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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 29 DE SETEMBRO DE 2014
----Ao vigésimo oitavo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e catorze, reuniu nas
instalações de Santa Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora n.º 689, Viana do Castelo, às
21h40, em Sessão Ordinária, a Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido António Rui Viana Fernandes da Ponte
(Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por Sara Cristina Meira Brota (em substituição
do 1.º Secretário Tiago Fernandes Oliveira) e Isabel Maria Oliveira Cardoso (2.º Secretário).------------O executivo da União das Freguesias fez-se representar pelo Presidente, José António
Gonçalves Ramos, pelo Tesoureiro Amadeu Morais Bizarro e pelos vogais Carlos Manuel Alves
Tavares, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Rui Manuel Pimenta Salgueiro.----------Compareceram, para além dos referidos elementos da Mesa da Assembleia, os membros
Alberto Sárria, Carla Maria dos Santos Lemos, Carla Patrícia Sendão da Silva, Fernando
Domingues Afonso de Miranda, Francisco José Pereira Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira,
João Correia, José Adamastor, José Maria Amieira Flores, Manuel Américo Matos Carvalhido,
Miriam João Soares Veloso, Raquel da Conceição Sousa Amorim, Tomás da Conceição Lima
Ribeiro e Vítor Manuel Antunes da Silva.--------------------------------------------------------------------------------Fizeram-se substituir nesta sessão os membros Paulo Vilaverde (PSD) por Alberto Sárria, José
Emílio da Rocha Antunes Viana (PS) por José Adamastor e Sara Maria Araújo Marques da Silva
Gorito (CDU) por João Correia.--------------------------------------------------------------------------------------------Foi realizado o registo áudio da sessão, que por motivos que nos são alheios apresenta
algumas falhas na gravação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi entregue em mãos, à Mesa da Assembleia, uma proposta do membro Vítor Silva (PS)
sobre a permanência do molde de aço com o Coração de Viana na Escola Secundária de
Monserrate (doc.6) e uma moção da bancada do PSD, entregue e assinado pelo membro
Francisco Carvalhido, no âmbito dos Acordos de Execução Delegação de Competências – Gestão
e Manutenção de Espaços Verdes (doc.7) – possibilidade de renegociação.----------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana deu início à sessão, esclarecendo sobre o fato das
Assembleias de Freguesia não se realizarem às sextas-feiras, tal como preceituado no Regimento.
No entanto, é necessário uma concertação de datas entre a realização da Assembleia de
Freguesia e a Assembleia Municipal, de modo a todos os intervenientes poderem participar em
ambas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para além disso, referiu ainda que a ordem de trabalhos não é extensa, e como tal, a
assembleia não encerrará a uma hora tardia.----------------------------------------------------------------------Posto isto, leu a ordem de trabalhos desta assembleia, sendo ela a seguinte:----------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE;--------------------------------------------------------------------------------2. ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, CONFORME A ALÍNEA G) DO N.º 1
DO ART.º 9º DA LEI 75/2013:--------------------------------------------------------------------------------- Gestão e manutenção de espaços verdes;---------------------------------------------------------------------- Contrato interadmnistrativo – transporte e refeições;----------------------------------------------------------
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 Contrato interadmnistrativo – recursos humanos;--------------------------------------------------------------3. DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA.------------------------------------------------Não havendo sugestões à alteração da ordem de trabalhos, a mesma foi aprovada por
unanimidade, e foi dada a palavra ao senhor Presidente da União das Freguesias José Ramos:
solicitou o NIB a quem ainda não o entregou e uma fotografia para colocar no site da União
das Freguesias. Estando em falta o NIB de Carla Patrícia Sendão da Silva, Fernando Domingos
Afonso de Miranda, Raquel da Conceição Sousa Amorim, José Emílio da Rocha Antunes Viana,
Hugo Manuel Fernandes Meira, Paulo Vilaverde, Raquel da Conceição Sousa Amorim. E
relativamente à fotografia, estão em falta os seguintes elementos: Francisco José Pereira
Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, Paulo Vilaverde e Alberto Antunes de Abreu.-----------------Em seguida, colocou-se à votação a aprovação da ata da assembleia anterior realizada no
dia vinte e seis de Junho do ano corrente. O membro Américo Carvalhido alertou para um erro
na ata e procedeu-se à retificação no ponto 6.2, trocando o nome Fernando para José Borlido.
