ATA N.º 157

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte
e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, nesta freguesia de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de
Freguesia, com a presença de todos os elementos, exceto Joaquim Antunes, Luís
Gonzaga e Ana Rita Pereira. Esteve presente o membro João Correia Gomes, o qual
substitui um dos elementos ausentes, conforme convocatória elaborada pela sua
Presidente, em sessão ordinária, estando ainda presente o Presidente, o Secretário e a
Tesoureira do Executivo. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Discussão e votação de propostas de correção à toponímia;
Ponto quatro: Ratificação da atribuição do Prémio Vida 2017;
Ponto cinco: Assuntos de interesse da freguesia;
Ponto seis: Intervenção do público;
Ponto sete: Aprovação da Ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para informar da ausência dos
seguintes membros: Joaquim Antunes, Luís Gonzaga e Ana Rita Pereira da bancada
do Partido Socialista. Acrescentou que a documentação não foi entregue
atempadamente e que excecionalmente o poderá ser feito no dia seguinte. Deu a
conhecer um pedido de substituição pelo membro João Correia Gomes, para esta
Assembleia. O documento segue em anexo a esta ata.
Procedeu-se, em seguida, à votação da ata número cento e cinquenta e seis. A
mesma foi aprovada por unanimidade com uma abstenção da bancada do Partido
Social Democrata, em virtude do membro Carlos Lourenço não estar presente nessa
Assembleia.
No tocante à correspondência recebida, a Presidente da Assembleia deu a saber
que não lhe chegou nenhuma neste intervalo de tempo. Informou, ainda, que a
bancada do Partido Social Democrata pretende apresentar um Voto de Louvor.
Tomou a palavra Elisabete Meixedo para proceder à leitura do documento
relativo ao Voto de Louvor (Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito). Segue em
anexo a esta ata.
Procedeu-se, em seguida, à votação do Voto de Louvor apresentado, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.
1 Período antes da ordem do dia
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Tomou a palavra António Antunes para salientar que, sendo esta a penúltima
Assembleia deste mandato, se deve fazer uma retrospeção sobre o que foi feito. Assim,
referiu que se pode comprovar que os compromissos destacados aquando o sufrágio
eleitoral foram cumpridos na sua grande maioria. Salientou um dos compromissos
assinalados no manifesto, a saber o rigor que este Executivo se propunha a ter a nível
financeiro. Esse rigor foi contemplado na apresentação das contas nas Assembleias de
Freguesia. Acrescentou que nos dois primeiros anos, verificou-se um decréscimo das
verbas transferidas pela Câmara Municipal, sendo um dos problemas que o Executivo
se debateu nessa altura. Realçou, também, a redução da despesa corrente (não da
despesa de investimento que nunca foi reduzida), assim como o aumento da receita
corrente, com a forma de angariar verbas para sustentar o investimento realizado ao
longo do mandato. As intervenções efetuadas foram pontuais e de grande utilidade
para os santamartenses, percorrendo todos os lugares da freguesia e indo ao encontro
do anseio de uma grande maioria da população. Acrescentou, então, que é de louvar o
trabalho desenvolvido, o rigor apresentado nas contas pelo Executivo e que deve
continuar a manter este trabalho.
Tomou a palavra João Gomes para salientar as discrepâncias verificadas em
relação à data desta Assembleia, pois divulgaram-se três datas diferentes. Procedeu,
em seguida, à leitura de um documento que se encontra em anexo a esta ata.
Tomou a palavra Elisabete Meixedo para proceder à leitura de um documento
relativo às diversas atividades desenvolvidas pelo Executivo ao longo deste mandato. O
mesmo segue em anexo a esta ata.
