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-------Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze pelas vinte e uma 

hora, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães, a 

Assembleia de Freguesia presidida pelo Sr. Marcial Passos, encontrando-se presentes os 

seguintes membros: Sr. Jaques Torres, a Sra Graça Reis, Sr. José Miranda, Sra. Maria 

Helena Santos, Sra. Maria José (esta em substituição da Sra. Joana Coutinho tendo esta 

justificado a sua ausência), Sr. Augusto Peixoto (este em substituição da Sr. Fernando 

Martins) tendo este justificado a sua ausência), Sr. Miguel Dantas (este em substituição 

da Sra. Ivone Cruz) tendo esta justificado a sua ausência e o Sr. Armando Faria.---------- 

-------Também estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia.----- 

A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------- 

-------1. Informações;-------------------------------------------------------------------------------- 

-------2. Reforma da Administração Local;------------------------------------------------------- 

-------3. Orçamento para o ano 2012;-------------------------------------------------------------- 

-------A reunião iniciou-se com a leitura da ata da Assembleia anterior, a qual foi 

colocada a votação sendo aprovada com duas abstenções.------------------------------------- 

-------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do 

dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo duas intervenções por parte dos 

mesmos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Maria Helena Santos referiu que os elementos do executivo da Junta de 

Freguesia conhecem a realidade da freguesia pois, eles também já estiveram nesse lugar 

e sabem como é complicado satisfazer as necessidades da população e nem tudo o que 

se faz é do agrado de todos. Podemos achar que é o melhor, mas depois do trabalho 

feito deparamo-nos que não é a melhor opção mas, têm de continuar a tentar fazer o 

melhor por Alvarães e pelos Alvaranenses. Só lhes queria relembrar que o vosso 

objectivo é satisfazer as necessidades da população. Relativamente à última assembleia 

não gostei da forma como a Sra. Presidente falou com o Sr. Nuno Ribeiro. Achamos 

que o fez como se estivesse num tribunal, existe outras maneiras de falar com as 

pessoas. Se o trabalho não fica bem só tem de dizer que na próxima vai tentar fazer 

melhor, não se está a comprometer com nada. No que diz respeito á colocação de 

saneamento e água parabéns a Alvarães mas, temos a dizer que esta rede já estava 

projetada desde do seu primeiro mandato e ainda não tinha sido executada porque a 



Câmara Municipal esperava pelos fundos comunitários. O que vos pedimos é que 

realizem novos pedidos à Câmara. Mostrou o seu desagrado relativamente à carta 

registada enviada cujo assunto se referia aos limites de um terreno junto à cerâmica 

Ceral. No que concerne aos problemas que a Sra. presidente frisou que o anterior 

executivo deixou, temos a dizer que nós também os herdamos e tentamos resolvê-los da 

melhor forma. Questionou sobre o Sr. José, colaborador da Junta, dado que nada foi 

mencionado nos últimos relatórios. Finalizou desejando a todos um Santo e Feliz Natal 

e um ano repleto de amor e saúde e relembrou que estão cá para colaborar. ----------------

-------De seguida usou da palavra o Sr. Augusto Peixoto que alertou a Junta de 

Freguesia para o facto de se estarem a realizar terraplanagens em terrenos públicos e em 

terrenos privados e que essa distinção deve ser bem feita. Referiu o facto de se terem 

retirado as zonas de sombra do parque de lazer no Largo do xisto. -------------------------- 

-------A Sra. Presidente da Junta de Freguesia saudou todos os presentes e agradeceu as 

palavras da Sra. Helena Santos. Relativamente à postura perante o Sr. Nuno Ribeiro 

mencionou que a forma como fala é da sua personalidade. Referiu que relativamente ao 

saneamento e água que não concorda com as palavras da Sra. Helena e que a carta 

registada seguiu de um procedimento formal. No que respeito ao Sr. José mencionou 

que por lapso não referiu o que se passou e pediu desculpas por tal, informando que 

dada a idade avançada do mesmo, partiu do próprio a sugestão de ir para o fundo de 

desemprego e posteriormente solicitar a reforma. Quanto às terraplanagens afirmou que 

foram as máquinas da Câmara que realizaram o trabalho e que foram alisar terras 

depositada pelo anterior executivo portanto se invadiram terrenos privados a 

responsabilidade é do anterior executivo. No que diz respeito à árvore do xisto que fazia 

sombra indicou que a mesma apenas foi podada. ----------------------------------------------- 

-------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu a ordem de trabalhos tendo 

solicitado autorização para a inclusão de um quarto ponto na ordem de trabalhos: 

primeira revisão orçamental, sendo aprovada a sua inclusão por unanimidade. 

