ATA N.º 165

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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, à exceção de Carlos Miguel
Fernandes Lourenço, o qual se fez substituir, 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 Relatório de Atividades e dos documentos de
Prestação de Contas relativas do ano de 2018;
Ponto quatro: Apreciação e avaliação do Inventário de Bens;
Ponto cinco: Intervenção do público;
Ponto seis: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para dar a conhecer as ausências
de Carlos Miguel Fernandes Lourenço e Pedro Miguel Pita Reis, da bancada do Partido
Social Democrata. Ambos fizeram-se substituir por António Manuel Negrão Antunes e
Judite Jesus Rodrigues Sora e as respetivas declarações de ausência e pedido de
substituição encontram-se em anexo a esta ata.
Procedeu-se à votação da Ata número cento e sessenta e quatro, tendo sido a
mesma aprovada com uma abstenção da bancada do Partido Social Democrata, em
virtude do Membro Judite Sora não estar presente nessa Assembleia.
Informou que não rececionou nenhuma correspondência e que o Presidente do
Executivo enviou para a bancada Amar Santa Marta o Relatório de Observância do
Direito da Oposição.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que enviou para o
Membro Liliana Rocha vários e-mails (trinta e um de outubro, cinco de novembro e
vinte e dois de janeiro) a solicitar a indicação do NIB para que possa ser efetuado o
respetivo pagamento das senhas de presença nas Assembleias. Contudo, nenhuma
resposta foi dada e questionou a mesma se abdica ou não do recebimento das senhas.
Liliana Rocha comprometeu-se a enviar e-mail de resposta ao Executivo.

1 Período antes da ordem do dia
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Tomou a palavra Ana Serra para felicitar o Executivo por algumas das diversas
atividades levadas a cabo nos últimos meses, nomeadamente a continuidade da
iniciativa do “Santa Marta Limpa”, as diversas atividades realizadas no âmbito do
“Souto em Movimento” e a solidariedade com Moçambique através do envio de roupa.
A Bancada Amar Santa Marta destacou também as diversas personalidades e grupos
da freguesia que foram agraciados com diversos prémios, nomeadamente o Sr. Albino
Antunes pelo prémio homenagem do Município e os diversos atletas e clubes que
receberam prémios da “Gala Viana 2019”, realizada na freguesia. Destacou ainda o
Restaurante Camelo pelo reconhecimento como uma Instituição de Mérito e o Grupo
de Ciclismo pelo seu quadragésimo aniversário. Informou que a Oposição foi
convocada pelo Executivo para a Reunião Preparatória da Assembleia de Freguesia
para o esclarecimento de dúvidas acerca dos conteúdos abordados e os documentos
que iriam ser discutidos e analisados na Assembleia. No entanto, a bancada Amar
Santa Marta não pude estar presente nessa reunião por questões pessoais e
profissionais de todos os seus elementos e pediu publicamente desculpas poe esse
facto. Relativamente à solicitação efetuada pela bancada do Partido Social Democrata
como pelo Executivo, em Assembleias anteriores, para a colaboração da bancada Amar
Santa Marta em relação ao “pressing” para junto da Câmara Municipal, frisou que a
mesma pode colaborar no sentido que os projetos a serem aí deliberados o sejam da
melhor forma. A bancada Amar Santa Marta continua disponível para essa
colaboração. Frisou que na última Assembleia foi solicitado, por escrito (documento
entregue à Presidente da Assembleia), o agendamento de uma reunião para a consulta
de documentos relativos aos projetos que estão, neste momento, para serem
deliberados na Câmara. Como nenhuma resposta ainda foi dada sobre esta reunião,
frisou que a bancada continua a aguardar e está disponível. Solicitou que o
agendamento dessa mesma reunião fosse efetuado com alguma antecedência, para a
organização atempada dos seus elementos s fim de que todos possam participar.
Relembrou o convite do Presidente do Executivo, na última Assembleia, para que as
respetivas bancadas (Amar Santa Marta e Partido Social Democrata) o acompanhasse
na próxima reunião com os Serviços Municipalizados, no sentido de reforçar o
“pressing” que o Executivo faz, quanto ao necessário para a freguesia. A bancada
Amar Santa Marta demostrou disponibilidade para estar presente e participar.
