ATA N.º 159

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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, 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 do Plano de Atividades e Orçamento do ano de
2018, Plano Plurianual de Investimentos;
Ponto quatro: Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano 2018;
Ponto cinco: Votação/Autorização para a Junta de Freguesia estabelecer
protocolos com diversas entidades;
Ponto seis: Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas, para
o ano de 2018;
Ponto sete: Discussão e votação do Regulamento do Núcleo Museológico do
Linho;
Ponto oito: Discussão e votação do Regulamento do Orçamento Participativo;
Ponto nove: Outros assuntos de interesse da freguesia;
Ponto dez: Intervenção do público;
Ponto onze: Votação da Ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para dar a saber que não lhe
chegou nenhuma correspondência neste intervalo de tempo.

1 Período antes da ordem do dia
Tomou a palavra Ana Serra para agradecer todo o apoio prestado durante a
candidatura e a confiança depositada no grupo “Amar Santa Marta” e no seu projeto.
Salientou que a participação deste Grupo de Cidadãos enquanto membros da
Assembleia de Freguesia será sempre efetuada de forma construtiva e não ofensiva.
Será, por assim dizer, a voz de todos aqueles que pretendem manifestar as suas
preocupações e dúvidas, quando oportunas. Esclareceu, ainda, que na tomada de
posse o voto contra para a Constituição da Mesa da Assembleia de Freguesia não foi
de forma deliberada na constituição do Órgão em si, mas apenas em um dos
elementos que foi proposto para o constituir, nomeadamente o cidadão Carlos
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Lourenço, pelo seu comportamento antidemocrático após o ato eleitoral para com
alguns dos elementos da candidatura do grupo “Amar Santa Marta”, considerando que
merecia um pedido de desculpas por parte do cidadão em questão. Em seguida,
congratulou o discurso proferido pela Presidente da Mesa da Assembleia na tomada de
posse, concordando também que os próximos quatro anos sejam pautados pela
cordialidade e respeito entre todos os intervenientes. Considerou, ainda, que a
Presidente da Assembleia, de acordo com as funções que desempenha, deve ter um
papel preponderante para que as Assembleias decorram da melhor forma possível,
mantendo-se assim a imparcialidade necessária na gestão dos seus trabalhos,
independentemente da cor partidária. Por fim, e em virtude de não ter recebido
qualquer e-mail de resposta por parte da Presidente da Assembleia, no tocante a um
esclarecimento sobre a identificação dos membros da Oposição da Assembleia,
informou que não se trata da bancada do Partido Socialista mas sim de um Grupo de
Cidadãos que tem pelo nome “Amar Santa Marta”.
Tomou a palavra Pedro Vaz para, em primeiro ligar, agradecer o Executivo pelo
endereçar de Boas Festas. Em seguida, abordou alguns pontos que considerou
oportunos. Assim, mencionou o Souto de Santa Marta, que tanta celeuma causou nos
períodos pré-eleitoral e pós-eleitoral. Referiu que, no período pré-eleitoral, foi notória a
vontade de alguns cidadãos pretenderem que esta obra fosse um “campo minado”
aquando o dia das eleições. Contudo enganaram-se, pois o Executivo pautou-se pela
determinação no cumprimento de tudo aquilo a que se propôs. Apesar dos vários
entraves a que se submeteu, considera que é uma obra fantástica que engrandece a
freguesia, sendo um espaço polivalente que a servirá durante muitos anos em diversas
ocasiões. Referiu, também, a proposta da Junta de Freguesia em realizar neste espaço
atividades mensais, com o nome de “Souto em Movimento”. Salientou, ainda, que
apesar de não agradar a todos, foi possível presenciar a alegria no dia da “Chegada do
Pai Natal” e no dia da inauguração. Neste dia, o Presidente da Câmara Municipal
manifestou também a sua alegria pela obra feita, acarinhada por ele, aquando da sua
