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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 25 DE JUNHO DE 2018 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União 

das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa 

Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a 

presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares 

Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior e Maria 

Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo. O Vogal Vítor Manuel Antunes da Silva, por razões de 

ordem particular, não pôde comparecer. A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:----------------------------  

1. Atribuição de subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- 

- Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio ao 9º Encontro de Antigos 

Atletas e Dirigentes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Juventude de Viana: 200€ (duzentos euros) para apoio às actividades “Summer Camp”;  

- GAF: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à Festa de Natal de 2018;---------------------------- 

- Liga Portuguesa contra o Cancro: 100€ (cem euros) como apoio anual;------------------------------------- 

- AMI: 100€ (cem euros) como apoio anual;--------------------------------------------------------------------------- 

- ACATE: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao concurso extra final.-------------------------------- 

2. Jardim de Infância Meadela: Deliberado aceitar o pedido para aquisição de tapetes. Vão ser 

feitas diligências para achar a melhor forma de aquisição, quer seja a UFVC a adquirir ou a atribuir 

subsídio à Associação de Pais no início do próximo ano lectivo.------------------------------------------------- 

3. Oferta de materiais promocionais para 70ºs Jogos FISEC 2018: Deliberado satisfazer o pedido da 

Equipa de Basquetebol – Juvenis Femininos da Escola Secundária de Monserrate que vai, de 14 a 20 

de Julho, representar Portugal nos referidos jogos na Bélgica. Para o efeito, foram oferecidos 

diversos materiais existentes como livros, corações de Viana, pins, etc.--------------------------------------- 

4. ATL (integração de criança): A pedido do Instituto da Segurança Social, foi deliberado integrar 

graciosamente nos tempos livres de Verão a criança Diogo Miguel Pinto Oliveira.------------------------- 
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5. Substituição por avaria do ar condicionado do Polo da Meadela: Face à urgência, foi deliberado 

adjudicar de imediato à firma Venâncio Silva – Assistência, Lda., pelo valor de 1685,10, com IVA 

incluído, a substituição do aparelho de ar condicionado do Polo da Meadela.-------------------------------  

6. Protocolo de Cooperação - COOPETAPE e ETAP: Com o propósito de apresentação de 

candidatura nos diferentes municípios do distrito de Viana do Castelo e para a criação de Academia 

Gulbenkian do Conhecimento, foi deliberado estabelecer um protocolo de cooperação.----------------- 

7. Módula C - Proposta para criação de nova página na internet (Website) e APP: Para melhor 

percepção da proposta dos novos métodos apresentados, ficou acordado que se deveria solicitar 

mais esclarecimentos, pelo que se iria apontar duas datas para encontro com os técnicos da 

empresa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Análise à última Assembleia de Freguesia: Considerada uma reunião dentro da normalidade. 

Pena não estar o Executivo com informações actualizadas do Presidente do Município, 

essencialmente sobre a localização da Feira da Meadela. Considerando as propostas discutidas, 

aguarda-se a realização de encontro com o Presidente do Município.----------------------------------------- 

9. Concerto pela Orquestra Ligeira do Exército: Foi recebida informação da indisponibilidade de 

actuação no dia 28 de Setembro, marcada para o Centro Cultural. Pelo Exército, foi proposta a data 

de 21 de Setembro que, apesar dos diversos contactos com o Município, não se torna possível pela 

ocupação nesta data do Teatro Sá de Miranda e do Centro Cultural. De acordo com a sugestão da 

Vereadora Maria José Guerreiro, ficou a hipótese de, no início do próximo ano, ser encontrada 

nova data disponível para ambas as partes.--------------------------------------------------------------------------- 

10. Proposta do Vogal Manuel Júnior: No decorrer da reunião, o Vogal Manuel Júnior sugeriu que 

as reuniões do Executivo passassem a ser semanais. Este assunto não foi discutido 

pormenorizadamente, uma vez que o Vogal Amadeu Bizarro se ausentou pouco antes de acabar a 

reunião por razões familiares, ficando no ar este assunto que deveria ser debatido na próxima 

reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vogal questionou também que o Presidente deveria informar sobre a Ordem de Trabalhos da 

Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou entender que este assunto é exclusivamente da sua competência, uma vez 

que é o eleito directo por inerência pela força política que o elegeu e a composição desta ser feita 
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por agrupamentos políticos, não fazendo parte dos seus deveres apresentar na reunião do 

Executivo a dita ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------- 

11. Diversos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebida da firma Armindo Afonso proposta para a remodelação e ampliação do Polo da 

Meadela. Para além de ter sido apresentada fora do prazo estabelecido, não cumpria as normas 

exigidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Por falta de participantes não se realizou o Peddy Paper, ficando aberta a possibilidade de o 

realizar em data oportuna.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Continuam a ser feitas diligências junto da Confraria de Santa Luzia para a cooperação na edição 

do livro “Santa Luzia - Esplendor no Monte”, de António Carvalho, pelo que vão ser entregues 

fotocópias do projecto para análise pela Dra. Liliana Amorim.--------------------------------------------------- 

d) Dada informação de como decorreu o encontro com o Vereador Vítor Lemos.-------------------------- 

e) Dada a informação da cedência ao Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela de carrinha para 

transporte de material para o Feirão a realizar na Praça da República.---------------------------------------- 

f) Deliberado ceder carrinha aos Escuteiros do Senhor do Socorro, nos próximos dias 7 e 8, para 

deslocação a Fafe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Recebido do STAL agradecimento pela cedência da carrinha para o Concurso de Pesca.-------------- 

h) Recebido do Santa Luzia Futebol Clube agradecimento pelo apoio prestado ao III Torneio 

Internacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

i) Dada a informação de ofício endereçado ao Município a solicitar a abertura do cemitério 

municipal antes das 9 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Registadas anomalias nos candeeiros da Rua Simões Viana, na rotunda da Avenida Mateus 

Carvalhido e a falta de limpeza na Rua da Fonte Quente.---------------------------------------------------------- 

k) Repetido o pedido de intervenção do Município pela colocação indevida de móveis para venda 

junto à Capela da Senhora das Candeias.------------------------------------------------------------------------------- 

l) Dada a informação de como decorreu a actuação das Marchas Populares em Lanheses. Recebido 

da Junta de Freguesia de Lanheses agradecimento pela colaboração prestada.----------------------------- 

m) Manifestada preocupação pelo facto de continuarmos a aguardar deliberações financeiras para 

a UFVC de trabalhos já executados anteriormente. Bem como da assinatura do protocolo de 
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manutenção de zonas verdes, uma vez que estamos preocupados com o pagamento dos protocolos 

assinados por esta autarquia com as duas cooperativas de habitação Capitães de Abril (São Vicente 

e Brejo), como também com o pagamento de trabalhos efectuados por terceiros na manutenção 

dos espaços verdes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n) Manifestado o desagrado pelo encerramento do Millennium BCP na 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.--------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente                                                                  O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                               (António José Rodrigues Soares Basto)       
 

 

O Tesoureiro                                                                 O Vogal 

 (Amadeu Morais Bizarro)                                          (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 
 

 

O Vogal                                                                          O Vogal                          

(Manuel Lima da Cunha Júnior)                                (Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
 

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


