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Do alto dos nossos montes

víamos céu azul, montanhas, rio e mar;

Água a brotar das nossas fontes

Cenários únicos, razões para te amar.

Igrejas e alminhas p`ra rezar

à borda dos caminhos espalhadas

Alegria nos campos a cantar

nas vindimas, colheitas, esfolhadas

Ó Terra cheia de boas tradições,

Alegria e orgulho que tivemos

Enquanto sozinhos, sem agregações

Porquê nos roubaram a alegria, quais as razões?

Mas tudo pode mudar se o quisermos,

Lutemos, voltaremos a encher de orgulho nossos corações
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Santa Leocádia de Geraz do Lima

Onde a natureza foi madrinha

Desde tempos imemoriais que diferentes povos se fixaram neste vale verdejante, de terras ricas e águas 

abundantes, onde ao dobrar de cada curva se descortina deslumbrante cenário da Ribeira Lima. A 

agricultura garantiu a túrdulos, visigodos, iberos, romanos, o alimento de que necessitavam para uma 

vida saudável e tranquila, e a terra era de tal maneira fértil, que chegaram a existir mais de 20 moinhos, 

azenhas e lagares, movidos com a força das águas ou o poder dos ventos e que, ainda girando ou já 

cansados, constituem uma riqueza patrimonial que o visitante admira e não esquece, tal como as legiões 

romanas, não resistiram ao encantamento do Lethes. Às gerações futuras, foi sempre transmitido o amor 

à terra e à qualidade do que o seu ventre nos garante. Esta riqueza trouxe gente abastada e poderosa, 

que nos deixou importante legado construído, enriquecido pela força da fé em Deus, que braços 

musculosos e hábeis e humildes mãos enalteceram, construindo Capelas e a Igreja que em 2013 

comemorou o seu milénio. Aqui peregrinos a Caminho de Santiago recuperaram o corpo e o espírito na 

sua longa caminhada ao Santuário, usufruindo dos tetos e da hospitalidade das gentes.

Desde a aurora ao por do sol a natureza brinda o homem, que em socalcos ou na planície se entrega aos 

trabalhos do campo, se descobre ao som das ave-marias e que contempla o céu onde os pássaros planam 

ao sabor dos ventos.

Nos montes, formações rochosas que 

milhões de anos moldaram em esculturas 

ciclópicas, carvalhos, castanheiros, urze e 

rosmaninho, giestas e matos floridos onde se 

esconde fauna e flora variadas, nascentes, 

fontanários e ribeiros, oferecem ao amante 

da natureza um manancial de temperos e 

sabores que o mundo globalizado admira e 

glorifica.



VOLTEMOS A SER FREGUESIA DESAGREGAÇÃO DE SANTA LEOCÁDIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO     

INDICE

1 // PREÂMBULO …………………………………………………………………………………… P07

2 // LEGISLAÇÃO ……………………...…………………………………………………………… P09

3 // ENQUADRAMENTO …………………………………………………………………………… P11

4 // CRONOLOGIA …………………………………………………….…………………………… P14

5 // O PRESENTE (após reorganização territorial) …………………………………………………… P17
   5.1 Prestação de serviços á população ……………………..………..……………………………………………………… P17

   5.2 Ensino ……………………………..…………………………………………………….……………..…………………… P17

   5.3 Turismo ……………………………..……………………………………………………….……………………………… P18

      5.3.1 Caminho de Santiago ……………………………..……………………………………………………………………… P18

      5.3.2 Museu de carros de cavalos ……………………………..……………………………………..………………………… P19

      5.3.3 Tradições, Festas e Romarias ……………………………..……………………………………………………………… P19

     5.3.4 Trilhos ……………………………..……………………………………………………………………………...……… P20

   5.4 Projetos ……………………………..……………………………………………………………………………………… P20

       5.4.1 Jardins de Geraz ……………………………..………………………………………...………………………………… P20

       5.4.2 Loteamento da Boavista ……………………………..…………………………………………………………………… P21

       5.4.3 Museu de Arqueologia ……………………………..…………………………..………………………………………… P21

       5.4.4 Creche ……………………………..……………………………………………….……………………….…………… P21

       5.4.5 Parque Fitness ……………………………..………………………………………………………..…………………… P22

       5.4.6 Lagar do Azeite ……………………………..………………………………………………….………………………… P22

   5.5 Serviços de manutenção e sinalização ………………………..………………………………………………………… P22

       5.5.1 Manutenção e limpeza de vias ……………………………..…………………..………………………………………… P22

       5.5.2 Abrigos para passageiros ……………………………..……………………………..…………………………………… P23

       5.5.3 Áreas jardinadas ……………………………..…………………………………………………………………………… P24

       5.5.4 Sinalização ……………………………..………………………………………………………………………………… P24

       5.5.5 Obras de arte e fontanários ……………………………..………………………………………………………………… P24

       5.5.6 Tanques e poças ……………………………..………………………………………………...………………………… P25

       5.5.7 Recintos desportivos ……………………………..…………………………….………………………………………… P27

       5.5.8 Edifícios autárquicos ……………………………..…………………………….………………………………………… P27

       5.5.9 Referências Históricas ……………………………..…………………………..………………………………………… P27

5.5.9.1 Cruzeiro Vermelho ……………………………..………………..……………………………………………… P28

5.5.9.2 Cruzeiro dos Centenários ………………………………..……………………………………………………… P27

5.5.9.3 Alminhas ……………………………..…………………………………….…………………………………… P28

5.5.9.4 Calvário ……………………………..………………………………………...………………………………… P28

5.5.9.5 Capela de Agros ……………………………..……………………….………………………………………… P28

       5.5.10 Zonas Florestais ……………………………..………………………………………..………………………………… P29

   5.6 Participação dos jovens na atividade política …………………………………………………………………………… P29

6 // O PASSADO (antes da reorganização territorial ) …………………………….…………………… P31
   6.1 Programa Cidadão Mais Perto 2004 …………………………..………………………………………………………… P32

   6.2 Mais Memória Menos Saudade 2005 …………………………..……………...………………………………………… P33

   6.3 Há Mais Vias Para Além de Caminhos 2008 ……………………………..……………………...……………………… P33

   6.4 Orçamento Participativo ……………………………..……………………………………………………….…………… P33

   6.5 Multibanco na Freguesia ……………………………..…………………………………………………………………… P34

  6.6 Geraz com Querença ……………………………..……………………………………………………….……………… P35

   6.7 CSIF – Comissão Social Inter-Freguesias ……………………………………...……………………………………… P35

   6.8 CLAS – Conselho Local de Ação Social ………………………………………………………………………………… P35

   6.9 Baldios ……………………………..………………………………………………………………………..……………… P35

   6.10 COOPDES ……………………………..………………………………………….……………………………………… P36

1



VOLTEMOS A SER FREGUESIA DESAGREGAÇÃO DE SANTA LEOCÁDIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO     

   6.11 ADSL – Associação para o Desenvolvimento de Santa Leocádia ……………….………………………………… P36

   6.12 Publicações ……………………………..……………………………………………………………………...………… P37

   6.13 Comunicação ……………………………..……………………………………………………………………………… P37

   6.14 Festividades Locais ……………………………..………………………………..……………………………………… P37

   6.15 Exposições ……………………………..………………………………………………………………………………… P38

   6.16 Workshops, Seminários e Palestras ………………………….………………………………………………………… P38

   6.17 Galeria Presidencial ……………………………..…………………………………….………………………………… P38

   6.18 Wireless na freguesia ……………………………..…………………………..………………………………………… P38

   6.19 Relatório das escavações do castro do peso ……………………………..……………………………………..…… P39

7 // CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS……………………..…………………………………… P40
   7.1 Prestação de serviços á população ……………………………..……………..………………………………………… P41

7.1a Garantia de um número mínimo de trabalhadores ………………………….………..……………………… P41

7.1b Existência de edifício adequado á instalação da Sede da Junta de Freguesia ………...………………… P41

   7.2 Pelo menos 4 requisitos ……………………………..……………………………………………………….…………… P42

7.2a Existência de um equipamento desportivo ……………………………..……….…………………………… P42

7.2b Existência de um equipamento cultural ……………………………..………...……………………………… P43

7.2c A existência de um parque ou jardim público com equipamento lúdico ou lazer infantojuvenil ………… P43

7.2d Serviço associativo de proteção social dos cidadãos seniores ou apoio a cidadãos portadores de 

deficiência, desde que tenha âmbito territorial do município ………………………………………………...…… P44

7.2e Existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, culturais, desportivas ou sociais

7.2e1 ADSL ……………………………..………………………………………………………………… P45

7.2e2 Comissão de Festas ………………………………………………………………….…………… P45

     7.3 Eficácia e eficiência de gestão pública (aplicação prospetiva da Lei 73/2013 de 3 de Setembro ………..……… P46

     7.4 População e território ……………………………..…………………………………………………...………………… P47

8 // HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL……………………………………………………… P48
   8.1 Igreja Paroquial ……………………………..……………………………...……………………………………………… P49

   8.2 Capelas ……………………………..……………………………………………………………………………………… P51

   8.3 Alminhas e cruzeiros ……………………………..………………………………………..……………………………… P51

   8.4 MOINHOS e azenhas ……………………………..……………………………………….……………………………… P52

   8.5 Casa e capela Quinta da Bouça ……………………………..…………………………………………………………… P52

   8.6 Castro do Peso ……………………………..……………………………………………………………………………… P52

   8.7 Alto do Facho ……………………………..………………………………………………………...……………………… P53

   8.8 Penedo do Morto ……………………………..………………………………………………….………………………… P53

   8.9 Moinhos e Azenhas ……………………………..………………………………………………………………………… P53

   8.10 Lagar do Azeite ……………………………..………………………………………………….………………………… P54

   8.11 Ponte da Naia ……………………………..……………………………………………………………………………… P54

   8.12 Tradições ……………………………..………………………………………………………………..………………… P54

9 // VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO……………...……………………………………… P55

