
ACTA N.º 42 

 

-------Aos vinte dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez pelas vinte e uma hora, 

reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães, a 

Assembleia de Freguesia presidida pelo Sr. Marcial Passos, encontrando-se presentes os 

seguintes membros: Sr. Jaques Torres, Sra. Joana Coutinho, Sr. José Miranda, Sr. Rui 

Santos (este em substituição da Sra. Maria da Graça Pereira tendo esta justificado a sua 

ausência), Sra. Maria Helena Santos, Sra. Ivone Cruz, Sra. Maria Fernanda Faria (esta 

em substituição do Sr. Fernando Martins tendo este justificado a sua ausência) e o Sr. 

Armando Faria.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Também estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia.----- 

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

-------1. Informações;-------------------------------------------------------------------------------- 

-------2. Toponímia;---------------------------------------------------------------------------------- 

-------3. Proposta de alargamento do Cemitério Paroquial;------------------------------------- 

-------4. Regulamento e tabela de taxas e licenças.---------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia deu início à sessão, comunicando que a Sra. Maria 

da Graça Pereira suspendeu o seu mandato por seis meses e será substituída pelo Sr. Rui 

Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida foi lida a acta da última Assembleia de Freguesia sendo aprovada com 

sete votos a favor e duas abstenções da Sra. Maria Fernanda Faria e do Sr. Rui Santos.-- 

-------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do 

dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo uma intervenção por parte dos 

mesmos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Maria Fernanda Faria prestou as condolências ao membro que veio 

substituir, o Sr. Fernando Martins, pelo falecimento do seu pai. Felicitou a Sra. 

Presidente da Junta de Freguesia pelo apoio prestado para a deslocação ao cortejo da 

festa da Sra. da Agonia em Viana do Castelo e questionou qual é a actual situação do 

Centro Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia esclareceu que essa questão irá ser abordada nas 

informações. Referiu que a ordem de trabalhos é constituída por quatro pontos, sendo 

proposto a introdução de mais um ponto, sobre o mapa de pessoal, uma vez que sofreu 

alterações. Tendo sido este aceite por todos os membros da Assembleia.------------------- 



-------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o primeiro ponto da ordem 

de trabalhos, informações, e passou a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia.--- 

-------Esta saudou os membros da Assembleia de Freguesia, o público presente e prestou 

as suas condolências ao Sr. Fernando Martins pelo falecimento do seu pai. De seguida 

referiu as actividades desenvolvidas: apoio à realização da festa de S. João na Rua 

Daniel Santos; participação de 21 jovens no Programa Jovens Voluntários para a 

Floresta; realização da acção de formação pelo Gabinete Técnico; realização do curso 

de primeiros socorros (pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional); 

adesão ao Programa emprego inserção mais, com a criação de quatro postos de 

trabalhos; finalização de trabalhos de encaminhamento de águas pluviais na zona da 

Costeira (Rua da Escola, Rua da Capela e Avenida de São José); requalificação e 

iluminação do arruamento da Azenha D’Almerinda e espaço envolvente, e colocação de 

grelhas de protecção nas caixas de águas pluviais, tendo agradecido a colaboração 

prestadas pelos senhores José Truta, Alfredo, José Coutinho e as empresas Cunha 

Bastos, Sanitop e Casa Peixoto, sem os quais não teria sido possível realizar esta obra; 

participação na manifestação “Não às portagens na A28”; apoio à realização do 

convívio da Freguesia; apoio à realização da prova de aeromodelismo; apoio à 

realização da “River Party”; cessação de Protocolo com a associação Artur Rego; 

participação do Andor de São Miguel e mordomas no cortejo etnográfico das festas da 

Senhora da Agonia; colocação de estruturas para totens nas entradas da Freguesia; 

alargamento da Rua do Padrão; aquisição de taipais para o tractor; arranjo e 

melhoramento da Rua os Cruzeiros (tampas de saneamento); iniciação do curso de 

danças de salão; melhoramento da entrada da Freguesia na Rua da Feira; construção de 

infra-estruturas de suporte para contentores e resíduos indiferenciados e ecoponto na 

