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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 9 DE JULHO DE 2018

Aos nove dias do mês de Julho 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 se encontrar no estrangeiro. A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:----------------1. Atribuição de subsídios------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- Associação Juventude de Viana: 100€ (cem euros) para apoio ao 1º Torneio “Somos Juve”;----------- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao de Verão;-------- Associação de Moradores da Cova: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio aos Santos
Populares/S. Pedro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Atletismo de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à prova
nacional de Tetratlo 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ª Companhia de Guias de Portugal (Meadela): 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao
Acampamento Regional do Ramo Avezinha;-------------------------------------------------------------------------- Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço (Grupo de Teatro à Margem): 400€ (quatrocentos
euros) pelo trabalho efectuado com a iluminação nas jornadas de Arte Popular e apoio na
Organização da Queima do Judas;--------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Santa Maria Maior: 300€
(trezentos euros) para apoio às actividades do ano lectivo/prémios aos melhores alunos.---------------
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2. Concessão de Sepultura Perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 32 do
Quarteirão 10, a Anabela da Silva Ferreira, residente na Rua da Pedreira, 90, 4900-774 Viana do
Castelo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Alteração de Alvará do Jazigo nº 99: Considerando a documentação presente da Notária Ana de
Castro Alves Domingues, foi deliberado averbar metade do jazigo de José Francisco Quesado Pires
Costa para o seu filho e único herdeiro António José Pires Costa, residente na Rua das Caramonas,
157, 4900-663 Viana do Castelo.----------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta de mobilidade intercategorias de Assistente Operacional para Encarregado
Operacional: Aprovada por unanimidade a proposta de colocar em mobilidade intercategorias para
a categoria de Encarregado Operacional o Assistente Operacional Fernando Mário Cristo Parente.--5. Proposta de atribuição de novos topónimos:--------------------------------------------------------------------Foram apresentadas duas propostas para fazerem parte da toponímia da freguesia:---------------------a) “Largo da Sagrada Família”: Proposta apresentada pelo Conselho para os Assuntos Económicos
da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a atribuir ao parque fronteiro ao adro da Igreja da
Sagrada Família.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) “José Crespo (Médico e Escritor)”: Proposta apresentada pelo munícipe Porfírio Silva e José
Crespo (filho). O Executivo deliberou enviar estas propostas à Comissão de Toponímia para se
pronunciar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Instalações da Associação de Moradores de Portuzelo: Na sequência dos contactos
estabelecidos, e após informações colhidas junto da PROMIN, vão continuar as diligências junto do
ex-Presidente da Junta da Meadela para colher a veracidade de factos, ponto da situação e os
levantamentos existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------7. Jornadas de Arte Popular e Convívio Marchas da Ribeira 2018: Feito o balanço positivo de como
decorreram todas as iniciativas culturais e desportivas das Jornadas. Como previamente
combinado, foram feitas diligências junto da Administração da Quinta do Santoinho para a
realização de um convívio com o pessoal das marchas, que terá lugar no dia 28 de Julho. Os
acompanhantes dos marchantes que estiverem interessados pagarão um bilhete especial
comparticipado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. Orquestra Ligeira do Exército: Como não existe disponibilidade de datas em 2018, de acordo
com a Vereadora Maria José Guerreiro, ficou de ver-se possibilidade de, em 2019, se tentar a sua
actuação em Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------9. Limpeza na Zona Industrial da Meadela: No seguimento de denúncias recebidas, vão ser
encetadas algumas diligências junto de proprietários e entidades responsáveis pelas florestas.-------10. Peddy Paper (Jornadas de Arte Popular): Porque não foi realizado na data estimada (23 de
Junho), vai ser definida nova data. Acordado que, na ocasião, devem ser convidadas a participar as
associações e grupos que, por norma, são subsidiados pela UFVC.--------------------------------------------11. Módula C -Proposta para criação de nova página na internet (Website) e APP: Está apontada a
data de 25 de Julho, pelas 14 horas, para a realização de uma reunião para apresentação da
proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Recebido agradecimento da Associação Juventude de Viana pela cedência da carrinha para ida a
Coimbra;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Recebido da Junta de Freguesia de Lanheses agradecimento pela colaboração na ida das Marchas
à sua freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Recebido da AAETEC agradecimento pela participação na publicidade na Revista Anual.-----------------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 e trinta minutos.----------------------------------------------O Presidente
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