10 // ANEXOS………………………………………………………………………………………… P61
     10.1 DOCUMENTO 1 – Abaixo-assinado

     10.2 DOCUMENTO 2 – Envio do abaixo-assinado (Assembleia da República e Administração Interna)

     10.3 DOCUMENTO 3 - Envio do abaixo-assinado (Câmara Municipal e Junta de Freguesia)

     10.4 DOCUMENTO 4 – Envio do abaixo-assinado (Líderes Parlamentares)

     10.5 DOCUMENTO 5 – Receção do abaixo-assinado pelo Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias

     10.6 DOCUMENTO 6 – Receção do abaixo-assinado pelo Chefe do Gabinete do Presidente

     10.7 DOCUMENTO 7 – Receção do abaixo-assinado pelo Gabinete do Presidente da AR

     10.8 DOCUMENTO 8 – Aceitação do abaixo-assinado como Petição (624/XIII-49)

     10.9 DOCUMENTO 9 – Pedido de informações pelo DAP

     10.10 DOCUMENTO 10 – Envio dos elementos solicitados ao DAP

     10.11 DOCUMENTO 11 – Transferência de Poderes (após a reorganização territorial)

2



VOLTEMOS A SER FREGUESIA DESAGREGAÇÃO DE SANTA LEOCÁDIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO     

     10.12 DOCUMENTO 12 – Inventário

     10.13 DOCUMENTO 13 – Cartografia

1
PREÂMBULO

3



VOLTEMOS A SER FREGUESIA DESAGREGAÇÃO DE SANTA LEOCÁDIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO     

1.PREÂMBULO

De acordo com a lei 39/2021 aprovada pela AR em 14.05.2021, publicada no Diário Oficial em 

24.06.2021, e com entrada em vigor 6 meses após a sua publicação e que prevê a reorganização 

do mapa administrativo, as freguesias podem desagregar-se nas mesmas condições em que 

foram agregadas em 2013.

Assim sendo, e de acordo com o previsto na Constituição e na Lei apresentamos um pedido 
de desagregação de Santa Leocádia, da União de Freguesias de Geraz do Lima (Santa 
Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão uma vez que essa agregação/união

não cumpriu os principais eixos da Reforma da Administração Local, nomeadamente:

1. Promover maior proximidade entre os níveis de decisão e os cidadãos, fomentando a

descentralização administrativa e reforçando o papel do Poder Local como vetor estratégico de 

desenvolvimento;

2. Valorizar a eficiência na gestão e na afetação dos recursos públicos, potenciando economias 

de escala;

3. Melhorar a prestação do serviço público;

4. Considerar as especificidades locais (áreas metropolitanas, áreas maioritariamente urbanas e 

áreas maioritariamente rurais);

5. Reforçar a coesão e a competitividade territorial.

O objeto da Lei no 11-A/2013, de 28 de janeiro e a sua reorganização, após dois mandatos (oito 

anos) como União de Freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e 

Deão não foi alcançado.

Foram mais os prejuízos para a comunidade do que eventuais benefícios.

O alcance de todos os eixos acima referidos foi prejudicado por tudo aquilo que procuraremos 

expor neste dossier.

De salientar que o executivo da União não foi o principal responsável, mas sim a Unidade 
Técnica que arbitrariamente englobou 4 Freguesias, com muito extenso território e sem 
olhar às muitas particularidades e aos valores identitários que as distinguem.
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2.LEGISLAÇÃO

Em 30 de Maio de 2012 é aprovada a Lei n.º 22/2012, que regulamenta o regime jurídico da 

reorganização administrativa territorial autárquica. A Assembleia da República decreta nos 

termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, que:

A presente lei estabelece os objetivos, os princípios e os parâmetros da reorganização 

administrativa territorial autárquica e define e enquadra os termos da participação das 

autarquias locais na concretização desse processo;

A presente lei consagra a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território 

das freguesias e regula e incentiva a reorganização administrativa do território dos 

municípios.

Estabelece objetivos e princípios;

Estabelece obrigatoriedade de Pronúncios, Pareceres e Prazo de 90 dias para o 

cumprimento.

Cria uma Unidade Técnica, para estudo e acompanhamento deste processo.

Em 28 de Janeiro de 2013, foi publicada a Lei 11-A com o objetivo da Reorganização
administrativa do território das freguesias.

Contra o parecer das Juntas e Assembleias de Freguesia, Câmara e Assembleia Municipais de 

Viana do Castelo, a Unidade Técnica, de forma uniliteral e arbitrária, agregou numa União de 

Freguesias, 4 autarquias até então autónomas – Santa Maria de Geraz do Lima, Santa Leocádia 

de Geraz do Lima, Moreira de Geraz do Lima e Deão.

Em 14/05/2021, foi aprovada a Lei 39/2021, publicada no Diário Oficial em 24.06.2021 que 

Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei n.º 

11-A/2013, de 28 de janeiro, que procede à reorganização. 

Esta Lei entrou em vigor 6 meses após a sua publicação (24 de dezembro de 2021) e tem 

um prazo de um ano para a sua aplicação.

Refere ainda no seu Artº 23º: Projetos pendentes, que:

“A presente lei se aplica a todos os projetos de criação de freguesias que se encontrem 

pendentes na Assembleia da República à data de entrada em vigor da presente lei.

Prevê, ainda, no seu Artigo 25ª um Procedimento especial, simplificado e transitório para as 

Freguesias que foram agregadas.”

O pedido de desagregação de Santa Leocádia enquadra-se neste Procedimento 
simplificado e transitório.
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3.ENQUADRAMENTO

LEI 39/2021 – ONDE O NOSSO PEDIDO SE ENQUADRA

Artigo 25.º
Procedimento especial, simplificado e transitório
1 - A agregação de freguesias decorrente da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que aprova o regime 

jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica e da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, que procede à reorganização administrativa do território das freguesias, pode ser 

transitoriamente corrigida, se fundamentada em erro manifesto e excecional que cause prejuízo 

às populações, e desde que cumpra os critérios previstos nos artigos 5.º a 7.º, com exceção do 

disposto no n.º 2 do artigo 6.º e no n.º 2 do artigo 7.º da presente lei.

2 - O procedimento previsto no n.º 1 tem início no prazo de um ano após a entrada em vigor da 

presente lei, através dos procedimentos definidos nos artigos 10.º a 13.º, na sequência de 

deliberação por maioria simples das respetivas assembleias de freguesia e assembleia 

municipal.

3 - A desagregação de freguesias prevista no presente artigo respeita as condições em que as 

mesmas foram agregadas anteriormente, não podendo, em caso algum, dar origem a novas ou 

diferentes uniões de freguesias.

Condicionantes:
Artigo 5.º
Prestação de serviços à população
1 - O critério da prestação de serviços à população deve ter em conta os seguintes requisitos:

a) A garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de emprego público a transitar 

do mapa do pessoal da junta ou juntas de freguesia de origem, ou da respetiva câmara municipal;

b) A existência de edifício adequado à instalação da sede da freguesia.

2 - Para além dos previstos no número anterior, exige-se ainda a verificação de pelo menos 

quatro dos seguintes requisitos, quer para as novas freguesias, quer para as freguesias que lhes 

dão origem:

a) A existência de um equipamento desportivo;

b) A existência de um equipamento cultural;

c) A existência de um parque ou jardim público com equipamento lúdico ou de lazer infantojuvenil;

d) A existência de um serviço associativo de proteção social dos cidadãos seniores ou apoio a 

cidadãos portadores de deficiência, desde que tenha âmbito territorial do município;

e) A existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, culturais, desportivas 

ou sociais.

3 - Nos territórios do interior, identificados no anexo à Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, exige-

se a verificação de pelo menos três dos requisitos previstos nas alíneas do número anterior.

Artigo 6.º
Eficácia e eficiência da gestão pública
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1 - O critério da eficácia e eficiência da gestão pública deve ter em conta a viabilidade económico-

financeira das freguesias, a demonstrar em relatório financeiro resultante da aplicação prospetiva 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais 

e das entidades intermunicipais.

2 - A freguesia a criar deve ter uma participação mínima no Fundo de Financiamento de 

Freguesias correspondente a 30 % do valor daquele fundo atribuído à freguesia ou freguesias 

que lhe dão origem. (1)

Artigo 7.º
População e território
1 - O critério população deve ter em conta os seguintes requisitos:

a) O número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por freguesia;

b) Nos territórios do interior, identificados no anexo à Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, o 

número de eleitores não pode ser inferior a 250 eleitores por freguesia.

2 - O critério território deve ter em conta os seguintes requisitos:

a) A área da freguesia não pode ser superior a 25 % da área do respetivo município;

b) Nas freguesias urbanas, a área não pode ser inferior a 2 % da área do município;

c) O território das freguesias é obrigatoriamente contínuo.

3 - Os critérios referidos nos números anteriores são cumulativos.

4 - Para efeitos de verificação dos critérios dos nºs 1 e 2 devem observar-se os dados oficiais da 

Direção-Geral das Autarquias Locais. (1)

(…) 

10 - A Lei n.º 39/2021 de 24 de junho, que define o regime jurídico de criação, modificação e 

extinção de freguesias e revoga a Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procede à 

reorganização administrativa do território das freguesias, estabelece no seu 

Artigo 23º
Projetos Pendente
A presente lei aplica-se a todos os projetos de criação de freguesias que se encontrem pendentes 

na Assembleia da República à data de entrada em vigor da presente lei.

