ATA N.º 163

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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: Criação de Comissão de revisão do livro “Santa Marta de Portuzelo”;
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 sessenta e dois, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade, com
nove votos a favor.
No tocante à correspondência recebida, deu a saber a receção de dois e-mails
provenientes da bancada Amar Santa Marta, relacionados com a proposta de
toponímia e a listagem de erros detetados no livro “Santa Marta de Portuzelo”. Os
mesmos se encontram em anexo a esta ata.

1 Período antes da ordem do dia

Tomou a palavra José Augusto Meixedo para proceder à leitura de um
documento (mensagem de Boas-Vindas ao Padre Christopher e agradecimento público
ao Padre Valdemiro), que se encontra em anexo a esta ata.
Tomou a palavra Natálio Cunha para se dirigir ao Presidente do Executivo e
tecer algumas considerações, alertas, sugestões e preocupações de alguns moradores.
Assim, na Rua de Fonte Cova, a bancada Amar Santa Marta considera oportuno
alertar que, junto à residência de Domingos Sousa e dentro da sua propriedade,
existem algumas árvores de médio porte com ramos pendentes para a via pública,
causando perturbação à circulação rodoviária. Nesta mesma rua, nalgumas partes, foi
aplicado um produto fitofarmacêutico (herbicida), questionando se tem conhecimento
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desta situação. Quanto à sua limpeza, constata-se que não foi executada desde a
residência de Domingos Sousa até à Fonte do Balteiro. Acrescentou a preocupação de
um vizinho, Nuno Parente, em manter este local limpo e asseado com a plantação de
pequenos arbustos, criando assim um microclima interessante. Esta conduta de
cidadania deverá servir de exemplo para os santamartenses. Relativamente à limpeza
e manutenção da presa paralela à Travessa do Franca, na Rua de Samonde, constatase que nunca mais foi efetuada. Na entrada da Rua dos Lentos, a bancada Amar
Santa Marta sugere a colocação de um sinal de trânsito sem saída. Alertou também
que, em paralelo a esta rua, existe um pequeno regato cuja limpeza e manutenção das
suas margens é efetuado por um vizinho, o senhor Joaquim, possuindo uma postura
cívica recomendável. Questionou se tem conhecimento do gatil que está a ser
construído na Rua dos Lentos, motivo de preocupação para os moradores, e se esta
obra salvaguarda os seus direitos. Relativamente à Escola de Samonde, é visível a
progressiva decadência deste equipamento municipal. Questiona acerca da duração
concedida a este edifício para fins de armazenamento a Instituições da freguesia.
Neste sentido, a Bancada Amar Santa Marta propõe a realização neste espaço de pelo
menos uma sessão pública da Assembleia de Freguesia e que seja ponderada a
hipótese de o reabilitar, instalando-se a futura “Casa das Associações de Santa
Marta”. Assim, ganharia a população de Samonde, a freguesia e o erário público. A
bancada entende que este lugar merece maior atenção por parte do Executivo. No
tocante ao saneamento básico, ainda em Samonde, quantos projetos e promessas
serão ainda necessários e quando haverá preocupação com a degradação vivível da
sua rede viária. O Executivo deverá debruçar-se também sobre a Rua Sra. dos
Caminhos, concluindo que está na hora de aplicar a Samonde a expressão “Samonde
em Movimento”. No tocante ao loteamento do Moreno, a bancada saúda a limpeza dos
seus espaços verdes, no entanto é evidente a utilização de herbicidas. Questiona se
conhece o responsável. Sugeriu, ainda, o reforço da sinalética no cruzamento da Rua
Linha Vale do Lima com a Rua das Petigueiras, com a colocação de mais dois sinais de
aproximação de estrada com prioridade, uma vez que se trata de um cruzamento
extremamente perigoso. Manifestou a satisfação da bancada pelo trabalho
desenvolvido nas seguintes obras: o asseio no Souto de Santa Marta, embora se
lamenta a deterioração da relva; o Centro Cívico e a intervenção na Rua do Rosário.
Por fim, a bancada manifestou o seu agrado pela forma como se tem mantido a Praia
da Preguiça como local aprazível. Contudo, alerta para a falta de colocação de sacos
para recolha de lixo.
A seguir, foi entregue à Mesa da Assembleia uma proposta da bancada Amar
Santa Marta sobre a Escola de Samonde.
