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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE MAIO DE 2018 

 

 

Aos catorze dias do mês de Maio 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, Maria 

Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 300€ (trezentos euros) para a Festa da Padroeira;------------- 

- Associação de Moradores de Portuzelo: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à 

II Caminhada Convívio, no dia 20 de Maio;---------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Moradores de Portuzelo: 280€ (duzentos e oitenta euros) para apoio logístico para 

o Parque de Merendas;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ronda Típica da Meadela: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio às X Jornadas de Cultura 

Popular;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais da Escola EB1 da Igreja da Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros) para a 

caminhada no dia 26 de Maio;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Clube de Atletismo Olímpico Vianense: 250 €, para o Dia Olímpico 2018, no dia 20 de Maio;--------- 

- Gatos de Ninguém de Viana do Castelo: 120€ (cento e vinte euros) para despesas com 

alimentação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Escola Desportiva de Viana: 450€ (quatrocentos e cinquenta euros) para diversos apoios, sendo 

150€ para inscrições de atletas; 150€ para torneio nos dias 30 de Junho e 1 de Julho, e 150€ o para 

torneio nos dias 6, 7 e 8 de Julho. Foi ainda deliberado, a título excepcional, ceder a carrinha no dia 
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18 de Maio para o transporte dos atletas a Espinho para participarem no campeonato da equipa de 

sub-20;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento 348 dos Escuteiros da Meadela: 450€ (quatrocentos e cinquenta euros) para o 

8º Passeio pedestre paroquial, a realizar no dia 27 de Maio, bem como a cedência da carrinha;------- 

- Grupo Desportivo da Meadela: 850€ (oitocentos e cinquenta euros) para as comemorações do seu 

41º aniversário e VII Torneio de Futebol Infantil Zeca Lomba;---------------------------------------------------- 

- 1ª Companhia de Guias da Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoiar a visita a Londres, 

ao Centro Mundial Pax Lodge;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais da Escola EB 1 de Monserrate e Jardim de Infância: 350 € (trezentos e 

cinquenta euros) para apoio no fornecimento de água para as crianças e contratação de insufláveis. 

Foi ainda deliberado ceder a instalação sonora para a Comemoração do Dia Internacional da 

Criança.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Reabilitação do Edifício do Polo da Meadela: Foi deliberado abrir procedimento concursal de 

Consulta Prévia para a Remodelação e ampliação do edifício do polo da Meadela, com preço base 

de 149.900 € (cento e quarenta e nove mil e novecentos euros), anexando, para o devido efeito, 

documento de autorização/decisão de contratar relativo ao procedimento em causa.-------------------- 

Neste seguimento, e justificando a decisão tomada em reunião de executivo a 12 de Março, relativa 

à nomeação do Gestor do Contrato, estipulada pelo art.º 290º do CCP:--------------------------------------- 

a) do CCP não decorre se o gestor deve ou não ter vínculo à entidade adjudicante;----------------------- 

b) para garantir o rigor e a eficiência da execução da empreitada em questão, tendo em conta a 

manifesta carência de recursos humanos e ausência de quadros técnicos;----------------------------------- 

c) deliberamos nomear gestor do contrato para esta empreitada a arqª Diana Lage. Responsável 

pela execução do projecto da obra em causa e, por isso mesmo, com conhecimentos técnicos e 

profissionais que permitam o exercício das funções de gestor do contrato, sem o pagamento de 

qualquer remuneração.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Polidesportivo da Cova (electrificação de contentor): Reconhecida a necessidade de proceder ao 

melhoramento das instalações eléctricas do Polidesportivo da Cova. Neste sentido, foi deliberado 

aceitar a proposta para a execução das infra-estruturas de electricidade para um contentor e 
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respectiva instalação eléctrica da firma Electro Minho, Lda., pelo valor de 1.697€, acrescido do IVA 

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

4. XXVII Jornadas de Arte Popular: Aprovado por unanimidade o programa proposto destas 

jornadas, que decorrerão entre 2 de Junho e 8 de Julho. O programa começará a ser anunciado 

dentro de dias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ATL de Verão 2018: Aprovado por unanimidade o programa, que decorrerá de 25 de Junho a 3 

de Agosto. Todos os membros do Executivo aceitaram fazer parte gratuitamente do elenco de 

monitores necessários ao melhor funcionamento dos tempos livres.----------------------------------------- 

