ATA N.º 149

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e
uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, nesta freguesia de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de
Freguesia, com a presença de todos os elementos, exceto Joaquim Parente Antunes, o
qual não se fez substituir por ninguém, conforme convocatória elaborada pela sua
Presidente, em sessão ordinária, estando ainda presente o Presidente, o Secretário e a
Tesoureira do Executivo. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Assuntos de interesse da freguesia;
Ponto quatro: Intervenção do público;
Ponto cinco: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para dar a conhecer as
justificações de presença de Lino Ricardo Soares Rodrigues e Fátima Cristina Afonso
Ferreira Preza, elementos da bancada do Partido Socialista. Seguidamente, informou
que Joaquim Antunes deveria apresentar-se nesta Assembleia e, não estando
presente, também não apresentou nenhum pedido de substituição. Sendo assim,
anunciou que João Gomes não poderia estar presente na mesa pois não está a
substituir ninguém. Acrescentou que, segundo a Lei 75, Joaquim Antunes teria de se
apresentar pois terminou o período do pedido de suspensão de mandato. Como se
encontra ausente, teria que apresentar uma justificação para que alguém o
substituísse.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para solicitar à Presidente da
Assembleia que explicasse quando Joaquim Antunes entregou o pedido de suspensão
e que os cento e oitenta dias atribuídos já terminaram.
A Presidente da Assembleia tomou novamente a palavra para informar, então,
que Joaquim Antunes pediu suspensão por cento e oitenta dias, tendo-a renovado por
mais cento e oitenta dias, sendo que perfaz um total de trezentos e sessenta dias. O
último pedido deu entrada em vinte e três de dezembro e, neste momento, já
ultrapassou os cento e oitenta dias previstos. Informou, ainda, que só pode pedir um
total de trezentos e sessenta e cinco dias e que, nesta Assembleia, poderia ter
prorrogado a suspensão por mais cinco dias. Aconselhou os presentes a efetuar uma
leitura da Lei 169, pois debruça-se sobre este assunto.
De seguida, foi colocada a ata número cento e quarenta e oito a votação, sendo
que a mesma foi aprovada com sete votos a favor e uma abstenção da bancada do
Partido Socialista, em virtude da ausência do membro Ana Rita Pereira na Assembleia
anterior.

A Presidente da Assembleia tomou a palavra para informar que Ana Rita Pereira
apresentou a sua justificação fora de prazo e que essa falta será considerada
injustificada, pois os prazos de entrega devem ser respeitados.
Seguidamente, procedeu-se à leitura da correspondência recebida. Assim, foi
lida uma carta dirigida à presidente da Assembleia, enviada por João Gomes e que se
encontra em anexo a esta ata.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para comunicar que tem em sua
posse os artigos evocados na carta, para esclarecer os presentes sobre cada um deles,
salientando que não o irá fazer na Assembleia mas no fim da reunião, para quem
quiser alguma explicação. Considerou que o conteúdo que consta na carta não
corresponde à verdade e que a senhora Malala, que recebeu o Prémio Nobel da Paz,
ficaria muito desiludida por estar a aplicar frases suas numa inverdade, presente
nesta carta.
No seguimento da correspondência, a Presidente da Assembleia comunicou que
o Executivo apresentou um pedido à Assembleia, “Pedido de documentação da
Assembleia de Freguesia de abril de 2015”, procedendo à sua leitura. O documento
encontra-se em anexo a esta ata. Acrescentou que outro pedido foi apresentado pelo
Executivo, “Pedido de cópia da ata 147”, procedendo à sua leitura. O documento
encontra-se em anexo a esta ata.

1 Período antes da ordem do dia
Tomou a palavra Luís Gonzaga e, dirigindo-se ao Presidente do Executivo,
salientou que descobriu em Samonde um caminho de servidão que foi intervencionado
pela Junta de Freguesia anterior, situado perto da capela de Santa Tecla, sendo o
primeiro caminho à esquerda, “Caminho do Balteiro”. Informou que era utilizado por
doze serventuários e a Junta, com recurso a dinheiro dado pelos utentes, aplicou uma
obra, sendo que é proibido pois é de natureza privada. Considerou que aquilo que não
se deve fazer não deve ser aprendido com o passado. Relembrou que a primeira coisa
que fez em mil novecentos e setenta e quatro, quando tomou posse da Comissão
Administrativa, foi procurar as datas da Monarquia. Estava desejoso de saber a
transição da Monarquia para a República, para aprender aquilo que fizeram bem como
aquilo que fizeram mal. Relativamente ao Regimento, considerou que peca por
omissão, pois não define nem regulamenta quando uma pessoa do público se dirige a
um membro da Assembleia, salientando que, o que tem sido habitual, é a intervenção
do Presidente do Executivo como o único a responder a questões levantadas pelo
público. Considerou, ainda, que qualquer membro da Assembleia tem o direito de
resposta a uma intervenção do público.
Seguidamente, Luís Gonzaga dirigiu-se a Carlos Ferreira e relembrou-o que,
numa ocasião em que se encontravam na sede do Partido Socialista, este interveio em
seu favor, afirmando que era a pessoa indicada para ser o Presidente da Junta. Ficou
muito sensibilizado com as palavras proferidas, pois correspondia à verdade e nunca
cometeu nenhum crime de gestão autárquica. Salientou, ainda, que tudo o que fez na
autarquia foi para o bem da freguesia. Referiu que quando uma pessoa é atacada
injustamente, isto magoa e esperava um mínimo de seriedade por parte de Carlos
Ferreira.
Por fim, dirigiu-se a António Antunes para relembrá-lo que tomou posse há
quarenta e um anos e que ainda não era nascido. António Antunes tinha referido que
respeitava a sua idade, o que significa que não respeitou o resto, nem as ações
praticadas e as obras feitas. Acrescentou, ainda, que nunca teve divergências com o

