
ACTA Nº 7 
 
------Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e três, pelas oito horas e trinta 
minutos, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, presidida por José 
Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se presentes: Amândio de Faria Rolo; António 
Ferreira Oliveira; Fernando António Alves da Costa Faria; Marcial Araújo Passos;          
Maria Fernanda Peixoto Sottomaior Faria e Sandra Manuela Martins Faria Gomes, 
encontrando-se ausentes Aparício de Faria Rolo e Belmira Fernandes Pereira. ------------
------A sessão tinha como ordem de Trabalhos a seguinte: ------------------------------------
------1- Informações ---------------------------------------------------------------------------------
------2- Aprovação do Código de Posturas -------------------------------------------------------
------3- Aprovação do Regulamento do Cemitério ----------------------------------------------
------4 - Funcionários da Junta de Freguesia de Alvarães --------------------------------------
------5 - Relatório da Actividade da Junta de Freguesia. ---------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos os 
presentes, tendo aproveitado o momento para apresentar a Ordem de Trabalhos para 
esta reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------
------De seguida, passou a palavra aos membros da oposição, tendo o senhor Marcial 
Passos solicitado a leitura da acta da sessão anterior: ------------------------------------------
------De imediato, procedeu-se à leitura da mesma, a qual foi aprovada com 5 (cinco) 
votos a favor e 3 (três) abstenções. ----------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia revelou a sua indignação relativamente ao 
facto do pároco da freguesia não ter anunciado nas eucaristias dominicais a data da 
realização da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------
------O senhor Presidente contactará o pároco e informar-se-á do sucedido. ----------------
------O senhor Presidente da Junta diz ter sido abordado pelo pároco, relativamente à 
realização da Assembleia de Freguesia ao Domingo e que a sua opinião não é favorável. 
Se entretanto, o pároco mantiver a mesma vontade, o senhor Presidente da Assembleia 
proporá a alteração do dia da sessão para um dia de semana. ---------------------------------
------Terminada esta informação, o senhor Presidente da Assembleia solicitou que os 
membros da oposição esclarecessem a proposta apresentada aquando do protesto datado 
de 16/04/2003.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------O senhor Fernando Faria diz não haver necessidade de se proceder à demissão do 
senhor Presidente da Assembleia e que tudo não passou de uma questão de 
interpretação. O mesmo interveio dizendo que a D. Fernanda Faria, assumindo a 
posição de membro da direcção do Grupo Folclórico, não poderia votar para a 
aprovação de cedência de terreno para a associação que integra. -----------------------------
------Entretanto, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor 
Presidente da Junta, tendo este apresentado a proposta do Plano de Desenvolvimento da 
Freguesia de Alvarães, onde informou a Assembleia dos objectivos da Junta, ou seja, 
construção da capela mortuária junto à Igreja Paroquial; passagens de nível; 
alargamento do cemitério; gimnodesportivo e bairro novo construído em terrenos 
baldios. Ainda informou que a intenção da Junta de Freguesia é ajudar todas as 
associações, mas uma vez que não possui fundos suficientes para todas, tenta contribuir 
com apoio logístico. ---------------------------------------------------------------------------------
------O senhor Marcial Passos questionou se a Comissão Fabriqueira já havia sido 
informada da proposta apresentada pelo senhor Presidente da Junta, relativamente à 
construção da Capela Mortuária. ------------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia solicitou sugestões para a escolha do local.-----
------O senhor Marcial Passos e o senhor Fernando Faria manifestaram a sua preferência 



