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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

----Ao vigésimo quarto dia do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, 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 do Polo de Monserrate, 

localizadas na Alameda João Alves Cerqueira, nº 470, 4900 Viana do Castelo, 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 António Amorim Carvalhosa (2ª 

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 Luis Ramiro Gigante, Vítor Silva, Rita Joana Silva Guerreiro e Rui Manuel Pimenta 

Salgueiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Conforme Folha de Presenças Doc. Nº, 2 compareceram os membros da Assembleia Fernando 

Domingos Afonso de Miranda, Francisco Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, Jaime Miranda 

Caridade, João António Sousa Correia, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José Manuel Araújo 

Lamas, José Manuel de Castro Filgueiras, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo 

Matos Carvalhido, Maria Eugénia Correia de Castro Jácomo, Mariana Pinheiro Coutinho de Almeida, 

Rogério Manuel de Amorim Barros, Sara Maria da Silva Gorito e Tiago Fernandes Oliveira.-------------- 

----Verificou-se a ausência justificada de José Maria Amieira Flores, substituído por Sara Maria da 

Silva Gorito, Doc. Nº 4, Carlos Manuel Alves Tavares, substituído por Francisco Carvalhido e Sara 

Cristina Meira Brota, substituída por José Manuel Araújo Lamas Doc. Nº 3 e Ana Margarida 

Rodrigues Ferreira da Silva, que não foi substituída, dado a comunicação ter ocorrido no início dos 

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

ORDEM DE TRABALHOS: Doc. nº 1-------------------------------------------------------------------------------------- 

A - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------- 

B. PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Aprovação da Acta nº 12 da reunião da Assembleia Freguesia;---------------------------------------  
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2º Aprovação da Acta nº 13 da reunião da Assembleia Freguesia anterior;--------------------------- 

3º Informação do Presidente;------------------------------------------------------------------------------------- 

4º Toponímia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5º Outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------------------------------------------- 

C. PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. (Não terá lugar)--------------------------------------- 

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------------- 

A.1 – Intervenções dos eleitos: Tiago Oliveira, Hugo Meira, José Carlos Freitas, José Manuel Lamas, 

Francisco Carvalhido, Fernando Miranda, Maria Eugénia, Jaime Caridade, Rui Viana e o Presidente 

José Ramos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Foi apresentado um Voto de Pesar pela Mesa da Assembleia pelo falecimento do Bispo da 

Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, que foi subscrito por todas as forças politicas 

representadas na Assembleia de Freguesia, aprovado por unanimidade e cumprido um minuto de 

silêncio, Doc. Nº 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Hugo Meira CDS / PP: Apresentou as seguintes Moções:------------------------------------------------------  

Estacionamento Abusivo, Doc. Nº 6 alertando que a colocação de novos contentores põe em causa 

o trânsito e peões, higiene e segurança, devido à sua má localização dificultando a visibilidade, 

assim como a repintura de linhas amarelas solicitando mais e maior fiscalização da Comissão de 

Trânsito. Foi aprovada por maioria, com 13 votos a favor, 5 abstenções e 0 votos contra;--------------- 

Resíduos orgânicos Doc. Nº7 aprovada por maioria, com 14 votos a favor, 4 abstenções e 0 votos 

contra;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problemática dos dejetos de animais em via pública, Doc. Nº 8 aprovada por maioria, com 15 votos 

a favor, 3 abstenções e 0 votos contra, -------------------------------------------------------------------------------- 

----Tiago Oliveira: Apresentou uma Moção pelo Agrupamento Politico do PSD/PPD sobre “Horto / 

Jardim do Convento de Santo António Doc. Nº 10, a qual foi rejeitada com 5 votos a favor, 5 

abstenções e 8 votos contra. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Finalmente foi apresentada uma Proposta/Recomendação, Doc. Nº 9“ O trânsito e a economia 

local” pelo Agrupamento Politico do PSD/PPD, a qual foi aceite sendo a mesma enviada ao 

Executivo Camarário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----José Manuel Lamas: Informou e solicitou para que fosse efetuada uma desratização nas ruas dos 

Manjovos e do Loureiro devido à grande quantidade de ratos existentes por qualquer local 

naquelas ruas e que põe em causa a saúde pública.----------------------------------------------------------------- 

