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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 11 DE JULHO DE 2016 

 
Aos onze dias do mês de Julho 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), 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 67, foi a mesma aprovada.  ..............................................................................................................................  

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

1. Atribuição de subsídio/apoio: Deliberado atribuir subsídio ao Grupo BTT “Os Gotinhas”, no valor de 

100€ (cem euros) para apoio ao IV Bike Trip - Santuário de Fátima. .................................................................  

2. Isenção de taxa de funeral: Na sequência do pedido efectuado por familiares, foi deliberado isentar das 

taxas o funeral de Vasco Alves de Freitas, considerando os parcos recursos de seus familiares. Os valores 

desta isenção rondam os 78,10€, correspondendo à abertura da sepultura e utilização da capela.  ....................  

3. Cedência de carrinha: A título excepcional, foi deliberado ceder a carrinha ao Agrupamento 343 do 

Senhor do Socorro, para o acampamento a realizar em Ponte de Lima, nos dias 15, 16 e 17 do corrente mês.   

4. Horário de Verão dos Cantoneiros: A propósito da alteração do horário do Horto Municipal, foi 

abordado o assunto, depois de analisado, decidiu-se manter os horários praticados na UFVC.  ........................  

5. Textos inéditos e obras publicadas de Júlio Evangelista: Apresentada por familiares foi solicitada uma 

2ª edição da obra In Memoriam e o Herói Vianês de Júlio Evangelista. Após análise do assunto, foi 

deliberado que a UFVC, não tem condições financeiras para a edição pretendida, fará declaração de 

autorização destas edições. Eventualmente poderá solicitar o ISBN, pedimos sejam disponibilizados 

gratuitamente alguns exemplares (30) à Autarquia.  ...........................................................................................  

6. Feira de grossistas de produtos agrícolas na Meadela, em 29 de Julho e 5 de Agosto: Na sequência do 

pedido efectuado pela Câmara Municipal, foi deferido o pedido para a cedência das instalações da feira da 

Meadela.  ..............................................................................................................................................................  

7. Manutenção de alarmes: Deliberado proceder à manutenção dos alarmes de intrusão nas instalações de 

Santa Maria Maior e Meadela, pela firma Jolarme, Lda..  ...................................................................................  
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8. Reparação de Bancos: Na sequência de outros bancos já reparados, foi deliberado proceder à 

adjudicação APPACDM - CEPVI Centro de Emprego Protegido de mais cinco bancos, na Avenida Rosalía 

de Castro, Rua Almeida Fernandes e Rua de S. João.  ........................................................................................  

9. Corrimão nas Ursulinas: Deliberado proceder à instalação de corrimãos laterais nas escadas da Rua 

Bernardo Abrunhosa.  ..........................................................................................................................................  

10. 5ª Campanha de Recolha de Artigos de Higiene e Limpeza: Para dar satisfação ao solicitado pela 

Câmara Municipal, vai ser dada indicação ao Chefe da Equipa para a recolha a efectuar nos dias 1 e 2 de 

Outubro.  ..............................................................................................................................................................  

11. Formação em Contexto de Trabalho: Após conclusão do Estágio, de 27 de Junho a 8 de Julho, de 

Francisco André Vitorino de Barros, foi recebido da ETAP agradecimento pela colaboração prestada.  ..........  

12. XXV Jornadas de Arte Popular: Efectuado o balanço de como decorreram as Jornadas de 10 de Junho 

a 10 de Julho. Realce para a excelente participação da juventude da qual se salientou a importantíssima 

colaboração nos ensaios do membro da Assembleia de Freguesia Raquel Amorim. As Jornadas terminaram 

com o já habitual concurso de pesca, que também decorreu muito bem. (Ver classificações em separado).  ....  

13. Convívio dos Moradores do Bairro Jardim: A exemplo de anos anteriores, foi deliberado apoiar este 

tradicional convívio.  ...........................................................................................................................................  

14. Voto de congratulação ao movimento desportivo português: A propósito da magnífica prestação de 

Portugal na conquista de vários pódios, foi aprovado por unanimidade um voto de congratulação, alargado 

pelos relevantes resultados a todas as Federações……………………………………………………………… 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por três 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.------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente ____________________________________________________________________________ 
(José António Gonçalves Ramos) 

 
 
 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 
(António José Rodrigues Soares Basto) 

 
 
 

O Tesoureiro____________________________________________________________________________ 
(Amadeu Morais Bizarro) 
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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) 

 


