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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
8 de Junho de 2020 

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

Executivo, aos oito dias do mês de Junho, entre as onze horas 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 60 foi aprovada por unanimidade e será assinada em próxima oportunidade.-------------- 

Foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------ 

1. Alteração de destino de fracção do prédio sito na Rua Conde de Aurora, nº 11: Da Administração do 

condomínio do prédio foi recebido pedido para o consentimento de alteração do destino da fracção “A” para 

Takeaway-Restaurante e Bebidas. Após análise do assunto, foi decidido responder ao Administrador do 

Condomínio que não nos parece existirem condições mínimas para a dita alteração mas que, no entanto, 

estaria a UFVC, como proprietária da Fracção D, disponível para uma reunião de condóminos para analisar 

o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Limpeza de bermas e valetas na área da Meadela: Face à reconhecida necessidade de procurar manter a 

limpeza atrás mencionada, foi deliberado adjudicar à firma Venafil, pelo valor de 1930€, a que acresce a taxa 

de IVA em vigor, o corte de vegetação, incluindo a sua recolha e transporte a vazadouro, nos seguintes 

arruamentos: Rua da Bouça Longa, Rua da Veiga, Rua da Grafata, Rua Ruque-Ruque, Rua da Fábrica, Rua e 

Travessa do Ermitério, Rua da Senhora da Ajuda, Rua Padre Alfredo Guerreiro, Rua da Ventela e Rua da Fonte 

do Branco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tempos livres de Verão: No prosseguimento do deliberado anteriormente, foi definitivamente decidido 

não realizar os tempos livres de Verão. Face aos condicionamentos e necessidade de, em segurança, 

controlar a epidemia Covid-19. Para o efeito, vai ser emitida uma nota da UFVC aos encarregados de 

educação dos habituais participantes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Assembleias de Freguesia: Foi dada a informação da realização das Assembleias de Freguesia no dia 26 

de Junho, sendo que a primeira se inicia às 21 horas e a segunda pelas 23 horas. Por razões de espaço, a 

Assembleia realizar-se-á nas instalações do Polo de Monserrate e não será aberta ao público.------------------- 
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5. Feira semanal da Meadela: Na sequência da progressiva normalização dos serviços, reabriu a feira da 

Meadela no passado dia 31 de Maio, tendo o seu funcionamento decorrido dentro da melhor forma, 

cumprindo as normas em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Abertura da época balnear: O Presidente informou da reunião por videoconferência com o Vereador 

Ricardo Carvalhido e de algumas directrizes tomadas. Como a abertura da época apenas está prevista para 

o próximo dia 27 de Junho, e porque as Praias Norte, do Coral e da Argaçosa estão a ser frequentadas e em 

condições de pouca higiene, foi deliberado elaborar um ofício a enviar ao Município a pedir ajuda e 

intervenção imediata para cumprimento da lei em vigor.------------------------------------------------------------------- 

7. 762 anos da Outorga do Foral pelo Rei D. Afonso III: Por convite do Presidente do Município, a UFVC 

aceitou colaborar na realização de alguns eventos integrados na comemoração da efeméride. Assim, no dia 

18 de Junho, pelas 11 horas, participaremos na homenagem a Edmar Oliveira, no descerrar de uma placa de 

homenagem a este ex-autarca e destacado colaborador das Festas de Nossa Senhora da Agonia nos 

Armazéns da VianaFestas, que terão o seu nome. Pelas 12 horas, proceder-se-á à cerimónia de reabertura 

do polo da Meadela, após os significativos melhoramentos.---------------------------------------------------------------- 

8. Apoio da West Sea: No prosseguimento do deliberado anteriormente, foram efectuadas diligências para 

averiguar das principais carências que possam vir a ser apoiadas. Neste sentido, foi reencaminhada para a 

West Sea a relação pormenorizada das necessidades das instituições: Associação de Reformados e 

Pensionistas de Viana do Castelo, Casa dos Rapazes, Cantina Social de Nossa Senhora de Fátima e 

Conferência Vicentina de Santa Cristina, da Meadela.------------------------------------------------------------------------ 

10. Doação de pescado pela Docapesca: Continua a ser recebido pescado, sendo a última doação entregue 

à Casas dos Rapazes. As próximas serão entregues à Caridade e Lar de S. Tiago.-------------------------------------- 

11. Pedido de marcação de visita à freguesia: Continuamos a aguardar.----------------------------------------------- 

12. Acesso às garagens do Largo Luís Filipe: Continuamos a aguardar.-------------------------------------------------- 

13. Aquisição de veículo - Refeições escolares: Aguarda-se decisão e o esclarecimento relacionado com o 

pagamento do vencimento da funcionária que esteve ao serviço no período do confinamento no mês de 

Abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Concessão de Ossário: Deliberada a atribuição de alvará do ossário nº 46, da fila 02, a Maria Julieta Dias 

Afonso da Rocha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. “Canil“ provisório na Rua Nova de S. Bento: Continuamos a aguardar deliberação do Município, 

regularização e regresso da tranquilidade dos moradores da área.------------------------------------------------------- 

16. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dada a informação da cedência da carrinha à Methamorphys para transporte de briquetes entre Fontão 

e o Casulo Abrigo na Areosa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Dada informação do processo de reclamação de ruídos na Quinta de Monserrate, que a PSP informou ter 

transitado para o Ministério Público.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  Dada a informação de que a EDV está a utilizar o rinque desportivo do Bairro dos Pescadores. Porque 

estão a utilizar em horário fixo, foi salientado que deve permanecer a melhor cooperação entre os habituais 

utilizadores do Bairro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Porque se constata que os parques infantis estão a ser utilizados sem o controlo de prevenção em vigor, 

vão sendo avisados os seus frequentadores que a sua utilização é da sua plena responsabilidade.-------------- 

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, 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) 
 