Tomou a palavra António Antunes para tecer algumas considerações acerca do
trabalho efetuado pelo Executivo. Assim, destacou: o esforço em manter no ativo a
Semana Cultural, com sete dias de programação, onde se constatam atividades
diversificadas, sendo que no presente ano se verificou uma adesão significativa; o
Convívio da Preguiça, com bastante adesão; o Prémio Vida, atribuído a José Araújo.
Louvou as Comissões de Festas pelo excelente trabalho realizado, apesar das
dificuldades que enfrentam. Estas festividades e atividades trazem visitantes à
freguesia e mostram que Santa Marta está também em movimento. Realçou a
atividade do Executivo “O Souto em Movimento”, tendo como intuito dar vida a este
espaço. No tocante ao desporto, felicitou todos os atletas santamartenses que, nas
suas variadas modalidades, alcançaram resultados ao longo do ano. É de louvar o
esforço e a ultrapassagem das dificuldades patentes para obter esses resultados e
engrandecer assim o nome de Santa Marta. De todos eles, e sem menosprezar
nenhum, enalteceu o Octávio, pelo seu espírito de sacrifício e de vontade perante as
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dificuldades que a vida lhe proporciona. Por fim, e quanto ao saneamento prometido
para o início de janeiro para a Rua do Lameiro, Travessa da Chão, Rua da Fábrica e
Rua da Paz, questionou o Executivo acerca da sua concretização.
Tomou a palavra Pedro Vaz para referir que ficou incrédulo com as palavras
proferidas por Natálio Cunha, em alguns aspetos mencionados. Salientou que o
mesmo esteve doze anos no Executivo e considera “vergonhosa” a sua intervenção em
alguns aspetos. Contudo, outros referidos foram pertinentes. A seguir, enalteceu o
papel que tiveram os elementos e funcionários do Executivo no mês de agosto, na
limpeza da Estrada Nacional da freguesia, não tendo obrigação de o fazer. Salientou
que o pedido foi efetuado atempadamente às Infraestruturas de Portugal, e questionou
o Executivo sobre a razão de recorrer aos serviços internos para limpar uma via que é
do erário público. Reforçou, também, que há santamartenses exemplares de cidadania
no tocante à limpeza dos espaços públicos junto à sua residência, salientando que
todos o deveriam fazer. Quanto à limpeza das ruas da freguesia, nunca estarão
limpas. No tocante à relva do Souto de Santa Marta, que está seca nalguns pontos,
frisou que esta situação não acontece apenas na freguesia, pois a cidade também tem
problemas graves nesta área. Sugeriu ao Executivo para esclarecer o facto da freguesia
e aquele projeto não possuir um sistema de rega. Em relação à recolha de resíduos,
constatou que há uma acumulação dos mesmos fora dos locais apropriados,
questionando sobre a razão dos Serviços Municipalizados não efetuarem as suas
tarefas. Agradeceu o Executivo pelo esforço realizado na Romaria de Santa Marta,
relativamente à colocação de pontos de recolha seletiva no Centro Cívico, sendo que
não teve o resultado esperado. Questionou sobre o ponto da situação e a resposta
obtida acerca do parque desportivo do loteamento da Belavista. Considera que talvez
esta situação estará associada aos contratos de coesão territorial, questionando se o
Executivo o assinou e qual é o retorno dessa coesão territorial para a freguesia.
Considerou que a cidade Viana do Castelo está pujante devido aos seus variados
eventos, mas questiona-se acerca das freguesias, pois umas são mais privilegiadas do
que outras. Alertou que se deve estar atento quanto às deliberações do pelouro da
Cultura às freguesias. Questionou sobre o contributo da vereação da Cultura para a
realização da Semana Cultural, se alguma verba foi já transferida para o Núcleo
Museológico do Linho e quais foram as deliberações e as transferências da Câmara
Municipal efetuadas até momento. Por fim, atribuiu uma palavra de reconhecimento
ao Padre Valdemiro e desejou o maior sucesso ao pároco atual.
