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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE OUTUBRO DE 2016 

 
Aos dez dias do mês de Outubro 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).------------------------------- 

Ao iniciar-se a reunião, o Presidente do Executivo fez a seguinte intervenção: Aprovo a acta nº. 71, com a 

seguinte declaração de voto: Tomámos posse em 21 de Outubro de 2013. Estamos a concluir, dentro de dias, 

três anos de mandato. Na nossa última reunião do Executivo, de 26/09/2016, a simples apresentação da 

proposta pelo Tesoureiro, contida no ponto 5 da referida acta, gerou discordância, o que é saudável. As 

reuniões do Executivo, em acta lavrada, foram marcadas para as segundas e quartas segundas-feiras de cada 

mês. Inicialmente, e com a concordância de todos, não se fez convocatória. Posteriormente, decidiu-se, para 

um melhor decurso das reuniões, efectuar convocatória com a correspondente Ordem de Trabalhos. Assim, e 

com início na reunião de 14 de Julho de 2014, foi feita a primeira convocatória, o que tem acontecido até à 

data presente. Por vezes, após o seu envio, surgem novos pontos. No início de cada reunião, peço 

autorização para serem acrescentados à Ordem de Trabalhos. Como poderá ser verificado nas actas 

anteriores, nunca houve discordância da sua inclusão nessa Ordem de Trabalhos. A proposta constante do 

ponto 5 da acta 71, teve tratamento semelhante, informei da sua existência, foi distribuída, lida e ninguém se 

opôs a que fosse discutida. Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com dois votos contra. A 

minuta da acta, enviada em 04/10/2016, pelo Secretário para análise, contemplava o resultado do que se 

passou na reunião e a posição de cada um dos presentes. No dia 06/10/2016, por e-mail, é enviada a 

declaração de voto pelo Vogal Carlos Tavares relativa ao já atrás referenciado ponto 5. Esta é de todo o 

direito. Contudo, quero discordar das afirmações nelas contidas, não parecendo ter sido emitida por um 

membro que faz parte do Executivo e que participa nas suas reuniões. Da alegada falta de conhecimento não 

pode ser atribuída culpa a nenhum dos restantes colegas do Executivo. Da minha parte, sempre manifestei 

disponibilidade. Quando qualquer esclarecimento me é solicitado tenho a preocupação de prestá-lo com a 

máxima rapidez. Não se pode é querer ter conhecimento sem disponibilizar tempo para adquiri-lo. Não sou 

uma pessoa muito eloquente. Admiro-as. Mas a eloquência tem que ser acompanhada de acções 



Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
Ata n.º 72 
Pág. n.º 2 

 

 

correspondentes. As palavras que dizemos e escrevemos para serem aceites pelos outros têm de ser 

demonstradas no dia-a-dia, com colaboração, participação, dedicação e espírito de equipa.---------------------- 

Posteriormente, após análise na globalidade da acta nº 71, foi a mesma aprovada.--------------------------------- 

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

1. Atribuição de subsídios/apoio: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:------------------------------------- 

a) GAF - Comunidade de Inserção Agrupamento - no valor de 175€ (cento e setenta e cinco euros) para 

apoio à Festa de Natal dos utentes de inserção (visita lugar de afectos/Aveiro).------------------------------------ 

b) Spot-Interface Criativo (Viana Stroke), no valor de 175€ (cento e setenta e cinco euros) - Festival de 

Bateria e Percussão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ACATE Associação Cultural, Apoio Tauromaquia, no valor de 150€ (cento e cinquenta euros), para apoio 

à Festas de S. Martinho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Clube Desportivo de Monserrate, no valor de 200€ (duzentos euros), para apoio às inscrições de atletas 

em início de época.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Trabalhos de Jardinagem: Deliberado adjudicar à Empresa Casanova Jardins a limpeza de muro na 

Avenida Mateus Carvalhido, pelo valor de 385€ (trezentos e oitenta e cinco euros) a que acresce IVA à taxa 

em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/09 a Maria Helena 

Silva Morais Calado Moreira, residente na Rua da Bessa, nº 39, 4900-647 Viana do Castelo.-------------------- 

4. Dia do Idoso: Dando satisfação à solicitação do Município, e apesar de não termos constituído equipa, 

colaborámos nos diversos eventos programados no dia 1 de Outubro.------------------------------------------------ 

5. Tempos Livres de Verão: Após a conclusão das actividades de tempos livres, e porque foram utilizadas 

as instalações do Agrupamento de Escolas do Atlântico, foi recebida uma nota de débito no valor de 

1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros) correspondente a produtos e materiais necessários à limpeza das 

instalações (cozinha, refeitório, casas de banho e salas) e despesas de água e electricidade.---------------------- 

6. Restrição do Horário de Funcionamento do Estabelecimento “GRAB & GO” na Rua de 

Monserrate: Depois de analisado o projeto de proposta de restrição do horário, e tendo em conta as razões 

apontadas de mal-estar da vizinhança, foi deliberado subscrever a proposta de aplicação do horário das 7:00 

horas às 23:00 horas, deixando por isso de funcionar as 24:00 horas contínuas. Esta decisão foi tomada por 

tratar-se de reincidências nas queixas dos moradores, lamentando-se que economicamente o proprietário 

possa ser prejudicado, mas também porque a sua atividade não pode prejudicar o direito do descanso das 

pessoas. A vogal Conceição Azevedo discordou desta decisão argumentando que o problema tem mais a ver 

com a falta de vigilância da PSP em manter a ordem pública. A justiça tem que ser igual para todos, se 



Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
Ata n.º 72 
Pág. n.º 3 

 

 

existem estabelecimentos cujo horário é até às duas horas da manhã, não entendo porque este tem que ter um 

tratamento diferente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Dada informação de como decorreu a Campanha de Recolha de Artigos de Higiene e Limpeza da CSF.------ 

- Recebido do Grupo Parlamentar “Os Verdes” pergunta dirigida ao Ministério do Trabalho e Segurança 

Social, sobre a situação dos ex-trabalhadores dos Estaleiros Navais.------------------------------------------------- 

----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 e quinze minutos.---------------------------------------------------- 
 
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) 

 
 