seu pai, mesmo discutindo política. Aconselhou-o a perguntar ao pai quem é Luís
Gonzaga.
Seguidamente, procedeu à leitura de um requerimento dirigido à Presidente da
Assembleia. O documento encontra-se em anexo a esta ata.
Tomou a palavra António Antunes e, em resposta a Luís Gonzaga, considerou
que o nome do pai não deveria ser evocado, pois não está presente nesta Assembleia e,
como tal, não se pode defender. Afirmou que tem imenso respeito pelo seu passado e
que, em relação ao “ter idade”, não é sinónimo de ser donos da razão. Esclareceu que
foi referido a reunião em que estiveram presentes para ouvir uma gravação, sendo que
Luís Gonzaga pôs em questão que a mesma foi manipulada. Salientou, ainda, que não
admite que ponha em causa a idoneidade de todos os presentes nessa reunião. Por
fim, acrescentou que continua a respeitá-lo como o fez até agora.
Interveio Luís Gonzaga para salientar que, na ata de Assembleia de Freguesia do
mês de abril, consta que Pedro Vaz afirmou que lhe confidenciaram num café a
receção de dinheiro de deslocações na freguesia, por parte de Luís Gonzaga. Frisou
que, nessa reunião para ouvir a gravação, verificou que não constava esta afirmação,
na gravação. Relembrou que, nessa Assembleia, Luís Gonzaga tinha proferido que o
processava no tribunal, sendo que não obteve nenhuma resposta de Pedro Vaz, a não
ser um olhar. Na gravação não existe esse ato e considerou que tem o direito, a
legitimidade de afirmar que a gravação foi feita a posteriori.
Interveio Pascoal Antunes para se dirigir a António Antunes e salientar que Luís
Gonzaga não pôs em causa a sua honra nem apelou o seu pai e que tinha, de facto,
proferido que apenas respeitava a idade de Luís Gonzaga. Sendo assim, não respeita
mais nada.
Em seguida, e relativamente ao panfleto distribuído pelo Partido Socialista,
tratado como “lixo” pelo antecessor e que, segundo a Presidente da Assembleia, é uma
cópia da ata “chapada”, afirmou que, de facto, é o que consta na ata e, se é
considerado como “lixo”, então consideram a ata em si “lixo”. No que toca ao Prémio
Vida, Cristina Siano tinha afirmado que constava no programa eleitoral do Partido
Socialista. Salientou que tem em posse o panfleto e, se encontrarem o Prémio Vida,
poderão chamá-lo de hipócrita.
A seguir, e dirigindo-se à Presidente da Assembleia, salientou que foram
apresentadas duas propostas pela bancada do Partido Socialista, frisando que esta
tinha referido, na última Assembleia, que não podiam apresentar propostas. No
“Regimento de 2013-2017”, no artigo 25, 1.1., e no que toca ao uso da palavra, consta
que será concedido pelo Presidente aos membros da Assembleia para apresentação de
propostas. Ora, duas já foram apresentadas e não foram aceites.
Por fim, e quanto à toponímia em que a bancada absteve-se na última
Assembleia, referiu que a razão não foi pela atribuição dos nomes, mas sim pelo facto
de a bancada do Partido Socialista não ter sido convocada para dar a sua opinião,
salientando que um dos nomes correspondia e os outros não.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para informar que não foi referido
que ninguém podia apresentar propostas, salientando que a bancada do Partido
Socialista é convocada para a preparação das Assembleias, sendo que podem
apresentar propostas conjuntas com o Executivo, mas nunca quiseram formar grupos
de trabalho.
Interveio Pascoal Antunes para salientar que o Edital da Assembleia de abril
saiu no dia dezasseis de abril e foram convocados para uma reunião de preparação no
dia vinte e quatro de abril, sendo que a Assembleia era no dia seguinte. Considerou
que nada poderia ser feito, pois já constava no Edital o nome das ruas. Apontou outra
falha, a saber a falta da afixação dos editais da presente reunião.

