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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 17 DE JUNHO DE 2016 

 
------Ao décimo sétimo dia do mês de Junho do ano corrente de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia da União de Freguesias de Viana do Castelo 

(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, em sessão ordinária nas instalações da Praça 

Diogo V Alemão, 4900-024, na Meadela, tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana 

Fernandes da Ponte (Presidente da Mesa de Assembleia) e secretariada por Sara Cristina Meira 

Brota (em substituição do 1.º secretário Tiago Oliveira) e por João António Sousa Correia (em 

substituição do 2.º secretário Isabel Maria Oliveira Cardoso).-------------------------------------------------- 

------O Executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) 

e Meadela fez-se representar por José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José 

Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro) e pelos vogais Carlos 

Manuel Alves Tavares, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, Maria da Conceição 

Barbosa Azevedo e Rui Manuel Pimenta Salgueiro.-------------------------------------------------------------- 

------Conforme folha de presenças (documento 19), compareceram os restantes membros da 

Assembleia de Freguesia: Alberto Antunes de Abreu, Alberto Augusto Sárria Pires, António Rui 

Viana Fernandes da Ponte, Carla Patrícia Sendão S. da Silva, Fernando Domingues Afonso de 

Miranda, Francisco José Pereira Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, João António Sousa 

Correia, Tomás Ribeiro, José Emílio da Rocha Antunes Viana, José Manuel de Castro Filgueiras, 

José Manuel da Silva Cunha, José Maria Amieira Flores, Manuel Américo Matos Carvalhido, 

Miriam João Soares Veloso, Raquel da Conceição Sousa Amorim, Sara Cristina Meira Brota, 

Sara Maria Araújo Marques da Silva Gorito e Vítor Manuel Antunes da Silva.----------------------------- 

------Justificaram a falta de comparência os seguintes membros: Tiago Fernandes Oliveira, Isabel 

Maria Oliveira Cardoso e João José da Cunha Ferraz.----------------------------------------------------------- 

------Foi realizado o registo áudio da sessão.----------------------------------------------------------------------- 
------O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Viana, lamentou o atraso do envio da ata 

para ser apreciada ou até mesmo para propor alterações pelos próprios membros de freguesia. 

Acrescentou o facto de o Tiago Oliveira, ter feito chegar aos representantes das diversas forças 

políticas da assembleia, o seu pedido de desculpas pessoal.-------------------------------------------------- 
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------Entretanto, foi distribuído entre todos uma cópia do Voto de Pesar, que por lapso e 

esquecimento não foi apresentado na assembleia transata. O voto de pesar foi assinado pelos 
membros Rui Viana e Vítor Silva.------------------------------------------------------------------------------------- 

------Simultaneamente, foi entregue também um Pedido de Esclarecimento pela bancada do CDS 

e do PSD e uma Proposta da bancada do CDS, apresentada pelo Hugo Meira.------------------------- 

------Leu-se a convocatória da Assembleia de Freguesia e por conseguinte, a ordem de trabalhos 

da mesma. A ordem de trabalhos continha três alíneas e três subpontos numa delas, sabendo 
que a ordem de trabalhos era a seguinte: A. Período antes da Ordem do Dia; B. Período da 
Ordem do Dia: 1) Aprovação da ata da assembleia anterior, 2) Informação do Presidente, 3) 
Outros assuntos de interesse para a Freguesia; C. Período de Intervenção aberto ao 
público. Esta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 

------O presidente da Mesa da Assembleia, Rui Viana passou para o primeiro ponto da Ordem de 

Trabalhos, onde interveio em primeiro lugar, o deputado Alberto Abreu lançando o repto e o 

convite para participarem, no dia seguinte, ao lançamento do seu livro que iria decorrer pelas 11h 

no edifício Caixa Agrícola. Para aguçar a curiosidade e alertar os mais distraídos, referiu que a 

cidade comemorava no dia seguinte, o aniversário do Foral de Cidade e através disso, este ser o 

mote de discussão sobre os limites territoriais da “Freguesia de Viana”.------------------------------------ 