Tomou a palavra Pedro Vaz para, em primeiro lugar, se debruçar sobre a
intervenção de João Gomes. Assim, presumiu que a alusão à Constituição da
República Portuguesa se deve à separação de poderes (Igreja/Estado), bandeira de
campanha da bancada do Partido Socialista, desde o início do mandato. Referiu que o
Presidente da República recebeu na base aérea de Monte Real o Papa Francisco, um
chefe de Estado. No entanto, em Santa Marta, o Presidente do Executivo não pode
frequentar a Igreja, assim como a Tesoureira, o Secretário e mesmo a Presidente da
Assembleia. Salientou que o assunto tratado prende-se com a receção do
representante da Igreja na Diocese de Viana do Castelo, que corresponde também ao
do Distrito. O Senhor Bispo esteve presente na freguesia em visita pastoral à Paróquia,
fazendo questão de visitar outras Instituições, incluindo a Junta de Freguesia. Frisou
que o Presidente da Junta pode ser crente ou não, ateu ou agnóstico. Referiu que
vários Presidentes da República receberam o chefe de Estado do Vaticano, sendo
alguns ateus ou agnósticos. Só em Santa Marta é que não se pode receber o chefe da
Igreja de Viana do Castelo. Frisou, então, que há liberdade de expressão mas também
liberdade religiosa. Acrescentou, ainda, que o Engenheiro José Maria Costa abre a
Câmara para receber o compasso pascal. Considerou que a bancada do Partido
Socialista não tem respeito pelas Instituições, a começar pela Assembleia de
Freguesia. No tocante à Assembleia anterior, referiu que foi acusado de ter começado a
campanha eleitoral, informando que de facto está em campanha por este Executivo,
há quatro anos, desde a tomada de posse. Salientou que desempenhou o seu papel
nas Assembleias e continuará a fazê-lo até ao final do mandato, pois foi eleito com
esse propósito para defender os interesses dos santamartenses. Acredita neste atual
Executivo e a freguesia deve sentir orgulho por esta equipa. Frisou, ainda, que basta
de hipocrisias. Considera que o Presidente do Executivo trabalha em prol da freguesia.
Por isso, continuará a fazer campanha por uma equipa na qual acredita e que se vai
candidatar. Em seguida, fez alusão às ausências e presenças dos elementos da
bancada do Partido Socialista nas reuniões da Assembleia de Freguesia. Considerou,
mais uma vez, que o Executivo tem realizado o melhor que pode haver. Informou que
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para preparar as Assembleias, conversa com o Executivo. Assim, no tocante ao
assunto da toponímia, foi informado que ao nível do Município, existem duas
freguesias que trabalhem os seus aspetos, quanto à correção (retificação) dos Arquivos
da Câmara, a saber a União das Freguesias da Cidade e Santa Marta. Salientou que a
freguesia não é a mais atrasada do Concelho mas sim a que está mais à frente, em
diversos aspetos. Voltou a frisar a falta de comparência de alguns elementos da
bancada do Partido Socialista nas Assembleias, assim como a ausência de novos
elementos para ocupar os lugares vagos, deixados pelos membros efetivos. Referiu,
também, a falta de ação demonstrada pela mesma bancada, revelando desrespeito por
esta Assembleia. Por fim, questionou a Presidente da Assembleia sobre a ausência de
Joaquim Antunes, salientando que já não deveria estar presente para ocupar o lugar
nas Assembleias, sendo que a sua situação, enquanto candidato à Junta de
Freguesia, deveria ter sido comunicada às Instituições apropriadas. Considera que
este assunto é de extrema gravidade e importante para o bom funcionamento destas
Assembleias.
Tomou a palavra Carlos Lourenço para se debruçar sobre o site da Junta de
Freguesia. Salientou o seu agrado ao saber que é consultado e utilizado. Apresentou
um powerpoint com alguns dados e informou que desde a sua criação, e nestes
últimos quatro anos de mandato, passaram pelo site cerca de vinte e nove mil e
seiscentas pessoas. Atualmente, tem havido um crescimento mensal com a colocação
de notícias/ eventos e cerca de mil computadores diferentes acederam ao site neste
último mês. Quanto ao público predominante, destacam-se as senhoras entre os vinte
e cinco e os quarenta e cinco anos, ou seja, uma faixa etária encontrando-se na vida
ativa. Uma das fontes mais visitada é o social, através da página de Facebook.
