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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 
----Ao décimo sétimo dia, do mês de Abril do ano de dois mil e quinze pelas vinte e uma horas e trinta minutos, a 

Assembleia de União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, reuniu em 

Sessão ordinária no edifício da Rua dos Poveiros - Monserrate, tendo presidido a mesma António Rui Viana 

Fernandes de Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada pelo (1º Secretário) Tiago Fernandes Oliveira 

e pelo (2º Secretário) Isabel Maria Oliveira Cardoso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----Esta sessão ordinária decorreu na presença dos membros do executivo José António Gonçalves Ramos, Amadeu 

Morais Bizarro, Carlos Manuel Alves Tavares, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, Maria da 

Conceição Barbosa Azevedo, António José Rodrigues Soares Basto e Rui Manuel Pimenta Salgueiro.------------------------ 

----Compareceram a esta sessão os membros da Assembleia Fernando Domingos Afonso de Miranda, Francisco José 

Pereira Carvalhido, José Emílio da Rocha Antunes Viana, José Manuel de Castro Filgueiras, Manuel Américo Matos 

Carvalhido, Mirian João Soares Veloso, José Maria Amieira Flores, Raquel da Conceição Sousa Amorim, Alberto 

Antunes de Abreu, Tomás da Conceição Lima Ribeiro e Vítor Manuel Antunes da Silva.------------------------------------------ 

----Foram apresentados dois pedidos de substituição à mesa, um de Carla Patrícia Sendão da Silva do PS, que delega a 

sua substituição no José Borlido (documento 1) e outra do membro da CDU Sara Gorito, que delega a sua 

substituição no José Manuel Cunha (documento 2), assim como foi apresentado à mesa um pedido de renúncia de 

mandato de Carla Maria dos Santos Lemos da CDU que é substituída por João Correia (documento 3).--------------------- 

----Verificaram-se as ausências dos eleitos Paulo de Azevedo Vilaverde Ribeiro do PSD e de Hugo Meira do CDS.-------- 

----O Presidente da Assembleia Rui Viana aceita os pedidos entregues à mesa e procedeu à leitura da respetiva 

convocatória, com seis pontos na ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Aprovação da ata da reunião de 19 de Dezembro de 2014; 

2. Informação do Presidente; 

3. Apresentação e votação das Contas de Gerência do ano de 2014; 

4. Apreciação do Inventário da União das Freguesias; 

5. Apresentação e votação da 1ª Revisão Orçamental e PPI do ano 2015; 

6. Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia. 

----O Presidente da Mesa Rui Viana abriu as inscrições para o uso da palavra sobre a apresentação e aprovação da 

ordem de trabalhos, que foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------- 



  

Ata n.º 8 
Pág. n.º 2 

 
----O Presidente Rui Viana abriu o período antes da ordem do dia, faz referência à Moção distribuída à Assembleia 

subscrita pelo agrupamento da CDU, sobre o quadragésimo primeiro aniversário da revolução de Abril e do Primeiro 

de Maio, Dia do Trabalhador.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O membro José Emílio pede o uso da palavra para aconselhar o órgão executivo a procurar ajuda externa para 

elaboração do Inventario da União de Freguesias e ainda sobre a falta do relatório de auscultação do direito de 

oposição. No seguimento desta sessão, o membro Américo Carvalhido pediu o uso da palavra para referenciar o seu 

agrado na colocação de alguns semáforos, mas alerta a necessidade da colocação dos semáforos que ainda faltam 

colocar, faz uma chamada de atenção para que a colocação das placas de limitação das freguesias seja mais correta; 

focou também a necessidade da resolução urgente das irregularidades na via pública, provenientes da colocação da 

rede de gás. Pede esclarecimentos da forma como foram executadas a poda das árvores, afirmando que no seu 

entender a forma como foi feita é incorreta, assim como participa ao executivo que foi abordado via telefone, pelo Sr. 

Eugénio Pinheiro, que o questionou quem mandou executar o abate dos cedros no terreno que lhe pertence.----------- 

----De seguida, foi pedido o uso da palavra pelo membro José Borlido, subscrevendo as palavras do Américo 

Carvalhido na questão dos semáforos, mas reforça que a União de Freguesias não tem culpa desta falha na resolução 

destas questões, mas entende que deve pressionar a câmara para que as resolva rapidamente; faz também referência 

ao email que enviou à União de Freguesias sobre a obra da rede de gás, ao qual obteve resposta, mas alega que a 

resposta que a União de Freguesias lhe enviou não é satisfatória, uma vez que a resposta da câmara a esta entidade é 

no mínimo, uma resposta esfarrapada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede a palavra Vítor Silva que na sua intervenção fala do Orçamento Participativo, pedindo nesta Assembleia a 

colaboração de todos, fazendo também referencia que o próprio está inscrito no projeto e apela ao voto para a sua 

proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----Toma a palavra o Presidente do Executivo José Ramos para responder às questões levantadas, fazendo referência 

que a União de Freguesias pressiona a entidade competente para a resolução dos problemas apresentados, embora 

muitas vezes a resposta que é emitida por quem de direito, não é a mais satisfatória, mas que a União de Freguesias 

não pode fazer nada mais, do que apenas sensibilizar a Câmara para a resolução dos mesmos. Agradece ao Sr. José 

