
 

Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
1.º Mandato  

Ata n.º 66 
Pág. n.º 1 

 
 

Livro:Pág.1014 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Aos vinte e oito dias de mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, 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, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a 

presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e dos Vogais António José Rodrigues 

Soares Basto, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Rita Joana da Silva Guerreiro, Rui Manuel Pimenta 

Salgueiro e Vítor Manuel Antunes da Silva. Por razões de ordem familiar, o Vogal Amadeu Morais 

Bizarro não esteve presente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------- 

- Associação Juventude de Viana: 500€ (quinhentos euros) para apoio à época desportiva 

2020/2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Desportivo da Meadela: 500€ (quinhentos euros) para apoio à época desportiva 

2020/2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento de Escuteiros nº 348 da Meadela: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio às 

actividades 2020/2021. Admitida ainda a possibilidade de atribuição de um outro subsídio, a 

decidir posteriormente, para o vasto programa previsto para as comemorações do 50º aniversário, 

que se pressupõe que vá decorrer de Setembro de 2020 a Setembro de 2021.----------------------------- 

2. Projecto Cartografia de Viana /Núcleo Histórico (Ao Norte - Associação Produção e Animação 

Audiovisual): Analisado o projecto, foi considerado de interesse para a história de Viana mas, 

porque os seus custos ultrapassam as disponibilidades financeiras da UFVC, admitimos continuar a 

analisar conjuntamente o projecto, desde que possam surgir outras parcerias.---------------------------- 

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

perpétua nº 78 do quarteirão 01, de Luís da Silva Barbosa, já falecido, cujos filhos, Vítor Manuel 

Parente Barbosa, Alexandra Maria Parente Barbosa e Maria de Fátima Parente Barbosa, 

prescindem da sepultura a favor de sua irmã, Maria Helena Parente Barbosa Abadesso, conforme 

declarações entregues na Secretaria.---------------------------------------------------------------------- 
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3. Voto de pesar pelo falecimento do Bispo da Diocese: “O último adeus a D. Anacleto Oliveira”: A 

morte repentina e trágica do Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, causou 

profunda consternação e dor aos crentes e não crentes. Dos quatro Bispos que Viana do Castelo já 

teve, foi D. Anacleto o que mais de perto esteve nas nossas participações institucionais. O seu 

exemplo de pastor e homem de bem será para Viana do Castelo uma perda irreparável e 

inesperada. O Executivo da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 

Monserrate) e Meadela apresenta à família enlutada e à Igreja Católica as mais sentidas 

condolências e associa-se ao momento de profundo pesar dos Vianenses. D. Anacleto será para 

sempre recordado com muito carinho, porque mesmo os mais distraídos não esquecerão quanto 

ajudou e fez em prol do desenvolvimento de Viana do Castelo.-------------------------------------------------- 

4. Instalação de contador de energia eléctrica no Polo da Meadela: Deliberado instalar ramal no 

contador de energia eléctrica para contagem individual do gasto de energia do Grupo Folclórico. Os 

custos da instalação, a cargo da firma Electro Industrial, serão de 1.480€, a que acresce IVA à taxa 

legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Instalação de pré-fabricado pela “Associação Perspectiva em Jogo” junto da CHE Capitães de 

Abril, S. Vicente: Analisado o pedido encaminhado pela CHE Capitães de Abril, vai o mesmo ser 

reencaminhado para o Município para se pronunciar sobre a sua instalação.-------------------------------- 

6. Projecto Escola Inclusiva (Escola Superior de Educação): A Vogal Rita Guerreio fez uma ampla 

explanação do projecto, podendo ser endereçados contributos à Escola Superior de Educação.------- 

7. Instalações dos Moradores de Portuzelo (Parque das Salinas): Vai ser marcada reunião para 

análise das propostas e seus orçamentos.----------------------------------------------------------------------------- 

8. Balanço da recente Assembleia de Freguesia: Efectuada análise de como decorreu a Assembleia. 

Dos diversos assuntos, foi reconhecida a necessidade de insistir e/ou solicitar a intervenção do 

Município para alguns dos problemas levantados.------------------------------------------------------------------ 

9. Feira da Meadela: Efectuado o ponto da situação. Dada a informação da realização de encontro 

no local onde será instalada a feira, com Técnicos do Município, para contributos e sugestões das 

obras a levar a cabo, para uma boa eficiência de funcionamento da feira.------------------------------------ 

10. Oferta de cadeiras à ACEP: Dada a informação da oferta das cadeiras para transporte de 

crianças à ACEP, visto a Autarquia ter deixado de proceder ao transporte de crianças.------------------- 
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11. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Recebido agradecimento do Clube de Golf pelo subsídio deliberado para apoio ao Campeonato 

de Pares realizado;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Cedidas as instalações da Sede para o dia 28 de Setembro, pelas 21,30 h, para a realização de 

reunião da Associação de Apoio a Emigrantes;----------------------------------------------------------------------- 

c) Recebido agradecimento da Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo pelo 

apoio prestado na exposição “Tapetes Floridos e Manta de Retalhos” organizada em louvor à 

Romaria de Nossa Senhora da Agonia;---------------------------------------------------------------------------------- 

d) Abordada a limpeza do “Caminho de Seitas”, foi decidido solicitar orçamentos para se proceder à 

limpeza adequada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por três folhas devidamente numeradas e 

rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim 

António José Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.--------------------------- 

----A reunião foi encerrada às vinte e três horas e cinco minutos.----------------------------------------------- 

 
O Presidente                                                         O Secretário 

(José António Gonçalves Ramos)                      (António José Rodrigues Soares Basto)              

 

O Vogal 

 (Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal                                                                  O Vogal             

(Rita Joana da Silva Guerreiro)                         (Vítor Manuel Antunes da Silva) 

O Vogal  

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 

 


