ATA N.º 158

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos oito dias do mês de setembro 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 e Ana Rita
Pereira, a qual se fez substituir por João Correia Gomes, 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: Assuntos de interesse da freguesia;
Ponto quatro: Intervenção do público;
Ponto cinco: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para proceder à votação da ata
número cento e cinquenta e sete. A mesma foi aprovada com sete votos a favor e uma
abstenção da bancada do Partido Socialista, em virtude do membro Luís Gonzaga não
estar presente nessa Assembleia.
No tocante à correspondência recebida, procedeu-se à leitura de uma carta
endereçada por Eugénio Ribeiro da Cunha e que se encontra em anexo a esta ata.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para confirmar a receção de dois emails enviados, respetivamente nos dias seis de agosto e três de setembro do presente
ano, sendo que o Executivo procedeu ao envio de uma resposta, conforme consta no
documento que segue em anexo a esta ata. Acrescentou, ainda, que o Executivo
conhece bem a Rua São Roque e que se deslocou várias vezes ao local. Deu a saber
que se realizou lá uma reunião no dia vinte e nove de novembro de dois mil e
dezasseis com o vereador Luís Nobre e a chefe de divisão Maria da Cruz. Aí, foram
dadas garantias de que a Câmara intervirá. Sendo assim, considera que a observação
é incorreta quando se diz que o Executivo não teve atenção em relação ao exposto. No
tocante ao código de posturas, informou que só se deve aplicar quando se verifica um
conhecimento acerca das pessoas, e os atos assinalados não foram identificados.
1 Período antes da ordem do dia
Tomou a palavra Luís Gonzaga para solicitar/sugerir ao Presidente do
Executivo a implementação de um lar de terceira idade, pois é absolutamente
necessário na freguesia, tratando-se, assim, de uma grande prioridade. Solicitou
também que interviesse numa obra efetuada no Souto da Silva, pois existe um
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problema com o escoamento das águas pluviais, principalmente na casa de José
Oliveira. De seguida, procedeu à leitura de um documento que se encontra em anexo a
esta ata.
Tomou a palavra António Antunes para salientar que a grande maioria dos
compromissos deste Executivo foram cumpridos, ao longo deste mandato. Salientou,
ainda, que se algum não foi cumprido, é consequência da falta de transferências por
parte da Câmara Municipal. Elogiou, ainda, o rigor e a transparência das contas que
este Executivo se propôs manter ao longo do mandato, assim como o equilíbrio das
mesmas. Salientou que quem seguirá vai encontrar uma “casa” bem alicerçada,
pronta para continuar a construir e evoluir.
Tomou a palavra Pedro Vaz para reforçar que este mandato tem história visível,
como foi visível também os mandatos de Luís Gonzaga, Carlos Antunes e
Hermenegildo Costa. Assim, a história também ficará marcada pelo mandato deste
atual Executivo. Em seguida, salientou alguma informação constante no folheto da
campanha pré-eleitoral deste Executivo, a saber que a Junta de Freguesia promoveu
direta e indiretamente cerca de cento e sessenta eventos culturais na freguesia. Frisou
que os elementos da bancada do Partido Socialista nunca compareceram nesses
eventos, inclusive os mais importantes, embora fossem convidados. Mencionou, ainda,
a abolição do uso de herbicidas na freguesia, indo ao encontro dos anseios de Luís
Gonzaga. Considera que há uma ingratidão, pois o Presidente do Executivo já foi