Interveio Pedro Vaz para relembrar, mais uma vez, que as Assembleias servem
para debater os assuntos da freguesia, interpelando o Executivo. Frisou que um
membro da bancada do Partido Socialista tem muito gosto em mencionar o seu nome,
não trazendo nada de novo à Assembleia. Salientou que, relativamente às palavras
proferidas por Luís Gonzaga, a saber que não usou, não cobrou nada, foram termos
não usados desta forma. Informou os presentes que, nos próximos dias, irá dar
entrada a um pedido à Junta de freguesia para a obtenção de uma certidão,
relativamente aos referidos documentos, pois na última Assembleia o Presidente do
Executivo mencionou a existência desses documentos. Salientou que Luís Gonzaga já
os tinha solicitado, mas não quis pagar os trinta euros que lhe eram exigidos. Referiu
que era convidado para ir a palestras de Luís Gonzaga e acedia gentilmente. Frisou
que tem como leme preparar as Assembleias mas, para a presente reunião, teve a
ajuda do comunicado do Partido Socialista. Considerou que o mesmo não é uma cópia
da ata, pois a bancada do Partido Socialista não fundamentou a abstenção na questão
da toponímia, como por exemplo, uma declaração de voto. A bancada vem agora tentar
justificar-se. Em relação aos nomes propostos, afirma que “o respeito e a honra que
esses santamartenses merecem convidam à busca de consenso”; “não deve, no nosso
entendimento, ser usado a sua memória com o intuito de aproveitamento político ou
outro”; “não discutimos a legitimidade do ato mas lamentamos o não pudermos dar o
nosso contributo para mais uma rica fundamentação da honraria justamente
atribuída” e “a abstenção não inviabilizou a sua aprovação”. Afirmaram, também,
“repugnamos em toda a linha as declarações efetuadas na Assembleia de Freguesia
quer por parte do Presidente da Junta, quer por parte do senhor Carlos Ferreira” e
“nenhum deles tem nada a ensinar ao Partido Socialista do que é ser um grande
santamartense”. Salientou, ainda, que estão três elementos sentados à mesa, em vez
de quatro como, aliás, na última Assembleia. Questionou se algum elemento presente
do Partido Socialista será recordado como um grande santamartense, futuramente.
Considerou que não votará num dos nomes se estiver presente na Assembleia,
entregando uma declaração de voto bem fundamentada. Acrescentou que, quando se é
eleito, assume-se um compromisso perante a Assembleia. Aconselhou ao membro Ana
Rita Pereira para não assinar de cruz, porque pode ser enganada. Frisou que a mesma
assinou documentos da última Assembleia, mas não estava presente, e questionou-a
se os leu. Acrescentou, ainda, que está a ocupar o lugar de um membro efetivo porque
alguns desistiram do cargo anteriormente. Essas pessoas tiveram razões objetivas
para abandonar, que se prendiam com princípios, e sentiram-se defraudadas,
magoadas e enganadas. Seguidamente, referiu a questão de um documento entregue
na última Assembleia, pela bancada do Partido Socialista, e que se prende com a
apresentação de um trabalho efetuado e entregue à ARHN (Administração da Região
Hidrográfica do Norte), sobre a limpeza da Ribeira de Santa Martinha e toda a sua
extensão. Segundo a bancada do Partido Socialista, a ARHN respondeu ao estudo,
com todas as indicações sobre os procedimentos a efetuar. Cabe agora, à Junta de
Freguesia, envidar esforços para que a Câmara Municipal proceda aos trabalhos.
Informou os presentes da inexistência do estudo e que a bancada enviou a carta à
ARHN em dois mil e onze, vindo agora afirmar que apresenta um estudo, sendo que é
mentira. Acrescentou, ainda, que a limpeza das margens ribeirinhas é da
responsabilidade dos confrontantes, sendo que cada um tem de zelar, não podendo
efetuar abates ou cortes discriminados. Referiu que o trabalho a efetuar pela bancada
do Partido Socialista era fazer o levantamento dos confrontantes dos terrenos do
domínio da freguesia, para os convocar e informá-los que procedam à limpeza dos
terrenos. Considerou, ainda, que a Oposição não tem ideias para a freguesia mas que
a Junta tem realizado muito trabalho, salientando a promoção de atividades culturais,
como as Marchas. Lançou o repto à bancada para que participasse nessas Marchas ou

noutras atividades. Por fim, salientou o rigor que se deve ter no papel que qualquer
membro desempenha na freguesia. Sugeriu a apresentação de trabalhos válidos, pois
o Executivo está aberto a bons trabalhos e, em relação ao Presidente do Executivo,
custa-lhe ver que está constantemente a ser enxovalhado e maltratado por pessoas
que não oferecem nada à freguesia. Informou que a Junta é extremamente
reconhecida na Câmara pelo trabalho que executa.
Interveio Pascoal Antunes para salientar que, se ele escreve muito, Pedro Vaz
não escreve nada. Acrescentou que a Junta autointitula-se como uma entidade que
faz muito e que Pedro Vaz esteve no parlatório ao longo de dezasseis minutos a criticar
o Partido Socialista, não apresentando nenhum projeto ou proposta para a freguesia.
Questionou se a Linha Vale do Lima foi executada pela Junta e referiu que mais tarde
será discutida a sua continuação, porque é que parou ou não parou.
Interveio Luís Gonzaga para se dirigir a Pedro Vaz. Considerou que é uma
pessoa simpática, pois esteve presente em algumas palestras suas. Salientou que
nunca se dirigiu a ele pessoalmente, mas sim ao Presidente do Executivo, pois trata-se
do representante da freguesia. Voltou a frisar que respeitou o trabalho do anterior
Presidente como respeita o do atual, considerando que trabalha muito. No entanto,
podem ser criticados os atos praticados. Em relação às palavras de Pedro Vaz,
salientou que não cometeu nenhum roubo nem nenhuma ilegalidade, mas a
declaração de Pedro Vaz presume que foi consultar a existência ou não de crime.
Frisou que, segundo o Presidente do Executivo, um requerimento de um pedido de
certidão tem uma resposta no dia seguinte. Sabendo que não tem crime nenhum, o
mesmo passava a certidão de imediato. Relativamente ao panfleto, informou que o
objetivo da sua concretização é fornecer mais amplitude à população, sendo um
veículo de informação.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos.
Assim, referiu que a atitude do Executivo tem de ser positiva, em todas as situações, e
os atos ficam para quem os pratica. A locomotiva é o Executivo, sendo a carruagem a
Oposição. Acrescentou que alguém há de decidir se a carruagem continuará ou não,
sendo que algumas saíram por indignação e já é a décima a sentar-se na bancada.
Salientou que a função do Presidente é informar, e o Executivo está convencido que
conseguiu melhorar as condições da freguesia (apoio às associações, obra na Linha,
na Rua de Santa Tecla, na Rua dos Pescadores em setembro, consertos nos ramais de
água), obras essas que são da freguesia.
No tocante à intervenção de Luís Gonzaga e relativamente ao Caminho do
Balteiro, não entende aonde quer chegar. Aconselhou-o a proceder de forma legal, se
tiver dúvidas em relação a algum caminho de servidão, frisando que o Executivo atual
não tem nada a ver com o assunto. Informou, no entanto, que foi interpelado pela
Câmara, pois Luís Gonzaga fez uma queixa contra a Junta de Freguesia e a Câmara,
sendo que a Oposição nunca abordou o assunto. Acrescentou que será tudo provado e
que, inclusive, os vereadores estão a favor da Junta. Referiu que, no dia quinze de
junho, enquanto se verificava a passagem da imagem de Nossa Senhora de Fátima no
Cruzeiro, algumas pessoas estavam no loteamento do Moreno a lutar contra a
freguesia. Salientou que a Junta aceita conselhos e as reuniões preparatórias das
assembleias servem para esse efeito. No tocante ao requerimento relacionado com o
senhor José Coruche, informou que tem em posse uma capa com testemunhas e toda
a documentação relacionada com o caso, constituindo-se assim um processo.
Acrescentou, ainda, que não prestará nenhuma informação sobre este processo
porque está em segredo de justiça, e até porque a Oposição nunca pediu nenhum
esclarecimento.
Em relação à intervenção de Pascoal Antunes referiu que, de facto, a reunião
preparatória foi realizada no dia vinte e quatro de abril, salientando que a Oposição

