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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 12 DE SETEMBRO DE 2017 

 
 
----Ao décimo segundo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e 

Meadela, em Sessão Ordinária, nas instalações da sede, localizadas na Rua Conde da Aurora, em Santa Maria Maior, 

tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana Fernandes da Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) e 

secretariada por Tiago Fernandes Oliveira (1º Secretário) e por Miriam Veloso (2º Secretário, em substituição).------------- 

----O Executivo da União das Freguesias 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 e Rui Manuel Pimenta Salgueiro.----------------------------------------------- 

----Não compareceram Carlos Manuel Alves Tavares e Maria da Conceição Barbosa Azevedo, tendo sido justificadas as 

ausências.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----Conforme Folha de Presenças (documento 4) compareceram os membros da Assembleia, Carla Patrícia Sendão da 

Silva, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Francisco José Pereira Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, João 

António Sousa Correia, José Emílio Antunes Viana, José Manuel Filgueiras, Raquel Sousa Amorim, Sara Cristina Meira 

Brota, Tomás Ribeiro e Vítor Manuel Antunes da Silva, --------------------------------------------------------------------------------------- 

----Não compareceram, justificadamente, Alberto Antunes de Abreu (não substituído), Isabel Maria Cardoso (não 

substituída), José Maria Amieira Flores (documento 3; não substituído), Manuel Américo Carvalhido, (não substituído) e 

Sara Marques da Silva Gorito (documento 2; não substituída).------------------------------------------------------------------------------ 

---- Não foi realizado o registo áudio da sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Assembleia Rui Viana agradeceu a presença de todos, informou das ausências verificadas de vários 

membros e procedeu à leitura da Convocatória (documento 1) e da respetiva Ordem de Trabalhos.--------------------------- 

A | Período Antes da Ordem do Dia 

B | Período da Ordem do Dia 

1.  Aprovação da Acta nº 17, da reunião da Assembleia de Freguesia anterior; 

2. Informação do Presidente; 

3. Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

C | Período de Intervenção aberto ao Público.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Aprovação por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

---- Não se registaram intervenções dos membros da Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO | Verificou-se a intervenção do cidadão António Amorim Costa 

Pereira, residente na Rua Luis Filipe, em Monserrate, que, na sequência da reunião em que foi recebido na junta Há 

alguns meses, questionou o Executivo da Junta sobre o perigo que subsiste de queda de diversas árvores junto ao 

parque infantil, na zona de Monserrate, devido ao seu porte, à idade superior a 50 anos, à existência da 

“processionária” do pinheiro e ao alegado estado de saúde. Referiu ser um local frequentado por dezenas de crianças, 

com particular ênfase e risco acrescido ao Sábado e Domingo. Relembrou ter existido um artigo na Aurora do Lima há 

alguns meses mas a situação mantém-se, pelo que entende que a responsabilidade é da Câmara Municipal, a União das 

Freguesias deve exigir uma urgente resolução do problema, naquela que é a maior zona residencial de Monserrate.------- 

O Presidente José Ramos deu conhecimento das diligências já efectuadas, a última em Agosto, para a reparação da 

situação. Informou que os problemas se começaram a manifestar após a instalação do parque infantil, apenas sendo da 

competência da União das Freguesias alertar para o problema, pelo que tomaria de novo em conta a participação 

apresentada. Informou ainda que se deslocou ao local, foi informado pelo Horto Municipal que as árvores estão em 

segurança, mas os moradores continuam a manifestar preocupação.--------------------------------------------------------------------- 

----O mesmo cidadão referiu poder colaborar se fosse útil reunir algumas centenas de assinaturas.------------------------------ 

----O Presidente da Assembleia, Rui Viana, apresentou em nome da Mesa um voto de congratulação (doc. nº 5) pela 

passagem dos 50 anos de ordenação do Monsenhor José Vilar e dos 48 anos à frente da Paróquia da Meadela, que vão 

ocorrer no próximo dia 14 do corrente. (Aprovado por unanimidade).------------------------------------------------------------------- 

B | PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

B.1 | Aprovação da Acta da sessão da Assembleia de Freguesia nº 17 (documento 6) | Aprovação por maioria; 13 

votos a favor, 1 abstenção, com Declaração de Voto por não participação na sessão.------------------------------------------------- 

B.2 | Informação do Presidente (documentos 7 e 8) | Sem intervenções dos membros da Assembleia de Freguesia.------- 

B.3 | Outros assuntos de interesse para a Freguesia 

----José Emilio Viana deu conta que as propostas apresentadas (do executivo) relativamente ao Transporte de Refeições 

Escolares (doc. nº 9) e Delegação de Competências nas Juntas de freguesia – Pessoal das Cantinas (documento 10), não 

estão devidamente apresentadas, com a respectiva proposta por parte do Executivo e, por outro lado, deviam constar 

especificamente de um ponto na Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----José Manuel Filgueiras relembrou a necessidade de tomada de diligências relativamente a um assunto por ele 

referenciado em sessão anterior, de invasão da via pública no Largo Maestro José Pedro, por um comerciante que coloca 

para venda electrodomésticos e móveis, entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente José Ramos esclareceu que ainda não foram recebidos, por parte da Câmara Municipal, os originais 

destes documentos para assinatura e que existe necessidade de dar inicio ao protocolado.----------------------------------------  

