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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 28 DE MAIO DE 2018 

 
Aos vinte e oito 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 e trinta horas, 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. Apoio Social: Deliberado atribuir subsídio no valor de 57,20€ (cinquenta e sete euros e vinte 

cêntimos) a Fernando Miguel da Silva Marques para pagamento de alojamento na Pousada da 

Juventude, uma vez que foi despejado.--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------- 

- Clube Desportivo de Monserrate: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para ajuda nas despesas de 

combustível, portagens e refeições na deslocação a Castelo de Vide para Fase final de Gira Vólei. 

Decidida ainda a cedência da viatura para a referida deslocação nos dias 2 e 3 de Junho;---------------- 

- Associação de Moradores da Cova: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para apoio aos Festejos 

dos Santos Populares, nos dias 22 e 23 de Junho. Deliberado ainda o pagamento de 300€ (trezentos 

euros) para os direitos de autor;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para apoio às 

comemorações do 84º aniversário - “Festim 2018”;---------------------------------------------------------------- 

- Ronda Típica da Meadela: 750€ (setecentos e cinquenta euros) para apoio ao Festival Cores de 

Maio, a realizar no Teatro Sá de Miranda;----------------------------------------------------------------------------- 

- Moto Clube Foz do Lima: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à Concentração Motard 

Viana 2018;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- STAL Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao concurso de pesca a realizar 

no dia 9 de Junho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Avenida: 150€ (cento e cinquenta 

euros) destinados a apoiar o enfeite dos diversos materiais necessários para as Marchas Populares 

Infantis. Decidido ainda ceder por empréstimo os materiais disponíveis (saias, blusas, lenços, etc.) 

para utilização no dia 22 de Junho;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- AATEC: Oferta de 8 livros “Acontecimentos que Viana Sentiu” para prémios do Concurso no 

convívio anual desta associação;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Centro Social e Paroquial de Santa Maria Maior (Infantário Santo António): 250€ (duzentos e 

cinquenta euros) para ajuda na aquisição de novo mobiliário;--------------------------------------------------- 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI de Portuzelo-Meadela: 150€ 

(cento e cinquenta euros) para apoio ao Dia Mundial da Criança.----------------------------------------------- 

3. XXVII Jornadas Arte Popular: Dado a conhecer em pormenor o programa das Jornadas. Vão 

iniciar-se no próximo sábado, com Workshops de temas de saúde, nas instalações do Polo de 

Monserrate, pelas 10 horas, pelo que foi decidido organizar-se a abertura com um ligeiro 

“Briefing”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Alarme Polo de Monserrate: Na próxima reunião, vão ser apreciadas as propostas recebidas.----- 

5. Instalações de Portuzelo/Associação de Moradores de Portuzelo: Continua o assunto a ser 

analisado. Vão ser feitas diligências para solicitar autorização da alteração junto do arquitecto autor 

do projecto inicial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Terreno da RAN – Lugar da Cachada (José Rogério Pires Martins): Analisado o assunto, foi 

concluído aconselhar o proprietário a apresentar no Município aditamento ao projecto para 

justificar a construção de três lugares de aparcamento na zona de Reserva Agrícola Nacional, que 

nos foi solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com início em 1 de 

Junho de 2018: Dada a informação que aguardam publicação em Diário da República os contratos 

de Ana Paula Fernandes (Assistente Técnico), Isidoro Fernandes Ornelas e Fernando Mário Cristo 

Parente (Assistentes Operacionais).------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido agradecimento da USF Tiago de Almeida pela colaboração prestada;-------------------------- 
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b) Recebida da Associação de Pais de Monserrate cópia de email recebido do Presidente do 

Município;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Recebido da Media Capital ofício a agradecer a colaboração prestada nas filmagens da novela A 

Herdeira;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Recebida da Associação de Moradores da Abelheira cópia de ofício enviado ao Município a 

manifestar a preocupação pela falta de assinatura do novo protocolo de zonas verdes e ainda o 

pedido de colaboração em melhoramentos;-------------------------------------------------------------------------- 

e) Informados da concretização da exposição realizada e restantes eventos nas IV Jornadas 

Tertulianas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Dada a informação da cedência da carrinha aos Escuteiros da Meadela para deslocação no 

passeio paroquial a S. Mamede;------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Por solicitação da Associação Florestal do Lima, foram cedidas as instalações do Polo da Meadela 

para a realização de uma reunião sobre a ZIF da Serra de Santa Luzia, no passado dia 22 de Maio;----  

h) Cedidas as instalações da Sede à Associação de Moradores da Abelheira para reunião, a realizar 

no dia 28 de Maio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Enviado ofício ao Município a solicitar a limpeza nas traseiras do Bairro Social da Meadela.-------- 

j) Com a finalidade de ver os materiais do ornamentador das Festas da Senhora da Agonia, que 

possam ser utilizados como moldes nas ruas da Ribeira, vai a carrinha da União deslocar-se a Fafe 

nos próximos dias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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) 
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O Vogal                                                                          O Vogal                          

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

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

 


