ATA N.º 168

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos dezoito dias do mês de setembro 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, 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: Apreciação em relação ao parecer da toponímia – Travessa da
Junqueira;
Ponto quatro: Mapa de Pessoal 2019 – 1ª alteração;
Ponto cinco: Intervenção do público;
Ponto seis: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para informar que não será colocada
a ata da Assembleia anterior a votação pois a bancada Amar Santa Marta colocou
algumas dúvidas acerca da elaboração da mesma, sendo que pretende ouvir a
gravação. A Presidente explicou que deve ser feita uma requisição no prazo de três
dias, a ser enviada por e-mail. Será então agendada uma reunião para esse efeito e
remeter-se-á a aprovação da Ata número cento e sessenta e seis para a próxima
Assembleia. Deu a conhecer que foram rececionados dois e-mails por parte da
bancada Amar Santa Marta. Num foi solicitado a consulta do Estudo Gerontológico. O
Presidente do Executivo já encaminhou a resposta e será oportunamente tratado este
assunto. O outro e-mail foi dirigido à Presidente da Assembleia. Em seguida, a
Presidente da Assembleia dirigiu-se ao parlatório para prestar esclarecimentos sobre
alguns assuntos e por considerar que a Assembleia é o lugar adequado para esse
efeito. Procedeu à leitura do respetivo e-mail para que todos os presentes pudessem
ter conhecimento do seu conteúdo. Este foi enviado por Ana Serra, membro que
encabeça a lista Amar Santa Marta, e veio acompanhado de um anexo. Após a leitura,
deu a saber que o respetivo documento teria de ser datado e assinado para ter a
validade pretendida. Salientou que, embora no e-mail haja uma introdução, este
documento “não diz nada” sem o devido anexo. Considera que, no entanto, “diz muito”
e não aceita o que está escrito no tocante à sua função como Presidente da
Assembleia. Acrescentou que em momento algum deixou de pôr ordem, chamando
sempre a atenção quando há necessidade, em ambas as bancadas. Salientou que já
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foi referido numa reunião que as situações assinaladas pelo documento só acontecem
nesta freguesia. No entanto, esclareceu que nas Assembleias Municipais, talvez a
violência das palavras seja muito maior e quem está na política e nestes meandros
tem de estar preparado para dar e receber. Salientou que não está a querer dizer que
está correto. Relembrou que no final da última Assembleia, terminou a dizer que saía
muito triste, sendo que não estava a especificar, a individualizar. Foi feita uma
generalização, considerando que não havia de facto necessidade de se empolgar os
assuntos. Quanto à questão do desrespeito, considera que existem muitas formas de
desrespeitar. No tocante à saída de José Augusto Meixedo que ocorreu durante a
sessão, informou que não se apercebeu de que se estava a sentir mal. Acrescentou que
a seguir à sua intervenção, será dada oportunidade a José Augusto Meixedo para
prestar os esclarecimentos que achar convenientes. Frisou que, aquando esta
ocorrência, se deveria ter procedido a um pedido de autorização. Considera que neste
documento a bancada Amar Santa Marta “personalizou” a chamada de atenção da
Presidente ou o verbalizar da sua tristeza, sendo que não corresponde à realidade pois
não “personalizou” nada. Frisou que tem dado provas da sua isenção e que neste local
“não é PSD”, apenas representa a freguesia e luta pelo bem-estar de todos os
Santamartenses. Acrescentou que gostaria de ver ambas as bancadas unidas em prol
do mesmo objetivo, e não estas guerras que se fazem sentir constantemente. Afirmou
que quando fizer falta chamar a atenção irá continuar a fazê-lo. Considera que a
bancada Amar Santa Marta fez muito bem em manifestar o seu desagrado por escrito.
Relembrou que a mesma já o tinha feito numa reunião e que esse desagrado foi
transmitido pela Presidente a todos os presentes da bancada do Partido Social
Democrata, apelando ao bom senso e à moderação. No entanto, cada um faz o que
entende, desde que não estejam neste local com palavrões. Considera injusto a
bancada Amar Santa Marta ter levado para o campo pessoal e ter referido que a
Presidente se tenha dirigido especificamente para os seus membros. Destacou que o
documento não tem uma linha condutora lógica e coerente. Achou que a resposta não
deveria ser dada por escrito, mas sim nesta Assembleia. Referiu que respeita a opinião
da bancada Amar Santa Marta, esclarecendo, no entanto, que não é uma pessoa de
subterfúgios ou de ser tendenciosa. Tenta sempre ser o mais isenta possível, tanto na
parte profissional como nesta Instituição. Neste local, afirmou que é Santamartense e
que nunca ninguém lhe viu com polémicas a “fazer ondas” ou a andar de café em café
ou na rua a falar nada de ninguém, frisando que não suporta esse tipo de
comportamento. Em suma, exigiu que se faça o mesmo com a sua pessoa, salientando
que não gosta de ser imiscuída em aspetos que não fazem parte do seu mundo e do
seu ser. Por fim, informou que excecionalmente irá dar oportunidade a José Augusto
Meixedo de se pronunciar antes do primeiro ponto da ordem de trabalhos, pois o
mesmo manifestou essa vontade.
