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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Aos vinte e seis dias do 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, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Rita Joana da Silva Guerreiro, 

Rui Manuel Pimenta Salgueiro e Vítor Manuel Antunes da Silva.------------------------------------------------ 

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

- Associação Dadores de Sangue da Meadela: 200€ (duzentos euros) para as comemorações do seu 

24º Aniversário e para apoio à aquisição de mobiliário;------------------------------------------------------------ 

- Clube de Basquete de Viana: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoiar a deslocação à 

Madeira;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ronda Típica da Meadela: 750€ (setecentos e cinquenta euros) apoio justificado pelo 

compromisso de limpeza geral na Capela da Senhora da Penha e em conformidade com protocolo 

existente com o Centro Social e Cultural da Meadela;-------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais do Jardim de Infância nº 1 – Abelheira: 200€ (duzentos euros) para apoio às 

actividades a promover no Jardim de Infância.----------------------------------------------------------------------- 

2. Actualização da avença de prestação de serviços: Deliberado proceder à actualização da avença 

de assistência da Infortécnica de 220,00€ para 330,00€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.------ 

3. Concessão de jazigo perpétuo: Deliberado conceder o jazigo perpétuo nº 11, lateral Norte, a 

Arlindo Pinto Carneiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Conselho Eco-Escolas da EB1 da Abelheira: Deliberado reconduzir a Vogal Rita Guerreiro como 

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

5. Voto de pesar por D. José Augusto Pedreira (Bispo Emérito da Diocese): Aprovado por 

unanimidade voto de pesar pelo seu falecimento:------------------------------------------------------------------ 

Um Pastor Humilde e dedicado que desaparece: Um mês após a inesperada morte de D. Anacleto, 

foi o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e 
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Meadela surpreendido com o falecimento de D. José Pedreira, uma figura muito carismática e que, 

ao longo de vários anos, teve um admirável desempenho nas funções de docente e Pastor da 

Diocese. A UFVC expressa o seu profundo pesar e apresenta à comunidade de Viana do Castelo as 

mais sinceras condolências.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Aquisição de materiais de protecção COVID-19: Deliberado proceder à aquisição de diversos 

materiais de protecção (termómetros, torres de desinfecção, etc.) à firma Abreu e Pedra, Lda., pelo 

valor de 1148,02, com IVA já incluído.---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Funcionamento do Cemitério Paroquial da Meadela nos dias 1 e 2 de Novembro: Deliberadas as 

seguintes regras de acesso/funcionamento do cemitério nos dias 1 e 2 de Novembro:------------------- 

a) A entrada no Cemitério Paroquial da Meadela é limitada a 150 pessoas em simultâneo, de acordo 

com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 7º da resolução do Governo;---------------------------------- 

b) Não são permitidos ajuntamentos de mais de cinco pessoas;-------------------------------------------------

c) Cada pessoa não pode permanecer no interior do recinto do cemitério por período superior a 

20 minutos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Estão canceladas as celebrações religiosas e de homenagem habitualmente realizadas nos dias 1 

e 2 de Novembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) A utilização de máscara é obrigatória, bem como o distanciamento social, conforme preconizado 

pela Direcção-Geral de Saúde.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado ainda que, a partir de hoje e até segunda-feira, o cemitério esteja aberto das 8 às 19 

horas e que, na próxima 5ª-feira, dia 29, esteja encerrado para limpeza geral. Foi solicitado o apoio 

do Grupo de Escuteiros da Meadela para colaboração no cumprimento das normas aprovadas.------- 

8. Grandes Opções do Plano para 2021: O Presidente solicitou que os membros do Executivo 

dêem, no mais curto espaço de tempo, os seus contributos para a sua elaboração.----------------------- 

9. Ornamentações de Natal: Mantendo a tradição, foi adjudicada à Casa Dias, pelo valor de 1600€, 

a que acresce IVA, as ornamentações de Natal na área geográfica da Meadela. Foi abordada a 

pretensão de manter o presépio na Alameda da Senhora da Agonia e reafirmar o pedido para que 

sejam colocados enfeites de Natal junto da Rotunda do Continente e Rotunda da Igreja da Sagrada 

Família.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Vacinação da gripe sazonal: Dado o ponto da situação. Continuam a ser recebidas inscrições 

nos Polos e na Sede e a iniciativa tem tido uma ampla adesão. A aplicação da vacina está a decorrer 

no Salão Paroquial da Meadela e no Centro Cultural Multiusos. Os comentários da organização têm 

sido considerados positivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Tempos livres de Natal e Adoração dos Reis Magos: Considerando a presente situação da 

pandemia e as previsões de continuar a ser muito preocupante, tudo indica que não existirão 

condições de segurança para a organização destes eventos.----------------------------------------------------- 

12. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebida a informação da atribuição pelo Município de subsídio de 25 mil euros destinados à 

3ª fase da remodelação do edifício do polo da Meadela;---------------------------------------------------------- 

b) Recebido agradecimento do Clube de Golfe de Viana, pela atribuição do subsídio para a 

organização do Road to Expresso BPI 2021 2ª ETAPA;-------------------------------------------------------------- 

c) Recebida solicitação da Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola Básica de Monserrate 

para apoio na instalação de uma horta, a qual foi reencaminhada para o Horto Municipal;------------- 

d) Dada a informação do seguimento dado à reclamação de um munícipe sobre a falta do Parque 

Infantil do Jardim D. Fernando;------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Solicitado à Câmara Municipal o cumprimento da regra de desaconselhamento e fecho dos 

Parques Infantis neste período de pandemia;------------------------------------------------------------------------- 

f) Recebido da Associação de Pais da Escola do Carmo agradecimento pelo apoio concedido;---------- 

g) Recebido da Cúria Diocesana nota de agradecimento pelas condolências enviadas;-------------------- 

h) Recebido da ACEP pedido para colaboração na recolha de resíduos verdes no exterior desta 

Instituição;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Recebida do Município informação da criação de linha para ocorrências com animais selvagens;--- 

j) Recebida da Associação de Pais do JI nº 1 da Abelheira a relação dos novos Corpos Socias;----------- 

k) Acolhida com agrado a informação da Câmara Municipal de que estará para breve a abertura de 

extensões de saúde, o que provavelmente satisfará a sua falta na área da Meadela;---------------------- 

l) Prestado esclarecimentos como se processa a formação dos funcionários da UFVC;-------------------- 
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m) Recebido convite da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima para a ordenação sacerdotal do 

Diácono Paulo Alves, a realizar no dia 8 de Novembro, na Correlhã. O Executivo far-se-á representar 

pelo Vogal António Basto;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n) Dada panorâmica de como decorreu a visita aos acessos do Porto de Mar e novos armazéns de 

aprestos no Castelo de Neiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro folhas devidamente numeradas e 

rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim 

António José Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.--------------------------- 

----A reunião foi encerrada às vinte e duas horas e cinquenta minutos.---------------------------------------- 

 
O Presidente                                                         O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                      (António José Rodrigues Soares Basto)              

 

O Tesoureiro                                                      O Vogal 

(Amadeu Morais Bizarro)                               (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                  O Vogal             

(Rita Joana da Silva Guerreiro)                         (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

O Vogal 
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 


