ATA N.º 162

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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: Parecer sobre Plano de Intervenção Rodoviária;
Ponto quatro: Assuntos do interesse da freguesia;
Ponto cinco: Intervenção do público;
Ponto seis: Aprovação da Ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para proceder à votação da Ata
número cento e sessenta e um, tendo sido a mesma aprovada com duas abstenções da
bancada Amar Santa Marta, em virtude dos Membros José Augusto Meixedo e João
Natálio Cunha não estarem presentes nessa Assembleia.
Em seguida, deu a conhecer que não rececionou nenhuma correspondência
significativa.

1 Período antes da ordem do dia

Relativamente à ordem de trabalhos da presente Assembleia, a Presidente da
Assembleia informou que a bancada Amar Santa Marta alertou que o ponto quatro
“Assuntos do interesse da freguesia” devia estar incluído no ponto um “Período antes
da ordem do dia”, de acordo com o estipulado no artigo 29º alínea e) do Regimento da
Assembleia de Freguesia. Mais ainda, o ponto quatro passaria a ser “Proposta de
criação de Comissão de revisão do livro “Santa Marta de Portuzelo””, de acordo com o
ponto quatro do artigo 30º do respetivo Regimento.
Tomou a palavra Pedro Vaz para proceder à leitura do ponto supracitado,
salientando que as propostas não constantes da ordem do dia dependem de
deliberação tomada por pelo menos dois terços dos Membros presentes, sendo que
esta proposta deverá estar sujeita a votação.
Tomou a palavra Liliana Rocha, considerando que Pedro Vaz está certo. No
entanto, informou que o mesmo Regimento refere no número dois do artigo 27º o
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seguinte: “a Ordem do Dia deve ainda incluir os assuntos que para esse fim forem
indicados por qualquer Membro da Assembleia, desde que sejam da competência deste
órgão e o pedido seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de cinco
dias úteis sobre a data da sessão para sessões ordinárias”. Frisou que a solicitação do
grupo Amar Santa Marta para inclusão na ordem do dia da discussão e votação da
proposta de criação de uma comissão de revisão do livro “Santa Marta de Portuzelo”
chegou via email dentro do prazo pelo que a mesma deverá ser incluída.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para proceder à votação da
inclusão do ponto quatro “Proposta de criação de Comissão de revisão do livro “Santa
Marta de Portuzelo” na ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade,
com nove votos a favor.
Tomou a palavra Ana Serra para felicitar e agradecer a todos os santamartenses
que apresentaram projetos para o Orçamento Participativo salientando que neste
momento se encontram oito projetos aprovados. Apelou a participação de todos
relembrando que a votação está aberta até ao dia dezasseis de julho, através da
internet ou diretamente na Sede da Junta de Freguesia. A seguir, questionou o
Executivo acerca do saneamento, no que diz respeito à existência de reuniões do
mesmo com a Câmara Municipal, quais foram os resultados dessas reuniões e se
existe alguma previsão de intervenção nos locais que ainda não usufruem de
saneamento. Em relação à limpeza dos caminhos e espaços públicos da freguesia,
questionou se existe um plano estipulado de intervenção que defina prioridades e
circuito a seguir para a limpeza dos mesmos. Caso exista, se poderá ser
disponibilizado. Por último, alertou sobre o desaparecimento do sinal vertical que
existia junto ao estacionamento da Escola EB23 /S Pintor José de Brito e que servia
de sinalização de perigo a seguir à baia de estacionamento, pelo que é necessário repôlo para evitar acidentes.
Tomou a palavra Pedro Vaz para felicitar o Executivo quanto à mudança de
atitude no que diz respeito ao herbicida e à sua abolição desde dois mil e quinze,
assim como pelo apoio prestado às Comissões de Festas, às Associações de Pais e
Escolas. Para além de salientar a limpeza dos caminhos efetuada regularmente,
alertou ainda para a falta de civismo dos santamartenses quanto à abundância de
resíduos acumulados junto aos contentores e sugeriu a criação de uma Comissão para
averiguar os infratores. Considera que a Junta de Freguesia tem feito um trabalho
meritório na parte ambiental. Por fim, salientou a atividade “Souto em Movimento”,
tornando-se uma mais-valia para este espaço da freguesia.
Tomou a palavra António Antunes para realçar a introdução do Orçamento
Participativo na agenda do Executivo e o facto de ter tido uma adesão considerável por
parte dos santamartenses, tendo recebido bastantes propostas. Alertou para o facto de
na apresentação dos mesmos a população não ter grande aderência. Alertou, então,
para que na votação das propostas não se verifique o mesmo, e incentivou os
santamartenses presentes na Assembleia a aderirem à votação das mesmas.
Por fim, referiu as promessas efetuadas na campanha eleitoral por parte do vereador
com o pelouro do saneamento, relativamente ao saneamento na Rua do Lameiro,
tendo questionado o Executivo em que ponto está a situação.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos
sobre os assuntos abordados. Em resposta à Ana Serra, e quanto ao saneamento,
informou da realização de várias reuniões com o Engenheiro Vítor Lemos, sendo que a
próxima ficou agendada para o dia três de julho. Salientou que existe um projeto para
três intervenções, a saber nas Ruas da Paz, do Lameiro e na Travessa da Chão.
Quanto à limpeza dos caminhos, a mesma é realizada com critérios e, nesta fase, o
Executivo está a dar atenção aos eventos culturais da freguesia. No tocante aos sinais
rodoviários, informou que já foram participadas as ocorrências à GNR e solicitada a
sua reposição à Câmara Municipal.
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2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar alguns contatos
efetuados e atividades desenvolvidas. Realçou o Orçamento Participativo, apelando à
participação dos santamartenses para a votação das propostas (no site ou na
Secretaria).
Interveio Carlos Lourenço para esclarecer o funcionamento da votação no site da
freguesia.
A Informação segue em anexo a esta ata.