Questionou se já foi realizada alguma reunião e, se não, da probabilidade da sua
ocorrência.
Tomou a palavra José Augusto Meixedo para frisar que o país está a celebrar
quarenta e cinco anos de um momento histórico que “cortou” com um passado de
pobreza. Iniciou-se, assim, um ciclo de novidades que proporcionaram aos
portugueses melhores condições de vida e o poder de liberdade. Atualmente, vive-se
num Estado Democrático onde a Democracia e os seus respetivos agentes funcionam
e, nesta Assembleia, vive-se este ato de Democracia. O vinte e cinco de Abril deu
dignidade e liberdade aos portugueses. Relativamente à freguesia e em termos
históricos, referiu que algo não correu tão bem no tocante à Democracia. Há um
cidadão santamartense, Luís Gonzaga Parente Ribeiro, que deu muito pela freguesia e
foi responsável, nesse momento histórico, por melhorias significativas, sendo uma
pessoa importantíssima. Considerando que o mesmo merece ser aplaudido com uma
salva de palmas, solicitou aos presentes e à Presidente da Assembleia autorização
para o fazer, salientando, contudo, que não se tratava de um ato de rebeldia. Esta
atitude tem que ser vista como uma recompensa para um cidadão que muito fez pela
freguesia. Merece um reconhecimento. Lançou também o repto a todos os elementos
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desta Assembleia para que o Sr. Luís Gonzaga seja considerado como um cidadão a
receber o Prémio Vida no presente ano.
Tomou a palavra António Antunes para congratular-se com a presença de
santamartenses nesta Assembleia, “Casa da Democracia”, revelando atenção e
participação da população. No tocante ao saneamento e em virtude de algumas obras
já estarem concluídas, questionou o Executivo acerca do que falta fazer neste âmbito e
as diligências efetuadas, pois ainda falta as zonas da Preguiça, da Fonte Grossa e de
Samonde. Salientou a conclusão da Rua de Refoios, sendo do agrado de muitos
santamartenses que lutaram pela mesma, e o início das obras da Rua de Portuzelo.
Por fim, e em relação à cultura, questionou sobre o ponto da situação da promessa do
subsídio para o Núcleo Museológico do Linho, a ser atribuído pela Vereadora da
Cultura, verba que rondará os dez mil euros.
Tomou a palavra Pedro Vaz para salientar que José Augusto Meixedo, pela sua
rebeldia e porque Abril o permite fazer, se adiantou aquando da solicitação de uma
salva de palmas, pois não esperou pela permissão, ou não, de o fazer dada pela
Presidente da Assembleia. Elogiou e congratulou os atletas santamartenses
distinguidos na Gala do Desporto, o Sr. Albino Antunes pela sua dedicação ao Grupo
de Ciclismo e também o Restaurante Camelo, galardoado como Instituição no “Dia da
Cidade”. Elogiou, ainda, o Sr. Agostinho “Melro” e a Dona Rosa Silva (Rabeca) por
terem sido escolhidos para presidirem à Comissão de Honra da Romaria da Senhora
de Agonia do presente ano. Felicitou o Executivo por algumas atividades realizadas,
como o “Santa Marta Limpa”, lamentando contudo a não participação de alguns
santamartenses. Frisou que esta iniciativa nunca teve por intenção limpar as ruas de
toda a freguesia. Trata-se da limpeza de algumas artérias, na altura que antecede a
Páscoa, e seria impensável limpar toda a freguesia num único dia. Aliás, essa limpeza
é efetuada ao longo do ano. A seguir, citou um excerto de um artigo publicado no
jornal “Aurora do Lima”, em vinte e cinco de Abril, do correspondente santamartense
Noé Rocha, onde se diz: “A ação “Santa Marta Limpa” decorreu no pretérito dia seis e
teve a colaboração de vinte e cinco voluntários que utilizaram cinco máquinas e três
tratores. Foi feita a limpeza de seis ruas, num total de 5700 metros de vias
correspondentes a cerca de onze quilómetros de bermas e valetas. Recebeu o apoio de
algumas empresas, como a Quinta do Carvalho, a Padaria do Souto, o Restaurante
Camelo e os Serviços Municipalizados. Trata-se de uma louvável iniciativa da Junta de
Freguesia, iniciada há vários anos, que apela ao espírito comunitário, convidando os
