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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Aos vinte e três dias do mês de Dezembro 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, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Rita Joana da Silva Guerreiro, Rui Manuel Pimenta 

Salgueiro e Vítor Manuel Antunes da Silva. O Vogal Amadeu Morais Bizarro não esteve presente por 

motivos de saúde. 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:---------------- 

a) Para aquisição de cabazes de Natal:---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Santa Maria Maior (feminina): 120,00€;--------------------------------------------  

- Conferência Vicentina de Santa Maria Maior (masculina): 120,00€;------------------------------------------ 

- Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Fátima: 150,00€; ------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina de Monserrate: 150,00€; ------------------------------------------------------------------- 

- Conferência Vicentina da Meadela: 150,00€;------------------------------------------------------------------------ 

- Conferência Vicentina do Senhor do Socorro: 150,00€.---------------------------------------------------------- 

b) Publicidade e Mensagem de Natal:----------------------------------------------------------------------------------- 

- Canal Viana: 100,00€;------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rádio Afifense: 106,00;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Direnor/Rádio Alto Minho: 159,00€;----------------------------------------------------------------------------------  

- Rádio Alto Minho: 184,50€.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Outros:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Desportivo de Monserrate: 275,00€, como apoio à aquisição de novas bolas;-------------------- 

- Sport Clube Vianense: 490,00€ para aquisição de dois quadros (Carlos Costa e José Filgueiras).------ 
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2. Cobertura do ATM no Polo da Meadela: Deliberado adjudicar à firma José Abreu Enes da Lage, 

pelo valor de 825,00€, a que acresce IVA à taxa legal, a cobertura do ATM no exterior do edifício do 

Polo da Meadela.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Painéis identificativos no Polo da Meadela e nas viaturas: Deliberado mandar executar painéis 

identificativos no exterior e na porta de entrada da Secretaria e três logótipos nas viaturas da UFVC, 

à firma Talina Publicidade, pelo valor de 128,00€ a que acresce IVA à taxa legal em vigor.--------------- 

4. Concessão de Ossário no Cemitério Paroquial da Meadela: Deliberado concessionar o Ossário 

nº 11 da Fila nº. 1, a Carminda Fernandes Vieito Marques.------------------------------------------------------- 

5. Toponímia: Na sequência da decisão do Executivo, e após auscultação e aprovação da Comissão 

de Toponímia da Assembleia de Freguesia, foi deliberada a ratificação das propostas encaminhadas 

de atribuição do nome de Aristides de Sousa Mendes a uma praça na Praia Norte e de rotunda do 

Rotary Internacional à denominada rotunda do “Melro” na Meadela.----------------------------------------- 

6. Voto de pesar por Nicolau da Conceição Veríssimo: Após a Revolução de Abril de 74, que 

implementou o regime democrático, foi eleito Presidente da agregada Junta de Freguesia da 

Meadela e Vereador da Câmara Municipal. Foi um exímio cidadão, defensor do poder local 

democrático, desempenhando um importante papel na promoção do desenvolvimento da região do 

Alto Minho, com destaque para o Associativismo, muito especialmente na Ronda Típica da Meadela 

e Centro Social e Cultural da Meadela. Contribuiu sempre com o seu saber e afabilidade para o 

encontrar de projectos de obras de importante relevo na área geográfica da Meadela. O seu 

desaparecimento será para os Meadelenses uma irreparável perda. O Executivo da União das 

Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela expressa o seu 

profundo pesar e apresenta aos seus familiares as mais sinceras condolências.----------------------------- 

7. Feira da Meadela: Para cumprimento das formalidades legais, encontra-se em discussão pública 

o projecto de regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ATM em Monserrate: Com o encerramento das filiais bancárias no Campo da Agonia, ficou esta 

área desprotegida no apoio de caixas multibanco. Continuam e estão bem encaminhadas as 

diligências para a colocação de um ATM nas instalações do Polo de Monserrate.-------------------------- 

8. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Para culminar todo o processo em que a UFVC colaborou com êxito, vai na próxima terça e 

quarta-feira ser concluída a vacinação aos restantes munícipes inscritos de última hora.---------------- 
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b) Como, até ao momento, não foi ainda submetido a reunião Municipal o processo de atribuição 

de subsídios que contemple as verbas utilizadas nos melhoramentos do Polo da Meadela, aguarda-

se a todo o momento tal decisão. Posteriormente, será efectuado o encontro de contas com o 

Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela, como previamente foi combinado.------------------------- 

c) Foram mais uma vez recebidos e reencaminhados para a Cozinha Social de Nossa Senhora de 

Fátima 12 quilos de pescado oferecidos pela Doca Pesca.--------------------------------------------------------- 

d) A exemplo de anos anteriores, foram recebidos da Caritas e encaminhados para dez pessoas 

carenciadas, vales de compras para aquisição de cabaz de Natal, no valor de 40€ cada.------------------ 

e) Ao iniciar-se a reunião, esteve presente Cristiana Brandão, responsável por projecto de 

promoção de relações intergeracionais e combate ao isolamento através do voluntariado, a solicitar 

a colaboração da UFVC. Combinado dar o apoio, essencialmente na divulgação do projecto e/ou 

outro apoio que possa ser possível no âmbito das competências da Autarquia.----------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por três 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 três horas e cinco minutos.----------------------------------------------- 
 
O Presidente                                                         O Secretário 

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

 

                                                                                O Vogal 

                                                                                (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                  O Vogal             

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

O Vogal 
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 