------O Américo Carvalhido felicitou o executivo pelas obras realizadas na Meadela, 

nomeadamente o arruamento por detrás da Capela de Santo Amaro, a Rua dos Bragas e as 

obras do cemitério. Voltou a frisar que sempre que se façam cortes longitudinais nos 

arruamentos, deve-se depois deixar a rua como estava.--------------------------------------------------------  

------Hugo Meira, questionou o executivo sobre putativos avanços ou novidades, relativamente 

aos contratos de parceria com a GEICE e a Câmara Municipal.---------------------------------------------- 
------Em seguida, interveio o Francisco Carvalhido que em seguimento da última assembleia, 

veio interpelar o executivo sobre as datas de alteração do local da Feira da Meadela.----------------- 

------José Emílio, aproveitou para questionar se havia novidades quanto à limpeza e arranjo da 

Quelha do Peneireiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Chegada a vez de o Presidente da Junta, José Ramos responder às questões 

interpeladas, este começou por felicitar o lançamento do Livro do elemento da Assembleia de 

Freguesia, o senhor Alberto Abreu e ficou agradado pelo facto do deputado Américo Carvalhido, 
não ter tido nenhum reparo negativo a fazer.----------------------------------------------------------------------- 
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------Relativamente aos acordos com a GEICE e a Câmara Municipal, apenas explicou que a 

União de Freguesias de Viana do Castelo, participa para dar sustentabilidade e força de ação aos 

projetos submetidos ao Portugal 2020. Acrescentou que é sempre um parceiro que permite às 

diversas associações da União de Freguesias candidatar-se a este fundo europeu.-------------------- 

------Quanto à questão levantada da Feira da Meadela deixou para ser esclarecido no ponto 

seguinte e em relação à limpeza da Quelha do Camarido e do Peneireiro, o executivo deve ter 

sempre em consideração o asseio das ruas e deve ser feito, sendo que a Quelha do Camarido foi 

limpa pela altura da Peregrinação a Santa Luzia. Considera que tanto uma Quelha como outra se 

encontram aceitáveis, tendo em linha de conta que esta última é mais complicada de limpar. 

Acrescentou, por fim, a informação que foram tiradas fotografias que comprovam a sinuosidade 

dos caminhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Hugo Meira agradeceu o esclarecimento e clarificou a sua intervenção, acrescentando que 

deve ser apresentada à assembleia toda e qualquer novidade em relação aos acordos e parcerias 

da União de Freguesias assim como supostos avanços e/ou recuos das obras na Praia Norte.----- 

------Em seguida, foi colocado à votação para admissão à discussão, a Proposta da bancada do 

CDS, sendo que esta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------- 
------José Ramos, defendeu que a proposta vai ser remetida ao órgão competente, tratando-se 

da Comissão de Trânsito. Paralelamente, este assunto não é surpreso, uma vez que confidenciou 

uma conversa que já tinha tido com o gerente dos Supermercados Miranda, demonstrando 

preocupação pela falta de asseio no final do dia, daquela zona e pela problemática do trânsito. 

Compreendida a preocupação, terminou dizendo que a proposta vai ser remetida à Comissão de 

Trânsito, órgão esse que o próprio também tem assento.------------------------------------------------------- 
------Hugo Meira, aproveitou o momento para explanar a sua proposta, clarificando que a 

bancada do CDS propõe que a Rua Salvato Feijó tenha um único sentido e que podem ainda 

existir um inúmero de situações idênticas na freguesia, e que era pertinente fazer um 

levantamento dessas situações e elaborar putativas soluções para as mesmas, remetendo essas 

mesmas propostas para a Comissão de Trânsito.----------------------------------------------------------------- 
------Alberto Abreu, interveio em seguida, a propósito do Pedido de Esclarecimento entregue 

pela bancada do PSD e do CDS, em relação às obras da Praia Norte, que sendo ele contra essa 

feitura, também é contra qualquer tipo de pressão que possa ser feita, nomeadamente questionar 
a situação das mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------José Emílio, considera que a proposta vale a pena ser estudada mas deve ser endereçada à 