Assinalou que os dados apresentados são dos últimos três anos. Considera que é de
louvar este investimento executado, tendo-se verificado bastante adesão em relação às
notícias partilhadas no site, essencialmente no tocante à inscrição nos eventos
promovidos. Por fim, referiu que tem acompanhado alguns sites de outras freguesias,
mas a grande maioria não apostou neste meio de divulgação, pois encontram-se
desatualizados ou com escassa informação.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo e, em resposta a António Antunes,
referiu que o Executivo se propôs trabalhar com rigor, sendo a palavra de ordem quer
na apresentação de contas como em todo o trabalho executado. Quanto à redução da
despesa, não se efetuou a nível de funcionários ou de cargos, mas sim na despesa
corrente, exemplificando com a remodelação da Junta de Freguesia, do cemitério, a
colocação de lâmpadas LED, a renovação dos contratos dos telefones e a poupança da
água. Verificou-se assim uma contenção nos custos. A máquina está mais magra mas
houve um aumento no número de funcionários. Quanto à questão da receita, houve
um aumento devido também ao rigor, com a contenção das cobranças, ou o não
aumento das taxas.
No tocante à intervenção de Elisabete Meixedo, agradeceu o balanço realizado no
âmbito das atividades culturais e sociais, sendo notório o que o Executivo fez neste
mandato.
Em relação à intervenção de Carlos Lourenço, informou que o mesmo tem sido
de grande importância para o investimento da Junta de Freguesia na parte
informática, através da sua colaboração gratuita. Considera que o site é a visibilidade
da Junta de Freguesia, mas essencialmente da freguesia. A sua criação proporcionou
uma grande mudança na organização entre o Executivo, a Secretaria e a população.
Frisou que há uma grande aceitação por parte dos utilizadores, quer da freguesia
como do exterior. Por conseguinte, é uma mais-valia para a freguesia. Esta
programação leva à elaboração de uma Agenda Cultural que é programada com um
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mês de antecedência. Assim, em resposta a João Gomes, e no tocante às datas
publicadas desta Assembleia, informou que a data referida na Agenda foi a
programadas inicialmente, mas a Convocatória que recebeu via e-mail indicava a
presente data. Frisou, ainda, que nesta Assembleia estão ausentes alguns membros
do Partido Socialista e que João Gomes não deveria estar presente. Está a ocupar o
lugar porque a Presidente da Assembleia o autorizou, contudo não reúne as condições
para exercer o cargo nem legitimidade para o fazer, por não ter entregue as devidas
declarações para que o possa exercer nesta Assembleia.

2. Informação do Presidente da Junta
O Secretário do Executivo tomou a palavra para destacar alguma informação
constante no documento fornecido. Assim, de todos os aspetos elencados, assinalou
alguns contatos e participações do Presidente e/ou restantes membros do Executivo, a
saber: a reunião agendada com a Oposição para preparação da Assembleia anterior e
em que a mesma não compareceu nem justificou a sua ausência, não sendo a
primeira vez; a reunião do Presidente com os Serviços Municipalizados para
implementação de um sistema de recolha seletiva ao nível da compostagem na
freguesia; a reunião com o Vereador Vítor lemos, para tratar de assuntos referentes ao
saneamento e água, situação que não tem tido bom acolhimento por parte dos
Serviços, mas estando previstas pequenas intervenções até ao final do mandato; a
participação do Executivo na Apresentação do Cartaz da Romaria de Santa Marta; a
participação do Presidente nas cerimónias do aniversário do Grupo Folclórico de Santa
Marta de Portuzelo; a reunião do Executivo com a Vereadora Doutora Maria José
Guerreiro para tratar de assuntos do Núcleo Museológico, algo a ser implementado
ainda durante este mandato; a reunião para apresentação de um projeto para o
espaço do loteamento da Quinta Velha com os promotores desse empreendimento, que
brevemente se tornará público; a participação do Executivo nas Cerimónias religiosas
das Festas de Santa Tecla e de Santo António; a participação na apresentação do
Cartaz da Romaria de Senhora d’Agonia; a reunião com as Associações promovida pela
Junta de Freguesia para o tratamento de assuntos relacionados com as mesmas e a
preparação do evento “Semana Cultural”, onde realizar-se-á a Festa Interassociativa; a
participação do Executivo na receção oficial ao Bispo D. Anacleto, que também esteve
presente na Junta de Freguesia; a visita ao Castelo de Portuzelo, que se tornará um
espaço de turismo local. No tocante às ações e atividades desenvolvidas, salientou: o
terceiro Concurso dos Produtos da Terra, onde se verificou uma grande adesão por
parte dos produtores da freguesia; o Santa Marta Doce e Salgada; o apoio à Associação
de Pais para uma feira de angariação de fundos; o apoio à Apresentação do Cartaz da
Romaria de Santa Marta, inserido no apoio da Junta de Freguesia às Comissões de
Festas, na organização dos seus eventos; as obras de alargamento da Rede de Gás em
Santa Martinha; o calcetamento da Rua da Liberdade; o alargamento da Rua da
Azenha; o calcetamento da Rua de Refoios; o início das obras no Souto de Santa
Marta; a correção da rampa do Cemitério. No que concerne à situação financeira da
freguesia, informou que não há dívidas a fornecedores e todas as faturas que não são
alvo de deliberação camarária são pagas a um máximo de trinta dias. De igual modo, a
situação fiscal não apresenta quaisquer dívidas. Por fim, deu a conhecer o montante
da verba das Receitas e o das Despesas, assim como o valor da Taxa de Execução da
Despesa.
