ACTA N.º 45
-------Aos trinta dias do mês de Junho 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, Sr. José Miranda, Sr. Rui Santos (este em
substituição da Sra. Joana Coutinho tendo esta justificado a sua ausência), Sra. Maria
Helena Santos, Sra. Ivone Cruz 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;--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando os presentes e
nomeando a Sra. Maria da Graça segunda secretária da mesa de acordo com os estatutos
da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------De seguida foi lida a acta da última Assembleia de Freguesia sendo aprovada com
seis votos a favor e duas abstenções.--------------------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do
dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo uma intervenção por parte dos
mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Rui Santos questionou sobre o trajecto da continuação da estrada do viaduto
novo. Se existe a possibilidade de alterar o projecto dado que o mesmo prevê uma saída
na casa da Sra. Maria Fernanda Faria originando uma recta muito extensa que poderá
ocasionar acidentes .---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Paulo Vieira respondeu dizendo que o projecto foi aprovado no último PDM
(Plano Director Municipal) e que o último executivo nada fez quanto a esse assunto.-----------A Sra. Presidente da Junta Cristina Jaques acrescentou que não é possível alterar o
projecto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o único ponto da ordem de
trabalhos, informações, comunicando que todos os membros da Assembleia recebem €
13,64 (treze euros e sessenta e quatro cêntimos) por cada sessão e como considera as
assembleias um serviço cívico que não deveria ser pago, declarou que vai prescindir
desse dinheiro e que o mesmo vai ser aplicado na aquisição de um espólio fotográfico
sobre a cerâmica em Alvarães. Enquanto não existir um espaço próprio para colocar as

fotografias estas serão entregues à Junta de Freguesia. O Sr. Jaques Torres também
prescindiu do valor recebido para aplicação na aquisição do referido espólio. -------------------A Sra. Cristina Jaques saudou os membros da Assembleia de Freguesia, o público
presente e agradeceu a doação. De seguida referiu as actividades desenvolvidas:
realização da peregrinação ao Santuário de Fátima; apoio à organização do trilho dos
Andores Floridos, 1.º Passeio BTT felicitando a equipa; eleições legislativas
agradecendo a todos os que contribuíram para que tudo corresse bem; rastreio auditivo
na sede da Junta de Freguesia; Reunião da CSIF (Comisso Social Inter-Freguesias;
Realização do Curso de 9.º ano de escolaridade através do Centro Novas Oportunidades
Ancorensis; aquisição de uma roçadeira; colocação de placas de identificação de ruas
que estavam danificadas ou inexistentes; limpeza de diversos arruamentos;
ajardinamento do centro cívico, jardim da residência paroquial e limpeza do adro da
igreja; comparticipação da revista da Festa de Santa Cruz e oferta de géneros por todos
os andores da freguesia; candidaturas ao programa Voluntariado Jovem para as
Florestas e Emprego inserção+; realização dos Censos 2011; apoio ao restauro do busto
Monsenhor António Fernandes Gonçalves agradecendo ao Sr. Maurício Miranda
licenciado em restauro que gratuitamente efectuou este trabalho; construção do muro da
Rua da Lamela; negociação com proprietários dos terrenos envolventes ao cemitério e
prontidão no acompanhamento junto dos técnicos camarários para a elaboração do
projecto de requalificação e ampliação do mesmo. ---------------------------------------------------De seguida chamou a atenção para o facto de se andar a pagar a técnicos para
realizarem projectos quando a Câmara Municipal disponibiliza os técnicos
gratuitamente para realizar os mesmos. Enalteceu o trabalho da Comissão de Festas que
foi brilhante e superou todas as expectativas. ---------------------------------------------------------Relativamente ao Centro Escolar comunicou que foi adjudicado à empresa FDO.
Lda. e que se encontram à espera que o tribunal de contas se pronuncie sobre o
concurso. Informou que existem dois projectos para o alargamento do Cemitério
Paroquial que dependem dos proprietários dos terrenos adjacentes. Este processo
encontra-se em fase final de legalização dos terrenos. Comunicou que existe um
processo judicial na Rua da Costeira por causa do encaminhamento das águas pluviais
por terrenos privados e que Junta de Freguesia propôs entubar a água até à Rua das
Telheiras a fim de resolver o problema e evitar a condenação. Transmitiu que se prevê a
realização do 2.º convívio da freguesia no dia 31 de Julho. No dia 24 de Julho realiza-se
um baile na freguesia de Alvarães enquadrado dentro das actividades desenvolvidas na

