
ACTA Nº 19 
 

Acta de Tomada de Posse 2005 

 

------Aos vinte e três dias do mês de Outubro do ano dois mil e cinco, pelas onze horas e 

trinta minutos, realizou-se na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães a sessão de 

tomada de posse da nova Assembleia de freguesia eleita por sufrágio do dia nove de 

Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia José Joaquim Sottomaior Faria 

tomou a palavra e saudou todos os presentes. Chamando para a mesa o Presidente da 

Junta eleito, senhor Fernando Alberto Vilarinho Martins que, por sua vez, agradeceu a 

presença de todos e expressou o seu agrado pela grande participação de inúmeros 

alvaranenses que quiseram assistir ao acto tomada de posse. ---------------------------------

------De seguida aproveitou para registar publicamente as atitudes de firmeza dos outros 

dois elementos do executivo, tomadas em ocasiões difíceis ao longo do mandato. --------

------No pequeno espaço de tempo que se segue continuando com a posse da palavra fez 

questão de informar que, pela primeira vez, Alvarães foi contemplada pelo PIDAC ao 

ser-lhe atribuído o montante de € 40.000.00(quarenta mil euros) para o projecto da nova 

Extensão de Saúde; realçou a actividade desenvolvida pelo executivo na área social, 

promovendo cursos de requalificação pessoal nas vertentes académica e profissional; 

referiu o grande empenho na implantação de uma escola profissional em área geográfica 

de Alvarães, não escondendo as inúmeras e respeitáveis dificuldades que surgem neste 

processo, atendendo à forte concorrência de outras autarquias; referiu a dificuldade em 

registar todos os artigos da Junta de Freguesia devido à insuficiência de receitas; 

confessou ter consciência dos obstáculos a transpor para levar a cabo os acessos ao IC1, 

agora A28, apesar do compromisso do Secretário de Estado dos Transportes e, por fim, 

expressou a ideia favorável à criação de uma Associação de Freguesias, visando uma 

maior consistência das eventuais candidaturas ao 4º quadro Comunitário. -----------------

------Depois disto, apelou a todos os elementos que constituírem a nova Assembleia de 

Freguesia, incitando-os a colocar todas as suas capacidades técnicas e intelectuais a 

favor do desenvolvimento de Alvarães. ----------------------------------------------------------

------Findas as informações, passou-se à eleição dos elementos que formarão a 

Assembleia de Freguesia. O Presidente da Junta, senhor Fernando Alberto Vilarinho 

Martins sugeriu que a votação fosse por pacotes. Seria a proposta do Partido 

Socialista(PS) denominada por lista A e a do Partido Social Democrata(PPD/PSD) 

denominada de lista B. Assim, propôs para Secretário o senhor Armando dos Santos 

Faria e para Tesoureiro, Maria Helena Martins Oliveira Santos, pelo PS. O PPD/PSD 

não apresentou qualquer lista. Tendo sido proposta a votação, a lista A obteve nove 

votos a favor, cinco do PS e quatro do PPD/PSD. ----------------------------------------------

------Após este acto, o executivo para o próximo mandato, apresenta a seguinte ordem: -

------Presidente da Junta -  Fernando Alberto Vilarinho Martins -----------------------------

------Secretário da Junta -  Armando dos Santos Faria -----------------------------------------

------Tesoureiro da Junta - Maria Helena Martins Oliveira Santos ---------------------------

------De imediato, tomaram posse os restantes elementos da Assembleia de Freguesia. 

Então, procedeu-se à eleição do Presidente da Assembleia, Primeiro secretário e 

segundo secretário. Para ocupação destes cargos, o PS propôs os senhores José Joaquim 

Sottomaior Faria, Sandra Manuela Martins Faria Gomes e Maria Fernanda Sotto Maior 

Faria, como lista A. O PPD/PSD tal como anteriormente, não apresentou proposta. Foi 

esta lista colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade com nove votos a 

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



------A partir deste momento, em resultado eleição feita, passou esta Assembleia de 

freguesia a ser presidida por José Joaquim Sottomaior Faria que tomando a palavra 

agradeceu a confiança que os alvaranenses depositaram na sua pessoa. ---------------------

------Achou por bem o senhor Presidente da Assembleia conceder a palavra ao cabeça 

de lista do CDS/PP senhor Carlos Miranda que, no momento, não se mostrou 

interessado em fazer qualquer declaração. Por sua vez o cabeça de lista do PPD/PSD, 

senhor José Peixoto, aproveitou para os parabéns à lista eleita, reconhecer e agradecer o 

civismo que caracterizou toda a campanha eleitoral; referir ser seu intuito fazer uma 

oposição construtiva e pedir para ser informado das prioridades das obras a executar. 

Não deixou, no entanto, de manifestar o seu pesar pela derrota sofrida, mas frisou o 

facto de ter deitado as sementes, muito embora tivessem caído em terrenos pedregosos. 

------Concedeu também a palavra aos membros da Assembleia, tendo o senhor José 

Augusto Coutinho aproveitado para felicitar a lista vencedora e propor outra dinâmica e 

outro horário para as sessões de assembleia de freguesia. -------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia concordou com a sugestão mas lembrou que ao 

longo dos quatro anos de mandato, os trinta destinados ao público, foram sempre 

excedidos. Deixou, no entanto, em aberto, o estudo desta questão para outra sessão. -----

------Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta e lembrou que no dia nove de 

Dezembro faz Alvarães o seu primeiro aniversário de elevação a vila, para cuja 

comemoração pediu sugestões aos elementos da Assembleia. Informou ainda, que no 

dia treze de Novembro o senhor D. José Augusto Pedreira, Bispo da Diocese de Viana 

do Castelo, fará uma visita pastoral a Alvarães onde ministrará o Crisma a quase uma 

centena de jovens e que a Junta de Freguesia, em nome de toda a comunidade lhe 

oferecerá uma pequena lembrança. ---------------------------------------------------------------

------Finalmente foi entregue uma cópia do Regimento da Assembleia de Freguesia a 

todos os elementos da mesa. -----------------------------------------------------------------------

------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas treze horas, da 

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

secretária que a lavrou ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 