residentes à partilha de tarefas, numa ação cujo interesse público supera qualquer
polémica, pois está em causa tornar mais fácil e menos dispendioso um objetivo de
interesse geral que os diferentes Executivos da autarquia vêm satisfazendo desde que
assumiram essa responsabilidade. De facto, e olhando o urbanismo na perspetiva do
facto social, a limpeza constitui um dos requisitos da dignidade dos espaços que
desaguam ou circundam as habitações, e o terem os seus proprietários direito a ela
não os inibe à cooperação. E nesta quadra o que importa é que, não obstante a
realidades diferentes, freguesia e paróquia confundem-se. A verdade é que toda a área
é percorrida pelo Compasso num ambiente de muita alegria e beleza, em que a
maioria dos cristãos católicos quer receber a Cruz de Cristo nestes dias, olhada e
venerada de modo diferente.” Em seguida, lembrou a conclusão da obra do
alargamento da Avenida Comendador Parente Ribeiro, junto ao adro da Igreja, obra
efetuada pelo Executivo. Questionou-o acerca do outro lado da mesma Avenida, se
também está equacionado a construção de passeios junto ao gradeamento da Quinta,
pois lá são inexistentes. Esta zona é invadida pelos carros e os peões são obrigados a
circular na estrada. Frisou a “Semana Santa” da freguesia, considerando que não há
qualquer problema em a Junta da Freguesia se associar com a Paróquia na atividade
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“Via Sacra”, com a cedência de um dos seus veículos. Ninguém pode impedir qualquer
elemento do Executivo em participar nas atividades da “Semana Santa”. Considera
que há, por parte de alguns santamartenses, um fanatismo exacerbado. Salientou que
a Câmara Municipal abre as portas ao Compasso anualmente, onde é recebido pelo
Presidente da Câmara. Acrescentou que as autarquias, às vezes, têm que firmar
protocolos com a Igreja, e considera que não há qualquer problema. Em suma, nada
nem ninguém pode impedir qualquer pessoa de estar na sua vida ativa, quer sejam
elementos do Executivo ou até crentes, não crentes ou agnósticos. Considera que deve
haver respeito, salientando que os elementos do Executivo já participavam em
atividades religiosas, antes de estarem nestas funções.
Tomou a palavra José Augusto Meixedo e, em defesa de honra, referiu que ficou
ofendido por alguém lhe ter chamado de “insurreto”. Esclareceu que, aquando o
pedido à Presidente da Assembleia para o aplauso a Luís Gonzaga, se verificou um
lapso de tempo e tudo aconteceu rapidamente. Por fim, frisou que não se tratou de um
ato de “insurreição” e pediu desculpas pelo ocorrido à Presidente da Assembleia e a
todos os presentes.
Interveio Pedro Vaz para salientar que se encontra na gravação o que disse e que
não utilizou a palavra mencionada por José Augusto Meixedo. Se for necessário,
poderá extrair-se uma certidão da gravação quanto a esta situação. Acrescentou que
falou da sua “rebeldia”, palavra essa que utilizou aquando da sua intervenção, não
proferindo assim as palavras “insurreto” e “insurreição”.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos
e responder às questões levantadas.
No que diz respeito à intervenção de Ana Serra, agradeceu as felicitações
sinceras dirigidas ao Executivo pelas atividades desenvolvidas. Relativamente à
questão do “pressing” com a Câmara Municipal, e quanto à solicitação da consulta da
documentação por parte da bancada Amar Santa Marta, referiu que não se apercebeu
da entrega do documento e que o mesmo não chegou ao Executivo. No entanto, o
Executivo está disponível para reunir e será agendada uma reunião para que haja um
trabalho em conjunto, no sentido de usar o “pressing” com a Câmara. No tocante à
reunião conjunta com os Serviços Municipalizados, referiu que a reunião assinalada
na “Informação do Presidente” foi agendada de um dia para o outro, não havendo
tempo para efetuar uma convocatória. Essa reunião não era vocacionada para o
saneamento. Acrescentou que, logo que haja uma reunião para tratar deste assunto,
os elementos das bancadas serão convocados, se o Presidente dos Serviços
Municipalizados achar conveniente.
