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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 22 DE JULHO DE 2019 

 
Aos vinte e dois 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, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de 

Almeida e Vítor Manuel Antunes da Silva. O Vogal Amadeu Morais Bizarro, por se encontrar noutra 

reunião, não esteve presente. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem 

de Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos ENVC: 200€ (duzentos euros) destinados a 

apoiar a noite de fados, a realizar no dia 14 de Agosto;------------------------------------------------------------ 

- Clube de Basquete de Viana: 250 € (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao II Torneio 

Internacional, a realizar em 6, 7 e 8 de Setembro;------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Desportivo da Meadela: 500€ (quinhentos euros) para apoio à época de 2019-2020;---------- 

- Guias de Viana do Castelo: 175€ (cento e setenta e cinco euros) para apoio no transporte para o 

Acampamento Regional;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) 

para apoio ao Torneio de Sueca e Noite de Fados.------------------------------------------------------------------ 

2. Cedência do recinto da Feira da Meadela: Deliberado ceder o recinto da feira da Meadela ao 

Município para que, neste terrado, seja efectuada a feira de grossistas, nos dias 2 e 9 de Agosto 

devido à realização das Festas de Nossa Senhora da Agonia.----------------------------------------------------- 

3. Prospecção e exploração de lítio e outros materiais: Por solicitação do movimento cívico, vai ser 

respondida a posição da UFVC sobre o assunto. Porque se trata de um assunto delicado e porque 

não existem documentos de suporte sobre o assunto que possam ajudar a ajuizar em pleno, vai ser 

respondido em conformidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Limpeza de bermas e valetas na Meadela: Reconhecida a necessidade imediata de proceder ao 

corte, recolha e limpeza de bermas, valetas e passeios, foi deliberado adjudicar à firma Talentos & 

Atributos diversos trabalhos no valor de 1050€, a que acresce IVA à taxa em vigor.----------------------- 

5. Pedido de concessão de jornada contínua dos trabalhadores afectos aos jardins: Analisado a 

solicitação do STAL, foi deliberado enviar resposta informando dos diversos inconvenientes na 

aceitação da proposta, tendo por base as experiências anteriores sobre a matéria.----------------------- 

6. Manutenção e gestão de espaços verdes: Para continuar a discutir este delicado assunto, está 

marcada reunião com o Vereador Luís Nobre, no próximo dia 24.---------------------------------------------- 

7. Festas da Meadela (tapete betuminoso): No seguimento da solicitação da Comissão de Festas da 

Meadela, vai ser solicitada ao Município a colocação de tapete betuminoso provisório, para a 

passagem da procissão.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Deliberações do Município: Dado conhecimento da deliberação de atribuição de 20 mil euros 

para as obras de melhoramento do cemitério da Meadela.------------------------------------------------------- 

9. Falecimento de José Araújo Passos Silva: Aprovado por unanimidade um voto de condolências e 

pesar pelo desaparecimento do marido da Dra. Flora Silva, Presidente da Assembleia Municipal.----- 

10. Gradeamento da Portela de Baixo: Dado conhecimento das diligências efectuadas para que o 

gradeamento do passeio da Portela de Baixo, destruído num acidente, seja pago pela Seguradora. 

Para o efeito, vai ser solicitado o respectivo orçamento para ser presente à Seguradora.---------------- 

11. Tolerância de ponto: Deliberamos por unanimidade dar tolerância de ponto ao pessoal da 

aérea geográfica da Meadela, em virtude da realização das festas em honra de Santa Cristina, o 

restante trabalhou alternadamente de manhã ou de tarde, mantendo as instalações de Santa Maria 

Maior e Monserrate abertas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Férias: Combinado que, em situações de deliberações urgentes, durante o mês de Agosto, os 

contactos sejam efectuados via telefone ou e-mail, e, posteriormente, as deliberações 

homologadas na primeira reunião a efectuar.------------------------------------------------------------------------ 

13. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A UFVC esteve representada na inauguração da sala convívio da Escola Básica Dr. Pedro Barbosa; 
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b) Deliberado ceder as instalações do Polo de Monserrate à CDU para apresentação da lista para as 

Eleições de Outubro. Esta reunião ficou posteriormente sem efeito porque a mudaram para o Gil 

Eanes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A próxima Assembleia de Freguesia vai realizar-se em Setembro, em data a designar;----------------- 

d) Recebido convite para o convívio dos moradores do Bairro Jardim, a realizar no dia 27;-------------- 

e) A finalizar as Jornadas de Arte Popular, foi organizado o convívio no Santoinho, que correu, como 

habitualmente, da melhor maneira;------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Dado conhecimento do pedido efectuado ao Município para que, a exemplo de outras 

deliberações de eventos em outras freguesias, seja também a UFVC contemplada pela animação 

que fez na cidade, no decorrer do mês de Junho;-------------------------------------------------------------------- 

g) Por solicitação do Agrupamento 348 dos Escuteiros da Meadela, foi cedida a carrinha para os 

dias 17 e 21 de Julho;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Dado conhecimento que a Kelly Services deixou de utilizar as antigas instalações de Monserrate;- 

i) Recebido agradecimento da PSP de Viana do Castelo pelo apoio ao Trail organizado no seu 

143º aniversário;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Dado conhecimento da informação recebida da Câmara Municipal sobre as águas da zona balnear 

da Argaçosa;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Recebido agradecimento do Olímpico Vianense pelo apoio nas comemorações do seu 

25º aniversário;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) Dada a informação do pedido do Grupo Renascer para cedência, nos dia 22 e 23 de Julho, da 

carrinha para apoio ao Festival de Folclore.--------------------------------------------------------------------------- 

----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 dez minutos.------------------------------------------------- 

 
O Presidente                                                         O Secretário 

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

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)        (Manuel Lima da Cunha Júnior) 

 

O Vogal                                                                                       O Vogal 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)    (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 
 


