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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

14 de Junho de 2021 

Aos catorze dias do mês de Junho 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 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. 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:------------------ 

- Sport Clube Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para obras de beneficiação;--------------------------- 

- Viana Natação Clube: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para às suas actividades;-------------------------------- 

- Agrupamento de Escuteiros 348 de Meadela: 1700,00€ (mil e setecentos euros) para as Comemorações 

do seu 50º aniversário (Fotobiografia comemorativa);----------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais da Escola Secundária de Santa Maria Maior: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para o 

Dia do Diploma;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Viana Academia FutFénix: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio às actividades 

2021/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Carmo: 150€ (cento e cinquenta euros) para o 

apoio a actividades finalistas;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria de Fátima Rodrigues Novo: 225€ (duzentos e vinte e cinco euros) para ajudar a custear obras de 

beneficiação das instalações sanitárias, por a moradia não ser da munícipe carenciada e, por isso, não 

caber na Medida 4 e o senhorio também não se dispor a efectuar as obras. Esta obra é também apoiada 

pela Cáritas, e pelo GAF.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Concessão de Sepulturas: Deliberado conceder a Sepultura perpétua nº 64, Quarteirão nº 10, a José Luís 

Arieira Rodrigues; a Sepultura perpétua nº 65, Quarteirão nº 10, a Maria Júlia de Sousa Pinto Paredinha e a 

Sepultura perpétua nº 66, Quarteirão nº 10, a Paulo Casal Castro Araújo.---------------------------------------------- 

3. Adjudicação de cortes de vegetação e limpeza de ruas: Reconhecida a necessidade de intervenção 

imediata e, por isso, deliberado proceder às seguintes adjudicações:---------------------------------------------------- 

a) Corte de vegetação da zona balnear da Argaçosa, adjudicado à firma Venafil, pelo valor de 890€;----------- 

b) Corte de canteiros e poda de arbustos na Rua das Salinas e Largo da Lena/Portuzelo, adjudicadas à firma 

Casanova Jardins, pelo valor de 935€;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Realização de dois canteiros, com colocação de godo, tela anti-ervas e colocação de arbustos, na Praça 

Linha Vale do Lima, à firma Casanova Jardins, pelo valor de 3750€;------------------------------------------------------ 

d) Corte e limpeza em diversos arruamentos da Meadela, à firma Casanova Jardins, pelo valor de 1275€: 

Rua da Veiga; Travessa da Veiga; Rua da Argaçosa; Rua do Pombal; Rua Padre Martins Carneiro; Rua dos 

Trigueiros; Rua Sítio da Pedreira; Rua do Ameal; Rua Ruque Ruque; Rua da Grafata; Rua da Fábrica e Rua da 

Senhora da Ajuda;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Idem, à Casanova Jardins, pelo valor de 1125€: Rua da Bouça Longa; Rua do Barral/Travessa do Barral; 

Rua Campo da Vinha; Rua dos Pescadores; Rua da Tábua; Rua da Boavontade; Beco de Matos; Rua do 

Montinho; Rua Manuel Alves; Rua da Tojeira; Rua Luís Figueiredo da Guerra/Travessa Luís Figueiredo da 

Guerra, Rua Artur Maciel, Rua Eugénio Pinheiro e Rua do Cruzeiro.------------------------------------------------------ 

A todos os valores referidos acresce a taxa de IVA em vigor.--------------------------------------------------------------- 

4. Abertura de procedimento concursal por ajuste directo à firma Calculotrevo - Construções e 

Valorização de Resíduos, Lda.: No seguimento das obras necessárias para a conclusão da Feira da 

Meadela, Cemitério Paroquial e melhoramentos no Lavadouro da Rua Fonte do Branco, foi deliberada a 

abertura procedimento concursal por ajuste directo pelo valor de 15 101,00€, a que acresce IVA à taxa em 

vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Aquisição de exemplares do livro “Os contos da Avó Lena”: Após apreciação do exemplar modelo do 

livro para crianças da munícipe Madalena Passos, para oferta às Escolas da área geográfica da UFVC, foi 

deliberado admitir a possibilidade de adquirir parte da edição, em conjunto com outras Entidades e com os 

inerentes custos partilhados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Levantamento de pontos de abastecimento (Caminhos Portugueses da Costa): No seguimento da 

solicitação do Município, foi enviada relação das existências e necessidades de criação de novos pontos 

que atravessam a área geográfica da UFVC.------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Placas toponímicas (Av. Dr. Luís Lacerda e Av. Estaleiros Navais): Apesar de aprovado em reunião de 

Junta, Assembleia de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, continua por colocar esta 

sinalização. Reenviado ofício a solicitar a sua colocação.-------------------------------------------------------------------- 

8. Arranjo urbanístico do Largo Luís Filipe: Com surpresa, fomos abordados por moradores desta artéria a 

informar da existência de projecto para a realização de melhorias. Porque alguns moradores se mostram 

descontentes com o projecto, foi solicitado ao Município uma reunião ou esclarecimentos sobre o 