apresentação numa reunião com o Executivo. Em seguida, parabenizou e Executivo
pela obra, dando a saber que é da autoria de um santamartense, que merece todo o
respeito pela sua dedicação. Acrescentou que a freguesia passou por várias alterações
ao longo dos anos. Citou o próprio Centro Cívico, que sofreu uma alteração
considerável, sendo que tinha dois coretos que foram desmantelados. No Souto de
Santa Marta, foram abatidas algumas árvores com a autorização dos Serviços da
Câmara Municipal, foi deslocado e melhorado o parque infantil que estava obsoleto,
sendo que o atual está normalizado, de acordo com os regulamentos exigidos. Verificase também a existência de algumas máquinas de manutenção e um anfiteatro para
diversas atividades. Em suma, é uma obra exemplar. Referiu, ainda, que encontrou
nas redes sociais um texto acerca desta obra, passando a citar um excerto: “ Já não é
fácil encontrar fotos antigas sobre o Souto de Santa Marta de Portuzelo, consegui esta,
nas memórias fotográficas da Junta de Freguesia. Com ela pretendo prestar a minha
singela homenagem ao Souto de Santa Marta, àquele Souto dos meus tempos de
criança onde joguei à bola e se respeitavam as árvores como se fossem as balizas,
onde nos abrigávamos do sol e da chuva, onde contávamos as nossas histórias uns
aos outros. Eram os nossos eventos de criança, o nosso espaço de eleição. Recordo
todos os divertimentos das Festas de Santa Marta, (…) e nunca foi preciso cortar uma
árvore. Eram os eventos da época. Recordo a requalificação do Souto executada
durante um dos mandatos do Dr. Carlos Antunes, respeitando as raízes daquele
espaço. E é claro que não me refiro só às raízes das árvores. Recordo a preocupação
da Câmara Municipal em dotar aquele espaço de um parque para as crianças
brincarem, da Junta presidida pelo Dr. Hermenegildo Costa. Lá colocaram duas mesas
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de madeira para piqueniques. Recordo todos aqueles que se revoltaram quando um
ano a Comissão de Festas, sempre livre do poder político, resolveu colocar as diversões
noutro local. Que gritaria fizeram, com razão. Ironia do destino: alguns desses têm
vindo a assistir ao completo esvaziamento do Souto de Santa Marta, no que a este
aspeto diz respeito e hoje, dia dezanove, lá estarão, pelas dez horas, a aplaudirem a
nova versão do Souto. Para a história, ficarão as memórias dos santamartenses, os
que ainda têm memória, pois ficarão muito mais bem guardadas que nos livros da
história da nossa terra. Por fim, como o Presidente da Câmara Municipal sempre
considerou esta obra inoportuna, atendendo às carências da freguesia em setores
cruciais para o seu desenvolvimento, mas respeitando o desejo e ambição do presente
Executivo da freguesia de Santa Marta de Portuzelo. Sugiro, como santamartense, que
este novo espaço se passe a chamar “Centro Cultural e de Lazer de Santa Marta de
Portuzelo”. Oxalá, a partir de hoje, este novo espaço seja capaz de juntar todos os
santamartenses.” A seguir, informou que este texto é da autoria de João Natálio
Brandão da Cunha, sendo que fez parte do Executivo de Hermenegildo Costa,
salientando as alterações efetuadas no Centro Cívico da freguesia, como o
desmantelamento dos coretos e o corte de uma árvore. Reforçou, mais uma vez, que o
Souto ganhou muito com esta intervenção e solicitou a João Natálio Cunha um pedido
de esclarecimento acerca do que afirmou sobre o facto do Presidente da Câmara
Municipal considerar esta obra inoportuna. Frisou que o mesmo nunca disse que era
inoportuna e que entendeu por bem que à proposta que lhe foi apresentada, se
juntasse um edifício (um “bar”). A seguir, debruçou-se sobre o Núcleo Museológico do
Linho, patente no edifício da antiga Escola de Fonte Grossa. Salientou que nesse
espaço está toda a história do linho documentada, sendo que recebeu elogios de
pessoas ligadas a esta área. Por fim, deu uma palavra de reconhecimento ao Executivo
pela realização do Concerto Solidário de Natal.