afrontado na Câmara Municipal por ter democraticamente proferido, nesta
Assembleia, uma frase ou outra que um dos elementos da bancada do Partido
Socialista interpretou como sendo ofensiva para o Presidente da Câmara Municipal.
Considera que um Presidente de Junta pode concordar ou discordar e que esta Junta
de Freguesia fez um trabalho excelente ao nível da educação, pois nunca faltou nada
às escolas. Frisou que o Executivo assumiu o corte das relvas, a disponibilização de
todos os produtos e demais coisas, sendo que nunca negou nada. Salientou, também,
o rigor das contas e o facto do Executivo efetuar os pagamentos atempadamente. No
tocante aos investimentos concretizados, salientou as intervenções efetuadas ao nível
doa arruamentos (alargamentos) e a futura inauguração da primeira fase do Museu do
Linho, na Escola de Fonte Grossa. Pelo facto de se estar em período de pré-campanha
eleitoral, referiu que duas listas se apresentaram, a saber uma apoiada pelo Partido
Social Democrata, encabeçada pelo atual Presidente Paulo Maciel, e uma outra lista
“independente”, apoiada pelo Presidente do Partido Socialista, atual Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Castelo. Por fim, referiu que José Maria Costa esteve
presente numa cerimónia de entrega de uma nova viatura para o Grupo de Ciclismo
do Centro Paroquial, sendo que nenhum convite foi endereçado ao Presidente da
Junta. No entanto, o convite estendeu-se à candidata “independente”.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para agradecer as intervenções de
Pedro Vaz e António Antunes, no tocante ao reforço e ao elogio dado ao rigor e
transparência do Executivo.
Em resposta a Luís Gonzaga, referiu que a tesoureira está proibida pelo
Executivo de oferecer livros e que a oferta foi em nome do Executivo. Salientou, ainda,
o apoio dado pela vereadora para a elaboração desta obra. Frisou, então, que Luís
Gonzaga recebeu o livro na qualidade de membro da Assembleia. No tocante à
situação do Sr. José Oliveira, informou que a água não entra dentro de casa e que o
empreiteiro ainda não encontrou a altura certa pelo facto do material lá colocado ter
de ser reposto quando o mesmo o utilizar. Acrescentou que o Executivo vai minimizar
esta situação resolvendo-a. Em seguida, manifestou o seu agrado em saber que Luís
Gonzaga aposta na recandidatura deste Executivo quando referiu que devia constar
no seu programa a construção de um lar de terceira idade. No entanto, considera que
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Luís Gonzaga está muito “amargurado” relativamente ao livro publicado. Acrescentou
que qualquer palavra escrita, à exceção daquelas que constam na página cinco, não é
da autoria do Executivo. O trabalho foi encomendado porque nenhum santamartense
o quis fazer. Considerou, ainda, a possibilidade de Luís Gonzaga escrever um livro
sobre a freguesia. Frisou que quando se refere a Carlos Antunes, só o olhou como
Presidente de Junta, mas na legenda diz “Inspetor”. Quanto à imagem da Escola de
Fonte Grossa, a legenda é “O Ensino”. Salientou, ainda, que Carlos Antunes foi Diretor
da Escola Pintor José de Brito mas também deputado, frisando o nível que este
santamartense atingiu. Voltou a referir que esta freguesia foi a única a homenagear
todos os autarcas assim como a Assembleia Constituinte, no vinte e cinco de abril. Por
fim, reconheceu o trabalho e a dedicação de Luís Gonzaga enquanto Presidente de
Junta.
2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir que a informação está
toda prestada no documento que segue em anexo a esta ata e que prestará qualquer
esclarecimento.