A Informação segue em anexo a esta ata.
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Tomou a palavra o Presidente do Executivo para concluir a sua intervenção.
Assim, e quanto à data referida por João Gomes, ou seja, dezasseis de junho do
presente ano, informou que o Executivo não publicitou nada, apenas divulgou uma
informação. Acrescentou que o site serve para informar as pessoas e não para
publicitar. Referiu que o Executivo foi solicitado para receber alguém no espaço da
Junta de Freguesia, sendo o pedido aceite. Assim, todos estiveram presentes,
incluindo os funcionários, para receber uma entidade que tem as suas
responsabilidades e que quis vir conhecer o trabalho realizado pela Junta de
Freguesia. Informou, ainda, que a Câmara Municipal faz protocolos com as
fabriqueiras das freguesias, como por exemplo a de Serreleis, em que serão
deliberados noventa e cinco mil euros para a sua Igreja. No tocante ao projeto do
Souto, informou que o mesmo já estava pronto há muitos meses atrás e que só em
abril foi dado o aval, com a esperança que nada seria feito. Contudo, o Presidente da
Câmara reconhece que Santa Marta é liderada por uma boa equipa como reconhece
também que tem uma má a conduzir os desígnios do Partido Socialista nesta
freguesia. Por fim, considerou que o Executivo “incomoda” a bancada do Partido
Socialista.
3. Discussão e votação de propostas de correção à toponímia

O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que estas propostas se
enquadram num trabalho rigoroso em relação às ruas, no tocante aos seus nomes.
Tem-se verificado algumas disparidades aquando a consulta dos sistemas geográficos
(digitais) da Câmara. Foram assim detetadas seis incorreções e daí o surgimento
destas propostas para se proceder à devida correção. Em seguida, apresentou as
seguintes alterações: confrontações da Rua José Páris; alteração do nome do
arruamento Rua do Poço para Rua do Paço; confrontação da Travessa das Cunhas;
alteração das confrontações da Rua Grupo Folclórico da Santa Marta de Portuzelo;
confrontações da Rua do Mirante; confrontações da Rua da Videira. Por fim,
acrescentou que foram efetuadas mais correções neste mandato do que ao longo dos
anos.
Foram colocadas as propostas a votação e estas foram aprovadas por
unanimidade, com sete votos a favor. As mesmas seguem em anexo a esta ata.
4. Ratificação da atribuição do Prémio Vida 2017
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer que, de acordo com a
aprovação do novo Regulamento, sendo ratificado nesta Assembleia, ao abrigo do
artigo quarto do Regulamento do Prémio Vida, a atribuição é de alguém que se tenha
distinguido na freguesia. Assim, o Executivo propôs o Sr. Agostinho Aurélio Mendes
Pereira para receber este prémio, aprovado por unanimidade em reunião de Executivo.
Trata-se uma pessoa que dá muito do seu tempo aos mais jovens, aos mais velhos e a
toda a comunidade. O Executivo também considera que os Prémios devem ser
atribuídos em vida.