Tomou a palavra José Augusto Meixedo para agradecer a presença do público
presente, o que revela uma atitude cívica e vontade em participar nas decisões da
freguesia. Aproveitou para desejar votos de Boas Festas e um Próspero Ano Novo. A
seguir, frisou que ocupa este lugar para representar as novecentas e trinta e sete
pessoas que acreditaram no projeto que foi apresentado. Considera que este Grupo de
Cidadãos está presente num ato de democracia, não se regendo pela crítica negativa,
mas sim por um ato de construção em prol da freguesia. Frisou que, em julho de dois
mil e dezassete, foi publicado na freguesia um livro que se pretendia primeiro como
uma monografia e depois como uma história de Santa Marta. Considera que a ideia foi
excelente, pois a freguesia já precisava de uma iniciativa desta envergadura para
facultar às gerações vindouras fontes de informação sobre o decorrer da vida de Santa
Marta. Essa publicação, feita num tempo record, como o cita o autor do livro,
traduziu-se numa obra que redundou num desastre, repleta de erros e de omissões,
não servindo para as gerações vindouras. Questionou sobre a intenção de manter esta
obra na praça pública. Exemplificou com o caso da fábrica Milopos onde se escreve
que “faliu por falta de competência, de vontade dos trabalhadores”, o que não
corresponde à realidade. Quanto às omissões, não se fala da vida dos pescadores, da
fome que ocorreu no século vinte e nem da forma como o pão era confecionado. Não se
valorizou as padarias que existiram e nem a emigração, que teve um retorno enorme
com os benefícios que trouxe para a freguesia. Recuou-se aos séculos dezasseis e
dezassete, aos seus primórdios, e não se mencionou a atualidade real que fez produzir
os atuais santamartenses. Considera que não se pode branquear a história da
freguesia e, como santamartense, se sentiu humilhado após a sua leitura. A sua
feitura deveria ser mais cuidada e a obra não foi revista. Para solucionar este
problema, sugeriu a recuperação dos livros que ainda circulam e a devolução dos que
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foram adquiridos. Por fim, aconselhou o Executivo a constituir uma comissão que
possa avaliar o conteúdo do livro e reeditá-lo depois.
Tomou a palavra António Antunes para manifestar o seu contentamento sobre a
adesão dos santamartenses a esta primeira Assembleia, esperando que se mantenha
sempre assim. Salientou que no ato eleitoral houve uma escolha inequívoca, que não
se pode disfarçar, em que os santamartenses acreditaram num projeto, sendo que
todos estão presentes nesta Assembleia para a defesa de Santa Marta. Frisou que na
última Assembleia, considerou que alguns temas seriam falados na campanha
eleitoral, sendo um deles o saneamento em Samonde. Salientou que o Executivo
continua sempre a expor o que falta ao nível do saneamento na freguesia nas várias
reuniões efetuadas com o Engenheiro Vítor Lemos. Referiu que numa das vindas em
campanha do Engenheiro José Maria Costa à freguesia, este prometeu que o
saneamento para Samonde tornar-se-ia uma realidade, neste mandato. Acrescentou
que agora todos os membros desta Assembleia deveriam utilizar as suas influências
para que o saneamento se torne efetivo, e não esperar que seja apenas o Executivo a
fazê-lo. Espera que este assunto não seja apenas uma promessa mas sim uma
realidade. No tocante ao apoio domiciliário, parabenizou o Executivo pelo estudo
gerontológico da freguesia que realizou, após a tomada de posse, o que permitirá
averiguar as carências que precisa neste âmbito e proceder, assim, à implementação
de medidas consoante as conclusões do estudo. Salientou, ainda, a dinamização do
comércio promovida pelo Executivo, com a realização do “Concurso das Montras de
Natal”, onde catorze estabelecimentos aderiram. Por fim, mencionou a “ Chegada do
Pai Natal”, evento realizado no Souto e onde se verificou uma forte adesão.