3. Parecer sobre Plano de Intervenção Rodoviária
O Presidente do Executivo tomou a palavra para apresentar o Plano de
Intervenção Rodoviária e esclarecer o seu funcionamento. Salientou que o Executivo
apenas pede o parecer da Assembleia, pois só o Executivo Camarário pode dar o aval
para a sua concretização.
Tomou a palavra Liliana Rocha para apresentar o parecer da bancada Amar
Santa Marta sobre este assunto. O documento lido encontra-se em anexo a esta ata.
Tomou a palavra António Antunes para fazer uma breve consideração em
relação a este tema apresentado, no qual destacou o incómodo que existe para os
moradores nas ruas em questão, nas horas de maior fluxo. Se o objetivo é melhorar a
circulação rodoviária e resolver os problemas nos cruzamentos da Rua Padre Torres
com a Rua Dr. Sousa Gomes e a Rua Dr. Sousa Gomes com a Rua Embarcadouro do
Pinheiro, este Plano é o mais ajustado. Em seguida, procedeu à leitura do parecer da
bancada do Partido Social Democrata que se encontra em anexo a esta ata.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que é concedido o
prazo de duas semanas, até onze de julho, para o grupo Amar Santa Marta se
pronunciar acerca deste Plano de Intervenção Rodoviária.

4. Proposta de criação de Comissão de revisão do livro “Santa Marta de
Portuzelo”
Tomou a palavra José Augusto Meixedo para proceder à leitura de documentos
(preâmbulo e Proposta) que se encontram em anexo a esta ata.
Tomou a palavra Pedro Vaz para salientar a dificuldade sentida ao ler o
documento enviado por email pela bancada Amar Santa Marta acerca desta proposta
assim como do seu entendimento. Considera que a obra é importante, achando
“fantástico” que quem detetou os erros, as omissões e algumas imprecisões não tenha
estudado e/ou lido o livro. Nem sempre as pessoas concordam com o conteúdo das
obras publicadas, mas deve-se respeitar as opiniões dos autores. As gralhas ou
imprecisões são aceitáveis e nenhuma obra está isenta. Frisou que esta obra é de
autor, e não é para estudar mas sim para ler, consultar. Considera que a bancada
Amar Santa Marta poderia ter enunciado os respetivos erros e omissões e questionou
sobre o autor da polémica criada em torno do livro. A mesma quer fazer uma “revisão
cuidada” devido à polémica? Não percebeu o teor da proposta. Considera que a
polémica assinalada começou na página cento e setenta e dois. Relativamente à
pretensão de criar uma Comissão, informou da sua indisponibilidade para fazer parte
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da mesma, pois não está habilitado a discutir um livro desta temática. Não percebeu o
objetivo desta proposta, pois a dita Comissão será para detetar os erros do livro que já
estão detetados? Por fim, considerou que a proposta está mal redigida e manifestou o
seu voto contra a criação de uma Comissão, pois trata-se de um livro de autor.
Em resposta a Pedro Vaz, José Augusto Meixedo, depois de solicitar à Presidente
da Assembleia que dado o assunto em debate e a sua importância, e para que não
houvesse dúvidas do que iria proferir e outras interpretações menos verdadeiras das
palavras que iria produzir, que a sua intervenção, a exemplo do que já solicitara ao
apresentar o pedido de criação do grupo de trabalho de revisão do livro sobre Santa
Marta de Portuzelo, que as suas palavras fossem vertidas na íntegra para a ata.
Pediu também autorização à Presidente para relevar e perceber, face às palavras
de anteriores intervenientes, a forma como iria apresentar e defender os seus
argumentos, com emoção e de forma inflamada, porventura com um tom de voz “mais
alto”.
Disse então à Assembleia e de forma particular ao Presidente da Junta e a Pedro
Vaz, Membro desta Assembleia, que não “tinha lido só a página cento e setenta e dois”
como fora insinuado, mas sim o livro todo. Aí encontrou muitos erros, omissões e
muitas inverdades - mentiras, que não davam qualquer credibilidade à obra como
documento de suporte da nossa história coletiva. Da forma como está, mente e
enganará muitos dos nossos vindouros, e dirigindo-se particularmente a Pedro Vaz,
que antes havia dito que se “pusessem post’its onde tivessem encontrado erros”, disse
que tinha uma lista enorme desses erros, omissões e inverdades, mas que por
demasiado extensa e porque a mesma carece de outras leituras e do contributo de
mais santamartenses, dizendo que não pretendia, nem pretende a bancada “Amar
Santa Marta” assumir-se como exclusivos “Donos da Verdade”: “Não o somos! Outros