3. Assuntos de interesse da freguesia

Interveio António Antunes para colocar algumas questões ao Executivo. Assim, e
no tocante à requalificação da Rua de Santa Martinha, pretende saber em que altura
será feita a sua marcação, sugerindo a colocação de bandas de desaceleração, devido
ao excesso de velocidade aí verificado. Referiu também a Rua Linha Vale do Lima que,
devido ao aumento de tráfego, se tem revelado perigosa pelos excessos de velocidade,
sendo que deveria também ter algumas bandas de desaceleração. No tocante ao
saneamento, pretende saber o que está previsto.
Interveio Pedro Vaz para destacar a intervenção efetuada na Praia da Preguiça,
no tocante à colocação e substituição das mesas, melhorando assim este espaço.
Salientou que, no entanto, não é frequentado pela maioria dos santamartenses mas
sim por “gente de fora”. Informou, ainda, que uma intervenção de fundo não pode ser
realizada pela Junta de Freguesia, pois trata-se de um projeto mais abrangente. No
tocante às obras de Santa Martinha, questionou sobre o ponto de situação e que
intervenções aí se realizaram. No que concerne ao Souto de Santa Marta, salientou
que aquando o visionamento do seu projeto, o Executivo Camarário adorou a ideia,
sugerindo a integração de um pequeno edifício (bar). Frisou, ainda, a redução do
orçamento imposta pela Câmara mais tarde. Assim, retiraram-se alguns materiais
inicialmente previstos e o anexo sugerido. Frisou, também, o adiamento das
deliberações da obra, com a nítida intenção de que a mesma não se iria concretizar.
No entanto, este Executivo avançou com o projeto, pois era intenção requalificar este
espaço. Considerou que o Presidente da Câmara tudo fez para que fosse uma bandeira
de campanha pela negativa para prejudicar a equipa do Executivo.
Interveio Luís Gonzaga para salientar que sempre respeitou o trabalho dos
outros e que o trabalho efetuado deve ser respeitado.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer e responder às
questões levantadas.
No tocante à intervenção de António Antunes, e quanto à Rua de Santa
Martinha, informou que ainda não está agendada a marcação da estrada.
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Relativamente às bandas de desaceleração, voltou a frisar que a Câmara Municipal
não as coloca nas estradas municipais. No tocante ao saneamento, recordou que era,
há quatro anos, uma das promessas do Partido Socialista para a freguesia e o lugar de
Samonde. Salientou que na margem direita poucos metros foram feitos. Deu a saber
que foram realizadas várias reuniões ao longo do mandato e que em Samonde existe
um troço com duzentos metros de saneamento, faltando-lhe contudo a sua ligação.
Acrescentou que o vereador se comprometeu a fazer uma intervenção em janeiro em
duas ruas emblemáticas da freguesia. Frisou que aguarda que o lugar de Samonde
seja lembrado, salientando que o Executivo tem feito a pressão necessária.
No tocante à intervenção de Pedro Vaz e no que diz respeito à Praia da Preguiça,
considera que é um projeto que o deixa “amargurado”, pois foi prometido uma
intervenção interligando toda a margem litoral, e nada foi ainda concretizado. Por fim,
e quanto ao Souto de Santa Marta, referiu que a obra está no bom caminho.
4. Intervenção do público
Interveio Marcelino Ferreira para relembrar que, na tomada de posse, o
Presidente do Executivo afirmou “a partir deste momento, sou o Presidente de todos os
santamartenses”, sendo que deu provas deste facto. Referiu que o Presidente se
preocupou em trazer para a sua equipa de colaboradores, pessoas que tinham
assegurado em campanha as bandeiras da sua independência, afastando assim
qualquer um de se candidatar ao cargo. Mencionou que no panfleto se assinalou o
melhoramento da Rua de Refoios, o que não foi concretizado. Questionou então sobre
os critérios adotados para o melhoramento das ruas, visto que as ruas envolventes de
Santa Martinha estão melhoradas, quanto à pavimentação. No tocante ao Rancho
Folclórico, questionou se o Executivo fez alguma coisa para tentar o consenso entre
esta entidade e a Comissão de Festas. Considerou que a obra do Souto é afinal a
bandeira de Santa Marta e deste Executivo. Por fim, e no tocante ao livro sobre a
freguesia, considera que é constituído de inverdades.
Interveio Eugénio Cunha para salientar que o Presidente do Executivo se
esqueceu de referir a data em que foi rececionada a carta registada. Informou que só
respondeu ao e-mail após a sua receção. Relembrou que na reunião efetuada no local,
o Presidente afirmou que “esta rua não me dá votos, porque os proprietários não são
de Santa Marta”. Contudo, a maioria deles o são. No tocante à Rua da Estrela,
salientou a mudança da linha de baixa tensão para o lado direito, apenas para
beneficiar uma pessoa. Em relação à Rua São Roque, deu a saber que também houve
contato telefónico e que nesta rua passam lavradores e caminhantes, como a Rua das
Felgueiras. Por fim, questionou sobre o benefício financeiro auferido pelo Executivo
quando se desloca como representante da freguesia.
Interveio Manuel Oliveira para agradecer o Executivo pelo trabalho efetuado ao
longo do mandato e desejar que possa permanecer por mais quatro anos, a fim de
acabar com as obras que iniciou. Salientou que de facto Santa Martinha está
embelezada, contudo os passeios não estão nas melhores condições, pois os paralelos
estão todos levantados na sequência da colocação do gás natural.
Interveio António Cruz para manifestar o seu agrado em ver que alguns
santamartenses participem na vida política da freguesia. Lamenta que as pessoas que
se apresentaram a uma nova lista nunca terem revelado interesse em participar nas
Assembleias, ao longo destes quatro anos. Questiona-se sobre o conhecimento que
