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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 8 DE JULHO DE 2019
Aos oito dias do mês de Julho 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:-------------------------------- Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESPSMM: 250€ (duzentos e cinquenta euros)
destinados a apoiar o dia do Mérito e diploma;---------------------------------------------------------------------- CGVC - Clube de Golf de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros), para apoio ao II
Torneio de Verão 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Canonização do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires: O Executivo da UFVC tomou conhecimento
com alegria e emoção da declaração de Sua Santidade o Papa Francisco em declarar Santo D. Frei
Bartolomeu dos Mártires. O Executivo, interpretando o povo de Viana do Castelo e o pulsar do
humilde povo da nossa ribeira, congratulou-se e abraça com muito fervor a presente declaração,
que se torna num grande dia para a Igreja e, em particular, para a Diocese de Viana do Castelo.-----3. Aquisição de tacógrafo (carrinha da Meadela): Deliberado adquirir um tacógrafo para a carrinha
de transporte escolar, pelo valor de 480,47€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, para
substituição do anterior que avariou.----------------------------------------------------------------------------------4. XXVIII Jornadas de Arte Popular: Decorreram no mês de Junho os diversos eventos devidamente
programados. Efectuado o balanço dos diversos eventos, foram, sem qualquer margem de dúvida,
mais umas jornadas de êxito das tradições de Monserrate. Realce para a ampla participação das
Marchas da Ribeira, que contaram com o afectuoso apoio e liderança da Raquel Amorim, para a
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qual o Executivo aprovou um voto de agradecimento. No próximo dia 20, no Santoinho, vai realizarse o habitual convívio entre os participantes.------------------------------------------------------------------------5. Rainha das Vindimas: Na sequência do repto da Câmara Municipal, e a exemplo de anos
anteriores, foi seleccionada a jovem Ana Rita Lima para representar a UFVC. Posteriormente, fomos
informados da fraca adesão das restantes freguesias, pelo que o evento foi anulado, o que
lamentamos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Festas de Nossa Senhora da Agonia 2019: Por solicitação da Comissão de Festas de Nossa
Senhora da Agonia, vamos colaborar nos convites aos intervenientes indicados para o Cortejo,
Festa do Traje e Mordomia das diversas Entidades: Ronda Típica da Meadela, Grupo Folclórico da
Meadela, Varinas e Pescadores da Ribeira e Fanfarra dos Escuteiros da Meadela.-------------------------7. Encontro com o Vereador Ricardo Carvalhido: Dado o ponto da situação do desenrolar desta
reunião. Destaque para tudo deve continuar provisoriamente até conclusão da selecção da
empresa para os cortes das zonas verdes e para a decisão definitiva das áreas a cobrir por cada uma
das entidades: Horto, Juntas etc.. Para melhor preparação, aguarda-se mapa indicativo a receber do
Município sobre as zonas verdes que a UFVC tem de fazer a sua manutenção.-----------------------------8. Aquisição de CDs Fadista Jorge Gomes: Como forma de apoio ao fadista vianense Jorge Gomes,
foi deliberado adquirir 20 CDs pelo valor de 200€.-----------------------------------------------------------------9. Manutenção e rega de diversos jardins da Meadela: Deliberado adjudicar a manutenção de
diversos aspersores dos jardins na área da Meadela à firma Energia 3000, pelo valor de 649,44 €,
com IVA incluído.------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Recebido da Congregação da Caridade agradecimento pela cedência do barco que serviu para
embelezar o átrio do lar durante os festejos;------------------------------------------------------------------------b) Recebido da Associação da Escola Secundária de Santa Maria Maior agradecimento pela
colaboração no plano de actividades;----------------------------------------------------------------------------------c) Recebido do CGVC agradecimento pela colaboração no Torneio de Verão do Golfe.----------------------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.---------------------------
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----A reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta minutos.--------------------------------------------------O Presidente
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(José António Gonçalves Ramos)
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