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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 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), Maria Rosa 

Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). Os Vogais 

Carlos Manuel Alves Tavares e Maria da Conceição Barbosa Azevedo, por razões de ordem pessoal, não 

compareceram nesta reunião. Ao iniciar-se a reunião, tal como previamente combinado, estiveram presentes 

membros responsáveis do Projecto “Mimos Por Uma Causa”, que está a ser dinamizado pela Acção Social 

da Cruz Vermelha local. De seguida, foi recebida uma delegação de moradores da Rua Luís Filipe. Para que 

conste, abaixo se descrevem sumariados os assuntos versados.  ......................................................................  

Projecto “ Mimos por uma Causa: O projecto consiste na aquisição de uma Unidade Móvel para circular 

pelas 27 freguesias do Concelho, no valor aproximado de 20 mil euros, cabendo a cada freguesia um valor 

de cerca de 740€. Os membros informaram que a Cruz Vermelha local foi sujeita a uma reestruturação e que 

o actual responsável é o Senhor Hernâni Bezerra. Pretendem lançar oficialmente a iniciativa a 19 de 

Fevereiro e têm já marcadas reuniões com o Município e outras entidades. Posteriormente, voltarão a 

abordar a União das Freguesias para ver da possibilidade de organização conjunta ou isolada de iniciativa 

mobilizadora.  .................................................................................................................................................  

Moradores da Rua Luís Filipe: Solicitam uma análise aos pinheiros existentes junto ao Parque Infantil, 

dado o seu porte e receios de queda. Sugerem a plantação de outras árvores mais pequenas e uma melhor 

coordenação das plantações junto a suas casas. Têm ainda receios das lagartas do pinheiro, que têm sido 

detectadas na área. Ficou combinado solicitarmos a intervenção dos responsáveis do Horto Municipal.  .........  

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

- Ronda Típica da Meadela (Encontro de Janeiras): 500€ (quinhentos euros);  ................................................  

- ACEP-Associação Cultural e de Educação Popular (Apoio financeiro para o desenvolvimento do Plano de 

Actividades): 500€ (quinhentos euros);  ..........................................................................................................  

- ACATE-Associação Cultural Apoio Tauromaquia e Equitação (Campeonato Regional Ensino Norte): 250€ 

(duzentos e cinquenta euros);  .........................................................................................................................  

- Âncora Praia Futebol Clube (Apoio Futebol Feminino e que integra atletas da área geográfica da UFVC): 

150€ (cento e cinquenta euros).  ......................................................................................................................  
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- Comissão Promotora das Comemorações do Dia Internacional da Mulher: 450€ (quatrocentos e cinquenta 

euros);  ...........................................................................................................................................................  

- Escola Desportiva de Viana (1ª Etapa XII Circuito Ticha Penicheiro): 150€ (cento e cinquenta euros);  .......  

- Centro Cultural do Alto Minho: Aquisição de 10 exemplares do livro “Foi como um rio”, de Francisco 

Ceia, no valor de 20€ cada).  ...........................................................................................................................  

2. Adjudicação de diversos trabalhos:  .........................................................................................................  

- À Crisdifa, Lda. foram adjudicadas obras nas seguintes vias: Rua de Monção (recuperação do passeio junto 

aos nº 18 e 44), no valor de 390€ (trezentos e noventa euros); Largo do Bairro Jardim, junto ao Parque 

Infantil”, (execução do canteiro para passeio c/lajetas 60x40), no valor de 310€ (trezentos e dez euros). ........  

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor. .........................................................................................  

3. Trabalhos extra no Polo de Monserrate pela Crisdifa, Lda.: Recepcionada a factura dos diversos 

trabalhos efectuados na recuperação do novo espaço de Monserrate, conforme listagem anexa, no valor de 

6521,46€ (seis mil quinhentos e vinte e um euros e quarenta e seis cêntimos).  ...............................................  

4. Trabalhos de electricidade efectuados no Polo de Monserrate pela Firma Costa Martins: 

Recepcionada a factura dos diversos trabalhos efectuados, conforme listagem anexa, no valor de 1.533,60€ 

(mil quinhentos e trinta e três euros e sessenta cêntimos).  ..............................................................................  

5. Aquisição de aspirador e máquina de café para o Polo de Monserrate: Deliberado adquirir um 

aspirador, pelo valor de 119,99 € (cento e dezanove euros e noventa e nove cêntimos), e uma máquina de 

café, pelo valor de 69,99€ (sessenta e nove euros e noventa e nove cêntimos).  ...............................................  