Em relação à intervenção de José Augusto Meixedo, referiu que este Executivo
foi o único que, em dois mil e dezasseis, fez uma homenagem aos autarcas da
freguesia e a todos os elementos das mesas das Assembleias que participaram, desde
o vinte e cinco de Abril. Houve, por isso, um reconhecimento do trabalho realizado
pelos autarcas ao longo destes anos. Nesta homenagem, esteve presente José Maria
Costa que elogiou esta atitude do Executivo.
Em resposta a António Antunes, e quanto às obras do saneamento, referiu a
conclusão das obras comprometidas. O Executivo voltou a questionar o Vereador
acerca do restante, e a informação fornecida foi a de que o saneamento de Samonde
estará concluído até ao final deste mandato. O Executivo considera que outros locais
precisam de saneamento e/ou rede de água, como a zona da Preguiça, mas ainda se
encontram em fase de estudo. O Executivo continuará a insistir para que essas obras
sejam concluídas. No tocante à Rua de Refoios, foram efetuadas as vedações conforme
estavam agendadas há muitos anos e, neste momento, há o compromisso de realizar a
calçada até à casa. Nota-se que o Executivo teve um grande apoio da Câmara
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Municipal com a cedência dos seus calceteiros. Quanto à obra da Rua de Portuzelo,
está em bom andamento e o novo piso será colocado em maio. Em relação ao Núcleo
Museológico, na reunião efetuada em quatro de fevereiro com a Vereadora, a mesma
comprometeu-se com a deliberação. No entanto, ainda nada chegou mas a obra já se
encontra paga.
Quanto à intervenção de Pedro Vaz e no que toca a “Santa Marta Limpa”, frisou
que se trata de uma iniciativa do Executivo, onde só participa quem quer. Acrescentou
que só quem anda nesse dia é que tem capacidade para perceber a grandeza da
freguesia e a dificuldade de quem faz este trabalho diariamente, pois trata-se de um
“esforço medonho”, efetuado pelos funcionários da Junta de Freguesia. Esta iniciativa
também é pró-ambientalista, pois é realizada a recolha dos resíduos pelos Serviços
Municipalizados assim como a recolha de alguns materiais e a não utilização de
herbicidas. O seu objetivo é ajudar a freguesia e será para continuar. Em relação à
obra efetuada no alargamento dos passeios da Avenida, a mesma foi importante para
a segurança dos peões e de quem circula, sendo que também está programado para o
outro lado. O Vereador, aquando a sua visita à obra, apresentou uma sugestão que irá
ser maturada e desenvolvida pelo Executivo. Aguarda-se ainda a deliberação desta
obra. Quando chegará, proceder-se-á à remodelação do outro lado da Avenida.

2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que este documento
apresenta uma informação muito clara, destacando três questões importantes, a saber
a política ambiental, a formação dos funcionários da Junta de Freguesia e a revisão,
juntamente com a Diretora do Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito, das
questões de segurança e das infraestruturas da Escola, a fim de melhorar as suas
condições. Frisou que após uma reunião efetuada com outros Presidentes de Juntas
de Freguesias com alunos a frequentarem a Escola, foi elaborado um documento com
conhecimento para a Câmara Municipal. Numa das Assembleias Municipais, o
Presidente Camarário informou da existência de projetos para a reabilitação da
Escola.
A Informação segue em anexo a esta ata.

3. Discussão e votação do Relatório de Atividades e dos documentos de
Prestação de Contas relativas do ano de 2018

Tomou a palavra o Presidente do Executivo para realçar que preferia ter
discutido este assunto na Reunião Preparatória. Frisou que o Executivo esforça-se
para que as atividades sejam compromissos a serem executados até ao final do ano.
No entanto, há sempre dependência das transferências e um conjunto de despesas
correntes conhecidas, mas as despesas de investimento são desconhecidas. Este ano
foi bom a nível de transferências da Câmara Municipal e o Executivo está a conseguir
perceber melhor como tudo funciona e, assim, ser mais metódico e rigoroso
relativamente à execução orçamental que, neste momento, é a melhor de sempre, com
72,35 porcento na despesa e 72,69 porcento na receita. Esta concretização está
relacionada com as transferências da Câmara. Notou-se alguma dificuldade nas
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receitas correntes, pois verificou-se uma descida a rondar os dois mil euros. Na
despesa corrente, verificou-se uma redução de cerca de cinco mil euros e assim o
Executivo está a conseguir “emagrecer” essa despesa. Em suma, os resultados são
interessantes.
