
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 24 
Pág. n.º 1 

  

Livro:Pág.867 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 

 
Aos doze dias do mês de Novembro 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, 

Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva. O Vogal Manuel Lima da Cunha 

Júnior não esteve presente por razões de ordem particular. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Comissão de Festas da Meadela: Aquisição de meia libra destinada ao sorteio para angariação de fundos;-------------- 

- Delegação da ACAPO: 120€ (cento e vinte euros) para apoio à Festa de Natal;--------------------------------------------------  

- Associação de Reformados e Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para 

apoio ao Magusto;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Juventude de Viana: 200€ (duzentos euros) como reforço do valor atribuído para a sua actividade;-------  

- Associação Ornitológica Vianense: 100 € (cem euros) para apoio à XVI Exposição de Aves;-----------------------------------  

- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao 3º Torneio de Golfe;------------  

- Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo: 200€ (duzentos euros) para apoio à Festa de Natal.--------------------------  

2. Mensagem de Natal: Decidido aderir à Mensagem de Natal da Rádio Afifense pelo valor de 100€ (cem euros) 

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

3. Iluminações de Natal na Meadela: Mantendo a tradição, foi deliberado proceder à iluminação de Natal na 

Meadela pela firma Tomás Dias, pelo valor de 1400€ (mil e quatrocentos euros) a que acresce IVA à taxa legal em 

vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Infiltrações de água na Quinta do Faria (trabalhos extra): Deliberado avalizar os trabalhos extra (reconstrução de 

muro) efectuados pela firma Manuel Passos, Construções Unipessoal, Lda., pelo valor de 1760€ (mil setecentos e 

sessenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------  

5. Reparação da grelha de escoamento de águas pluviais na saída da escadaria da Capela de Nossa Senhora da 

Agonia: Deliberado adjudicar à firma Crisdifa, Lda., pelo valor de 540€ (quinhentos e quarenta euros), a que acresce 

IVA à taxa legal em vigor, a criação de uma segunda grelha para escoamento das águas pluviais para tornar acessível 

aos munícipes a utilização da escadaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 35 do quarteirão 10 a Maria 

Celeste Silva Reguengo, residente na Travessa do Xisto, nº 52, 4900-924 Viana do Castelo.------------------------------------  

8.º Concessão de jazigo: Deliberado conceder o jazigo nº 9 Lateral Norte a Maria de Fátima de Passos Moreira, 

residente na Rua do Barronco, 194, 4900-404 Viana do Castelo.-----------------------------------------------------------------------  

9. Alteração de alvará de sepultura perpétua: Considerando a documentação apresentada pelos descendentes de 

Samuel Jacinto Parente Baptista, já falecido, proprietário da sepultura perpétua nº 10 do quarteirão 02, os seus 

netos Mercedes Baptista Parente de Campos, Maria Isabel Vaz Parente, Delfina Cândida de Sá Vaz Parente e Maria 

Fernanda Vaz Parente prescindem da sepultura a favor de seu primo Jorge Samuel Gomes Parente Baptista, 

residente na Rua Dona Joana, 12, 6º Esq., Massamá Norte, 2605-244 Belas, conforme declarações e habilitação de 

herdeiros arquivados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Instalações da Associação de Moradores de Portuzelo: Continuam a ser efectuadas diligências para poderem ser 

concretizados melhoramentos. Brevemente será realizada nova reunião com a Direcção da Associação para ser feito 

o respectivo ponto da situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Acordo colectivo (ACEP): Após respectiva análise, foi considerado sem efeito o pedido apresentado pelo STAL, 

tendo em conta que o acordo assinado pela UFVC está dentro da vigência dos dois anos estabelecidos no acordo 

colectivo de trabalho nº 53/2017, cláusula 2ª.----------------------------------------------------------------------------------------------  

12. PAGAQUI: Após análise do projecto recebido para o eventual contrato de prestação de serviços, foi deliberado 

declinar a oferta, considerando os diversos serviços idênticos existentes na área geográfica da União das Freguesias.-  