Feita a votação da ata retificada, esta foi aprovada por maioria com quatro abstenções.---------------O presidente da Assembleia Rui Viana fez a apresentação aos membros presentes de todas
as substituições da mesma, assim como a leitura da moção e da proposta entregues no início
da sessão para reflexão.----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aberto PERÍDO ANTES DA ORDEM DO DIA, sendo o primeiro interveniente o membro
Américo Carvalhido, que questionou algumas situações específicas na União das Freguesias,
sendo elas as seguintes: relativamente às valas abertas na Meadela, como correu a reunião do
Executivo da União das Freguesias com o Município, se há solução para este problema e como
vai atuar; quanto às obras realizadas no cemitério da Meadela, defendeu que era preferível
colocar o poste encastrado no muro do cemitério e por fim, colocou a questão da luz do
edifício da junta que só era acesa em dias de festa.--------------------------------------------------------------Seguidamente interveio o membro Alberto Abreu alertando para o fato que foi aprovada a
constituição de uma comissão para tratar da questão da toponímia, no entanto ainda falta a
indicação dos membros. Frisou que está disponível para ajudar no processo, mas não para a
integrar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Francisco Carvalhido questionou o valor do molde referido na proposta e porque
não se pondera a hipótese de se colocar o molde em outro espaço que não a escola.----------------Em seguida, interveio o membro Fernando Miranda, e enumerou algumas situações que o
preocupam como é o caso da placa de entrada e saída de Moradores em frente à Rua de
Santa Cristina e o fato de nesta zona, haver perigo de excesso de velocidade, problemas de
estacionamento em frente à Padaria da Ameadella, limpeza atrás do Bairro Social, algumas
passadeiras estarem por pintar e questionou qual é o ponto de situação da localização da feira.
----O membro Vítor Silva, leu um email enviado por M.ª Carla Barata, que se encontra em anexo
a esta ata (NÃO TEM) e que foi igualmente enviado ao executivo da União das Freguesias,
respeitante à problemática da falta de civismo quando se passeiam os animais domésticos e
deixam nos jardins e nas ruas os dejetos dos mesmos. Como tal, propõe uma campanha de
sensibilização para as regras de saúde pública e de civismo.----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão da proposta do membro Vítor
Silva. Esta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------Posto isto, foi dada a palavra ao Presidente da União das Freguesias para dar resposta às
intervenções anteriores: quanto à proposta do membro Vítor Silva sobre o molde do Coração de
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Viana, informou que foi deliberado em reunião de executivo o seu regresso às instalações da
União das Freguesias, no entanto, vai respeitar a decisão dos membros da Assembleia; quanto à
problemática das valas, é intenção que fique em ata a consternação em relação a este assunto,
de forma a reafirmar ao executivo da Câmara Municipal a necessidade de uma solução eficaz e
urgente para este problema; informou da intenção, por parte do Município de Viana do Castelo,
em rever as taxas de usufruto da via pública; em resposta ao assunto das obras no cemitério, e
mais concretamente sobre o alargamento da via, referiu que de acordo com os pareceres dos
técnicos, não foi possível encastrar o poste no muro, visto que o “balancear” dos fios poderia
trazer consequências, nomeadamente o derrube dos cruzeiros dos jazigos do cemitério; quanto à
luz das instalações do edifico da Meadela, informou que esta unicamente se manterá acesa até
ao presente dia, tratando-se do encerramento da Festa das Colheitas na Meadela. Em resposta
ao estacionamento, pintura de passadeiras e limpezas, referiu que continua a haver o problema
de falta de recursos técnicos e humanos que os solucionem de forma mais célere. Alertou para
a falta de sinalização vertical nas passadeiras e incentivou todos os membros a reportar
situações de forma a serem comunicadas ao Município. Relativamente ao email recebido de
Carla Barata, este foi reencaminhado para o Dr. Constantino e para o Eng.º Vítor Lemos, cuja