6. Coroas de Maio 2018: O júri constituído por José António Gonçalves Ramos, António José 

Rodrigues Soares Basto, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, Luís Ramiro Gigante 

Pinheiro e Manuel Lima da Cunha Júnior do Executivo da UFVC, apoiados pelo munícipe João Pedro 

Barbosa Rodrigues, que fotografou todos as coroas a concurso, encontraram-se no dia 1 de Maio de 

2018, a partir das 8:00 horas, tendo procedido à vista das diversas coroas inscritas no concurso das 

Coroas e colocadas nas diversas artérias da área geográfica da União das Freguesias de Viana do 

Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. Após verificação in loco e devidamente 

fotografadas todas as participações, reuniu o Júri no Polo de Monserrate e decidiu atribuir as 

seguintes classificações:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estabelecimentos de Ensino 

1º Escola Preparatória Dr. Pedro Barbosa 

2º Escola Secundária de Monserrate 

3º Colégio do Minho 

Associações 

1º ASCISF 

2º Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica (Fomento) 

3º Confraria de Santa Luzia 

Particulares 

1º Marília Antunes (Av. Atlântico) 

2º António Rocha (Av. Atlântico) 

3º Rosa Cardoso (Av. Atlântico) 
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Notas: 

a) Apresentaram-se 16 coroas a concurso;  

b) Deliberado oferecer a cada participante uma lembrança (publicação); 

c) Anexo registo dos participantes e mapa das pontuações atribuídas pelo júri; 

d) Prémios atribuídos por escalão no valor de 75€ aos 1ºs; 50€ aos 2ºs e 25€ aos 3ºs. 

7. Eleição da Rainha das Vindimas 2018: Deliberado aceitar o repto do Município para a 

participação da candidata da UFVC no concurso a realizar no Teatro Sá de Miranda, no 3 de Junho. 

Estamos a preparar a inscrição da jovem Rita Jesus de Castro Sordo, de 19 anos, moradora na Rua 

Monsenhor Daniel Machado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Convívio do 16º Encontro da Companhia de Caçadores nº 35/70: Deliberada a oferta de 60 

lembranças para os participantes no convívio, que terá lugar em 16 de Junho, em Viana do Castelo.- 

9. PT Negociações do Contrato: Deliberado subscrever a renegociação do contrato com a PT 

(Comunicação dados, Circuitos e Banda Larga), que teve um abaixamento da prestação mensal de 

497,41€ para 350,52 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Novos Topónimos (Meadela): Aprovadas por unanimidade as propostas apresentadas na última 

Assembleia de Freguesia, realizada no dia 27 de Abril de 2018, dos topónimos abaixo indicados, 

alterando assim a decisão tomada pelo Executivo na sua reunião de 9 de Abril e ratificada nesta 

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

a) Caminho Quinta dos Rubins – Início na Rua António Feijó e sem saída.-------------------------------------  

b) Rua Dadores de Sangue – Início na Rua Couto Paredes e fim na Rua do Calvário.----------------------- 

11. Trabalho Comunitário (Viviana Gonçalves Meneses): No seguimento da solicitação da 

Delegação Regional da Reinserção Social do Norte, foi deliberado colaborar na integração da 

munícipe em referência para o cumprimento de trabalho comunitário de 20 horas na UFVC.----------- 

12. Peddy Paper – Maternidade do Hospital de Viana do Castelo: Apesar de ter sido já decidido o 

apoio monetário para a concretização deste evento, lamentamos, por compromissos 

anteriormente assumidos, não ter a UFVC possibilidade de fazer-se representar com equipa no 

Peddy Paper no dia 26.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. Regularização de titularidade de sepultura perpétua: Pelo Vogal Amadeu Morais Bizarro, foi 

apresentado o seguinte assunto relacionado com a regularização da titularidade da sepultura 

perpétua nº 11 do quarteirão 4:------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) A D. Maria das Dores Felgueiras Negrão Rodrigues, reclamou verbalmente da irregularidade de 

titularidade da sepultura perpétua nº 11 do quarteirão 4 do Cemitério Paroquial da Meadela;--------- 

b) Consultados os arquivos, apenas foi encontrado o alvará passado sem data em nome de Joaquim 

