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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 13 DE MAIO DE 2019 

 
Aos treze 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:-------------------------------- 

- Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros) destinados a apoiar o Torneio Viana Cup 

2019;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 300€ (trezentos euros) destinados a apoiar a Festa da 

Padroeira;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Moto Clube Foz do Lima: 200€ (duzentos euros), para apoio à Concentração Motard 2019;----------- 

- Grupo Desportivo da Meadela: 850€ (oitocentos e cinquenta euros) destinados ao apoio ao 

8º Torneio Zeca Lomba e comemorações do seu 42º aniversário;----------------------------------------------- 

- Coral Polifónico de Viana do Castelo: 200€ (duzentos euros) destinados a apoiar nas despesas da 

deslocação ao Encontro de Corais, a realizar em Cascais.---------------------------------------------------------- 

 2. Concurso Maio Florido: O júri constituído por José António Gonçalves Ramos, António José 

Rodrigues Soares Basto, do Executivo, Rosa Maria Araújo Lopes Gonçalves, funcionária, e João 

Pedro Barbosa Rodrigues, munícipe e habitual colaborador que fotografou todos as coroas a 

concurso, reuniu no dia 1 de Maio de 2019, a partir das 8:00 horas, tendo procedido à visita das 

diversas coroas inscritas no concurso e colocadas nas diversas artérias da área geográfica da União 

das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. Após verificação 

in loco e devidamente fotografadas todas as participações, reuniu o Júri no Polo de Monserrate e 

decidiu atribuir as seguintes classificações:---------------------------------------------------------------------------- 
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Estabelecimentos de Ensino: 1º Escola Preparatória Dr. Pedro Barbosa; 2º Escola Secundária de 

Monserrate; 3º ex æquo Colégio do Minho e Jardim de Infância nº 1 da Abelheira;------------------------ 

Associações: 1º Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica (Fomento); 2º ASCISF; 3º Erpi 

(Caridade);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Particulares: 1º Laura Marques (Rua dos Poveiros); 2º Jaime José Moreira Fonseca Gomes (Rua 

Ventura Terra); 3º Sara Maria Marques Gorito (Estrada da Papanata).---------------------------------------- 

Notas: a) Inscreveram-se 20 participantes, com 27 coroas a concurso. b) Prémios atribuídos por 

escalão no valor de 75€ aos 1ºs; 50€ aos 2ºs e 25€ aos 3ºs.. c) Considerando que o Colégio do 

Minho empatou na pontuação final com o Jardim de Infância nº 1 da Abelheira, o Júri decidiu 

atribuir o 3º lugarºex æquo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Concessão de sepulturas perpétuas: Deliberada a concessão das seguintes sepulturas perpétuas:  

- Sepultura perpétua nº 44 do quarteirão nº 10, a José Salvador Marques de Passos, residente na 

Rua Padre José Martins Carneiro, 124, 4900-766 Viana do Castelo;--------------------------------------------- 

- Sepultura perpétua nº 45 do quarteirão nº 10, a Alcindo Valentim de Oliveira Barros, residente na 

Rua da Videira, 16, 4900-507 Viana do Castelo.---------------------------------------------------------------------- 

4. Estágio no Curso Técnico de Multimédia: Foi analisado o pedido para estágio da aluna Catarina 

Chavaria. Foi ponderada a hipótese de este estágio poder ter lugar na Associação Empresarial, pelo 

que vão ser efectuadas as diligências necessárias.------------------------------------------------------------------- 

5. Proposta publicitária Norte TV: Foi a proposta recebida analisada. Na sequência de decisão 

anterior, vai ser respondido que a UFVC só aderirá à proposta desde que não advenha para a 

Autarquia qualquer custo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Jogos Florais da AATEC: A exemplo do que tem sido prática, foi deliberada a oferta de 12 livros 

para este concurso, integrado no aniversário da AATEC, a realizar a 18 de Maio.--------------------------- 

7. XXVIII Jornadas de Arte Popular: Discutido e aprovado o programa a realizar de 1 a 29 de Junho.- 

8. Transferência de competências Decreto-lei 57/2019: Analisado o decreto, vamos continuar a 

aguardar a entrada em vigor do mesmo, bem como a inerente proposta da transferência de 

competências por parte do Município, com a respectiva comparticipação financeira.--------------------- 

9. Marchas da Ribeira: Com muita satisfação, foi dada a informação da aceitação de Raquel 

Amorim para a continuação de responsável pelos ensaios das Marchas. Face aos diversos pedidos 
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para actuações, vai ser realizada dentro de dias reunião com a ensaiadora e marchantes, para ver 

das disponibilidades de aderir aos diversos convites.--------------------------------------------------------------- 

10. ATL de Verão 2019: Aprovado o projecto do programa a levar a efeito. Continuam a ser feitos 

contactos para que o ATL continue a ter o êxito a que estamos habituados. As inscrições serão 

abertas a partir de 22 de Maio. O preço por quinzena será de 75 euros. Manifestada e solicitada a 

máxima atenção para a inscrição de crianças com capacidade reduzida, pelo que tudo deve ser feito 

para encaminhar estas crianças para organizações com especialidades e técnicos preparados.-------- 

11. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido do Município estudo para o futuro protocolo de manutenção e gestão de espaços 

verdes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebida da Comissão de Festas da Meadela uma nota sobre a posição tomada pela UFVC do 

início das obras do Bairro do IRHU;-------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Recebido da Comissão de Festas da Meadela mensagem de correio electrónico lamentando, mas 

compreendendo a razão da impossibilidade de apoio à edição do livro de ensaios do Dr. Alberto 

Abreu;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Recebido agradecimento do CGVC pela colaboração prestada aquando do Torneio CGVC By 

Biojaq;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebido e aceite o pedido para a cedência das instalações do Polo de Monserrate para 

realização de reuniões do Grupo de Viana do Castelo que colabora com a “Dress a Girl Around the 

World” na confecção de roupa para crianças em África;----------------------------------------------------------- 

f) Recebido e aceite pedido para a cedência da carrinha para o transporte de materiais do Jardim de 

Infância CATL de Santo António;------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Recebido da Associação de Pais da Escola do Carmo agradecimento pelo apoio concedido na 

viagem de estudo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) Recebido e aceite o pedido da Creche Beija-Flor para a abertura dos sanitários da Argoçosa no 

dia 15 de Maio;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Recebido da União dos Sindicatos de Viana do Castelo agradecimento pela colaboração prestada 

na atribuição de prémios das provas desportivas do 1º de Maio;------------------------------------------------ 
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j) Recebido da Comissão de Melhoramentos da Senhora das Candeias relatório de receitas e 

despesas do ano de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----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 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                                                                 O Vogal                          

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

 

O Vogal 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