Artigo 29.º
Norma revogatória

São revogados:

a) Os artigos 4.º a 10.º da Lei nº 22/2012, de 30 de maio e as demais disposições normativas 

que se revelem incompatíveis com a presente elei;

b) A Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro.
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4.CRONOLOGIA (DAS ACÇÕES JÁ DESENVOLVIDAS)

A partir do momento que os critérios definidos na Reorganização Administrativa do território das 

freguesias não foram concretizados/atingidos, várias ações foram acionadas, nomeadamente 

através da recolha de um abaixo-assinado(1) com 22 (vinte e duas páginas) dos cidadãos de 

Santa Leocádia de Geraz do Lima, conforme cópia constante do Anexo I. 

A cronologia das ações já desenvolvidas foi a seguinte:

No dia 26/03/2019 foi enviado o abaixo-assinado dos cidadãos de Santa Leocádia de Geraz do 

Lima, ás seguintes entidades(2):

a) Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República

b) Ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna

Cópia do mesmo documento, foi também enviado ás seguintes instituições(3):

a) Assembleia Municipal de Viana do Castelo

b) Câmara Municipal de Viana do Castelo

c) Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Geraz do Lima (Stª Maria, Stª 

Leocádia e Moreira) e Deão

d) Líderes Parlamentares do CDS/PP, PSD, PCP, BSE, Os Verdes, PAN

e) ANAFRE

Em simultâneo o envio do abaixo-assinado(4) também foi enviado para:

a) Líder Parlamentar do CDS/PP

b) Líder Parlamentar do PSD

c) Líder Parlamentar do PS

d) Líder Parlamentar do PC

e) Líder Parlamentar do BE

f) Líder Parlamentar de Os Verdes

g) Líder Parlamentar do PAN

h) Presidente da Concelhia do CDS/PP de Viana do Castelo

i) Presidente da Concelhia do PSD de Viana do Castelo

j) Presidente da Concelhia do PS de Viana do Castelo

k) Presidente da Concelhia do PCP de Viana do Castelo

l) Presidente da Concelhia do BE de Viana do Castelo

Este abaixo-assinado teve por base a Lei 11-A/2013 de 28 de janeiro, cumprindo todo o 
seu clausulado.

(1) DOCUMENTO 1 DOS ANEXOS | (2) DOCUMENTO 2 DOS ANEXOS | (3) DOCUMENTO 3 DOS ANEXOS | (4) DOCUMENTO 4 DOS ANEXOS
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a) Em 03.04.2019, A chefe de Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias locais, 

acusou o recebimento do nosso pedido, com as seguintes referências: N.º 706/2019 

ENT 794/2019 PROC N.º 2/2019(5)

b) A Assembleia da República, através do Chefe do Gabinete do Presidente, em 

03.04.2019, acusou a receção do nosso pedido XIII-4524/GPAR-ab(6)

c) O Gabinete do Presidente da Assembleia da República deu entrada do documento em 

28.03.2019, com o número 628558(7)

d) A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação, da Assembleia da República, em 10.07.2019, enviou ofício 101, a informar 

que o Abaixo – Assinado foi aceite como Petição com o número 624/XIII-4ª (8)

e) A Direção de Apoio Parlamentar DAP, enviou Ofício 0546 – 19 APR 11, (datado de 

11.04.2019) solicitando os dados completos do primeiro signatário, a fim de se poder 

aceder ao andamento da petição através do site do parlamento. (9)

f) Em 29 de abril de 2019, foram enviados todos os elementos solicitados (10)

(5) DOCUMENTO 5 DOS ANEXOS | (6) DOCUMENTO 6 DOS ANEXOS | (7) DOCUMENTO 7 DOS ANEXOS | (8) DOCUMENTO 8 DOS ANEXOS

(9) DOCUMENTO 9 DOS ANEXOS | (10) DOCUMENTO 10 DOS ANEXOS
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5
O PRESENTE

APÓS A REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
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5.O PRESENTE

Após a reorganização administrativa, a Junta de Freguesia tem apresentado níveis de eficácia 

pouco relevantes, assim como tem havido uma menor proximidade com a comunidade. A grande 

extensão do território da União é impeditiva de uma maior eficiência.

5.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á POPULAÇÃO

Esta estrutura administrativa, União de Freguesias, não corresponde às necessidades das várias

populações. Em termos de eficiência e afetação de recursos públicos, nos últimos oito anos não

se verificou qualquer potenciação, antes pelo contrário, menor rapidez no atendimento e

supressão de problemas, e investimentos não equitativos quando as necessidades são as

mesmas. 

A Junta de Freguesia, é de extrema 

importância em todo este processo, não 

apenas por ser a estrutura 

governamental com mais proximidade e 

visibilidade junto da população, mas 

também por ter um conhecimento real da 

população e das suas necessidades e 

anseios. Santa Leocádia de Geraz do 

Lima, sempre prestou inúmeros e bons 

serviços à comunidade, antes da sua 

agregação, serviços úteis e necessários 

para todos os seus cidadãos.

Antes da agregação, a Sede da Junta da freguesia de Santa Leocádia estava aberta, de 2ª 
a 6ª Feira, e prestava todos os serviços à comunidade. Depois da agregação, abriu durante 
algum tempo somente às 3ªs Feira pela manhã e passou longos meses, mesmo antes da 
pandemia por Covid, completamente encerrada, obrigando muitos cidadãos a terem de se 
deslocar. Foi significativo o número de pessoas que se recusava a esta deslocações, 
procurando soluções alternativas. 

5.2 ENSINO

Antes da agregação a Freguesia de Santa Leocádia, com excelentes e renovadas instalações 

escolares, garantia o ensino desde o pré-primário até ao 4º ano de escolaridade. A Junta de 

Freguesia procurava acompanhar o desempenho dos alunos na escola secundária de Lanheses, 

com constantes reuniões com o seu Diretor. O transporte dos alunos era garantido com rotas 

curtas e todo o apoio de acompanhantes. A cantina sempre funcionou com excelente qualidade 

de alimentação para todos os alunos.

SEDE DA JUNTA | SANTA LEOCÁDIA
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Atualmente a Freguesia de Santa Leocádia não oferece o ensino pré-escolar, as rotas são 
mais extensas e não há acompanhantes em todos os percursos.

5.3 TURISMO

Santa Leocádia, dispõe de vários pontos de interesse turístico que tem sido pouco cuidados
após a reforma administrativa. Antes da agregação de freguesias, Santa Leocádia, era uma 

freguesia de grande interesse, muito visitada por turistas nacionais e estrangeiros, motivados 

pelos seus valores naturais, culturais e históricos.

5.3.1 - CAMINHO DE SANTIAGO (BARCELOS > SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Enquanto freguesia autónoma, este 

caminho era bem conservado, divulgado 

pela autarquia e utilizado por grande 

número de peregrinos, com alguns 

benefícios económicos para a freguesia, 

mas muito importante para a sua visibilidade interna e externa. A maior 

parte dos caminhantes era de nacionalidade estrangeira, fazendo 

refeições e chegando a pernoitar no Centro Social e Paroquial (de Santa 

Leocádia).

Após a agregação, o caminho deixou de ser cuidado, está intransitável em alguns dos seus 

percursos, e os peregrinos deixaram de o utilizar. Foi uma perda lastimável e muito mal 

compreendida pela comunidade. Nunca 

foi divulgado pela União que preferiu 

apostar num outro Caminho de Santiago, 

sem qualquer historial que se conheça.

Este caminho, nesta geografia, é o único 

que tem uma publicação que o descreve 

detalhadamente e cuja capa aqui se 

reproduz

REGISTO FOTOGRÁFICO DAS INSTALAÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CAMINHO DE SANTIAGO (INACESSIVEL)

PUBLICAÇÃO DO CAMINHO DE SANTIAGO (POR SANTA LEOCÁDIA)
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5.3.2 - MUSEU DE CARROS DE CAVALOS

Existe em Santa Leocádia, num solar 

muito bem conservado um museu 

particular de carros de cavalos, com 

mais de 50 exemplares em perfeito 

estado de utilização, que era 

divulgado com o apoio da junta 

enquanto a Freguesia permaneceu 

autónoma. Foram programadas 

várias visitas, individuais ou de 

grupos, a este inestimável 

património, que é cobiçado pelo 

Município de Ponte de Lima. É considerado de grande valor e único em alguns detalhes a nível 

internacional. Na mesma propriedade, existe uma coleção de BMW antigos, também de grande 

valor. Nunca este potencial foi divulgado pela União. Santa Leocádia e Viana do Castelo, 
correm o risco de perder este importante acervo histórico.

5.3.3 - TRADIÇÕES, FESTAS E ROMARIAS

A Romaria de N.ª Sr.ª da Guia e São 

Bento é a mais popular na margem 

esquerda do Rio Lima, entre a Serra 

D´Arga e o Monte do Facho. Completa, 

em 2022, 450 anos de culto.

A Junta, enquanto autónoma, sempre 

divulgou este evento e sempre 

colaborou com a execução de obras e 

pavimentação nos acessos aos monumentos existentes, capela e cruzeiro exterior, arranjos 

urbanísticos e ajardinamento de áreas periféricas, sempre com recursos próprios. As áreas 
ajardinadas, não são regularmente conservadas pela União, o que muito entristece os 
Santaleocadenses. Para além da Festa da Srª da Guia e S. Bento, há outras datas que 
agregam a comunidade, como a noite de S, João, S. Pedro e São José.

PANFLETO DO MUSEU DE CARROS DE CAVALOS (EM SANTA LEOCÁDIA)

REGISTO FOTOGRÁFICO DA ROMARIA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA & SÃO BENTO (ROMARIA & PROCISSÃO)

PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA
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5.3.4 - TRILHOS

Não foi desenvolvido nesta Freguesia com elevado potencial 

paisagístico, cultural e ambiental, a criação de trilhos, sendo 

preterida nesta matéria. Santa Leocádia foi bafejada com 

uma enorme diversidade paisagística, em que não há melhor 

maneira de conhecer os segredos da freguesia (nem mais 

sustentável) do que percorrendo a pé os trilhos e percursos 

pedestres. Infelizmente Santa Leocádia não foi ainda contemplada, mas podia ter uma enorme 

diversidade de percursos pedestres devidamente sinalizados.