----José Emílio Viana esclareceu que a forma encontrada pelo Executivo da Junta não é correcta e que as propostas 

deveriam ser retiradas e voltar a discussão na próxima sessão.----------------------------------------------------------------------------- 
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 ----O Presidente da Assembleia Rui Viana questionou o Executivo se existe algum problema, ou algum prejuízo, no 

desenrolar das actividades previstas, no caso de as propostas serem retiradas e apresentadas numa próxima 

Assembleia, constando então de pontos específicos na Ordem de Trabalhos.----------------------------------------------------------- 

-----O Presidente José Ramos deu conta que não existe qualquer prejuízo e o que está previsto nas propostas começará 

a ser desenvolvido com o início do ano lectivo. Os dois documentos foram então retirados e serão votados em próxima 

sessão da Assembleia, com os documentos de suporte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente José Ramos prestou diversos esclarecimentos do documento apresentado sobre o património 

(documento 11) e o respectivo registo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Seguiram-se diversas intervenções dos membros da Assembleia, dado se realizarem em breve novas eleições para 

este órgão e ser esta a última sessão deste mandato.-----------------------------------------------------------------------------------------  

----José Emílio Viana despediu-se da Assembleia, dado que não irá fazer parte da lista apresentada pelo seu partido, por 

opção pessoal, dando a conhecer a sua satisfação por ter integrado esta Assembleia na nova realidade administrativa da 

União das Freguesias, onde vivenciou o empenho de todos na prossecução do bem comum e onde sentiu bom 

acolhimento para as suas propostas e para as divergências que pontualmente apresentou, agradecendo este facto.------- 

----Tomás Ribeiro despediu-se também dos membros da Assembleia, informando fazer parte da lista candidata do seu 

partido em lugar não ilegível, mostrou também que se sentiu bem no espirito que foi seguido durante este mandato, 

com esta nova configuração desta União de Freguesias, manifestando disponibilidade para continuar a colaborar como 

cidadão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Tiago Oliveira referiu sentir-se honrado pela oportunidade de integrar esta Assembleia, manifestando gratidão e 

satisfação pela forma como decorreu o mandato, apesar do difícil desafio que foi a nova realidade administrativa. 

Manifestou gratidão a toda a equipa e ao partido cuja candidatura autárquica teve oportunidade de integrar, na 

qualidade de independente, na pessoa do Eng.º Carlos Tavares, que liderou o projecto. Agradeceu o difícil trabalho 

desenvolvido no Executivo pelos colegas Carlos Tavares e Conceição Barbosa, bem como todo o empenho, lealdade e 

colaboração da equipa da Assembleia que teve a honra de liderar, com os colegas Francisco Carvalhido, Emanuel 

Gavinho, Sara Brota e Alberto Sárria. Agradeceu ainda a confiança depositada para o exercício das funções de 1º 

Secretário da Mesa da Assembleia e a relação de confiança que foi possível estabelecer com o Presidente Rui Viana. 

Agradeceu a todos os colegas da Assembleia toda a colaboração prestada e o saudável debate de ideias que 

empreenderam em prol da comunidade. Espera integra a próxima Assembleia.------------------------------------------------------- 

---- Hugo Meira mostrou-se satisfeito pela forma como decorreu o mandato e o trabalho desenvolvido por todos em 

prol da União das Freguesias, bem como pelo funcionamento da Assembleia, esperando fazer parte da próxima 

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

O Presidente, José Ramos agradeceu a colaboração dos membros do Executivo durante o mandato, agradeceu a 

colaboração que sempre recebeu da Mesa da Assembleia e a colaboração, compreensão e apoio dos eleitos da 

Assembleia, ultrapassando divergências com elevação, lembrando que este foi o primeiro mandato desta nova União 

das Freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

Ata n.º 
3/2017 

Pág. n.º 4 

 

 

---- O Presidente Rui Viana teve palavras de agradecimento para os membros da Mesa da Assembleia, para o Executivo 

da Junta, para os membros da Assembleia, pela forma como sempre decorreram com tranquilidade os trabalhos de 

todas as sessões realizadas. Agradeceu ainda aos órgãos de comunicação social que fizeram diversos acompanhamentos 

das sessões da Assembleia (documento 12).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- | PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO | Não se verificaram intervenções do público.-------------------------- 

----O Presidente da Assembleia Rui Viana solicitou autorização para aprovação da Acta sob a forma de Minuta, que foi 

lida e Aprovada por Unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----No final, depois de lida a presente ata, composta por ___ 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 e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
| O 1º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 

(Tiago Fernandes Oliveira) 
 

| O 2º Secretário ……………………..………………………….…….………………………..………. 
(Miriam Veloso) 

 


