
  

1.º 
Mandato  

Ata n.º 17 
Pág. n.º 1 

  

 

Livro:Pág.262 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 25 DE JUNHO DE 2021 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um, 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, (doc. 01) 

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), e pelos Vogais  Vitor Silva e Rui Pimenta Salgueiro.-------------------------------------------------- 

Não puderam comparecer  Amadeu Morais Bizarro (tesoureiro), por motivos familiares,  António José 

Rodrigues Soares Basto (Secretário), presente na  sessão da Assembleia Municipal, em representação 

do presidente,  o vogal Luis Ramiro Gigante, por razões inadiáveis, Rita Joana Silva Guerreiro (razões 

de saúde).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme Folha de Presenças, (Doc. 05) compareceram os membros da Assembleia Carlos Manuel 

Alves Tavares, Francisco Carvalhido, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Hugo Manuel 

Fernandes Meira, Jaime Miranda Caridade, João António Sousa Correia, José Adamastor, José Manuel 

de Castro Filgueiras, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo Matos Carvalhido, 

Maria da Conceição Pimenta, Maria Eugénia Correia de Castro Jácomo, Mariana Pinheiro Coutinho de 

Almeida, Rogério Manuel de Amorim Barros  e Tiago Fernandes Oliveira.-------------------------------------- 

Verificou-se a ausência justificada de Sara Cristina Meira Brota, (Doc. 02) substituída por Francisco 

Carvalhido, de Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, substituída por Maria da Conceição 

Pimenta, (Doc. 03) de José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, substituído por José Adamastor (Doc. 

04) e  José Maria Amieiro Flores, por razões profissionais de última hora e que não foi substituído.----- 

ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B.  PERÍODO DA ORDEM DO DIA :------------------------------------------------------------------------------------ -----  
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1º Aprovação da Acta nº 16 da reunião da Assembleia Freguesia anterior;------------------------------------- 

2º Informação do Presidente;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º Discussão e aprovação do projecto do Regulamento do Cemitério da Meadela;--------------------------- 

4º Discussão e aprovação do projecto de Regulamento Tabelas e Taxas de 2021;-----------------------------  

5º Informação da publicação no Diário da República de Regulamento de atividade de comércio a 

retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes na área geográfica na 

Meadela;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º Outros assuntos de interesse para a Freguesia.--------------------------------------------------------------------- 

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

A solicitação do Executivo foi incluído mais um ponto na ordem de trabalhos: Aprovação de 

Toponímia para uma artéria da cidade, como ponto 6, passando o 6 a ponto 7.------------------------------- 

A Ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade---------------------------------------------------------------- 

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

 A.1 – Intervenções dos eleitos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Viana, presidente da Assembleia, concedeu a palavra ao eleito: Carlos Tavares: Que no uso da 

mesma cumprimentou todos os presentes e informou que a Comissão Toponímica não funciona, ou 

não é respeitada pela Câmara Municipal, situação que não pode acontecer.----------------------------------- 

José Ramos Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Pediu para que o ponto 

solicitado pelo Presidente da Câmara, fosse aprovado. O mesmo foi colocado à votação com catorze 

votos a favor e quatro contra dado que esta Assembleia só contou com 18 elementos, dado que o 

décimo nono não se fez representar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Tavares: Usou da palavra para falar sobre arruamentos, canteiros e zonas verdes da Meadela, 

que só servem para caninos e outros animais e deu como sugestão efetuar jardins e acabar com a 

utilização daquele espaço para cães, gatos e outros animais que fazem lá as suas necessidades:--------- 

Hugo Meira: Fez a sua intervenção, apresentando quatro sugestões: A primeira sobre o cano de água 

junto à ponte Eiffel, a segunda sobre a limpeza de contentores, a terceira sobre a localização dos 

mesmos, a quarta sobre o estacionamento na Meadela onde deverá existir maior fiscalização.---------- 
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Maria Eugénia: Usou da palavra e comunicou que não existiam caixotes de lixo nas traseiras da 

fortaleza junto ao castelo no Campo da Agonia e zona envolvente de Santiago da Barra. Que os locais 

referidos eram autênticas lixeiras:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Carvalhido: Usou da palavra e informou que as passadeiras da Meadela não estão 

sinalizadas. Que no espaço da feira deveriam ser colocadas argolas amarelas no chão e não espetos. 

Que este processo pode acabar em tribunal.---------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Oliveira: Fez a sua intervenção para reforçar as palavras da Maria Eugénia.---------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Usou da palavra e informou 

que não teve conhecimento que a Assembleia Municipal seria na mesma data da União das 

Freguesias. Respondeu às questões colocadas e que iria continuar a pressionar o Presidente da 

Câmara e outros Vereadores, para que os problemas colocados e pendentes, sejam resolvidos com 

toda a brevidade. Que a feira está a ser efetuada de acordo com o determinado, assim como as 

argolas não seriam colocadas por questões de segurança, dado que o espaço da feira, também se 

destina a outros fins.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Viana: Usou da palavra e informou da reunião e seu conteúdo entre os partidos com os Serviços 

Municipalizados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Carvalhido: Questionou o Presidente José Ramos se o local da feira vai levar vedação ou 

não.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que iria ter gradeamento 

amovível nos dias de feira, mas que o espaço não seria vedado.--------------------------------------------------- 

Apresentado um voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Piedade Geraldes Afonso, (Doc. 

