
ACTA Nº 10 
 

------Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta 

minutos, 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 da Assembleia: senhores António Ferreira Oliveira, 

Aparício Faria Rolo, Belmira Fernandes Pereira, Fernando António Alves da Costa 

Faria, Manuel Ribeiro da Costa Faria, Marcial Araújo Passos, Maria Fernanda Peixoto 

Sottomaior Faria e Sandra Manuela Martins Faria Gomes. -----------------------------------

------Estiveram também presentes todos os membros da junta de freguesia. ----------------

------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos a seguinte: -----------------------------------

------1 – Informações. -------------------------------------------------------------------------------

------2 – Toponímia. ---------------------------------------------------------------------------------

------3 – Alargamento do Cemitério. --------------------------------------------------------------

------4 – Adesão à Anafre. --------------------------------------------------------------------------

------5 – Edifício sede do sindicato. ---------------------------------------------------------------

------6 – Quadro do pessoal da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------

------7 – Proposta de instalação de Posto de Correios. -----------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão e justificou a razão pela 

qual a Assembleia não se efectuou no dia previsto. Este adiamento deveu-se ao 

falecimento de um familiar de dois dos membros desta Assembleia. ------------------------

------De seguida, efectuou-se a leitura da acta, a qual foi aprovada por unanimidade. ----

------Relativamente, ao saneamento, o senhor Presidente da Assembleia solicitou que 

um membro da mesma fizesse a leitura da circular emitida pelos Serviços 

Municipalizados de Viana do Castelo. -----------------------------------------------------------

------Entretanto, o senhor Marcial Passos propôs que, devido ao elevado número de 

Alvaranenses presentes na Assembleia, o tempo destinado á intervenção do público 

fosse antecipado para o início da sessão. ---------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia, passou de imediato a palavra ao público, tendo 

frisado que a duração não ultrapassaria os trinta minutos estipulados por lei. Esta 

proposta foi aceite por unanimidade. -------------------------------------------------------------

------O senhor Adriano Teixeira, interveio questionando o seguinte: - se o caminho da 

Chasqueira está terminado?; - se não são feitas as valetas?; - se não é aplicado outra 

camada de alcatrão?; - por que não foi feito logo o saneamento?; - por que não foi 

pavimentado a Rua das Tintas? e concluiu afirmando que o senhor Fernando Martins 

não tem capacidade para desempenhar as funções de Presidente da Junta e pediu que se 

demitisse. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Fernando Martins, justificou dizendo que todos os arruamentos do lugar 

da Chasqueira foram iniciados há um ano, mas nessa altura não estava previsto o 

saneamento para breve. -----------------------------------------------------------------------------

------De seguida, o senhor Presidente da Assembleia propôs que a secretária lê-se a 

alínea 4) do artigo 84º do regulamento da Assembleia. ----------------------------------------

------O senhor Alberto Lário expôs a situação da Escola de Atletismo Alzira Lário, 

dizendo que neste momento não tem condições para treinar ou praticar desporto e 

acusou a junta de não apoiar esta associação. ---------------------------------------------------

------A Dona Fernanda Matias diz que na Costeira não se faz nada e que esta só serve 

para depositar lixo. ----------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Alberto Lário um 

esclarecimento acerca do que pretende, tendo este proposto a cedência de terreno para 

construção de balneários. ---------------------------------------------------------------------------



------O senhor Presidente da Assembleia confirmou que a Junta apoiou na medida das 

suas possibilidades a Escola de Atletismo desde o início. -------------------------------------

------O senhor Presidente da Junta diz ter apoiado a Alzira Lário como esta o apoiou na 

altura de campanha eleitoral. Ainda aproveitou para informar os membros da 

Assembleia das intenções da Junta sobre a ocupação daquele espaço, achando que o 

pretendido pela Escola de Atletismo vai contra o seu melhor aproveitamento. Esta 

proposta mereceu o comentário de Fernando Faria, que diz ser um projecto ambicioso 

mas que não há verbas para a sua concretização. -----------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia decidiu voltar à Ordem de Trabalhos, uma vez 

que a meia hora já havia sido ultrapassada. ------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia ficou de marcar uma reunião com um 

representante da Escola e posteriormente convocará uma reunião extraordinária para 

debater este assunto. Ainda solicitou que a escola apresentasse uma proposta por escrito. 

------Relativamente, ao ponto número dois da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente 

da Junta esclareceu que os dados fornecidos pelos Alvaranenses à Junta de Freguesia 

são secretos e só serão cedidos aos correios. ----------------------------------------------------

------O trabalho da atribuição dos números de polícia foi entregue a duas pessoa que 

encontram a desenvolvê-lo. Estes constataram que existem cerca de três dezenas de 

arruamentos sem topónimo. ------------------------------------------------------------------------

------De seguida, a Cláudia Pereira, responsável por este trabalho, projectou caso a caso 

mencionando o início e o fim de cada arruamento em causa. ---------------------------------

------Quanto ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Junta 

expôs a situação e referiu que os senhores Paulo Lages, Anselmo Rolo e Luciano Santos 

já haviam sido contactados para o efeito de cedência de terreno para o referido 

alargamento. ------------------------------------------------------------------------------------------

------Esta proposta foi aprovada por unanimidade, ficando o senhor Presidente da Junta 

incumbido de saber junto dos confinantes quais os valores pretendidos. --------------------

------O quarto ponto da Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade. --------------

------Quanto ao ponto número cinco, o senhor Fernando Faria, diz que o senhor 

Presidente da Junta é um sonhador, pois este processo é ambicioso mas complicado. O 

senhor Avelino Silva, como representante do Sindicato dos Cerâmicos, interveio 

dizendo que desde que a Junta garanta à direcção do sindicato um andar com a mesma 

metragem, podem avançar com o projecto. ------------------------------------------------------

------O sindicato terá que fazer a proposta por escrito à Junta e depois esta apresentará à 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------

------Em relação ao sexto ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Junta 

propôs que se fizesse um contracto aos dois funcionários, uma vez que estes não estão 

contratados nem pertencem ao quadro. -----------------------------------------------------------

------Relativamente ao último ponto, o senhor Presidente da Assembleia propôs à mesa 

que o Presidente da Junta possa avançar com o pedido. ---------------------------------------

------Para finalizar, o senhor Presidente da Junta expôs um resumo da actividade da 

Junta de freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------

------E nada mais, havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta que depois de lida em voz alta vai será aprovada e assinada pelo 

Presidente da Assembleia e pela Secretária que a lavrou. ------------------------------------- 

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

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

 


