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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

12 de Outubro de 2020 

Aos doze dias de mês de Outubro 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 e trinta minutos, com a presença de José António 

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

Rita Joana da Silva Guerreiro e Rui Manuel Pimenta Salgueiro. Por motivos de ordem pessoal, os Vogais 

Luís Ramiro Gigante Pinheiro e Vítor Manuel Antunes da Silva não estiveram presentes.  ..............................  

1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:  .....................  

- Centro Cultural do Alto Minho: 300€ (trezentos euros) para apoio à exposição dos “Artistas pela paz”;  .....  

- Sport Clube Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à aquisição de molduras para 

exposição de pintura de angariação de fundos;  .............................................................................................  

- Associação de Pais da Escola do Carmo: 300€ (trezentos euros), para apoio às actividades 2020/2021; ......  

- GAF: 250 € (duzentos e cinquenta euros) para apoio à festa de Natal 2020;  ...............................................  

- CGVC Golf de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao Torneio de Pares Road 

Espace To Express BPI 2021, 2nd Etape, a realizar no dia 24 de Outubro.  ......................................................  

2. Cedência da sala de reuniões do Polo de Monserrate: Deliberado ceder a sala de reuniões do Polo de 

Monserrate ao Partido Comunista Português, no dia 24 de Outubro, das 14 às 19 horas, para a realização 

de um plenário de militantes.  ........................................................................................................................  

3. Conselho Eco-Escolas (ESE-IPVC): Deliberado manter a Vogal Rita Guerreiro como representante da 

UFVC no Conselho da Eco-Escolas.  .................................................................................................................  

4. Concerto pela Paz: Dada panorâmica de como decorreu o Concerto. Registe-se o reconhecimento de um 

excelente espectáculo com óptimos contributos dos Contraponto, Colégio do Minho, C de Canto, Open 

Dance School e Teatro do Noroeste.  ..............................................................................................................  

5. Reunião com o Vereador da Coesão Territorial, Arqt. Luís Nobre (Balanço da descentralização de 

competências): O Presidente do Executivo deu informações sobre os resultados deste encontro com os 

Presidentes de Junta e Uniões de Freguesias, e de como decorreu o primeiro ano do projecto da 

descentralização. Em termos de conclusão, foi considerado ter sido positiva a decisão de mudança de 

estratégica, embora tivesse ficado bem marcado que, com esta mudança, em termos globais, a UFVC 
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(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, terem tido uma redução de apoio financeiro, na ordem dos 

40 mil euros anuais. Referido que o Município está disponível para encontrar as melhores soluções para 

uma maior eficiência dos serviços prestados.  ................................................................................................  

6. Reunião com o Presidente dos SMSBVC, Engº Vítor Lemos: Também com a presença do responsável 

dos SMSBVC, Dr. Constantino Azevedo, foram abordados diversos assuntos pendentes. Para além da 

promessa de procurar, no mais curto espaço de tempo, solução para os problemas, ficou combinado que 

concordaria com a realização periódica de encontros como o presente. Ficou ainda de agendar encontro 

com a ADAM (Águas do Alto Minho) com a presença da Engª Ana.  ................................................................  

7. Campanha de prevenção da gripe sazonal: Por solicitação da ULSAM e colaboração da Câmara 

Municipal, foi realizada reunião para a cooperação das Juntas de Freguesia na concretização da vacinação. 

Brevemente, nas Juntas de Freguesia serão efectuadas as inscrições e, posteriormente, saber-se-á o local 

da aplicação das vacinas.  ...............................................................................................................................  

8. Dia 1 de Novembro (Dia dos Fiéis Defuntos): Foram dadas algumas sugestões ao Município para o 

funcionamento da Feira das Flores. Aguarda-se decisão e directrizes governamentais para também serem 

adoptadas as regras de funcionamento do Cemitério Paroquial da Meadela.  ................................................  

9. Diversos:  ....................................................................................................................................................  

a) Recebido da Câmara Municipal ofício de agradecimento às entidades e colaboradores envolvidos na 

época balnear 2020;  ......................................................................................................................................  

b) Dado conhecimento do envio de ofício ao Vereador da Coesão Territorial para a necessidade de 

deliberações para satisfazer compromissos financeiros assumidos e prometidos pelo Município.  .................  

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) 
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O Vogal _______________________________________________________________________________ 

Amadeu Morais Bizarro 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