Os respetivos e-mails rececionados seguem em anexo a esta ata.
Tomou a palavra José Augusto Meixedo para esclarecer o motivo do seu nome ter
sido focado. Assim, na anterior sessão da Assembleia de Freguesia foi despoletado
algum mal-estar. Esclareceu que nesse dia, vinte e cinco de junho, se encontrava com
problemas de saúde e tinha estado todo dia no IPO, com incertezas. Nesta Assembleia,
o seu nome foi usado algumas vezes propositadamente, o que é política. Assim, a uma
determinada altura não se sentiu bem, nem fisicamente como psicologicamente, e não
estava animicamente em condições de ouvir aquilo que se estava a dizer a seu
respeito, pois não correspondia à verdade. Assim ausentou-se, não sendo
acompanhado por ninguém, receando que pudesse ter algum problema. Este
problema de saúde ocorrido nesse dia desencadeou um certo desequilíbrio. Nesse
intervalo em que esteve ausente, foram insinuadas “coisas” que não deveriam ter sido
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proferidas, em respeito à pessoa humana. Dirigindo-se à Presidente da Assembleia,
salientou que “não é isso que está aí, há outras coisas e isto é um episódio que só me
diz respeito a mim; o resto é política”. Considera que a política deve ser assumida e
consumida por todos. Frisou que pediu autorização à Presidente para sair da sala
porque não estava em condições para ouvir o que estava a ser proferido a seu respeito.
Referiu que teve um percurso por Santa Marta e fez algumas coisas pela freguesia. No
entanto, nessa sessão, verificou-se que se estava a insinuar e a “gozar” com o nome
José Augusto Ramos Meixedo, nascido em mil novecentos e cinquenta e oito, no dia
vinte e cinco de janeiro, em Santa Marta de Portuzelo. Frisou que ficou entristecido
porque algumas pessoas, que conhece bem, “gozaram” com o facto de ter estado
doente. Salientou que a sua saída da sala não estava reproduzida na Ata, mas que
deve constar. Acrescentou que não estava a criticar as pessoas que insinuaram ou
gozaram com a situação, e nem quer fazê-lo. Considerou que todos os presentes são
sérios e quando se diz algo é sempre em prol de Santa Marta e no sentido de defender
o eleitor. Frisou que a intervenção da bancada Amar Santa Marta tem toda uma série
de antecedentes que foi reproduzida com fiabilidade no documento. De facto, esta
bancada foi segunda escolha, contudo deve haver dignidade no tratamento e nunca
nenhum membro da bancada Amar Santa Marta faltou ao respeito quer com a
Presidente e restantes elementos da bancada Partido Social Democrata, quer com o
Executivo e todas as pessoas presentes nas Assembleias.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para lamentar o motivo da
animosidade que desconhecia na última Assembleia. Considera que, numa situação
de fragilidade em que se encontrava naquele dia e uma vez que a bancada Amar Santa
Marta considerou que isto é de forma reiterada, talvez por precaução e proteção José
Augusto Meixedo não deveria ter vindo à Assembleia. Frisou que a saúde respeita-se
acima de tudo, lamentando que esta situação tenha causado algum constrangimento
na última Assembleia.
Tomou a palavra Pedro Vaz para referir que o assunto trazido pela Presidente da
Assembleia está dado por encerrado, pois foi considerado pela bancada Amar Santa
Marta que não era necessário ouvir a gravação sobre os termos utilizados na respetiva
Assembleia, motivo que despoletou toda esta situação. Transmitiu a esta Assembleia e
à Presidente que não é este documento ou qualquer outro que fará mudar a sua forma
de intervenção. Considera que as pessoas ligam mais à forma do que ao conteúdo,
sendo que é este que deve ficar retido. Cada um fala de uma forma diferente. Frisou
que nunca teve intenção ou ofendeu direta ou indiretamente alguém nas Assembleias.
Trata-se de uma questão de forma.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para salientar a importância de
todos tentarem falar de forma mais cuidada e mais pensada nas próximas sessões. Irá
continuar a interromper quando houver necessidade.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para informar que foi promovido um
encontro com o Vereador Luís Nobre para apresentar a revisão do PDM, e onde alguns
elementos das bancadas estiveram presentes. No final, ficou acordado que as
bancadas e o Executivo deveriam estarem juntos para debater este assunto e, assim,
solicitou aos membros da Assembleia o agendamento de uma data para a realização
de uma reunião. Informou que o Executivo estará na Junta de Freguesia na próxima
segunda e terça entre as dezoito e trinta e as vinte horas para prestar esclarecimentos
quanto a este assunto à população. Sugeriu que a reunião com os membros da
Assembleia se realizasse na próxima segunda-feira, pelas vinte e uma e trinta. Será
possível agendar outra reunião, se necessário. Todos concordaram com esta proposta.
O Presidente salientou que este debate é pertinente para a partilha de intenções que
possam estar vertidas no PDM, e assim deixar ideias favoráveis para a freguesia.
