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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 13 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos treze dias do mês de Março do ano de dois mil e dezassete, 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 82, foi a mesma aprovada. De seguida, entrou-se na 

Ordem de Trabalhos:  ...................................................................................................................................................  

1. Alteração de alvará por omissão: Ao verificar o mapa dos Ossários, o Ossário da fila 01, número 24 não tinha 

Alvará, tendo-se vindo a detectar que este pertence a Maria José Gigante da Rocha Montes, residente na Rua do 

Calvário, nº 110, 4900-656 Viana do Castelo, como se prova na Acta nº 3, de 30 de Março de 1990, a concessão do 

ossário em 3 de Novembro de 1989.  ............................................................................................................................  

2. Palestra “SOLINCA”: Na sequência da reunião realizada com o Presidente do Executivo com a SOLINCA, foi 

deliberado ceder as instalações para a realização de uma palestra e rastreio de condições físicas dos munícipes, no 

próximo dia 27, na Sede da UFVC.  ................................................................................................................................  

3. Comissão de Toponímia: Na sequência da aprovação pelo Executivo da atribuição de nova toponímia nas áreas da 

Meadela e Monserrate, tomou-se conhecimento da aprovação por unanimidade, por parte da Comissão de 

Toponímia de Assembleia de Freguesia das seguintes propostas:  .................................................................................  

Meadela: ......................................................................................................................................................................  

- Necessidade de atribuição do número de polícia para as novas instalações do E. Leclerc, arruamento novo, e que 

lhe seja atribuído o nome de Travessa dos Carregais, entre a Rua dos Carregais e a Rua da Linha, sendo a Rua da 

Linha prolongada até à Travessa da Ventela;  ................................................................................................................  

- Necessidade de atribuição de números de polícia para duas habitações, sitas num arruamento sem topónimo. Foi 

proposto que seja atribuído o nome de Quelha da Bouça Longa, dado já existir a Rua, a Travessa e o Beco da Bouça 

Longa.  ..........................................................................................................................................................................  

Monserrate:  .................................................................................................................................................................  

- Que seja atribuído o nome de Avenida dos Estaleiros Navais ao arruamento que vai desde a Rotunda do 

Monumento ao Pescador até ao início da Rua de Monserrate;  .....................................................................................  

- Que seja atribuído o nome da Avenida Dr. Luís Lacerda ao novo arruamento que vai desde a Rotunda do Pescador 

até à Ponte Seca (Avenida Batalhão de Caçadores 9).  ...................................................................................................  
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4. ATL da Páscoa 2017: Aprovado o regulamento dos tempos livres a realizar de 5 de Abril a 18 de Abril nas 

instalações do Colégio do Minho e a levar a efeito nos moldes dos anos anteriores.  ....................................................  

5. Análise, discussão e aprovação dos documentos para a próxima Assembleia de Freguesia: Presentes os seguintes 

documentos: Caracterização da Entidade, Relação Nominal dos Responsáveis; Termo de Responsabilidade; Contas de 

gerência de 2016; Controlo Orçamental da Receita/Despesa; Execução Anual PPI; Fluxos de Caixa; Contas à Ordem e 

Operações de Tesouraria 2016; 1ª Revisão ao Orçamento, PPI 2017 e Inventário. Após pormenorizadas explicações, 

foram os documentos aprovados por unanimidade. Registe-se o saldo de gerência para o ano de 2017 de 

307 379,40€ (trezentos e sete mil trezentos e setenta e nove euros e quarenta cêntimos). ..........................................  

6. Relatório de actividades e contas da Associação de Moradores da Cova: Analisado o documento e tomado 

conhecimento dos novos órgãos sociais.  ......................................................................................................................  

7. Próxima Assembleia de Freguesia: Dada a informação de que a próxima Assembleia de Freguesia se realizará no 

dia 7 de Abril, nas instalações da Meadela.  ..................................................................................................................  

8. Homenagem do Centenário da Morte do Piloto Francisco Gonçalves Cachina: Na sequência do deliberado, 

realizou-se no passado sábado esta homenagem. Foi levada a efeito uma singela exposição com materiais que 

procuraram relatar o naufrágio e outras histórias que se relacionaram com a vida do homenageado, piloto arrojado 

e mestre de embarcações. Mestre miniaturista, especialmente de embarcações da época. Esta homenagem foi 

amplamente participada por familiares e público em geral, e contou com a presença da Vereadora da Cultura.  .........   

 9. Diversos:  ................................................................................................................................................................  

a) Deliberado ceder as instalações à Associação de Moradores da Abelheira para a sua Assembleia Geral, a realizar 

no dia 27 de Março;  ....................................................................................................................................................  

b) Dada a informação da cedência da carrinha aos Escuteiros de Monserrate, nos dias 10, 11 e 12 de Março, para o 

acampamento que se realizou na Senhora do Minho;  .................................................................................................  

c) Dada a informação da realização de reunião da Comissão Social, no dia 16 de Março, para a primeira sessão de 

orientação do Gabinete de Apoio à Formação do Agrupamento de Escolas;  ................................................................  

d) Dada a informação da cedência das instalações para uma reunião da Associação Vila Animal, a realizar no dia 18 

de Março, nas instalações de Monserrate;  ..................................................................................................................  

e) Dada a informação da cedência de transporte ao Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, no dia 23 de 

Março, para transporte de materiais da Viana Festas para a “Semana na Maior”.  .......................................................  

----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…………………………………………………………………………………………………………… 
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O Presidente ____________________________________________________________________________ 
(José António Gonçalves Ramos) 
 

 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 
(António José Rodrigues Soares Basto) 
 

 

 

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) 
 
 