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Teatro para bebés (Da Terra ao Mar): No seguimento do deliberado em reunião anterior, foram 

estabelecidas as datas de 20 de Junho, pela 11 horas, na ACEP, e dia 27 de Junho, pelas 11 horas, nas 

instalações do Polo de Monserrate.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Instalação de ATM na Alameda João Alves Cerqueira: Apesar de todos os esforços, ainda não se 

concretizou a instalação. Aguarda-se que o Administrador do Condomínio convoque nova Assembleia para 

de novo se reafirmar a necessidade da sua instalação, que tem contado com a má vontade de alguns, 

felizmente poucos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Pedido de numeração de Polícia: Na cidade, a atribuição de número de polícia está a cargo da Câmara 

Municipal. Foi-nos solicitada a colaboração para a atribuição de número de polícia a duas garagens na zona 

da Quinta de Monserrate. Neste sentido sugerimos, pela nossa parte, nada haver a opor, e que, no nosso 

entender, a localização das ditas garagens se encontra na continuidade da Rua de Ourense.--------------------- 

12. Cooperação com Eco-Escolas - ESE-IPVC e EB1 da Abelheira: Recebida da Resulima resposta negativa 

em relação ao pedido de contentor, argumentando indisponibilidade, e que já anteriormente teriam 

disponibilizado um Ecoponto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registada a participação da UFVC através da Vogal Rita Guerreiro na reunião do Conselho Eco-Escolas no 

dia 28 de Maio e participação no Dia Eco-Escolas da ESE-IPVC, do dia 8 de Junho.----------------------------------- 

13. Passeio ao longo da Rua dos Sobreiros (Solicitação do munícipe Jorge Videira): Foi analisada a 

sugestão do munícipe em referência. Esta anomalia foi já há longos anos reconhecida e efectuado pedido 

de intervenção ao Município. Porque decorrem no presente, obras de beneficiação nesta via, foi enviado 

ao Município nova solicitação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. Requalificação do parque infantil Padre Himalaia: Considerando que, na reunião do Executivo 

Municipal de 29 de Abril, foi dada a informação da disponibilidade do apoio à reabilitação deste parque, foi 

enviado ao Município o respectivo orçamento para esta intervenção.--------------------------------------------------- 

15. Requalificação do Parque Infantil da Rua Álvaro Salema: Dada a informação da conclusão da 

empreitada. Foram enviados ao Município os autos de medição bem como o custo total de 24 024,90€ do 

melhoramento, pelo que se aguarda a respectiva deliberação.------------------------------------------------------------ 

16. Corrimão na Rua da Portela de Cima: Reconhecida a necessidade da instalação de um corrimão na 

subida desta artéria. Deliberado mandar proceder à referida instalação.----------------------------------------------- 

17. Dragagens e rebentamentos na entrada da Barra: Diversos moradores da zona ribeirinha têm-se 

queixado que com os rebentamentos efectuados têm apresentado queixa junto da Central Eólica Offshore 
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Windfloat Atlantic por danos verificados e sem obterem qualquer resposta. Para esclarecer a situação, 

vamos efectuar contacto com esta entidade.----------------------------------------------------------------------------------- 

18. Placa de sinalização do limite Monserrate/Areosa (Praia Norte): Verifica-se que estão instaladas 

placas sinalizadores na Praia Norte que não correspondem à carta topográfica oficial e em vigor. Neste 

sentido, foi solicitada a intervenção do Vereador Ricardo Carvalhido.--------------------------------------------------- 

19. Diversos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebida da Associação Cultural e Desportiva Capitães de Abril informação do início de actividades de cinema ao 

ar livre;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) No seguimento da denúncia da falta de limpeza na zona envolvente ao Castelo de Santiago da Barra, foi dado o 

seguimento devido;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Dada a informação da insistência junto da Veterinária Municipal da necessidade de intervenção nas traseiras do 

Bairro Social de Meadela;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Dado conhecimento da apresentação da Associação Trilhos de Viana;------------------------------------------------------------ 

e) Recebido e deferido o pedido de cedência do Polo de Monserrate para reunião no dia 29 de Junho, pelas 21 horas. 

f) Recebido oficio do Município (Engª Maria da Cruz) a informar que a sinalização da Rua da Fonte Quente é bem 

visível embora obrigando a que a condução seja efectuada a baixa velocidade;-------------------------------------------------- 

g) Recebido da Deco convite para receber equipa para sessão informativa “Comer bem é mais barato”;------------------- 

h) Recebida do Pingo Doce publicidade “Promoção de Bairros mais Felizes”;---------------------------------------------------- 

i) Dado conhecimento da realização da próxima Assembleia de Freguesia no dia 25, pelas 21,30, no Polo de 

Monserrate;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Dada a informação da cedência das instalações do Polo de Monserrate ao Grupo Desportivo de Monserrate, no dia 

15, para a realização da sua Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de lida a presente acta, composta por cinco 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) 