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1. Período antes da ordem do dia

Tomou a palavra Ana Serra para parabenizar a Comissão de Festas da Romaria de
Santa Marta de Portuzelo e agradecer a todas as pessoas que estiveram na
organização desta Romaria, salientando o empenho e o esforço no trabalho que
desenvolveram e que realizaram para que as mesmas tenham decorrido de excelente
forma. Agradeceu também o Presidente do Executivo pelos convites endereçados à
bancada Amar Santa Marta para participar nas diversas atividades e eventos que se
têm realizado na freguesia, frisando que os membros desta bancada continuarão a
estar presentes, sempre que lhes seja possível, tal como já tem acontecido até agora.
Felicitou o Executivo pelas diversas atividades levadas a cabo nos últimos meses,
salientando, no âmbito ambiental, as atividades que têm sido desenvolvidas para
melhorar hábitos e ações da população, em colaboração com os Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana e a Resulima, assim como a
implementação de estratégias no sentido de levarem à recolha do maior número de
material reciclado. Lamentou o facto de a população continuar com comportamentos
que vão completamente em desencontro com as iniciativas levadas a cabo pelo
Executivo, como por exemplo o uso incorreto dos contentores da freguesia e até de
locais públicos. Salientou, ainda: as atividades levadas a cabo na Semana Cultural e
todas as exposições que foram realizadas e estiveram disponíveis à população; a
apresentação da brochura da freguesia e do seu vídeo promocional, considerando que
foi uma excelente ideia e que está muito bem elaborado; a cerimónia de entrega do
Prémio Vida à antiga Padaria e Pastelaria do Souto, sendo esta centenária na
panificação, agradecendo o empenho que a mesma tem tido perante a comunidade.
Manifestou o seu agrado pela limpeza da Ribeira de Fonte Grossa, com o apoio dos
Serviços Municipalizados e da Câmara Municipal. Considera que os gastos neste tipo
de intervenção são inúmeros, mas espera que esta iniciativa se concretize e avance
rapidamente, estendendo-se também às outras ribeiras, tendo em conta os critérios de
prioridade. Realçou a sessão de esclarecimento ocorrida no dia doze do corrente mês
com a presença do Vereador Luís Nobre no tocante ao PDM. Frisou que é com muito
bom grado que a bancada Amar Santa Marta aceita poder colaborar com o Executivo
assim como a restante Assembleia na elaboração em conjunto de tudo aquilo que
consideram importante para a freguesia. Esta colaboração é em prol da freguesia e a
bancada Amar Santa Marta estará sempre disponível. Referiu a sessão de
esclarecimento ocorrida no dia nove de setembro sobre o processo acerca da antena
instalada na rua do Alto Xisto. Considerou-a muito proveitosa pois uma grande parte
da população da freguesia não tinha conhecimento da sua existência ou não percebia
muito bem como é que esta situação decorreu. Salientou os passos dados para tentar
minimizar aspetos negativos desta colocação, lamentando o facto de não ter havido
conhecimento prévio desta situação. Assim os moradores e outras pessoas poderiam
ter tido outro tipo de atitude antes da colocação da respetiva antena. Aquilo que se
pretende é a deslocação da antena e se houvesse um conhecimento prévio da situação,
outras formas de luta se poderiam ter efetuado. Por fim, informou da abertura do
Balcão de Inclusão, um Serviço de Atendimento da Câmara Municipal, que tem como
função prestar informação às pessoas com deficiência e/ou incapacidade e aos seus
familiares acerca dos direitos e dos benefícios que podem usufruir, de acordo com as
limitações que possuem. Parabenizou a Câmara por esta implementação, pois ainda
existe muita população no distrito que ainda não sabe exatamente aquilo a que tem
4

direito e a quem se pode dirigir para poder ajudar estas pessoas a minimizar as
situações.
Tomou a palavra Liliana Rocha para salientar que é altura de efetuar um balanço.
Questionou o Executivo acerca do ponto de situação dos diferentes projetos que o
mesmo se propus efetuar durante a campanha eleitoral. Relembrou as propostas do
Executivo, a saber: a requalificação do Souto da Silva, incluindo a colocação de novo
piso, a condução de águas pluviais, a construção de sanitários e renovação de
equipamento desportivo. Questionou se este projeto será cumprido na sua totalidade
ou só em parte e sobre o “timing” previsível para a sua execução; a criação de uma
zona de lazer em Santa Martinha, questionando se já existe um projeto ou qual o
ponto em que se encontra; o Parque Infantil da Cooperativa Capitães de Abril, que
continua a aguardar eternamente as verbas oriundas da Câmara; a requalificação do
parque desportivo de Loteamento da Boavista, o qual se situa numa zona
relativamente central da freguesia e tendo bastante potencial para ser um local
dinamizador da mesma, sobretudo para a faixa etária mais jovem. Frisou que muitos
Santamartenses questionam acerca desta requalificação; a construção de uma zona de
lazer no Loteamento do Moreno, questionando acerca da existência do projeto; a
requalificação da Praia da Preguiça, um assunto já abordado na última Assembleia e
sempre adiado. Considera que com a revisão do PDM e tendo em conta o que foi
solicitado pela Câmara, se verifica a oportunidade de definir uma estratégia conjunta
que permita no futuro o melhoramento de toda esta área; a pavimentação do
Embarcadouro do Pinheiro, junto à margem do Rio Lima, com a criação do
ancoradouro para embarcações de pesca e recreio. A bancada Amar Santa Marta e o
Executivo tinham pensado na criação de uma pequena marina que trará uma fonte
adicional de receita para a Junta de Freguesia. A revisão do PDM poderá ter um papel
importante e a bancada Amar Santa Marta estará disposta a colaborar; a construção
da Casa das Associações, uma das bandeiras da campanha eleitoral; o
desenvolvimento do Projeto de requalificação do Parque Desportivo da Casa do Povo,
questionando sobre em que ponto se encontra o mesmo e se há algum interesse por
parte da Associação Cultural e Desportiva de Santa Marta de Portuzelo. Relativamente
à Junta de Freguesia e população, um dos objetivos era o de desenvolver mecanismos
de incentivo e apoio ao empreendorismo jovem, em colaboração com associações
empresariais e outras instituições. Questionou acerca deste assunto, sobre o que
efetivamente se realizou. Quanto às Infraestruturas e Rede Viária, o principal ponto é
a continuação/conclusão da rede de saneamento básico, nomeadamente nos lugares
de Samonde, Talharezes e Fonte Grossa. Na última Assembleia, foi afirmado que o
Vereador Luís Nobre referiu que o lugar de Samonde era uma das suas prioridades.
