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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 
 
----Ao décimo dia do mês de Setembro 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 da sede, em Santa Maria 

Maior, localizadas na Rua Conde de Aurora, nº 689, 4900 Viana do Castelo, tendo a mesma sido 

presidida por António Rui Viana Fernandes da Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) e 

secretariada por António Amorim Carvalhosa (nomeado 1º Secretário, na falta deste) e Jaime 

Miranda Caridade, como 2º secretário, membro da Assembleia que não mereceu qualquer objecção 

dos restantes membros da Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------- 

----O Executivo da União das Freguesias fez-se representar por José António Gonçalves Ramos 

(Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), e pelos Vogais Vítor Silva, Rita Joana 

Silva Guerreiro e Rui Manuel Pimenta Salgueiro. --------------------------------------------------------------------  

----Faltou do Executivo Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), por motivos familiares e Luis Ramiro 

Gigante, por motivos profissionais. --------------------------------------------------------------------------------------  

----Conforme Folha de Presenças, compareceram os membros da Assembleia Carlos Manuel Alves 

Tavares, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Francisco José Pereira Carvalhido, Hugo Manuel 

Fernandes Meira, José Adamastor Gavinho Gonçalves, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José 

Maria Amieiro Flores, Lasalete Rodrigues, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo 

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

Rogério  Manuel de Amorim Barros, Sara Maria da Silva Gorito ------------------------------------------------- 

----Verificou-se a ausência justificada de Maria da Glória Lourenço, substituída por José Adamastor, 

José Manuel Castro Filgueiras, substituído por Sara Maria da Silva Gorito, Sara Cristina Meira Brota, 

substituída por Francisco Carvalhido e Tiago Fernandes Oliveira, substituído por Lasalete Rodrigues. 

---- Faltaram os eleitos Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, impedimento de última hora, que 

não foi substituída e João António Sousa Correia, que não se fez substituir. --------------------------------- 
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ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1º Aprovação da Acta nº 17 da reunião da Assembleia Freguesia; -------------------------------------- 

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

 3º Outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------------------------------------------- 

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

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

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

   A.1 – Intervenções dos eleitos: Carlos Tavares, Hugo Meira, Américo Carvalhido, José Carlos 

Freitas, José Ramos e Rui Viana. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Tavares: Que no uso da sua palavra apresentou uma declaração politica em nome do PSD da 

avaliação do mandato autárquico 2017/2021 ((doc. Nº 9).--------------------------------------------------------- 

Hugo Meira: Usou da palavra para desejar um bom mandato a  todos que continuem neste projeto 

por mais quatro anos e sobretudo que façam mais e melhor pelos nossos fregueses. Disse ainda que 

também acha que muitas das vezes deveria ter havido menos partidarização e pensar mais no bem 

da nossa população, a não aprovação de algumas propostas aqui apresentadas seriam com certeza 

para o bem de todos e a sua não aprovação entristece-o, porque as mesmas, seriam para o bem de 

todos e poderia resultar em melhores coisas para todos. Também disse que algumas das suas  

propostas foram aceites e aprovadas pela maioria. Terminou desejando um muito obrigado a todos 

e bom trabalho para quem continua nesta assembleia.------------------------------------------------------------ 

Américo Carvalhido: Disse que das vezes que participou nesta assembleia algumas concordou e 

outras não, pois vivemos em democracia e esta é que manda. Ao fim de 37 anos ligado à Junta de 

Freguesia, à Assembleia de Freguesia e à Assembleia Municipal, acha que deu o seu melhor ao 

longo deste tempo e é a altura de se retirar e dar a vez aos mais novos e deseja a todos que 

continuam um bom mandato e que continuem a pugnar para o melhor da nossa cidade.---------------- 

José Carlos Freitas: Usou da palavra para referir que nunca tinha sido eleito a uma assembleia de 

freguesia e ao longo destes quatro anos sai fortalecido do ponto de vista pessoal. Houveram por 

vezes divergências, mas soubemos sempre manter a postura e ver que é possível divergir e 
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discordar e foi possível fazê-lo com toda a elevação. Disse ainda que ao longo deste mandato muito 

trabalho foi feito mas também muito ficou por fazer, mas o que interessa é que os fregueses podem 

estar orgulhosos porque estivemos à altura do voto de confiança em que nós depositaram. Desejou 

boa sorte a quem sai desta assembleia ou vai abraçar outros projetos, um agradecimento a todos 

que ao longo dos anos nos acompanharam e deram o seu contributo à causa pública e um último 

agradecimento ao presidente que termina o seu mandato que esteve à altura do cargo que 

desempenhou como pessoa, como homem, como político e autarca.------------------------------------------ 

José Ramos, Presidente da União das Freguesia de Viana do Castelo: Usou da palavra (doc º10)----- 

Rui Viana: Apresentou um agradecimento a todos os membros da Assembleia (Doc. Nº 11)------------ 

---- Foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao antigo Presidente da República, Dr. 