Interveio Pedro Vaz para refletir sobre este momento e por aquilo que representa
na freguesia. Assim, frisou que este Prémio foi instituído e criticado aquando da sua
instituição no último mandato de Hermenegildo Costa, continuando a ser criticado no
mandato deste Executivo, pela bancada do Partido Socialista. O Prémio Vida não tem
por objetivo distinguir se a pessoa ou Instituição é de direita ou de esquerda. Não tem
crenças políticas nem religiosas. Pretende sobretudo distinguir pessoas ou Instituições
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que de alguma forma levam o nome de Santa Marta bem longe. Assinalou as diversas
atribuições, a saber: o Grupo Folclórico, o Grupo Desportivo do Centro Paroquial
(como Instituições), João Duro, Francisco Sá, Aninha do Souto e agora o Sr.
Agostinho. Este último começou a introduzir o Folclore nas Escolas, incluindo o
Centro Escolar. Considera que o prémio está muito bem entregue pois trata-se de um
santamartense assumido, dando tudo pela freguesia, independentemente da sua cor
política. Parabenizou então o Executivo assim como a freguesia por distinguir um
santamartense tão nobre.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para averiguar alguma objeção e
confirmou, assim, a atribuição do Prémio Vida a Agostinho Pereira.
5. Assuntos de interesse da freguesia
Interveio Pascoal Antunes para salientar que resolveu permanecer em silêncio
pelo facto de ter tido conhecimento do estado de saúde do pai do Presidente do
Executivo. Acrescentou que não gostou da forma como tem tratado a bancada do
Partido Socialista, referindo que o seu líder sofreu dois AVC neste presente ano e o Sr.
Luís Gonzaga está com outro cancro no pulmão. No tocante à legitimidade de João
Gomes, agradeceu à Presidente da Assembleia pelo facto de o ter autorizado a
permanecer nesta Assembleia. Por fim, acrescentou que a bancada teve alguma
tolerância no tocante à notificação da Assembleia, pois legalmente é de oito dias com
antecedência e verificaram-se seis dias.
Interveio Pedro Vaz para salientar que a intervenção de Pascoal Antunes não
está relacionada com assuntos de interesse da freguesia. Em seguida, debruçou-se
sobre as obras efetuadas neste mandato. Referiu a obra do Souto de Santa Marta,
dando a saber que foram abatidas três árvores mas mais o poderiam ter sido, segundo
a opinião de técnicos especializados da autarquia vianense. Esta é uma obra de
mandato e o Souto precisava urgentemente de uma requalificação. Voltou a frisar que
o Presidente da Câmara tanto elogiou a obra apresentada pelo Executivo que até
decidiu sugerir um acrescento (um bar), no início deste mandato. Considera que esta
obra tenha sido a última de qualquer freguesia e das mais emblemáticas que o
Presidente da Câmara deliberou. No entanto, o Executivo foi aconselhado a “reduzir” a
obra, sendo que se verificou um corte drástico ao seu valor. Isto poderá levar a
algumas críticas. A obra será efetuada, e incluirá um parque infantil e equipamentos
desportivos. Em seguida, salientou a quantidade de intervenções realizadas na
freguesia, muitas delas para resolver situações pontuais e aguardadas há muito
tempo. Referiu também a Praia da Preguiça e salientou qua a Câmara informou o
Executivo da existência de um programa para a resolução desta situação. No entanto,
nada foi feito porque as verbas desapareceram. Considera que se deve distinguir o
Pólis Litoral Norte ao longo da faixa marítima e o que está mais interior. Considera,
também, que a colocação de areia na Preguiça não é o mais apropriado porque os rios,
ou seja, a água, vai corrigindo a intervenção humana. Salientou, também, que este
local é mais frequentado por forasteiros do que por santamartenses. Por fim, referiu a
questão do saneamento, informando que será efetuado na Rua do Lameiro mas em
mais nenhum outro local. Aconselhou a verificar o investimento efetuado na margem
Sul pelos Serviços Municipalizados e também a cor política das Juntas de Freguesia.
Contudo, consideram que para o lugar de Samonde este investimento é muito caro.
