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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de Julho 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:------------------ 

- Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina da Meadela: 750€ (setecentos e cinquenta euros) destinados 

a apoio em melhoramentos da Igreja Paroquial;------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para 

melhoramentos das suas instalações.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Concessão de Sepultura: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 67 do quarteirão nº 10, a Maria 

da Conceição Pereira Lima.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Regularização de sepultura perpétua: Deliberado aceitar a transferência de posse da sepultura 

perpétua nº 38 do quarteirão nº 02, de João Augusto Gonçalves Borlido (falecido) para seu único filho e 

herdeiro Jorge Manuel Gonçalves Borlido, conforme declaração entregue na Secretaria.-------------------------- 

4. Instalações da Cova (Levantamento topográfico): Foi dada permissão à Associação de Moradores da 

Cova, para pedir estimativa de custos para levantamento topográfico das instalações, podendo vir a ser 

utilizado na legalização do polidesportivo, bem como a viabilidade da instalação de uma pista de Pádel.----- 

5. Programa Autarquia Solidária - Julho 2021: Analisado o projecto, e considerando as mais diversas 

iniciativas em que, no quotidiano, directamente ou não, nos vamos envolvendo, foi o projecto considerado 

sem grande interesse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Condomínio da Rua da Carvalheira (fornecimento de tinta): No sentido de procurar melhorar o aspecto 

de espaços públicos nesta zona, deliberado apoiar a iniciativa a desenvolver pelos moradores da área, 

sendo que, para o efeito, a UFVC apoiará com o fornecimento de tinta para aplicar em cerca de 200 m2 de 

muretes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

imediata, foi deliberado proceder à adjudicação à firma Venafil, pelo valor de 1850€, a que acresce a taxa 

de IVA, as seguintes bermas e valetas: Rua do Moinho de Vidro; Rua do Lamoso; Rua das Carvalheiras; Rua 
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e Travessa das Minas; Rua Padre Himalaia; Rua, Travessa e Beco da Fonte do Branco; Rua das Caramonas e 

Rua e Travessa da Ventela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Deliberações do Município por atribuir: Não têm sido atribuídas em devido tempo deliberações do 

Município que a UFVC entende corresponder ao trabalho desenvolvido e prometidas desde 2019. Foi 

enviado ofício ao Município a descrever pormenorizadamente as importâncias em falta, para o seu 

cumprimento urgente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Mudança do local da feira da Meadela: Encontram-se praticamente concluídos os trabalhos para 

receber condignamente a feira na Praça da Linha Vale do Lima. Já foi definida a data de 25 de Julho, pelas 

10 horas, para a cerimónia de inauguração, pelo que vão ser endereçados convites aos membros da 

Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Rectificação da Toponímia da Freguesia de Santa Maria Maior: Aprovado pelo Município 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, tal como foi aprovado na acta nº 84 da 

reunião do Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Serviço de ATM na Alameda João Alves Cerqueira: Marcada pelo Administrador a data de 29 de Julho 

para nova Assembleia de Condóminos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Piso do Parque Infantil do Bairro Jardim: Solicitado ao Município apoio técnico para se proceder à 

análise e eventual forma de resolução do problema do piso.--------------------------------------------------------------- 

13. Limites Monserrate/Areosa: Continuamos a aguardar a sentença do julgamento realizado há mais de 

dois anos. Vamos solicitar novamente a intervenção do Dr. Manuel Gonçalves.-------------------------------------- 

14. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) No seguimento da solicitação recebida, foi prestada informação ao Ministério Público que a Senhora 

Glória de Amorim Martins está a ser acompanhada pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento 

Social e que, após recolha de informações, tem recusado todo e qualquer apoio, apesar da nossa 

disponibilidade em colaborar na solução do problema;---------------------------------------------------------------------- 

b) Recebida a informação da Divisão de Vias e Transportes do Município que não é autorizada a 

intervenção para criação de lombas na Rua de Santa Cristina, conforme o abaixo-assinado;---------------------- 

c) A Associação Cultural e Desportiva Capitães de Abril está a desenvolver manifestações culturais no seu 

espaço arbóreo. Para que tudo decorra da melhor forma, temos disponibilizado o apoio sempre que 

solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) Deliberado ceder à Condominho, Lda. as instalações da Sede para reunião a realizar no dia 13, pelas 

18,30 horas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Limpeza pública de resíduos sólidos: Aguarda-se documentação solicitada ao Dr. Constantino Azevedo;-- 

f) Dado conhecimento que a funcionária Maria José da Cunha Viegas retomou a actividade, estando 

impedida, no entanto, de fazer esforços físicos;------------------------------------------------------------------------------- 

g) Registado com satisfação o início de obras de reabilitação no edifício do quartel dos Bombeiros 

Municipais, na Rua Conde de Aurora e na Rua da Fonte Quente;--------------------------------------------------------- 

h) O Presidente do Executivo vai participar no jantar de homenagem ao Presidente do Município;------------- 

i) Recebido da Casa dos Rapazes, do Viana Natação Clube e do CGVC agradecimento pelo apoio prestado;-- 

j)Recebido da Cáritas Diocesana agradecimento e o relatório de actividades e Contas;----------------------------- 

k) Recebida a informação da realização das Eleições Autárquicas no dia 26 de Setembro.------------------------- 

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) 


