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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

27 de Abril de 2020 

Pelo confinamento aconselhado e, pela segunda vez, por videoconferência, reuniram os membros do 

Executivo, aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, entre as onze e as treze horas. 

Esta reunião 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 57 foi aprovada por unanimidade e será assinada em 

próxima oportunidade. Foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------- 

1. Atribuição de Subsídios: deliberada a atribuição dos seguintes subsídios:------------------------------------------ 

- AISCA: 200 € (duzentos euros) para ajudar nos custos não conseguidos nas despesas feitas pela AISCA na 

campanha que liderou para o fornecimento de materiais de protecção para a ULSAM.----------------------------- 

2. Limpeza de baldio no Monte da Cova: deliberado adjudicar a limpeza do nosso baldio à firma André Vital, 

pelo valor de 750€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------- 

3. Aquisição de materiais de protecção: deliberado adquirir à firma Abreu & Pedra, 60 máscaras FFP2 e 12 

viseiras, pelo valor de 372€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, destinados aos funcionários da UFVC.-- 

4. Deliberações da Câmara Municipal (Polo da Meadela): Dada a informação da deliberação do Município 

da atribuição de 20 mil euros para as obras de remodelação e ampliação do edifício do polo da Meadela 

(1ª fase).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Pedido de marcação de visita à Freguesia: continuamos a aguardar a resposta do Vereador Arquitecto 

Luís Nobre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Obras de remodelação do Polo da Meadela + Multibanco + GF Lavradeiras da Meadela: Foi dada a 

informação de como vão decorrendo as obras, que motivado pela pandemia terem originado alguns 

contratempos na sua conclusão. Continuam a ser encetadas diligências para a concretização da instalação 

do Multibanco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Condomínio do Polo de Monserrate: foi efectuado o pagamento das despesas de condomínio.------------- 

8. Fornecimento de máscaras à população: no âmbito da pandemia associada ao vírus Covid-19, a Câmara 

Municipal deliberou fazer a entrega de 2 mil máscaras à UFVC, que obviamente não chegam para todos os 

Munícipes da área geográfica dada UFVC. Após análise do assunto e a necessidade de criar um critério o 

mais adequado possível, foi deliberado distribuir uma máscara a cada munícipe com mais de 60 anos e a 
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todos os outros mais vulneráveis que para o efeito de levantamento se deverão dirigir à Sede e a cada um 

dos polos onde será registada a sua identificação.----------------------------------------------------------------------------- 

9. Transporte de bens alimentares do Banco Alimentar: Por solicitação da Caritas Diocesana, no próximo 

dia 29, a carrinha do Polo de Monserrate estará disponível para colaborar no transporte.------------------------- 

10. “Canil” provisório na Rua Nova de S. Bento: No prosseguimento do deliberado em reunião anterior, foi 

enviado ofício ao Município a solicitar rápidas diligências na resolução do assunto. Aguarda-se decisão.------ 

11. Saudação ao 25 de Abril: Este ano, comemoramos o aniversário da Revolução dos Cravos de forma 

diferente do habitual. Não pudemos sair à rua por culpa de um vírus, fomos forçados a festejar os valores 

de Abril com distanciamento social é certo, mas igualmente com Solidariedade, Liberdade e respeito pelos 

outros. Neste momento, singular da nossa história, que nos obriga a criar novas formas de estar juntos, 

continuemos a festejar Abril e a combater o medo. A UFVC apela para a união de TODOS, e assim, 

contribuirmos para uma sociedade livre, desenvolvida, fraterna e igualitária. VIVA O 25 DE ABRIL. Saudação 

aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Moção 1º de Maio: no dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, centenas de milhares de operários iniciaram 

uma luta histórica, reivindicando o estabelecimento da jornada de oito horas de trabalho, e que foram 

impiedosamente reprimidos pelas Entidades Policiais e Patronais. Em Portugal, só se voltou a comemorar 

livremente o 1º de Maio, a partir de 1974. Neste sentido, o Executivo da UFVC delibera por unanimidade: 

“Saudar todas e todos os trabalhadores e em particular os que vivem e/ou trabalham na área geográfica da 

UFVC, manifestando a sua solidariedade com a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida digna 

e com direitos. VIVA O 1º DE MAIO”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Doação de pescado pela DOCAPESCA: A propósito da crise instalada pela pandemia a Doca Pesca está a 

levar a cabo a iniciativa social da oferta de pescado aos mais carenciados. Face à solicitação dirigida à UFVC, 

foi deliberado aderir e colaborar no transporte e encaminhamento da doação. Em resposta à DOCAPESCA 

vamos referir as Entidades que de momento nos parecem mais carenciadas como: Associação de 

Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo, Congregação de Nossa Senhora da Caridade, Refeitório 

Social de Nossa Senhora de Fátima, Lar de S. Tiago e Casa dos Rapazes.------------------------------------------------ 

14. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) foi recebida informação do Presidente da Comissão de Festas de Santa Cristina da Meadela, a informar do 

cancelamento das Festas da Meadela, motivado pela crise da pandemia. Admitiu, porém, que, se as 

condições se proporcionarem, poderão ser realizadas somente as cerimónias religiosas;-------------------------- 

b) foi colhida também a informação de que na Romaria de Nossa Senhora da Agonia, todos os eventos foram 

anulados com decisão mais pormenorizada em reunião a realizar no próximo dia 5 de Maio. Admitem-se 

para já apenas cerimónias religiosas restritas.---------------------------------------------------------------------------------- 

Para que conste foi elaborada a presente acta composta por 3 páginas, devidamente numeradas e rubricadas 

pelo Executivo da União das Freguesias e que será assinada, por quem presidiu, por mim, António José 

Rodrigues Soares Basto, que secretariei, e pelos participantes 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) 

 


