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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
10 de Maio de 2021
Aos dez dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniu, por videoconferência, a partir das 17,30 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 discussão e 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:------------------------------- Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo: 200€ (duzentos euros) para apoio às comemorações do seu
140º aniversário;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica AAETEC: 150€ (cento e cinquenta euros) para custear as despesas
edição de Encontro de Poetas II;------------------------------------------------------------------------------------------------------- Centro Cultural do Alto Minho: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para custear despesas integradas nas
comemorações do centenário do nascimento do General Vasco Gonçalves.--------------------------------------------------2. Apoio social: Dado conhecimento da entrega de diversos produtos alimentares e de vestuário aos Vicentinos da
Meadela, oferta da Acção Social Maná.-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Contrato para instalação de ATM no Polo de Monserrate: O Presidente do Executivo traçou uma panorâmica de
como decorreu a Assembleia de Condóminos que aprovou por larga maioria a autorização para a instalação do ATM
no exterior do polo de Monserrate. Deste modo, agora, apenas se aguarda a assinatura do contrato com o Banco
Montepio e a respectiva instalação.----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Placa toponímica no limite Areosa/Monserrate: Na sequência de actos abusivos e provocações que se têm
sucedido quanto aos limites com a freguesia levados a cabo por desconhecidos, foi deliberado denunciar tais abusos
ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga e, desta forma, solicitar dentro do possível uma decisão urgente para o
processo pendente há cerca de 3 anos. Segue-se deliberação:-----------------------------------------------------------------Pelo Presidente foi exposta a situação que lhe foi dada a conhecer por vários moradores, que mostraram o seu
desagrado e até revolta relativamente à colocação abusiva de uma placa toponímica na Rua de Monserrate,
claramente em território desta União de Freguesias, com os dizeres “Avenida da Povoença (Areosa)”, tendo dado
conta das diligências empreendidas e comunicações telefónica e via e-mail que remeteu ao Presidente da Junta de
Areosa, no sentido de que a mesma fosse imediatamente retirada, e bem assim da resposta obtida, da qual consta
que não foi colocada pela Junta de Freguesia de Areosa qualquer placa no local, nem tinha conhecimento de quem
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teria sido o autor de tal acto, pelo que não considera ter havido qualquer abuso da parte do órgão autárquico a que
preside e que, por isso, não a iria retirar. Discutida a questão e analisadas as comunicações em causa e as fotografias
apresentadas pelo Presidente, demonstrativas do abuso cometido por desconhecidos, foi deliberado, por
unanimidade, solicitar respeitosamente ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a emissão da sentença relativa
ao julgamento feito em Março de 2018 acerca dos limites das freguesias, com a brevidade possível, para que fiquem
definidos por Tribunal esses limites e se possam evitar, não apenas o cometimento de abusos e provocações como
aqueles que se verificam com a colocação da placa por desconhecidos, certamente interessados em criar confusão e
atiçar mais as animosidades existentes no seio das populações afectadas, mas também o crescente
descontentamento público e possíveis actos de revolta e de violência dos fregueses, o que os eleitos desta Junta
pretendem por todas as formas evitar, empenhando-se afincadamente em que a questão seja resolvida por quem de
direito e que essa decisão traga o tão desejado regresso da paz e tranquilidade públicas, em particular aos fregueses
mais afectados por estes abusos e provocações.--------------------------------------------------------------------------------5. Concessão de sepulturas perpétuas: Deliberado conceder os seguintes alvarás de sepulturas perpétuas: Sepultura
perpétua nº 10/60, a António Alves Pereira; Sepultura perpétua nº 10/61, a Leonel Aníbal Dias da Torre, e Sepultura
perpétua nº 10/62, a Manuel Gonçalves Ramos.------------------------------------------------------------------------------------6. Cooperação Medicare: Analisada a proposta e considerando a muita oferta de serviços idênticos na cidade, foi
deliberado não aceitar a parceria.------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Estágio - ETAP Escola profissional: Analisado o pedido de estágio de Operador de Fotografia feito pela ETAP, foi
deliberado aceitar o mesmo, nos moldes habituais, no período de 24 de Maio a 6 de Julho de 2021, sem qualquer
encargo para a UFVC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Substituição do sistema de ar condicionado na Sede: Considerando a necessidade de substituição do sistema
instalado, foi deliberado adjudicar à firma Venâncio Silva Assistência, Lda. a aquisição e instalação de dois aparelhos
de ar condicionado, pelo valor de 2085€, a que acresce a taxa de IVA em vigor.----------------------------------------------9. Piso em asfalto na Rua do Monte (Meadela): Pela firma Boaventura & Boaventura estão a ser executadas obras
de remodelação da rede de águas ao domicílio da responsabilidade da ADAM (Águas do Alto Minho). O Município
solicitou a cooperação da UFVC para a pavimentação parcial do arruamento em betão betuminoso, bem como o
arranjo de passeios em betonilha e guias de passeio, comprometendo-se para isso a efectuar deliberação para
custear as obras. Para tal, vamos contactar a referida empresa para que nos forneça o respectivo orçamento das
referidas obras para procedermos ao ajuste directo simplificado.--------------------------------------------------------------10. Encontro com o responsável dos Serviços Municipalizados: O Presidente do Executivo informou de como
decorreu o encontro dos representantes dos Partidos na Assembleia de Freguesia para o debate sobre a limpeza de
contentores, papeleiras na área geográfica da UFVC e outros assuntos relacionados com higiene, foi convidado o
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Dr. Constantino Azevedo dos Serviços Municipalizados, que esclareceu os presentes de todos os assuntos por eles
colocados, ficou de enviar alguma documentação para complementar a informação prestada e que dará uma melhor
sintonia entre as partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Diversos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Limpeza do Bairro do IHRU na Meadela: Assunto que vai continuar a merecer a nossa melhor atenção;-------------b) Rua da Fonte Quente (Meadela): Reconhecida a necessidade de fazer provavelmente outras diligências já que
tudo continua na mesma;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Centro de Saúde da Meadela: Foi recebida com satisfação a informação de aprovação do projecto;------------------d) Casa Mortuária: Recebida informação do Município do início da execução;-------------------------------------------------e) Ravina na Rua Alberto Sousa, na Quinta de Monserrate: Apesar das diversas denúncias do estado em que se
encontra a vedação de terreno, deu-se infelizmente mais um acidente na ravina frente à Padaria Carreço. Vamos
novamente solicitar uma solução ao Município para este terreno abandonado e em perigo há muitos anos;-------------f) Muro em queda no Parque da Meadela: Considerando o perigo, estão a ser feitas diligências para encontrar a
melhor forma de resolução;----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Brevemente vai realizar-se nova reunião da Eco-Escolas em que será assegurada a presença da UFVC pela Vogal
Rita Guerreiro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Admitida a ideia de criação de prémio para concurso na realização de um tapete virtual de uma das ruas da
Ribeira, nas Festas da Agonia, por alunos da Escola Secundária de Monserrate.------------------------------------------------i) Confirmada a feitura de tapete, nos dias 24 e 25 de Junho, aquando da celebração do ano Jacobeu de Santiago de
Compostela.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por quatro 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)
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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)