5.4 PROJETOS

Na transferência de poderes(11), aquando da agregação à União (21 de outubro de 2013) foram 

apresentados/transmitidos dossiers, ao executivo que tomou posse. Todos eles estavam prontos 

para serem complementados nas especialidades. Todos os trabalhos necessários para se 

avançar (levantamentos topográficos e projetos arquitetónicos) estavam feitos. São

investimentos que terão um impacto notório no desenvolvimento da freguesia de Santa Leocádia, 

invertendo a tendência de decréscimo demográfico.

Infelizmente estão parados há mais de oito anos.

5.4.1 - JARDINS DE GERAZ “Abra a porta e deixe a Natureza entrar”

JARDINS DE GERAZ é um 

projeto a desenvolver num 

terreno de 30.395 m2, de 

propriedade da Freguesia 

de Santa Leocádia e 

estrategicamente 

localizado, o que permitirá 

criar uma centralidade não 

existente na Freguesia. Situa-se a 7 minutos do Parque Empresarial de Lanheses. É servido pela 

CAMINHO DE SANTIAGO

PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO “JARDINS DE GERAZ”

(11) DOCUMENTO 11 DOS ANEXOS
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EM 550-1 a pouca distância da EN 305, via que nos coloca rapidamente na Rede Nacional e 

Europeia de autoestradas.

Será uma opção ecológica de vida, incorporando soluções tecnológicas para combate às 

alterações climáticas

5.4.2 - LOTEAMENTO DA BOAVISTA “Boavista para o Vale do Lima até à sua Foz”

Mais um projeto em terreno da Freguesia, com espaço para 

várias habitações, e cujo desenvolvimento teria evitado a 

migração de Santaleocadenses para outras Freguesias ou 

Concelhos, impedidos que foram de edificar em terrenos 

próprios devido a restrições do PDM.

Igualmente há a considerar a curta distância da Zona 

Industrial de Lanheses, carente de alojamentos.

5.4.3 - MUSEU DE ARQUELOGIA

Excelente localização, Junto à Igreja Milenar, à 

residência paroquial e ao Centro Social e Paroquial. Em 

prédio da Paróquia/Diocese, servirá para a exposição 

de objetos resultantes de trabalhos arqueológicos no 

Castro do Peso desta Freguesia e do Alto do Facho, 

com vestígios da presença do povo Túrdulo. Servirá 

também para a preservação e exposição de 

publicações, escritos e outros objetos de culto.

5.4.4 - CRECHE

Projeto a desenvolver em espaço 

disponível no Centro Social e 

Paroquial, criando uma estrutura que 

permita aos casais mais jovens e em 

que ambos sejam trabalhadores 

usufruírem de um espaço adequado 

para os filhos de mais tenra idade.

LOTEAMENTO DA BOAVISTA

3D DO MUSEU DE ARQUELOGIA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA LEOCÁDIA PROJETO/PLANTA DA CRECHE
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5.4.5 - PARQUE FITNESS

Estrategicamente localizado junto ao Parque Infantil e ao

Parque de Merendas e do outro lado da Avenida onde se 

encontra o Polidesportivo.

Equipado com aparelhos adequados, servirá para a cultura

física dos “atletas” de todas as faixas etárias.

É uma infraestrutura reclamada pela população mais jovem

Nenhum destes projetos foi desenvolvido nestes 8 anos de União.
Verificamos uma estagnação e falta de continuidade destes dossiers. Falta de interesse no 

crescimento da Freguesia de Santa Leocádia, ou a dimensão da União e falta de recursos o 

impediu? Estes projetos teriam atraído um maior número de habitantes, fixando-os no território 

da Freguesia e permitindo uma oferta habitacional de apoio ao Parque Industrial de Lanheses.

Criaria mais e melhores oportunidades de trabalho e beneficiaria a qualidade de vida para todos 

os residentes.

5.5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/SINALIZAÇÃO

A área geográfica do território da União, prejudicou de forma acentuada a conservação e limpeza 

de diversas vias nesta Freguesia, com queixas constantes da comunidade.

É verdade que foram pavimentadas e melhoradas algumas destas estruturas, com investimentos 

elevados no período pré-eleitoral, mas as prioridades das populações seriam outras, e ao longo 

de todos os 8 anos do mandato. Sendo da competência da Junta de Freguesia proceder á 

manutenção e conservação de caminhos, arruamentos, pavimentos pedonais, jardins, 

património, etc., podemos constatar que tal dever não tem sido executado conforme é exigido.

5.5.1 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS

Tem sido notória a falta de 

manutenção e limpeza de vias 

pertencentes à freguesia, assim 

como na organização dos diferentes 

mecanismos (alguns camarários) 

para recolha de resíduos. Enquanto 

autónoma, a Freguesia tinha ao 

serviço permanente 2 trabalhadores 

que desempenhavam estas tarefas, 

trabalho normalmente reforçado com 

recurso a trabalhadores eventuais. Atualmente os 2 trabalhadores fixos fazem trabalho nas 

outras freguesia da União, com prejuízos evidentes na eficácia em Santa Leocádia.

PARQUE FITNESS

REGISTO FOTOGRÁFICO DAS VIAS (SEM MANUTENÇÃO)
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5.5.2 - ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

Atualmente, a paragem existente na Senhora da Guia é um ponto de recolha de bastantes 

crianças (seja para o ensino primário ou para o secundário). O “abrigo” para passageiros 

encontra-se sem as mínimas condições para que possam estar confortáveis e protegidas. 

Na estrada municipal 550-1, com carreiras regulares (poucas), o estado de conservação dos 

abrigos é o que as fotos evidenciam.

5.5.3 - ÁREAS AJARDINADAS

Antes da reorganização 

administrativa foram 

realizadas diversas 

intervenções paisagísticas

em diversos pontos da 

freguesia de Santa 

Leocádia, reforçando 

assim a sua atratividade 

urbanística.

A comunidade, com o projeto CIDADÃO MAIS PERTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, 

participava de forma entusiástica e sem encargos para a autarquia na conservação dos “Seus 

REGISTO FOTOGRÁFICO DAS VIAS (SEM MANUTENÇÃO)

ABRIGOS DE PASSAGEIROS

ÁREAS AJARDINADAS (SEM MANUTENÇÃO)
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Espaços). Após a União de Freguesias, essas áreas verdes têm sido constantemente 

descuradas, apresentando atualmente uma imagem de um certo “abandono”.

5.5.4 - SINALIZAÇÃO

A sinalização é essencial na identificação dos lugares/caminhos para os mais diversos 

interesses. Atualmente vários sinais ou não existem, ou se encontram num estado bastante 

degradado. Os CTT têm reclamado da falta de placas. Algumas colocadas em Lugares errados

5.5.5 - OBRAS DE ARTE E FONTANÁRIOS

Os fontanários são de grande importância na distribuição de água, e muitos dos seus percursos 

foram rasgados nas montanhas (pela natureza e pelo homem que os canalizou),

Os fontanários que serviam populações próximas e ainda servem alguns residentes, turistas e 

visitantes, foram na sua quase totalidade recuperados antes da reorganização administrativa. 

REGISTO FOTOGRÁFICO DAS ÁREAS AJARDINADAS (SEM MANUTENÇÃO)

REGISTO FOTOGRÁFICO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

REGISTO FOTOGRÁFICO DE OBRAS DE ARTE E FONTANÁRIOS
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A muitos deles foram incorporadas pequenas obras de arte. Encontram-se praticamente 

abandonados.

5.5.6 - TANQUES E POÇAS

Nesta Freguesia, com extensa área florestal e agrícola, a captação de água e o seu 

armazenamento, são de primordial importância para a utilização por consortes e particulares e 

ainda para o abastecimento de veículos ou helicópteros para o combate aos incêndios que quase 

anualmente nos atingem.

REGISTO FOTOGRÁFICO DE OBRAS DE ARTE E FONTANÁRIOS

REGISTO FOTOGRÁFICO DE OBRAS DE ARTE E FONTANÁRIOS

REGISTO FOTOGRÁFICO DE TANQUES E POÇAS
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A sua conservação e limpeza tem sido negligenciada, conforme se pode constatar pelas 
fotos.

REGISTO FOTOGRÁFICO DE TANQUES E POÇAS

REGISTO FOTOGRÁFICO DE TANQUES E POÇAS
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5.5.7 RECINTOS DESPORTIVOS

O Polidesportivo, infraestrutura desportiva 

existente em Santa Leocádia, atualmente não 

apresenta as condições necessárias para uma 

boa e saudável prática desportiva. No passado, 

este polidesportivo era utilizado com bastante 

frequência sendo que atualmente é um 

equipamento quase sem uso, por falta de 

estímulos às instituições ainda existentes, mas 

sem quaisquer programações apelativas.

5.5.8 EDIFICIOS AUTÁRQUICOS

O edifício público, de propriedade do Município, e onde para além de um atendimento semanal

(3ªs Feiras das 09:00 às 12:00) sem regularidade, um funcionário da Junta presta alguns 

serviços, é também a sede dos Compartes dos Baldios e da COOPDES – Cooperativa de 

desenvolvimento rural.

O seu estado de conservação, prédio e envolvência, é muito precário, como as fotos que 

reproduzimos podem comprovar.

5.5.9 – REFERÊNCIAS HISTÓRICAS

Santa Leocádia é recheada de diversos pontos históricos, nomeadamente de culto religioso.

Atualmente é notória a falta de manutenção regular, apenas em datas muito específicas recebem 

alguns tratos na sua envolvência. Apresentamos alguns exemplos:

5.5.9.1 – Cruzeiro Vermelho
Ponto de culto e percurso das procissões quaresmais.

