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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

26 de Abril de 2021 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniu, por videoconferência, entre as 11:00 e 

as 13:00 horas, o Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e 

Meadela, 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: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:------------------------------- 

- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150 € (cento e cinquenta euros) destinados ao apoio ao II Torneio Rotunda da 

Feitosa, no dia 7 de Maio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 500€ (quinhentos euros) destinados às obras de alargamento da sua 

sede;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: 350 € (trezentos e cinquenta euros) 

para apoio ao concurso Maio Florido a realizar na sua urbanização;------------------------------------------------------------------ 

- Minho Digital: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao seu jornal digital;-------------------------------------------------- 

- Comissão de Festas da Meadela: 3500€ (três mil e quinhentos euros) para apoio às festas em honra de Santa 

Cristina;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Coroa de Maio na Praça da República: Por solicitação do Município, foi deliberado colaborar com uma coroa de 

Maio a expor na Praça da Republica, no próximo dia 1º de Maio.---------------------------------------------------------------------- 

3. Remodelação de casas de banho: Na sequência da deliberação tomada na última reunião, procedeu-se à abertura 

de procedimento concursal por ajuste directo, para a remodelação das casas de banho da Praça da Linha do Vale do 

Lima, que passarão a dar o apoio à feira semanal quando esta voltar ao seu local original, pelo preço base de 

15.620,00 €, acrescido de IVA à firma Coelho Gomes & Filhos Lda.-------------------------------------------------------------------- 

4. Declaração de interesse público de empreendimento turístico na Quelha do Camarido: Deliberado emitir 

declaração de nada a opor pela UFVC ao projecto apresentado no Município e localizado na Quelha do Camarido, nº 

83, junto à Capela de São João de Arga, desde que cumpra as normas legais em vigor.------------------------------------------ 

5. Contrato para instalação de ATM no Polo de Monserrate: Presente o projecto de contrato elaborado pelo Banco 

Montepio. No próximo dia 29 (5ª feira) vai realizar-se a Assembleia de Condóminos, pelo que se aguarda que 

existam as condições para proceder à assinatura do contrato e, a partir daí, o Montepio proceda à instalação do 

ATM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

União das Freguesias de 
Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e 
Meadela 

 
Acta n.º 80 
 
Pág. 2 / 3 
 
 

  
 

 

6. Eliminação de perigos na saída do Cemitério para a Rua Ernesto Roma: Outrora foi construído um passeio nesta 

rua até ao primeiro portão traseiro. No nosso ponto de vista, deveria ter sido o passeio efectuado ao longo do todo o 

muro do Cemitério, como sugerido pela UFVC. Continuam a chegar à Autarquia reclamações dos perigos iminentes 

que existem na saída nos outros dois portões existentes. Deliberado enviar ofício ao Município a solicitar a 

continuação do passeio ao longo de toda a extensão e/ou encontrar outra alternativa com a colocação de grades de 

protecção na saída destes portões do cemitério.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Assembleia de Freguesia: Analisadas as diversas questões discutidas na última Assembleia de Freguesia, das quais 

se destacaram as preocupações da forma como são efectuadas a recolha e desinfecção dos contentores do lixo, 

tendo sido acordado a realização de um encontro dos líderes das diversas forças políticas representadas na 

Assembleia para, em comum, ser elaborado um documento para efectuar a respectiva denúncia ao Município. 

Registada também a preocupação dos perigos da velocidade em diversas artérias da área geográfica da UFVC, como, 

por exemplo, na Rua de Santa Cristina, reconhecendo-se a necessidade de medidas a desencadear pelo Município 

para a colocação de sinalização específica de redução de velocidade ou criação de lombas.----------------------------------- 

b) Deliberações do Município: Apesar das diversas insistências, continua tudo na mesma, pelo que se pondera a 

necessidade de fazer a denúncia pública.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Limpeza do Bairro do IRHU da Meadela: Assunto que terá que obrigatoriamente obedecer ao tomar de medidas, 

para que não se volte à situação anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Comemorações do 25 de Abril: Embora com organização tardia e com os diversos condicionamentos da 

pandemia, consideramos terem decorrido dentro da normalidade.---------------------------------------------------------------- 

e) Custos da limpeza das instalações: Recebida a informação da actualização dos custos dos serviços prestados pelo 

Lar de Santa Teresa da limpeza das três instalações.---------------------------------------------------------------------------------- 

f) Placa no limite Areosa/Monserrate: Aguarda-se encontro com o Dr. Manuel Gonçalves para se agir em 

conformidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Rua da Fonte Quente (Meadela): Tudo continua na mesma com os perigos com o transporte automóvel, pelo que 

se reconhece a necessidade de voltar a insistir.-------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Parque Industrial da Meadela: Continua o muro em perigo. Vão ser feitas diligências para actuar em 

conformidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Recebido agradecimento do Clube de Golfe de Viana do Castelo pelo apoio prestado ao IV Torneio Amigos da Boa 

Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Dada panorâmica de como estão a desenvolver-se os trabalhos dos Censos 2021 e de como vão funcionando os 

balcões instalados em Monserrate, Meadela e Sede.-------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 

 

O Tesoureiro ____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 


