
ACTA N.º 24 
 

------Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, pelas vinte e uma 

horas, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, reuniu a Assembleia da mesma 

autarquia, sob a presidência de Sandra Manuela Martins Faria Gomes, em substituição 

do presidente José Joaquim Sottomaior Faria, que pediu suspensão do cargo por um 

período de seis meses. Nesta sessão apresentaram-se, ainda, os pedidos de suspensão 

temporária de Maria Helena Pinho de Sousa e José Costa Silva. Em substituição destes 

elementos estiveram presentes Carlos Manuel Oliveira Xavier e José Gonçalves de 

Amorim. Para além destes encontravam-se presentes todos os restantes membros da 

Assembleia e os três elementos que constituem a Junta de Freguesia. ----------------------- 

------A Assembleia reuniu para tratar a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------- 

------Ponto um – Informações; --------------------------------------------------------------------- 

------Ponto dois – Orçamento 2007; -------------------------------------------------------------- 

------Ponto três – Taxas 2007; --------------------------------------------------------------------- 

------Ponto quatro – Toponímia (Travessa do Xisto). ------------------------------------------ 

------Depois da Presidente da reunião ter informado dos pedidos de suspensão passou a 

apresentar os novos elementos presentes nesta sessão. ----------------------------------------- 

------Logo após esta breve apresentação, os senhores José Peixoto e José Coutinho, 

deputados da oposição, questionaram a veracidade da suspensão do Presidente da 

Assembleia, José Joaquim Sottomaior Faria, alegando tratar-se de renúncia habilmente 

disfarçada. A Presidente interina desta Assembleia considerou inoportuna a provocação, 

pois o pedido feito por escrito e assinado pelo mesmo menciona suspensão temporária e 

não renúncia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Passou-se à alteração e atribuição dos cargos de primeira e segunda secretária. 

Assim o cargo de primeira secretária, até agora ocupado por Sandra Faria, passa a ser 

ocupado pela, até então, segunda secretária, Fernanda Faria. Para ocupar o cargo de 

segunda secretária a Presidente da reunião propôs o nome de Dora Ramos. ---------------- 

------Foi então, questionada pela oposição o facto de não haver eleição para este cargo, 

pondo-se em questão a legalidade da proposta apresentada. Depois de consultado o 

regimento desta Assembleia, considerou-se oportuna a eleição para o segundo 

secretário. Procedeu-se à eleição e Dora Ramos obteve oito votos a favor e um voto em 

branco, ficando a ocupar o cargo supra mencionado. ------------------------------------------ 

------A Presidente passou então à leitura de uma proposta enviada à Assembleia de 

Freguesia pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”, sobre a alteração do Orçamento de 

Estado para dois mil e sete, para o projecto de modernização da Linha Ferroviária do 

Minho, proposta apresentada na Assembleia da República e rejeitada com os votos 

contra do P.S. e P.S.D.. ----------------------------------------------------------------------------- 

------Seguidamente procedeu-se à leitura da acta da última sessão desta Assembleia. ---- 

------Depois de lida, a aprovação da acta foi colocada a votação, os senhores José 

Amorim e Carlos Xavier, e as senhoras Manuela Sampaio e Dora Ramos, não 

participaram na votação porque não se encontravam presentes na Assembleia referente a 

essa acta. A votação teve dois votos a favor e três votos contra, não tendo sido 

aprovada. O senhor José Coutinho esclareceu o seu voto, contra a aprovação da acta, 

alegando que esta contém afirmações que não proferiu e outras que não correspondem à 

verdade. Efectuou a leitura da sua declaração de voto, que posteriormente entregou à 

Presidente da Assembleia e que passa a constar desta acta como anexo número um. ----- 

------Posteriormente o senhor José Peixoto exarou, em nome do núcleo do P.S.D., um 

voto de louvor ao senhor Joaquim Sottomaior, realçando a sua inteligência, prestigio, 

competência e a eficácia do trabalho desenvolvido, pelo mesmo, em prol da nossa 



freguesia. Lamentou, ainda, a atitude do Presidente por se ter retirado e realçou o facto 

da nova Presidente da mesa ser filha de um membro da Junta de Freguesia, 

questionando a transparência do cargo. ---------------------------------------------------------- 