Anteriormente esteve pintado de cor avermelhada, daí o nome. É 

constituído por três cruzes à frente e uma à retaguarda. Desde a 

Igreja até este local há várias cruzes em granito, onde se parava na 

procissão da via sacra no Domingo de Ramos.

POLIDESPORTIVO DE SANTA LEOCÁDIA

REGISTO FOTOGRÁFICO DA SEDE DA JUNTA EM SANTA LEOCÁDIA

CRUZEIRO VERMELHO
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5.5.9.2 – Cruzeiro dos Centenários
Ou da Independência. Erguido em 1940, pelas entidades mais representativas 

da Freguesia, teve como objetivo comemorar os anos de 1140, quando Portugal 

começou a ser nação e 1640, quando da restauração da independência, 

libertando-se do domínio de Castela.

Está na encosta do monte entre o Lugar do Castelo e a parte alta do Lugar do 

Carvalhal, com uma vista deslumbrante do Vale do Lima. 

5.5.9.3 – Alminhas
Espalhadas pelos caminhos, são pontos de devoção e culto. 

5.5.9.4 – Calvário
O Calvário é atualmente uma área que não é tratada. Pouco resta do que 

existiu e nada foi recuperado.

Esta referência histórica situa-se no lugar da freguesia que contem o mesmo 

nome.

5.5.9.5 – Capela de Agros

A comunidade de Agros, vive a cerca de 3,5 KM da Igreja Paroquial, pelo que a prática religiosa 

ficava muito prejudicada. Toda a comunidade de Santa Leocádia e seu pároco consideraram de 

inteira justiça fossem compensados com o conforto espiritual de uma capela. Obtida a aprovação 

da autoridade eclesiástica, no ano de 1994 a Lugar ficou dotado com esta capela. Em 2006 e 

2007 a Junta de Freguesia, antes da agregação, pavimentou e urbanizou os acessos e o adro. 

CRUZEIRO DOS CENTENÁRIOS

REGISTO FOTOGRÁFICO DAS ALMINHAS EM SANTA LEOCÁDIA

CALVÁRIO

REGISTO FOTOGRÁFICO DA CAPELA DE AGROS
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5.5.10 ZONAS FLORESTAIS

A ausência do executivo tem sido evidente quando ocorrem incêndios assim como no 

acompanhamento e procura de soluções para a proteção do maior património da freguesia: A 
FLORESTA

Há muitas vias indispensáveis para a circulação de veículos de combate, que não oferecem 

condições de circulação. Muitas destas vias são de ligação a outras Freguesias e ao Concelho 

de Ponte de Lima. Enumeramos, através de fotos, alguns desses caminhos/exemplos: 

5.6 PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NA ATIVIDADE POLÍTICA

Há um afastamento dos jovens da política, 

fenômeno que, infelizmente, ultrapassa as nossas 

fronteiras. Com exceção das juventudes 

partidárias, mais circunscritas aos meios mais 

urbanos, nas Freguesias esta participação pode e 

desejavelmente deve ser incrementada se houver a 

desagregação das Freguesias das Uniões 

impostas.

CAMINHO DO PENEDO DO TEXUGOCAMINHO DO MIRANTE CAMINHO DE PAREDES CAMINHO DO MOINHO DE AGROS

REGISTO FOTOGRÁFICO DE INCÊNDIOS NA FLORESTA

26



VOLTEMOS A SER FREGUESIA DESAGREGAÇÃO DE SANTA LEOCÁDIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO     

Vejamos no caso particular da União de Geraz e Deão:

Atualmente:
3 Membros da Junta mais 9 membros da Assembleia =   a  12 elementos autárquicos

Com as Freguesias desagregadas:
12 Membros da Junta mais 34 membros da Assembleia = a 46 elementos autárquicos.
(Moreira de Geraz do Lima só teria 7 elementos na Assembleia).

Em época eleitoral, o universo de jovens a participar nas listas candidatas e na campanha, seria 

muito superior.
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6
O PASSADO

ANTES DA REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
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6. O PASSADO

A melhoria do serviço público significa que não haja insatisfação e reclamações dos utentes.

Atualmente, nas freguesias agregadas, e porque o Presidente da Junta acumula múltiplas

freguesias, não é fácil encontrá-lo e potenciar o serviço de proximidade. O serviço público 

para ter qualidade e ser eficiente tem de ouvir o cidadão em relação às suas necessidades, 

satisfações, expectativas e preferências, até porque, as suas ideias são importantes para o 

desenvolvimento. A proximidade transformou-se em distância.

A eficácia e eficiência da gestão pública, no período anterior á agregação de freguesias 
era bem patente nas mais diversas áreas/vertentes da freguesia. Nesse período podemos 

destacar algumas iniciativas da Junta de freguesia de Santa Leocádia, estratégias e processos,

que possibilitaram maior eficácia e eficiência na prestação dos mais variados serviços e 

qualidade das infraestruturas ao serviço da população.

Prova dessa eficácia e eficiência de gestão pública, a Junta de Freguesia foi premiada duas 

vezes no concurso nacional de Boas Práticas de Gestão Administrativa Autárquica, da 

responsabilidade do Ministério da Administração Interna. Destacamos algumas das iniciativas:

6.1 PROGRAMA CIDADÃO MAIS PERTO - 2004

Em 2004 foi assinado um protocolo, cujo investimento 

global foi na sua totalidade para o projeto "Modernização 

da Junta de Freguesia - Cidadão mais perto". A freguesia 

beneficiou de uma comparticipação financeira do 

Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação 

e Desenvolvimento Regional, dotação da DGAL, de Euro 

11 574,88, correspondente a 70% do investimento elegível, resultante de 

uma candidatura.

PROGRAMA CIDADÃO +PERTO
PRÉMIO NACIONAL

JARDIM NO CASTELO (ANTES DA REOORGANIZAÇÃO TERRITORIAL) JARDIM NO CASTELO (ATUALMENTE)
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Esse protocolo pode ser consultado online em:  

https://dre.tretas.org/dre/2259295/protocolo-1282-2004-de-17-de-novembro#text

Outros projetos de desenvolvimento que mereceram a adesão popular e com objetivos 
bem definidos de melhoria da Freguesia:

6.2 MAIS MEMÓRIA, MENOS SAUDADE (CCDRN) - 2005

A Junta de Freguesia organizou vários eventos e 

intervenções que visaram preservar a memória da Freguesia 

e ao mesmo tempo criar condições para que a saudade do 

passado pudesse ser compensada com intervenções no 

presente. Fomos distinguidos com o diploma que se 

reproduz.

6.3 HÁ MAIS VIAS PARA ALÉM DE CAMINHOS (DGAL) - 2008

Recebeu o primeiro prémio em 2004 com o projeto “CIDADÃO 

MAIS PERTO” competindo inclusive com o Município de 

Lisboa. Recebeu menções honrosas nos anos de 2005 e 

2008. Estas prestações foram amplamente divulgadas na 

comunicação social. Há dossiers disponíveis para consulta.

Estes prémios permitiram uma completa remodelação dos 

equipamentos de escritório, informática, quadro Interativo e 

mobiliário em geral, pois mereceram a comparticipação do 

estado em 75%.

6.4 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A Junta de Freguesia de Santa Leocádia foi pioneira no Norte do 

País, na implantação do Orçamento Participativo, com amplo 

destaque na comunicação social e convites para apresentação do 

projeto em várias localidades do País.

DIPLOMA CCDRN

PRÉMIO “CIDADÃO MAIS PERTO”

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
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O Orçamento Participativo (OP) é um mecanismo de democracia participativa que 

permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, através de 

processos da participação da 

comunidade. Esses processos 

contavam com assembleias 

abertas e periódicas e etapas 

de negociação direta com a 

Junta de Freguesia. No 

Orçamento Participativo retira-
se poder de uma elite 

burocrática repassando-o 

diretamente para a sociedade. 

Com isso a sociedade civil 

passa a ocupar espaços que antes lhe eram "furtados".

6.5 MULTIBANCO NA FREGUESIA

Fomos a primeira Freguesia na margem esquerda do rio Lima, no concelho de Viana do 
Castelo (entre Vila Franca e Ponte de Lima) a colocar á disposição da população uma 
caixa multibanco. Com esta intervenção além de ter tornado esse ponto bastante 

movimentado, atraindo pessoas de toda a 

periferia, evitou-se ter que percorrer vários 

quilómetros para proceder a 

levantamentos/pagamentos.

A primeira freguesia, a 
ter um multibanco

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

MULTIBANCO DE SANTA LEOCÁDIA
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6.6 GERAZ COM QUERENÇA

Com a colaboração do Politécnico de Viana do Castelo, Câmara 

Municipal e outras entidades, lançou o projeto Geraz com Querença, que 

deixou marcas profundas na comunidade, (até casamento) e produziu 

amplos e diversificados estudos sobre as potencialidades da Região 

valorizando economicamente os ativos endógenos desses territórios e 

contribuindo para uma afirmação positiva da identidade cultural local e da 

qualidade de vida em espaços rurais, disponibilizando estudos e 

sugestões que permitiriam o arranque de um novo processo de 

desenvolvimento virtuoso e sustentável nestas áreas. Houve igualmente 

ampla cobertura da comunicação social, jornais, revistas e televisão. 

6.7 CSIF COMISSÃO SOCIAL INTER_FREGUESIAS (MARGEM LIMA SUL)

Presidiu, durante alguns anos, à CSIF Comissão Social 

Inter-Freguesias, (Margem do Lima Sul) criando um 

regulamento e um logotipo, e cuidando de submeter a 

este órgão as carências sociais da Freguesia, obtendo a 

solução ou o suavizar das dificuldades de muitos casos 

apresentados.