não apareceu para questionar porque foram selecionados aqueles nomes. Informou,
ainda, que Pascoal Antunes e Ana Rita Pereira estiveram presentes na reunião
preparatória da presente Assembleia, anunciando que não tinham quaisquer dúvidas.
No tocante à toponímia, alertou que é aprovada pela Câmara, sendo que o Executivo
pode propor, sem haver necessidade de ser trazida e aprovada em Assembleia. A
proposta foi aprovada e já existe o respetivo código postal. Quanto aos editais, a
responsabilidade é da mesa da Assembleia, mas o Executivo colabora. Não foram
afixados, contudo o Edital foi divulgado pela Internet. Referiu que Pascoal Antunes se
ofereceu para afixá-los, na reunião preparatória. No que concerne aos projetos,
relembrou que o projeto de sinalização não foi discutido em Assembleia. Acrescentou
que o Executivo gostava de saber o seu custo e quem o vai realizar. Salientou, ainda,
os erros crassos que contem e que o Executivo realizou o trabalho de detetar as
irregularidades. Referiu que a Oposição apresentou-o primeiro via Internet e não na
Assembleia, pousando-o em cima da mesa. No tocante à Linha Vale do Lima, quem a
pagará é a Câmara, como o faz com a maior parte das obras. A diferença está pela
quantidade de obra trazida para a freguesia. Informou que a rua está a ser feita na
sua totalidade desde a gruta até Portuzelo, conseguindo-se fazer uma travessia na Rua
25 de Abril, para regularizar as águas, dois ramais de águas para fazer a ligação na
Rua dos Arcos, local onde não havia água, algumas regularizações no saneamento e
nos terrenos das pessoas, assim como as valetas. Frisou que é o Executivo que está a
garantir as necessidades da população. Mencionou o troço de asfalto por fazer na zona
da gruta, pois é um ramal da EDP Gás, salientando que é problemático trabalhar com
esta empresa. Avisou que, possivelmente, haverá gás na Rua dos Pescadores até à
Quinta do Carvalho, motivo pelo qual a obra foi atrasada, assim como na Rua Dr.
Sousa Gomes, na Rua Padre Torres e da gruta até Samonde. Frisou que fez este
projeto para o bem de todos os santamartenses, para terem a possibilidade de ter
acesso a gás mais barato e prático.
Relativamente ao pedido efetuado por João Gomes quanto ao parque infantil da
Bela Vista e ao procedimento de substituições, informou que a lei evocada no
requerimento não existe. Voltou a frisar que a nova lei consagra à Junta a gestão e
manutenção dos parques infantis, mas a anterior dizia que as intervenções profundas
eram da alçada da Câmara. Acrescentou, ainda, que a Junta não tem vinte mil euros
para a construção de dois parques novos. Será efetuada a manutenção se estiverem
em condições. Anunciou que o parque já está desmantelado e que foram enviadas
duas cartas para a vereadora, sendo que ainda não obteve resposta. Considerou que é
importante requalificar aquele espaço e, também, o do 25 de Abril. Quanto à
declaração de voto apresentada para o inventário, não se verificou nenhuma votação e
deveriam apenas apreciar e avaliar. No tocante à carta enviada à ARHN, referiu que a
Oposição mandou a informação para um jornal a dizer que apresentaram um
trabalho, questionando onde se encontra esse trabalho. Por fim, informou que a
freguesia tem três mil e oitocentos e cinco habitantes, nos censos de dois mil e onze.