Interveio Natálio Cunha e, em defesa de honra, referiu a falta de respeito de
Pedro Vaz por ele e pela restante Assembleia. Considera que se sente honrado por ter
pertencido a um Executivo durante doze anos e que Pedro Vaz andou distraído. Frisou
que gosta da freguesia e reconhece o trabalho árduo de um Executivo. Solicitou a
Pedro Vaz que termine com essa atitude provocatória.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos
e responder às questões levantadas. No que diz respeito à intervenção de Natálio
Cunha, considera que alguns assuntos abordados foram pertinentes e que o Executivo
os levará em conta. Assim, e quanto à casa de Domingos Sousa, informou que o
mesmo foi contatado várias vezes sobre a situação referida, sendo que um ofício será
formalizado para o proprietário proceder à correção desta anomalia. No tocante ao
herbicida, frisou que o Executivo não o utiliza mas que há pessoas que o fazem por
natureza. Quanto ao Balteiro, considera que a limpeza é necessária e informou que foi
efetuada uma limpeza de todos os canais na Rua de Fonte Cova e daqueles que vão
para a Rua da Azenha, faltando apenas limpar os da Rua da Estrela. Relativamente ao
gatil, o Executivo teve uma reunião com a Associação “Gatos de Ninguém” onde foi
apresentado esse projeto. No entanto, o Executivo alertou que o mesmo deveria ser
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apresentado à Câmara Municipal, pois é a entidade responsável por essa questão.
Informou da receção do convite para a sua inauguração, a realizar no dia cinco de
outubro. O Executivo desconhece o que vai ser inaugurado, pois não interveio nessa
obra. Frisou que contatou os moradores e que se realmente esta estrutura não se
coaduna com o local onde está implementado, deve ser efetuada uma reclamação à
Junta de Freguesia, que procederá ao seu seguimento. Relativamente à Escola de
Samonde, frisou que não está abandonada. Está entregue a duas Associações, sendo
que uma está quase a libertar uma sala. A outra sala está entregue pela Câmara
diretamente à Associação de Paralisia Cerebral. Não se poderá realizar neste espaço
sessões de Assembleias de Freguesia, pois foi concedido pela Câmara à Associação
para fins de armazém. Assim, não pertence à Junta de Freguesia. Acrescentou que o
Executivo efetua a sua limpeza sem receber nenhuma verba e que é da sua intenção
consertar o muro demolido. No tocante à sinalética da Rua Linha Vale do Lima, houve
um estudo realizado que levou à colocação da atual. Frisou que as pessoas deveriam
estar educadas, pois utilizam esta rua como uma via de grande velocidade. Quanto à
rega automática da relva do Souto de Santa Marta, informou que estava presente no
projeto inicial. No entanto, o sistema de rega não é permitido nas freguesias. Deu a
saber que os fontanários da freguesia estão todos fechados, à exceção do fontanário do
Souto, que está aberto por insistência do Executivo. Assim, é o Município que está a
suportá-lo assim como o da Praia da Preguiça. Quanto à falta de sacos neste local,
trata-se de uma estratégia partilhada com os Serviços Municipalizados para evitar o
lixo fora dos sacos. Esta estratégia tem resultado pois não se verifica lixo no chão e as
pessoas utilizam os contentores com os seus sacos.
Quanto à intervenção de António Antunes e no tocante ao saneamento, salientou
as reuniões efetuadas nos dias três de junho e um de agosto, sendo uma preocupação
constante do Executivo questionar o Eng. Vítor Lemos sobre esta situação. Alertou-o
que se tinha comprometido com o saneamento em Samonde na primeira reunião após
a tomada de posse. Nessa reunião, afirmou que iria avaliar o projeto. Neste momento,
sabe que o mesmo foi a concurso, não sendo ainda escolhida a empresa. A obra deverá
ser concretizada brevemente. Aconselhou para que todos intercedessem para ajudar a
freguesia, sendo que o Executivo continuará a pressionar.
Quanto à intervenção de Pedro Vaz e no tocante à Estrada Nacional, informou
que foram efetuados vários contatos desde março com as Infraestruturas de Portugal,
para questionar acerca das ceifas. Foi sempre dito que não há compromisso do Estado
para fazer novos contratos. O Executivo optou então por fazer a sua limpeza. Quanto
aos exemplos de cidadania, estes têm vindo a diminuir. No tocante aos resíduos, o
problema está na falta de bom senso das pessoas, que atiram a responsabilidade para
outros. Frisou que os serviços disponibilizados melhoram a qualidade de vida da
população. Assim, poderia e deveria reciclar mais e reduzir. Quando se verifica
acumulação de lixo (como no Cemitério), os Serviços Municipalizados, após alerta do
Executivo, informam que é devido a problemas nas viaturas e, muitas vezes, a recolha
do lixo não é feita no prazo estipulado. Quanto à recolha seletiva de materiais no
período das Festas, o Executivo sentiu uma grande tristeza por se ter empenhado
tanto e não ter alcançado o resultado esperado. Em relação ao contributo do pelouro
da Cultura para a Semana Cultural, informou da sua inexistência. Quanto ao Núcleo
Museológico, ainda aguarda a deliberação de dez mil euros. Por fim, e quanto às
deliberações e transferências, deu a saber: as deliberações do Souto só chegaram nos
meses de fevereiro e abril; duas deliberações de obras já pagas, como o caso da Praia
da Preguiça e da Rua Sra. do Rosário, ainda não chegaram; aguarda-se deliberação
das ruas de Santa Martinha e as obras da Rua de Portuzelo não começaram pois não
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foram transferidas as verbas por receber. Enquanto não chegarem, não será efetuada
nenhuma obra.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para referir que a proposta da
bancada Amar Santa Marta apresentada não carece de ir a votação após o
esclarecimento prestado pelo Presidente do Executivo.
