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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a 

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

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

- Associação de Reformados e Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta 

euros) destinados ao apoio às comemorações do seu aniversário;---------------------------------------------------------- 

- Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: 100€ (cem euros) para apoio 

à XXVIII Gincana ciclista para crianças;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ronda Típica da Meadela: 200€ (duzentos euros) para apoiar a Festa das Colheitas em Honra de S. Miguel;  

- Grupo Desportivo da Meadela: 500€ (quinhentos euros) para apoio à época de 2018/2019;--------------------- 

- Agrupamento de Escolas: 9300€ (nove mil e trezentos euros) para material de expediente, higiene e 

limpeza para o ano de 2018/2019 num total de 60 turmas, sendo: Agrupamento de Escolas Pintor José de 

Brito (3); Agrupamento de Escolas da Abelheira (31); Agrupamento de Escolas de Monserrate (17) e 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior (9).----------------------------------------------------------------------------- 

2. Regulamento de Protecção de Dados (RGPD): Entrou em vigor no dia 25/05/2018 o Regulamento de 

Protecção de Dados (RGPD), na sequência do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 27 de Abril de 2016, com importantes e profundas inovações em sede de tratamento de dados 

pessoais. Considerando que estará em curso legislação nacional, relativa à execução do referido 

regulamento, das quais de destacam a nomeação da Entidade Reguladora e outras obrigações. 

Continuaremos a estar atentos aos respectivos desenvolvimentos que merecerão redobrada atenção desta 

Autarquia, para as regras que vierem a ser implementadas para as Juntas de Freguesia e entidades com que 

estas se relacionam.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Adjudicação de trabalhos à Vediviana: Deliberado adjudicar os trabalhos de manutenção no Parque 

Infantil na Rua da Ronda Típica da Meadela, pelo valor de 1247€ (mil duzentos e quarenta e sete euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Adjudicação de trabalhos à Espaçus: Deliberado adjudicar os trabalhos de manutenção no Parque Infantil 

da Marina, pelo valor de 2.588,50€ (dois mil quinhentos e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Adjudicação de trabalhos a Manuel de Passos, Construções Unipessoal, Lda.: Deliberado adjudicar os 

trabalhos para a eliminação das infiltrações de água na Quinta do Faria, pelo valor de 2.970€ (dois mil 

novecentos e setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------ 

6. Acessibilidade reduzida às instalações de Santa Maria Maior: Foram analisados as propostas e 

orçamentos da Stannah. Considerando os elevados valores, foi decidido aguardar por outros orçamentos já 

solicitados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Sabores e saberes do Alto Minho (publicação): Face aos elevados valores estimados de uma eventual 

adesão, foi decidido não aderir à proposta apresentada.---------------------------------------------------------------------- 

8. Alteração de alvará de sepultura perpétua: Considerando a documentação apresentada pelos herdeiros, 

foi deliberado averbar a sepultura perpétua nº 5 do quarteirão nº 5, em nome de Maria do Céu Moreira 

Martins Rocha da Silva, residente na Rua Espírito Santo, 21 - 1º andar, 4900-526 Viana do Castelo, que 

estava em nome de seu pai, Adriano Martins Meixedo.------------------------------------------------------------------------ 

9. Reunião com o Vereador Luís Nobre (Coesão Territorial): Após inúmeras insistências, concretizou-se, no 

passado dia 12 de Setembro, o encontro com o Vereador. Dos assuntos versados, foi dada maior 

importância à questão da Feira da Meadela. O ponto da situação foi transmitido na recente Assembleia de 

Freguesia, pelo que se aguarda o desenvolvimento e tomada de posição/exposição do grupo de trabalho 

criado pela Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Assembleia de Freguesia no dia 12 de Setembro: Foi dada uma panorâmica de como decorreu a 

Assembleia. No seguimento das decisões, vai reunir-se o grupo de trabalho para a Feira da Meadela no 

próximo dia 1 de Outubro. No dia 26 de Setembro, a Arquitecta autora do projecto dos melhoramentos do 

Polo da Meadela, vai disponibilizar-se para que os interessados conheçam em pormenor as obras a levar a 

efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Adoração dos Reis Magos: Deliberado avançar com as diligências para, em 2019, continuar a realização 

da Adoração aos Reis Magos. Foi definida a data de 3 ou 4 de Janeiro para a sua concretização.------------------- 

12. Trabalhos a realizar pelo colaborador João Durães (RSI): Deliberado que, no dia 1 e 2 de Outubro, o 

trabalhador João Durães desempenhe funções na área de Monserrate (Senhora da Agonia).----------------------- 
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13. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido ofício e decidido ceder as instalações ao GAF para reuniões de formação de famílias 

desfavorecidas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebida reclamação e solucionada a falta de iluminação na Rua Alto do Xisto;------------------------------------- 

c) Recebido agradecimento da Comissão das Festas da Meadela;----------------------------------------------------------- 

d) Recebido pedido do Município para ajuda e colaboração na solução da inclinação das rampas de acesso a 

garagens na Rua Cidade de Riom;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Enviado novo ofício ao Município a solicitar a resolução para o acesso pelo Largo Luís Filipe do Bloco 8 da 

Rua Luís Filipe;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Enviado novo ofício a solicitar a reconstrução da Capela de S. Pedro, no Bairro dos Pescadores;---------------- 

g) Tomado conhecimento da colocação de novo abrigo para passageiros no Bairro dos Pescadores;-------------- 

h) Dado conhecimento da colocação de papeleira para dejectos de caninos junto ao parque Infantil do Largo 

Luís Filipe;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Recebido voto de louvor da Câmara Municipal pela colaboração prestada na organização das Festas de 

Nossa Senhora da Agonia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Recebido do Grupo Desportivo da Meadela agradecimento pela colaboração prestada na campanha de 

angariação de fundos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Recebido do Olímpico Vianense ofício a propósito da organização do Trail de Santa Luzia para 2019;--------- 

l) Recebido da Mesa da Capela de S. João de Arga agradecimento pela colaboração prestada na limpeza dos 

adros;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) Recebida de um grupo de moradores uma fotocópia da exposição dirigida ao Município sobre a 

construção de 10 moradias junto ao Adro da Senhora da Ajuda.------------------------------------------------------------ 

----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) 



Junta de Freguesia de 

Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e Meadela 
Concelho de Viana do Castelo 

1.º Mandato  

Ata n.º 21 

Pág. n.º 4 

 
 

 

 

O Vogal                                                                 O Vogal                          

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

 

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