Assim, faz votos para que este projeto se mantenha e se torne uma realidade. No
tocante à Educação e Cultura, um dos pontos apresentados foi a criação de um Fórum
da Juventude, de forma a promover o debate de ideias e valorizar o jovem para a
cidadania ativa. Questiona se algum passo já foi dado nesse sentido. Em relação ao
Desporto e Associativismo, foi referido a aposta na criação de circuitos pedestres,
questionando se já existe algum delineado. Quanto à promoção de ações na
observação da fauna e flora existentes na margem Ribeirinha, questiona se alguma já
foi realizada. Por fim, e em relação à Ação Social e Saúde, foi referido o seguinte:
“assumir definitivamente o compromisso de estabelecer os contactos, tendo em vista a
implementação na nossa freguesia das valências dos serviços de apoio domiciliário e o
lar de idosos”. Neste ponto, sabe-se que o Executivo colaborou com o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo na realização do Estudo Gerontológico da freguesia. O
mesmo foi apresentado publicamente na Semana Cultural mas ainda não se encontra
disponível para consulta pelas autoras. Espera que esta consulta seja disponibilizada
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brevemente para se poder ter uma visão crítica do mesmo, a qual só é possível com o
acesso a todos os dados. Para concluir, relembrou que na candidatura o Executivo
afirmou que não cai em promessas, assumindo antes compromissos os quais
passaram por um conjunto de intenções. Relembrou que as boas intenções não
chegam e que é preciso colocar os planos em prática.
Tomou a palavra António Antunes para, em nome da bancada do Partido Social
Democrata, louvar o esforço das várias Comissões de Festas que a freguesia tem, pelo
trabalho desenvolvido e que conseguem, apesar das dificuldades, levar a bom porto o
nome de Santa Marta e trazer muita gente à freguesia durante esse período. Assim,
Santa Marta se engrandece e é uma freguesia notada e referenciada no Concelho.
Mencionou a Semana Cultural, destacando a brochura divulgada assim como o vídeo
promocional, dois elementos inovadores que servem para promover a freguesia junto
dos pontos turísticos da Região de Turismo e assim trazer mais gente a Santa Marta
para conhecer o que se tem para mostrar. Questionou o Executivo se algum apoio foi
dado por parte da Câmara Municipal, pois a freguesia, desta forma, também está a
ajudar a divulgar o Concelho de Viana. Destacou o Estudo Gerontológico, que deu
uma visão do estado da freguesia, ajudando assim o Executivo a ter uma noção das
decisões que deverá tomar no futuro. Referiu as inúmeras visitas de Vereadores na
freguesia e, sabendo que a Vereadora da Cultura visitou o Museu do Linho,
questionou se a mesma procedeu à deliberação desta obra e, também, que
deliberações foram atribuídas em dois mil e dezanove e quais as que ainda estão
pendentes. Quanto à requalificação do Parque Desportivo da Bela Vista, considera que
o investimento nesse espaço não será assim tão avultado e proporcionar-se-á aos
jovens um espaço livre para praticar os mais diversos jogos sem ter que utilizar outros
espaços fora da freguesia. Por fim, destacou o Boletim Informativo distribuído em
julho, frisando que espelha as atividades desenvolvidas e as obras executadas pelo
Executivo no primeiro semestre, para além de divulgar diversas informações. Dessas
informações, destacou aquela que faz referência à Eco-Freguesia, pois Santa Marta é a
única no Distrito. O Boletim também informa os habitantes de como devem proceder
na recolha do lixo. Referiu o empenho do Executivo com os serviços na divulgação do
projeto Viana Abraça, lamentando que os atos praticados pela população em nada
dignifica uma Eco-Freguesia. Alertou para a consulta do Boletim Informativo ou a
deslocação à Junta de Freguesia, caso haja alguma dúvida sobre a recolha dos
resíduos.
