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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 11 DE MARÇO DE 2019
Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e dezanove, 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 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 Juventude de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros), destinados a apoiar o campo de férias da
Páscoa;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Associação de Reformados e Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo: 100€ (cem euros), para apoio
ao seu baile de Carnaval.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aquisição de Computador: Deliberado adquirir à firma José Augusto Oliveira Freitas Lomba um
computador INTEL I5 3.4GHZ 7500, pelo valor de 612,77 €, com IVA incluído, destinado a substituir um
computador avariado do Polo de Monserrate.--------------------------------------------------------------------------------3. Aquisição de Fotocopiadora: Deliberado adquirir uma fotocopiadora à firma Grenke Renting para a sede
da UFVC. Para o efeito, foi delegado no Presidente proceder às respectivas condições e negociação do
contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Concessão de Sepultura Perpétua: Deliberada a concessão da sepultura perpétua nº 40 do Quarteirão
nº 10 a Maria da Saudade Correia dos Santos, residente na Rua Cidade de Riom, 500, 4900-380 Viana do
Castelo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Estatuto do Direito de Oposição: Em conformidade com a legislação em vigor, procedeu-se à discussão
do relatório do Estatuto do Direito de Oposição, que foi aprovado por unanimidade. Para o efeito, vai o
mesmo ser afixado nos lugares de estilo desta União.-----------------------------------------------------------------------6. Voto de pesar pelo falecimento da esposa do Secretário António José Rodrigues Soares Basto: Por
proposta do Presidente do Executivo, foi apresentado o seguinte voto de pesar: “O falecimento, no
passado dia 6 deste mês de Março, aos 70 anos de idade, da Senhora Maria Eduarda Alves Dantas Couceiro
Basto, deixa uma sensação de ausência que só o tempo e as boas memórias, um dia, podem atenuar.
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Mulher de bem e de inquestionável valor humano, era assim conhecida e reconhecida por todos,
particularmente por aqueles cujos caminhos se cruzaram com o seu, em algum momento da sua vida. Essas
são, pois, as privilegiadas testemunhas que farão prova material da justeza dos predicados que se lhe
possam atribuir. E não são poucos.
Intransigente defensora dos mais elevados valores sociais, éticos e morais, que, aliás, adoptou como seus
no decurso da sua vida. A única coisa que nós podemos fazer é estar à disposição para ouvir os seus entes
queridos no momento que quiserem falar, e oferecer os nossos ombros e coração amigo. Não há nada
capaz de reparar uma perda como esta mas, em nome da amizade, e em honra da memória de quem se foi,
é preciso continuar a viver. É preciso transformar o luto numa luta pela vida e pela felicidade, e transformar
a dor em saudade e serenidade. Por tudo isto e muito mais que estas palavras não conseguem expressar,
em nome da Junta de Freguesia, escrevi e assino este Voto de Pesar que foi aprovado por unanimidade”.---O Vogal António Basto não participou na discussão e votação deste ponto da Ordem de Trabalhos.-----------7. Reunião/visita do Executivo da UFVC com o Executivo Municipal: O Presidente do Executivo informou
que, na sequência de contacto estabelecido, ficou marcada a data de 27 de Março, pelas 17 horas, para
realização de uma reunião no Polo de Monserrate para abordagem das preocupações do Executivo, das
obras realizadas e em execução na área geográfica da UFVC.-------------------------------------------------------------8. Reconstrução da Capela de S. Pedro, no Bairro dos Pescadores: O Presidente do Executivo informou da
realização de reunião convocada pelo Presidente da Câmara com os moradores/zeladoras da Capela e o
Pároco de Monserrate. Mais informou que está marcada a data de 29 de Junho de 2019, para a
inauguração deste melhoramento.-----------------------------------------------------------------------------------------------9. Jornadas de Arte Popular: Decidido manter a realização das Jornadas de Arte Popular no decorrer do
mês de Junho. Vão iniciar-se os contactos e programar os eventos que habitualmente se realizam,
ponderando-se a realização de um Arraial no Bairro dos Pescadores no dia inauguração da Capela.-----------10. ATL da Páscoa: Foi aprovada a realização do ATL da Páscoa nas instalações do Colégio do Minho, de 8 a
19 de Abril. Vai elaborar-se o programa e fazer-se a respectiva divulgação em simultâneo nas diversas
áreas da UFVC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Recebida solicitação da Junta de Freguesia de Lanheses para a eventual participação das Marchas da
Ribeira no dia 21 de Junho, em Lanheses, a exemplo do ano anterior.--------------------------------------------------b) Recebida da Comissão de Festas do Souto da Silva, de Santa Marta de Portuzelo, solicitação para a
participação das Marchas da Ribeira no dia 23 de Junho.--------------------------------------------------------------------
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----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 duas horas e cinquenta minutos.------------------------------------------------O Presidente
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