de medicamentos de seu filho.  .......  

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

- Agrupamento de Escuteiros nº 348 da Meadela: Apoio a actividades 2015/2016 - 450€ 

(quatrocentos e cinquenta euros).  .............................................................................................................................................................  

- Associação de Guias de Portugal - 1ª Companhia da Meadela: Apoio a actividades 2015/2016 

- 250€ (duzentos e cinquenta euros).  ....................................................................................................................................................  

- Grupo Desportivo da Meadela: Comemorações do 39º aniversário e Torneio Zeca Lomba - 850€ 

(oitocentos e cinquenta euros).  ....................................................................................................................................................................  

3. Concessão de ossário: Deliberado conceder ossário, (fila 08 nº 04), a Paulo Fernandes 

Salgueiro, residente na Rua Arquitecto Ventura Terra, nº62, 4900-303 Monserrate.  ......................................  

4.Concessão de sepulturas perpétuas  ....................................................................................................................................................  

a) Deliberado conceder sepultura perpétua nº 10/02, a Maria Isabel da Silva Lopes da Cruz, 

residente na Praça Casa do Minho no Rio, nº 33, 3º direito, 4900-297 Meadela.  ..........................................  

b) Deliberado conceder sepultura perpétua nº 10/03, a Sandra Maria da Costa Martins Alves, 

residente na Praça Casa do Minho no Rio, nº 79, 4900-297 Meadela.  ....................................................................  

5. Aquisição de sepultura perpétua: Deliberado adquirir a sepultura perpétua nº 08/46 a Evaristo 

Pinheiro Felgueiras, residente na Quelha da Ferreira, nº 34, 4900-278 Carreço.  ..............................................  
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6. XXV Jornadas de Arte Popular, de 11 de Junho a 10 de Julho de 2016: Aprovado o projecto 

de programa. Vai seguir-se a forma de anos anteriores e procurar-se que o orçamento não 

aumente em relação ao último ano.  .......................................................................................................................................................  

7. Dia Olímpico “Clube de Atletismo Olímpico Vianense“: Deliberado autorizar a confecção entre 

100 e 130 T-shirts, para oferta no dia olímpico, a realizar no dia 22 de Maio, cujo custo 

unitário aproximado é de 3€.  ........................................................................................................................................................................  

8. Convívio de Antigos Alunos da Escola Primária da Avenida: Deliberado apoiar o almoço 

convívio.  ...........................................................................................................................................................................................................................  

9. Melhoramentos das Ruas da Bela Vista e José António Sandy: Deliberado mandar executar à 

Firma Crisdifa, Lda., pelo valor de 910€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  .........................................  

10. Maio Florido 2016: Dada uma panorâmica de como decorreu o concurso. Homologados os 

resultados apresentados pelo júri. Aceite a proposta do júri da criação de prémio especial para 

a Congregação de Nossa Senhora da Caridade e Creche Beija-Flor. A seguir se transcreve a acta 

do júri. ...............................................................................................................................................................................................................................  

Coroas de Maio 2016 
Os elementos do júri, constituído por António Basto, Carlos Tavares e Rosa Figueiredo, do 
Executivo da União das Freguesias, Rosa Lopes, Funcionária Administrativa da União de 
Freguesias e João Rodrigues, aluno finalista de Educação Visual da Escola Profissional, visitaram, 
no dia 1 de Maio de 2016, a partir das 8 horas, as diversas coroas inscritas no concurso das 
Coroas e colocadas nas diversas artérias da área geográfica da União das Freguesias de Viana 
do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. Após verificação in loco e devidamente 
fotografadas todas as participações, reuniram e decidiram atribuir as seguintes classificações: 

Estabelecimentos de Ensino/Associações 
1º -Confraria de Santa Luzia (Sta. Maria Maior)…………………    75€ 
2º -Creche Beija Flor (Sta. Maria Maior)    ………… ………………50 € 

3º -ASCISF (Monserrate)……………………………………………      25€ 
4º -Ass. Moradores Av. Atlântico (Monserrate)…      Menção Honrosa 
5º -Escola Secundária de Monserrate……………        Menção Honrosa 
6º -Colégio do Minho (Monserrate)…………………     Menção Honrosa 

Particulares 
1º- Margarida Cerqueira (Av. Atlântico - Monserrate) ……     …  75€ 
2º- Laura Gonçalves (Rua Poveiros - Monserrate) ……     ……… 50€ 
3º- Rosa Cardoso (Av. Atlântico -Monserrate)…………     ……… 25€ 
4º António Rocha (Av. Atlântico - Monserrate)… .. Menção Honrosa 
5º-Marilia Dilceu (Av. Atlântico - Monserrate)       Menção Honrosa 

