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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Aos nove dias do mês de Dezembro 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:-------------------------------- 

- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 300€ (trezentos euros) para aquisição de 30 exemplares do 

livro “Baús de Memória“, do Padre Artur Coutinho;----------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Santa Maria Maior Feminina: 90,00€ (noventa euros) para aquisição de 

cabazes de Natal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Santa Maria Maior Masculina: 90,00€ (noventa euros) para aquisição de 

cabazes de Natal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Fátima: 120,00€ (cento e vinte euros) para aquisição 

de cabazes de Natal;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Monserrate: 120,00€ (cento e vinte euros) para aquisição de cabazes de 

Natal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conferência Vicentina da Meadela: 120,00€ (cento e vinte euros) para aquisição de cabazes de 

Natal;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina do Senhor do Socorro: 120,00€ (cento e vinte euros) para aquisição 

cabazes de Natal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Paróquia de Monserrate: 200,00€ (duzentos euros) para apoio à festa de Natal;------------------------- 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 100€ (cem euros) para apoio à 

festa de Natal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Apoio Social: A título excepcional, e porque se trata de uma munícipe com dificuldades 

financeiras, foi deliberado o pagamento aos SMSBVC de uma factura de água em atraso a Maria 

Etelvina Araújo Sampaio, no valor de 37,70€.------------------------------------------------------------------------- 

3. Projecto “O Homem Garranos e Lobo”, de Miguel Filgueiras: Na sequência das diligências 

efectuadas e deliberadas na reunião anterior, por sugestão do interessado e por razões de doença 

de um outro parceiro do projecto, este assunto fica a aguardar melhor oportunidade, não cabendo, 

assim, de momento, qualquer apoio.-----------------------------------------------------------------------------------  

4. Adoração dos Reis Magos: Aprovado o projecto do cartaz. Continuamos a efectuar todas as 

diligências para que tudo decorra da melhor forma.---------------------------------------------------------------- 

5. Tempos livres de Natal: Continuam abertas as inscrições até ao próximo dia 13 e contam-se até 

ao momento 25 crianças inscritas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Instalações da Associação de Portuzelo: Acordado que a UFVC vai assumir o projecto elaborado 

pela PROMIN, pelo valor de dois mil euros, a que acresce IVA à taxa legal.----------------------------------- 

7. MAIS VIDA (Centro de Promoção de Envelhecimento Activo): No sentido de procurar ajudar a 

disponibilizar na área geográfica da UFVC cada vez mais e melhor apoio ao envelhecimento, foi 

deliberado subscrever o protocolo em regime experimental de seis meses com “MAIS VIDA” a que 

caberá um encargo mensal de 125,00€ por um grupo estabelecido de dez idosos e de duas horas 

por semana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. XVII Congresso Nacional da ANAFRE (24 e 25 de Janeiro): Na próxima Assembleia de Freguesia 

vai ser convidado um membro a participar, sendo que o Executivo será representado por António 

Basto e Vítor Silva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Procedimento Concursal Ajuste Directo: No âmbito da ampliação e remodelação do edifício do 

polo da Meadela a decorrer, foi verificada a necessidade de remodelação da instalação eléctrica, já 

antiga, do edifício. Nesse seguimento, fica delibera a abertura de procedimento concursal de ajuste 

directo, com convite a endereçar à fima Electro Industrial, com preço-base de 5.000 € (cinco mil 

euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Homenagem a Zeca Lomba: A UFVC fez-se representar pelo Presidente no Jantar de 

Homenagem. Ratificada a lembrança atribuída pela UFVC no valor de 94,98€.------------------------------ 
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11. Permuta de sepultura perpétua: Considerando que a sepultura nº 53 do quarteirão nº 06 só 

tem uma fundura e que o seu proprietário, Manuel da Silva Pinto, morador na Rua do Xisto, 185, 

4900-866 Viana do Castelo, não terá sido devidamente informado por ocasião da sua aquisição em 

Janeiro de 2013, foi deliberada a permuta desta com a sepultura perpétua nº 46 do quarteirão 

nº 08.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Na sequência do auto de transferência de competências, e no sentido de esclarecer devidamente 

os trabalhos a efectuar, foi solicitada ao Vereador Arquitecto Luís Nobre visita aos locais. Está 

aprazada visita no próximo dia 10 de Dezembro com os Técnicos do Horto e Serviços de Limpeza;--- 

b) Aceite o pedido para utilização, em regime experimental, das antigas instalações de Monserrate 

às 4as.-feiras, das 17 às 19 horas, para utilização pela munícipe Maria Cerqueira como atelier de 

cabeçudos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Recebido da Câmara Municipal agradecimento pela colaboração prestada na rodagem do filme 

SOMBRA;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Aceite o pedido para utilização da sala de Santa Maria Maior para a realização de uma reunião 

de pais da EB2/3 da Abelheira, no dia 12 de Dezembro, pelas 20 horas, cujo acesso será assegurado 

pela funcionária Vera Cerqueira;----------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebido dos Bombeiros Voluntários agradecimento pelo subsídio concedido;-------------------------- 

f) Enviado ofício à Engª Maria da Cruz a solicitar a colaboração na reparação de um buraco no piso 

na Rua da Bandeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Dada a informação da colaboração prestada pela UFVC para a concretização de acordo na criação 

de estacionamento e passeio na Rua de Lencastre em terrenos pertença dos Munícipes Armindo 

Ribeiro e Joaquim Sousa, tendo ficado salvaguardado que em futuros projectos nestes terrenos 

serão sempre estes considerados para índice de construção.---------------------------------------------------- 

----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 duas horas e quarenta minutos.----------------------------------------- 
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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) 

 


