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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

14 de Julho de 2020 

Aos catorze dias de mês de Julho do ano 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 e trinta minutos, com a presença de José António 

Gonçalves Ramos (Presidente) e dos Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro, 

Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Rita Joana da Silva Guerreiro, Rui Manuel Pimenta Salgueiro e Vítor Manuel 

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

1. Regularização de sepulturas perpétuas:-------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Apresentada declaração a solicitar a alteração do registo da sepultura perpétua nº 82, do quarteirão nº 01, 

de Abel Martins Branco Parente, já falecido, para o nome de sua filha, Maria Madalena Martins Parente 

Portela, conforme a relação de bens apresentada nesta Autarquia em 24-06-2020;--------------------------------- 

b) Apresentada declaração a solicitar a alteração do registo da sepultura perpétua nº 33, do quarteirão 

nº 04, de Amaro Fernandes da Silva, já falecido, para seus herdeiros Ana Paula Gonçalves da Silva Ramos 

(cabeça de casal) e Alberto Gonçalves da Silva Ramos, conforme documento da Repartição de Finanças 

apresentado nesta Autarquia em 30-06-2020.---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Contrato de Comodato de Parte de Bem Imóvel, a celebrar entre a União das Freguesias de Viana do 

Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela e o Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela: 

Presente o projecto de contrato de comodato a negociar entre as partes para posterior assinatura.----------- 

3. Procedimento concursal – Limpeza Urbana Meadela: Deliberado abrir procedimento concursal de ajuste 

directo contínuo para a prestação de serviços de remodelação de espaços verdes e limpeza urbana, 

endereçando o convite à firma Venafil – Engenharia, Ambiente e Construções, Lda., até ao valor máximo de 

vinte mil euros, pelo período até três anos.------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Atribuição de nome a arruamento: Considerando a exposição do munícipe Adelino Queirós Cunha 

Marques do estacionamento nas traseiras do edifício Viagar, em que solicita um nome na toponímia da 

freguesia. Este arruamento, que é um túnel que só dá acesso a garagens, fica situado entre a Praça da Galiza 

e a Rua Tenente-Coronel Afonso do Paço. Foi deliberado reencaminhar este assunto para a Comissão de 

Toponímia da Freguesia para análise.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Reparação dos Parques da Folgana e Portuzelo: Pela firma Espaçus foram efectuadas reparações no valor 

de 648€ a que acresce IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------- 

6. Quelha do Túlio: Reconhecida a lacuna da não atribuição de nome nesta transversal da Rua do Marquês 

e Largo Zé Pedro. Porém, é esta Quelha desde há muitos anos reconhecida por Quelha do Túlio. Neste 

sentido foi deliberado solicitar parecer à Comissão de Toponímia para reconhecida falha que, é considerada 

pelos mais antigos de inteira justiça. Foi um munícipe que terá ajudado com alimentação recolhida de sobras 

da Pousada de Santa Luzia os mais pobres em épocas de grandes dificuldades na Ribeira de Viana.------------ 

7. Rectificação de área do prédio urbano sito na Rua Francisco Sá Noronha, nº 231: Com conhecimento de 

causa, e por solicitação do interessado, foi deliberado reconhecer a área coberta de 248 m2 e a área 

descoberta de 150,86 m2 e não de 351 m2, que consta na Caderneta Predial.------------------------------------------ 

8. Quelha das Alminhas (Abelheira): Foi apresentada uma proposta para alargamento deste arruamento, 

em virtude de estar a ser reabilitada uma moradia. Depois de analisada, e visto o proprietário Manuel 

Martins Correia Gonçalves ceder o terreno necessário para o alargamento, concordamos com este, desde 

que os custos sejam da responsabilidade do proprietário da casa a reabilitar. A Autarquia compromete-se a 

emitir um documento da área do terreno cedido ao domínio público.--------------------------------------------------- 

9. Alargamento da Rua António Carvalho Lima: O munícipe Joaquim Antunes tem vindo a solicitar o 

alargamento desta via. Para uma análise mais pormenorizada, vai realizar-se no local um encontro com o 

interessado e decidir-se em conformidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Sinalização dos Caminhos de Santiago: Do munícipe André Shan Lima, foi recebida exposição para 

melhorias de sinalização dos caminhos. Porque já existe alguma sinalética, mas também porque este assunto 

tem vindo a ser tratado diretamente pelo Pelouro da Cultura do Município, em próxima oportunidade 

procurar-se-á discutir o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Apoio da West Sea: Na sequência da doação recebida, foi em cerimónia entregue o valor do donativo 

monetário de 7000,00€ pelas instituições a seguir indicadas: Casas dos Rapazes e Oficinas de S. José: 1750€; 

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 1750€; Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 

1750€; Conferência Vicentina de Santa Cristina (Meadela): 1750€.------------------------------------------------------- 

12. Aquisição de reportagem das Assembleias de Freguesia de 26 de Junho: Deliberado adquirir a Jorge 

Videira, para arquivo, o registo fotográfico pelo valor de 75€ com IVA incluído.-------------------------------------- 
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13. Aquisição de lenços regionais: Deliberado adquirir à Somartis 16 lenços que estão em saldo e que são 

normalmente utilizados nas marchas populares e nas Festas de Nossa Senhora da Agonia, pelo valor de 110€.  