Rua Souto do Monte; limpeza de diversos arruamentos; restituição ao domínio público 

da parcela no Bairro do Padre Abílio e por fim reunião com o executivo camarário, para 

apresentação do plano estratégico de Alvarães.-------------------------------------------------- 

-------De seguida apresentou o plano estratégico que é constituído por vários projectos 

entre eles os quatro caminhos prioritários, o alargamento do cemitério, a segunda fase 

da construção da estrada do viaduto, vários arranjos urbanísticos entre eles o largo do 

Xisto, Cruzeiro e envolvente da Igreja de S. José, projecto do museu da cerâmica, plano 

de pormenor da Azenha d’Almerinda e projecto de energia fotovoltaica. Tendo 

agradecido a ajuda fundamental na elaboração deste documento prestada pelo Sr. Jaques 

Torres, não deixando de realçar o facto de todo este trabalho elaborado sem qualquer 



custo para a Junta de Freguesia. Este plano foi apresentado ao Presidente da Câmara, 

quando esteve cá em visita, tendo tido uma boa aceitação por parte dele.------------------- 

-------De seguida esclareceu que as obras no Centro Escolar estiveram paradas cerca de 

um mês devido a questões formais por parte da Câmara, tendo estas já se iniciado 

novamente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou de seguida a palavra à 

Tesoureira da Junta de Freguesia, que deu conta da situação financeira da Junta a quinze 

de Setembro de dois mil e dez, tendo esta referido que as receitas cobradas foram no 

valor de €106.924,30 (cento e seis mil novecentos e vinte quatro euros e trinta 

cêntimos), o total das receitas foram no valor de €107.858,51 (cento e sete mil 

oitocentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e um cêntimos) a dívida no final do ano 

de 2009 era de € 47.510,12 (quarenta e sete mil quinhentos dez euros e doze cêntimos), 

as despesas pagas em 2010 foram no valor de €97.634,17 (noventa e sete mil seiscentos 

e trinta e quatro euros e dezassete cêntimos), e o saldo de tesouraria de €9.700,55 (nove 

e mil setecentos euros cinquenta e cinco cêntimos), sendo o valor da dívida actual de 

€29.036,74 (vinte e nove mil e trinta e seis euros e setenta e quatro cêntimos).------------ 

--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu um espaço para os membros da 

Assembleia pedirem algum esclarecimento sobre os assuntos abordados anteriormente. 

-------O Sr. Armando Faria pediu esclarecimento sobre o projecto fotovoltaico, se era a 

Junta que o iria executar e onde se iria localizar, deu os parabéns ao executivo da Junta 

pelo bom relacionamento que tem com o executivo camarário e referiu que quando 

falaram das ruas referiram três em vez de quatro.----------------------------------------------- 

-------A Sra. Presidente da Junta de Freguesia referiu que está a ser feito um estudo 

sobre a colocação da energia fotovoltaica na sede da Junta e Freguesia, sendo esta que 

vai fazer o investimento e a exploração. Referiu que as ruas são quatro, sendo elas a Rua 

da Feira, Rua do Padrão, Rua do Rego e Rua do Souto do Monte.---------------------------- 

-------A Sra. Maria Fernanda Faria deu os parabéns relativamente a elaboração do plano 

estratégico, contudo acha-o ambicioso, mas admite que todos os projectos fazem parte 

dos sonhos dos alvaranenses, incluindo o museu, para o qual pediu que fosse dada 

prioridade. Pediu ainda que se não pudessem concretizar este projecto, para 

aproveitarem a escola da Costeira, que irá encerrar, para colocar em exposição todo o 

espólio que existe sobre a indústria cerâmica. Referiu ainda que deveria-se por a 

funcionar o edifício da azenha.--------------------------------------------------------------------- 