Pinto e Silva, tendo desaparecido o processo anterior;------------------------------------------------------------- 

c) Para avaliar de tal reclamação, foi dirigido um ofício, em carta registada com aviso de recepção, a 

Joaquim Pinto e Silva, em nome de quem consta o Alvará, como herdeiro de Rosa Felgueiras 

Negrão, e à reclamante D. Maria das Dores, solicitando informações a respeito deste assunto. Foi 

dado a ambos o prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem;--------------------------------------------------- 

d) Esgotado o prazo, apenas recebemos a resposta de D. Maria das Dores, acompanhada por uma 

certidão do registo civil, que se anexa, reclamando a sepultura, uma vez que é herdeira directa de 

sua mãe, Rosa Felgueiras Negrão;---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Assim, creio ser de justiça que a União das Freguesias emita alvará em nome da reclamante.------- 

Pelo exposto, e após ampla troca de opiniões dos membros do Executivo, foi deliberado aprovar e 

subscrever a proposta apresentada.------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Parceria SWITCH PAGRUPO: A exemplo do que tem sido prática, e indo ao encontro de 

colmatar a necessidade crescente de formação em mercados especializados, foi deliberado 

estabelecer parceria de protocolo de cooperação da Autarquia com a firma SWITCH PAGRUPO.------ 

16. Alargamento da Rua das Caramonas: Dois proprietários de terrenos neste arruamento estão 

disponíveis para ceder terreno ao domínio público para o seu alargamento. Foi analisado o assunto, 

estando este dependente do conhecimento de um projecto que se vai efectuar nesta zona, e que já 

deu entrada na Câmara Municipal, para posterior decisão.------------------------------------------------------- 

17. Publicação “Santa Luzia Esplendor no Monte”: O munícipe António Carvalho tem vindo a 

solicitar a colaboração/publicação de livro sobre a “história” e o desenvolvimento da nossa cidade e 

Santa Luzia. Tem um livro praticamente pronto para ser publicado e era seu desejo continuar a ter 

o apoio da Autarquia. Neste sentido, estão a ser feitos contactos com a Confraria de Santa Luzia 
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para eventual parceria, não se excluindo a possibilidade de publicar este livro com o apoio do 

Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Cruzamento da Rua da Giesteira com a Rua Frei Luís de Sousa: Porque os acidentes se 

repetem, vamos voltar a insistir junto do Município para encontrar uma solução.------------------------- 

19. Comemorações do X Pim Pam Pum à Roda da Brincadeira, da ACEP: Deliberado  proceder ao 

apoio logístico necessário para a concretização deste projeto da ACEP, que se realizará de 28 de 

Maio a 1 de Junho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) No sentido de ir ao encontro da solicitação da Associação de Moradores de Portuzelo da 

Meadela, vai realizar-se uma reunião no próximo dia 21, às 21 horas, na sede desta;---------------------  

b) Enviada solicitação ao Presidente do Município para uma reunião urgente para serem discutidos 

assuntos relacionados com os Acordos de Execução de Delegação de Competências e Gestão de 

Espaços Verdes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Uma vez mais, foi solicitada ao Município intervenção para a ligação da Rua da Linha à Travessa 

de Ventela; para a reparação/criação de passeio na Rua José Espregueira; para a electrificação e 

ligações em várias vias; para a ligação de passeio entre a Praça do Alto Minho/Rua de Ponte de 

Lima;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Recebido da União dos Sindicatos agradecimento pela colaboração prestada nas provas do 1º de 

Maio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Cedidas as instalações para reunião, no passado dia 30 de Abril, aos técnicos de Emergência Pré–

hospitalar;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Recebido e deferido o pedido de cedência das instalações de Santa Maria Maior ao GAF para a 

dinamização de projetos de prevenção e reparação de situações de risco das famílias. A utilização 

das instalações está prevista para meados de Setembro.---------------------------------------------------------- 

g) Recebida informação do Município que, para a reabilitação da rede viária municipal, o trânsito 

estará condicionado na Rotunda da A28/Papanata e acessos entre as Rotundas do Hotel Axis e 

A28/Papanata, nos dias 19 e 26 de Maio e 2 de Junho.------------------------------------------------------------ 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por sete folhas devidamente numeradas e 
rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim 
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António José Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.--------------------------- 
----A reunião foi encerrada às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos.-------------------------------- 
 
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) 

 

 


