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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 21 DE JUNHO DE 2018
----Ao vigésimo primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, 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 localizadas na Alameda João Alves
Cerqueira, em Monserrate, tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana Fernandes da Ponte
(Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por Maria da Glória Lourenço (1ª secretária) e Rita
Joana da Silva Guerreiro (2º Secretário).--------------------------------------------------------------------------------------------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 Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida, Luis Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da
Cunha Júnior e Vítor Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme Folha de Presenças (documento 4) compareceram os membros da Assembleia: Ana
Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, António Rui Viana Fernandes da Ponte, Carlos Manuel Alves
Tavares, Fernando Domingues Afonso de Miranda, Hugo Manuel Fernandes Meira, Jaime Miranda
Caridade, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José Manuel de Castro Filgueiras, José Maria Amieira
Flores, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo Matos Carvalhido, Maria da Glória
Lourenço, Maria Eugénia Correia de Castro Jácome, Mariana Pinheiro Coutinho Almeida, Rita Joana da Silva
Guerreiro, Rogério Manuel de Amorim Barros, Rui Manuel Pimenta Salgueiro, Sara Cristina Meira Brota,
Francisco Carvalhido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana agradeceu a presença de todos e antes de iniciar a ordem de
trabalhos deu algumas explicações que se prendem com: 1ª O facto da reunião ser hoje quinta feira 21-6, e
não na próxima sexta-feira. Tal sucedeu, atendendo que várias pessoas o contactaram falando do seu
impedimento de comparência na sexta, por a ordem de trabalhos ser relativamente curta e ainda por ser
conveniente esta reunião dever realizar-se em data não coincidente com a reunião da Assembleia
Municipal, que será no próximo dia 29 de junho. 2ª A localização da reunião, novamente neste pólo em vez
de num dos restantes pólos da União de Freguesias, tal prende-se com o problema das acessibilidades.
Existe projecto de remodelação para o pólo da Meadela que será para breve, mas por ora ainda não
oferece condições. Quanto a Santa Maria Maior ainda não se conseguiu nenhuma empresa a quem
adjudicar os trabalhos em questão, colocação de cadeira rolante que dê acesso ao auditório para
facilitação de acessibilidade. Disse ainda que se alguém souber, e, possa tratar deste assunto para ajudar a
resolver, que se aceitam sugestões. Nenhum dos presentes se manifestou. 3ª. Quanto à gravação das
sessões disse que foram feitas várias diligências para se conseguir a prestação do serviço em causa, alguém
ligado à informática ou não, mas que se propusesse a durante duas/três horas, recebendo a necessária
contrapartida, proceder à gravação das reuniões. Porém, apesar dos contactos feitos, não houve qualquer
sucesso; esperando-se ainda o resultado de um último contacto feito. Acrescentou que o colega de
Assembleia José Flores, a quem publicamente se agradece a sua colaboração, se disponibilizou a proceder
à gravação da presente reunião. 4ª. Informa ainda que foi recebido agradecimento de reconhecimento e
conforto moral, que passou a ler, (documento 3) enviado por familiares do Sr. Coronel João Sardinha, a
propósito do voto de pesar aprovado por esta Assembleia na anterior reunião.--------------------------------------
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----Seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia Rui Viana informou das substituições de membros:
Não compareceu, justificadamente, Tiago Oliveira (documento 2) que foi substituído por Francisco
Carvalhido).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente procedeu à leitura da Convocatória (documento 1) e da respectiva Ordem de Trabalhos
(a qual foi aprovada por unanimidade):----------------------------------------------------------------------------------------A | Período Antes da Ordem do Dia
B | Período da Ordem do Dia
1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia de Freguesia anterior, ata n.º 3.