6.8 CLAS CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL

Participou regularmente nas reuniões e decisões do CLAS, com os mesmos propósitos.

6.9 BALDIOS

Organizou os Compartes dos Baldios, até então 

geridos pela Junta de Freguesia, organizando os 

seus Órgãos Sociais e com quem cooperou 

permanentemente tendo conseguido para a Junta um 

KIT de primeiras intervenções no combate a fogos 

florestais.

Este equipamento foi amplamente utilizado, não só 

na Freguesia, mas em outras geografias que no-lo 

solicitaram.

LOGOTIPO “GERAZ COM QUERENÇA”

LOGOTIPO “BALDIOS”

LOGOTIPO “CSIF”
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6.10 COOPDES – COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LDA

Fundou a COOPDES - Cooperativa de Interesse 

Público de Responsabilidade Lda. com 55% do 

capital detido pela Freguesia e 10% do capital 

detido pelos Compartes dos Baldios. Cooperou 

permanentemente com os Compartes dos 

Baldios, e participou, com o KIT de primeiras 

intervenções, no 

combate a fogos 

florestais. 

Esta estreita 

cooperação, permitiu canalizar recursos para a beneficiação e 

pavimentação de vários quilómetros de vias.

6.11 ADSL – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTA LEOCÁDIA

Reativou a ADSL – Associação para o Desenvolvimento de Santa Leocádia de cariz jovem e 

que demonstrou uma dinâmica de muita criatividade e com iniciativas de amplo agrado da 

comunidade. Com a reativação da Associação voltou a existir um conjunto de investimentos e 

ações em benefício da evolução cultural e do desenvolvimento social da freguesia de Santa 

Leocádia, dinamizando vários projetos tais como:

▪ Promoção, divulgação e valorização do património histórico e cultural da freguesia;

▪ Desenvolvimento da coesão social e identidade local;

▪ Desenvolvimento local, incentivando um maior envolvimento da população na vivência 

comunitária;

BARRAQUINHA DA COOPDES

LOGOTIPO “COOPDES”

LOGOTIPO COMEMORATIVO “ADSL 20 ANOS”
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6.12 PUBLICAÇÕES

A junta de freguesia foi pioneira no

lançamento das seguintes publicações:

Código de posturas, regulamento do 
cemitério e regulamento da capela
mortuária (Impressão patrocínio BES).

Toponímia de Santa Leocádia de Geraz 
do Lima. Na toponímia da freguesia, a 

junta produziu os números de polícia de 

todas as habitações, com recursos 

próprios (impressão patrocínio Fidelidade).

6.13 COMUNICAÇÃO

Criou-se um site na comunicação social assim 

como um boletim informativo mensal, boletim 

esse que era distribuído regularmente porta a 

porta a toda a comunidade. A criação do 

Boletim Informativo visou, sobretudo, dar a 

conhecer aquilo que a freguesia faz, criando 

uma maior proximidade com os cidadãos. Eram 

duas ferramentas de divulgação das atividades 

da Freguesia e das diferentes dinâmicas que 

eram implementadas assim como um 

instrumento de comunicação entre todos os nossos habitantes. Foram distribuídos, em 12 anos 

mais de 120 publicações do informativo.

6.14 FESTIVIDADES LOCAIS

Cooperou com as Comissões de Festas da Freguesia que sempre apresentaram programações 

de elevada qualidade.

CÓDIGO DE POSTURAS, REGULAMENTO 
DO CEMITÉRIO E CAPELA MOSTUÁRIA

TOPONÍMIA DE SANTA LEOCÁDIA

BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

PROGRAMA DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA & SÃO BENTO
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6.15 EXPOSIÇÕES

Promoveu uma exposição sobre a história da Freguesia e o seu Presente, num edifício contíguo 

ao local da Romaria da Sr.ª da Guia e S. Bento, que contou com inúmeros visitantes.

(Pode visitar no seguinte link)

Exposição Parte 
1.ppt

Exposição Parte 
2.ppt

6.16 – WORKSHOPS, SEMINÁRIOS e PALESTRAS 

Foram promovidos seminários e workshops, localmente e noutras 

localidades do concelho, também recebemos convites para palestras em 

outros municípios para apresentação dos nossos programas desenvolvidos 

com sucesso, nomeadamente o orçamento participativo, pioneiros que 

fomos no Norte de Portugal. Com especialistas, divulgamos políticas de 

incentivos   ao desenvolvimento do potencial agrícola.

6.17 GALERIA PRESIDENCIAL

Na Sede da Junta, inaugurou-se uma galeria fotográfica de todos os 

Presidentes de Junta homenageando e relembrando assim o 

“passado” de quem governou e muito fez pelo desenvolvimento do 

nosso território

6.18 INTERNET E WIRELESS NA FREGUESIA

Para além de criarmos um espaço internet na 

sede da Junta, procedemos à instalação de 

uma antena com equipamento adequado, e 

que permitiu á freguesia dispor de sinal 

wireless gratuito para utilização da internet. 

Em vários pontos, estrategicamente 

localizados, foram colocados postes de 

retransmissão de sinal.

GALERIA PRESIDENCIAL

SINAL WIRELESS | POSTE 1 SINAL WIRELESS | POSTE 2
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6.19 RELATÓRIO DAS ESCAVAÇÕES DO CASTRO DO PESO

Situa-se a meio caminho entre os Lugares da 

Coutada e Ventoso. O interesse por este Castro data, 

pelo menos de 1979, altura em que ali se realizaram 

obras para a plantação de um pinhal, posteriormente 

substituído por vinha. As obras puseram a 

descoberto uma série de cerâmicas que pelas suas 

características despertaram o interesse dos

arqueólogos. Algumas destas peças fazem parte do acervo desta Freguesia.

RELATÓRIO DAS ESCAVAÇÕES DO CASTRO DO PESO
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7
CUMPRIMENTO 

DOS REQUISITOS
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7. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

No âmbito dos critérios exigidos/requeridos para o processo de desagregação, Santa Leocádia 

é uma freguesia que contempla os seguintes:

7.1 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Á POPULAÇÃO

7.1.a – Garantia de um número mínimo de trabalhadores

Anterior à Agregação, a Junta de Freguesia tinha o seguinte quadro de pessoal:

1 trabalhador administrativo e polivalente (transporte escolar)

2 trabalhadores cantoneiros

1 trabalhador para vigilância no transporte escolar e manutenção de espaços verdes

Esse quadro era reforçado por eventuais sempre que necessário.

Em caso de desagregação, voltarão à Junta de Freguesia de Santa Leocádia

7.1.b – Existência de edifício adequado à instalação de sede de Junta da Freguesia

Já existe um edifício adequado á instalação de sede da freguesia, conforme foto abaixo.

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA (SANTA LEOCÁDIA)
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É ainda propriedade da Freguesia um edifício, que cedeu provisoria e gratuitamente para cantina, 

infantário e sede da ADSL, conforme foto.

7.2 – PELO MENOS 4 REQUISITOS

7.2.a – Existência de um equipamento desportivo

Santa Leocádia possui um Polidesportivo, em que a sua principal dinamização ocorreu enquanto 

a ADSL (Associação para o Desenvolvimento de Santa Leocádia) antes da agregação organizou

diversas atividades.

CANTINA | INFANTÁRIO | SEDE DA ADSL

POLIDESPORTIVO DE SANTA LEOCÁDIA
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7.2.b – Existência de um equipamento cultural

Cumulativo com 7.2.e

7.2.c – A existência de um parque ou jardim público com equipamento lúdico ou de lazer 
infantojuvenil

Santa Leocádia possui uma Parque Infantil, com equipamento lúdico (para as crianças), assim 

como parques de lazer, localizados em pontos estratégicos da freguesia.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA LEOCÁDIA

PARQUE INFANTIL PARQUE DE MERENDAS
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7.2.d – Serviço associativo de proteção social dos cidadãos séniores ou apoio a cidadãos 
portadores de deficiência, desde que tenha âmbito territorial do município. COOPDES e 
Centro Social e Paroquial

PARQUE DE MERENDAS/LAZER

PONTO DE VENDA DA COOPDES
INTEGRA A CSIF E CLAS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
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7.2.e – A existência de uma coletividade que desenvolva atividade recreativas, culturais, 
desportivas ou sociais. 

7.2.e.1 - ADSL

7.2.e.2 – COMISSÃO DE FESTAS 

Anualmente é nomeada uma Comissão, que durante 12 

meses em trabalho árduo e contínuo, labora para obter meios 

financeiros capazes de suportar os elevados custos das 

Festividades que aqui atraem peregrinos e visitantes. Este 

trabalho de angariação termina com um imponente, divertido 

e tradicional cortejo de oferendas, quando tudo que foi 

conseguido é arrematado. Nos dias de festa, há a devoção e 

o divertimento, com atos religiosos, bandas de música, 

conjuntos musicais, comes e bebes e queima de fogos.

A comissão de festas tem instalações próprias cuja foto aqui se publica.

ADSL | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTA LEOCÁDIA

INSTALAÇÕES DA COMISSÃO DE FESTAS | SENHORA DA GUIA

ZONA ENVOLVENTE DA SENHORA DA GUIA
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7.3 – Eficácia e eficiência da gestão pública (aplicação prospetiva da Lei 73/2013 de 3 de 
setembro)
Enquanto Freguesia autónoma, Santa Leocádia sempre cumpriu com os Princípios 

Fundamentais e outros da Lei 73/2013

CAPÍTULO II
Princípios fundamentais
Artigo 3.º
Princípios fundamentais

Artigo 4.º
Princípio da legalidade

Artigo 5.º
Princípio da estabilidade orçamental

Artigo 6.º
Princípio da autonomia financeira

Artigo 7.º
Princípio da transparência

Artigo 8.º
Princípio da solidariedade nacional recíproca

Artigo 9.º
Princípio da equidade intergeracional

Os Relatórios e contas sempre foram aprovados pelo Tribunal de Contas e o Documento 11 (nos 

anexos) deste dossier, prova que na passagem de testemunho, foi transferido para a União um 

saldo positivo de 76.781,98 euros, mais património comercializável.