Tomou a palavra Pedro Vaz para questionar o Executivo sobre a suposta alteração à
circulação de trânsito nestas artérias que envolvem a Junta de Freguesia, a Rua
Doutor Sousa Gomes e o Embarcadouro do Pinheiro, já debatida em mandatos
anteriores. Sabe-se que a Junta de Freguesia já remeteu para os serviços da Câmara,
responsáveis por essa área, o tratamento deste assunto, e pretende então saber em
que ponto se encontra esta questão. Salientou que a zona supracitada se encontra
atualmente caótica e prende-se obviamente com uma maior afluência de pessoas ao
Centro de Formação Profissional e com todo o conjunto de Serviços que por ali se
encontram, como o Centro de Saúde. No entanto, como ainda há espaços para
estacionar, as pessoas deixam os veículos de qualquer forma, provocando
constrangimentos enormes. No tocante à Rua Reitor Agostinho de Brito, o Executivo já
iniciou uma parte, sendo que está concluída. Frisou que aquando a realização do
Centro Escolar, e no seu entender, foi falta de visão estratégica da Câmara Municipal
não ter concluído o arruamento em toda a envolvente. Assim, já tinha sido feito na
altura porque já tinha havido cedências e este constrangimento não tinha que ser
pensado alguns anos após a inauguração do Centro Escolar. Frisou, ainda, que nem
para o corpo docente e discente foram criados lugares necessários ou suficientes para
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aquele Centro Escolar. No lado da Rua Reitor Agostinho de Brito e quanto à circulação
dos autocarros, questionou acerca do início da segunda fase e se está a ser calculado
os apoios camarários. A seguir, e quanto ao ponto de situação de tudo aquilo que se
faz na freguesia, considera que nem tudo corre bem como em qualquer freguesia
doutros Municípios, pois nem todos estão contentes. Salientou que concordar com
uma boa execução de uma obra ou de uma atividade é um exercício difícil de se fazer,
mas nada custa dizê-lo. Esse exercício acabou de ser feito por Ana Serra, aquando a
sua intervenção. Considera que é normal algumas pessoas terem dificuldades em fazer
este exercício de reconhecimento, mas não é normal ver reiteradamente o Executivo de
Santa Marta a ser enxovalhado das piores formas possíveis e imaginárias, na praça
pública. Acrescentou que não tem visto nenhuma palavra de apoio ou de indignação
por parte da bancada Amar Santa Marta, também conhecedora do assunto. Nem uma
palavra de solidariedade para com este Executivo pela forma como tem sido tratado na
praça pública e enxovalhado. Referiu que a freguesia é falada pelas melhores razões
noutras localidades mas, na freguesia, o que mais interessa são as “ervinhas” e não
propriamente a atuação do Executivo. Considera que a freguesia é mais do que uma
“Freguesia de ervinhas à beira da estrada” e existem assuntos muito mais importantes
para serem tratados nesta Assembleia. Salientou a dificuldade da limpeza da
freguesia, acrescentando que João Natálio Cunha também o sabe por ter pertencido a
executivos anteriores, e ter também efetuado esta tarefa. Frisou que este Executivo
não utiliza herbicidas e há produtos autorizados que têm um custo elevado. Considera
que outras freguesias têm problemas muito maiores que Santa Marta, quanto a este
aspeto, mas para alguns este problema só se constata em Santa Marta. Nunca foi
questionado, na intervenção do público, o ponto de situação das deliberações da
Câmara Municipal par a Junta de Freguesia ou, por exemplo, o pagamento das obras
da requalificação do Souto de Santa Marta. Informou que qualquer pessoa pode saber
as deliberações que são atribuídas às freguesias, pois estão nas atas da Câmara
Municipal. Aconselhou a consulta das mesmas para constatar que há diferenças
abismais, mesmo entre freguesias da mesma cor política. Acrescentou que esta
situação não se deve à falta de propostas e projetos apresentados pela Junta de
Freguesia. Questionou o Executivo sobre o que está neste momento submetido à
Câmara Municipal e sobre aquilo que não foi submetido, por se ter noção do que
poderá ser executado ou não no imediato. Aconselhou o Presidente a não fazer muita
“queixinha” da Câmara Municipal, pois já foi chamado para se justificar de uma
afirmação que não teve gravidade nenhuma, proferida numa Assembleia de Freguesia.
Solicitou o ponto de situação das deliberações, quais as propostas submetidas à
Câmara aguardando deliberação e aquilo que tem na carteira para apresentar mas
que aguarda uma oportunidade para o poder fazer. Por fim, destacou as seguintes
obras: a Rua do Lameiro, que já se encontra em fase de conclusão (com a obra dos
passeios); a execução da obra na Rua de Portuzelo, onde se verifica um bom acesso
àquela zona e umas outras tantas ruas que foram melhoradas ou requalificadas.
Questionou sobre o que há ainda para fazer ou em fase de andamento e também sobre
a obra dos passeios do Centro Cívico.
