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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 400,00€ (quatrocentos euros) destinados a 

apoio à edição do livro do seu 25º aniversário; ------------------------------------------------------------ 

- Agrupamento de Escuteiros nº 343 (Senhor do Socorro): 300,00€ (trezentos euros) 

destinados a apoio à edição do livro do seu 50º aniversário; ------------------------------------------- 

- Sport Clube Vianense: 350€ (trezentos e cinquenta euros) destinados ao apoio ao “Torneio 

Manuel Passos”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aquisição do livro “Filhos da Cidade Morta”, de Fernando Ceia: Foi deliberado adquirir 

ao Centro Cultural do Alto Minho 30 exemplares do livro em título, integrado na 41ª Edição 

da Feira do Livro, cuja apresentação se efectuou no passado dia 23 de Julho, pelo valor de 

600€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Oferta de livro “Esplendor no Monte (Santa Luzia)”: Foi deliberado oferecer aos 

29 colaboradores dos Censos 2021 um exemplar do livro em título editado pela UFVC em 

2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Mudança do local da feira da Meadela (abertura oficial): Dada uma panorâmica de como 

decorreu a abertura do novo espaço na Praça da Linha Vale do Lima. Foi reconhecida a 

satisfação não só dos feirantes como também dos utentes. Reconhecido o empenhamento 

da UFVC para que tudo decorresse da melhor forma, com destaque para o trabalho 
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desenvolvido pelo Presidente do Executivo, assim como a colaboração do funcionário Engº 

Fernando Parente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Limites Monserrate/Areosa: Com elevada satisfação foi recebido do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga (Juízo Administrativo Comum) o processo 230/13.5 BEBRG, 

sentença proferida da acção administrativa sob a forma de processo ordinário, contra a 

Freguesia de Monserrate, julgando-a totalmente improcedente, por não provada. Porque se 

trata de uma decisão de muita importância para os interesses envolvidos, estrategicamente 

ficamos a aguardar mais algum tempo para, com segurança, dar a conhecer esta importante 

notícia aos munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Serviço de ATM na Alameda João Alves Cerqueira: Tudo a postos para a reunião de 

condomínio convocada para o próximo dia 29 de Julho (quinta-feira). Esperando que tudo 

decorra de harmonia com a Lei em vigor. ------------------------------------------------------------------- 

7. Homenagem ao Presidente do Município, Eng. José Maria Costa: Como previamente 

estabelecido, o Presidente do Executivo aceitou o convite para a homenagem dinamizada 

pelos Presidentes de Junta Independentes. Foi por ele dada uma panorâmica, manifestando 

o seu desagrado pela forma como decorreu e informou que por esse motivo não esteve 

presente até final, explicando ao Presidente homenageado e organizadores o motivo da sua 

retirada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Espaço no Prédio do IHRU da Meadela (ex-Sociedade Columbófila): Dado conhecimento 

da regularização do estatuto do antigo espaço onde estava a Sociedade Columbófila, 

pertença do IHRU, sendo que vai ser efectuado contrato de arrendamento com renda 

simbólica do dito espaço, agora a ser utilizado pelo Grupo Desportivo da Meadela. ------------ 

9. Instalações desportivas da Cova (Levantamento topográfico): No prosseguimento da 

deliberação da anterior reunião sobre o levantamento topográfico para instalação para a 

prática de padel, foi aprovado o orçamento de 500 €(quinhentos euros). -------------------------- 

10. Tapetes de Santiago (Xacobeu 21-22): Mais uma óptima iniciativa que pôde contar com 

a colaboração do Eduardo Chavarria e Carlos Saraiva. Alargado, a pedido do Pároco da 

Freguesia de Monserrate, o prazo de exposição e recebido agradecimento da Comisión 

Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de Santiago. ------------------------------------------- 
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11. 8ª Edição de Viana está na Moda - Relíquias Marítimas: Por solicitação da munícipe 

Isabel Cristina Costa Lima, deliberado prestar o apoio possível, especialmente no 

fornecimento de materiais, na colaboração da criação de tapete em sal nos Claustros da 

Igreja de S. Domingos a realizar no dia 14 de Agosto. ---------------------------------------------------- 

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

a) A próxima Assembleia de Freguesia está prevista para se realizar na segunda sexta-feira 

de Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Recebidos da Acção Social Maná, géneros alimentícios que foram entregues à Associação 

de Reformados e Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo; --------------------------------------- 

c) Na sequência da solicitação do Município, manifestada toda a disponibilidade para a 

campanha de recolha de produtos de higiene e limpeza, pelo que se aguardam novas 

instruções, se houver necessidade de novas diligências; ------------------------------------------------ 

d) Deliberado ceder as instalações do Polo de Monserrate no dia 29 de Julho para a 

realização de acto eleitoral do C.D. de Monserrate; ------------------------------------------------------ 

e) Reencaminhado para o Município e SMSBVC o estado lamentável em que se encontram 

as bermas da Estrada da Abelheira desde o Mercadona, passando pela Cova até à Rua Couto 

Paredes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Enviado ofício ao Município a solicitar a instalação do gás natural no Jardim de Infância 

nº 1 da Abelheira, reivindicado há muito pela União das Freguesias e aproveitando a óptima 

oportunidade das obras a decorrer na Rua Conde de Aurora; ----------------------------------------- 

g) Recebido da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira 

certificado de colaboração no Concurso do Maio Florido de 2021. ----------------------------------- 

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) 
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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) 

 