Questiona-se sobre o tratamento diferenciado das freguesias. Concluiu afirmando que
este Executivo trabalha em prol dos santamartenses e para o seu bem-estar.
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Tomou a palavra o Presidente do Executivo para fazer algumas considerações
acerca da intervenção de Pedro Vaz. Assim, salientou que o Executivo não faz
promessas, pois podem trazer graves consequências. As obras efetuadas não partiram
de uma promessa, apenas eram prometidas quando a sua feitura era garantida (como
a Rua Srª do Rosário). Relativamente às verbas atribuídas a diversas freguesias do
Concelho, deu a saber o número de habitantes de algumas assim como as
deliberações efetuadas (Areosa / Alvarães / Carreço / Terras de Geraz e Deão /
Mujães / Anha / Deocriste / Chafé). Santa Marta tem três mil e oitocentos e cinco
habitantes. Areosa tem mais habitantes do que a freguesia e poderá haver razões para
estar no terceiro lugar no ranking. Considera que é deliberada uma grande quantidade
de verba para estas freguesias, enquanto para Santa Marta foi pedido para reduzir os
custos (no tocante ao Souto). Acrescentou que este ano irá haver eleições e mencionou
as várias intervenções efetuadas em Darque, na zona ribeirinha e no projeto de
intervenção na reabilitação urbana. Considera, também, qua as freguesias que são do
Partido Social Democrata são as mais prejudicadas porque foram as que receberam
menos verba. Os dados analisados são deste ano e questiona-se sobre esta viragem
relativamente às deliberações da Câmara. Informou, também, que foram atribuídos
setenta e cinco mil euros para um parque infantil da Areosa que nem lugar tinha
enquanto Santa Marta tem défice num parque já várias vezes citado nestas
Assembleias. Lançou um repto a João Gomes para estar presente numa Assembleia
Municipal e questionar o Presidente da Câmara sobre os pedidos efetuados pelo
Presidente do Executivo de Santa Marta acerca dos parques infantis desmantelados,
pois os projetos já estão prontos. Frisou, ainda, que está presente para defender a
freguesia. Considera que as vozes se deveriam erguer para lutar contra esta gente que
só pensa na cor política e não nos cidadãos. Informou que também Serreleis e
Cardielos receberam bastantes deliberações e está em execução o saneamento.
Quanto a Santa Marta, o saneamento só esteve previsto para a Travessa das Louras,
sendo que há uma promessa para a Rua do Lameiro, a Travessa da Chão e a Rua da
Fábrica, “se calhar” ainda até ao final do mandato. Considerou que é “por vergonha”
não se ter feito nada na freguesia neste mandato porque tudo foi feito para dizer que
este motivo nada vale. Frisou, ainda, que em dois mil e quinze, na Casa do Povo, foi
prometido a execução do saneamento em Samonde, mas ainda não foi realizado. Por
fim, e no tocante à Preguiça, referiu que o Executivo pretende fazer uma pequena
requalificação.
6. Intervenção do público
Interveio Carlos Ferreira para proceder a um pedido de desculpa à Presidente da
Assembleia pelo sucedido na última Assembleia, sendo que não foi sua intenção que
um elemento do Partido Socialista abandonasse a sala. Em seguida, questionou o
Executivo acerca do orçamento apresentado à Câmara Municipal sobre a obra do
Souto, quais as verbas cortadas desse mesmo orçamento e os tipos de materiais
reduzidos. Por fim, salientou que esta obra deverá ter um princípio e um fim.
Interveio Judite Sora para questionar o Executivo acerca da existência de um
projeto de saneamento para a Rua da Fonte Grossa. Acrescentou que durante o ano
dois mil e dezasseis efetuou um pedido para a requisição de um ramal, mas este não
foi aceite, sendo a justificação fornecida a seguinte: “não é exequível a ligação gravítica
do saneamento”. A outra questão prende-se com a requalificação da via da Rua de
Fonte Grossa, que se encontra em mau estado. Por fim, agradeceu o Executivo pelo
apoio fornecido à Associação do Centro Escolar, ao longo dos três anos em que esteve
ligada à Direção da Associação de Pais.
