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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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: Foram recepcionados alguns pedidos de apoios que, de acordo com a 

legislação, deverão ser analisados e decididos pelo próximo Executivo.  .........................................................  

2. Livro “Emigração Anos 60” de Leandro Matos: Tendo sido deliberada em anterior reunião a aquisição 

de 50 exemplares desta obra, mas não dispondo o autor daquele número de exemplares, foi deliberado 

aceitar 25 exemplares de uma outra obra do mesmo autor, daí não advindo qualquer encargo para a UFVC. ..  

3. ATM na Alameda João Alves Cerqueira: O Presidente do Executivo prestou esclarecimentos sobre a 

decisão jurídica sobre a providência cautelar apresentada por condómino. Aguarda-se a acta do Tribunal, 

que deverá originar nova Assembleia de condomínio, com a referência da desistência da referida 

providência cautelar e com conformidades estabelecidas e aceites pelas partes.  .............................................  

4. Deliberações do Município: O Presidente do Executivo prestou informação de como decorreram as 

recentes conversações e atribuições de verbas pendentes e outras a regularizar posteriormente.  .....................  

5. Diversos:  ...................................................................................................................................................  

a) Obras recentemente concluídas: Para que conste, foi dada a informação da conclusão dos melhoramentos 

dos corrimãos na Rua Cidade de Recife, Portela de Cima e regularização de acesso na Rua de Riom;  ............  

b) Dada a informação de, finalmente e após longo tempo de espera, estar regularizado o trânsito de pesados 

na Meadela;  ...................................................................................................................................................  

c) Voto de louvor pelas Festas de Nossa Senhora da Agonia 2021: Recebido voto de louvor do Executivo 

municipal deliberado na sua reunião de 2 de Setembro;  .................................................................................  

d) Agradecimento: Recebido agradecimento do Clube de Golfe de Viana do Castelo pelos apoios prestados 

ao I Torneio Migaitas e Campeonato de Pares;  ...............................................................................................  

e) Eleições Autárquicas: Dada uma panorâmica de como decorreu o processo eleitoral que culminou com as 

eleições do passado domingo. Reconhecido o meritório trabalho desenvolvido por todos os envolvidos, 

resultando daí a satisfação de tudo decorrer como felizmente tem sido prática na área geográfica da UFVC. 
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f) Balanço do mandato: A finalizar a reunião, foi efectuada uma análise superficial de como decorreu o 

mandato agora findo. Reconhecido que muito mais e melhor poderia ter sido realizado, não fossem os mais 

diversos inconvenientes, obstáculos e falta de  cooperação e  o  apoio por parte do Município que no inicio 

se esperava. Em resumo, foi por TODOS reconhecida a amizade e camaradagem vivida ao longo dos 

últimos quatro anos, que servirá como estimulo e recompensa e honra pelo serviço cumprido em prol de 

todos os habitantes da UFVC.  ........................................................................................................................  

Depois de lida a presente acta, composta por duas 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) 