CSIF, composta pelas freguesias de Alvarães, Vila Fria, Vila Franca e Mazarefes, onde
existirá animação musical, bens alimentares, entre outros artigos, e cujos valores
angariados reverterão para o jantar de Natal de pessoas carenciadas, principalmente
idosos. No dia 6 de Agosto realiza-se a festa do imigrante na Costeira e no dia 13 de
gosto a River Party. Informou que recebeu uma proposta por parte dos veteranos para
utilização do campo de futebol que ultimamente tem sido vandalizado e furtado.
Solicitou um esclarecimento ao anterior executivo sobre o alargamento do muro junto à
Ceral se é devido ou indevido e com que autorização foi alargado pois, compareceu na
Junta de Freguesia o alegado proprietário do terreno (Sr António Vítor Gonçalves da
Silva) divulgando esta informação. ---------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou os resultados provisórios
dos Censos 2011. A população residente é de 2.615 indivíduos, verificando-se um
decréscimo de menos 75 pessoas relativamente aos Censos 2001. Quanto ao número de
famílias foram contabilizadas 920, mais 80 do que em 2001, os alojamentos passaram a
ser 1.340, mais 95 do que nos últimos Censos e o número de edifícios são agora 1300,
mais 112 do que em 2001. Desta análise podemos verificar que houve um aumento do
número de famílias, alojamentos e edifícios, e uma redução de 2,82 % na população
residente, o que está em sintonia com os resultados da maioria das freguesias do
concelho de Viana do Castelo.
De seguida passou a palavra à Tesoureira da Junta de Freguesia, que deu conta
da situação financeira da Junta a trinta e um de Maio de dois mil e onze, tendo esta
referido que as receitas cobradas foram no valor de € 79.037,09 (setenta e nove mil e
trinta e sete euros e nove cêntimos), o total das receitas foram no valor de € 85.704,13
(oitenta e cinco mil setecentos e quatro euros e treze cêntimos) a dívida no final do ano
de 2010 era de € 26.821,03 (vinte e seis mil oitocentos e vinte e um euros e três
cêntimos), as despesas pagas em 2011 foram no valor de € 61.877,89 (sessenta e um mil
oitocentos e setenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), e o saldo de tesouraria de €
24.460, 26 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta euros e vinte e seis cêntimos),
sendo o valor da dívida actual de €20.360,79 (vinte mil trezentos e sessenta euros e
setenta e nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu um espaço para os membros da
Assembleia pedirem algum esclarecimento sobre os assuntos abordados anteriormente.
De seguida a Graça Reis em nome da comissão de festas deu alguns esclarecimentos
sobre a festa ao emigrante.--------------------------------------------------------------------------

-------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao
público, tendo-se inscrito o Sr Augusto Peixoto.-----------------------------------------------O Sr Augusto prestou alguns esclarecimentos sobre o terreno junto á Ceral, cujo o
alegado proprietário veio à Junta de Freguesia.-------------------------------------------------O Sr José Coutinho também veio dar alguns esclarecimentos sobre a mesma parcela de
terreno -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas,
da qual se exarou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e
pelo Secretário que lavrou a acta.------------------------------------------------------------------------ O Presidente: Marcial Araújo Passos ----------------------------------------------------------- O Secretário: Jaques Araújo Torres -------------------------------------------------------