terão acerca da vida política da freguesia, das suas carências e das dificuldades que
devem ser reivindicadas. Salientou a juventude desta equipa do Executivo, com ideias
promissoras, considerando que deu os seus contributos. Sugeriu que o Prémio Vida do
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próximo ano seja atribuído a Luís Gonzaga, pelos serviços que prestou à freguesia
como autarca. Quanto ao trabalho que o Executivo realizou, considera que ainda é
insuficiente, pois a freguesia merece mais e melhor. Contudo, verificou-se algum e
Santa Marta está no caminho certo. Relativamente às pessoas que nunca tenham
presenciado uma Assembleia, considera que não têm o direito de criticar, pois na vida
política é preciso participar continuadamente.
Interveio Luís Gonzaga para agradecer a António Cruz a sua sugestão, no que
diz respeito à atribuição do Prémio Vida. No entanto, considerou que nunca o aceitará
enquanto não for corrigido o livro sobre a freguesia.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer e responder às
questões levantadas.
Em resposta a Marcelino Ferreira, considerou que o mesmo anda a fazer a
política da Oposição. Frisou que, enquanto Presidente do Executivo, os seus atos
foram praticados na justiça e na igualdade perante todos. Como não partilha das suas
afirmações, não se pronunciou sobre as mesmas. No tocante ao melhoramento da Rua
de Refoios, salientou que o Executivo nunca teve um compromisso e passou a localizála, referindo que se encontra nessa rua uma casa (legal ou não). Deu a saber que
algumas pessoas facultaram terreno, há muitos anos, para se proceder ao seu
alargamento. No entanto, os muros não foram feitos e os proprietários contataram o
Executivo, fornecendo provas de como os terrenos foram cedidos assim como algum
dinheiro para a edificação dos muros. Então, o compromisso do Executivo era a
construção desses muros. Salientou, também, que o proprietário está satisfeito com a
obra lá efetuada, pois a rampa de acesso foi corrigida, assim como uma parte da rua
(com materiais da Junta de Freguesia). Não foi concertada até à casa já referida, pois
não havia material disponível. Frisou que o seu morador compreendeu e aceitou a
situação, e este compromisso é apenas com ele. Por fim, salientou que todos os
compromissos foram cumpridos nesta rua como noutras em terra batida (Rua do
Anjinho, Rua Sra. do Rosário, Travessa da Fonte, Rua da Floresta).
Em resposta a Eugénio Cunha, salientou que o Executivo nunca faz obras para
“amigos” e aconselhou-o a consultar a toponímia para verificar onde começa e onde
termina a Rua da Estrela. Acrescentou, ainda, que a mesma rua foi subsidiada em
metade por um proprietário para a concretização da obra, em cerca de três mil euros,
facto que pode ser comprovado. No tocante à iluminação, referiu que o Executivo não é
o responsável, informando que foram os serviços da EDP que a redefiniram. Em
relação à quantia recebida pela representação da freguesia, forneceu à mesa da
Assembleia um documento com o respetivo valor (Recibo de representação) e que se
encontra em anexo a esta ata. Por fim, salientou que se a rua ainda não sofreu
melhoramentos, se deve ao facto de a Câmara Municipal ainda não ter definido
prioridades, sendo que é da sua responsabilidade.
Em resposta a Manuel Oliveira, e no tocante à Rua de Santa Martinha,
considera que a solução é o levantamento do piso, a construção de novos passeios e a
reconstituição da zona quanto às águas pluviais.
Em resposta a António Cruz, e no que toca à quantia recebida pelo IMI,
informou que o seu valor é de cinco mil euros.
8. Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade.
Tomou a palavra Cristina Siano para prestar um agradecimento às mulheres
que, ao longo dos anos, marcaram cada vez mais presença nas Assembleias, enquanto
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membros ou no público assistente. A seguir, procedeu a um balanço dos quatro anos
deste mandato.
Tomou a palavra Ricardo Afonso para manifestar o seu orgulho e honra por ter
integrado este Executivo e servir a freguesia.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para também proceder a um
balanço deste mandato, salientando as características deste Executivo, como o rigor
no trabalho e nas ações, a honestidade, a transparência, o profissionalismo, a
sensibilidade, a responsabilidade e a entrega à causa pública. Acrescentou, ainda, que
este Executivo é constituído por pessoas sérias e responsáveis.

Nos termos do artigo 57º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, foi
suspensa a reunião de modo a permitir a elaboração da presente ata, a qual depois de
concluída, foi lida e achada conforme por todos os membros presentes pelo que foi
deliberado aprovar a mesma.

Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.

Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
- Carta endereçada por Eugénio Ribeiro da Cunha;
- E-mail de resposta da Junta de Freguesia a Eugénio Ribeiro da Cunha;
- Documento apresentado por Luís Gonzaga Parente Ribeiro Moreira;
 Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
 Recibo de representação da Junta de Freguesia;
- Ata em minuta.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)

(Carlos Miguel Fernandes Lourenço)
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(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(António Manuel Negrão Antunes)

___________________________________________________________
(Luís Gonzaga Parente Ribeiro Moreira)

(Pascoal Salgado Parente Antunes)

____________________________________________________________
(João Correia Gomes)
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