13. ATL de Natal: Receptividade para avançar de novo com a organização. Vão iniciar-se as diligências necessárias e 

auscultar o Colégio do Minho para a eventual cedência de instalações.--------------------------------------------------------------  

14. Preparação das Grandes Opções do Plano para 2019: Em conformidade com o Estatuto de Direito de Oposição, 

vai ser enviado aos grupos parlamentares da oposição convite para uma reunião onde se pronunciem sobre o 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. Conselho Eco-Escolas: Deliberado manter a Vogal Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida, no ano 2018/2019, 

como representante da União das Freguesias no Conselho Eco-Escolas do Agrupamento de Escolas da Abelheira.------  

16. Actividade do Agrupamento 348 do Corpo Nacional de Escutas da Meadela: Deliberado apoiar a disponibilidade 

do agrupamento para a limpeza e pintura de duas paragens de autocarro na Rua da Cova, da área da Meadela, 

disponibilizando a autarquia os materiais necessários.------------------------------------------------------------------------------------  

17. Iluminação pública no pátio do Campo do Castelo (Buenos Aires): Considerando o perigo do poste existente, 

por intermédio da UFVC foi pedida e concretizada a sua retirada. Aguarda-se a sua substituição. Posteriormente, o 

munícipe João Castelar, administrador do condomínio, levanta a questão da sua substituição por dois candeeiros. A 

EDP informou que tal terá custos de outra ordem e que a EDP não os suportará. Aguarda-se a visita da EDP para os 

sensibilizar para a melhor solução.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18. Diversos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Na sequência dos contactos efectuados pelo Presidente do Executivo, vai ser enviado novo ofício ao Dr. Ricardo 

Rego a insistir para uma reunião com o Presidente do Município e o Vereador da Coesão Territorial;----------------------- 

b) Deliberado ceder a aparelhagem de som à Methamorphys para um evento, a realizar no dia 24 de Novembro, 

bem como prestar apoio na cedência da carrinha, nos dias 22 e 23, para a recolha de diversos materiais em vários 

locais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Dada informação de como decorreu a entrega de prémios de Mérito e Excelência na Escola Secundária de Santa 

Maria Maior e a entrega de Diplomas aos alunos de Mérito e fim de curso no Agrupamento do Atlântico; --------------- 

d) Dada a informação da alteração de trânsito na Rua Gois Pinto para a realização da pavimentação da Praça General 

Barbosa;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Dada a informação da alteração da morada da Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo para o Distrito 

do Porto;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Dado conhecimento do envio de ofício por moradores do Lugar da Senhora da Ajuda à Câmara Municipal a 

solicitar a reapreciação da licença de obras nº 348;----------------------------------------------------------------------------------------  

g) Para esclarecer a reivindicação da eventual montagem de sistema de rega no Lugar de Matos, pedida pelos 

moradores, vai ser agendada uma reunião para discussão do assunto;---------------------------------------------------------------  

h) Face ao pedido da Associação de Moradores da Cova para os entupimentos detectados pelos testes de “fumos” 

feitos pelos Serviços Municipalizados, vão ser dadas à Associação informações de como melhor agir em assuntos 

deste género;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Foi solicitado o apoio da UFVC para a realização da iniciativa ”Portas do Tempo”, organizada pela CIM do Alto 

Minho. Mobilizaram-se algumas senhoras da Ribeira, que estão a colaborar na visita guiada, a levar a efeito no dia 17 

de Novembro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Analisada a reclamação sobre o Beco do Vendeiro, foi consultado o processo de obras particulares neste local em 

que se detectou a cedência ao domínio público que o proprietário terá que calcetar em calçada à antiga portuguesa, 

bem como a reparação do acesso à referida obra, que ficou deteriorado.-----------------------------------------------------------  

----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 e trinta minutos.--------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente                                                        O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                       (António José Rodrigues Soares Basto)       
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O Tesoureiro                                                                      O Vogal 

(Amadeu Morais Bizarro)                                                (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

 

O Vogal                                                                                      O Vogal 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)     (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

 

 