2. Informação do Presidente.
3. Discussão de outros assuntos de interesse para a Freguesia.
C | Período de Intervenção aberto ao Público
A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
A. 1 Intervenção dos eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia Rui Viana deu a palavra aos eleitos e comunicou que deram
entrada na mesa duas propostas apresentadas por Carlos Tavares, informando que as mesmas seriam
mandadas fotocopiar e distribuir pelos presentes para maior facilidade de percepção das ditas propostas. E
entretanto foram os eleitos usando da palavra, tendo usado da palavra os seguintes eleitos: ----------------------Hugo Meira usando da palavra falou a propósito das recentes obras na Rua Ruben Andersen Leitão
feitas em Agosto informou que foram deficientemente terminadas, dado que se verifica entre outras
situações que a caixa de saneamento já estava a vazar, bem como os paralelos que a rodeiam já estão
soltos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Filgueiras, apresentou o seu agradecimento pelo apoio e solidariedade manifestadas aquando do
recente falecimento do seu pai. Mais referiu que tinha duas questões a apresentar, a primeira ocorre no
Largo Vasco da Gama junto da Capela da Sra. das Candeias onde se verifica que um dos comerciantes
coloca distribuídos pelo local electrodomésticos e móveis, usurpando o espaço a todos os restantes
moradores, sendo necessário alertar as autoridades, se é que ainda não foi feito, dado que aquele espaço
é público; A segunda situação prende-se como referiu com o caótico estacionamento na Rua Góis Pinto
que é quase sempre feito em segunda fila, causando transtorno a todos, solicitando por isso a necessária
fiscalização da PSP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaime Caridade alerta para a situação existente na Rua Conde de Aurora uma rua com muito
movimento expondo a necessidade de passeio e outra passadeira, dado que as existentes, uma junto do
pólo da União de freguesias e a outra no início da rua não são suficientes para o escoamento em segurança
do grande movimento da rua, informando ainda que já lá ocorreram atropelamentos. -------------------------------José Filgueiras interveio novamente para mostrar um documento fotográfico demonstrativo da caótica
situação dos móveis junto à Capela da Senhora das Candeias, informando ainda que o comerciante em
causa só quando não chove é que não coloca os móveis no local em referência, porque de resto estão lá
sempre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Eugénia Correia C Jácome no uso da palavra reiterou a situação de caos que se vive na Rua Góis
Pinto informando que a PSP não toma qualquer providência, apesar de já ter sido chamada diversas vezes.----Enquanto não foram distribuídas cópias das propostas, Carlos Tavares fez a apresentação verbal das
duas propostas apresentadas, constando a primeira anexada como documento nº 5 e a segunda como
documento nº 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Jaime Caridade informou que a Associação de Reformados e Pensionistas de Viana do Castelo uma
instituição de muito interesse para a cidade, tem capacidade para mais de cem utentes e com 30
trabalhadores, passou por recente crise de gestão, tem ora novos corpos gerentes e propôs a realização de
uma visita da União à referida IPSS, no sentido de ser feito o levantamento da situação, e, averiguar se
eventualmente o ocorrido poderá levar ou não à sua extinção, algo que seria altamente prejudicial à
cidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente pelo Presidente da Assembleia Rui Viana foi dada a palavra ao Presidente José Ramos
para individualmente responder às questões que lhe foram colocadas:------------------------------------------------Quanto à questão formulada por Hugo Meira informou que já colocou essa situação ao Município, mas
não surtiu qualquer efeito, pede para que lhe sejam remetidas fotografias para novamente insistir. Em
relação à primeira questão levantada por José Filgueiras, informou já ter sido comunicado ao Município e
durante algum tempo surtiu efeito essa comunicação, e as coisas estiveram bem, porém retomaram. Em
relação à situação da Rua Góis Pinto vai insistir junto da PSP para ver se tomam providências e passam
mais vezes e com frequência policiando o local.----------------------------------------------------------------------------------Respondendo a Jaime Caridade informou que vai insistir no sentido da colocação de novas passadeiras
e orientação do trânsito. Referiu ainda o Presidente da União de Freguesias que a este propósito e em
relação às insistências já feitas às entidades, entre elas também o Município, vai fazê-lo novamente via email com conhecimento de todos os componentes da Assembleia. Mais acrescenta que a questão não está
esquecida e irá fazer nova e fundamentada exposição.-------------------------------------------------------------------------A esta matéria e a propósito do trânsito e estacionamento referiu Hugo Meira que há muitos mais
problemas daqueles que ora foram enunciados, motivo pelo qual lhe parece que seria melhor reunir todas
as forças políticas com vista a fazer chegar todas estas preocupações junto do Município de forma
