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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

24 de Maio de 2021 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, 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, 689, 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. Antes do 

início dos trabalhos, como previamente combinado, esteve presente a Direcção da Associação Cultural e 

Desportiva Capitães de Abril, que manifestou o pedido de colaboração e apoio para a resolução de 

algumas anomalias e dificuldades existentes das quais, em síntese, destacamos e que ficaram de formalizar 

por escrito: melhoria dos passeios; protocolo de limpeza; placas toponímicas; plano arbóreo; ajuda na 

concretização do plano de actividades; instalação de expositores; limpeza e pintura do ringue; caixas de 

distribuição de águas e marcação de zonas de estacionamento.---------------------------------------------------------- 

Após discussão e aprovação da acta da reunião anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:--- 

1. ETAP Estágios: Na sequência da deliberação anterior, dada a informação do estágio do Curso de 

Educação e Formação na área de fotografia do 2º ano de Bárbara Maduro e Tatiana Gonçalves, com início 

em 24 de Maio a 6 de Julho de 2021, não havendo encargos financeiros e de seguros de acidentes pessoais 

a cargo da UFVC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Concessão de Sepultura e Ossário: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 63 do quarteirão nº 10, 

a José Manuel Almeida de Sousa¸ e o Ossário nº 13 da fila 01, a Laura Maria Vieito Afonso Meira.-------------- 

3. Requalificação da Rua do Monte (Meadela): Na sequência da deliberação anterior, procedeu-se à 

abertura de procedimento concursal por ajuste directo simplificado à firma Boaventura & Boaventura, 

Empreiteiros, para o fornecimento de piso em betão betuminoso, bem como o arranjo de guias de passeio 

e pavimentos, assim como a limpeza do aqueduto de águas pluviais e sua cobertura ali existente, pelo 

preço base de 30 000,00 €, a que é aplicável a taxa de IVA em vigor.---------------------------------------------------- 

4. Aquisição de revistas do projecto Viana +Perto: Por solicitação da equipa Viana +Perto foi deliberado 

mandar fazer 31 revistas, das quais 10 deverão ser disponibilizadas à UFVC, pelo valor total de 179,80€, 

com IVA incluído.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Barreiras de segurança para a Feira da Meadela: Deliberado adquirir à firma SOCIVEDA, SA, 120 

barreiras pelo valor de 4 926,00 €, a que acresce a taxa de IVA em vigor, com transporte incluído.------------- 
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6. Declaração de cedência de terreno de domínio público: Após consulta e auscultação do ex-Presidente 

da Junta da Meadela, Manuel Américo Matos Carvalhido, foi deliberado emitir declaração de cedência de 

terreno de domínio público ao Senhor José Carlos Marinho Enes da Lage, na Rua das Salinas, para 

alinhamento do muro da sua propriedade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ATL de Verão: Por não existirem condições de plena segurança, foi deliberado não organizar este ano os 

habituais Tempos Livres de Verão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. 2ª Edição da Corrida para a Vida: A exemplo do apoio na edição anterior, deliberado prestar a nossa 

colaboração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Projecto “Brincar na Rua”: Solicitados pelo Município, disponibilizamo-nos para colaborar nesta 

iniciativa de jovens profissionais no apoio à infância, sem qualquer encargo financeiro para a UFVC. Iremos 

fazer diligências junto de associações infantis em Santa Maria Maior e Monserrate para a concretização 

deste projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Teatro para Bebés (DA TERRA AO MAR): Recebido de Krisálida Teatro proposta para a concretização 

de espectáculos integrados nas comemorações do Dia Mundial da Criança, que tem como público-alvo 

bebés dos 0 aos 3 anos. Deliberado assumir o encargo de 2 espectáculos, sendo um em Monserrate e 

outro na Meadela, pelo valor de 200€ cada. Em Monserrate vão ser disponibilizadas as instalações do Polo 

de Monserrate e na Meadela contará com a colaboração da ACEP.------------------------------------------------------ 

11. Dia Mundial da Criança (Casa dos Rapazes): Por solicitação da Direção da Casa dos Rapazes, foi 

deliberado conceder subsídio no valor de 250,00 €, para colocação de insuflável no dia 1 de Junho, Dia 

Mundial da Criança nas suas instalações.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Censos 2021: Fomos informados de como tem decorrido toda a programação;------------------------------------------------ 

b) Discussão pública do Regulamento da Feira da Meadela: Dado conhecimento da sua publicação em Diário da 

República, no dia 14 de Maio de 2021;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Taxas e licenças do Cemitério Paroquial da Meadela: Estão em discussão pública;--------------------------------------------- 

d) Reunião Eco-Escolas: A Vogal Rita Guerreiro informou ter participado em nova reunião, onde manifestou a 

disponibilidade de todo o apoio da UFVC;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Recebido da Fundação Francisco Manuel dos Santos, por intermédio da ANAFRE, substancial quantidade de livros;-  

f) Enviado ao Presidente do Município um ofício a relembrar a necessidade de instalação de guincho na lingueta do 

Salva-vidas, a neutralização dos perigos nas saídas do Cemitério Municipal pela Rua Dr. Ernesto Roma e para os 

perigos na ravina da Rua Alberto de Sousa, na Quinta de Monserrate;--------------------------------------------------------------- 

g) Dada a informação da cedência, no dia 19 de Maio, das instalações de Monserrate à organização das filmagens da 
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“Fosfeno”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Dada a informação da disponibilidade de convites para o lançamento do livro do centenário do nascimento do 

General Vasco Gonçalves;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Enviado ofício ao Vereador Ricardo Carvalhido, sobre segurança balnear e sugestões de melhorias nas diversas 

zonas balneares da área geográfica da UFVC;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

j) Dado conhecimento da deliberação do Município de atribuição de 25 mil euros para as obras já realizadas no Polo 

da Meadela;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Dado conhecimento da aprovação da nova lei das freguesias que, lamentavelmente, só vigorará num futuro que se 

adivinha longo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) 
 

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) 