A bancada Amar Santa Marta concordou em retirar a respetiva proposta.

2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar alguns contatos
efetuados e atividades desenvolvidas. Realçou a presença do Executivo na Sessão
Pública de Arranque das Ações de Distribuição de Kits de Compostagem; a sua
participação na apresentação do Projeto Reciclar vale mais e a sua presença na
Apresentação da Estratégia Municipal da Adaptação às Alterações Climáticas de Viana
do Castelo. Considera que a população se deve preocupar com as alterações climáticas
e o ambiente, assuntos que devem ser levados à comunidade. O Executivo pretende
sensibilizar para os compostores e informou que os Serviços Municipalizados estão a
entregá-los às populações semirrurais. Assim, aconselhou os santamartenses a
efetuar a inscrição neste projeto piloto a nível europeu da Câmara Municipal.
A Informação segue em anexo a esta ata.

3. Criação de Comissão de revisão do livro “Santa Marta de Portuzelo”

Tomou a palavra José Augusto Meixedo para salientar a importância deste
assunto para a memória futura e coletiva. A seguir, procedeu à leitura de um
documento que se encontra em anexo a esta ata, salientando que deixa em
consideração da Assembleia a continuação deste debate.
Tomou a palavra Pedro Vaz para dar a conhecer que os elementos da bancada
do Partido Social Democrata, nesta Assembleia, vai votar contra a criação de uma
Comissão de revisão do respetivo livro.
Procedeu-se em seguida à votação da proposta, tendo a mesma sido não
aprovada com cinco votos contra da bancada do Partido Social democrata e quatro
votos a favor da bancada Amar Santa Marta.
Interveio José Augusto Meixedo para referir que a bancada Amar Santa Marta
aceita democraticamente a decisão da Assembleia. No entanto, este assunto não será
esquecido pela sua pertinência. Considera que não se deve pactuar com inverdades,
mentiras e falta de rigor a passar para gerações vindouras. Este livro contém erros
crassos e considera que se deve confrontar o autor, pois emitiu opiniões, sendo
subjetivo. Acrescentou que, em próximas Assembleias de Freguesia, irá ser proposto a
criação de um grupo para promover a elaboração de um novo livro, que traduza a
realidade e a verdade histórica de Santa Marta. A decisão tomada nesta Assembleia
será transmitida à Assembleia Municipal, porque há dinheiros públicos envolvidos
nesta obra.
A presidente da Assembleia tomou a palavra para salientar que esta obra é de
facto uma obra de autor e que não está fechada uma segunda edição do livro para
fazer a revisão de todos os aspetos incorretos. Acrescentou que a bancada do Partido
Social Democrata respeita totalmente a opinião da bancada Amar Santa Marta.
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4. Intervenção do público
Interveio Marcelino Ferreira para solicitar um esclarecimento em relação ao
exercício de cidadania quanto à limpeza das ruas, pois se um cidadão santamartense
se atreve a limpar a rua, não estará a violar/infringir o que está prescrito no Código de
Posturas? Quanto à falta de sistema de rega, no Souto de Santa Marta, propôs a
promoção do aproveitamento das águas pluviais para solucionar o problema.
Relativamente às obras da EDP Gás, questionou se o Executivo está atento ao estado
como ficam as vias, após a conclusão das obras. No que toca aos resíduos, acredita
que há falta de bom senso da população e sugeriu a criação de campanhas de
sensibilização para a freguesia. Por fim, manifestou a sua tristeza quanto a não
aprovação da proposta apresentada pela bancada Amar Santa Marta, sobre o livro da
freguesia. Considera que Santa Marta saiu mais pobre com esta decisão.
Interveio Nuno Meleiro, morador no loteamento do Moreno, para solicitar
melhores condições aos seus moradores como a colocação de mesas em pedra nos
espaços verdes.
