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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
11 de Maio de 2020
Pelo confinamento aconselhado, e pela terceira vez por videoconferência, reuniram os membros do
Executivo, aos onze dias do mês de Maio, entre as onze e as treze horas. Este encontro contou com a
presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e dos Vogais António José Rodrigues Soares Basto,
Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva
Guerreiro. A acta nº 58 foi aprovada por unanimidade e será assinada em próxima oportunidade. Foi
estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos: ...................................................................................................
1. Oferta de coroa para o 1º de Maio: Por solicitação do Município, aderiu a UFVC à exposição de coroas de
Maio na Praça da República. Para o efeito foi encomendado uma coroa, pelo valor de 50€ (cinquenta euros)
que foi devidamente identificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sepultura perpétua: Deliberada a atribuição de alvará de sepultura perpétua nº 51 do quarteirão 10, a
Maria de Fátima Velho da Cruz Gomes de Araújo.----------------------------------------------------------------------------3. Reabertura do Cemitério Paroquial da Meadela: Ratificada a decisão da reabertura do Cemitério a partir
do dia 2 de Maio, após as medidas tomadas de acordo com o estado de emergência da Covid-19.-------------4. Renda do recinto da feira da Meadela: Enquanto a feira não voltar ao seu actual local, pelas razões
conhecidas da pandemia, o proprietário anuiu que, neste período, a renda seja apenas de €500,00. Em
próxima oportunidade deverá ser analisada a hipótese de a feira regressar ao local, apenas com produtos
hortícolas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ATL de Verão: Aguarda-se o desenvolvimento do estado da pandemia, bem como as decisões que vierem
a ser tomadas por legislação. De momento, parece não estarem reunidas as condições mínimas para
concretizar este ano, os tempos livres de Verão.------------------------------------------------------------------------------6. Funcionamento dos serviços: Na sequência da situação de confinamento social, foi deliberado manter o
funcionamento dos serviços em 50% de semana a semana, pelo menos até ao próximo dia 25 de Maio.-----7. Limpeza do logradouro na Rua João Castelão Pereira: Porque a resposta dos SMSBVC ao pedido de
intervenção não nos parece ser a mais adequada para a resolução do problema, vai continuar-se a solicitar
a ponderação e resolução do problema.-----------------------------------------------------------------------------------------8. Tampa quebrada e em perigo junto do Edifício Classe: Foi já este assunto participado ao Município, pelo
que se aguarda a reparação o mais urgentemente possível.---------------------------------------------------------------9. Melhoramentos na Quinta de Monserrate: As obras estão a desenvolver-se em bom andamento.
Recentemente, alguns moradores insurgiram-se por terem muito pouco conhecimento do que iria ser feito
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junto das suas moradias. Por solicitação da UFVC, um técnico do Município esteve no local, fez os necessários
esclarecimentos e colheu sugestões que ficou de ter em consideração.------------------------------------------------10. Casa Mortuária Municipal de Viana do Castelo: Ao longo dos anos tem vindo a ser reivindicado dotar
Viana do Castelo de um equipamento digno destinado a acolher os cidadãos no momento particular de
despedida dos seus entes queridos. O Executivo da UFVC, ao tomar conhecimento da recente deliberação
do Executivo Municipal da adjudicação desta importante execução, não pode deixar de manifestar o seu
regozijo por tão importante decisão. Todos ficaremos também muito satisfeitos com a concretização e
decisão do projecto do Crematório.----------------------------------------------------------------------------------------------11. “Canil” provisório na Rua Nova de S. Bento: A Técnica Veterinária Municipal, Dra. Rita Bezerra,
respondeu ao ofício endereçado, que em termos práticos não resolve o problema nem acalma os moradores.
Vamos continuar a aguardar que a Câmara Municipal ajude a concretizar-se o Canil há muito prometido.---12. Obras de remodelação do Polo da Meadela: Continuam em andamento as obras adjudicadas. Aguardase que quarta-feira sejam iniciada a instalação do Multibanco. Deliberado adquirir à firma “JOLARME” um
kit de vigilância, pelo valor de 1355,90€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------13. Saudação ao Sport Clube Vianense: Na sequência da subida do nosso glorioso Sport Clube Vianense aos
campeonatos nacionais de futebol sénior, o Executivo da UFVC manifesta por unanimidade o seu regozijo e
congratula-se com este merecido acontecimento. Estamos todos muito felizes por vermos o nosso Clube
regressar finalmente ao lugar que merece. Parabéns Vianense!---------------------------------------------------------14. Pedido de Marcação de Vista à Freguesia: Continuamos a aguardar.----------------------------------------------15. Acesso às garagens do Largo Luís Filipe: Aguarda-se marcação de encontro com o Engenheiro Nuno Pinto
para fazer a análise deste longo processo.--------------------------------------------------------------------------------------16. Fornecimento de máscaras à população: Efectuado um balanço de como decorre a distribuição.
Admitido, em próxima oportunidade, ponderar melhorar a forma de entrega.---------------------------------------17. Aquisição de veículo - Refeições escolares: Continuamos a aguardar decisão de apoio por parte da
Câmara Municipal, para posterior decisão.-------------------------------------------------------------------------------------18. Doação de pescado pela DOCAPESCA: Foi respondida afirmativamente a nossa adesão ao projecto.
Aguarda-se informação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Plano de contingência (COVID-19): Como é sabido, o Executivo tem mantido o contacto com as diversas
entidades na área geográfica da UFVC para que, dentro das suas capacidades, possa colaborar e apoiar no
que estiver ao seu alcance. Sentimos que a Caritas Diocesana tem tido uma maior procura por munícipes
carenciados e alguns deles têm solicitado um maior pedido de apoio nas despesas de rendas, gás e farmácia.
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Para se procurar evitar os inevitáveis oportunismos, foi-nos solicitada a colaboração na identificação e ajuda
essencialmente de imigrantes recenseados na UFVC.------------------------------------------------------------------------20. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Recebida a informação de que, a partir do próximo dia 12, no terrado junto à cadeia, vai haver feira de
produtos agrícolas às terças, quintas e sextas-feiras;------------------------------------------------------------------------b) Recebida informação da Câmara Municipal do corte de trânsito na Estrada da Papanata, no sentido da
A28, de 14 a 20 de Maio;------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Recebida da Câmara Municipal, informação de condicionamento do trânsito na envolvente ao Bairro
Social da Meadela, Rua de Santa Cristina e António Gonçalves Pires, na área da Meadela, e nas Ruas Eça de
Queirós, Salvato Feijó e Dr. Ribeiro da Silva, na área de Santa Maria Maior, a partir de 12 e até 19 de Maio;
d) Recebida da Associação Comercial e Industrial de Barcelos solicitação de apoio de material didáctico para
jovem da Meadela. Porque a Câmara Municipal deliberou recentemente a cedência deste tipo de
equipamentos a alunos carenciados, e que a sua distribuição seja coordenada pelos respectivos
Agrupamentos Escolares, foi respondido em conformidade.---------------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por três páginas, devidamente numeradas e rubricadas, o Executivo
da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser assinada por quem presidiu, e por mim,
António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei, e pelos presentes que o pretendam fazer.-------O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
O Secretário____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)
O Tesoureiro ____________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Vítor Manuel Antunes da Silva)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rita Joana da Silva Guerreiro)

