
 

 

ATA 59 

Assembleia de Freguesia da Vila de Alvarães 

 

-----Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e 

trinta e cinco minutos, realizou-se na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães uma 

sessão ordinária da Assembleia de Freguesia presidida por Igor Faria, estando presentes 

os seguintes elementos: Cristina Jaques, José Campelo, Natividade Marques, Paulo 

Vieira, Armando Faria, Helena Santos, Augusto Peixoto e Miguel Dantas.----------------

Encontravam-se também presentes os membros da Junta de Freguesia, Fernando 

Martins, Marco Silva e Marisa Xavier.------------------------------------------------------------------

----A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------- ----

---Ponto Um – Informações,-------------------------------------------------------------------------------

--Ponto Dois – Outros Assuntos.-------------------------------------------------------------------------

--O Senhor Presidente de Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos, começando 

por saudar todos os presentes e solicitando a leitura da ata anterior. Finda esta, foi a ata 

colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.----------------------De 

imediato, o Senhor Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do dia, 

tendo a primeira intervenção sido solicitada por Cristina Jaques que começou por 

agradecer a global participação no evento levado a cabo, na azenha D’Almerinda a favor 

da causa solidária “Um dia pela Vida”, cuja receita foi encaminhada para a devida 

associação. Aproveitou ainda, para denunciar o estado lastimável que este espaço 

apresenta, solicitando cuidados urgentes para que lhe seja restituída a dignidade que 

merece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Finda esta intervenção o Senhor Presidente da Assembleia deu início ao ponto um 

da ordem de trabalhos, tendo passado a palavra ao senhor Presidente da Junta, 

Fernando Martins, que corroborou as palavras de Cristina Jaques no que dizia respeito 

à ampla adesão verificada nesta manifestação de solidariedade e registou o seu 

agradecimento a todos quantos se associaram a tão nobre causa, tendo, de imediato, 

incumbido Marco Silva, secretário da Junta de Freguesia, de proceder à leitura do 

relatório de actividades levadas a cabo pela Junta de Freguesia, durante o terceiro 

trimestre do ano em curso. Logo após, os valores da execução orçamental relativos ao 

período compreendido entre um de julho e trinta de setembro do corrente ano, foram 

dados a conhecer por Marisa Xavier, tesoureira da Junta de Freguesia. ----------------------

-----Finda a exposição o senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra a Paulo 

Vieira que, começou por questionar a importância da pretendida criação de um posto 

público de telefone na sede da Junta de Freguesia, sendo que existe um a poucos metros 

da mesma apontando uma mais valia para a freguesia se fosse sediado na Costeira; 

referiu a intervenção na rua da Feira como melhoramento precário; denunciou, 
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também, o mau estado em que se encontra a Azenha D’Almerinda, solicitando uma 

urgente operação de limpeza; criticou a incorrecção do português utilizado no facebook 

da Junta de Freguesia; felicitou todos quantos participaram, quer individual quer 

colectivamente, nos eventos realizados na freguesia e terminou solicitando ao executivo 

a cedência das atas para consulta.---------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta altura, o senhor Presidente da Assembleia solicitou os devidos 

esclarecimentos ao senhor Presidente da Junta que justificou a localização do pretenso 

posto público de telefone no edifício da sede da Junta de Freguesia, alegando maior 

protecção de actos de vandalismo e até de adversidades naturais; informou que a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo está a aguardar uma decisão superior para 

requalificar definitivamente a rua da Feira; disse que as reparações necessárias nas vias 

públicas são condicionadas pela reduzida capacidade de recursos humanos existentes, 

com a agravante de o senhor Agostinho, motorista, dispor de pouco tempo  pelo facto 

de garantir o transporte escolar; em relação à forma do conteúdo do facebook assumiu 

a responsabilidade e, por fim, quanto à consulta das atas do executivo, comunicou, 

embora com algumas reservas, que esta poderá ser feita nas instalações da sede da 

Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Foi, de seguida, dado início ao debate do ponto dois da Ordem de Trabalhos tendo 

o senhor Presidente da Assembleia concedido a palavra ao senhor Presidente da Junta 

que propôs uma apreciação da obra executada durante este ano de mandato; disse que 

o executivo está receptivo a qualquer sugestão e que a Junta de Freguesia tem em curso 

vários projetos.------------------------------------------------------------------------------------------

Posto isto, o senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém tinha alguma 

objecção a fazer e, como não se registou qualquer inscrição, deu por encerrado o debate 

dos pontos da Ordem de Trabalhos, passando, de imediato, a palavra ao público.--------

----- Então, o senhor José Silva, depois de todos saudar, agradeceu a Cristina Jaques a 

sua presença no evento solidário levado a cabo na Azenha d`Almerinda em agosto 

próximo passado e, em especial, pelas palavras de que proferiu na circunstância. Referiu 

também as exíguas dimensões da rua da Feira e, por fim, ainda reforçou o facto de a 

dita azenha assim como o espaço circundante ter perdido qualidade, solicitando uma 

urgente intervenção por parta da Junta de Freguesia.--------------------------------------------- 

----- A última intervenção foi do senhor Nuno Neiva que questionou o senhor Presidente 

da Junta sobre a existência de um plano de limpeza de sargetas assim como de 

manutenção de espaços verdes; queixou-se da falta de rega, no verão, de um espaço 

perto de sua casa, que, ele próprio, sempre que pode, procura manter arranjado; 

denunciou a localização de um contentor junto à antiga escola da Costeira, pois causa, 

em matéria de visibilidade, sérias dificuldades aos condutores de veículos; lembrou a 

necessidade de resolver o problema das águas pluviais na curva do Cepões e, 



 

 

finalmente, registou que, em seu entender, seria mais vantajoso para a freguesia não 

fazer tantos cursos mas aplicar as verbas na resolução dos problemas apontados.-------

Colocadas que foram as questões, o senhor Presidente da Junta esclareceu que a 

localização dos contentores não depende exclusivamente da Junta de Freguesia mas sim 

duma programação elaborada pelos Serviços Municipalizados. Embora, possa o 

executivo, mediante sugestões apresentadas que evidenciem notória vantagem para os 

interesses da freguesia, propor eventuais alterações do local dos mesmos. Terminou sua 

a intervenção elogiando a participação empenhada do público valorizando a 

responsabilidade cívica dos intervenientes.-----------------------------------------------------------

----Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas 

e trinta minutos, da qual se exarou a presente ata que depois de lida, foi aprovada por 

unanimidade e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo Secretário que a 

lavrou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente: Igor Faria  

Secretário: Armando Faria 
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