2 Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que no dia vinte e dois
de junho iniciaram-se as obras na Rua da Linha Vale do Lima, informando que o troço
que vai da gruta a Samonde vai estar condicionado à colocação da linha do gás. Frisou
o esforço da Câmara que percebe as virtudes de ter uma rede de gás estendida para
nascente. Quanto à situação financeira da freguesia, ainda há valores a receber.
Informou que a Casa do Povo está paga e que se for confirmada a colocação de gás na

Rua dos Pescadores, a obra avança. Frisou, ainda, que a política de gestão é muito
clara e que as dívidas continuam a ser pagas a trinta dias.
Interveio Luís Gonzaga para relembrar que colocou a questão do gás para a
freguesia ao Presidente da Câmara. Sugeriu que, ao subir a Linha Vale do Lima, do
“Pau de Canela” para cima, em vez de distribuir o gás pela Estrada Nacional, chegava
à Romé e virava pela Linha abaixo, servindo assim todas aquelas casas, sem ter
necessidade de esburacar a Estrada Nacional. Por fim, e dirigindo-se a Pedro Vaz
informou que, no tempo da ditadura, havia noras e guarda-rios nas margens dos
ribeiros, em que se extraía a água para não gastar a água dos ribeiros.
Interveio Pedro Vaz para informar que iria abdicar da defensa de honra por
respeito ao Órgão.
Interveio António Antunes para ressalvar que o Executivo promoveu um
conjunto de atividades e de apoios em que esteve envolvido, de vinte e um de abril a
vinte e dois de junho, e que não é fácil conciliar o trabalho da Junta com a vida
profissional. Referiu que a junta tinha setenta e sete mil euros de deliberações por
receber, e que já só existem treze mil quatrocentos e setenta e nove euros e cinquenta,
o que significa que houve um esforço da Câmara. Questionou o Executivo sobre o
ponto de situação dos protocolos, os acordos de execução e os investimentos a curto e
médio prazo, assim como qual é a sua disponibilidade para a sua concretização e a
recetividade do Município.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer a Luís Gonzaga que
garante a assinatura de um atestado ou declaração no dia seguinte, sem nunca ter
mencionado o termo certidão. Acrescentou que certidões com determinado teor
merecem trabalho, e não há empregados suficientes para dispor e prestar informação
na hora. Assim, em relação às certidões, no seu teor tem os prazos legais, ou seja, os
vinte dias. Relativamente ao gás da Romé, é uma situação que o Executivo não
controla, pois a distribuição das redes é da responsabilidade da empresa. Aproveitou
para lançar o repto a todos os moradores da Linha Vale do Lima: quem estiver
interessado no gás natural era conveniente efetuar o pedido, pois os ramais devem ser
construídos antes do piso asfaltado, para evitar a sua abertura. O Executivo irá
passar a informação aos moradores.
Em resposta a António Antunes, salientou que a sorte do Executivo é ter um
conjunto de pessoas dedicadas, formando uma equipa de trabalho coesa que faz
funcionar a grande máquina que é o Executivo. Destacou o trabalho de Carlos
Lourenço, a saber a elaboração das Agendas Culturais, do Boletim Informativo e de
toda a parte da informação. Quanto ao esforço da Câmara, apesar de o fazer nota-se
que agora não se esforça tanto para fazer deliberações. Neste momento, o valor das
deliberações é muito baixo, sendo que há uma única deliberação para trabalhar, a
Rua dos Pescadores, e o Executivo aguarda a segunda deliberação para terminar esta
obra. Informou da existência de outros projetos, como o do Souto, acrescentando que
há, também, um grande empenho para angariar verbas para a execução de outras
obras. Por fim, referiu que acredita que haverá investimento, pois as eleições vão
trazer algumas surpresas.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3. Assuntos de interesse da freguesia
Tomou a palavra Pascoal Antunes para questionar o Presidente do Executivo
sobre o ponto de situação do parque infantil da Bela Vista, se é para retirá-lo
definitivamente ou consertá-lo. Informou que tem conhecimento de uma falha de
iluminação em alguns caminhos por falta de lâmpadas e, em relação à Linha Vale do
Lima, referiu a falta de sinalização das obras. Questionou, também, sobre o que a