saberão mais do que nós! Mas o que foi feito (já aqui dissemos, a correr), está mal
feito, tem erros, tem mentiras, omite muita coisa da História dos santamartenses. A
Junta de Freguesia deve assumir esses erros e repor a verdade!” - disse.
E referiu quanto ao conteúdo do livro: o Vinho Phulia loureiro frutado 10,5º numa obra que se pretende de história e para memória futura das “nossas gentes”, a
alusão a uma marca comercial; qual a sua importância na história de Santa Marta e o
que é que isto representa para a “nossa” memória coletiva?; a Carpintaria do
Cantamba - O Cantamba, foi serração e moagem. Nunca foi carpintaria, nem nunca
esteve na Rua de Santamartinha, mas sim sempre na Rua das Petigueiras (antes lugar
das Petigueiras). Além de serração, foi moagem de milho, assim como o Sordo no
tempo da fome e onde acompanhou muitas vezes os seus familiares. “Não será isto
mentira ?”; a TEBE – fechou por falta de vontade dos trabalhadores? Primeiro, quem
fechou não foi a TEBE. Esta desmembrou-se por razões estratégicas do dono em
pequenas empresas subsidiárias (Milopos e outras). Quem faliu e por culpa de gestão
foi a Milopos. Nunca assacar responsabilidades às trabalhadoras. O que se escreveu
"chamar malandros aos/as trabalhadores/as" é muito grave. “Está-se a ofender e a
deixar uma marca às centenas de trabalhadores, principalmente mulheres que por aí
passaram e “deram o seu melhor como profissionais”, saindo desse processo muito
prejudicadas com implicações graves nas suas famílias. “Chamar malandros aos

trabalhadores nesta obra”, o autor está a insultar muitas mulheres de Santa Marta e
de muitas freguesias vizinhas; está a incluir e insultar nesse rol a mãe do Sr. Ricardo
Afonso, aqui presente e membro da Junta de Freguesia, familiares meus e outras
pessoas aqui presentes nesta Assembleia. Haja respeito por quem se viu atirado para
o desemprego involuntariamente e agora aparece rotulado assim! – disse.
Reponha-se a verdade.
De seguida, comprometeu-se perante a Presidente da Assembleia de apresentar
a lista de “erros/omissões e inverdades” que detetou após leitura do livro, realçando o
papel importante que no processo futuro terá a Presidente da Assembleia, solicitando
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aos santamartenses presentes na Assembleia e aos demais que conhecem a “nossa”
história coletiva, o seu contributo para de forma séria se construir de facto a “história
coletiva da nossa terra”, com o maior rigor, verdade e valor, e que assim sirva para
memória futura.
Terminou enfatizando a importância da criação da Comissão de Revisão do Livro
“Santa Marta de Portuzelo” da autoria de Alberto Abreu.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para sugerir o adiamento da
discussão deste ponto para a próxima Assembleia assim como a apresentação dos
erros, omissões e imprecisões do livro por parte da bancada Amar Santa Marta. O
mesmo ponto será inserido na ordem de trabalhos da próxima Assembleia.