Seguidamente passou ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, informações e cedeu a 

palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------

-------A Sra. Presidente referiu as actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia: 

Realização de Magusto em parceria com a Comissão de Festas de Santa Cruz e 

catequese; Reuniões de CSIF; Limpeza de diversos arruamentos; Aquisição de 

equipamento necessário ao aquecimento de água no Campo dos Engenhos; Reuniões 

com Vereador e corpo diretivo dos Serviços Municipalizados para requalificação de 



diversos arruamentos; Realização de obras de melhoramento de arruamento e 

encaminhamento de águas pluviais na Travessa de Fojos; Reunião com pais e corpo 

docente na E.B. da Costeira; Transporte escolar diário de catorze crianças para a escola 

E.B. da Costeira; Distribuição de chocolates pelos alunos da Escola EB1 da Costeira, 

Infantário das Irmãs Missionárias do Espírito Santo e Pais Natal Motards; Realização e 

finalização de curso de informática na sede de junta de freguesia; Finalização do último 

nível de danças de salão; Participação em inúmeras reuniões relativamente à reforma da 

administração local; Realização na sede da Junta de Freguesia de sessões de introdução 

à informática e internet para idosos do Lar de S. José, em parceria com esta entidade; 

Ajardinamento de todos os espaços verdes da freguesia (como o Centro Cívico, largo do 

Xisto, Igreja S. José, residência paroquial, entre outros); Trabalhos de requalificação em 

diversos arruamentos na Costeira (Rua da Enfia, Travessa da Enfia, entre outros); 

Preparação da iniciativa “Alvarães Solidário”, com recolha e bens alimentares e roupa 

para pessoas carenciadas que não são apoiadas por nenhuma entidade; Preparação do 

almoço de Natal a celebrar no Salão Paroquial organizado pela CSIF, e dirigido a cerca 

de 60 pessoas que enfrentam a solidão ou abandono; Colocação de iluminação de Natal 

no centro cívico e Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------ 

-------De seguida passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, Reforma da 

Administração Local. -------------------------------------------------------------------------------

Usou da palavra a Sra. Presidente Cristina Jaques, que tendo como base o documento 

verde prestou todos os esclarecimentos possíveis. Ficou decidido que a Assembleia 

tomaria uma posição quando houver mais informação sobre o assunto.--------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou ao terceiro ponto da ordem 

de trabalhos, orçamento dois mil e doze e cedeu a palavra à Tesoureira da Junta de 

Freguesia, que explicou o orçamento e prestou todos os esclarecimentos solicitados. A 

Sra. Presidente usou da palavra para informar que iremos sofrer cortes do Fundo de 

Financiamento de Freguesias e da Câmara Municipal, o que se refletiu no orçamento. 

Foi colocado a votação tendo sido aprovado com 5 votos a favor e quatro abstenções 

dos membros do partido socialista. --------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o quarto ponto da ordem 

de trabalhos tendo a Sra. Helena Lima prestado todos os esclarecimentos referentes à 

primeira revisão orçamental. Foi colocado a votação tendo sido aprovado. ---------------- 

-------- Excepcionalmente o Sr. Presidente da Assembleia cedeu a palavra ao Sr. 

Augusto Peixoto, por este solicitar informações fora da ordem de trabalhos devendo esta 



intervenção ser realizada no período antes da ordem do dia. Solicitou à Sra. Presidente 

que limpasse a aberta da Rua da Lamela, que falasse com o Sr. Luciano Peixoto para 

cortar as árvores que caem para o passeio e para falar com o Dr. Ricardo para cortar a 

sebe da sua propriedade dado que os camiões batem na mesma. ----------------------------- 

-------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao 

público, não tendo havido inscrições. ------------------------------------------------------------ 

-------A Sra. Presidente Cristina Jaques desejou a todos um Feliz Natal e um excelente 

ano de 2012 e o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e desejou 

um Santo e Feliz Natal e umas Boas Festas. 

-------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas, 

da qual se exarou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e 

pelo Secretário que a lavrou.----------------------------------------------------------------------- 

------- O Presidente: Marcial Araújo Passos------------------------------------------------------ 

------- O Secretário: Jaques Araújo Torres-------------------------------------------------------- 

 