Foi a Junta de Santa Leocádia, como acima demonstrado, contemplada com prémios nacionais 

de gestão administrativa autárquica, que lhe permitiram usufruir de comparticipações no valor de 

75% para reequipamentos da Sede da Junta, em móveis, equipamentos informáticos e de 

escritório(12).

Existem graves problemas ao nível da representatividade da comunidade, nomeadamente em

casos de agregação de freguesias, fazendo que tais populações se sintam excluídas do processo

democrático por falta de representatividade no executivo. Atendendo às diferenças e visões

discrepantes das freguesias que, entretanto, agregaram, não se vislumbram vocações produtivas 

e vantagens competitivas no território, promovendo sim a supremacia daquelas que têm mais 

eleitos nos órgãos autárquicos.

(12) DOCUMENTO 12 DOS ANEXOS
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7.4 – População e Território

Com efeito, esta freguesia tem uma área de 7,35km2(13), 952 votantes, segundo dados do último 

ato eleitoral, sendo, simultaneamente, a de maior área (mais de 1/3 da área total da atual União), 

com uma extensão viária de cerca de 60Km(1), servindo núcleos populacionais, (para além de 

outras vias também significativas), e cerca de 3,5km2 de área florestal

.  

952 votantes

3,5km2
área florestal

TERRITÓRIO 7,35km2

(ato eleitoral 2021)

VIAS PÚBLICAS

60km

(13) DOCUMENTO 13 DOS ANEXOS | (14) TOTAL DE VIAS PÚBLICAS QUE SERVEM AS HABITAÇÕES
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8. HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL

Em Setembro de 2008, foi publicado um livro 
intitulado Santa Leocádia de Geraz do Lima, de 
autoria do Padre João Cunha Viana, uma excelente 
monografia de Santa Leocádia cuja capa se reproduz, 
tendo um exemplar sido enviado, junto com o abaixo 
assinado de 2019 à Assembleia da República (Há 
exemplares na biblioteca pública de Viana do 
Castelo). É rico em detalhes e ilustrações sobre a 
história, património, cultos e tradições desta Terra de 
Santa Leocádia.

Neste momento com a criação das uniões, as freguesias 

agregadas correm sérios riscos de perder todo o 

património que têm preservado e promovido. 

Frequentemente surgem relatos da homogeneização das culturas locais. É um problema 

identitário que importa resolver.

Criaram-se as condições para se acabar com comunidades ímpares em Portugal tanto ao nível 

etnográfico como cultural, social e desportivo. Só por isso o eixo um e o eixo quatro deixam de 

fazer sentido para as freguesias anexadas, que deixam de ter voz naquilo a que consideramos 

democracia participativa. Enfatizemos algumas das citações da publicação acima referida:

8.1 IGREJA PAROQUIAL

Milenário da igreja e paróquia de Santa Leocádia de Geraz do Lima 1013-2013

Quando em 1973, no decurso das obras de ampliação da igreja 

paroquial de Santa Leocádia de Geraz do Lima com um amplo 

transepto, se procedia à demolição parcial de uma parede, os 

pedreiros depararam, em dado momento, com uma pedra-silhar 

epigrafada. Era, naturalmente, da parede lateral norte; mas agora 

já não no seu primitivo lugar, pois fora mudada, em finais do século XVII, ao ser aberto um arco 

LIVRO “SANTA LEOCÁDIA DE GERAZ DO LIMA”
AUTORIA DO PADRE JOÃO CUNHA VIANA

IGREJA PAROQUIAL DE SANTA LEOCÁDIA

PEDRA-SILHAR EPIGRAFADA (NA IGREJA)
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para acréscimo lateral. Recomposta a parede, a pedra ficou a servir de juntouro de alvenaria, até 

aos nossos dias. Chamado o Pároco, a pedra guardou-se com cuidado, para ulterior e correta 

leitura.

Para se averiguar do conteúdo da mensagem, ninguém 

melhor do que um perito. Por fortuna, passou algum tempo 

depois, nesta freguesia, o professor da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, Doutor Mário Jorge Barroca, 

estudioso dos testemunhos da arte pré-românica Entre-

Douro-e-Minho.

Analisada a pedra, o ilustre professor concluiu que os nomes 

Tivdilo / Giruina diziam respeito aos dotadores de bens para 

a instituição da paróquia; e quanto à era, de César 

(Hispânica), se referia a MLI (M com um traço por cima), 

portanto, ERA MILÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMA (1051) 

que, deduzidos aos 38 anos de diferença em relação ao 

Calendário cristão, aponta o ano de 1013.

Em janeiro de 2017, foi publicada mais uma “Crónica Milenar” da autoria do Padre. João Cunha 

Viana, para celebração do Ano Jubilar Milenário da paróquia.

Também há exemplares deste livro na Assembleia da República e na biblioteca municipal de 

Viana do Castelo.

PUBLICAÇÃO DO PADRE JOÃO CUNHA VIANA

IGREJA DE SANTA LEOCÁDIA DE GERAZ DO LIMA
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8.2 CAPELAS

A quantidade de capelas existentes em Santa Leocádia, atestam a religiosidade das gentes da 

Terra. Entre elas, podemos destacar a capela de Nossa Senhora da Guia, a capela de Agros, a 

Capela do Senhor dos Passos, a Capela da Quinta do Paço, a Capela da Quinta dos Jacomes,

a Capela de São Romão (entretanto “desaparecida”), a Capela de São Francisco, entre outras.

8.3 ALMINHAS E CRUZEIROS 

Existem várias espalhadas pelos caminhos, para devoção pelos habitantes dos diferentes 

lugares.

CAPELA DA SENHORA DA GUIA CAPELA DE AGROS – NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM E SÃO JOSÉ CAPELA SÃO CRISTOVÃO 

CAPELA NOSSA SRA. DA NAZARÉ
QUINTA DO PAÇO 

CAPELA NOSSA SRA. DA GUARDA OU 
DO PÓPULO QUINTA DOS JÁCOMES

CAPELA QUINTA DOS JACOMES
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8.5 CASA E CAPELA QUINTA DA BOUÇA

A Casa e Capela da Quinta 

da Bouça foi edificada no 

início do século XVII, e 

bastante modificada por 

obras posteriores. 

Em 1860 foi colocada na 

fachada principal a pedra de 

armas. Na quinta está 

localizado o Museu de 

Carros de Cavalos.

Apresenta uma estrutura 

solarenga de tipologia chã, com fachada de linhas austeras e simples, possuindo ao centro 

uma porta precedida por terraço e escadaria.

8.6 – CASTRO DO PESO

Situa-se a meio caminho entre os Lugares da Coutada e Ventoso. O 

interesse por este Castro data, pelo menos de 1979, altura em que ali se 

realizaram obras para a plantação de um pinhal, posteriormente 

substituído por vinha. As obras puseram a descoberto uma série de 

cerâmicas que pelas suas características despertaram o interesse dos 

arqueólogos. Algumas destas peças fazem parte do acervo desta 

Freguesia.

CASA E CAPELA DA QUINTA DA BOUÇA 
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8.7 – ALTO DO FACHO

Do ponto mais alto da Freguesia, podemos 

disfrutar de 360 graus de paisagens 

deslumbrantes,

Ali existe a “cadeira do rei”, vestígios de antigo 

povoado túrdulo e incrustado em pedra um Jogo 

do galo, que se reproduz

8.8 – PENEDO DO MORTO

Em tempos idos, quando não havia estrada a ligar o Lugar de Agros à 

parte mais baixa da Freguesia, mas apenas caminhos de monte, os 

mortos daquele lugar eram transportados às costas de homens para 

serem sepultados no cemitério junto à Igreja Paroquial. Como o 

caminho era longo, a meio do percurso, os caixões eram colocados, 

para descanso de quem os carregava num conjunto granítico, que ficou 

conhecido como PENEDO DOS MORTOS.

8.9 MOINHOS E AZENHAS

A abundância de água nesta Freguesia, permitiu a construção de vários moinhos para a 

transformação da cultura cerealífera em farinhas para alimentação de pessoas e animais.  Em 

1758 o abade Dr. José Gomes Dias registava a existência de vinte moinhos de moer centeio e 

milho e três azenhas com a mesma finalidade. Ainda um “fulão ou pisão de pisar burel”. Registo 

de 2 moinhos de vento, um ainda com as suas paredes graníticas intactas.

CADEIRA DO REI & JOGO DO GALO | ALTO FACHO 

PENEDO DO MORTO 
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8.10 - LAGAR DO AZEITE

Santa Leocádia tinha junto ao ribeiro que 

atravessa a Freguesia o único Lagar de 

azeite do Concelho de Viana do Castelo, 

em operação regular durante a safra da

azeitona. Parou a produção, sem que 

nada tenha sido feito para manter esta 

infraestrutura muito importante para a 

economia local e produção de azeite,

diferenciado pela sua elevada qualidade.

Está encerrado, sem que a União tivesse 

desenvolvido qualquer esforço para a preservação desta unidade produtiva, a única 

remanescente de outros mais antigos e há muito desativados.

8.10 – PONTE DA NAIA

Até ao primeiro quartel do século XX a Freguesia não tinha estradas 

públicas a servi-la.  Antes destas existirem, haviam caminhos 

principais, vulgo “estradas cadimas” Utilizavam-nas trens hipomóveis, 

já que o automóvel tardaria a chegar por estas paragens.
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9. VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO

Nas democracias devem debater-se e problematizar-se as várias opções políticas, sem

quaisquer obstáculos condicionadores da discussão, sendo essencial que qualquer tomada de

decisão tenha por pressuposto a audição das populações, bem como a realização de estudos

técnicos que habilitem os decisores no encontrar da melhor solução.