Tomou a palavra Natálio Cunha para referir, em resposta a Pedro Vaz, que não
procederá a nenhum esclarecimento, sendo que a comparação do Centro Cívico com o
Souto é igual à comparação entre Santa Marta de Portuzelo e Tortosendo. Em seguida,
procedeu à leitura de um documento relacionado com uma proposta de Votos de
Louvor e que se encontra em anexo a esta ata.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para comunicar da suspensão
desta Assembleia por três minutos, devido à votação posterior desta proposta.
Pedro Vaz tomou a palavra para justificar a votação. Assim, considerou que, com
este tipo de proposta, se corre o risco do esquecimento de pessoas que exercem as
mesmas funções que o Sr. Manuel Alves, há longa data. Quanto ao Sr. Manuel
“Cantamba”, não se corre o mesmo risco. Em suma, considera que se pode cair na
rotina e no exagero de, nas próximas Assembleias, serem apresentados documentos
semelhantes com outros nomes de cidadãos santamartenses. Acrescentou, ainda, que
se deve separar a sociedade civil da Igreja, pois também há imensos santamartenses
que levam os andores e outros estandartes.
Em seguida, procedeu-se então à votação desta proposta, sendo a mesma
aprovada por unanimidade, com nove votos a favor.
Tomou a palavra Pedro Vaz e, em resposta a Natálio Cunha, referiu que a
comparação da freguesia onde é natural com aquela que o acolheu e com a qual se
identifica, não tem “pés nem cabeça”.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para, em resposta a Ana Serra,
justificar a ausência de e-mail. Assim, referiu que foi propositado, pois pretendia
efetuar um pedido de desculpas nesta Assembleia.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para desejar aos presentes votos de
Feliz Ano Novo. De seguida, e quanto à intervenção de José Augusto Meixedo, frisou
que não falará mais nada pois já tudo foi dito em Assembleias anteriores. Salientou,
ainda, que não foi o Executivo que pressionou o autor do livro em causa, ficando
satisfeito em saber que a freguesia tem agora escritores. O Executivo estará sempre
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disponível para apoiar iniciativas deste género. Informou que o mesmo autor também
coordenou um trabalho dos cinquenta anos do Grupo Folclórico, sendo que não
desconhece a freguesia. Relativamente à intervenção de António Antunes, e quanto ao
saneamento, deu a saber que foram realizadas duas reuniões com Vítor Lemos, sendo
que o trabalho a desenvolver na freguesia está no bom caminho.

2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar alguma informação
constante no documento fornecido. Assim, e no tocante à alteração das placas sobre a
A27 com o nome correto da freguesia, informou que foi novamente solicitado essa
alteração, visto que estaria previsto para o ano dois mil e dezoito, por questões
orçamentais. Assinalou as diversas reuniões com o Engenheiro Vítor Lemos, a
inauguração do Souto, a participação num projeto da comunidade sobre os Resíduos
Orgânicos (Implementação de um Sistema de Recolha Seletiva de Resíduos Orgânicos
e Promoção da Compostagem Doméstica), onde a aposta será a cem por cento, com o
objetivo de ter um Município mais saudável e mais protetor para o meio ambiente,
com a colaboração dos santamartenses. Assinalou as reuniões com os Comerciais da
EDP Gás, no sentido de redefinir a Rede de Gás, a ativação do Núcleo Museológico do
Linho, que tem recebido algumas visitas, os Workshops realizados, o Concurso de
Montras de Natal, uma novidade que envolveu a participação de catorze empresas e
também o Concerto Solidário.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3. Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento do ano de 2018,
Plano Plurianual de Investimentos
O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir que o Plano de Atividades
é um documento muito importante para a gestão da freguesia, onde estão expostos
todos os projetos e intenções a desenvolver nesse ano e nos anos seguintes. No
entanto, todas estas atividades poderão não serem executadas devido ao fator das
deliberações transmitidas pela Câmara Municipal, Órgão que fornece o maior número
de verbas para a freguesia. Frisou que o Executivo está preocupado com o controlo da
despesa e as taxas de execução, tentando aproximá-las dos oitenta por cento. Este
Plano espelha não só os compromissos eleitorais mas também o máximo rigor.