estudada e concertada numa análise global da situação. Sugeriu ainda, dado não haver espaços ordenados
para em regularidade efectuar estacionamento, que se procedesse a este estudo depois das férias. -------------O Presidente da Assembleia Rui Viana aceitou a sugestão apresentada e disse que ficaria então para
depois das férias a formação de grupo de trabalho representativo de todas as forças políticas para
proceder em conformidade com o sugerido.---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente leu na íntegra as duas propostas apresentadas por Carlos Tavares. Referindo-se a
primeira proposta ao Regimento da União das Freguesias recentemente aprovado e colocado no “site” da
União sem estar devidamente assinado pelos membros da mesa dando autenticidade e conformidade ao
publicitado, propondo elaboração do Regimento em formato papel, que após assinado pelos membros da
Mesa este documento aprovado, deveria ser enviado a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
(documento 5). Colocada à votação, esta proposta não foi admitida, sendo rejeitada por: 4 votos a favor,
5 abstenções e 9 votos contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A propósito desta proposta reconheceu Rui Viana Presidente da Assembleia que de facto o Regimento
fora colocado no site, sem estar assinado pelos membros da mesa, porém sugeriu fosse a proposta
retirada, comprometendo-se a colher as assinaturas faltosas sendo assim remediada a ocorrência, e, daí
solicitando a retirada da proposta, dado que a partir do momento que a irregularidade fosse sanada não
faria sentido a continuidade do proposto, acrescentando ainda qual seria o seu sentido de voto. Votaria
contra. Mais informou que o Regimento iria ser devidamente assinado por todos os elementos da Mesa da
Assembleia e posteriormente enviado a todos os elementos da União de Freguesia.-----------------------------------Seguidamente a eleita Ana Margarida, em relação a esta proposta, pediu a palavra para proferir
declaração de voto e falar do seu desacordo em relação ao decidido. Acrescenta que não a repugna
qualquer uma das duas soluções em presença, até porque só quem está legitimado e administra o “site”
institucional da União, é que tem competência e pode colocar documentos nesse mesmo “site”, porém
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manifesta-se totalmente contra a situação sob o ponto de vista metodológico. Estranha este tipo de
atitude, não entendendo que seja apresentada proposta e que a mesma não seja aceite e colocada à
discussão, por unilateral e prévio saneamento da matéria em discussão e apreço.-------------------------------------Também o eleito Carlos Tavares usou da palavra e proferiu a sua declaração de voto reiterando, “grosso
modo” o dito pela eleita Ana Margarida, referindo ainda, com o devido respeito que os eleitos merecem,
não parecer de bom-tom, concordar com a proposta, mas anunciar o seu chumbo, o que demonstra
alguma falta de democracia nesta tomada de posição.-------------------------------------------------------------------------Quanto à segunda proposta (documento 6) diz respeito à alteração do trânsito na Rua Alfredo
Reguengo na Meadela. Esta proposta vem na sequência de queixas de moradores acerca da perigosidade
de circulação no local. A rua tem dois sentidos tem passeios muito estreitos faltando-lhe rampas, de modo
que, quem vai carregado com as compras do Continente, seguindo com carrinhos de bebé ou outro tipo de
objectos, não consegue andar nos passeios tem que andar no meio da rua, correndo o risco de serem
atropeladas. Manifestando desta forma a perigosidade de circulação, daí a proposta para que a citada rua
seja transitada só por um sentido, podendo ser o ascendente, de forma a garantir a circulação dos
transeuntes em segurança. Esta proposta foi admitida com sete votos a favor e onze abstenções. Tendo
sido aprovada; Votos a favor 4, abstenção 14 votos e zero contra.---------------------------------------------------------Quanto a esta questão José Ramos disse que enviará um e-mail ao vereador que tem a tutela da
matéria, mas que seria melhor fundamentada se entretanto houvesse assinaturas de moradores dessa rua
subscrevendo esse pedido de alteração, seria importante a manifestação expressa dos residentes no local
para reforçar a pretensão. Até porque poderá haver pessoas que não estejam interessadas na referida
alteração para que a rua só tenha um sentido.------------------------------------------------------------------------------------Respondeu Carlos Tavares que não há rampas, os passeios são estreitos e havendo dois sentidos com
dois carros a circular é pior e o peão tem forçosamente de ir para a estrada.----------------------------------------Não havendo mais intervenções foi posta à votação, tendo sido aprovada; Votos a favor 4, abstenção 14
votos e zero contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A2 Intervenção do público-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de encerrar o período antes da ordem do dia, foi dada a palavra ao público, tendo usado da
palavra José Belo morador em Viana do Castelo que referiu que como público é a primeira vez que vem a