Interveio Gilberto Santos para se debruçar sobre o livro “Santa Marta de
Portuzelo”. Em primeiro lugar, agradeceu ao Presidente do Executivo a forma
simpática como o recebeu para falar sobre o assunto. O livro é de facto uma obra de
autor e uma Comissão não poderá “passar por cima do autor”. Então, a proposta seria
que a Comissão ajudasse o autor a corrigi-lo e, se tal acontecesse, estaria disponível
para colaborar. Frisou que é um santamartense sempre presente e viveu na freguesia
muitos anos, sendo que não irá permitir que se branqueia a história da “sua terra” e
nunca cederá. Como alternativa, sugeriu a troca do título do livro, porque as pessoas
não são tratadas todas da mesma forma. Caso houvesse uma discussão em Tribunal,
bastaria citar o artigo 13º da Constituição, onde se diz que todos os cidadãos têm a
mesma dignidade e são iguais perante a Lei. Mas, no livro, uns foram prejudicados e
outros beneficiados. Assim, o princípio da igualdade está violado. Não entende onde
está o problema em não se fazer a história da terra de todos, numa outra edição.
Considera que o livro está bem, mas precisa de ser corrigido. Tal irá acontecer mais
tarde ou mais cedo.
Interveio Eugénio Cunha para referir que escreveu uma carta a esta Assembleia,
há cerca de um ano, sendo que até ao momento não recebeu qualquer resposta, nem
nenhum trabalho foi efetuado sobre essa reclamação. Voltou a frisar os problemas
encontrados na Rua São Roque e a abertura de dois buracos para escoamento de
águas/lixo, salientando que o Executivo nunca mais se deslocou a essa rua. Solicitou
o seu conserto/limpeza e a proibição de lá se deitar “água choca”. Por fim, convidou o
Presidente do Executivo e a Presidente da Assembleia a deslocarem-se nesta rua com
os seus próprios veículos.
Interveio António Cruz para agradecer a presença do público presente e a
brandura de Pedro Vaz, o que transparece democracia. Considera que atualmente se
acredite mais nos políticos e na Oposição. Nestas sessões, o lema é respeitar os outros
para se ser respeitado. No tocante ao livro citado nesta Assembleia, e apesar de não
ser santamartense nem historiador, conhece bem a freguesia e não aceita que o
mesmo esteja assim escrito e pago pelos impostos da população. Considera que a
correção é necessária, porque contém imprecisões devido a más informações. A
Comissão apresentada tem o seu louvor e os valores de Santa Marta não se podem
apagar na ponta de um lápis.
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O Presidente do Executivo tomou a palavra e, em resposta a Marcelino Ferreira,
referiu que a proposta sobre o Código de Posturas ficou registada. Quanto às
intervenções da EDP Gás, o Executivo continua a estar atento e agradece a
comunicação de qualquer anomalia.
Em resposta a Nuno Meleiro, informou que um grupo de cidadãos pretendia
construir um assador, tendo o aval do Executivo. A intenção é portanto concretizar
essas melhorias, como a correção dos passeios e dos estacionamentos, pois o
loteamento foi muito mal desenhado.
Em resposta a Gilberto Santos, agradeceu as palavras proferidas inicialmente e
realçou que numa próxima edição efetuar-se-á a correção do livro.
Em resposta a Eugénio Cunha e quanto à Rua de São Roque, informou que esta
situação está entregue à Câmara e aguarda-se resposta. Quanto à abertura dos
buracos, o Executivo irá tomar conta da situação e de alguns procedimentos.
Por fim, assinalou as seguintes atividades, a realizar em outubro: a Desfolhada
no Souto de Santa Marta, com a atuação do Grupo Folclórico; o Passeio da Amizade; o
Colóquio sobre “Sabores quase sem sal” e o Concerto de Outono.

5. 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:
- Cópia de e-mail da bancada Amar Santa Marta sobre proposta de toponímia;
- Cópia de e-mail da bancada Amar Santa Marta sobre a listagem de erros do
livro “Santa Marta de Portuzelo”;
- Documento da bancada Amar Santa Marta (mensagem de Boas-Vindas ao
Padre Christopher e agradecimento público ao Padre Valdemiro);
- Proposta da bancada Amar Santa Marta sobre a Escola de Samonde;
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
 Documento da bancada Amar Santa Marta sobre a Comissão de revisão do
livro “Santa Marta de Portuzelo”.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)
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(Carlos Miguel Fernandes Lourenço)

(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(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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