Tomou a palavra Liliana Rocha para, em resposta a Pedro Vaz, salientar que a falta de
apoio ao Executivo por parte da bancada Amar Santa Marta não corresponde à
verdade. Considera que quem se esconde atrás de uma capa de anonimato não merece
um minuto de atenção por tudo aquilo que faz, pois “ataca” e coloca imagens pessoais,
atitudes que nunca deveriam acontecer, não merecendo sequer que se fale sobre essa
pessoa. Considera que a bancada Amar Santa Marta não se revê naquilo que é exposto
nem faz parte da sua forma de estar.
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Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos e
responder às questões levantadas.
Assim, e relativamente à intervenção de Ana Serra, agradeceu as felicitações
atribuídas. Relativamente à limpeza das ribeiras de Fonte Grossa, deu a saber que já
se efetua há dois anos pelos Serviços Municipalizados. Trata-se de um projeto da
Câmara Municipal, mas foi avante devido à insistência do Executivo. Informou que há
um projeto da Câmara Municipal acerca do levantamento do circuito das águas,
iniciativa do Executivo. Esta proposta permitiu fazer o levantamento no Concelho e,
quanto a Santa Marta, o levantamento já foi realizado e o Executivo espera a obtenção
de alguma verba para proceder a uma intervenção na freguesia.
Quanto à intervenção de Liliana Rocha, que efetuou um balanço, informou que o
Executivo só o fará daqui a dois anos. Acrescentou que se tivesse cento e cinquenta e
sete mil euros numa freguesia com menos população, tudo seria mais fácil. Deu a
saber que a deliberação do Núcleo Museológico, solicitada desde o início de dois mil e
dezassete, só foi atribuída agora há pouco tempo. Quantos aos projetos do Executivo,
que são diversificados, informou que o do Souto da Silva aguarda deliberação e que há
cerca de cento e vinte e cinco mil euros de projetos que também aguardam. A Rua do
Lameiro ainda não tem deliberação, sendo que não faz sentido iniciar a obra. O
mesmo acontece com a Rua Reitor Agostinho de Brito, onde a obra foi iniciada por
pressão de um morador. Informou que foi solicitada à Câmara Municipal uma DUP
(Declaração de Utilidade Pública) para avaliação, no objetivo de se fazer uma
expropriação de um terreno para a continuação da obra. Quanto ao Loteamento do
Moreno, o levantamento topográfico já foi solicitado e continua-se a aguardar. No
loteamento da Boa Vista, o orçamento já está efetuado mas ainda se aguarda. Em
relação à requalificação do campo da Casa do Povo, a Associação Cultural e
Desportiva está a tratar do assunto com a Vereação e a intervenção será efetuada
quando for oportuno. Relativamente à rede de água, está previsto um pequeno
alargamento na Travessa da Lomba e relembrou que já há água com saneamento na
Rua do Lameiro, na Rua da Paz, na Rua da Fábrica, na Travessa da Chão, na Rua
José de Brito e na rua do Altinho. Quanto ao lugar de Samonde, o Executivo continua
a insistir com o Vereador. Voltou a frisar que a promessa, quanto a este local, não é do
Executivo nem da bancada Amar Santa Marta, mas sim dos candidatos à Câmara
Municipal de Viana do Castelo, que prometeram em Campanha o saneamento neste
mandato como no anterior. No entanto, ainda não foram agendadas reuniões para o
tratamento desta questão nem efetuado o levantamento prometido. Acrescentou que a
Junta de Freguesia não fará um centímetro que seja de saneamento nem de rede de
água. No que concerne aos trilhos, o projeto está na Câmara Municipal e está a ser
analisado por um técnico. Quanto ao Estudo Gerontológico, aguarda-se a resposta da
Doutora Carla Faria, considerando que deveria ser tornado público. No entanto é a
mesma que deve indicar o trâmite do projeto. Assim, e quanto aos projetos, o
Executivo mantém o que foi comprometido. Em relação aos passeios da Avenida, está
agendada para outubro a sua construção, para dar continuidade à obra. Informou da
existência de um investimento de oitenta mil euros, feito pela Câmara Municipal no
território da freguesia para o Pavilhão, a fim de que os alunos possam praticar
desporto em condições, sobretudo na altura de inverno. Quanto à questão da
brochura, ainda não foi dado nenhum apoio apesar de já o ter sido solicitado.
Salientou que a Eco-Freguesia não são apenas os caminhos, mas as pessoas são livres
de terem a sua opinião em relação ao que pensam. No tocante à circulação de trânsito
nas envolventes da Junta de Freguesia, o projeto já foi colocado, os Técnicos já
estiveram nos locais e aguarda-se a solução do constrangimento verificado. Referiu o
envio de um mail a pedir uma paragem no lugar de Samonde, sendo da
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responsabilidade da Câmara Municipal a instalação desse equipamento, mas continua
a não haver resposta. Felizmente tem sido igual em todas as freguesias. No caso da
Rua do Regedor, obra que inicialmente não estava projetada, o Executivo achou
pertinente a sua execução para aproveitar o alargamento. O mesmo aconteceu com a
Rua do Lameiro. Informou que a última verba atribuída pela Câmara ao Souto de
Santa Marta foi em fevereiro de dois mil e dezanove. Em conclusão, indicou as
deliberações aguardadas, a saber: a Rua Reitor Agostinho de Brito, o alargamento da
Rua do Lameiro e o Souto da Silva.