esta reunião e comentou sentir-se preocupado com a falta de cordialidade que se sente, até uma certa
crispação, entre os eleitos. Sempre que alguém fala parece-lhe que não flui a informação, daí que lhe
pareça difícil representar ideias quando a fluidez é tão parca, aliás acrescenta que o reparo feito ao
presidente da mesa da assembleia foi desconcertante, ficando triste porque vê pouca entrega dos eleitos
para com as suas funções, acrescentando que quase parece a Assembleia da República. Fez ainda o reparo
de que quando se está a falar de ruas estas deveriam ser mais concreta e melhor identificadas.---------------Respondeu esclarecendo, o Presidente da Assembleia Rui Viana, que 80% das votações são aprovadas por
grandes maiorias e que muitas vezes até aprovadas por unanimidade, pelo que se mais vezes comparecer
às reuniões, se desvanecerá a impressão com que agora ficou. ----------------------------------------------------------B | PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------B.1 | Aprovação da Acta da reunião n.º 3. (documento 7).-------------------------------------------------------------------Carlos Tavares falou a este propósito, referindo que a acta e gravação da última sessão ainda não se
encontra no site.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respondeu Rui Viana informando que será a de hoje a primeira gravação a ser colocada no “site”. Em
relação à aprovação da ata da reunião anterior intervieram os eleitos Carlos Tavares, Fernando Miranda e
Rogério Barros que fizeram propostas de alteração da mesma.-----------------------------------------------------------
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----A mesa fez um apelo aos presentes no sentido de que, dado que ata se envia para todos com
antecedência, a mesma fosse revista e se fizessem as alterações requeridas, para que na reunião já
pudesse ser devidamente aprovada. Acrescenta ainda o Presidente da Assembleia Rui Viana de que não
havendo objecções de aprovação, a ata, após feitas as alterações sugeridas e com a aceitação de esse
compromisso, foi colocada a votação. Foi Aprovada por maioria; 15 votos a favor, 4 abstenções (tendo
sido feitas três declarações de voto, de membros que não estiveram presentes na última sessão).------------B.2 | Informação do Presidente (documento 8)----------------------------------------------------------------------------------O Presidente José Ramos tomando a palavra esclareceu que relativamente a este documento há dois
assuntos que em particular quer salientar, a abertura dos procedimentos concursais para a reabilitação do
quarteirão nº 8, construção de jazigo e pintura de muros, no Cemitério da Meadela e, a consulta prévia
para remodelação e ampliação do edifício do pólo da Meadela; acrescenta ainda que se congratula com o
sucesso do processo no âmbito do programa de regularização extraordinária de vínculos precários com a
contratação definitiva, com efeitos a partir do passado dia 1 de Junho, dos assistentes operacionais Isidro
Fernandes Ornelas e Fernando Mário Cristo Parente, assim como a assistente técnica Ana Paula
Fernandes Cordeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O eleito Carlos Tavares usando da palavra considera que a Informação do Presidente tem registo novos
que melhoraram esta, mas entretanto vem com uma listagem exaustiva de reuniões do executivo e
registos, algumas informações que deveriam ser esclarecidas, porém não o estão. Faz só uma listagem
cronológica nada sendo esclarecido, não há pois evolução nenhuma. Relativamente ao resumo financeiro,
questiona o quadro, o que é que originou, quais as receitas e onde foram os gastos. Considera que o
extracto deveria ser complementado com informação mais clara e transparente. Acredita que o
documento não cumpre de forma clara com o que a lei recomenda, tendo em conta que falta informação
complementar e tem informação não necessária. -------------------------------------------------------------------------------Ana Margarida solicitou informação mais desenvolvida sobre o pólo da Meadela. Concorda com o que
foi dito mas requeria informação mais detalhada sobre as intervenções previstas no pólo da Meadela-----------Respondeu o Presidente União José Ramos dizendo que já são obras pensadas em anterior mandato, e
que segundo promessa do Presidente da Câmara, a melhoria deste espaço pertença da Junta, mas que é
também sede do Grupo das Lavradeira da Meadela e assim continuará. Quanto às acessibilidades não está
tão fácil de resolver e parece ter só solução com a montagem de elevador. Para esta obra já há uma
deliberação, compromisso do Município no valor de dez mil euros.---------------------------------------------------------Carlos Tavares no respeitante à informação financeira acredita que deveria existir uma especificação
dos gastos mais exaustivos. Relativamente a receitas e despesas de capital diz que há uma enorme
discrepância entre as receitas e as despesas de capital em diversas origens----------------------------------------------Responde o Presidente da União José Ramos que todos os montantes expressos, são valores aprovados