06) ocorrido no dia 22 do corrente mês de junho, avó da vogal do Executivo da Junta de Freguesia, 

Rita Guerreiro e mãe da ex-vereadora do pelouro da cultura, educação e turismo da CMVC, Drª Maria 

José Guerreiro, o qual foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Apresentada uma Moção pelos eleitos do PSD e CDS, sobre “Mobilidade de veículos de emergência, 

(Doc. nº 07) aprovada por maioria, com quatro abstenções.-------------------------------------------------------- 

Sem qualquer intervenção de público. -----------------------------------------------------------------------------------   

B - PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B.1 - Aprovação da Acta nº 16 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior. Aprovada por 

unanimidade com uma pequena alteração sugerida por Carlos Tavares a introduzir, após audição do 

áudio (Doc. nº 08).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.2 – Informação do Presidente: (Doc. nº 09)--------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que na realidade 

existem cães, gatos e galinhas e que é intensão de ser tudo retirado dos referidos locais. Que a 

vacinação estava a correr muito bem, mas que existia algum constrangimento no estacionamento. 

Quanto às Águas do Alto Minho informou que estavam a fazer uma reestruturação. Relativamente ao 

trânsito de pesados na Meadela é um assunto que está a ser seguido pelo Executivo para que se 

encontrarem soluções de melhoria e segurança para todos.--------------------------------------------------------

Carlos Tavares: Usou da palavra e disse: Tantas reuniões de trabalho, mas não se sabe a sua eficácia 

e os assuntos tratados. Em seguida questionou o Presidente José Ramos sobre as comissões de 

baldios, a sua situação, a sua composição. Falou também sobre as Águas do Alto Minho e quais os 

esclarecimentos dados pelos seus responsáveis. Sobre o plano de pormenor, que alterações estão a 

ser efetuadas, o que se prevê para os sem-abrigo, elementos das freguesias e membros eleitos 

convidados, manutenção de espaços e qual o valor que a Câmara Municipal transfere para a União 

das Freguesias, protocolos efetuados e qual o valor declarado, por fim solicitou informação sobre 

quando começa a feira da Meadela no novo espaço.----------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que o valor da verba 

para a manutenção de espaços é de mais ou menos duzentos e cinquenta mil euros, que já tinham 

sido pagos vinte e cinco mil euros dos trinta e nove mil euros das obras para a sede do Grupo das 

Lavradeiras da Meadela falou ainda sobre a comissão de baldios.--------------------------------------------

Hugo Meira: Pediu a palavra para solicitar informação sobre a impugnação da ATM pelo 

condomínio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.3 – Discussão e aprovação do Projecto do Regulamento do Cemitério da Meadela.(Doc. nº 10).------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Usou da palavra para falar do 

cemitério da Meadela e seu regulamente, assim como das taxas a cobrar. Informou ainda que da 

discussão pública nenhuma questão foi apresentada.---------------------------------------------------------------- 
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Carlos Tavares: Pediu a palavra e disse que o regulamento era omisso a algumas pessoas que não 

são, nem residem em Viana do Castelo, em especial na Meadela. Esse facto impossibilita a enumação 

no cemitério paroquial da Meadela. Que deveria ter havido discussão pública, o que não aconteceu.-- 

Hugo Meira: Usou da palavra e disse que o regulamento era uma oportunidade perdida e ressalva a 

questão dos naturais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias: Voltou a informar que o Regulamento esteve em 

discussão pública, mas ninguém apresentou propostas alternativas.--------------------------------------------- 

A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 13 (treze) votos, contra: 

4 (quatro) votos e abstenções: 1 (uma) voto. Aprovada por maioria. -------------------------------------------- 

B.4 – Discussão e aprovação do projeto de Regulamento de Tabelas e Taxas de 2021.(Doc. nº 11).------ 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo. Informou que sobre tabelas e 

taxas não existem valores novos nem alterações.---------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do presidente José Ramos e do eleito Carlos Tavares.------------------------------------------------ 

 A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 14 (catorze) votos, 

contra 0 (zero) votos e abstenções: 4 (quatro) votos. Aprovada por maioria.-----------------------------------  

B.5- Informação da publicação no Diário da República de Regulamento da atividade de comércio a 

retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes na área geográfica na 

Meadela (Doc. nº 12).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do presidente José Ramos.----------------------------------------------------------------------------------- 

B. 6º Aprovação de Toponímia para uma artéria da cidade----------------------------------------------------------  

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo.----------------------------------------- 

Usou da palavra para informar a Assembleia de Freguesia do email enviado pelo presidente da 

Câmara de Viana do Castelo, assim como a atribuição na toponímia do Largo Tomás Figueiredo, 

colocação de uma placa com o nome Largo Dr. João Veiga Anjos, alterar Largo Álvaro Salema e não 

Rua, assim como Rua Miguel de Lemos e não Largo (Doc. 13).-----------------------------------------------------  