resposta foi no sentido de serem colocadas as placas de dejectos caninos. Em último, e
relativamente ao ponto da localização da feira da Meadela, disse que é firme propósito abordar
o Presidente do Município de Viana do Castelo com as diferentes propostas dos partidos em
questão (mudança para o antigo local – CDU e PSD e alteração do local atual da feira da
Meadela – PS) e resolver a questão de localização da feira. Em relação ao local atual,
esclareceu que o executivo da União das Freguesias paga renda e o local não apresenta
condições para a sua realização. Foi solicitado ao membro Américo Carvalhido informações
sobre eventual Providência Cautelar dos Moradores que declarava o transtorno da realização da
feira no antigo local, da ausência de condições e de segurança. Além disso, acrescentou que a
maioria das pessoas que agora se manifesta, quando adquiriram a sua habitação a feira já lá se
realizava.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente pediu a palavra o membro Américo Carvalhido defendendo que ficou satisfeito
com os esclarecimentos do executivo, sugeriu que fosse feito um levantamento de todas as
obras mal executadas (EDP Gás, PT, EDP, etc), exemplo disso é a Rua da Giesteira, e que estão
cobertas por cauções de garantia, evitando gastos do erário público com a sua reparação. Nesta
sequência, sugeriu-se que tal preocupação fosse comunicada ao Município, e que as diligências
tomadas em reunião de infraestruturas ficassem registadas em acta para acautelar problemas
futuros. No que diz respeito à questão da feira da Meadela, salientou que tinha opinião
divergente da do executivo e que, em tempos, houve uma proposta que previa um espaço para
a construção de uma escola secundária e da feira. Esclarece que não existiu nenhuma
Providência Cautelar, mas sim duas queixas apresentadas no Ministério Público.----------------------------É dada a palavra ao tesoureiro Amadeu Bizarro, que prestou esclarecimentos relativos aos
candeeiros da Rua Henrique Lopes, às obras da EDP Gás e à sua fiscalização. Reforçou que o
Município deveria ter ata de todas as deliberações tomadas; quanto aos dejetos dos animais,
relembrou que a sua fiscalização pertence às entidades competentes, nomeadamente à PSP e à
Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Américo Carvalhido ressalva que se o molde fica salvaguardado na Escola
Comercial, é favorável à aprovação da proposta.--------------------------------------------------------------
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----O Vogal Carlos Tavares solicitou a palavra e alertou que o molde é património da União das
Freguesias, e que a sua existência e localização lhe foi revelada pelo Professor Álvaro da Escola
Secundária de Monserrate. Questionou a verdadeira utilidade deste molde na escola.-------------------O membro Vítor Silva esclareceu que era intenção do anterior executivo registar o molde no
património, cujo custo foi cerca de 4.850€ (quatro mil oitocentos e cinquenta euros). Além disso,
e com a sua correta utilização seria possível este render cerca de 21.300€ (vinte e um mil e
trezentos euros), sendo um apoio monetário importante na ajuda às instituições da agregada
freguesia de Monserrate. Relembrou igualmente que existem pagamentos em falta por parte do
executivo do Município. Trata-se de um molde que pesa cerca de 300 Kg (trezentos quilogramas)
e não vê razão para o molde não poder continuar a permanecer na escola.-------------------------------O membro Tomás Ribeiro, acrescentou que se trata de uma questão de bom senso, em vez
de o molde estar num armazém, pode estar numa escola para usufruto de quem dele
necessitar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Hugo Meira questionou a verdadeira utilidade do molde e propôs que se
averiguasse junto da escola sobre o seu interesse no mesmo.-------------------------------------------------O membro Vítor Silva, responde que já leccionou nessa escola e na Unidade Curricular de
Fundição era interessante o uso do molde como experiência pedagógica.-----------------------------------O membro Raquel Amorim propõe a leitura novamente da moção para em seguida se realizar
a votação. E assim foi feito, sendo a Proposta que segue em anexo a esta ata, aprovada por
