ACTA N.º 31
-----Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e oito, pelas vinte e uma
horas reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, a
Assembleia de Freguesia presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se
presentes os seguintes membros: as senhoras Maria Fernanda Peixoto Sotto Maior
Faria, Maria Manuela Coutinho Sampaio e Sandra Manuela Martins Faria Gomes e os
senhores Augusto Coutinho de Sá Peixoto em substituição da senhora Dora Filipa
Montenegro Ramos, José Augusto Ribeiro Coutinho, José Costa Silva, José Manuel
Rosas Campelo Amorim e José Maria Oliveira Mendes Peixoto. Estiveram também
presentes todos os membros da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------A sessão tinha a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------1 - Informações; --------------------------------------------------------------------------------2 – Cemitério: abertura lateral e centralização da mesa de repouso; --------------------3 – Espaço para alfaias e materiais da Junta de Freguesia; -------------------------------4 – Selagem do poço junto à Cerâmica Rosas; -------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos os presentes.
De imediato, questionou alguma alteração à acta anterior que já havia sido aprovada em
minuta, tendo o senhor José Coutinho rectificado a situação relativamente ao traçado da
REFER. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao ponto antes da ordem do dia, tendo o senhor Presidente da Assembleia
esclarecido a questão levantada referente ao traçado da REFER, propondo que a
Assembleia de Freguesia elaborasse um documento e que todos os elementos da mesma
tivessem acesso a esse para que posteriormente fosse enviado às entidades responsáveis.
-----Finda a exposição o líder do PSD, O senhor José Peixoto, não aceitou a proposta do
Presidente da Assembleia, dizendo que o grupo que liderava não “abana com a cabeça a
tudo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficou decidido que será feita uma moção às entidades responsáveis. -----------------------O senhor José Coutinho louvou o senhor Presidente da Junta pela rotunda realizada
na freguesia e propôs que a mesma fosse “decorada” com algo relativo à Freguesia. ---------Acrescentou que os pontos assinalados na ordem de trabalhos não são importantes
para o desenvolvimento da nossa freguesia. ---------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia diz que assume o facto de ter assinado o edital
referindo que a legislação diz que em Setembro há uma reunião extraordinária e que
todos temos responsabilidades nos pontos que constam na ordem de trabalhos. ---------------Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia cedeu a palavra ao Presidente da
Junta de Freguesia, tendo este informado que no que diz respeito à farmácia, ainda não
foi publicada a lista do concurso da qual a freguesia de Alvarães faz parte. --------------------O senhor Presidente da Assembleia, passou a palavra ao secretário da Junta, senhor
Armando Faria, que expôs o relatório das actividades desenvolvidas durante o terceiro
trimestre de dois mil e oito. ----------------------------------------------------------------------------Finda esta exposição a tesoureira da autarquia, Helena Santos, informou acerca da
posição financeira e orçamental da freguesia. -------------------------------------------------------O senhor José Silva questionou acerca da situação actual da Associação Desportiva
e Cultural de Alvarães (ADCA) dado que o campo de futebol da freguesia foi cedido à
Associação Artur Rego. --------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta esclareceu que foi realizado um protocolo entre as
duas partes salvaguardando que na eventualidade de surgir outra actividade, tem de
haver acordo entre as mesmas. --------------------------------------------------------------------

-----O senhor José Campelo é da opinião que o protocolo com a ADCA foi mal feito, no
seu entender, pois deveria ter sido assunto tratado em Assembleia de Freguesia. --------------De seguida o senhor José Coutinho esclareceu a situação da ADCA, dizendo que
solicitaram à Junta de Freguesia meios financeiros para inscrever os jogadores mas esta
não tinha. No entanto, tentou minimizar a situação ajudando a associação com a
carrinha e tinta. ------------------------------------------------------------------------------------------Discordou da atitude que o Presidente da Junta adoptou relativamente às instalações
cedidas à associação Artur Rego a custo zero ainda com a agravante de ter tornado a
área de treino com melhores condições. --------------------------------------------------------------O senhor José Peixoto referiu que este assunto é que tinha de ser deliberado em
reunião de Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o senhor Presidente da
Junta solicitado autorização à Assembleia para a Junta poder proceder à transacção da
ossada da campa contigua à porta lateral e para centralizar a mesa de repouso. ---------------- Quanto a esta situação a Assembleia não se pronunciou pois são da opinião que a
Junta de Freguesia é que tem que resolver. ----------------------------------------------------------Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos o senhor Fernando Martins,
sugeriu o espaço ao lado do cemitério ou na Costeira, para albergar as alfaias agrícolas e
materiais da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------No que concerne, ao quarto e último ponto da ordem de trabalhos, a Assembleia é
da opinião que se coloque uma tampa e que esta seja selada--------------------------------------Finda a ordem do dia passou-se a palavra ao público tendo o senhor António
Fernandes, mais uma vez, falado do problema do coque. Manifestou o seu desagrado
em relação ao facto de não ter sido convidado para a reunião que se realizou com o
senhor José Mota. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta disponibilizou-se para se deslocar ao local para saber
qual o ponto da situação, alertou para a sensibilidade da junta de freguesia para estas
questões. --------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Peixoto informou o senhor António Fernandes e toda a Assembleia
acerca do resultado da reunião que se realizou com o senhor José Mota. Solicitou que se
fizesse uma exposição à direcção de minas e ministério do ambiente em nome da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Paulo Vieira agradeceu à Junta de Freguesia o espaço cedido para a
realização da River Party e solicitou a limpeza da Rua do Souto do Monte. --------------------O senhor Jorge Coutinho agradeceu em nome do grupo de danças e cantares de
Alvarães o apoio cedido aquando da estadia do grupo Húngaro na nossa freguesia.
Ainda manifestou o seu desagrado em relação ao ambiente constrangedor estabelecido
durante a Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a sessão, da qual se lavrou a
presente acta, que depois de lida, em minuta, em voz alta, vai ser colocada a votação
para ser aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------Vai ser agora assinada pelo presidente e pela secretária que a lavrou: -----------------------Presidente: José Joaquim Sotto Maior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