para o Orçamento de 2018, e, não qualquer exercício de “Excel”. Disse ainda que o executado corresponde
ao feito até 30 de Abril 2018. Acrescentando que se alguém quiser consultar algum documento tem toda a
liberdade para o fazer, haverá total disponibilização para a consulta solicitada. Quanto às despesas de
capital só acontecem a partir do momento em que foram executadas as obras e efectuados os
pagamentos. Quanto às receitas de capital informa que foram recebidos de deliberações da Câmara
Municipal o valor de € 49.250,00 e de acordos de colaboração e melhoramentos o valor de € 40.299,64, o
que perfaz um total de 91.549,64 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------O eleito Francisco Carvalhido perguntou se estava assegurada a permanência do Grupo das Lavradeiras
da Meadela, e, se também seria ampliado o espaço que o Grupo utiliza e por outro lado que era
importante que fosse previsto e atendida a necessidade de espaço de atendimento para as pessoas com
mobilidade condicionada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Ao que o José Ramos Presidente da União respondeu que a entrada já estava salvaguardada a pessoas
com mobilidade condicionada, bem assim como o alargamento do espaço destinado ao Grupo das
Lavradeiras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais perguntas sobre a intervenção do presidente da União avançou-se na ordem de
trabalhos para outros assuntos de interesse para a Freguesia.------------------------------------------------------------B.9 | Outros assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente José Ramos este informou que já começaram as obras no bairro do IHRU;
que a União está empenhada nas 17ªs jornadas populares; que no próximo sábado dia 23 Junho há Peddy
paper, e à noite será o habitual bailarico no Largo de Santa Catarina; Em Lanheses haverá participação nas
marchas; no dia 25 de Junho próximo será a abertura do ATL; as marchas da Ribeira em colaboração com o
Município decorrerão no dia 6 de Julho com o apoio da Câmara Municipal; o ponto alto será no dia 28 de
Junho com a coroação de São Pedro no Largo de São Domingos; haverá também concurso de pesca;------------Carlos Tavares colocou três questões, acerca de três assuntos sobre os quais, segundo diz, já vem
falando há mais de cinco anos. Quer saber qual é o ponto de situação em que está o assunto feira da
Meadela; acerca do CMIA solicita informação para quando finalmente esse espaço será aberto ao público,
pois acha que já desde há muito tempo deveria estar aberto à população, de forma gratuita; e por último
as obras da Praia Norte, já inaugurada pelo menos duas vezes, e, ainda continuam as obras. Quer saber
porque é que as infra-estruturas ainda não funcionam, não se usufruindo dos muitos milhares de euros já
gastos; Também em relação ao funcionamento do bar repara não haver aproveitamento das vistas para o
mar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Carlos Freitas no uso da palavra disse que as questões colocadas pelo eleito Carlos Tavares
deveriam ser colocadas ao Sr. Presidente da Câmara, pelo facto de serem matérias que fogem ao domínio
da competência da União. Quanto à feira da Meadela dado ser um assunto transversal a todas as forças
políticas, que mexe com todas e não há soluções rápidas, é preciso trabalhar para que o problema deixe de
persistir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente José Ramos este informa/explica que irá procurar saber informações
relativas à feira da Meadela, mas acrescenta que na ata da reunião da Assembleia Municipal de
10/05/2018, questionado o Presidente do Município, este disse que o espaço da zona envolvente onde era
a feira da Meadela esta pensada a sua requalificação, e, para também ser naquele espaço, a feira da
Meadela; relativamente ao CMIA está neste momento na em sede de consulta e discussão públicas,
estando aberta a possibilidade de contribuição de todos para oferecer sugestões para elaboração do
respectivo Regulamento. Quanto à Praia Norte, informa que amanhã mesmo, (dia 22 de Junho) está
programada uma visita às praias de Bandeira Azul. Porém a União de Freguesia não quer, nem pode
apropriar-se do território de ninguém. Quanto aos bares, 90% dos problemas existentes na Praia Norte são
colocados à União e não à Junta de Freguesia da Areosa. Amanhã colocará algumas perguntas acerca desse
assunto, porém hoje não tem qualquer informação.---------------------------------------------------------------------------José Carlos Freitas, a propósito da matéria “feira da Meadela” sugeriu e propõe que se constitua um
grupo de trabalho que estude a questão e proponha definitiva e finalmente uma resolução para o caso.--------Francisco Carvalhido disse que o Presidente da Câmara falou que a feira da Meadela retornaria ao local
onde sempre esteve, a feira voltava para o mesmo sítio, como não é ano de eleição----------------------------------Hugo Meira diz que em relação a esta questão há tanto tempo que se fala na versão de voltar para o
local original, vai p’ra frente vai p’ra trás e há diversas versões sobre o assunto. Acha que o mais
importante é de uma vez por todas tentar definir e assumir qual é o local para onde a feira tem de voltar.