6. Aquisição de quadro alusivo à Zona alusiva a Monserrate: Deliberado adquirir ao artista Né Basto um 

quadro no valor de 400€ (quatrocentos euros).  ...............................................................................................  

7. Instalação de ar condicionado no Polo de Monserrate: Deliberado adjudicar à instalação de ar 

condicionado nas novas instalações de Monserrate, à firma Climovianense-Sistema de Climatização e 

Aquecimento Central, Unipessoal, Lda., pelo valor de 7489,00€ (nove mil duzentos e onze euros e cinquenta 

cêntimos), a este valor acresce IVA à taxa legal em vigor.  .............................................................................  

8. Tolerâncias de ponto para 2017: Deliberado conceder as seguintes tolerâncias de ponto: Dia 28 de 

Fevereiro (Carnaval); Dia 13 de Abril (quinta-feira santa) a partir das 13 horas; Dia 17 de Abril (segunda-

feira de Páscoa); Dia 18 de Agosto (sexta-feira das Festas Agonia), a partir das 13 horas, e dia 22 de 

Dezembro (sexta-feira de Natal), a partir das 13 horas.  ..................................................................................  

9. Estatuto do Direito de Oposição (relatório de avaliação 2016): Aprovado o relatório, vai o mesmo ser 

encaminhado para análise e discussão dos grupos de oposição.  ......................................................................  
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10. Proposta de Toponímia: Aprovada a proposta de atribuição do nome Dr. Luís Lacerda e Estaleiros 

Navais a duas artérias da área geográfica de Monserrate. Cumprindo o estipulado, este assunto vai ser 

encaminhado para análise da Comissão de Toponímia da Assembleia de Freguesia.  ......................................  

11. Cedência das instalações do novo polo de Monserrate ao Centro Cultural do Alto Minho: 

Deliberado ceder as instalações no dia 16 de Fevereiro, a partir das 21 horas, para a realização de reunião 

preparatória das Comemorações do 25 de Abril, e no dia 18 de Fevereiro, a partir das 16 horas, para a 

apresentação do livro do cantor, compositor e ensaiador Francisco Ceia, com o título “Foi como um rio”.  .....  

12. Cedência de antigas instalações do polo de Monserrate à Associação Vila Animal: Deliberado ceder 

as instalações no dia 25 de Fevereiro, a partir das 21 horas, para uma reunião da Direcção.  ...........................  

13. Concessão de ossário perpétuo: Deliberado conceder ossário perpétuo nº OS/1-23, a Luís Rui Mateus 

Dias, residente na Travessa da Barrosa, 171B, 4400-042 Vila Nova de Gaia.  .................................................  

14. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder sepultura perpétua nº 10/18, a Domingos de 

Sousa Amorim Leitão, residente na Rua da Bela Vista, nº 27, 4900-646 Viana do Castelo.  ............................  

15. Diversos:  .................................................................................................................................................  

a) Encontro Nacional da Comunidade Piscatória, a realizar no dia 4 de Junho: Recepcionado o pedido e 

aprovado o apoio financeiro para o custo do transporte de Viana a Caxinas, num valor aproximado de 200€;   

b) Dado conhecimento da cedência de viatura para transporte de mobiliário da Associação de Infância de 

Monserrate para as novas instalações no Convento de S. Domingos, cedidas provisoriamente pela paróquia 

até final do ano lectivo.  ..................................................................................................................................  

c) Dado conhecimento do teor do ofício endereçado ao Município sobre a necessidade de novos sanitários na 

cidade, bem como da identificação dos existentes.  .........................................................................................  

d) Recebido do Munícipe Valdemar Cachina de Morais um dossier sobre a histórica participação de seu avô 

como Mestre de grandes embarcações e Piloto da Barra de Viana, cujo desaparecimento cumpre 100 anos no 

próximo dia 13 de Março. Após análise aprofundada dos documentos recebidos, foi deliberado montar uma 

singela exposição dos materiais oferecidos no salão nobre do polo de Monserrate como prova de gratidão e 

orgulho neste heróico homem, filho de Monserrate.  .......................................................................................  

e) Feito balanço de como decorreram o 5º Encontro de Janeiras da Abelheira e o Encontro da Ronda Típica 

da Meadela.  ...................................................................................................................................................  

----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro 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.------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente ____________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

 

O Tesoureiro____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 

 