maioria, com quatro votos contra e uma abstenção.----------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana propôs a realização de um protocolo de parceria entre
a União das Freguesias e a Escola em questão. --------------------------------------------------------------------Em seguida foi pedida novamente a leitura da moção de renegociação do acordo de
execução – delegação de competências espaços verdes, apresentada pela bancada de elementos
do PSD, que se encontra em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------Depois da leitura interveio o membro Américo Carvalhido defendendo que, se já foi
estabelecido acordo entre o Presidente da União das Freguesias e o Presidente do Município,
não deve ser aceite a votação da moção.-----------------------------------------------------------------------------O presidente José Ramos esclarece que a renegociação do acordo de execução de espaços
verdes em questão não corresponde à apresentada no ponto dois da Ordem de trabalhos.-----------O membro Tomás Ribeiro defende que nada tem a ver com os assuntos das demais juntas
de freguesia, que se trata de uma “chicana política” e que confia neste executivo, não
acreditando que esta moção defenda os interesses da freguesia.-----------------------------------------------O membro Alberto Abreu concorda com o que foi dito anteriormente.------------------------------O membro Francisco Carvalhido defende que a bancada do PSD não está a fazer nenhuma
“chicana política”, apenas defende que pode ser feita uma renegociação, e dela resultar uma
melhor proposta para esta União das Freguesias.--------------------------------------------------------------------Posta a votação a admissão da Moção, esta é rejeitada por maioria com 12 (doze) votos
contra, 1 (uma) abstenção e 3 (três) votos a favor.-------------------------------------------------------Aberto o momento de INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tomou a palavra o senhor António Pereira,
residente na Rua Couto Paredes na Meadela, que expos alguns problemas que lhe parece
urgente ver solucionados e que afetam verdadeiramente a sua vida quotidiana, sendo eles os
seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Limpeza diária na área circundante do Pavilhão Desportivo da Meadela e para lá da rotunda
inexistência da mesma. É feita somente uma limpeza bianual, por volta de meados de Abril e a
outra em meados de Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao aqueduto, foram já feitas várias reclamações, mas as soluções apresentadas são
provisórias, reclamando uma urgente solução efetiva do problema de atolamento e entrada de
águas bravas nas garagens dos moradores da zona, aquando do período de maior intensidade
das chuvas. Par além disso, existem ratazanas em volta do aqueduto e nos terrenos
circundantes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Necessidade urgente de regularizar a falta de pavimentos na Rua nesta área;---------------------- Alerta para o fato de haver descarga de águas do lado poente no Calvário, onde não há
uma sarjeta, nem uma grelha para o escoamento;-------------------------------------------------------------- Necessidade de construção de passeios para os transeuntes na rua.--------------------------------------O senhor Adélio Pinto, vizinho do interveniente anterior, veio reforçar a indignação e
subscreve na íntegra as reclamações apresentadas.------------------------------------------------------------O membro Américo Carvalhido esclareceu que foi feita, há cerca de dois anos, uma
intervenção provisória, Por se tratar de uma zona de responsabilidade camarária, apela ao
executivo que exerça pressão junto do Município.--------------------------------------------------------------------O Presidente José Ramos informou dos esforços desenvolvidos junto dos proprietários para
cedência ao espaço público dos terrenos necessários ao alargamento da via e construção de
passeio na Rua Couto Paredes. Foi efectuada, no local, reunião com o Eng.º Vítor Lemos e Eng.ª
Ana, tendo sido decidido pelos proprietários a cedência e pelo Município a elaboração de todo
o projecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro do público, o senhor Adélio Pinto reforça a sua preocupação relativa à limpeza do