Junta está a pensar fazer quanto à sinalização da respetiva rua após a colocação do
tapete novo, citando as lombas. No tocante ao dia quinze de junho e às palavras
proferidas pelo Presidente do Executivo, afirmou que não corresponde à realidade,
salientando que foram chamados pelo vereador para resolver um problema e não para
complicá-lo. Acrescentou, ainda, que tem em posse uma carta da Câmara de resposta
ao Partido Socialista, na qual lhes dá razão, frisando que não colocaram nenhum
problema à freguesia. O vereador informou-os que seria feita obra no loteamento do
Moreno. Quanto à Linha Vale do Lima, o vereador acredita que algumas pessoas do
Partido Socialista até quer tirar algumas infraestruturas das estradas, salientando
que, antes do dia quinze, houve uma reunião com o Presidente da Câmara, na qual
lhe foi entregue uma planta com a Rua Linha Vale do Lima e efetuado o pedido de não
colocar asfalto da cascata para cima sem pôr o gás natural. Por fim, informou que o
Presidente da Câmara comunicou, no dia anterior a esta Assembleia, da colocação do
gás na referida rua.
Interveio Ana Rita Pereira para sugerir a criação de um núcleo museológico,
num espaço existente pertencente à Junta de Freguesia que o disponibilizasse para
manter viva a história, as personalidades ligadas à Romaria de Santa Marta de
Portuzelo, ao Folclore, aos seus usos e costumes ancestrais, glorificando
merecidamente a cultura santamartense, assim como a preservação e divulgação do
seu património histórico, artístico e cultural, contribuindo para o enriquecimento de
Santa Marta e das suas gentes. Salientou que esta proposta não pode ser discutida
nesta Assembleia, devido ao seu caráter imprevisto, mas a bancada do Partido
Socialista gostaria que fosse na próxima reunião, para que seja apreciada e avaliada.
Assim, solicitou à Presidente da Assembleia para providenciar a inclusão de um ponto
na ordem de trabalhos da próxima Assembleia, para debate e discussão da proposta.
Finalizou com um pensamento: “Só valorizamos aquilo que conhecemos e só
conhecemos aquilo que protegemos”.
Interveio Pedro Vaz para questionar o Executivo se já pensou na valorização do
edifício da Sede da Junta, no que diz respeito à eficiência energética. Salientou a
existência de verbas de fundos comunitários, canalizadas para este tipo de valência,
frisando que seria uma mais-valia para a freguesia. Relativamente à Rua dos
Pescadores, questionou sobre o encaminhamento das águas pluviais, pois há um
ponto problemático. Mencionou a circulação de trânsito no quarteirão que envolve a
Junta de Freguesia, salientando da impossibilidade do cruzamento de dois carros na
maior parte das ruas, assim como a falta de civismo de uma parte considerável de
condutores. Considerou, ainda, a necessidade de regularizar a circulação de trânsito
nestas artérias como noutras que eventualmente se justifiquem. Alertou para a
recuperação de alguma sinalética, pois alguns sinais já não estão visíveis e outros não
cumprem as normas.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para responder e esclarecer as
questões levantadas.
Em resposta a Pascoal Antunes e relativamente ao parque da Bela Vista,
informou que foi retirada toda a estrutura danificada, pois houve um acidente, sendo
que foram enviados dois e-mails à vereadora que ainda não obtiveram resposta. Foi
também efetuado um contato pessoal, no dia trinta de maio e que, apesar de
continuar sem resposta, o Executivo continuará a pressionar, pois a intenção é
requalificar o espaço. Salientou, ainda, que a Câmara deve fazer o investimento, em
cerca de vinte mil euros. Quanto às lâmpadas dos caminhos, informou que não é da
responsabilidade da Junta, mas sim de cada habitante, que terá que proceder à
devida reclamação através dos contatos disponíveis. No entanto, a Junta tem efetuado
algumas reclamações através de e-mail, servindo assim de prova. Informou, também,
que o Executivo faz regularmente giros para anotar lâmpadas. Salientou, ainda, que a

empresa que executa a manutenção mudou e a atual desconhece onde fica o local. No
tocante à Linha Vale do Lima, considerou que está satisfeito que o Presidente da
Câmara lhes tenha dado essa informação, sinal que o Partido Socialista está a
desenvolver um trabalho. Deu a conhecer que as lombas ou qualquer outra estrutura
superior são ilegais. Contudo, tem a garantia que alguém está a equacionar a
colocação de lombas, por causa da segurança. Considerou, ainda, o desrespeito pela
sinalização e os cruzamentos por parte de alguns condutores. Informou do próximo
investimento na sinalização em todo o troço (sinalética vertical e lombas, sendo que
estas não estão previstas no orçamento). Frisou que a Junta não tem autonomia para
colocar qualquer sinalização, a não ser autorizada pela Câmara. Relembrou que foi
efetuado o pedido da colocação de placas para uma ambulância e para deficientes, no
Centro de Saúde, mas que continua à espera, assim como da placa para o Centro
Escolar. Acrescentou que uma das primeiras obras pedidas ao Presidente da Câmara
foi a pintura da estrada de Samonde e de ruas envolventes, mas o Executivo continua
à espera. Referiu que, contudo, o Presidente da Câmara é cordial e está disponível
para os interesses da freguesia. Sendo assim, esteve envolvido no caso do gás natural
e toda a equipa foi preponderante para a sua colocação. Informou que recebeu, neste
dia, a confirmação da colocação da conduta de gás na Rua Linha Vale do Lima, sendo
portanto uma realidade. No tocante ao loteamento do Moreno, solicitou a consulta da
carta mencionada. Esclareceu que há um “dito senhor”, desse loteamento, que lhe
solicitou ajuda para um problema com mais de dez anos, que nunca foi resolvido pelo
anterior Executivo. No entanto, o Executivo já lá tinha colocado um tubo de
“duzentos” para o escoamento de águas, e esse “senhor” não referiu que o tubo não
chegava. O problema estava, então, resolvido.
Relativamente à criação do núcleo museológico, sugerido por Ana Rita Pereira,
considerou que é uma ideia interessante para promover as tradições, a Romaria e o
Folclore da freguesia, aguardando, então, a apresentação do projeto, sendo que será
do Partido Socialista. Salientou o apoio fornecido pelo Executivo para a sua
concretização e considerou, ainda, que Ana Rita Pereira está presente para o interesse
dos santamartenses. Sugeriu, também, a realização de uma conversa prévia antes de
agendar um ponto na ordem de trabalhos da Assembleia.
Em resposta a Pedro Vaz, e quanto ao edifício da Junta, salientou que existe
um projeto e que a eficiência energética está prevista. Relativamente à Rua dos
Pescadores, está prevista a regularização da conduta dessa rua. Salientou o problema
existente, ou seja a saída que termina na Rua de Portuzelo, esperando a ajuda dos
Serviços Municipalizados para solucioná-lo. No tocante ao trânsito perto da Junta,
informou que o Executivo já tem o parecer da pessoa responsável pela organização do
trânsito, relativamente ao projeto apresentado, faltando apenas o parecer da técnica
responsável da Câmara. Por fim, e quanto à recuperação de sinalética, referiu que há
alguma verba para o efeito e que o Executivo se tem esforçado para a concretizar.