Não há necessidade de se voltar a trás?!?---------------------------------------------------------------------------------------
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----Já Ana Margarida disse se bem se recorda, já na última campanha eleitoral a questão era referida nos
programas eleitorais. A feira não está bem no local onde está, mas não estamos de acordo no local para
onde irá. O melhor local pode não ser o sítio onde já esteve, devendo ver-se essa e outras possibilidades,
todos em sintonia e de acordo quanto à sua localização, daí seria necessário a criação de grupo de trabalho
para todas as forças políticas em consenso unindo-se esforços chegarem a um local para instalação da
feira, e, assim ter mais força para impô-lo ao Município. Torna-se urgente tentar consenso em torno desta
matéria pelo que reforça a proposta do eleito José Carlos Freitas.-----------------------------------------------------------José Ramos disse que precisa reunir com o executivo e procurar informação concreta sobre a matéria,
porque de momento não pode adiantar nada. Estando para breve o início de obras na área envolvente
onde foi a feira da Meadela, conjuntamente também com o bairro envolvente, incluindo o espaço da feira,
e, estando também programada a instalação de Unidade de Saúde não mais pode avançar. Na certeza
porém que a feira da Meadela no sítio onde agora se encontra está ilegalmente instalada. No Mercado
Municipal de Viana a população do Bairro Jardim também sofre como a população da Meadela. O local da
feira na Agonia também teve grandes alterações. Tem que se saber o que já foi feito.--------------------------------Hugo Meira, nestes 15 anos de afastamento da feira é um andar para trás.------------------------------------------Carlos Tavares reforça a posição de recolocação desde há pelo menos 5 anos, acrescenta qua a feira
deverá ser recolocada no sítio onde já estava antes. Acrescenta que a Câmara tem capacidade e
competência para decidir a questão e nada tem decidido ao longo de todo este tempo, tem andado a
enganar-nos e, deve de facto tomar posição e decisão sobre o local onde pretende que seja instalada a
feira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ana Margarida disse que a Câmara tem estado no “NIM” e não sabe se a maior parte dos habitantes
quer ou não a feira onde ela já esteve, onde já foi. Foi no sentido de se dar resposta a esta questão que se
apresentou a proposta de formação de grupo de trabalho.--------------------------------------------------------------------Francisco Carvalhido diz que esta questão deveria em primeira linha ser tratada e resolvida pelos
habitantes e moradores da Meadela. Acrescenta que a feira da Meadela nasceu com as festas da Meadela
há muitos anos e no local onde funcionou muito tempo. Onde agora está, é zona agrícola com terreno
alcatroado, numa zona que não se pode construir. E além do mais, onde está a feira não tem estruturas
que permitam a sua funcionalidade como deve ser.-----------------------------------------------------------------------------Fernando Miranda refere não entender porque se está agora a falar na feira quando já há quatro anos
quando foi convidado para a junta, falou-se sobre o assunto da feira voltar para o local anterior, e, nunca
viu elementos do Executivo ou o Presidente da Câmara numa reunião da freguesia. O sr Presidente vai ficar
rigorosamente na mesma. Por seu lado refere que a feira deveria ficar no sítio dela.----------------------------------Rogério Barros foi dito que a feira saía daquele espaço temporariamente para executar as obras, e,
durante o tempo que decorressem as mesmas obras de requalificação no Largo da Praça do Vale do Lima.
