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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro 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 e Vítor Manuel Antunes da Silva. A Vogal Maria Rosa Ferreira 

Pinheiro de Almeida Figueiredo, por razões de saúde, 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:------------------------------------------ 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à sua 

festa de Natal;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Comissão de Festas da Meadela: 237,10€ (duzentos e trinta e sete euros e dez cêntimos) para aquisição 

de ½ Libra em ouro para a realização do sorteio na Festa em Honra de Santa Cristina;----------------------------- 

- Associação de Moradores da Cova: 200€ (duzentos euros) para apoio à sua festa de Natal.--------------------- 

2. Spot (vídeo) Canal Viana: Deliberado patrocinar vídeo de Natal pelo valor de 100€ (cem euros).------------ 

3. Aquisição de cabazes de Natal: À semelhança de anos anteriores, foi deliberado adquirir 22 cabazes de 

Natal à Mercearia da Ribeira para oferta aos funcionários da Autarquia, pelo valor unitário de 32,99€ com 

IVA incluído.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Alteração de toponímia: O Município, a que se associou a UFVC e os Vianenses em geral, 

congratularam-se com a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. No seguimento do ofício recebido 

da Câmara Municipal, foi aprovada por unanimidade a alteração da actual designação da Rua Frei 

Bartolomeu dos Mártires para Rua São Bartolomeu dos Mártires. Neste sentido, vai a referida proposta ser 

encaminhada para a Assembleia de Freguesia para discussão e aprovação.-------------------------------------------- 

5. Projecto “O Homem Garranos e Lobo”, de Miguel Filgueiras: Na sequência do protocolo estabelecido, 

foi deliberado assumir o custo do projecto até final do corrente ano. No entanto, vai ser questionado o 

autor para esclarecimento de questões tais como se a candidatura apresentada foi aprovada, qual a 

previsão da conclusão do filme, se o Município ou outras Entidades estão envolvidas, qual a distribuição 
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prevista e os proveitos esperados. Posteriormente, e logo que recolhidos todos os elementos, faremos a 

respectiva avaliação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Adoração dos Reis Magos: Deliberado manter a tradição nos moldes dos anos anteriores. A data 

estimada é o dia 7 de Janeiro. Vão continuar os contactos para que a iniciativa continue a ter o mesmo 

êxito dos anos anteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Tempos Livres de Natal: Deliberado manter a realização dos tempos livres de Natal. Estes vão decorrer 

entre 18 de Dezembro e 3 de Janeiro inclusive. Decidido solicitar a colaboração do Colégio do Minho, 

manter o custo de 65€ por criança e convidar o Professor João Branco para coordenador.------------------------ 

8. Instalações da Associação de Portuzelo: Após várias diligências, existe já uma proposta do autor do 

projecto. Vai ser apresentada uma contraproposta no valor de 1500€ pelo trabalho executado 

anteriormente. A confirmar-se a sua aceitação, se decidirá do seguimento ou definição dos 

melhoramentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Aquisição de viatura para o Polo da Meadela: Face ao prazo de validade da carrinha de transporte de 

crianças e de refeições escolares, que termina em Agosto de 2020, foi deliberado pedir orçamentos para 

uma nova viatura e solicitar ao Município o apoio para a sua aquisição.------------------------------------------------ 

10. Concessão de ossário: Deliberado outorgar direito de concessão do ossário nº 72 na fila nº 3, do 

Cemitério Paroquial da Meadela, a Ana Sofia de Passos Vaz Martins, residente na Rua Henrique Lopes, 29 

r/c Direito Frente, 4900-716 Viana do Castelo.--------------------------------------------------------------------------------- 

11. Trabalhos complementares: Remodelação e Ampliação do Edifício do Polo da Meadela: Em sequência 

do deliberado na última reunião de executivo, e ao abrigo do n.º 4, art.º 370 do CCP, foi recebido 

orçamento da Firma José Abreu Enes da Lage & irmão Unipessoal, Lda, para a execução dos trabalhos 

complementares, num total de 44.000 (quarenta e quatro mil euros). Cabendo o orçamento na previsão 

efectuada, vai ser assinado o contrato de trabalhos e o respectivo auto de consignação.-------------------------- 

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

a) Foi dada a informação da realização da próxima Assembleia de Freguesia no dia 13 de Dezembro;---------- 

b) Recebido convite da Ameadella Atelier para a inauguração do novo espaço no Parque Industrial da 

Meadela;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Recebida solicitação para apoio à visita de estudo de turma do 9º ano da Escola de Santa Maria Maior. 

Vai ser respondido pela negativa, tendo em consideração os diversos apoios atribuídos globalmente;--------- 
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d) Enviado ofício a denunciar a parceria de manutenção dos Jardins da Urbanização Bela Vista e Parque 

Infantil de S. João com a APPACDM/CEPVI, tendo em linha de conta o protocolo de transferência de 

competências com o Município;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebido e aceite pedido para cedência da sala das antigas instalações de Monserrate, às 4ª-feiras, a 

Graça Cerqueira, das 17 às 19 horas, mas com a salvaguarda de carácter provisório;------------------------------- 

f) Dada informação de pedido de reunião com o Vereador Luís Nobre para definitivamente esclarecer a 

responsabilidade dos trabalhos efectuados pelos cantoneiros de Monserrate e Santa Maria Maior e que 

não estão definidas as responsabilidades no Protocolo recentemente estabelecido e que tem que ser 

efectuados;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Recebido convite para o almoço comemorativo do aniversário da Juventude de Viana, no dia 1 de 

Dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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                                                        O Secretário 

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

 

O Tesoureiro                                                         O Vogal 

 (Amadeu Morais Bizarro)                                  (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                      

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

                     

 


