
ACTA N.º 26 

 
-----Aos vinte dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, 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 Dora Ramos, Fernanda Faria, Manuela Sampaio e 

Sandra Faria e os senhores José Campelo, José Coutinho, José Peixoto e José Silva, 

Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. --------------------- 

-----A sessão tinha como Ordem de Trabalhos um único ponto: ------------------------------ 

1 - Informações: --------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos os presentes 

e apresentando a ordem de trabalhos para esta reunião. Seguidamente solicitou a leitura 

da acta anterior, que já tinha sido aprovada em minuta. Referiu ainda, que não é 

necessário elaborar actas tão extensas e que uma acta deve conter o mais relevante da 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A secretária da Assembleia procedeu à leitura da acta. Finda a exposição, o senhor 

Presidente da Assembleia, informou que a suspensão de um mandato ou as informações 

requeridas à Junta de Freguesia não são assuntos relevantes para constarem numa acta. 

Proferiu que devemos tratar dos assuntos que dizem respeito à Assembleia. ---------------

-----Deu-se oportunidade ao público, tendo o senhor Adriano Teixeira referido que se 

sente aborrecido por ser tão repetitivo em relação ao assunto do muro da Chasqueira. O 

mesmo colocou em causa, a ida do senhor Presidente da Junta ao local. --------------------

-----O senhor Presidente da Assembleia solicitou que se pedisse a um técnico que 

fizesse um orçamento e posteriormente, com base no mesmo, decidir qual a melhor 

solução. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Emília Dias referiu que tenciona mudar o portão da sua residência, mas 

como o muro não se encontra seguro não quer avançar. O senhor Presidente da 

Assembleia pediu que os membros da Junta se pronunciassem relativamente ao assunto 

supra citado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Fernandes questionou acerca da limpeza das vias dizendo que existe 

legislação e que na Rua da Fábrica há um silvado que obstrui a via pública, proveniente 

da empresa Campos, assinalou uma vala na via e sublinhou que pensa existirem na 

mesma empresa resíduos de nafta (coque). ------------------------------------------------------ 

-----O senhor Presidente da Junta justificou que solicitou informações às entidades 

competentes sobre as consequências do produto depositado mas que até há data não 

existe qualquer pedido de licenciamento na Câmara Municipal. -----------------------------

-----De seguida, o senhor Presidente da Assembleia passou ao período do antes da 

ordem do dia, tendo a Sandra Faria informado os restantes membros da Assembleia que 

o facto das actas não terem sido enviadas aos órgãos que integram esta Assembleia 

devesse à passagem das mesmas para formato digital (PDF). Proferiu ainda, que o ofício 

elaborado para enviar à Comissão Fabriqueira, foi concluído mas não entregue à 

entidade em questão, devido há não apresentação da Comissão para o efeito. ------------- 

-----Não tendo sido colocadas mais questões pelos membros da Assembleia, o senhor 

Presidente da mesma colocou a votação a proposta de se dar a palavra ao público a 

seguir ao período antes da ordem do dia. Esta proposta foi aprovada com oito votos a 

favor e uma abstenção da Dora Ramos. ---------------------------------------------------------- 

-----No que concerne à nafta depositada na empresa Campos e que se alargou até ao 

regato, o senhor Presidente da Junta informou o departamento da DRN e a Câmara. -----

-----Relativamente à limpeza o que consta no regulamento da mesma autarquia é que os 

proprietários devem fazer a mesma. -------------------------------------------------------------- 



-----O senhor Presidente da Assembleia referiu que será elaborado um ofício à entidade 

responsável. Diz ainda que, a junta entrou em contacto com a Câmara que é unânime 

em resolver a situação. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Paulo Vieira recomendou à Junta de Freguesia que seguisse o exemplo da 

freguesia vizinha, Vila de Punhe, exibindo um mapa desdobrável com ilustrações e 

descrições turísticas. Referiu também, os equipamentos que a freguesia supra citada foi 

adquirindo ao longo dos anos, comparando os mesmos com a nossa vila. ------------------

-----Referiu ainda, que o caminho do Souto do Monte sofre frequentemente inundações 

e não infiltrações como foi referido na acta anterior. Solicitou ao senhor Presidente da 

Junta uma solução urgente para resolver esta situação. ----------------------------------------

-----Referente à questão colocada, o senhor Fernando Martins informou que as ditas 

inundações não são recentes, que já se manifestam há muitos anos e nunca houve 

qualquer reclamação. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----De seguida passou-se de novo à Assembleia, tendo-se iniciado o ponto da ordem de 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra aos membros da Junta, tendo o 

senhor Armando Faria exposto o relatório de actividades da mesma autarquia referente 

ao segundo trimestre do presente ano. ------------------------------------------------------------ 

-----Após esta intervenção, Dora Ramos, referiu que um dos indicadores dos índices de 

desenvolvimento para qualquer localidade é o aumento do nível de escolaridade dos 

jovens e dos adultos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Presidente da Junta informou os presentes que convidou a Doutora Elisa 

Ferreira e a Doutora Fátima Pimenta para participarem nas nossas festividades. ----------

-----Comunicou que existe um regimento na freguesia que se encontra em vigor e nele 

consta unicamente que a junta tem que informar a Assembleia acerca das actividades 

desenvolvidas. Advertiu ainda, que na lei das autarquias não menciona que tem que 

entregar os balancetes mas sim prestar informação financeira. -------------------------------

-----Posteriormente, a Tesoureira da Junta, fez uma descrição acerca da situação 

financeira da autarquia e aproveitou a oportunidade para entregar a todos os membros 

que constituem a Assembleia de Freguesia um extracto das dividas contraídas à empresa 

António Amaral & Filhos, SA, afim de esclarecer o assunto da verba de gasóleo gasta 

em 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor José Silva referiu que o proprietário da casa da curva na Rua dos 

Cruzeiros construiu um passeio e que o mesmo deveria ser notificada para repor a 

situação inicial, pois o mesmo torna-se perigoso para a circulação rodoviária. ------------

-----O senhor Presidente da Junta afirmou que o proprietário já foi notificado pela 

Câmara Municipal de Viana do Castelo. --------------------------------------------------------- 

-----Seguidamente fez-se referência à capela mortuária ficando decidido e por vontade 

própria que, as senhoras Fernanda Faria, Helena Santos e Sandra Faria constituíssem 

uma comissão para recolher informações acerca da capela mortuária e que na próxima 

assembleia darão a conhecer. ---------------------------------------------------------------------- 

-----Passou-se novamente a palavra ao público tendo o senhor Marcial saudado todos os 

presentes e felicitado a Assembleia pela dinâmica estabelecida durante esta sessão. 

Demonstrou o seu desagrado relativamente ao crescimento de algumas freguesias 

vizinhas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Concorda que a imagem de promoção da freguesia esteja ligada à cerâmica mas, 

que se deve lutar pelo Núcleo Museológico da Olaria. ----------------------------------------- 

-----O senhor Fernando Martins informou que em relação aos mapas toponímicos que 

estão a ser elaborados e que relativamente ao Núcleo Museológico, muito já foi feito 

mas que neste momento a situação se encontra estagnada na Câmara Municipal. ---------



-----O senhor José Silva afirma que tem conhecimento que o proprietário que vive ao 

lado do forno tenciona ver a questão resolvida. ------------------------------------------------- 

-----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, foi colocada a votação para 

ser aprovada. Tendo sido aprovada com quatro abstenções do PSD e cinco votos a 

favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vai ser agora assinada pelo presidente e pela secretária que a lavrou: ----------------------- 

------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 

------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

 

 