Nas eleições autárquicas de 2021, apresentou-se ao sufrágio uma lista composta 
exclusivamente por cidadãos de Santa Leocádia, com a designação “VOLTEMOS A SER 

FREGUESIAS”, que aqui foi a vencedora, deixando bem patente a vontade de 
desagregação desta comunidade.

ABAIXO ASSINADO – CIDADÃOS DE SANTA LEOCÁDIA DE GERAZ LIMA (1)

Em 26 de Março de 2019, foi enviado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da 

República e ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna, um Abaixo-Assinado 

dos cidadãos de Stª Leocádia de Geraz do Lima, conforme cópia que se anexa – (Documento 

1), totalizando um total de 500 assinaturas, demonstrando assim que a grande maioria de Santa 

Leocádia é favorável á desagregação das freguesias. 

Cópias desse “Abaixo assinado”, foram enviadas para: Assembleia Municipal de Viana do 

Castelo; Câmara Municipal de Viana do Castelo; Assembleia de Freguesia da União de 

Freguesias de Geraz do Lima (Stª Maria, Stª Leocádia e Moreira) e Deão; Líderes Parlamentares 

do CDS/PP, PSD, PCP, BSE, Os Verdes, PAN; ANAFRE; Presidente da Concelhia do CDS/PP 

de Viana do Castelo; Presidente da Concelhia do PSD de Viana do Castelo; Presidente da 

Concelhia do PS de Viana do Castelo; Presidente da Concelhia do PCP de Viana do Castelo; 

Presidente da Concelhia do BE de Viana do Castelo (Documento 3)

Este abaixo-assinado teve por base a Lei 11-A/2013 de 28 de Janeiro, cumprindo todo o seu 

clausulado. Em 03.04.2019, a chefe de Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias locais, 

acusou o recebimento do nosso pedido, com as seguintes referências: N.º 706/2019 ENT 

794/2019 PROC N.º 2/2019 (documento 4). A Assembleia da República, através do Chefe do 

Gabinete do Presidente, em 03.04.2019, acusou a receção do nosso pedido XIII-4524/GPAR- ab 

(Documento 5). O Gabinete do Presidente da Assembleia da República deu entrada do 

documento em 28.03.2019, com o número 628558 (Documento 6).

A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação, da Assembleia da República, em 10.07.2019, enviou ofício 101, a informar que o 

Abaixo – Assinado foi aceite como Petição com o número 624/XIII-4ª (Documento 7 – 6 páginas).

Segue abaixo o texto:

(1) DOCUMENTO 1 DOS ANEXOS
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Tendo por base a Lei 11-A/2013 de 28 de Janeiro, foi constituída a União das Freguesias de 

Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia, Moreira) e Deão, com uma área total de 19,18 km2

e 3339 habitantes. 

Na altura, os diferentes órgãos autárquicos chamados a pronunciarem-se, votaram 

desfavoravelmente a sua constituição, quer genericamente, a Assembleia Municipal, quer 

especificamente, os que então estavam constituídos nas Freguesias da atual União. 

A grande área resultante desta União, as diferentes geografias e orografias, a dispersão 

populacional, sobretudo notória na freguesia de Santa Leocádia, eram mais do que razões para 

obstar ao nascimento da União, na medida em que muitas das conquistas obtidas pelo exercício 

do Poder Local, expressamente a proximidade e as melhorias das condições de vida, sobretudo 

definidas em melhor qualidade, previsivelmente seriam diminuídas ou mesmo subtraídas. 

E assim aconteceu com as gentes de Santa Leocádia. 

Com efeito, esta freguesia tem uma área de 7,35km2, 1036 votantes, segundo dados do último 

ato eleitoral, sendo, simultaneamente, a de maior área (mais de 1/3 da área total da atual União), 

com uma extensão viária de cerca de 60Km servindo núcleos populacionais, (para além de outras 

vias também significativas), e cerca de 3,5km2 de área florestal.  

Embora muita da população de Santa Leocádia se estenda ao largo da principal via que 

atravessa a freguesia, (EM550-1), como as restantes, o certo é que a grande maioria se localiza 

nas encostas dos montes que circundam a sua área geográfica, ao contrário do que acontece 

nas demais freguesias que fazem parte desta União. É uma freguesia acidentada, com muitas 

vias de acesso a núcleos populacionais dispersos e acontece frequentemente, quando os 

invernos são um pouco rigorosos, que muitos desses caminhos, em grandes extensões, são 

danificados, ou sofrem outros danos devido aos grossos caudais das enxurradas. 

A proximidade da Autarquia permitia a resolução rápida destes problemas e de outros que, 

entretanto, surgiam e todos os caminhos da rede viária eram considerados importantes e não só 

as vias mais visíveis da área da Freguesia. Os problemas da população eram analisados com o 

cuidado merecido e o Orçamento Participativo, em que esta Freguesia foi pioneira no anterior 

figurino administrativo, acabou por aproximar mais a população da sua realidade; e, pela vontade 

de todos, com a participação da então autarquia e dos residentes, a Freguesia colmatou muitas 

situações problemáticas, espaços abandonados e perturbadores do meio ambiente 

desapareceram, os caminhos de acesso aos diferentes aglomerados residenciais distanciados 

eram cuidados e a qualidade de vida dos residentes foi acrescentada. 

A grande área que a atual União contém não ajuda a que a Autarquia possa estar próxima das 

populações como seria desejável e a acentuada dispersão dos núcleos populacionais exigiria 

aos responsáveis autárquicos uma dedicação permanente. 

Na atual configuração autárquica são demasiadas situações problemáticas para poderem ser 

colmatadas.
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A extensão de área florestal que Santa Leocádia tem, cerca de 350ha, implica um cuidado 

acrescido relativamente à prevenção de incêndios e, em situações de emergência, necessitam 

as populações da presença da Autarquia, o que nunca aconteceu nestes anos, quer em 

situações de prevenção quer quando os incêndios fustigaram a Freguesia. 

Por outro lado, têm sido retiradas de Santa Leocádia algumas valências sem que outras venham 

a ser implantadas, com prejuízo grande para o normal crescimento do bem-estar da população. 

É o caso da retirada de ATL e do infantário, e, segundo parece, há a intenção, no futuro, de 

liquidar a escola existente na freguesia. Tudo isto feito à margem de qualquer consulta prévia à 

população.

Devido às características acima enunciadas, Santa Leocádia acabou por sofrer o distanciamento 

do Poder Local. 

Por outro lado, a problemática da definição dos limites entre as freguesias de Santa Leocádia e 

de Santa Maria que estava em fase de resolução pacífica e democrática através dos autarcas 

de antes da constituição da União, agravou-se porque, com a atual Autarquia, unilateralmente e 

com a conivência revoltante do então IGP, sem que Santa Leocádia fosse chamada a participar, 

os limites foram surpreendentemente alterados, usurpando as competências da Assembleia da 

República e à margem de quaisquer critérios democráticos.

É um conflito real, como vem provar o livro LIMITES TERRITORIAIS DA FREGUESIA DE SANTA LEOCÁDIA 

DE GERAZ DO LIMA, última publicação sobre o assunto, o que sustenta um enorme desagrado e 

desencanto nas pessoas de Santa Leocádia, uma vez que não foram nem são consideradas 

como cidadãos de um país democrático e, naturalmente, não se veem representados por uma 

tipologia autárquica que não defende nem poderá defender, nesta matéria, os interesses 

legítimos da população desta Freguesia e o seu bem-estar.

Com as práticas acima enunciadas e pelas situações descritas, sobretudo pela muita exigência 

interventiva a que Santa Leocádia obriga, atendendo à sua área e configuração, é absolutamente 

impossível uma autarquia, com a dimensão da atual União, ser eficaz. Não é suficiente que se 

inscrevam intervenções nos orçamentos; é necessário intervir efetivamente para criar melhores 

condições para se viver com qualidade.

A resolução de problemas não passa por juntar muitos problemas; passa por olhar para cada um 

individualmente, dissecando-o.

Por tudo o aqui referido, 

A) Considerando que a constituição da atual União mereceu decisões não favoráveis dos 

diferentes órgãos autárquicos e das populações;

B) Considerando que a área demasiado extensa da União e a acentuada dispersão de 

núcleos habitacionais, sobretudo em Santa Leocádia, impossibilita uma gestão eficaz 

dos desideratos e necessidades dos residentes;
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C) Considerando que com a criação da União emergiu um distanciamento entre os cidadãos 

de Santa Leocádia e o Poder Local e vice-versa;

D) Considerando que esse distanciamento acaba por diminuir a qualidade de vida outrora 

conquistada pelos residentes de Santa Leocádia;

E) Considerando ainda que a União em nada contribuiu para a resolução dos problemas 

dos limites entre as freguesias de Santa Maria e de Santa Leocádia, antes os agravando;

F) Considerando que a extensa área de Santa Leocádia e a acentuada dispersão 

populacional é um obstáculo a uma gestão eficaz por parte de uma autarquia deste tipo, 

por muito boa vontade que os seus membros detenham;

G) Considerando que o tempo decorrido entre a constituição da União das Freguesias de 

Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão e o momento presente, 

cedo confirmou o quadro factual elencado nas alíneas anteriores.

Os cidadãos de Santa Leocádia abaixo assinados vêm requerer a saída da Freguesia de Santa 

Leocádia da atual União das Freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e 

Moreira) e de Deão, voltando à situação vigente antes da integração, regressando a autarquia 

independente com a designação de Freguesia de Santa Leocádia de Geraz do Lima. 

Todas as folhas do abaixo assinado, no verso continham este texto
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