2. Informação do Presidente da Junta

O Presidente do Executivo tomou a palavra para, em primeiro lugar, retificar a
data do documento (dezoito de setembro). Destacou o ponto dois do respetivo
documento “Informações à Assembleia”, no tocante ao apoio na aquisição de uma
carrinha. Esclareceu que em dezanove de novembro de dois mil e sete, foi rececionada
uma deliberação da Câmara Municipal para aquisição de uma carrinha no valor de
vinte mil euros. Esta deliberação foi transferida até o ano de dois mil e nove, em
pequenas tranches. O Executivo da altura achou que realmente não devia comprar a
carrinha, sendo que comparticipou na compra de duas carrinhas: uma para a
Associação Cultural e Desportiva e outra para o Ciclismo do Centro Paroquial, que
ainda hoje circulam. Assim, a Junta de Freguesia assumiu esse encargo. Quando o
Executivo atual tomou posse, a verba estava disponível nos cofres mas considerou que
a compra da mesma não fazia sentido e a verba não era suficiente para a sua compra.
O Executivo solicitou uma alteração à deliberação, em onze de julho de dois mil e
catorze, para outras requalificações (Rua e Largo de Santa Tecla, alguns arranjos para
a Casa do Povo) que a Junta de Freguesia tinha assumido. Estas informações estão
expressas na Ata de vinte e quatro de julho de dois mil e catorze, onde se verifica a
retificação da deliberação de nove de novembro de dois mil e sete. Essa retificação
alterou realmente a verba para outras obras. A seguir, no dia dezoito de setembro de
dois mil e catorze, a Assembleia de Freguesia foi informada desta retificação. Voltou a
frisar que a freguesia não necessita da carrinha, até porque não é solicitado este
serviço. As Associações têm as suas carrinhas, a Escola é beneficiada de transporte
pela Câmara e a Associação de Pais não necessitava. Em suma, o problema da
carrinha já está resolvido desde dois mil e catorze. Toda a documentação referente a
este assunto segue em anexo a esta ata, assim como a Informação do Presidente da
Junta de Freguesia.

3. Apreciação em relação ao parecer da Toponímia – Travessa da Junqueira

Tomou a palavra o Presidente do Executivo para informar que se trata de um
pedido de um proprietário de um terreno desta zona, em virtude de não existir
toponímia neste local e o mesmo ter necessidade de solicitar o número de polícia.
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Como este local vai ter à Rua da Junqueira, o Executivo propus o nome de Travessa
da Junqueira e este assunto é trazido à Assembleia para obter um parecer.
Foi colocada a proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade, com nove votos a favor. O documento segue em anexo a esta ata.

.
4. Intervenção do público

Interveio Marcelino Ferreira para transmitir um testemunho que ocorreu com ele,
relacionado com a abertura desta Assembleia e que ajudará de alguma forma a
contribuir para aquilo que foi alertado. Assim, mencionou que por altura das eleições
autárquicas, foi interpelado por uma senhora. Esta disse-lhe que o seu voto iria ser
direcionado para Paulo Maciel, desculpando-se. A resposta dada foi que não tinha
nada que pedir desculpa, pois a opção era da senhora e jamais ele iria tentar que a
mesma mudasse de ideias. No dia das eleições, a mesma senhora pediu se, no final do
dia, lhe podia informar acerca dos resultados. No decorrer da conversa, foi abordado
por um indivíduo, conotado ao Partido Social Democrata e conhecido em Santa Marta,
que declarou que não podia continuar com o que estava a fazer. Foi-lhe explicado o
motivo deste contato estabelecido, próximo das secções de voto. Considera que se nota
uma certa dificuldade em viver em democracia. Já conheceu vários Presidentes de
Junta de Freguesia, salientando a amizade que nutre com todos. Questionou o atual
Presidente do Executivo se tem alguma dificuldade em lidar com aqueles que são
diferentes, assim como a sua equipa, à exceção de Ricardo Afonso e António Antunes.
Salientou que o Presidente às vezes “ignora” as pessoas, não as cumprimentando.
Considera que um dos pilares da democracia é saber aceitar a diferença,
independentemente da sua natureza. No tocante à espera das deliberações, questiona
se esta não será devida à falta da qualidade dos projetos, não se tratando de
quantidade pois o Executivo tem uma “carteira recheada” de projetos. Também poderá
ser pela forma como o Presidente se coloca enquanto autarca da freguesia, na
apresentação dos projetos. Quanto ao assunto das “ervas”, salientou que não é
entendido neste assunto. Frisou que na última Assembleia, o Presidente informou que
Santa Marta foi a primeira freguesia a receber os compostores. No entanto, não
corresponde à realidade, pois os mesmos já tinham sido entregues em outras
freguesias. Informou que na zona onde habita, o Alto Xisto, existe a propagação
acelerada de uma colónia de gatos, questionando acerca da disponibilidade do
Executivo para tentar travar esta enfermidade. Manifestou o seu agrado pelas palavras
endereçadas a Natálio Cunha, considerando-o o “bombeiro” do Executivo do autarca
Hermenegildo Costa, sendo que merece o maior respeito de todos. Por fim, e no que
concerne à antena colocada no Alto Xisto, solicitou um esclarecimento relativamente à
data do conhecimento da colocação da mesma. Manifestou o seu desagrado por esta
colocação, em nome dos habitantes deste local. Considera que a Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia cometeram um grande erro, sendo que a Câmara deve ser
chamada à atenção.