Informou que algumas obras já concluídas estão assinaladas no documento em
virtude da falta de transferência de verbas por parte da Câmara Municipal. Em suma,
o Orçamento tem cerca de quarenta mil euros acima em relação ao do ano transato.
Interveio Liliana Rocha para proceder à leitura de um documento que se
encontra em anexo a esta ata.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para informar que, pelo facto do
documento já estar elaborado, deverá ser este que deve ir a votação. No entanto,
sugeriu à bancada “Amar Santa Marta” a apresentação da proposta ao Executivo por
via e-mail, para ser ponderada.
Interveio António Antunes para referir que este Plano de Atividades vai ao
encontro das intenções e dos compromissos a que se propôs a equipa do Partido
Social Democrata, apresentados à comunidade santamartense. Acrescentou que este
Plano revela rigor, transparência e proximidade com a população. Salientou, ainda,
que estes projetos só avançarão se a Câmara Municipal apoiar. A seguir, realçou
algumas obras como o alargamento do Cemitério, a requalificação do Souto da Silva e
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a Casa das Associações, que será um ponto de partida no que toca ao apoio social da
população e uma mais-valia para a freguesia. Realçou, também, a implementação do
Orçamento Participativo e, por consequência, a proximidade com a população. No
tocante às ruas, salientou a requalificação da Rua de Portuzelo, esperando que haja
boa vontade e colaboração por parte dos proprietários dos terrenos envolventes.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos.
Assim, referiu que as propostas apresentadas pela Oposição se devem ao facto do
Executivo se preocupar em dar voz aos elementos eleitos, com a marcação de uma
reunião. Nessa reunião, a Oposição não apresentou nenhuma proposta, só o fez na
semana seguinte. No entanto, o Executivo está aberto à receção de propostas.
Acrescentou que as ideias das propostas apresentadas já faziam parte do programa
eleitoral, sendo que continuam vagas pois ficam dependentes de vários fatores. Frisou
que os orçamentos devem ser elaborados com aspetos concretos. Por fim, referiu que
este Orçamento é conciso, sendo o exercício do trabalho do Executivo no que toca aos
interesses da freguesia. Relativamente ao lar de idosos, o estudo tem que ser feito em
primeiro lugar para depois se proceder a uma ação. No tocante ao projeto da Casa das
Associações, deu a saber que não será apenas para o convívio das Associações mas
também para um trabalho multidisciplinar de apoio aos idosos, de apoio domiciliário
assim como de outras valências.
Foram colocadas as propostas a votação e estas foram aprovadas com cinco
votos a favor da bancada do Partido Social Democrata e quatro abstenções da bancada
“Amar Santa Marta”. As mesmas seguem em anexo a esta ata.
4. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano 2018
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para referir que este documento é
técnico, sendo um trabalho fornecido pela Câmara Municipal e relacionado com os
funcionários da Junta de Freguesia.
De seguida, foi colocada a proposta a votação, sendo que a mesma foi aprovada
com cinco votos a favor da bancada do Partido Social Democrata e quatro abstenções
da bancada “Amar Santa Marta”. A proposta segue em anexo a esta ata.
5. Votação/Autorização para a Junta de Freguesia estabelecer protocolos
com diversas entidades
O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que foi acrescentado
ao documento enviado a entidade “Geoparque Litoral de Viana do Castelo”.
De seguida, foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por
unanimidade, com nove votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
6. Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas, para o ano
de 2018
O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que foram alteradas
algumas taxas, nomeadamente a taxa de inumação em ossário, que não existia, e a
taxa de construção de paredes, que foi ajustada.