Interveio José Augusto Meixedo para solicitar ao Presidente do Executivo um
esclarecimento acerca do que está a acontecer e como está a situação de algumas
atividades. No Plano de Atividades do ano de dois mil e dezoito, é posto uma série de
tarefas que a Junta se comprometeu a desenvolver, a saber: na Rede Viária, o
alargamento da Rua da Estrela (segunda fase); a requalificação da Rua de Portuzelo; o
alargamento da Rua Reitor Agostinho de Brito e da Rua da Amizade; nas
Infraestruturas e Equipamentos, o alargamento do Cemitério; a requalificação do
Souto da Silva; a futura Casa das Associações; a realização do cadastro da freguesia; o
permanente contato com as entidades competentes para a execução faseada da rede
de saneamento em falta na freguesia (que contatos foram efetuados e que
compromissos foram assumidos); a construção do parque infantil da Urbanização
Capitães de Abril (nada foi realizado); contatos para a criação de novos parques
infantis; a garantia da limpeza e manutenção dos wc’s públicos junto à Igreja (há
neste momento um constrangimento). A bancada Amar Santa Marta pretende então
saber o que o Executivo tem feito ou irá fazer quanto aos assuntos supracitados.
Interveio Liliana Rocha para referir que a maioria dos projetos são plurianuais,
sendo que não começam nem terminam no mesmo ano. Contudo, o Plano Anual de
Atividades, que foi aprovado para o ano de dois mil e dezoito, contemplava várias
intenções que não foram concretizadas nem estão refletidas neste Relatório
apresentado. A Oposição questiona então o Executivo acerca desses projetos e do
motivo da sua não execução. Pretende saber o ponto de situação dos mesmos e se há
previsão em termos de “timing” para a sua execução. No tocante à educação, cultura,
desporto e associativismo, o proposto pelo Executivo foi cumprido, não levantando
assim questões. Quanto à área da Ação Social, um dos pontos assinalados era o
desenvolvimento de esforços para a implementação das valências dos serviços de apoio
domiciliário e o Lar de Idosos. Questionou acerca dos esforços efetuados, que
entidades foram consultadas e se há alguma previsão. No tocante à proposta da
articulação com o Instituto da Segurança Social e a Unidade Local de Saúde, no
sentido de promover um Gabinete de Atendimento de Ação Social, na Junta de
Freguesia, não foi mencionada neste Relatório. Questiona, então, sobre o que foi feito
e para quando estará previsto a criação deste Gabinete. Relativamente ao ambiente,
questionou sobre os esforços desenvolvidos junto às entidades competentes para a
limpeza e requalificação das margens dos ribeiros e as respostas fornecidas pelas
mesmas. Em relação à proposta da promoção do ordenamento florestal, no sentido de
atenuar os efeitos dos incêndios e das águas de escorrência, questionou sobre o que
foi feito para minimizar esse problema. O sentido de voto da bancada Amar Santa
Marta dependerá da resposta fornecida. Salientou que este Relatório deveria incluir
uma avaliação de cada um dos pontos abordados no Plano de Atividades proposto
para o ano em análise, referindo o que foi realizado e, em caso de não cumprimento, a
sua razão e a intenção para o resolver no futuro. Uma vez que esta avaliação não foi
efetuada, o sentido de voto deste ponto dependerá do esclarecimento fornecido.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que a bancada Amar
Santa Marta esteve a analisar a proposta do Plano de Atividades e não o Plano de
Atividades em questão. Para a Oposição, o que interessa é o que falta fazer e não o que
foi concretizado. Voltou a frisar que, às vezes, os Planos de Atividades bloqueiam pela
falta de transferências. Procedeu a alguns esclarecimentos, salientando que também
poderá ser agendada uma reunião para esse efeito. Assim, no tocante à Rede Viária e
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quanto à Rua da Estrela, foi elencado o levantamento das obras, existe um orçamento
(de uma única empresa) e setenta mil euros de deliberações pedidas na Câmara.