----Francisco Carvalhido: É proibido circular trânsito de pesados na Meadela, mas há viaturas 

pesadas que necessitam circular para entrega de mercadorias. As placas proíbem a circulação a 

veículos de 5,5T. Tais como os veículos de recolha de resíduos, com excepção a transportes 

colectivos. O que vem falando há muitos anos, é que haja uma excepção para cargas e descargas.--- 

----Fernando Miranda: Solicitou intervenção no trânsito da Meadela, assim como alertou para as 

incertezas e dificuldades de circulação.--------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que as eventuais instalações do COVID-19 no Estádio Manuela Machado, o mesmo 

não reúne condições para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----Maria Eugénia: Questionou sobre o canil de viana e que devia existir uma intervenção junto do 

Senhor Presidente da Câmara, para se saber o ponto de situação, dado que os animais não podem 

ser abandonados, tal como acontece.----------------------------------------------------------------------------------- 

----Jaime Caridade: Alertou para o piso irregular junto à paragem de autocarros que pode originar 

acidentes na Avenida Capitão de Castro.------------------------------------------------------------------------------- 

----Tiago Oliveira: Relembrou a Moção aprovada em 2019 e avisos em Assembleias anteriores 

relativa ao afastamento de papeleiras e contentores de resíduos, que continua sem implementação 

à vista, relembrando os casos da Rua do Trigo e dos contentores debaixo da ponte Eifel, junto ao 

café/restaurante existente, com cheiros nauseabundos que prejudicam estas actividades 

económicas, solicitando o melhor empenho do Executivo junto do Município. Apresentou uma 

recomendação para o executivo e Câmara Municipal para resolução dos problemas existentes-------- 

----Rui Viana: Interveio em seu nome assim como de António Carvalhosa e José Figueiras alertando 

da existência de uma obra (colocação de capoto) no lote 18, sem licença para o efeito e sem terem 

ouvidos os restantes lotes (16,17 e 19 que compõem o Edifício), no Núcleo Habitacional de 

Abelheira e que a  Associação de Moradores da Abelheira está a acompanhar e fez uma 

participação. Foi dado conhecimento aos Serviços de Fiscalização da Câmara Municipal, mas que 

até à data não obtivemos qualquer resposta, apesar de enviarmos toda a documentação solicitada.-  

----José Ramos: Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo respondeu a todas as 

intervenções informando que foram efetuados emails às Entidades respetivas da Câmara Municipal 
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de Viana do Castelo ainda sem resposta, mas que iria continuar as diligências para que os 

problemas apresentados fossem solucionados o mais rápido possível. Quanto às reclamações/ 

intervenções que dependem da União das Freguesias de Viana do Castelo, as mesmas serão objeto 

de análise e apreciação para que as mesmas sejam resolvidas com a brevidade possível.---------------- 

Informou ainda que em finais de Julho havia boas perspetivas para que o canil fosse para Cardielos, 

mas que ainda não havia conclusões sobre este projeto.---------------------------------------------------------- 

----José Carlos Freitas: Manifestou a sua preocupação sobre o canil e se não existir uma forte 

intervenção junto da Câmara Municipal para a sua localização em Cardielos, a Associação Vila 

Animal, pode terminar a qualquer momento. No entanto continuam a fazer o que é possível para 

recolher os animais famintos e abandonados, até que se encontre uma alternativa.---------------------- 

----Interveio o cidadão José Reis Pereira, a pedido da Comissão de Toponímia da Assembleia, para 

falar sobre a proposta de Toponímia que adiante irá ser discutida. -------------------------------------------- 

----José Reis Pereira: Convidado pela Comissão de Toponímia para fazer uma descrição do Sr. Túlio, 

dizendo que era um homem bom, um grande Vianense muito conhecido na cidade, que viveu em 

tempos muito difíceis e com muitos dificuldades, pelo que o seu nome devia ser lembrado e 

recordado com a criação e designação da “QUELHA DO TÚLIO”. ----------------------------------------------- 

B – PERIODO DA ORDEM DO DIA 

----B.1 - Aprovação da Acta nº 12, Doc. Nº 11 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior. A 

mesma foi aprovada por maioria com 2 (duas) abstenções.(Com declarações de voto, cujo motivo 

foi o de não terem estarem presentes na referida sessão).- ------------------------------------------------------ 

----B.2 - Aprovação da Acta nº 13, Doc. Nº 12 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior. 