o mais próximo da Igreja Matriz. -----------------------------------------------------------------
------Relativamente, ao saneamento público o senhor Marcial Passos, apresentou os 
investimentos a realizar no saneamento do município de Viana do Castelo, sendo a sua 
ordem Barroselas, Mujães, Vila de Punhe e por fim Alvarães. -------------------------------
------O senhor Fernando Faria diz que o saneamento para Alvarães esta integrado no 
sistema que já iniciou. ------------------------------------------------------------------------------
------O senhor Marcial Passos, diz que não há dúvida que Alvarães estava integrado no 
saneamento público de Viana do Castelo, o que o preocupa é que Alvarães passe de uma 
posição cimeira para o final de muitas outras. ---------------------------------------------------
------Entretanto, solicitou-se um protesto à Câmara Municipal. ------------------------------
------O senhor Fernando Martins leu a circular que a Junta de Freguesia enviou para a 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, solicitando o esclarecimento acerca do 
saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------
------Informou ainda que no dia vinte e oito do corrente mês, realizar-se-á em Alvarães, 
a maratona dos 100 Kms e que o trânsito se encontrará condicionado. ----------------------
-------O senhor Fernando Faria revela a sua indignação pelo facto de saber deste evento 
por terceiros e não ter sido informado pela Assembleia de Freguesia de que ele próprio 
faz parte. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O senhor Fernando Faria questionou o senhor Presidente da Assembleia em relação 
à resposta do requerimento emitido em 16/04/03. ----------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia diz que não enviou qualquer documentação, 
uma vez que o requerimento não se encontrava dirigido à sua pessoa. ----------------------
------No ponto número dois da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia 
solicitou sugestões para o Código de Posturas. --------------------------------------------------
------O senhor Marcial Passos questionou a razão pela qual o senhor Presidente de 
Assembleia propôs a votação de outros pontos da Ordem de Trabalhos e não propôs o 
Código de Posturas e o regulamento do cemitério na sessão anterior. -----------------------
------O senhor Presidente da Assembleia diz ter proposto esses documentos a votação 
por haver prazos a cumprir, enquanto a aprovação do Código de Posturas e 
Regulamento do Cemitério não tem data. É preferível fazer um bom documento e sem 
pressa! -------------------------------------------------------------------------------------------------
------O senhor Marcial Passos solicitou que os pontos números dois e três da Ordem de 
Trabalhos fossem discutidos separadamente. ----------------------------------------------------
------O ponto número dois, Código de Posturas, foi aprovado por unanimidade. ----------
------O senhor Presidente da Assembleia sugeriu que a análise e a aprovação do 
regulamento do cemitério ficasse para uma próxima reunião, que ficou marcada para o 
dia quatro de Julho de dois mil e três.-------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Junta apresentou o relatório da actividade da Junta de 
Freguesia do segundo trimestre de dois mil e três e informou da situação irregular em 
que se encontram os funcionários da Junta de Freguesia, assunto que será resolvido na 
próxima assembleia. --------------------------------------------------------------------------------
------A tesoureira da junta fez uma exposição sucinta do movimento financeiro até à 
data. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------Foi dada, pelo senhor Presidente da Assembleia, oportunidade, a todos os presentes 
de colocarem as questões que entendessem. -----------------------------------------------------
------O senhor Adriano Teixeira lembrou que a rede do muro do seu prédio ainda não 
tinha sido colocada e que as valetas dos arruamentos da Chasqueira deveriam ser feitas 
para evitar possíveis derrocadas de muros. ------------------------------------------------------
------O senhor Augusto Peixoto, abordou o problema da curva do Senhor Reis, 
manifestando-se a favor de uma solução rápida para evitar mais acidentes. Tendo 



constatado que há muitas propriedades privadas das quais surgem arbustos ou outros 
objectos que dificultam o trânsito a pessoas ou a veículos, deveriam ser limpas pelos 
próprios donos. --------------------------------------------------------------------------------------
------O senhor José Silva reforçou a ideia do senhor Augusto Peixoto, no que diz 
respeito ao passeio da curva do Senhor Reis. ----------------------------------------------------
------O senhor Alberto Lário, convidou todos os membros da Assembleia a estarem 
presentes na prova dos 100kms, que terá lugar na nossa freguesia no próximo dia vinte e 
oito do corrente. -------------------------------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia aproveitou para desejar êxito para a prova e 
facilitou o senhor José Silva pelo facto da A.D.C.A. ter estado presente na final da Taça 
da Associação de Futebol de Viana do Castelo. -------------------------------------------------
------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 ser aprovada e assinada pelo Presidente 
da Assembleia e pela Secretária que a lavrou: --------------------------------------------------- 
------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Em aditamento à acta número sete 
 

-----Em aditamento à acta número sete, por lapso não foi referido que na reunião de 
vinte e dois de Junho de dois mil e três se encontrava presente o senhor Manuel Ribeiro 
da Costa Faria e que em substituição de Belmira Fernandes Pereira esteve o Senhor 
António Ferreira Oliveira. -------------------------------------------------------------------------- 
------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


