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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito 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:------------------ 

- Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima: 500€ (quinhentos euros) para renovação do 

parque infantil);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Convento de Nossa Senhora do Carmo: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para as comemorações dos 

seus 400 anos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Pais do Jardim Infantil de Monserrate: Até 200 € (duzentos euros) para festa de finalistas;-- 

- Clube de Golfe de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio ao BY BIOJAQ 10.07.2021. 

2. Mudança do local da Feira da Meadela: Prevista a mudança para o próximo domingo. Neste sentido, foi 

efectuada convocatória para a realização de reunião com os feirantes para a próxima terça-feira, pelas 18 

horas, no Polo da Meadela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Rectificação da toponímia da Freguesia de Santa Maria Maior: Por solicitação do Município, foi 

aprovado e ractificado pelo Executivo: Colocação de placa com o nome de Largo Dr. João Veiga Anjos e as 

alterações de Largo Álvaro Salema (não Rua), Rua Miguel de Lemos (não Largo) e a atribuição na toponímia 

do Largo Tomás Figueiredo, que já existe e tem código postal atribuído, conforme planta de localização.---- 

4. Voto de pesar pelo falecimento da avó da Vogal Rita Joana da Silva Guerreiro: Aprovado por 

unanimidade um voto de pesar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Serviço de ATM na Alameda João Alves Cerqueira: Continuamos a insistir pela marcação de nova 

Assembleia de Condóminos. No último contacto efectuado, na semana passada, o Administrador informou 

que, esta semana, iria proceder à marcação de nova assembleia.--------------------------------------------------------- 

6. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dado conhecimento da deliberação de atribuição de 20 mil euros do Município, destinados às obras da 

Rua do Monte, na Meadela;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Efectuadas novas diligências junto do Vereador Eng.º Vítor Lemos sobre a eventual cedência de viaturas 

à UFVC;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Dado o ponto da situação de como decorreu a recente Assembleia de Freguesia;-------------------------------- 

d) Recebido convite para a tomada de posse dos novos corpos directivos do Sport Clube Vianense;------------ 

e) Dada a informação de como decorreu o teatro para bebés na Meadela e em Monserrate, nos últimos 

fins-de-semana;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Dada a informação dos elementos recolhidos nos serviços técnicos do Município sobre as melhorias a 

decorrer no Largo Luís Filipe;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Vão novamente ser efectuadas diligências para a reposição da legalidade da placa do limite de 

Areosa/Monserrate, na Praia Norte;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Recebida a informação dos resultados operacionais da recolha dos Censos 2021, registando-se uma 

ligeira descida em comparação com 2011;-------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Dada panorâmica sobre reunião de organização da campanha de produtos de higiene e limpeza 

dinamizada pelas CSIF;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Dada a informação da alteração de 29 para 30 de Junho da cedência das instalações de Monserrate para 

reunião da CDU;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

k) Prestados os inerentes esclarecimentos sobre a colocação de um sinal de sentido proibido na Rua da 

Fonte Quente. Foram efetuadas as diligências necessárias e as informações recolhidas apontam para a 

satisfação e resolução tão rápida quanto possível para os perigos então denunciados da obra a realizar 

pelo Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) 

 



 

União das Freguesias de 
Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e 
Meadela 

 
Acta n.º 84 
 
Pág. 3 / 3 
 
 

  
 

 

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) 


