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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE MAIO DE 2019 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Maio 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 Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva. Após aprovação da 

acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------- 

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

- Agrupamento de Escuteiros nº 348 da Meadela: 250€ (duzentos e cinquenta euros) destinados a 

apoiar o 9º Passeio Pedestre;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Juventude de Viana: 200€ (duzentos euros) destinados a apoiar o 2º Torneio 

“SomosJuve”, a realizar a 6 e 7 de Julho, na Meadela;-------------------------------------------------------------- 

- Clube Desportivo de Monserrate: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio nas despesas com 

combustível, portagens e algumas refeições, na deslocação a Castelo de Vide, na fase final do 

torneio Gira-Volei, em 1 e 2 de Junho;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Paróquia do Senhor do Socorro: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à edição do livro 

“Celebrando 50 anos de caminhada”;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Mãos Unidas Padre Damião: 150€ (cento e cinquenta euros) como apoio à catástrofe 

de Moçambique;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais do JI Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros) para ajudar a custear a 

instalação de palco da festa de finalistas.------------------------------------------------------------------------------ 

2. Estágio Jorge Filgueiras (Vida Activa): Após ponderação e tentativa de procura de outras 

entidades que pudessem aderir à pretensão, foi decidido não aceitar o pedido de estágio do 

munícipe Jorge Filgueiras, não só pelo extenso tempo de estágio como pelas dificuldades de 

acompanhamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Queima do Judas 2019: Dado conhecimento dos gastos desta iniciativa que foram de 1.415,51€, 

sendo que cerca de 1/3 do seu valor foi despendido com licenças e policiamento.------------------------- 

4. Lançamento do livro “Esplendor no Monte (Santa Luzia)”, de António Carvalho: Acertada a data 

de 14 de Junho, dia do aniversário da fundação do Templo, para o lançamento da edição, que 

contará com a presença do Presidente do Município e que ocorrerá no Templo de Santa Luzia, pelas 

18 horas. Estão a ser feitas diligências para que, na abertura da cerimónia, seja executado um 

ligeiro apontamento musical.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Assembleia de Freguesia: Marcada para o dia 21 de Junho, nas instalações de Santa Maria Maior.  

6. Jornadas de Arte Popular: Vão ter o seu início no próximo dia 1 de Junho, pelo que o Presidente 

do Executivo procurou sensibilizar o Executivo para a sua participação.--------------------------------------- 

7. Marchas da Ribeira: De acordo com a ensaiadora Raquel Amorim, o primeiro contacto com os 

marchantes vai ser realizado no dia 4 (terça-feira), no Polo de Monserrate e, por isso, só a partir 

dessa data, se saberá da aceitação ou não de outras participações.-------------------------------------------- 

8. ATL de Verão 2019: Acertados todos os pormenores para que tudo possa arrancar no seu 

melhor, que se iniciará no dia 24 de Junho até 2 de Agosto.------------------------------------------------------ 

9. Eleições Europeias: Dada a informação de que todo o processo que contou com o envolvimento 

da UFVC decorreu da melhor forma.------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Protocolo de conservação, requalificação e valorização ambiental: Vai realizar-se uma reunião 

com o Vereador Ricardo Carvalhido, no próximo dia 29, pelas 10 horas. O Presidente do Executivo 

sensibilizou para uma ampla participação dos membros do Executivo. Foi dada a informação do 

arranque de diligências para a entrega à Empresa ”Joaquim Barbosa”, a exemplo de anos 

anteriores, da limpeza diária da Paria do Coral e Norte, na época balnear, bem como assegurar a 

limpeza dos sanitários na Praia da Argoçosa.-------------------------------------------------------------------------- 

11. Projecto de proposta de regime jurídico de criação de Freguesias: Foi analisado o projecto 

recebido da ANAFRE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) O Executivo vai fazer-se representar no Encontro do Apostolado do Mar por António Basto e 

Vítor Silva; 
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b) Por solicitação de um grupo de trabalhadores dos ex-ENVC, vai ser prestado apoio logístico na 

difusão de convite para uma missa de sufrágio no dia 4 de Junho, data da celebração dos 75 anos 

da sua fundação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Recebido agradecimento da 1ª Companhia das Guias da Meadela, pela participação da UFVC nas 

comemorações dos 45 anos de Guidismo na Meadela;------------------------------------------------------------- 

d) Enviado ofício ao RLIS SCMVC a sugerir contacto com o Município para a eventual participação 

do menino Alain Stefano Demasi em instituições cuja vertente é o apoio a crianças com 

necessidades especiais;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Comunicada ao Team Airsoft de Viana a indisponibilidade de cedência de viatura para deslocação 

a Tomar;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Reencaminhado para os SMSBVC o email recebido de Afonso Rodrigues a propósito do estado em 

que se encontra a Quinta dos Rubins;----------------------------------------------------------------------------------- 

g) Por solicitação da Sociedade Columbófila da Meadela vai ser pedida a substituição do contador 

de electricidade por um modelo mais recente de leitura automática;------------------------------------------ 

h) Recebido da Empresa Boaventura&Boaventura pedido de informação cadastral da Rua dos 

Rubins, Travessa do Salgueiro, Rua da Bandeira, Rua Nova de S. Bento, Rua do Anjinho e Travessa 

Luís Jácome face ao início das obras de pedonalização e a necessidade de verificação de ramais de 

abastecimento de águas, condutas, etc., que possam causar prejuízos. Deste assunto, apenas foi 

tomado conhecimento, dado que, na área geográfica da UFVC, é da responsabilidade dos SMSBVC.- 

----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.--------------------------------------------------------------------- 

O Presidente                                                        O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                       (António José Rodrigues Soares Basto)       

 

O Tesoureiro                                                         O Vogal 

 (Amadeu Morais Bizarro)                                  (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 
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O Vogal                                                                 O Vogal                          

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

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 
 