De seguida, foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por
unanimidade, com nove votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
7. Discussão e votação do Regulamento do Núcleo Museológico do Linho
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O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir que este Núcleo já existe,
sendo no entanto necessário a sua regulamentação para o seu bom funcionamento.
De seguida, foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por
unanimidade, com nove votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
8. Discussão e votação do Regulamento do Orçamento Participativo
O Presidente do Executivo tomou a palavra para dar a saber que é um
instrumento para a participação da comunidade na tomada de decisões, sendo um
trabalho para a sociedade. A implementação do Orçamento Participativo na freguesia é
um dos propósitos do Executivo. Foi escolhido o modelo bianual, onde o primeiro ano
será vocacionado para o projeto e o segundo para a implementação do mesmo.
Acrescentou, ainda, que o Executivo considerou a criação de uma Comissão com
membros desta Assembleia (Executivo e um elemento de cada bancada). Foram
definidas duas áreas, a saber a do Ambiente e a da Intervenção Social. No segundo
ano, o objetivo será a criação de uma verba elencada no Orçamento para que seja
implementado um projeto da comunidade.
De seguida, foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por
unanimidade, com nove votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.

9. Outros assuntos de interesse da freguesia
Interveio José Augusto Meixedo para, mais uma vez, se referir ao livro que foi
editado sobre Santa Marta. Salientou, então, que o mesmo é um assunto de interesse
para a freguesia, que servirá para memória futura, sendo que a situação não pode ser
branqueada. Frisou que o Presidente do Executivo afirmou que não tinha pressionado
o seu autor, mas acredita que alguém do Executivo ou da Junta de Freguesia o tenha
feito. Acrescentou, ainda, que o número de páginas foi limitado, como o é referido na
obra pelo próprio autor. Realçou que o Presidente do Executivo não respondeu sobre a
quantidade de livros que circulam. Considera que a história de Santa Marta tem que
ser transmitida para as gerações vindouras de uma forma ética e rigorosa. Por fim,
voltou a frisar as imprecisões e os erros do livro, chamando a atenção ao Executivo
que o mesmo não pode circular.
Interveio Pedro Vaz para manifestar algumas dúvidas em relação às palavras
proferidas por José Augusto Meixedo. Assim, entendeu que o Dr. Alberto Abreu teria
dito que alguém da Junta de Freguesia o pressionou para “omitir” informação.
Relativamente à retirada de circulação do livro, considera que não será possível fazêlo, sendo que não entregará o que possui. Referiu, ainda, que o assunto é
questionável, mas a forma como está a ser colocado é ridícula. Considerou lamentável
trazer para este ponto da ordem de trabalhos este assunto do livro. A seguir,
questionou o Presidente do Executivo sobre o ponto de situação do parque infantil do
loteamento da Boa Vista, desmantelado por este Executivo devido a alguns incidentes,
tendo um processo complicado, assumido pela atual Vereadora da Cultura. De igual
modo, questionou sobre o ponto de situação do parque infantil da Cooperativa
Capitães de Abril. Quanto à reorganização da circulação de trânsito, e principalmente
na zona envolvente à sede da Junta de Freguesia, questionou se o Executivo já obteve
alguma informação mais concreta. No tocante à circulação viária, e relativamente ao
excesso de velocidade que é praticado nalgumas ruas da freguesia, como a Rua Linha
Vale do Lima, a Rua de Santa Martinha e a Rua Embarcadouro do Pinheiro, ruas onde
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não se podem colocar bandas de desaceleração, questionou se já se encontrou uma
solução. Por fim, questionou também sobre os passeios da Rua Santa Martinha.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer e responder às
questões levantadas. Assim, e quanto à intervenção de José Augusto Meixedo, voltou a
afirmar que ninguém da Junta de Freguesia pressionou o autor do livro e que anotará
a afirmação “o Dr. Abreu disse que a Junta de Freguesia pressionou para acelerar a
sua realização”. Frisou que irá averiguar para perceber o porquê desta afirmação.
