ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 17-10-2019

Aos dezassete dias do mês de Outubro de dois mil e dezanove, pelas vinte e
uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Seixas, na sua sala de reuniões, em
sessão de carácter extraordinária, sob a presidência do Senhor João Catarino
Gonçalves, e secretariada pelo Senhor Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues, 1º
secretário e, Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, 2º secretário, segundo a seguinte
ordem de trabalhos:

Período da ordem do dia:

1. Escolha de homenageados para o Dia da Comunidade Seixense
2. Discussão pública

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, Hugo Marcelo Afonso Cruz
Rodrigues, Maria Alice Sobral Caldas, José Pedro Borges Mendes e da lista do Partido
Social Democrata os Srs. António Martins Rodrigues, Nuno Vasco Pinto da Silva
Cardal, Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento e José Carlos Lima.
Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes
Ramalhosa (Presidente) e Ana Catarina Pereira Braga (Tesoureira).
Havendo quórum, nos termos do disposto no artigo 89.º, n.º 1, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, com a presença de todos os membros da Assembleia de Freguesia,
o Senhor Presidente deu início à Reunião da Sessão extraordinária da Assembleia de
Freguesia de Seixas.

1. Dia da Comunidade Seixense

O Senhor Nuno Cardal pediu a palavra dizendo que quem pediu esta
Assembleia extraordinária deveriam ser os primeiros a falar. Que já na reunião de
1

Junho o nosso grupo do PSD apresentou dois nomes para serem votados e que
mantemos.
O Senhor Presidente da Assembleia disse que então o Grupo do PSD
mantinha os nomes falados na Assembleia de Junho.
Nuno Cardal pediu a palavra dizendo que tinha sido uma proposta já feita no
ano anterior que seriam os candidatos PSD a apresentar nomes para o Dia da
Comunidade Seixense neste ano.
O Senhor António Rodrigues pediu a palavra informando que na Assembleia de
Junho apresentaram os nomes a votação mas que aceitaram adiar a votação e que
apresentam a votação para serem homenageados o Senhor Fernando Amaro
Gonçalves de Catarina e as Catequistas de Seixas.

A senhora Dulce Almeida pediu a palavra para apresentar o seguinte:
Dia da Comunidade Seixense 2019

Os deputados do Partido Socialista, membros eleitos desta Assembleia de Freguesia
de Seixas, vêm propor, para ser homenageado no próximo Dia da Comunidade
Seixense no dia 9 de Novembro de 2019:

Serafim dos Anjos Marinhas Cacais

Pelos serviços culturais e recreativos, ao longo da sua vida;
Por ser um filho de Seixas que não deixou morrer a festa do Senhor do
Socorro;
Por ser o mentor principal da “Radio Seixas”, que nos informa e ajuda a passar
o tempo com a sua música;
E, principalmente, porque está, sempre, disponível para ajudar em todos os
eventos, quer religiosos, culturais e desportivos da vida da nossa freguesia.

Por estes motivos colocamos a votação.
Rui Ramalhosa disse que, neste momento, nada tinha a dizer.

Foi posta a votação a proposta do PS, para homenagear Serafim Cacais tendo
sido aprovada por 5 votos a favor, 4 abstenções e 0 votos contra.
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Foi proposta a votação a proposta do PSD, tendo o Senhor presidente da
Assembleia perguntado ao líder da bancada do PSD Senhor António Rodrigues se
pretendiam votar individualmente as propostas. O Senhor António Rodrigues disse que
desejavam que a sua proposta fosse votada em conjunto com os dois nomes, o
Senhor Fernando Catarina e as Catequista da Paróquia.

Posto a votação houve 4 votos a favor, 1 voto de abstenção e 4 votos contra.
Perante o empate o Senhor presidente da Assembleia usou do voto de qualidade e
votou contra a proposta do PSD.
A proposta do PSD foi rejeitada.

2. Discussão Pública

Nuno Cardal pediu a palavra dizendo que no ano anterior na escolha do
homenageado para o dia da comunidade Seixense seriam os membros do PSD a
escolher. Que a Junta por ter escassos recursos, não se deveria estar a gastar o seu
dinheiro porque uma reunião extraordinária custa dinheiro. Que a ideia dos nomes
escolhidos era para trazer jovens ao Dia da Comunidade Seixense porque a média
das idades é alta. Que trabalha sempre com honra e honestidade e que não concorda
com a forma como este assunto foi conduzido. Que a forma de trabalhar com a
Assembleia de Freguesia será diferente.