Interveio o jovem Soares para propor ao Executivo a colocação de um espelho na Rua
Padre Torres, pois encontra-se nesse local um cruzamento perigoso e com pouca
visibilidade para os condutores.
Interveio Dona Aurora para prestar um esclarecimento. Assim, questionou os
presentes relativamente aos benefícios que usufruiu quanto às obras na Rua do
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Lameiro. Salientou que o Presidente do Executivo solicitou-lhe a cedência de terreno
para o alargamento do caminho e colocação do saneamento. Em virtude de ter havido
algumas desavenças com certos vizinhos, há uns tempos atrás, a mesma não quis
ceder. Considera que não é beneficiada pois não passa naquela rua para baixo, pois a
sua entrada encontra-se na parte de cima. Além disso, já foi prejudicada pela Câmara
em área de terreno. Informou que noutra rua ao lado, investiu o seu dinheiro para a
construção de muros e para o seu alargamento, sendo que assumiu todos os gastos e
foi prejudicada. Quanto à Rua da Vinagra, existem quatro portas viradas para a
mesma, o que denuncia a existência de casas. Acrescentou que não está ligada a
nenhum partido político e que o seu voto é dado pela pessoa em si. Por fim, alertou
para que a deixem em paz com as amizades que tem e com o que faz, e que terminem
com os comentários desagradáveis que andam a ser publicados.
Interveio Cristina Siano para, em defesa da honra, responder a Marcelino Ferreira.
Assim, manifestou o seu desagrado pelas palavras proferidas pelo mesmo sobre o facto
de ter afirmado que a mesma, o Presidente do Executivo e Pedro Vaz não saberem
viver em democracia e não aceitarem a democracia. Convidou-o a conversar sobre
democracia, no final desta Assembleia. Considera que a democracia e o cumprimento
ou não das pessoas são coisas distintas, sendo que não é obrigada a cumprimentá-lo
na rua. Quando não o cumprimenta, será por algum motivo que o mesmo deve
conhecer.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para prestar alguns esclarecimentos e
responder às questões levantadas.
Em resposta a Marcelino Ferreira, considerou que se sentia lisonjeado pelas suas
palavras. Quanto à questão da democracia, referiu que é democrata a cem por cento,
pois cumprimenta todos os Santamartenses. No tocante aos compostores, salientou
que não percebeu a questão levantada. Frisou que vieram na data mencionada e que
tinha dito publicamente que foi feita uma proposta para que Santa Marta fosse a
primeira freguesia a recebê-los. No entanto, foi proposto uma situação diferente: será
a única freguesia do Concelho sujeita a uma avaliação, sendo que começaram com
uma estratégia diferente. Em relação à situação da antena do Alto Xisto, relembrou
que já foi informado sobre a data de tomada de conhecimento.
Em resposta ao jovem Soares, agradeceu a sua intervenção. Informou que, aquando a
reunião sobre a reorganização do trânsito para esse local, o sinal de trânsito tinha
desaparecido após a ocorrência de um acidente. Foi feito um ofício à Câmara a
solicitar outro mas a entidade competente, quando esteve no local, informou que não
era necessário a sua colocação, devido às regras de prioridade. Voltou a frisar que a
Junta de Freguesia não pode colocar um sinal de trânsito mas apenas efetuar uma
alteração. Foi sugerido a colocação de um espelho pelo Executivo, mas como se está a
estudar a reorganização do trânsito, não se justifica a sua colocação.
Relativamente à intervenção de Dona Aurora, confirmou que o Executivo a abordou
quanto ao assunto referido, no sentido de um benefício para todos os habitantes
daquele local. Considera que aquela obra foi uma boa intervenção. Esclareceu, ainda,
que o poste que lá se encontra não foi retirado mais cedo devido a todo um conjunto
de processos. Foi solicitada a deslocação do poste antes do alargamento. No entanto,
verificou-se uma espera de seis meses para que a EDP concluísse esse trabalho. O
Executivo pode comprovar a persistência quanto a este assunto, através dos diversos
contatos efetuados e que estão arquivados.
Por fim, relembrou que no próximo dia seis de outubro haverá eleições e que os
procedimentos serão idênticos às anteriores. Apelou aos votos dos presentes e
informou que Santa Marta é uma freguesia-tipo, pois realizar-se-á uma sondagem à
boca da urna.
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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:
- E-mail da bancada Amar Santa Marta (solicitação do acesso ao Estudo
Gerontológico);
- E-mail de resposta do Executivo quanto à solicitação da consulta do Estudo
Gerontológico);
- Anexo do e-mail da bancada Amar Santa Marta de 21 de julho de 2019;
- Documentação referente à deliberação concedida para aquisição de uma
carrinha;
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
- Proposta de Toponímia- Travessa da Junqueira.

(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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