Comissão de Trânsito que é o órgão competente.----------------------------------------------------------------- 
------Hugo Meira, em jeito de resposta ao deputado Alberto Abreu, disse que não pretendia 

acelerar as obras da Praia Norte. Tão somente se tratava de um pedido de esclarecimento, uma 

vez que estão em causa tanto os próprios usufrutuários da praia como os comerciantes.------------- 
------José Ramos, depois desta leva de intervenções alertou que na última assembleia foi 

aprovado um documento sobre o Parque da Cidade que teria de ser corrigido, para ser enviado à 

Câmara Municipal, e que ainda não foi feito, ressalvando-se por isso, de não ter apresentado a 

este órgão nem ter pedido esclarecimentos sobre o mesmo. Acrescenta que quanto ao assunto 

da praia Norte prefere discorrer sobre ele no ponto seguinte da ordem de trabalhos. Finalizou, 

dizendo que se a proposta for aprovada, compromete-se a levá-la à Comissão de Trânsito.--------- 
------O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia colocou à votação o Voto de Pesar 

relativo ao senhor Elder Alexandre de Carvalho e a Proposta e estes foram aprovados por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Em seguida, convidou o público presente a intervir, caso assim o entendessem.------------------ 
------Nesse seguimento, interveio a Professora Ilda Novo, que sabendo antemão da proposta 

apresentada pelo CDS, e sendo residente na Rua Salvato Feijó, achou por bem fazer uma 

achega à mesma. Decidiu então falar sobre a Rua Escritor Ruben Andersen Leitão e o 

estacionamento na dita. Considera que é difícil sugerir o que fazer, de forma a solucionar o 

problema que de quem é morador e por causa do estacionamento não consegue tirar o carro da 

sua própria propriedade, uma vez que deixa de existir ângulo suficiente para fazer a manobra. 

Convida a assembleia e o executivo a pensar sobre o assunto e a tentar achar uma solução para 

estes moradores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Posto isto, e não havendo mais intervenções, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de 

Trabalhos, onde se colocou à aprovação a Ata da Assembleia anterior. Foram sugeridas as 

seguintes correções:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 José Emílio propôs fazer a menção da ausência e que foi substituído pelo José Borlido; 

 Carla Silva alertou para o facto do seu nome e o da Raquel Amorim não estarem 

mencionados nas presenças; 
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 E o Hugo Meira pediu para retificar o seu apelido que estava mal escrito na página 4, 

parágrafo 7. 

------A ata foi aprovada por maioria, havendo três abstenções que se justificam pelo facto de 

esses membros estarem ausentes na assembleia anterior.----------------------------------------------------- 

------Já no segundo ponto da Ordem de Trabalhos, que se intitulava “Informação do Presidente”, 
José Filgueiras pediu para ser esclarecido o motivo pelo qual o executivo foi chamado ao 

Tribunal Fiscal e Administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------Hugo Meira perguntou se podiam esmiuçar um pouco mais o assunto da Extensão de Saúde 

da Meadela.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------No momento de resposta, o senhor Presidente da União de Freguesias esclareceu que o 

processo referido na questão levantada pelo membro José Filgueiras se refere ao diferendo entre 

os limites administrativos das freguesias de Areosa e a agregada de Monserrate. Mais esclareceu 

que nomearam como representante legal da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa 