Borlido ter feito chegar a este órgão antes da Assembleia todas as situações que lhe merecem a preocupação na sua 

resolução, lembrando ao Sr. Américo Carvalhido que o mesmo pedido também foi feito aos outros membros da 

Assembleia, reforça que todas as questões levantadas no período antes da ordem do dia, já foram colocadas ao Sr. 

Presidente da Câmara, bem como a necessidade de resolução de todas as anomalias com urgência de serem 

solucionadas colocadas nesta Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Não havendo mais inscrições no período antes da ordem do dia, Rui Viana coloca a votação a Moção (documento 

4) apresentada pelo agrupamento da CDU, é aprovada por maioria com uma abstenção.--------------------------------------- 

----Terminado o período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia deu início à Ordem de Trabalhos.---------- 
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----1º ponto - Aprovação da ata da reunião de 19 de Dezembro de 2014 (documento 5)-------------------------------------- 

----Rui Viana coloca a discussão a ata da Assembleia anterior, não havendo intervenções coloca à votação, é aprovada 

por maioria com três abstenções. Usaram da palavra para justificar o seu voto os membros José Filgueiras, José 

Manuel Cunha e Miriam Veloso, para darem conta que se abstiveram, dado não estarem presentes na referida 

Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----2º ponto -  Informação do Presidente (documento 6 e 7)---------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente do executivo José António Gonçalves Ramos, menciona o encontro de trabalho e de confraternização 

do órgão executivo da União de Freguesias e do órgão executivo da Câmara, assim como os membros eleitos da 

Assembleia de freguesia, a ser realizado na Associação de Moradores da Cova. Aproveita também para informar a 

Assembleia que há boas expectativas na abertura em Maio do parque de estacionamento do campo da agonia e faz 

uma pequena síntese sobre a informação do Presidente.--------------------------------------------------------------------------------- 

----3º ponto - Apresentação e votação das Contas de Gerência do ano de 2014 (documentos 8 a 17)---------------------- 

----O Presidente da mesa da Assembleia abre as inscrições para o uso da palavra.------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra Américo Carvalhido, pedindo ao órgão executivo esclarecimentos sobre as receitas de 

capital e receitas correntes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra José Emílio questionando a forma como os documentos apresentados nesta ordem de 

trabalhos estão elaborados, colocando também reticências ao desempenho razoável do presidente do executivo da 

União de Freguesias e consequentemente afirma que não vai ter o seu voto favorável devido à pobreza deste 

documento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra José Filgueiras, que afirma que é do entendimento do grupo da CDU que o relatório 

apresentado a esta Assembleia, Contas de Gerência do ano de 2014, PPI e inventario, estão bem estruturados, mais 

concretamente nas contas de gerência, atingindo a rubrica de receitas uma taxa de execução elevada de 99%, 

reforçando que a rubrica de despesas, apesar de não ter sido atingida a execução desejada, entende que a taxa de 

execução de 75% é no mínimo satisfatória, aproveita para manifestar o seu agrado ao empenho do órgão do 

executivo pelo esforço e empenho à causa pública.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----Não havendo mais inscrições neste ponto da ordem de trabalhos, o presidente do executivo José Ramos usa da 

palavra para esclarecer a Assembleia das questões levantadas, começa por fazer menção ao adjetivos usados pelo 

membro José Emílio, entendendo serem no mínimo de forte expressão uma vez que a documentação apresentada à 

Assembleia está espelhada de forma correta e verdadeira.------------------------------------------------------------------------------ 

----Não havendo mais inscrições neste ponto da ordem de trabalhos, o presidente da Assembleia Rui Viana coloca 

este ponto à votação sendo aprovado por maioria com uma abstenção.-------------------------------------------------------------  

----Ponto 4 - Apreciação do Inventário da União das Freguesias (documento 18)------------------------------------------------- 
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----Tem o uso da palavra o Presidente José Ramos para esclarecer Assembleia sobre algumas rubricas neste ponto da 

ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra o Membro Alberto Abreu, que questiona que livros são os 275 livros referenciados neste 

ponto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente José Ramos toma o uso da palavra para responder às questões levantadas neste ponto da ordem de 

trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Não havendo mais a debater neste ponto é colocado a votação e aprovado por unanimidade.---------------------------- 

----Ponto 5º - Apresentação e votação da 1ª Revisão Orçamental e PPI do ano 2015 (documentos 19 a 21)-------------- 

----O presidente do executivo José Ramos esclarece a Assembleia neste ponto da ordem de trabalhos.--------------------- 