Salientou, ainda, que foi deixado ao autor “carta-branca” para escrever sobre a
freguesia. Era intenção do Executivo escolher um santamartense para elaborar esta
obra, mas ninguém manifestou interesse, após os contatos efetuados. Por fim, frisou
que não se sente satisfeito com as imprecisões contidas no livro citado.
Quanto à intervenção de Pedro Vaz, e no tocante aos parques infantis, informou
que o Executivo continua a insistir com a Câmara para que se efetue o trabalho do
parque no loteamento da Boa Vista. A primeira fase foi solicitar à Câmara o estudo, e
aguarda-se as respetivas resoluções. Neste momento, há um estudo feito para o
parque dos Capitães de Abril e espera-se que seja reconstruído este ano. No tocante à
reorganização do trânsito, o dossier já foi entregue à Câmara Municipal, sendo que
ainda não obteve resposta. Contudo, o Executivo irá pressionar para que se torne uma
realidade, sendo um objetivo a curto prazo. Relativamente ao excesso de velocidade
verificadas nas artérias citadas, o Executivo não sabe como solucionar este aspeto
problemático, mas irá trabalhar juntamente com a Câmara para encontrar as soluções
de melhoramento da segurança dos cidadãos. Por fim, e quanto a Santa Martinha,
considera também que os passeios ficaram todos danificados após a realização das
obras. Frisou, então, que irá promover uma intervenção juntamente com a Câmara
Municipal.
10. Intervenção do público
Interveio Marcelino Ferreira para questionar o Presidente do Executivo sobre as
formas que vai utilizar para reduzir as assimetrias, palavras contidas no discurso de
tomada de posse, querendo saber também quais as assimetrias que irão sê-lo. Em
termos de cultura democrática e de civismo, considera que seria oportuno um pedido
de desculpas público a esta Assembleia e a toda a freguesia pelo Carlos Lourenço,
devido à sua atitude na noite eleitoral quando se dirigiu à equipa “Amar Santa Marta”.
Relativamente ao Souto de Santa Marta, ex-libris da freguesia, considera que não foi
uma obra prioritária, mas respeita-a. Apelou para que, aquando as iniciativas lá
realizadas, se eliminasse o congestionamento do trânsito, no que toca ao
estacionamento dos veículos na via. No tocante à Rua Sra. da Silva, alertou para o
facto de os operários de uma unidade fabril deixarem na via imensas viaturas, de
forma contínua. Em relação ao voto de louvor apresentado pela bancada “Amar Santa
Marta”, considera que se deve usar o mesmo critério, pois senão o “Prémio Vida”
também pode criar algumas controvérsias. No que concerne à Casa das Associações,
solicitou uma descrição mais detalhada sobre este assunto. Por fim, alertou Pedro Vaz
para que tenha alguma contenção nas suas intervenções.
Interveio Pedro Vaz para, em defesa de honra, salientar que nas Assembleias do
último mandato e no tocante a este período, passa sempre a informação sobre o teor
das intervenções, a saber a colocação de questões ao Executivo ou ao Presidente.
Frisou que nas Assembleias Municipais, “brilhantemente” dirigidas pela Dra. Flora,
esta situação não se verifica. Solicitou à Presidente da Assembleia para se continuar
com este rigor e não permitir quaisquer “desvios” nas intervenções efetuadas, quando
se fala em vão do nome de outras pessoas.
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Interveio José Araújo para salientar que as pessoas, no passado, já colaboraram
muito com os Executivos, mesmo não sendo da mesma cor política e assim
continuarão a fazê-lo, enquanto acharem que o devem fazer. De seguida, considerou
que a freguesia necessita de algum asseio, sendo que o Executivo deve fiscalizar a
limpeza da freguesia. Salientou que é inadmissível que os contentores na Rua do
Embarcadouro do Pinheiro e na rua que dá acesso à Quinta do Carvalho estejam
sistematicamente numa desordem, não sendo dignas do século vinte e um. No tocante
ao terreno que tem sido gentilmente cedido pela família Araújo para armazém de
materiais, salientou que este assunto nunca poderá ser considerado num contrato
com as palavras que lhe foram enviadas, dizendo que é “um imperativo da Junta de
Freguesia utilizar aquele local”. Alertou o Presidente do Executivo que este assunto
nunca poderá começar desta forma. Por fim, alertou para a abertura de uma vala
contra um muro, em frente à Quinta do Rio, que poderá provocar a sua demolição.