Jorge Sampaio, falecido no dia de hoje, bem como foi aprovado por unanimidade um voto de pesar, 

subscrito por todos os Agrupamentos Políticos com assento na Assembleia de Freguesia, bem como 

pelo Executivo da União. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  A.2 – Intervenção do Público--------------------------------------------------------------------------------------------  

No período destinado ao público, interveio o freguês, José Borlido, residente na Meadela para 

agradecer toda a colaboração do executivo na pessoa do Sr. Presidente na colaboração que deu e 

sobretudo à comissão das Festas da Meadela que sem este apoio, não conseguiriam realizar as 

festas. Referiu ainda que tudo aquilo que fez chegar ao presidente, este nunca deixou nada por 

resolver pelo que sente muito agradecido. ---------------------------------------------------------------------------- 

Pelas 22H25 minutos ausentou-se o eleito Hugo Meira, por razões de compromissos anteriormente 

assumidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – PERIODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------------------------- 

B.1 - Aprovação da Acta nº 17 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior. Aprovada por maioria 

com 10 (dez) votos a favor, 3 (três) abstenções.(Com declarações de voto, motivo não terem estado 

presentes na referida sessão) e 3 (três) votos contra, com protesto do eleito Carlos Tavares por não 

constar do site da União os documentos anexados às actas.------------------------------------------------------ 

B.2 - Informação do Presidente: (Doc 15) ------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do Presidente do Executivo José Ramos e dos eleitos Carlos Tavares e Francisco 

Carvalhido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou das reuniões de 

trabalho ocorridas, das representações da Junta de Freguesia em eventos, do apoio social, 

salientando o apoio na vacinação prestado pela junta de freguesia, apoios à cultura desporto e 

educação. A abertura de concurso de ajuste direto à firma calcutrevo – Construção e Valorização de 

Resíduos, Lda para obras necessárias na Feira da Meadela, bem como de vários melhoramos 

realizados em vários locais. Informou ainda do impasse na instalação do Multibanco na sede da 

Junta de Monserrate. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Tavares: Colocou a questão sobre a situação em como ficarão os terrenos onde funcionou a 

feira da Meadela, pelo questiona quem é o responsável pela reposição do piso do espaço, uma vez 

que está implantado em terrenos de reserva agrícola.-------------------------------------------------------------- 

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

que estava no contrato de arrendamento que na rescisão do contrato é da responsabilidade da 

Junta de Freguesia a reposição do terreno como estava. Pelo que será efetuado logo que tenha as 

condições necessárias, cumprindo o que está no contrato de arrendamento.-------------------------------- 

Francisco Carvalhido: Usou da palavra para solicitar informação sobre o que foi tratado na reunião 

na Câmara Municipal de 21 de junho, sobre a zona balnear da Argaçosa, uma vez que esta de zona 

balnear não tem nada. Solicitou ainda informação sobre o Roteiro das “Lojas com Memória” e que a 

sua loja tem 53 anos, pelo que acha que tem alguma memória. Questionou ainda a colocação do 

monumento ao Chefe Rego, pela razão da sua instalação não ter sido dado conhecimento à 

Assembleia de Freguesia, ressalvando que nada tem contra o Chefe Rego, pelo contrário. Informou 

também que o semáforo à sua porta continua avariado apesar das várias intervenções técnicas 

efetuadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que os Escuteiros 

da Meadela, vão comemorar os 50 anos e para assinalar esta data vai se erguido um monumento ao 

Chefe Rego, o qual é apoiado pela Autarquia e pela Junta de Freguesia, sendo da responsabilidade 

do agrupamento dos escuteiros a sua concretização. Sobre as lojas com memória lembrou que 

existe um regulamento e que reúne as condições de quem pode e como se candidatar, pelo que 

deverá consultar o respetivo regulamento que se encontra disponível no site da Câmara Municipal. 



