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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 11 DE ABRIL DE 2016 

 
 

Aos onze dias do mês de Abril 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 60, foi a mesma aprovada.  --------------------------------------------------  
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------  
1. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: ---------------  
- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima - Festa da Padroeira: 400€ (quatrocentos euros).  --  
- "Berço" Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima -V Encontro 
Interinstitucional do Distrito de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta euros). ---------  
- APPACDM- Centro Actividades Ocupacionais João Barreto - Projecto de Peregrinação a 
Fátima: 240€ (duzentos e quarenta euros).  ------------------------------------------------------------  
- ACATE - Campeonato Regional de Ensino do Norte: 250€ (duzentos e cinquenta euros).  --  
- Viana Remadores do Lima - Participação em Regata Internacional, em Mâcon, França: 
350€ (trezentos e cinquenta euros).  --------------------------------------------------------------------  
2. Análise e aprovação de relatório de actividades 2015: Prestados alguns esclarecimentos 
complementares e definitivamente aprovado o relatório pelo Executivo.  -------------------------  
3. Associação de Moradores da Escola Técnica: Tendo em linha de conta que a Associação 
tem algum equipamento de apoio a deficientes, cedendo-o a munícipes carenciados, e tendo 
neste momento um maple a necessitar de restauro, foi decidido mandar proceder à respectiva 
reparação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Queima de Judas (aquisição de reportagem): Deliberado adquirir à "Foto Joca" uma  
reportagem pelo valor de 125€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Vão ser solicitadas 
sete cópias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Rotunda da Meadela (Rotary): Deliberado adquirir 60 vasos decorativos à firma 
Casanova Jardins, pelo valor de 240€ mais IVA à taxa legal em vigor.  ---------------------------  
6. Procedimento Concursal de Ajuste Directo: Deliberado efectuar convite à firma 
Viacimel - Engenharia e Construções, Lda. para a impermeabilização do bar de apoio, 
balneários, e a construção de salão de apoio às diversas modalidades na Associação de 
Moradores da Cova, pelo preço base de 26 000,00 € (vinte e seis mil euros). O Município vai 
deliberar, através do Pelouro do Desporto, assumir 50% do custo total.  --------------------------  
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7. ATLs da Páscoa: Dada panorâmica de como decorreram as diversas actividades que 
envolveram 34 participantes.  ---------------------------------------------------------------------------  
8. Degrau de acesso à Capela da Senhora das Candeias: Vão ser feitas diligências para ver 
da possibilidade de ser corrigido.  ----------------------------------------------------------------------  
9. Voto de agradecimento aos proprietários de terrenos cedidos: No sentido de poder 
melhorar algumas acessibilidades da área geográfica da Meadela, foram efectuados com êxito 
contactos para a cedência de terrenos ao domínio público. Para que conste, foi aprovado por 
unanimidade um voto de agradecimento aos referidos proprietários, firma IMOCONFORTO-
Sociedade de Construções de Parente & Gil, Lda para a Rua da Linha. Ao senhor João 
Afonso Costa, aos herdeiros do senhor José Casimiro Rodrigues Costa à senhora Maria 
Quitéria Rodrigues da Costa Campos e à senhora Cidália Vieira da Silva Costa como cabeça 
de casal e restante família para a Rua Couto Paredes, cujo dossier se encontra em poder do 
Município para análise -----------------------------------------------------------------------------------  
10. Diversos  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Semana Maior 2016: A Vogal Maria Rosa Figueiredo deu uma panorâmica de como 
decorreu a sessão solene.  --------------------------------------------------------------------------------  
b) Recebido o relatório de actividades do Sport Clube Vianense. ----------------------------------  
c) Cedidas as instalações da Sede para reunião da Comissão de Moradores da Abelheira.  -----  
d) Recebido pedido para cedência das instalações de Monserrate para reunião da Associação 
de Pais da EB 1 de Monserrate, no dia 20 de Abril.  -------------------------------------------------  
e) Recebido pedido de entrevista pelo semanário Expresso, o qual não foi aceite por 
representar custos não justificados.  --------------------------------------------------------------------  
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) 
 
 



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

Concelho de Viana do Castelo 
Ata n.º 61 
Pág. n.º 3 

 

 

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) 
 
 