Carlos Tavares: Achou incompreensível por não existir parecer sobre o assunto da Comissão 

Toponímia, que iria votar a favor com uma declaração de voto em termos verbais.-------------------------- 

Hugo Meira: Diz que foram atropelados pela Câmara Municipal e que a mesma devia ter ouvido a 

Comissão de Toponímia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Rogério Barros: Informou estar de acordo com as alterações, mas que lamentava que a Comissão de 

Toponímia não tivesse sido ouvida.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Oliveira. Pediu para usar da palavra e disse que se a Comissão de Toponímia existe, tinha que 

ser ouvida e que não podemos aceitar que esta prática continue.------------------------------------------------- 

Rui Viana, presidente da Mesa, deu conta que mal foi recebido a comunicação do presidente da 

União, enviou aos representantes dos Agrupamentos Políticos, com assento na Assembleia da 

Comissão de Toponímia, todo o expediente, dado não existir tempo da mesma poder reunir e tomar 

uma decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor 18 (dezoito) votos, 

contra 0 (zero) votos e abstenções: 0 (zero) votos. Aprovada por unanimidade. Com declaração de 

voto do eleito Carlos Tavares, do seguinte teor: “ A Comissão de Toponímia existe e é para ser ouvida 

e dar parecer nestas situações de alteração o que infelizmente não aconteceu, o que é muito grave” -  

B. 7º Outros assuntos de interesse para a freguesia:------------------------------------------------------------------        

José Ramos Presidente da União de Freguesias de Viana do Castelo: Falou das obras efetuadas e das 

que faltam efetuar, da falta de material e pessoal operário como calceteiros e de outras profissões, 

assim como da aquisição de equipamentos para concluir as casas de banho da feira da Meadela e que 

no dia 29 de Junho iria ter uma reunião com os feirantes. Solicitou ao Francisco Carvalhido para 

verificar o espaço da feira. Informou que a ATM foi aprovada na reunião de condomínio, mas um 

condómino impugnou a Assembleia e que aguardava nova reunião de condóminos no edifício da 

sede em Monserrate, falou da mudança indevida de placas entre Monserrate e Areosa e sobre os 

limites aguardava parecer do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Sobre a época balnear 

começou com algumas anomalias e que umas foram corrigidas e outras não. Leu uma notícia 

veiculada pela Comunicação Social.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago de Oliveira: Usou da palavra para Informar que os moradores da Rua Couto Paredes, da 

Meadela, tiveram uma reunião na Junta de Freguesia, sobre a questão da empresa dos transportes. 

De seguida falou sobre a destruição de um património de séculos como o Horto Municipal, que os 

moradores defendem o convento de S. Francisco. Terminou a sua intervenção dizendo que esta era a 

sua última Assembleia de Freguesia, desejando felicidades a todos.---------------------------------------------- 
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Carlos Tavares: Usou da palavra e disse que só apareciam na Comunicação Social no mandato 

anterior de coligação CDU/PSD, os elementos do executivo da CDU e que as opiniões do PSD não 

eram tidas em consideração.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que Tiago Oliveira 

nunca questionou o Executivo sobre qualquer situação ocorrida na Rua Couto Paredes e que nunca 

acusou o PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Filgueiras: Usou da palavra para dizer que nesta Assembleia nunca esteve nenhum morador da 

Rua Couto Paredes, mas que nesta altura já vale tudo, pois já começou a campanha eleitoral. 

Entende que o eleito Tiago Oliveira deve um pedido de desculpas à Assembleia. ---------------------------- 

Francisco Carvalhido: Diz que Tiago Oliveira ao contrário do solicitado por José Filgueiras não tem 

que pedir desculpas a ninguém.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Oliveira: Usou da palavra por entender que não tem que pedir desculpas a ninguém.------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Pediu a palavra e disse que o 

Tiago não percebeu o que disse e informou: Os moradores não vieram ter comigo, mas sim duas 

pessoas. Referiu ainda e leu um comunicado do Presidente da Câmara Municipal e um outro em que 

Autarca Tiago Oliveira acusa a Câmara e Junta. Pediu para anexar a notícia do Jornal Alto Minho, 

sobre o assunto. (Doc. nº 14).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Viana: Usou da palavra, dando conta que a Junta tem o direito de resposta, no mesmo Jornal 

onde foi publicada a notícia e onde não foi dado o direito ao contraditório. ----------------------------------- 

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

Usou da palavra o freguês José Borlido, residente na área geográfica da Meadela.--------------------------- 

José Borlido: Pediu a palavra e disse congratular-se com as melhorias ocorridas na Meadela, com a 

criação da Unidade de Saúde Familiar, assim como o arranque da Unidade de Proteção Civil.------------  

A acta foi aprovada em minuta, tendo merecido a unanimidade dos presentes. ----------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 0 (zero) horas e 40 (quarenta) minutos.------  

O Presidente: António Rui Viana Fernandes da Ponte________________________________________ 

A Primeira Vogal: Maria da Glória Lourenço_______________________________________________ 

O Segundo Vogal: António Amorim Carvalhosa_____________________________________________ 

 