Foi assim dito em 2002 que a feira ia para aquele local enquanto decorriam as obras no Largo. A feira
nunca mais transita. Foi falado que quando se acabasse Darque aí se pensaria na Meadela.-------------------------Carlos Tavares refere que o único responsável pela situação de impasse da feira da Meadela é o
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Flores refere que no âmbito da campanha eleitoral num programa da rádio GEICE, ouviu o
Presidente da Câmara dizer, que estava fora de questão a feira da Meadela voltar outra vez para o sítio
onde esteve, nunca mais iria outra vez para o sítio onde inicialmente esteve para a Praça do Vale do Lima.
----José Carlos Freitas diz que a proposta de acompanhamento e estudo para a localização da feira da
Meadela, só faz sentido se fizer pressão suficiente para a alteração. Se não fizer a pressão suficiente coloca
o ónus dessa anulação nas restantes forças políticas que votaram contra a proposta.---------------------------------Segundo sugestão da Mesa da Assembleia precisa de saber-se, no prazo de dois meses, qual será então
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a localização da feira da Meadela.----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Meira acha que seria imprescindível que na próxima Assembleia de Freguesia cada um, cada força
partidária assumisse publicamente o que entende sobre a localização da feira da Meadela. De forma a
haver tomada de posição em que cada um tivesse a coragem de dizer qual a sua opinião em relação ao
local da citada feira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia mandatou o Presidente da União para junto do Município saber, dentro do prazo de dois
meses, qual a real e efectiva localização que se pretende dar à feira da Meadela e em Setembro discutir-seia novamente este assunto. Foi posta à votação a admissão desta proposta. Foi admitida e aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C | Período de Intervenção aberto ao Público | ---------------------------------------------------------------------------------José Belo reconheceu neste momento já não ter muita razão de ser na observação que teceu
anteriormente na intervenção do público no período de antes da ordem do dia, dado que verificou, que
afinal a reunião da Assembleia de Freguesia é animada! Mais diz e dando uma achega à questão
deslocalização do mercado, que quanto à feira da Meadela pode ser que aconteça o que aconteceu
noutros locais, concretamente na feira de Darque, onde os moradores ficaram muito descontentes com a
deslocalização da feira para o sítio onde ela está, e que já gostariam que a mesma retomasse ao local
inicial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Tavares quanto ao presente assunto, questiona e porque não um referendo a levar-se a cabo
junto dos Meadelenses para que estes fizessem sua pronúncia acerca do local onde pretendiam que de
futuro fosse o local da feira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaime Caridade usou da palavra neste período, já não no que diz respeito à feira, mas sim por via do
início actividade de ATL, informando que o ATL da União não cumpre os normativos reguladores e
existentes para a matéria. Informou que esta actividade deve ser licenciada e funcionar em conformidade
com o preceituado no Despacho Normativo 96/89 de 21 de Outubro, que estabelece as normas
reguladoras das condições de instalação dos CATL. Para este espaço de actividades organizado pela União
aconselharia a alteração da designação, passando a designar-se “Centro de Estudos”, para obstar a futuros
problemas de fiscalização da Segurança Social.-----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana solicitou autorização para aprovação da Acta sob a forma de
Minuta, que após lida foi aprovada por Unanimidade. -------------------------------------------------------------------------Agradeceu ainda a todas as pessoas presentes e penitenciou-se em relação à intervenção realizada no
início aquando da primeira proposta apresentada pelo eleito Carlos Tavares pedindo-lhe desculpas e
dizendo que não irá acontecer de novo.--------------------------------------------------------------------------------------------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 Maria da Glória
Lourenço e Rita Guerreiro, que a secretariaram.----------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às zero horas e quinze minutos.---------------------------------------------------------------O Presidente ……………..………..………………………….… (António Rui Viana Fernandes da Ponte)
O 1º Secretário ……………………..………….………………. (Maria da Glória Lourenço)
O 2º Secretário ………………….……..………………………... (Rita Joana da Silva Guerreiro)