Aprovada por maioria com 2 (duas) abstenções. (Com declarações de voto, motivo de não terem 

estado presentes na referida sessão).----------------------------------------------------------------------------------- 

----B.3- Informação do Presidente: José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do 

Castelo, respondeu a todas as questões colocadas, Doc. Nº13 como polo da Meadela, feira assim 

como de outras intervenções na União de Freguesias que não dependem só desta, mas também da 

Câmara Municipal com quem tem agendado reuniões com os vereadores responsáveis de cada área 

para tentar solucionar alguns problemas existentes. Informou ainda como foi distribuída pelas 

Instituições a verba atribuída à União das Freguesias. Informou ainda do Contrato de Comodato a 
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celebrar entre a União das Freguesias de Viana do Castelo e o Grupo Folclórico das Lavradeiras da 

Meadela, Doc. Nº 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----B. 4- Toponímia. Doc. nº 14------------------------------------------------------------------------------------------- 

----José Ramos Presidente das União Freguesias de Viana do Castelo:---------------------------------------- 

Aguarda esclarecimento para proceder em conformidade, cujo executivo a que preside nada tendo 

a opor ao nome escolhido de “Quelha do Túlio”.-------------------------------------------------------------------- 

----Rui Viana: De acordo com a deliberação em reunião da Comissão de Toponímia na designação e 

atribuição de “Quelha do Túlio”, de seu nome Túlio Passos da Cruz, que foi apresentada a acta da 

referida reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----José Lamas: Vota desfavoravelmente por não reconhecer rigor na pretensa pesquisa histórica 

apresentada, que não valida como tal, como conhecimento de causa por inclusive ter sido morador 

em Monserrate. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----Hugo Meira: Vota a favor da Quelha do Túlio (Sr. Túlio Passos da Cruz).---------------------------------- 

----Rogério Barros: Aprova a criação da Quelha do Túlio.---------------------------------------------------------- 

----Tiago Oliveira: Agradecendo a disponibilidade do munícipe, afirmou que o PSD decidiu não 

inviabilizar a iniciativa deste grupo de cidadãos, com as devidas ressalvas oportunamente 

explanadas em reunião da Comissão de Toponímia, por se tratar de um acto que não pode ser 

reconhecido para validar eventuais futuras situações semelhantes, dada a fragilidade das 

informações prestadas pela Câmara Municipal. Tratou-se de uma prática a que futuramente os 

Executivos do Município e da Junta não poderão legitimar. ------------------------------------------------------ 

----Fernando Miranda: De acordo com a designação e criação da Quelha do Túlio.------------------------ 

A proposta foi apresentada e aprovada pela comissão de toponímia da Assembleia, foi no sentido 

de atribuir o nome de “QUELHA DO TÚLIO” à artéria entre o Largo Amadeu Costa e o Largo Vasco 

da Gama, o que aliás já lá consta há uns anos, por iniciativa popular.------------------------------------------ 

A proposta foi aprovada com 17 votos a favor, 1 voto contra e 0 abstenções.-------------------------------  

----B. 5. Discussão de outros assuntos de interesse para a freguesia:------------------------------------------- 

----José Ramos Presidente da União de Freguesias de Viana do Castelo:--------------------------------------- 

Informou os presentes das diversas intervenções, assim como das melhorias no cemitério da 

Meadela, devido à pandemia COVID-19, aguarda data para mudar a feira e autorização para 

expropriação do arruamento Conde de Aurora:---------------------------------------------------------------------- 
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---Tiago Oliveira: Pediu intervenção para retirada dos entulhos colocados na Rua dos Sobreiros:------ 

----Francisco Carvalhido: Informou que tem uma proposta a apresentar sobre os feirantes e 

colocação de tendas na feira da Meadela:----------------------------------------------------------------------------- 

C. PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO-------------------------------------------------------------- 

Sem período de intervenção do público.------------------------------------------------------------------------------- 

----A presente ata foi aprovada em minuta, composta por seis folhas, tendo merecido a 
unanimidade dos presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e três horas e quarenta e cinco 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
| O Presidente…………………………………………………………………... (António Rui Viana Fernandes da Ponte)  

| O 1º Secretário ………………………………………………………………….(Maria da Glória Lourenço)  

| O 2º Secretário …………………………………………………………………..(António Amorim Carvalhosa) 

 