------O senhor Carlos Xavier confrontou a oposição pela incoerência das suas 

afirmações, quanto à pessoa do senhor Joaquim Sottomaior. Afirmando que primeiro, o 

senhor Joaquim Sottomaior é julgado negativamente, com acusações, algo maléficas e 

nada simpáticas, por ter apresentado o pedido de suspensão temporário do cargo, aponto 

de terem posto em dúvida as correctas e legais formas do procedimento em questão, 

logo de seguida foi enaltecido dissimuladamente, pelo deputado José Peixoto, pelo seu 

carácter empreendedor em prol da nossa freguesia. -------------------------------------------- 

------O senhor José Peixoto prosseguiu a sua intervenção, alertando que a comemoração 

do segundo aniversário da elevação da Freguesia a Vila poderia ter sido mais audaciosa 

e que os convites deveriam ter sido entregues atempadamente. Foi proposto por este 

deputado, a inclusão, na ordem de trabalhos para esta sessão, de assuntos considerados, 

em seu entender, importantes, nomeadamente, a nova extensão de saúde, a farmácia, a 

rede viária e a capela mortuária. Esta proposta foi entregue por escrito à Presidente da 

mesa e passa a constar nesta acta como anexo número dois.----------------------------------- 

------A senhora Fernanda Faria propôs que os assuntos mencionados fossem tratados 

numa próxima assembleia, devido à extensão da ordem de trabalhos desta sessão. ------- 

------A proposta apresentada pela Senhora Fernanda foi colocada a votação tendo sido 

aprovada com cinco votos a favor e quatro contra.---------------------------------------------- 

------O senhor José Campelo Amorim fez referência a uma reportagem jornalística sobre 

o “Projecto Escolhas” para Alvarães, onde se criavam muitas expectativas que ficaram 

só pelos nos jornais. A senhora Fernanda Faria referiu que a utilização da imprensa, por 

vezes, é uma forma de esclarecer e pressionar certas entidades. Também lamentou a 

posterior noticia da não aprovação deste projecto, e que o número de projectos 

aprovados a nível nacional fosse tão reduzido. -------------------------------------------------- 

----O senhor José Coutinho interpelou o Presidente da Junta de Freguesia com uma série 

de questões e propostas, que entregou por escrito e que constam nesta acta como anexo 

número três. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O senhor Presidente da Junta, tomou a palavra afirmando concordar com grande 

parte dos pontos proferidos, que tem conhecimento dos problemas citados, mas que os 

meios financeiros são escassos e por vezes é difícil determinar as prioridades de 

actuação. Salientou, que em relação a festa do Monsenhor António Gonçalves, a Junta 

foi parceira com a Comissão de Organização. Quanto ao aterro, há um protocolo com 

uma empresa que faz a gestão e a quem foi dada autonomia para fazer a selagem. Sobre 

a farmácia, informou que foram a concurso público quarenta e quatro farmácias, e que 

segundo o INFARMED a licença será facultada seguindo todos os procedimentos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor José Coutinho questionou qual o plano de obras da Junta de Freguesia. O 

Presidente da Junta informou, em resposta à questão apresentada, que o plano consta no 

orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor José Coutinho continuou, expondo a obrigatoriedade da apresentação de 

balancetes trimestrais nas assembleias ordinárias, mencionando o art.º 17º alínea o) – 

Dec. Lei nº 5/A 12 Janeiro 2002. ------------------------------------------------------------------ 

------A tesoureira respondeu que não é obrigatório a apresentação do balancete, 

argumentando que tal assunto está omisso no regimento interno desta Assembleia, mas 

que apesar do regimento omitir esse assunto, a pedido dos deputados do P.S.D. e tendo 

em conta o artigo citado, disponibilizou-se para apresentar, a partir desta data, o 

balancete trimestral. --------------------------------------------------------------------------------- 



------De seguida passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, e o Presidente da 

Junta informou que quanto à divida à empresa Roberto Martins Jaques, a Junta de 

Freguesia negociou um acordo com as partes intervenientes neste processo, 

conseguindo uma redução considerável em relação ao valor inicial. No acordo 

negociado entre as partes, foi concedido um prazo, até trinta de Junho, para que esta 

entidade salde os setenta e cinco mil euros de dívida à empresa citada. O Sr. Fernando 

Martins, informou ainda que já foram entregues quinze mil euros, com o objectivo de 

atenuar a dívida em questão e mostrar a boa vontade da Junta em cumprir os prazos. ---- 

------Os deputados da oposição mostraram-se renitentes, em relação a esta questão, 

questionando a veracidade dos valores citados pelo Presidente da Junta. ------------------- 

---- O Presidente da junta deu a conhecer as rubricas que estão já aprovadas no Plano de 

Orçamento Municipal, realçando a requalificação das escolas desta freguesia, 

valorização ambiental do Neiva e a passagem de nível na linha-férrea. ---------------------  

------ Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, orçamento para dois mil e 

sete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor José Peixoto referiu que, depois de uma análise comparativa, o 

orçamento proposto para este ano, é uma cópia do de dois mil e seis. Advertiu que, 

como o orçamento anterior ficou muito aquém das expectativas, há necessidade de o 

repetir. Censurou ainda, a redução no investimento. ------------------------------------------ 

------A senhora Manuela Sampaio, em relação a este ponto, contestou a redução no 

investimento confrontando que, segundo as afirmações do senhor Presidente da Junta, a 

Câmara prevê mais apoio financeiro para Alvarães. ------------------------------------------- 

------A tesoureira Helena Santos, referiu que realmente é provável haver uma pequena 

redução no investimento, devido ao compromisso desta Junta de Freguesia em saldar, 

no prazo estabelecido, a divida com a empresa Roberto Martins Jaques. ------------------- 

------O senhor José Coutinho questionou a inexistência de um plano de obras. -----------

------Passou-se à votação para aprovação do Orçamento apresentado, tendo-se obtido 

cinco votos a favor e quatro contra. -------------------------------------------------------------- 

------O senhor José Peixoto, em nome dos deputados da oposição, justificou que não 

aprovaram este orçamento, pois não foram ouvidos nem consultados para a sua 

elaboração, e que tal lhe havia sido prometido pelo senhor Presidente da Junta. 

Afirmou ainda que os deputados do P.S. devem colaborar mais com o Presidente da 

Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Sobre as taxas para dois mil e sete, ponto três da ordem de trabalhos, os deputados 

da oposição afirmaram, que depois de uma análise detalhada, verificaram que as taxas 

diminuíram e consideraram o facto estranho. O Senhor Presidente assegurou tratar-se 

de um lapso de impressão, e que nos documentos entregues para análise os valores 

estão erradas. Os valores das taxas, não se alteraram e permanecendo iguais aos do ano 

transacto. Depois destes esclarecimentos, os valores das taxas foram colocadas a 

votação e aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

------O senhor José Coutinho sugeriu que as taxas do cemitério deveriam ser revistas e 

ser criado um regulamento específico. ----------------------------------------------------------- 

------No último ponto da ordem do dia, toponímia, informou-se que na rua do Xisto, a 

primeira travessa que vira à direita não tem nome. Propôs-se que se designe por 

Travessa do Xisto. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------- 

------O senhor José Coutinho, referindo-se ao largo, antigamente designado por Largo 

do Teso, situado na actual Rua dos Cruzeiros, propôs que na toponímia houvesse 

designação especifica para facilitar os números de polícia das três habitações que não 

têm frente para a rua. O senhor Fernando Martins informou que esses habitantes já têm 

número de polícia e que estão inseridos na Rua dos Cruzeiros. ------------------------------ 



 ------O senhor José Coutinho propôs também a colocação de um mapa, com o nome 

das ruas, afixado em frente à sede da Junta de Freguesia para orientação dos visitantes.  

------O senhor José Peixoto questionou os elementos da Junta sobre a necessidade de 

elaboração de uma página de Internet para a junta de freguesia, e ainda sobre as 

actualizações recentes dos códigos postais, pois há serviços informatizados que não os 

aceitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Os elementos da Junta de Freguesia consideraram as questões e propostas colocadas 

e asseguraram fazer o melhor que lhes é possível para o bem da freguesia e seus 

habitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Presidente da Junta felicitou e elogiou a Assembleia da Vila de Alvarães pelo 

facto de, pela primeira vez, haver uma Presidente na Mesa da Assembleia do sexo 

feminino. Fez ainda um agradecimento à nova Presidente e desejou-lhe um bom 

trabalho. Engrandeceu também todo o trabalho realizado pelo senhor Joaquim 

Sottomaior, tanto na Assembleia de Freguesia como em prol da mesma. Realçando o seu 

trabalho no âmbito cultural, desportivo, religioso, entre outros. ------------------------------- 

------Para terminar a Presidente da Assembleia passou a palavra ao público. --------------- 

------O senhor Avelino Ribeiro, referiu a necessidade de colocação de tubos, para 

escoamento de águas na Travessa de Fôjos. O Presidente da Junta respondeu que tem 

conhecimento do assunto, mas a extensão de tubo necessária e o ponto de água, dificulta 

a resolução do problema. --------------------------------------------------------------------------- 

------E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão da qual foi lavrada a 

presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia e pela secretária que a lavrou. ------------------------------------------------------- 

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

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

 