14. Acesso às Garagens da Rua Luís Filipe: Recebida com satisfação a deliberação de aprovação do projecto 

de obras de acesso às garagens. Reivindicação muita antiga e que constitui muita satisfação por parte dos 

moradores destes blocos habitacionais.------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. Canil provisório na Rua Nova de S. Bento: Continuamos a aguardar que a Câmara resolva o problema de 

uma vez por todas. Em recente reunião do Município, foi dada a informação de que o canil vai ser instalado 

em Cardielos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

17. Aquisição de veículo para refeições escolares: Aguarda-se decisão.------------------------------------------------ 

18. Utilização do Parque Infantil do Bairro dos Pescadores: Considerando que os pavilhões desportivos se 

encontram encerrados pelas razões da pandemia, contou com o apoio da UFVC a utilização do Ringue do 

Bairro dos Pescadores pela Escola Desportiva de Viana. Porém, recentemente têm chegado de moradores 

do Bairro algumas críticas ao comportamento de pais, quando os atletas se encontram a treinar. Foi 

solicitado à EDV para evitarem criar problemas com as crianças moradoras nesta artéria.------------------------- 

19. Deliberações na sequência das recentes Assembleias de Freguesia e ponto da situação de como 

decorreram: Efectuado o ponto de situação de como decorreram as Assembleia realizadas no dia 26 de 

Junho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a informação da insistência por resposta do Município a: Alteração do trânsito na Meadela (pesados 

5,5 toneladas); Passeio da Rua José Espregueira e parte da Rua do Carmo; Higiene Urbana, Recolha de 

Resíduos e Qualidade de Fruição do Espaço público; Lugar de estacionamento para deficientes na Rua Conde 

de Aurora; Sinalização vertical na Rua da Veiga e Rua Coronel António Gonçalves Pires; Sinalética de acesso 

à Praça do Eixo Atlântico; Sinalética do espaço de lazer da Praia do Coral e área fluvial da Argaçosa; 

Reconstrução do fontenário da Fonte dos Mouros; Criação de caminho de acesso à Encosta de Santa Luzia, 

Abelheira e Encosta de S. Francisco; Limpeza da Rua Dr. Martins Delgado; Apoio à requalificação do Parque 

Infantil da Rua Álvaro Salema.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Oferta de leite escolar: Da Escola Básica de Portuzelo/Meadela, foi recebida a oferta de 900 pacotes de 

leite escolar que foram assim distribuídos: 270 para a Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Fátima e 

646 para a Caritas Diocesana de Viana.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Medidas de Protecção Covid-19: Temos vindo a receber o pedido para a instalação de torneiras e 

saboneteiras com características de protecção à Covid-19 nas escolas básicas e pré-primárias. Considerando 

o orçamento solicitado e o seu elevado custo (18 054€), foi apresentado este pedido ao Município para 

decisão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22. Inauguração da Capela de S. Pedro, no Bairro dos Pescadores: Presentes as diversas notas de imprensa 

sobre a inauguração desta Capela nas quais, infelizmente, é omitida a envolvência da UFVC, bem como a sua 

participação no acto. Para além da mágoa, fica a reconhecida mancha, não suscitando dúvidas tratar-se de 

nota encomendada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Limpeza de vias, espaços verdes, poda de árvores e manutenção de espaços verdes: Na sequência do 

ofício endereçado às diversas entidades sobre o não-cumprimento do acordo estabelecido, aguarda-se a 

realização de reunião para discussão e denúncia do mal-estar existente não só entre o Executivo mas 

também entre os moradores das diversas artérias.---------------------------------------------------------------------------- 

24. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido da Mesa Administrativa da Capela de S. João de Arga ofício a agradecer a anuência ao pedido 

efectuado, com o respectivo encaminhamento para o Vereador responsável;----------------------------------------- 

b) Dada a informação de cedência da carrinha à Methamorphys, no dia 8 de Julho;--------------------------------- 

c) Recebido da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira relatório de 

actividades de 2019;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Recebido do Lar de Santa Teresa relatório e Contas de 2019.----------------------------------------------------------- 

Depois de lida a presente acta, composta por cinco 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) 
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O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 
 
O Vogal _______________________________________________________________________________ 

Rui Manuel Pimenta Salgueiro 
 
O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 