5. Intervenção do público
Interveio José Araújo para, em primeiro lugar, pedir desculpa pelas suas
interrupções indevidas e também para salientar algumas intervenções pertinentes
como a questão ambiental e o civismo. Em seguida, pronunciou-se acerca do ponto
três “Plano de Intervenção Rodoviária”, mais concretamente no tocante à alteração de
trânsito efetuada na Rua Dr. Sousa Gomes. Em anexo a esta ata segue o documento
com as palavras proferidas pelo mesmo.
Interveio Marcelino Ferreira para felicitar a Presidente da Assembleia no tocante
à sua decisão sobre o livro e quanto à abertura de poder ser objeto de análise.
Dirigindo-se ao Presidente do Executivo, referiu que deve intervir de “forma séria” e
com valor coletivo aquando das interpelações dos fregueses. Lamenta que, em muitas
questões colocadas, os esclarecimentos dados sejam nulos. Quanto ao assunto do
trânsito, respeita a opinião do Executivo e de todos os moradores, no entanto
considera que o Presidente não manifesta o seu lema que é ser o Presidente de todos
os santamartenses, isto é, a proclamação da equidade. Voltou a mencionar os
problemas de circulação da Rua Sra. da Silva, informando que falou com as
autoridades competentes. Considera que o Executivo também pode apresentar um
projeto para esta artéria, criando assim condições para que a mesma seja circulável.
Chamou a atenção para o Souto da Silva e o Souto de Santa Marta, pois deveriam
usufruir de uma outra reorganização a fim de melhorar o estacionamento. Sugeriu
assim a elaboração de outros projetos. Por fim, questionou acerca do WC colocado na
Praia da Preguiça e da sua utilidade, pois está atualmente fechado.
Interveio Luís Ribeiro (“Padaria do Souto”) para manifestar a sua preocupação
relativamente ao Plano de Intervenção Rodoviária. Como esta empresa centenária está
implicada nessa possível alteração e tem atualmente vinte trabalhadores, a manter-se
esta proposta do Executivo é passível de ter implicações na gestão da empresa.
Considera que a acessibilidade é importante em termos de aproximação de um local
comercial. Na sua observação diária, constata que um dos problemas rodoviários se
verifica na hora de ponta entre as dezoito e dezanove horas, sendo que há um certo
civismo por parte dos condutores. Por fim, salientou que subscreve a proposta de José
Araújo, equilibrada e de bom senso.
Interveio João Correia Gomes para referir que, qualquer que seja o desfecho da
proposta de alteração de trânsito, não se deve esquecer a mobilidade reduzida.
O Presidente do Executivo tomou a palavra e, em resposta a Marcelino Ferreira,
informou que o WC da Praia da Preguiça está aberto, porém não o esteve mais cedo
porque os Serviços Municipalizados fecharam as águas de todos os fontanários.
Em seguida, assinalou as atividades a decorrer brevemente: a Semana Cultura
entre vinte a vinte e nove de julho, apelando à mobilização dos santamartenses; a
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arrincada do linho; a distribuição do Boletim Informativo; a sensibilização para a
limpeza das ervas junto às propriedades e a tarde infantil no Souto de Santa Marta.
Por fim, revelou que o Prémio Vida será atribuído a José da Silva Araújo, pela
sua atividade profissional relacionada com o tecido empresarial e pela envergadura do
seu trabalho quer na freguesia como no estrangeiro. O prémio será entregue no dia
vinte e oito de julho.

6. Aprovação da Ata em minuta
Procedeu-se à leitura da Ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com nove votos a favor.
Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.
Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
− Plano de Intervenção Rodoviária;
− Parecer da bancada Amar Santa Marta do Plano de Intervenção Rodoviária;
− Parecer da bancada do Partido Social Democrata do Plano de Intervenção
Rodoviária;
− Preâmbulo e Proposta de criação de Comissão de revisão do livro “Santa Marta
de Portuzelo” da bancada Amar Santa Marta;
− Intervenção de José Araújo sobre a alteração de trânsito na Rua Dr. Sousa
Gomes (Plano de Intervenção Rodoviária).

(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)

___________________________________________________________
(Ana Maria Matos Serra)

(José Augusto Ramos Meixedo)

____________________________________________________________
(João Natálio Brandão da Cunha)

___________________________________________________________
(Liliana Isabel Gonçalves da Rocha)
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