Acrescentou que em dois mil e dezoito foram transferidos cem mil euros de uma obra
concluída em dois mil e dezassete. Assim, as obras são realizadas em função das
verbas recebidas. Na Rua de Portuzelo, não entende a dúvida pois as obras já
iniciaram. Quanto à Rua Reitor Agostinho de Brito, a obra irá começar brevemente
mas com um valor superior a dez mil euros, montante que a bancada Amar Santa
Marta propôs. Há um compromisso do Vereador de fazer uma Declaração de Utilidade
Pública (DUP), caso haja um proprietário que não queira ceder. Esta obra será mais
morosa. Quanto à Rua da Amizade, os levantamentos estão realizados e aguarda-se o
levantamento topográfico da Câmara para saber as áreas de cedência e os
alargamentos a efetuar. Relativamente ao Cemitério, existe um problema de terrenos
que ainda não está resolvido (de Executivos anteriores). Só após a sua resolução, é
que o Executivo avançará com o alargamento do Cemitério. No Souto da Silva, já foi
efetuado o pedido de deliberação. Quanto ao parque infantil dos Capitães de Abril, há
três orçamentos, dois projetos diferentes e aguarda-se a verba assim como uma
reunião com o Vereador. No que toca a outros espaços da freguesia, há orçamentos
feitos. Relativamente aos wc’s da Igreja, as sanitas já estão todas recuperadas pela
Junta de Freguesia e quanto à Ação Social, já foi contatada uma entidade competente
e ainda se aguarda resposta concreta. No entanto, o estudo gerontológico da freguesia
será apresentado brevemente. No tocante às limpezas das margens, a Câmara está a
trabalhar nesse sentido e quanto ao reordenamento florestal, há um trabalho em
parceria com a Câmara mas também com a Associação Florestal do Lima, com a
realização de diversas reuniões.
Tomou a Palavra a Presidente da Assembleia para esclarecer, no tocante à Ação
Social e em particular da articulação com a Segurança Social, que a ideia inicial do
Executivo sobre a criação de um Gabinete de Atendimento está ultrapassada porque
há entidades próprias que fazem esse acompanhamento social. A Junta de Freguesia
não pode interferir devido à proteção de dados. Existem nas freguesias as CSIF’s como
é o caso de Santa Marta, espaço que permite o tratamento de situações sociais e onde
estão envolvidos as várias entidades. Quanto ao atendimento, só é possível na RLIS e
os organismos competentes são as dez Casas da Misericórdia, a Câmara Municipal,
para habitação, o Centro de Saúde e hospitais, para a área da Saúde.
De seguida, foram colocados os documentos a votação, tendo os mesmos sido
aprovados com cinco votos a favor da bancada do Partido Social Democrata e quatro
abstenções da bancada Amar Santa Marta. Os mesmos seguem em anexo a esta ata.

4. Apreciação e avaliação do Inventário de Bens
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que o Executivo tem
algumas dúvidas sobre a constituição do Inventário. Assim, está a aguardar um
parecer da ANAFRE. Nesse Inventário, estão elencados todos os bens adquiridos.
Interveio Liliana Rocha para referir que a bancada Amar Santa Marta comparou
o Inventário em análise com o do ano anterior. Notou algumas diferenças sobre as
aquisições e o abate. Assim, há uma grande discrepância ao nível do material
informático, que não surge no atual documento, questionando sobre a razão.
O Presidente do Executivo esclareceu que não fez a comparação e que a situação
assinalada poderá ter sido causada por algum problema de impressão do documento.
Irá verificar para depois prestar o devido esclarecimento.
O documento segue em anexo a esta ata.
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5. Intervenção do público
Interveio Constantino Araújo para referir que conhece o trabalho efetuado por
Luís Gonzaga enquanto Presidente da Junta de Freguesia e que participou nas suas
obras. Considera que Luís Gonzaga não merece o Prémio Vida, pois é o maior
“fascista” da freguesia.
Interveio Marcelino Ferreira para salientar que as questões colocadas nas
Assembleias são do interesse manifesto do público em geral, não atentando a ninguém
em particular e não sendo provocatórias. Quanto a Luís Gonzaga, considera que o
mesmo não é um “fascista” mas sim um “democrata”, sendo o primeiro Presidente
eleito pelo povo após o vinte e cinco de Abril. Em relação a “Santa Marta Limpa”,
referiu que foi um dos pioneiros a lançar essa ideia e que logo abraçou a iniciativa. No
entanto, a mesma se desvirtuou por completo, considerando que deve continuar mas
com outras vertentes começando, por exemplo, pela sensibilização das pessoas em
tornar a freguesia mais limpa. Manifestou as suas dúvidas sobre os critérios de
construção dos arruamentos no que toca à sua pavimentação, e pediu um
esclarecimento acerca dos mesmos. Por fim, questionou sobre o ponto da situação do
projeto “Casa das Associações”.
