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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
Aos dez dias do mês de Dezembro 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 e Vítor 

Manuel Antunes da Silva. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:- 

1. Apoio Social: Deliberado o pagamento, no valor de 65,94€ (sessenta e cinco euros e noventa e quatro 

cêntimos), a José Francisco Alves Brito da factura de electricidade em atraso sujeito a corte de energia.-------- 

2. Concessão de sepulturas perpétuas: Deliberado conceder as seguintes sepulturas perpétuas:----------------- 

a) Sepultura nº 37 do quarteirão 10, a Maria de Fátima Araújo Bravo Moreira Mesquita, residente na Rua 

Campo da Vinha, nº 225, 4900-658 Viana do Castelo;-------------------------------------------------------------------------- 

b) Sepultura nº 38 do quarteirão 10, a Francisco Manuel Lopes Santos Barbosa, residente na Rua Henrique 

Lopes, nº 94, r/c Direito, 4900-716 Viana do Castelo.--------------------------------------------------------------------------- 

3. Vitrina na Escola EB1/JI de Portuzelo: Para colocação na Escola EB1/JI de Portuzelo, foi deliberado 

encomendar vitrina com porta de abrir em alumínio à firma António Branco Parente, Lda., pelo valor de 

221,95 (duzentos e vinte e um euros e noventa e cinco cêntimos) com IVA incluído, pedida pela Associação 

de Pais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Protocolo de colaboração “Garranos, Homens e Lobos”: Estabelecido protocolo de colaboração com Luís 

Miguel Filgueiras, residente na Rua Monsenhor Daniel Machado, nº 138, de forma a permitir as formalidades 

de candidatura oficial do projecto do filme musical “Garranos, Homens e Lobos”.------------------------------------- 

5. VII Encontro de Janeiras da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da 

Abelheira: Mantendo a tradição, vai realizar-se o VII Encontro no dia 1 de Fevereiro de 2019, na Igreja da 

Sagrada Família, apoiado pela Câmara Municipal, pela UFVC e pela Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. 

Neste sentido, foi deliberado aceitar o repto da Associação de Moradores e prestar, como habitualmente, 

todo o apoio logístico e promocional deste evento, que tem como grande objectivo manter a tradição do 

cantar das janeiras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Aquisição de equipamento de protecção pessoal para os cantoneiros: Na sequência do relatório de 

avaliação de riscos da Técnica de Segurança no Trabalho do Município, foi deliberado adquirir todo o 

equipamento de protecção pessoal que se encontrava em falta no valor global de 1.995,97 € (mil novecentos 

e noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos) encomendado à empresa Coelhos Têxteis, Lda., o qual 

foi agora distribuído individualmente aos cantoneiros. Foram os funcionários alertados para o cumprimento 

das normas de segurança vigentes, de forma a evitar eventuais consequências administrativas pelo não 

cumprimento das regras estipuladas de protecção individual.--------------------------------------------------------------- 

7. Assembleia de Freguesia de 7 de Dezembro: Efectuada análise da forma como decorreu a última 

Assembleia. Dado o encaminhamento respectivo aos assuntos abordados na mesma.-------------------------------- 

8. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Na sequência do convite formulado pela ANAFRE, foram indigitados quatro funcionários da UFVC para 

participarem numa acção de formação sobre sistemas de normalização contabilística, que teve lugar no 

passado dia 30 de Novembro, no Auditório da ETAP, em Viana do Castelo;---------------------------------------------- 

b) Recebido agradecimento pela colaboração prestada na 4ª Edição do Street Store, organizada pela 

Methamorphys;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A convite da Viana Pescas, fez-se representar a UFVC na missa do 30º aniversário, levada a efeito no 

passado dia 8 de Dezembro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Aceite o repto para a organização de Jantar de Natal de todos os eleitos, no dia 18 de Janeiro, na 

Associação de Moradores de Portuzelo;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Dada informação da participação do Presidente da UFVC na entrevista na Rádio Alto Minho “Viana em 

Movimento”, bem como da entrevista dada ao Jornal Alto Minho;--------------------------------------------------------- 

f) Reencaminhado para os SMSBVC o pedido de intervenção na caixa de dissipação de energia no Lar de 

S. Tiago, endereçada pela Santa Casa da Misericórdia.------------------------------------------------------------------------- 

----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 quarenta e cinco 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                          

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

 
 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

 


