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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, com a presença de José 

António Gonçalves Ramos (Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Luís 

Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva Guerreiro. O Vogal 

Amadeu Morais Bizarro, por compromissos familiares, não pôde estar presente.-------------------------- 

Como previamente combinado, estiveram presentes representantes da Direcção da Associação de 

Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo, que amplamente expuseram os principais 

problemas e dificuldades na gestão da Associação. Por parte da UFVC foi manifestada a 

disponibilidade para continuar a apoiar a Associação dentro das limitações existentes.------------------ 

Após a aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------- 

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

- Deliberado que a UFVC assuma os custos com os folhetos publicitários da Associação de 

Reformados, cujo custo é de 160€, a que acresce a taxa do IVA em vigor;------------------------------------ 

- União dos Sindicatos de Viana do Castelo: 450€ (quatrocentos e cinquenta euros) para apoio nas 

comemorações do Dia Internacional da Mulher;--------------------------------------------------------------------- 

- RelaxArte: 200€ (duzentos euros) para apoio às actividades de 2020;--------------------------------------- 

- RelaxArte: 100€ (cem euros) para apoio ao Grupo de Teatro “Ecos de Cena”;----------------------------- 

- Associação de Moradores da Cova: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio a II Trilhos de 

Viana;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Olímpico Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao VIII Trail de Santa Luzia;------ 

- Associação de Natação do Minho: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao Torneio Taça 

Vale do Tejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Regularização de sepultura perpétua: Foi apresentada uma declaração a solicitar a alteração do 

registo da sepultura perpétua nº 13 do quarteirão 03, da actual titular Maria das Dores Pires Costa, 
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já falecida, para o nome de uma das suas herdeiras: Maria da Glória Pires Quintas Viana, residente 

no Caminho de Santiago, 324, São Sebastião, 4905-615 Geraz do Lima (Santa Maria). Esta decisão 

foi tomada com base no documento apresentado, onde consta que a co-herdeira Marília da 

Conceição Pires Quintas Silva dá o necessário consentimento para que sua irmã averbe a referida 

sepultura apenas em seu nome.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Acesso a Garagens – Largo Luís Filipe: No prosseguimento de diversos contactos, foi dada a 

informação do envio ao Eng.º Nuno Pinto do croqui e orçamento, para que este assunto mereça a 

anuência do Município e resolução definitiva deste antigo problema dos moradores.-------------------- 

4. Instalações da Associação de Moradores de Portuzelo: Reunidos que estão os documentos para 

eventualmente se avançar com os melhoramentos, foi o dossier entregue ao Vogal Vítor Silva, para 

o devido tratamento e análise que merecerá, em breve, discussão pormenorizada.-----------------------  

5. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dada a informação do envio de novo oficio ao Município a solicitar a marcação de visita à 

freguesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Dada a informação do envio de ofício dirigido ao Município a solicitar a atribuição de verba que 

permita custear a aquisição de um veículo para o transporte de alunos e refeições escolares para o 

Jardim de Infância e EB1 de Portuzelo;--------------------------------------------------------------------------------- 

c) Ponderada a possibilidade de ceder as instalações de Monserrate por 25 ou 50 horas para acção 

de formação financiada;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Dada a informação da cedência das instalações de Monserrate para reunião de partilhas de 

família idosa e extensa e com dificuldades de mobilidade;-------------------------------------------------------- 

e) Recebido e aceite o pedido de cedência da carrinha para transporte de bens alimentares para a 

Caritas, no dia 12 de Fevereiro;------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Reencaminhadas para a Edilidade as preocupações com o perigo em que se encontra o Tanque 

do Corucho;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Dada a informação de que a Infra-estruturas de Portugal respondeu que, dentro de dias, será 

resolvido o problema dos semáforos da Rua de Portuzelo;-------------------------------------------------------- 

h) Porque a carrinha de Monserrate vai ser utilizada pelo Clube de Monserrate no dia 22, vai o 

pedido efectuado pelo Grupo de Escuteiros do Senhor do Socorro ser respondido negativamente;--- 
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i) Vai ser reencaminhada para o Município a reclamação da falta de iluminação na Avenida 

Humberto Delgado (frente ao Shopping) apresentada pelo munícipe Rui C. Fernandes;------------------ 

j) Efectuado o balanço de como decorreu o Encontro de Janeiras de Abelheira.---------------------------- 

----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 Vogal 

                                                                                (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                  O Vogal             

(Rita Joana da Silva Guerreiro)                         (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 