António Rodrigues pediu a palavra dizendo que concorda com o dito pelo Nuno
Cardal e que numa reunião particular com o Senhor Presidente da Junta disse que isto
é um caso político. Que esta situação de não-aceitação dos nossos propostos, é um
caso político e que vocês membros do partido socialista fizerem da não-aceitação do
senhor Fernando Catarina, um caso político.

João Catarino, Presidente da Assembleia disse que só o tempo é que me dará
razão ou não.

Rui Ramalhosa pediu a palavra dizendo que o que o Senhor Cardal disse é
uma verdade em parte. Que, disse, isso sim que seriam os membros do PSD a
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apresentar um nome à Junta de Freguesia e não à Assembleia para chegarmos a
consenso para trazermos à Assembleia a aprovação. Esse é o motivo que levou aos
candidatos do PS a não apresentar nomes em Junho e Setembro para aprovação.
Também nós concordamos que o Senhor Fernando Catarina tem feito bom trabalho
por Seixas e nada temos contra ser homenageado, só não achamos que é a altura
certa. Por esse motivo agora apresentamos o senhor Serafim Cacais para ser
homenageado.

Nuno Cardal voltou a pedir a palavra dizendo que nos outros anos se
homenagearam duas pessoas e que hoje foi proposto que seja homenageada uma só
pessoa. Porque não homenagear as duas pessoas em conjunto.

João Catarino, Presidente da Assembleia disse que o Senhor Fernando
Catarino não deveria ser homenageado e não poderia ter o seu voto porque foi o seu
adversário político e que as suas declarações, proferidas nesta Assembleia, nunca as
poderá esquecer e ponto final.

Nuno Cardal e António Rodrigues em simultâneo e à vez atacaram o Senhor
Presidente da Mesa. Nuno Cardal disse que um “paragrafo” dito pela D. Dulce diz que
o Senhor Serafim é o mentor da festa do Senhor do Socorro, então o Snr. António
Rodrigues é “a alma” da festa da Senhora da Consolação e pelos mesmos motivos
nunca poderá ser homenageado pela Assembleia porque agora é do PSD e por
conseguinte adversário político do PS.

Os membros do PS pediram para apresentar uma declaração de voto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os eleitos pelo Partido Socialista para a Assembleia da Freguesia de Seixas, vem
apresentar uma declaração de voto, pelo voto contra a proposta de homenagear o
Fernando Catarina e as Catequistas da Paróquia de Seixas:
O voto contra, a proposta feita pelos deputados do PSD, para homenagear o senhor
Fernando Catarina não é de ordem pessoal ou particular nem nenhuma outra direta.
Deve-se a que este grupo parlamentar entende não ser o momento certo para a sua
homenagem.
O voto contra, a proposta feita pelos deputados do PSD, para homenagear as
Catequistas da Paróquia de Seixas, deve-se ao fato de não existir como entidade
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como um todo, mas sim um grupo de pessoas que varia com os anos letivos. Aliás já
foram homenageadas algumas das catequistas, pessoalmente, no passado.

Nuno Cardal pediu a palavra dirigindo-se ao Senhor Presidente da Mesa
dizendo que o Senhor é que deve manter a ordem da Assembleia e não a Senhora
Tesoureira da Junta porque Anabela São Bento se estava a rir do que a D. Alice
falava na declaração de voto.
João Catarino Presidente da Mesa disse que a falta de respeito a quem a faz
diz respeito mas que a falta de respeito vem da sua bancada do PSD.
Nuno Cardal continuou nos mesmos moldes de confronto com o Presidente da
Assembleia de Freguesia pelo que o Presidente da mesa deu por encerrada a sessão.

Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por
encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata, a qual, depois de lida vai ser assinada
pelos presentes.

_________________________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________________
Hugo Martins Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
Maria Dulce de Almeida Teixeira Gomes
(2º Secretário)
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______________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________
António Martins Rodrigues
Deputado PSD

_________________________________________
Maria Dulce G. de Almeida Teixeira Gomes
(2º Secretário)

_________________________________________
Nuno Vasco Pinto da Silva Cardal
Deputado PSD

_________________________________________
Hugo Martins Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

_________________________________________
José Pedro Borges Mendes
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
Alice Caldas
Deputado PS
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