canal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Findo o momento de intervenção do público presente, o Presidente da Assembleia Rui Viana,
esclarece que falta o PSD e o PS indicar os membros para integrar a Comissão de Toponímia. -----PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS - INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: foi dada a palavra ao
Presidente da União das Freguesias, que deu conhecimento de algumas reuniões determinantes,
nomeadamente: a reunião do dia vinte e seis de Junho com o IEFP, permitindo que os fregueses
possam escolher o sítio que mais lhe convier para realizar a sua apresentação quinzenal de
desempregados; a reunião no dia 31 de Julho, e posteriormente, de 14 de Agosto, no local,
com a Administração da ULSAM, o Presidente da Casa do Povo e a Dra. Manuela Passos (em
representação do Município), sobre o Centro de Saúde da Meadela, e, das palavras proferidas, é
sua convicção que este espaço se manterá activo; da reunião do dia cinco de Agosto com o
Vereador do Município, o Arq.º Luís Nobre, relativa ao trânsito e estacionamento em Monserrate
(Campo da Agonia), resultou a abertura do parque subterrâneo gratuito para moradores e com o
preço simbólico de 1 € (um euro) para os restantes utentes; a reunião do dia oito de Agosto
com o Vereador Eng.º Vítor Lemos, relativa à notificação da linha de água e alargamento da via
pública da Rua Couto Paredes; a reunião do dia dois de Setembro com a Vereadora Dra. Ana
Margarida, acerca da Campanha de recolha de artigos de higiene e, finalmente, a reunião do dia
16 de Setembro com a Vereadora Dra. Maria José Guerreiro, relativa aos parques infantis e às
escolas. Neste último assunto ressalvou que a questão dos parques infantis não foi abordada,
uma vez que a Vereadora informou que este seria tratado com o senhor Presidente do
Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Seguidamente, o membro Américo Carvalhido lamentou não ser instituído na Meadela a
Unidade de Saúde Familiar.-------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Vítor Silva congratulou o executivo por colocar os bancos no Campo do Castelo,
assim como o passadiço no Bairro dos Pescadores.----------------------------------------------------------------O Presidente José Ramos esclareceu que das actividades planeadas para o dia vinte de
Setembro, no âmbito da Liga Portuguesa Contra o Cancro, devido ao mau tempo, apenas se
realizou a prevista para o Teatro Sá de Miranda.--------------------------------------------------------------------PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS - ACORDOS DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS, conforme alínea g) do n.º 1 do art.º 9.º da lei 75/2013:------------------------------------Interveio o Presidente José Ramos, explanando que na reunião do executivo do Município de
Viana do Castelo, Vereadores da CDU e PSD, questionaram porque não eram os dois protocolos
com a Associação de Moradores da Abelheira e Associação Cultural e Desportiva Capitães de
Abril, incluídos na delegação de competências de espaços verdes. O Presidente do Município
perante a situação retirou da ordem de trabalhos a sua discussão, ficando de serem resolvidos
à posteriori. Nesta circunstância foram efectuadas reuniões entre o Município, União das
Freguesias e Associações, daí tendo resultado o ajuste dos valores com os quais todos os
intervenientes concordaram e, fruto deste entendimento, é apresentada a delegação de
competências para aprovação. Posteriormente será assinado protocolo com as direções das
entidades representativas dos referidos espaços, nos mesmos termos do acordo de execução de
delegação de competências.------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia Rui Viana propôs a discussão dos três pontos da ordem de
trabalho referentes aos acordos de Execução de delegação de competências, o qual foi aceite
por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Francisco Carvalhido leu a declaração de voto, que se encontra em anexo, e
acrescentou que esta posição está em consonância com posições tomadas anteriormente
relativas aos acordos de execução. Além disso, questionou o executivo acerca da escola
envolvida, visto que apesar de estar geograficamente localizada na União das Freguesias de
Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, pertence ao Agrupamento de
Escolas Pintor José de Brito, sede deste situado na Freguesia de Santa Marta de Portuzelo.----------O presidente José Ramos explicou que efectivamente essa situação é desfavorável, e o
executivo já tomou medidas, enviando um email, pedindo a viabilidade da transferência da
gestão da Escola Eb1 de Portuzelo do Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito para o
Agrupamento de Escolas da Abelheira.----------------------------------------------------------------------------------Posto isto, é lançada a votação dos três pontos relativos aos acordos de execução de
delegação de competências, o primeiro ponto denominado “Gestão e Manutenção de Espaços
Verdes”, foi aprovado por maioria com três votos contra; o segundo ponto “Contrato
interadmnistrativo – transporte de refeições”, foi aprovado por maioria com três votos contra e o
último ponto, “Contrato interadmnistrativo – recursos humanos” foi igualmente aprovado com
duas abstenções e um voto contra.-----------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS – DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A
FREGUESIA: O presidente desta União das Freguesias, José Ramos usufruiu da palavra para fazer
alguns esclarecimentos mais específicos relativos às intervenções do público e pediu ao
tesoureiro, Amadeu Bizarro, para esclarecer que o executivo está a averiguar a situação na Rua
Couto Paredes e na área circundante, sobretudo no que diz respeito à dificuldade de
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escoamento das águas. Acrescentou que existe uma proposta para ser discutida no executivo e
à posterior com os Serviços Municipalizados. Além disso, esta obra tem um valor referencial de
20 000 € (vinte mil euros) e que o Vereador Eng.º Vítor Lemos ficou de fazer um projeto para
resolver esta questão. Ressalvou igualmente que existe um problema iminente, a falta de verbas.----O membro Américo Carvalhido sugeriu que fosse pedido aos Serviços Municipalizados uma
valeta de tubos de 100 para conseguir escoar as águas bravas de todo o lado. Alertou que na
Rua da Tábua também existem inundações e que todos os anos é feita a limpeza dos muros do
cemitério antes do dia um de Novembro.------------------------------------------------------------------------------O membro Francisco Carvalhido acrescentou que existem inundações igualmente preocupantes
na Rua da Igreja, que fica bem no “coração” da zona da Meadela.--------------------------------------------O membro Fernando Miranda acrescentou que na Rua de Caramona, com as obras do
acesso à auto-estrada, houve fortes inundações.---------------------------------------------------------------------O Presidente José Ramos esclareceu que não é competência da União das Freguesias
resolver os problemas/situações referidas anteriormente, contudo, o executivo vai levar junto do
Município todas estas preocupações da população. Referiu também que os cortes das verbas do
orçamento geral do estado são cada vez mais acentuados, originando que as necessidades
básicas das populações sejam cada vez mais difíceis de solucionar. -----------------------------------------O membro Américo Carvalhido ressalva que é apenas competência desta União das
Freguesias pressionar veemente o executivo da Município, de forma a esta solucionar
efetivamente estes problemas.----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana, depois de questionada a assembleia se mais alguém
gostaria de intervir, leu a minuta da ata de hoje, a qual se encontra em anexo e foi aprovada
por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por sete folhas devidamente numeradas e
rubricadas, a Assembleia de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem a
presidiu e por mim, Sara Cristina Meira Brota, que a secretariei.
----A reunião foi encerrada às vinte e três horas e cinquenta minutos.
| O Presidente.......................................................................
(António Rui Viana Fernandes da Ponte)
| O 1.º Secretário.................................................................
(Sara Cristina Meira Brota)
| O 2.º Secretário.................................................................
(Isabel Maria Oliveira Cardoso)