Notas: 
a)- Apresentaram-se a concurso 36 coroas, o que representa um número significativo, sendo 
mais quatro participações que no ano anterior.    
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b)- O Júri, reconheceu uma brilhante participação da Congregação de Nossa Senhora da 
Caridade e da Creche Beija-Flor, pelo que vai propor ao restante Executivo a atribuição de 
prémio especial.  
Viana do Castelo, 1 de Maio de 2016 
 
O Júri 
 
11. Requalificação do quarteirão 04 do Cemitério da Meadela: Como previsto, realizou se a 

reunião com os interessados, que foi amplamente participativa e uma óptima oportunidade de 

informar os munícipes das responsabilidades e empenhamento da Autarquia para proceder aos 

melhoramentos considerados necessários.  .........................................................................................................................................  

12. Assembleia de Freguesia de 28 de Abril: Efectuada uma análise de como decorreu a 

Assembleia. A vogal Conceição Azevedo manifestou o seu ponto de vista crítico à forma como 

foi feita a substituição do eleito José Emílio por José Borlido.  ......................................................................................  

13. Alargamento do Horário de Verão do Cemitério Municipal: Decidido enviar um ofício à 

Câmara Municipal a propor que, no Verão, o horário de abertura seja às 8 horas e não às 9 

horas e o encerramento às 18 e não às 17 horas, para facilitar a visita ao cemitério. 

Reconhecida a falta de respeito por parte de alguns utilizadores, que devem ser chamados à 

atenção pelos funcionários.  .............................................................................................................................................................................  

14. Actividades de tempos livres de Verão: Processo concluído junto da Direcção Regional de 

Campos de Férias. Vamos insistir junto do Colégio do Minho para, nas suas instalações, 

funcionarem os tempos livres. Em alternativa, provavelmente teremos que avançar para a Escola 

Pedro Barbosa.  ...........................................................................................................................................................................................................  

15. Limites Areosa/Monserrate: Recebido do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga ofício a 

marcar audiência prévia para o dia 2 de Junho, pelas 10 horas.  ................................................................................  

16. Dia da Criança: No seguimento da reunião efectuada com a Associação de Pais da EB1 de 

Monserrate, está marcado para o dia 12 de Junho, no Campo de Nossa Senhora da Agonia. A 

exemplo de anos anteriores, foi pedido e concedido o pagamento de garrafas de água, o 

aluguer de dois insufláveis e o empréstimo da sonora da União das Freguesias. ..........................................  

17. Degrau em madeira de acesso à Capela da Senhora das Candeias: No seguimento da 

discussão havida anteriormente, foi já mandado construir um degrau de madeira para evitar as 

quedas constantes.  .................................................................................................................................................................................................  
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18. Toponímia: Por ocasião de homenagem prestada, foi conhecida através da Imprensa a 

intenção da Câmara Municipal de atribuir a uma rua de Viana o nome de Maria Augusta 

d’Alpuim. Independentemente das diligências da União, e para evitar de novo mal entendidos, vai 

do assunto ser informada a Mesa da Assembleia de Freguesia.  ....................................................................................  

19. Diversos  ..................................................................................................................................................................................................................  

a) Pedido de transportes do Centro Social e Paroquial de Santa Maria Maior e Agrupamento de 

Escolas de Santa Maria Maior: Face às dificuldades encontradas para o transporte de materiais 

para iniciativas culturais planeadas, dentro das disponibilidades da União das Freguesias, vai 

tentar-se satisfazer os pedidos.  ...................................................................................................................................................................  

b) Coroa de Maio na Praça da República: A pedido do Município, e de acordo com a tradição, 

correspondeu a União das Freguesias ao desafio.  .....................................................................................................................  

c) Pedido de baixadas eléctricas: O Presidente do Executivo informou das novas regras para o 

pedido de baixadas para as associações.  ..........................................................................................................................................  

e) Agradecimento da União dos Sindicatos de Viana: Pela colaboração e apoio prestado nas 

comemorações do 1º de Maio. ....................................................................................................................................................................  

f) Recebido e deferido o pedido para cedência das instalações do pólo de Monserrate para uma 

reunião da Associação de Pais da EB1 de Monserrate, no dia 20 de Junho.  ....................................................  

Depois de lida a presente acta, composta por quatro 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) 

O Secretário (António José Rodrigues Soares Basto) 

O Vogal (Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

O Vogal (Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

O Vogal (Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 


