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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Aos vinte e três dias de mês de Novembro 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 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 da reunião 

anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------- 

1. Atribuição de Subsídios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:---------------- 

- Associação de Pais da Escola EB1 da Abelheira: 200€ (duzentos euros) para apoio à festa de Natal;- 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) 

para apoio à festa de Natal;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Comissão de Festas da Meadela: valor do custo de ½ libra em ouro para a realização do sorteio da 

Festa em Honra de Santa Cristina;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Nacional de Escutas: 500€ (quinhentos euros) para apoio à construção do Centro de 

Formação Escutista de Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aquisição de Publicação de Luís Carvalhido “Varangi Eterna”: Deliberado adquirir 12 exemplares 

por 300€, correspondendo ao custo unitário de 25 €.-------------------------------------------------------------- 

3. Grandes Opções do Plano, Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, Quadro de Pessoal, 

Tabelas e Taxas: Após o cumprimento do Estatuto do direito de oposição, realizado em reuniões 

específicas entre o Presidente do Executivo e os representantes do PSD/PPD, CDS/PP e Bloco de 

Esquerda, foram integrados todos os contributos no projecto a discutir e aprovar na próxima 

Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Atribuição de Toponímia: Do Rotary Clube de Viana do Castelo, foi recebida a solicitação para a 

designação de Largo, Praça, Praceta ou Rotunda na Meadela, actualmente conhecida por Rotunda 

do Melro. Neste sentido, vai ser encaminhada esta solicitação para análise da Comissão de 

Toponímia da Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Cedência de terrenos ao domínio público:------------------------------------------------------------------------ 

a) Deliberada a cedência ao domínio público de parcela de terreno nº 1722, actualmente com o 

número 3552 da UFVC no lugar da Portela, na agregada Freguesia da Meadela, para alargamento 

de caminho público;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Deliberada a cedência ao domínio público de parcela de terreno nº 177, actualmente com o 

artigo nº 293 da UFVC a que correspondem 71 m2 para o alargamento da Travessa do Bezerra da 

agregada freguesia da Meadela.------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Adjudicação de balcão de atendimento no Polo da Meadela: Pelo valor de 2.245€, a que acresce 

a taxa de IVA em vigor, foi adjudicado à firma José Abreu Enes da Lage, o aumento de um balcão de 

atendimento e outros trabalhos específicos de electricidade.---------------------------------------------------- 

7. Adjudicação da requalificação de vários arruamentos da Meadela: Após apreciação do júri do 

concurso e em função da sua decisão, pelo valor de 147.252,99€, a que acresce a taxa de IVA em 

vigor, foram adjudicados os trabalhos de vários arruamentos da Meadela à firma Coelho Gomes & 

Filhos, Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Medidas Covid 19: No cumprimento das directrizes emanadas foi deliberado:-------------------------- 

- Conceder tolerância de ponto nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro;-------------------------------- 

- Regresso ao horário normal de abertura e encerramento da feira semanal da Meadela;--------------- 

- Regresso ao horário praticado durante a pandemia do Cemitério Paroquial da Meadela, com 

abertura às 08 horas e encerramento às 16,30 horas, de segunda-feira a domingo.----------------------- 

9.  Colaboração da AISCA: A Direcção da AISCA manifestou disponibilidade para colaborar no apoio 

aos diversos eventos especificados no Plano da Actividades da UFVC ou outros, que possam vir a 

ser decididos e de interesse para a comunidade. Neste sentido, vai propor-se a sua colaboração na 

organização de adereços marítimos existentes e ou documentação que tenha interesse, na criação 

de um desejado espólio histórico da Ribeira de Viana a instalar no envidraçado existente, cedido 

em tempos à UFVC. Vai também propor-se a colaboração da passagem nas redes sociais no período 

de Natal, o CD da Adoração dos Reis Magos elaborado sob a responsabilidade da APPACDM.---------- 

10. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) No passado dia 22 de Novembro esteve a UFVC representada na apresentação à comunidade do 

Padre Paulo Alves;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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b) Encontra-se a vacinação descentralizada em fase de conclusão. Salientado o excelente trabalho 

prestado pela autarquia com destaque para o secretariado;----------------------------------------------------- 

c) Apesar de não ser da responsabilidade da UFVC, percebemos o descontentamento que paira nos 

munícipes e comerciantes da zona pelo encerramento das ATMs em Monserrate, temo-nos 

mantido atentos e a fazer diligências para a eventual instalação de ATM ou até ao regresso à 

normalidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Na sequência do projecto da Doca Pesca, foi recebido e encaminhada para a Associação de 

Reformados nova quantidade de pescado;---------------------------------------------------------------------------- 

e) Em abril de 2021, vai realizar-se o XVI recenseamento geral da população e habitação. Assim, foi 

recebida via ANAFRE publicidade de recrutamento de candidatos;--------------------------------------------- 

f) Recebido da Diocese de Viana do Castelo agradecimento pela presença e condolências enviadas 

aquando do falecimento do Bispo Emérito D. José Pedreira;----------------------------------------------------- 

g) Recebido do GAF agradecimento pela colaboração prestada;------------------------------------------------- 

h) Recebido da Associação MP Academia de Barcelos pedido para a cedência de espaço para 

formação no conceito da inclusão social. Considerando o estado actual da Covid-19 que 

atravessamos, foi respondido pela negativa por não reunirmos as condições de segurança exigidas;- 

i) O pedido de colaboração com a Associação de Pais do Jardim de Infância de plantação de 

algumas espécies foi reencaminhada para o Horto Municipal;--------------------------------------------------- 

j) O Presidente informou da sua participação na inauguração do supermercado Mercadona, no dia 

2 de Dezembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Dada a informação de que, a partir de quinta-feira, a estrutura de retaguarda para receber 

utentes de lares e doentes com Covid-19 será instalada no Centro Cultural de Viana do Castelo;------ 

l) Foi registada com agrado a atribuição das deliberações do Município para as obras do Polo da 

Meadela e esperamos a sua continuidade.---------------------------------------------------------------------------- 

m) Dada a informação de, finalmente, estar a ser reparado o acesso às garagens na Rua de Riom.----  

----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 e cinco minutos.----------------------------- 
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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) 
 