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Interveio Carla Sales para proceder à leitura de um documento que se encontra
em anexo a esta ata.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para prestar alguns esclarecimentos
e responder às questões levantadas.
Assim, e em resposta a Carla Sales, referiu que não é necessário qualquer
agradecimento no tocante à atribuição do nome Álvaro Sales a uma rua da freguesia.
Salientou que foi uma proposta do Executivo e que teve aprovação pelos elementos do
Partido Social Democrata, já que se verificaram três abstenções. Considera que é de
todo justo esta atribuição, para ficar na memória o nome de tão ilustre
santamartense. Relativamente ao slogan “Somos Tradição”, considera que não se deve
pronunciar pois trata-se de um slogan da Comissão de Festas. No tocante à proposta
apresentada, considera que a resposta deve ser fornecida pela Presidente da
Assembleia, pois não faz parte das suas competências.
Em resposta a Judite Sora, e no tocante à Rua de Fonte Grossa, informou que
foi sempre intenção do Executivo a colocação de saneamento nessa rua, por ter
considerado que serviria muita gente devido à sua aglomeração populacional assim
como pelo seu interesse em a requalificar. A proposta foi apresentada ao engenheiro
Vítor Lemos várias vezes mas considerou que a colocação do saneamento era um
problema. Contudo, será um objetivo na próxima campanha, pois esta rua deve ser
requalificada. Salientou, ainda, a existência de um conflito nas decisões das
Instituições, pois a requalificação pode ser feita mas por enquanto nada se sabe sobre
o seu saneamento. A seguir, mencionou a Rua de Santa Martinha referindo que uma
das propostas era a extensão do gás às ruas envolventes que estão a ser
requalificadas. Salientou as diversas reuniões efetuadas com os técnicos responsáveis.
Informou, ainda, que a EDP Gás comprometia-se a colocar o gás nessas ruas
envolventes aquando da requalificação da rede de água. Esta situação foi estudada
mas a intervenção não foi executada por falta de verbas. No entanto, com a insistência
de contatos por parte do Executivo, foi conseguido a instalação da Rede de Gás, assim
como a linha de água. Quanto à Rua de Fonte Grossa, considera que não há vontade
política para investir neste local. No que concerne às Associações, o Executivo tem-nas
juntado com a realização de reuniões regulares e Festas Interassociativas.
Em resposta a Carlos Ferreira, e quanto ao Souto, esclareceu que houve dois
concursos. No primeiro, a totalidade do orçamento foi de cento e setenta mil euros,
mas deveria ser reduzido em metade. Assim, reduziu-se ao tipo de material dos
passeios, às guias e a outros aspetos. Considera que o Executivo não está a efetuar o
que tinha planeado mas sim o que foi permitido.
Por fim, apelou a todos os santamartenses a participarem nas atividades da
Semana Cultural, salientando o lançamento do Opúsculo de Santa Marta de
Portuzelo, produzido por um ilustre historiador.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para se dirigir a Carla Sales. Assim,
referiu que a Assembleia está solidária com a exposição apresentada e compromete-se
a envidar esforços junto de quem tomou a iniciativa da mudança, com o intuito de
reverter a situação e a posição tomada.

7. Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com sete votos a favor.
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Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.

Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
 Pedido de substituição pelo membro João Correia Gomes;
 Voto de Louvor ao Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito;
 Documento apresentado por João Correia Gomes;
 Documento sobre as atividades desenvolvidas pelo Executivo neste mandato;
 Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
 Proposta alteração confrontações da Rua José Páris;
- Proposta alteração confrontações da Rua do Grupo Folclórico de Santa Marta
de Portuzelo;
 Proposta alteração do nome de arruamento Rua do Paço;
 Proposta correção das confrontações da Rua da Videira;
 Proposta correção das confrontações da Rua do Mirante;
 Proposta correção das confrontações da Travessa das Cunhas;
- Documento apresentado por Carla Sales;
- Ata em minuta.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)

(Carlos Miguel Fernandes Lourenço)

(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)
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(António Manuel Negrão Antunes)

___________________________________________________________
(Luís Gonzaga Parente Ribeiro Moreira)

(Pascoal Salgado Parente Antunes)

____________________________________________________________
(João Correia Gomes)
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