Maria Maior e Monserrate) e Meadela, o advogado para tratar e responder tudo o que tivesse a 

ver com o processo a decorrer no Tribunal Administrativo. Foram divulgadas e acrescentadas 

testemunhas e foram pedidas fotografias. Foram igualmente substituídas testemunhas, em virtude 

de duas anteriormente indicadas, por razões de saúde, serem alteradas. Revelou que o processo 

vai ser moroso e na próxima audiência serão ouvidas as testemunhas. Relativamente ao assunto 

da Extensão de Saúde na Meadela, pediu para ser tratado no ponto seguinte da ordem de 

trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Rui Viana dá seguimento à Assembleia, introduzindo o ponto três, “Outros Assuntos de 

Interesse para a Freguesia”, convidando então o representante máximo do executivo a iniciar o 

mesmo dando os devidos esclarecimentos que ficaram sucessivamente adiados. 

Simultaneamente foi entregue a todos os membros da assembleia documentação de apoio.-------- 
------José Ramos começou por referir que foi entregue aos eleitos da freguesia, um resumo da 

reunião com o senhor Presidente de Câmara José Maria onde constam alguns pontos referidos 

na assembleia, como é o assunto da Feira da Meadela. Confidenciou que de 2013 a 2015 a 

União das Freguesias fez um forte investimento, tiveram inúmeras deliberações e têm tido a 

coragem de realizar trabalhos sem deixar nada por pagar. Ficou patente no registo do correio 

eletrónico, o descontentamento por parte do executivo, uma vez que ainda não foi libertado mais 

capital para a freguesia em questão. Acrescentou que essas obras estão concluídas e outras 

estão por concluir. Continua a aguardar a resposta por parte do Presidente do executivo. Lamenta 
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que como assumiram estes trabalhos, o saldo bancário tem-se ressentido. Quanto à Extensão de 

Saúde da Meadela, referiu que foram realizadas reuniões com a administração da ULSAM e a 

Casa do Povo da Meadela e o assunto parecia encaminhado. No entanto, como estamos perante 

um período de férias consideram que pode haver falta de recursos humanos. A reunião com a 

Casa do Povo e a ULSAM serviu para resolver alguns diferendos que esgrimiam até então. O 

senhor presidente aproveitou para ler o ofício proposto pela entidade hospitalar e comentou que 

lhe parecia muito vago, estendendo um pedido de ajuda à resolução desta questão ao presidente 

José Maria Costa. Quanto à questão da Praia Norte, as obras vão ser avançadas após a época 

balnear. Salientou o facto de que a grande parte dos utilizadores residem na União das 

Freguesias de Viana do Castelo e a grande preocupação foi salvaguardar o Bairro dos 

Pescadores. Houve inclusive uma reunião entre os moradores deste bairro potenciada pelo 

próprio executivo de forma a discutir e escutar sensibilidades destes moradores. Informa que a 

obra supostamente deve começar em setembro e deve demorar 8 meses e que possivelmente 

para o ano que vem, teremos um novo modelo de Praia Norte. Referiu também que o assunto 

relativo às instalações de Monserrate não está esquecido. Revelou que estava autorizado a 

informar, uma vez que o Vereador Vítor Lemos, já por duas vezes confirmou o compromisso entre 

o executivo camarário e o da freguesia, de se realizarem as obras, incluindo o incremento de rede 

de saneamento básico, na Rua Poço Pescadouro e na Travessa do Hermitério. Existe o 

compromisso destas obras ainda serem realizadas este ano. Definiu que em primeiro lugar vão-

se realizar as obras na Travessa do Ermitério, uma vez que pela falta/necessidade de 

saneamento torna-se prioritária. Voltou a frisar a disponibilidade, amabilidade e prontidão dos 

cidadãos da União das Freguesia. De referir o exemplo de diversos proprietários que cederam 

terrenos para ampliação de caminhos e arruamentos, da Rua Couto Paredes. Finalizou dizendo 

que tem conhecimento que a Rua Alfredo Reguengo tem dificuldade no fornecimento de água. 

Como tal, já se reuniu com os responsáveis dos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo. 