Questionou, então, sobre o responsável da sua abertura.
Interveio Gilberto Santos para considerar que a feitura do livro sobre Santa
Marta de Portuzelo foi uma ideia genial e parabenizou a quem a teve. No entanto, o
seu conteúdo desiludiu-o e as omissões indignaram-no e, por isso, teve necessidade de
redigir uma Carta Aberta ao Presidente da Junta de Freguesia que foi publicada no
jornal Aurora do Lima, no dia doze de outubro. Em seguida, passou a ler a respetiva
Carta Aberta. Por fim, questionou o Presidente do Executivo de como irá corrigir as
imperfeições e as omissões para que todos os santamartenses se sintam orgulhosos de
um livro com a verdadeira história da freguesia, onde todos foram tratados de forma
igual. Dirigindo-se a José Augusto Meixedo, frisou que se nada for feito pelo
Presidente, o tempo encarregar-se-á de repor a verdade e corrigir as omissões.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para prestar alguns esclarecimentos
e responder às questões levantadas.
Assim, e em resposta a Gilberto Santos, informou que Carlos Lobo de Oliveira
também tem um topónimo em Santa Marta. Quanto à correção das omissões e
imperfeições, frisou que a Junta de Freguesia está disponível para abraçar todos os
projetos escritos relacionados com a freguesia. No tocante à responsabilidade do livro
salientou, mais uma vez, que se trata de um livro de autor. O mesmo entrou na
tipografia no dia treze de julho sendo entregue no dia dezassete de julho à Junta de
Freguesia.
Em resposta a José Araújo, o Presidente do Executivo agradeceu a sua
disponibilidade no que toca à cedência gratuita do terreno assim como à sua dádiva e
empenho em colaborar com a freguesia. Frisou, ainda, que o e-mail enviado pelo
Executivo a José Araújo é datado de catorze de setembro de dois mil e dezasseis e que
só agora se questiona o texto. Salientou que esse e-mail dizia claramente que era um
texto à consideração do mesmo, para trabalhar nas suas correções e que nunca o
Executivo foi contatado. Quanto à questão do muro, informou que não foi a Junta de
Freguesia que procedeu à abertura da vala e que desconhecia esta situação.
Em resposta a Marcelino Ferreira, e no tocante à Casa das Associações,
esclareceu que o terreno pertence à Câmara Municipal.
Por fim, desejou a todos os presentes um Bom Ano.

11. Votação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com nove 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:
- Proposta de Votos de Louvor apresentada pela bancada Grupo de Cidadãos
Amar Santa Marta;
 Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
 Plano de Atividades e Orçamento do ano de 2018, Plano Plurianual de
Investimentos;
- Documento apresentado pela bancada Grupo de Cidadãos Amar Santa Marta
sobre propostas para o Plano de Atividades e Orçamento;
 Mapa de Pessoal para o ano de 2018;
 Autorização para protocolar com diversas Associações;
 Regulamento e Tabela Geral de Taxas, para o ano de 2018;
 Regulamento do Núcleo Museológico do Linho;
 Regulamento de Funcionamento do Orçamento Participativo;
- Ata em minuta.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)

(Carlos Miguel Fernandes Lourenço)

(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(António Manuel Negrão Antunes)
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___________________________________________________________
(Ana Maria Matos Serra)

(José Augusto Ramos Meixedo)

____________________________________________________________
(João Natálio Brandão da Cunha)

___________________________________________________________
(Liliana Isabel Gonçalves da Rocha)
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