----Pede o uso da palavra o Vítor Silva que questiona e pede retificação ao ponto dois deste ponto da ordem de 

trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Usa da palavra José Emílio para pedir alguns esclarecimentos neste ponto da ordem de trabalhos, alegando que as 

rubricas não estão suficientemente explícitas e pormenorizadas.---------------------------------------------------------------------- 

----Toma o uso da palavra o Presidente do órgão executivo para afirmar que todos os pedidos de retificação serão 

efetuados e serão enviados novamente para todos o membros da Assembleia.---------------------------------------------------- 

----O presidente da Assembleia coloca este ponto a votação, é aprovado por maioria com uma abstenção.----------------  

----Ponto 6º - Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente José Ramos usa da palavra para relembrar aos membros da Assembleia que agradecia a confirmação 

para o encontro de trabalho a realizar entre órgãos Executivos e Assembleia.------------------------------------------------------ 

----Pede o uso da palavra Alberto Abreu para questionar o executivo se vai ser convidado a dar o seu parecer na 

questão dos limites territoriais da freguesia, contestando as pretensões da Freguesia da Areosa, alegando que não há 

base documental para tal pretensão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra Vítor Silva, para sugerir que para o trabalho levado a cabo pelo Executivo, de inventariar o 

património da União de Freguesias, seja solicitado o apoio de um estagiário com formação para o efeito.----------------- 

----Na sequência do término da Ordem de Trabalhos, foi publicitada a hipótese de intervenção do público, conforme 

previsto no Regimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra Tiago Oliveira que na sua intervenção esclarece a Assembleia pelo seu atraso e faz a leitura 

de uma declaração de protesto (documento 22) sobre o Polis Litoral na Praia Norte.--------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra o membro do público Tiago Martins para informar a Assembleia que é um dos participantes 

no projeto do Orçamento Participativo fazendo uma pequena síntese à sua participação e apela ao voto para o seu 

projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----José Emílio usa da palavra para afirmar que acha descabido a apresentação do documento pelo membro do PSD 

Tiago Oliveira uma vez que este projeto é promovido pelo Governo, reforça o seu desagrado sobre a questão do 
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estacionamento automóvel, dizendo que acha ser uma ideia reacionária e ultrapassada, uma vez que entende que o 

espaço público deve ser usufruto do cidadão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pede o uso da palavra Alberto Abreu, para afirmar que não vai alimentar a polémica da obra do Polis Litoral da 

Praia Norte, porque entende que esta questão está a assumir aspetos políticos, sendo do seu entendimento que é 

falta de ética o acordo ser feito nas costas da União de Freguesias, o que é formalmente errado, argumentando que a 

obra em questão coloca em risco o afloramento de xistos, anteriores à Era Secundária, assim como coloca em risco 

ou irá destruir a praia Grimaldiana e a intercessão entre a praia Grimaldiana e Flandriana do Quaternário; reforçou 

que a questão em causa, estando já decidida, foi decidida com o seu protesto.---------------------------------------------------- 

----Tiago Oliveira pediu o uso da palavra, para reforçar que o documento apresentado na sua intervenção é um 

documento de protesto, na convicção de que são aprovados muitos projectos que depois não se concretizam, como 

se verificou por exemplo com o Parque Mayer em Lisboa, pelo que o mesmo ainda se poderá verificar neste 

processo; referiu que na sua opinião a Junta não foi tida nem achada neste processo, sendo que o ex-Presidente da 

Junta de Monserrate é membro da Assembleia e não se pronunciou neste sentido; solicitou a Alberto Abreu 

esclarecimento da localização da praia Flandriana, previsivelmente na área de intervenção.----------------------------------- 

----Alberto Abreu usa da palavra, esclarecendo a Assembleia onde está localizada a praia Flandriana, na zona de 

intervenção prevista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Não havendo mais inscrições para o uso da palavra neste período, o Presidente da Assembleia Rui Viana solicitou 

autorização para aprovação da Ata sob a forma de minuta, que foi lida e aprovada.---------------------------------------------- 

----Depois de lida a presente ata, composta por seis folhas devidamente numeradas e rubricadas, a Assembleia da 

União de Freguesias deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem a presidiu e por quem a secretariou.---------------- 

----Nada mais havendo a tratar, o presidente da Mesa da Assembleia dá por encerrada reunião e os respetivos 

trabalhos desta Sessão ordinária da Assembleia de União de Freguesias, por volta das vinte e três horas e cinquenta e 

cinco minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem a presidiu e por mim, Tiago Fernandes de 

Oliveira, que a secretariei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

| O Presidente …………….…………..………………………….…….………………………..………. 
(António Rui Viana Fernandes da Ponte) 

 
 

| O 1º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Tiago Fernandes Oliveira) 

 
 

| O 2º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Isabel Maria Oliveira Cardoso) 