Como se vai colocar o pavimento nesta rua tem sido feito um esforço de se falar com os serviços 

de forma a ter uma solução de excelência para esta rua.------------------------------------------------------- 
------Américo Carvalhido, alertou para o facto de este assunto não se tratar de uma novidade e 

da rede de águas pluviais estar partida e se fizer a pavimentação, como está o terreno oco, o 

mesmo irá ceder. Acautelou o executivo para ser prudente e não gastar dinheiro em obras de 

forma desnecessária.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------José Ramos responde a esta intervenção dizendo que esta situação de não resolução, já se 

arrasta há demasiado tempo, que o executivo tem conhecimento o que pode advir depois da 

concretização destas obras, mas considera que só com uma medida drástica, se solucionará em 

definitivo o problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Já numa segunda leva de intervenções, Fernando Miranda para que sejam implementadas 

casas de banho na Feira da Meadela.------------------------------------------------------------------------------ 
------Enquanto Rui Viana, no seguimento de algumas notícias que saíram na imprensa local, 

alerta para o assunto de encerramento da Fábrica de Louça da Meadela, uma vez que estava 

definido no Plano de Atividades do executivo a concretização de um museu.----------------------------- 
------José Manuel Cunha repete o assunto da última assembleia, em relação à Extensão de 

Saúde da Meadela, uma vez que lhe é um assunto próximo fruto da sua carreira profissional de 

médico, e teceu a sua opinião dizendo que não deviam ter grandes ilusões sobre este assunto. 

Acrescentou que na ARS Norte não há utentes sem médico de família. E no que diz respeito à 

zona da Meadela, estão destacados dois médicos e estes estão longe de atingir o número 

máximo de utentes, tendo conhecimento também, que tem sido recorrente pedidos de 

transferência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------José Ramos, no momento de resposta, elucidou a plateia de que é preocupação do 

executivo as instalações sanitárias e estão atentos a esses alertas, tendo sido sugeridos outros 

locais com a mesma necessidade. No que diz respeito ao tema Fábrica da Louça, revelou que na 

última Assembleia Municipal foram tecidos comentários sobre o mesmo assunto, e o Presidente 

da Câmara viu-se obrigado a fazer esclarecimentos, dizendo que o espólio da fábrica extinta vai 

ser salvaguardado. No entanto, na imprensa o dono da fábrica em questão, contradiz o que foi 

dito na assembleia municipal. Em suma, referiu que não há para já, mais desenvolvimentos sobre 

este assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Quanto à Extensão de Saúde, o presidente declarou que pretende sensibilizar e ser 

perseverante mantendo ativa a necessidade da mesma.--------------------------------------------------------  
------Interveio em seguida, Francisco Carvalhido, relativamente à Extensão de Saúde, dizendo 

que acha natural o crescendo nos pedidos de transferência, uma vez que o edifício não apresenta 

condições de acesso e mobilidade. Quanto à Fábrica da Louça confirma que viu camiões a 

carregar material.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Não havendo mais intervenções, e dado que por parte do público não se registou qualquer 

intervenção, foi lida pelo Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia Rui Viana, a minuta da 

ata e colocada à aprovação pelos eleitos, sendo por conseguinte aprovada por unanimidade.------- 

------A Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e Meadela terminou pelas 23 horas.------------------------------------------------------- 

------Encontra-se anexo à ata dez documentos, sendo eles respetivamente, o edital da 

convocatória da Assembleia de Freguesia, a convocatória da mesma enviada por correio 

eletrónico, três justificações de falta, o Voto de Pesar, a Proposta da bancada do CDS, o Pedido 

de Esclarecimento da bancada do PSD e CDS, a informação do Presidente e outras informações 

entregues pelo executivo da União de Freguesias.---------------------------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por oito 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.----------------------------------------- 

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

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

 
 

| O 1º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Sara Cristina Meira Brota) 

 
 

| O 2º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(João António Sousa Correia) 

 

 