4.

Intervenção do público

Tomou a palavra Carlos Ferreira para se dirigir à bancada do Partido Socialista.
Assim, agradeceu as palavras proferidas por Luís Gonzaga sobre ele, considerando
que, possivelmente, está a julgá-lo erradamente. Esclareceu que o apoiou e continuará
a fazê-lo, que o respeita e sempre o respeitará, na idade, no seu moral, na sua ética e
nos seus princípios. Voltou a mencionar que é socialista mas que nada o obriga a
concordar com determinados pontos passados da bancada do Partido Socialista,
justificando assim a forma como agiu na última Assembleia. Considerou que não é
agradável estar presente no público e ver a bancada do Partido Socialista com

determinadas afrontações para o Órgão. As afrontações surgem de ambas as partes,
mas é preciso que haja senso na Assembleia. Relembrou à bancada do Partido
Socialista que o Executivo tem a “máquina montada” e congratula-o por isso. Frisou
que no documento “Informação do Presidente” há catorze pontos de contatos e
participações do Executivo, questionando onde estão as presenças do Partido
Socialista. Apontou que tem de ser mais participativo, salientando que o Executivo já
está em campanha eleitoral e que o Partido Socialista tem a obrigação de o estar
também. Acrescentou, ainda, que o mesmo critica, considerando que se deve ser
crítico mas criativo. Frisou que nove elementos da bancada já se retiraram,
questionando se se interrogou sobre o motivo. Aconselhou, ainda, a colocar Ana Rita
Pereira como vogal para os representar na mesa da Assembleia, porque é muito bemvinda e, por fim, parabenizou-a pela sua presença na mesa.
Interveio João Gomes para solicitar a concessão de um tempo para refletir sobre a
sua presença na mesa e apresentar um argumento em conformidade. Quanto à carta
dirigida à Presidente da Assembleia, reiterou a mesma na totalidade e, em relação ao
conteúdo dos artigos, afirmou que pode proceder como entender, pois tem autonomia
para o fazer. Por fim, e no tocante ao parque infantil, o Partido Socialista constatou a
ausência de qualquer equipamento e espera que o assunto seja resolvido brevemente.
Interveio Marcelino Ferreira para referir que em mil novecentos e setenta e cinco já
tinha uma atividade profunda ao nível do Partido Socialista. Neste momento,
considera-se um simpatizante do Partido Socialista e desativo em termos práticos. No
entanto, lamenta profundamente que hajam socialistas que dizem ser socialistas e
tomam determinadas atitudes, como a que se viu há instantes. Considerou que esta
atitude não é socialismo. Em relação à limpeza das zonas ribeirinhas, considerou que
é da competência de todos, referindo a existência de um código de posturas que deve
ser posto em prática e aplicado. Sugeriu ao Executivo, relativamente à zona das
salinas, efetuar uma pequena limpeza porque se trata de uma zona de pesca
desportiva. Em relação ao panfleto, considera que é um instrumento inteiramente
democrático desde que fale verdade, e que deve ser apoiado. Se for transparente, é
bom para a freguesia. Considerou, ainda, que os Boletins Informativos da Junta
devem constar fatos reais, como os anteriores boletins distribuídos. Quanto à Linha
Vale do Lima, lançou o repto para que esta obra “tenha pés, tronco e cabeça”, seja
completa e devidamente estudada. No tocante ao gás natural, gostaria de ver um
projeto mais aprofundado, e não gota a gota. Esse projeto deveria ser feito em
conjunto, com a realização de uma conferência com as diversas associações para
discutir os problemas reais. Isto seria válido para as diversas vertentes, na área da
saúde, das infraestruturas, ou seja, a todos os níveis. Em seguida, questionou o
Executivo se há algum pé de meia nos cofres da Junta, pois o Presidente referiu que
houve dinheiro para pagar verbas adiantadas. Considerou que, se há dinheiro, poderá
ser aplicado de outra forma. Relativamente às deliberações da Câmara, pensa às vezes
que esta não delibera porque os projetos não são válidos para pô-los em prática. Por
fim, e no tocante à toponímia, gostaria de ver na lista o nome do senhor Pais, pois
considera que deve ser lembrado com muita dignidade e valorizado, em virtude de ter
feito muito e que nada foi feito por ele.
Interveio o Engenheiro Amorim para tirar algumas conclusões sobre o desenrolar
das Assembleias. Considerou que se diverte mais estando do outro lado. Considerou,
também, que Pedro Vaz está com razão e, em relação àqueles que abandonaram a
“carruagem”, referiu que falou com um desses elementos e a resposta dada foi através
de uma metáfora. Voltou a alertar o Presidente do Executivo para ter cuidado com os
“cromos”.
Interveio Manuel Parente para salientar que é esporádico e transparente. Referiu
que recentemente assistiu a um trabalho indigno em instalações, em época de verão,