  

1.º Mandato  
Ata n.º 18 
Pág. n.º 5 

  

Ainda sobre a zona balnear da Argaçosa, disse que a reunião havida foi concretamente no sentido 

de alertar a Câmara Municipal da necessidade de pensar que esta zona seja contemplada nos 

arranjos que decorrem nos espaços circundantes. ------------------------------------------------------------------ 

B. 3. Discussão de outros assuntos de interesse para a freguesia:---------------------------------------------- 

Intervieram o Presidente do Executivo, José Ramos e os eleitos Rui Viana e Carlos Tavares.------------- 

José Ramos, Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo: Informou que todas as 

moções apresentadas na assembleia com a finalidade de serem enviadas ao município, todas foram 

reencaminhadas dando conhecimento a todos os membros da assembleia. Da última foi dado 

conhecimento do envio da moção sobre a mobilidade dos veículos de emergência, não havendo até 

ao momento qualquer resposta, bem como de uma decisão da assembleia de freguesia de uma 

reunião com o Dr Constantino da qual foi elaborado documento. Quanto ao abaixo assinado dos 

moradores da rua de Sta Cristina que reclamam do perigo do excesso de velocidade nesta via, 

recebeu a informação da Divisão de Vias e Infraestruras (em anexo), que não foi autorizado o 

pretendido. Informou também que da notícia sobre as obras da rua Conde D’Aurora que estão a 

decorrer normalmente, sendo que a da Rua dos Sobreiros está parada devido a existir um problema 

com o caderno de encargos do Município e o da empresa, pelo que espera que seja resolvido 

brevemente. Informou também que um dos assuntos pendentes que fica por resolver nesta 

assembleia, foi a falta de resposta do Município relativamente ao pedido de esclarecimento da 

comissão de toponímia sobre o processo do Edificio Viagar. Disse ainda que relativamente às 

eleições vão ser criadas mais mesas de voto em cada freguesia e que estas irão abrir uma hora mais 

cedo e encerrarão uma hora mais tarde, pelo que permitirá melhor acesso às mesas de voto, 

faltando ainda alguns pormenores quanto aos espaços onde serão instaladas as mesas de voto ------- 

Rui Viana: Informou que relativamente ao processo do Edificio Viagar, que, três semanas antes da 

última assembleia, foi pedido à chefe de departamento da Câmara Municipal que iria decorrer uma 

assembleia e que queríamos obter uma informação, pelo que a Srª nem se dignou responder ao 

solicitado, pelo que subentende que talvez não esteja interessada em resolver o assunto, sendo que 

provavelmente depois da obra do hotel este assunto possa ser resolvido.------------------------------------ 

Carlos Tavares: Solicitou a palavra para dizer que foi na última assembleia exigido por José Filgueiras 

a Tiago Oliveira, um pedido de desculpas ao presidente. Mas no dia 11 de agosto foi publicada no 
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jornal Alto Minho, uma comunicação dos moradores que contrariam as declarações do presidente 

Ramos, pelo que de facto não encontra quaisquer razão para um pedido de desculpas.----  

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

Minho, o contactou para falar do assunto, e pediu para ler o último parágrafo da informação “ O 

presidente da junta não quis alimentar a polémica, garantindo que está disponível para dialogar 

com os moradores e encontrar uma solução” . Mais disse, se eles foram várias vezes ao Município, 

podiam também vir cá à junta falar com ele. As pessoas estão a tratar do assunto com quem devem 

tratar e aqui a junta seria mais um grupo de pressão juntamente com eles, sendo que esteve 

sempre disponível. Isso está lá claro na entrevista.------------------------------------------------------------------ 

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

Com intervenção do público, José Borlido, da Meadela, e Francisco Carvalhido da Meadela.------------ 

José Borlido: Usou da palavra para dizer que estava congratulado com a adjudicação da empreitada 

da Unidade de Saúde da Meadela, a qual deixa os meadelenses com elevada satisfação porque 

vêem a luz ao fim do túnel para a existência de uma Unidade de Saúde funcional e moderna mas 

também liberta o edifício da Casa do Povo.---------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Carvalhido: Usou da palavra para se despedir e como faz parte de uma lista candidata à 

próxima assembleia e caso seja eleito à imagem de todos os candidatos, irá continuar a intervir 

porque existem sempre problemas que podem ser resolvidos.--------------------------------------------------- 

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

----No final, depois de lida a presente ata, composta por sete 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 António Amorim Carvalhosa, que a secretariaram.------------------------ 

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

 
 
O Presidente da Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela 

 
_______________________________________________________ 

António Rui Viana Fernandes da Ponte 
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O Primeiro Vogal da Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela 

 
_______________________________________________________ 

António Amorim Carvalhosa 

 

 
O Segundo Vogal da Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela 

 

 

_______________________________________________________ 

Jaime Miranda Caridade 

 