Interveio João Barros para informar da existência de uma tampa de esgoto na
Rua da Veiga que está cada vez mais degradada, sendo já do conhecimento do
Executivo. Informou, também, que o espelho no largo de Santa Martinha está virado
para a calçada provocando fraca ou nenhuma visibilidade. Salientou que foram
colocados, neste local, contentores em cima da curva existente. Na estrada de
Samonde, por Fonte Cova, encontra-se um candeeiro a iluminar uma árvore.
Salientou que a obra perto da Igreja ficou bem, mas que já tinha sido realizada uma
no mesmo local há alguns anos.
Interveio António Cruz para questionar sobre a razão desta Assembleia não ter
sido realizada no dia vinte e quatro de abril, como sempre se tem feito. Considera que
o estado social da freguesia está caótico, pois não há um lar para idosos, um apoio
domiciliário conveniente e um levantamento do número de idosos à espera de
carências. Lamenta que os problemas sociais não sejam levantados nas Assembleias.
Por fim, aconselhou o Executivo a ser ambicioso, a apresentar projetos e a reivindicar.
Sugeriu a criação de um “porto de abrigo” e de uma ecovia.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para prestar alguns
esclarecimentos e responder às questões levantadas.
Em resposta a Marcelino Ferreira, e quanto aos critérios dos arruamentos,
salientou que o Executivo os tem mas que o mais importante é fornecer à população
as melhores condições. Relativamente à Rua do Lameiro e a outras ruas onde foi
realizado o saneamento, a responsabilidade é dos Serviços Municipalizados, frisando
que a colocação de cubo foi a melhor opção. Quanto à Casa das Associações, o
trabalho está a ser efetuado.
Em resposta a João Barros, salientou que as reivindicações assinaladas foram
pertinentes mas bastava reclamar diretamente à Junta de Freguesia, pois logo seria
resolvido. Informou que, em relação à tampa de esgoto, o Executivo já reclamou a
situação diversas vezes. Irá tratar do assunto novamente para perceber o que está a
acontecer. No tocante à situação do espelho em Santa Martinha, desconhecia o
problema. Relativamente aos contentores colocados pela RESULIMA, já se procedeu a
uma reclamação junto aos Serviços e foi solicitado uma reunião para discutir este
assunto. Quanto à situação das luminárias, informou que qualquer cidadão pode
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reclamar através do contato da entidade competente, fornecendo aos presentes o
mesmo. Essa situação também pode ser comunicada à Junta de Freguesia, que
procederá à reclamação. No tocante ao adro da Igreja, a primeira obra foi efetuada em
dois mil e nove. Desta vez, o objetivo foi dar melhores condições a quem circula.
Salientou que o material existente foi aproveitado para voltar a ser reutilizado (pedras
e guias).
Em resposta a António Cruz, salientou que este Executivo foi o primeiro a se
preocupar com o estado social da freguesia e convidou-o a estar presente aquando da
apresentação dos dados do estudo gerontológico, elaborados por uma equipa técnica
da ESE (Escola Superior de Educação).
Por fim, informou da realização do “V Concurso dos Produtos da Terra” nos
dias onze e doze de maio.
Interveio a Presidente da Assembleia para apelar ao acompanhamento e à
participação nas atividades da Agenda Cultural da Junta de Freguesia, sempre
publicada para conhecimento da população. Por fim, esclareceu o motivo da realização
desta Assembleia no presente dia.

6. Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com nove votos a favor.
O Presidente do Executivo interveio para prestar alguns esclarecimentos em
relação ao ato eleitoral a realizar em maio.
Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.
Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
- Declaração de ausência/pedido de substituição de Carlos Lourenço e Pedro
Reis;
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
- Relatório de Atividades e documentos de Prestação de Contas relativas ao ano
de 2018;
- Inventário de Bens.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)
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(Judite Jesus Rodrigues Sora)

(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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