citando o projeto de remodelação da capela de repouso, situada no centro do
Cemitério, desconhecendo se há, ou não, alguma lei que intercete a sua opinião, pois
só pode pronunciar-se aquele que assistiu ao que viu. Questionou o motivo de não pôr
uns respiros laterais (janelas) na remodelação da capela evitando, assim, o que viu
com as temperaturas altas e o trabalho executado por José Afonso. Considerou que o
ventilador é insuficiente para os trabalhos fúnebres de verão. Por fim, aconselhou o
Executivo a oferecer instalações condignas para outros trabalharem condignamente.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que preferia que o
público lhe colocasse questões.
Em resposta a João Gomes, e em relação ao parque infantil, o Executivo irá
esforçar-se para que seja uma realidade, para que a Câmara faça esse investimento, o
mais rápido possível.
Em resposta a Marcelino Ferreira, e relativamente à responsabilidade da limpeza
das ribeiras, informou que o código de posturas não abrange as ribeiras mas refere-se
às ruas, às vias públicas. As ribeiras é um espaço onde um organismo próprio
trabalha, e tem a obrigação para executar a sua própria legislação. Se as ribeiras
fossem utilizadas como outrora, as pessoas teriam que ter o cuidado de efetuar a sua
limpeza. Como não precisam delas, estão ao abandono. Acrescentou que seria
interessante se alguém tivesse a disponibilidade para fazer um levantamento dos
confrontantes, para que o Executivo faça a pressão necessária para a execução da
limpeza. Acrescentou, ainda, que em alguns espaços o Executivo procede à sua
limpeza. Alertou para o grave problema das ribeiras, exemplificando com a Linha Vale
do Lima. Assim, informou que é uma estrutura que tem água, saneamento, gás, fibra
ótica e eletricidade, questionando-se se, no futuro, não haverá necessidade de efetuar
alguma intervenção, considerando que é o mais provável. Referiu que no tocante às
ribeiras, o Executivo está a executar um trabalho de parceria com Viana no sentido de
obrigar os Serviços Municipalizados a reformularem a condução das águas por baixo
das duas pontes existentes nos rios. Informou, ainda, que os tubos que por aí passam
são constantemente fustigados com as enchentes e todos os inertes, não tendo
nenhuma proteção. Quanto à limpeza da zona das salinas, anunciou que visitou o
local no dia anterior e que está previsto a sua limpeza nos próximos dias.
Relativamente ao panfleto ser democrático, considera que a forma não é a mais
democrática. No tocante à obra da Linha, espera que esteja completa. Informou da
existência de uma reunião mensal na Câmara, na qual o Executivo está presente e
onde são discutidas as infraestruturas e outros assuntos da freguesia. O Executivo
acredita que nenhuma obra grandiosa será executada, no futuro. No que concerne ao
gás natural, é uma situação complexa pois prevê duas situações, a saber intervenções
do interesse público, em que o Executivo faz pressão para a colocação do gás nesses
locais ou, a Gás Natural, que faz a sua prospeção no mercado, informando da
colocação do gás em determinado local. No caso da Linha, o projeto é da iniciativa da
Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, assim como o da Rua dos Pescadores,
sendo que aqui há uma negociação com a Gás Natural em que a Junta faz uma parte
da obra e a empresa a restante. De seguida, informou que o Executivo tem projetos
válidos como os do programa eleitoral, salientando, também, que o Partido Socialista
não apareceu na reunião preparatória aquando a elaboração do Plano de Atividades,
demonstrando a falta de interesse na apresentação de projetos. Mencionou os projetos
da Linha, do Souto, obra de grande envergadura, de alargamentos de diversas ruas e o
calcetamento de outras que estão em terra batida. Acrescentou que o Executivo tem
conhecimento de onde a freguesia tem necessidades. No tocante ao pagamento de
verbas, voltou a frisar que o Executivo pede as obras à Câmara, sendo que esta
delibera, mas se não transferir a verba, não é possível efetuar o pagamento da fatura
do empreiteiro. Acrescentou, ainda, que neste momento o Executivo tem obra

deliberada pela Câmara, sendo que esta não forneceu dinheiro mas, como o Executivo
poupou, foi possível proceder ao pagamento dos fornecedores. Quando a Câmara
transferir o montante, será dinheiro da freguesia. Salientou, ainda, o rigor e a gestão
dos recursos públicos. Voltou a mencionar que a Câmara, em dois mil e catorze,
apenas deliberou dez mil e trezentos euros para as obras de Santa Tecla, logo, não
investiu na freguesia. Essas deliberações são para investimento. Quanto aos
colaboradores, informou da existência de um programa e acrescentou que Santa
Marta é a freguesia que recebe o maior número de pessoas que executam trabalho
comunitário, salientando que são identificadas (roupa/colete). Por fim, e em relação à
sugestão do nome do senhor Pais, referiu que fica o registo.
Em resposta a Manuel Parente, considerou que não era preciso vir à Assembleia
para tratar deste assunto, poderia tê-lo feito pessoalmente. Referiu que o Executivo,
logo no início, colocou umas cortinas naquelas vidraças, pois aquele ato deve ser
vivido apenas pelos familiares.
Por fim, o Presidente do Executivo debruçou-se sobre a Semana Cultural,
convidando os presentes a participarem nas atividades.

5. Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com oito 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:
− Justificação de presença de Fátima Cristina Preza e Lino Ricardo Rodrigues,
membros do Partido Socialista;
− Carta dirigida à Presidente da Assembleia por João Correia Gomes;
− “Pedido de documentação da Assembleia de Freguesia de abril de 2015” do
Executivo;
− “Pedido de cópia da ata 147” do Executivo;
− Requerimento dirigido à Presidente da Assembleia pela bancada do Partido
Socialista;
− Informação do Presidente da Junta de Freguesia.
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