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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, 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 dos 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. Por razões de saúde, o Vogal Manuel Lima 

da Cunha Júnior não esteve presente.---------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------- 

1. Atribuição de Subsídio:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberada por unanimidade a atribuição do seguinte subsídio:------------------------------------------------- 

- Clube de Atletismo Olímpico Vianense: 150€ (cento e cinquenta euros) destinados a apoiar o VI 

Trail Santa Luzia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Oferta de Cafeteira Eléctrica: A pedido da Coordenadora, foi decidido oferecer uma cafeteira 

eléctrica à Escola Básica do Calvário, Meadela.----------------------------------------------------------------------- 

3. Tolerância de Ponto (ratificação): Deliberado acompanhar o Município na concessão de 

tolerância de ponto no dia 26.12.2017.--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Análise e ponto de situação de questões levantadas na última Assembleia de Freguesia:---------- 

- Reabilitação da moradia nº 147 da Rua Quinta Bispo de Angola, na Meadela: Apesar dos 

anteriores esclarecimentos do Presidente do Executivo, foi presente novo ofício endereçado ao 

Presidente do Município para que sejam prestadas informações sobre o alargamento da Rua dos 

Ferreiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Trânsito de pesados na Meadela: Foram anteriormente efectuadas diligências para a permissão de 

excepção para cargas e descargas. Dado conhecimento de nova insistência junto do Município.------ 

- Cruzamentos (Rua da Igreja-Rua Couto Paredes-Rua dos Carregais): Conscientes de que a melhor 

solução para a resolução deste velho problema era a construção de rotundas. Voltou-se a 
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denunciar a situação junto do Município, admitindo-se a alternativa de dotação de sistema 

sinalizador que accione o semáforo para vermelho quando as viaturas pretendem sair e entrar na 

Rua Couto Paredes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Poço Pescadouro (Largo de Portuzelo): Trata-se de espaço público. Com análise dos ofícios 

do Hotel Ponte e a inerente resposta com data de Fevereiro de 2017, não subsiste qualquer dúvida. 

5. Execução do orçamento de 2017: O Presidente do Executivo prestou minuciosamente os 

esclarecimentos para melhor se perceber o índice de execução do orçamento de 2017, podendo, de 

acordo com as disponibilidades financeiras, serem facilmente alterados os autos de medição, já que 

existem muitas deliberações a receber do Município.-------------------------------------------------------------- 

6. Adoração dos Reis Magos: Tudo preparado para que, a exemplo de anos anteriores, decorra da 

melhor forma. Vai ser solicitada a colaboração do Apostolado do Mar para servir aos presentes, no 

final da Adoração, vinho quente com maçãs e mel, retomando velha tradição ribeirinha.---------------- 

7. Comemorações do 170º Aniversário de elevação de Viana a Cidade: Porque as datas 

anteriormente apontadas não eram compatíveis, no sentido de uma maior cooperação com o 

Município, foram sugeridas ao Pelouro da Cultura datas disponíveis para a eventual participação da 

Orquestra Ligeira do Exército.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ATL de Natal: A decorrer sem registo de qualquer anormalidade.------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por três 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  

(José António Gonçalves Ramos) 
 

O Secretário  

(António José Rodrigues Soares Basto) 
 

O Tesoureiro  

(Amadeu Morais Bizarro) 
 

O Vogal  
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(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 
 

O Vogal  

(Manuel Lima da Cunha Júnior) 
 

O Vogal  

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 
 

 