-------O Sr. Jaques Torres explicou o motivo de existir um plano estratégico, uma vez 

que é fundamental juntar ideias e opiniões, para mostrar com clareza o que se pretende 

fazer por Alvarães. Referiu que todo o plano estratégico tem projectos devidamente 

fundamentados e que foram feitos a custo zero para a Junta de Freguesia.------------------ 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia congratulou-se com a apresentação 

do plano estratégico, pelo facto de que esta é a primeira vez que existe um plano para a 

Vila de Alvarães.-------------------------------------------------------------------------------------  

-------A Sra. Presidente da Junta de Freguesia agradeceu o facto de todos os membros da 

oposição terem gostado dos projectos. Salientou o facto de ter consciência de que o 

plano é ambicioso, mas entende que num ano conseguiu elaborar um plano estratégico, 

com os projectos devidamente fundamentados e a custo zero para a Junta. Este trabalho 

é fundamental para o desenvolvimento da freguesia e para apresentar candidaturas a 

subsídios. Em relação ao projecto do museu, salientou que este teve uma grande 

aceitação por parte do Sr. Presidente da Câmara e que este pode ser feito por fases.------  

-------Quanto à azenha referiu que é impensável fazer lá um museu, uma vez que não é 

viável, pois no Inverno o edifício é invadido pela subida da água, mas que é objectivo 

deste executivo dar vida ao local.------------------------------------------------------------------ 

------- O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou para o segundo ponto da 

ordem de trabalhos, toponímia, onde deu a palavra à Sra. Presidente da Junta de 

Freguesia. Esta referiu que foram identificados quatro locais (ruas) que não tinham 

denominação, passando a identificá-los e propor uma denominação para os mesmos. O 

primeiro localiza-se num beco por de trás da casa do senhor Abílio Peixoto, o qual é 

proposto chamar de Beco dos Carvalheiras. O segundo é perto da Rua do Souto do 

Monte, junto do falecido Montenegro, o qual se propõe chamar Travessa da Moura. O 

terceiro local identificado fica entre a Rua dos Caulinos e a Rua do Paço e é proposto 

designar-se Travessa dos Caulinos. Por fim o último local situa-se junto à rua da Fábrica 

e é proposto chamar-se Rua do Barro Branco.--------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia questionou se havia alguma sugestão 

por parte dos membros da Assembleia, como não houve nada a acrescentar, foi colocada 

a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o terceiro ponto da ordem 

de trabalhos, proposta de alargamento do Cemitério Paroquial, referindo que tem que 

haver autorização por parte da Assembleia de Freguesia para que a Sra. Presidente da 



Junta de Freguesia tenha total poderes para proceder com todas as diligências 

necessárias para o alargamento do cemitério.---------------------------------------------------- 

-------A Sra. Maria Fernanda Faria referiu que tem uma opinião pessoal quanto a este 

assunto, uma vez que todas as pessoas querem um campa e não por família, referiu que 

o regimento deveria ser repensado, mas que é um assunto muito delicado mas 

necessário de pensar pois o número de campas vagas é muito reduzido.--------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a votação a atribuição de 

plenos poderes para a Sra. Presidente da Junta de Freguesia relativamente ao 

alargamento do cemitério, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------  

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o quarto ponto, 

regulamento e tabela de taxas e licenças, tendo passado a palavra a Tesoureira da Junta. 

-------Esta referiu que os membros tiveram acesso ao regulamento e questionou se havia 

dúvidas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Armando Faria questionou se o regulamento foi colocado a consulta pública 

e se a referência ao anexo IV na página dezasseis estava correcta.--------------------------- 

-------A Tesoureira respondeu que não há nenhuma legislação que tenha conhecimento 

que obrigue a consulta pública, acrescentou que a referência ao anexo IV estava errada e 

iria ser corrigida.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a votação o regulamento e 

este foi aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções dos membros da lista do 

Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o quinto ponto, mapa de 

pessoal, passando a palavra a Tesoureira da Junta.----------------------------------------------  

-------Esta justificou a necessidade da alteração do mapa de pessoal, devido ao 

acréscimo de um posto de trabalho para a escola do primeiro ciclo da Costeira e assim o 

mapa de pessoal aprovado anteriormente não reflectia a realidade.--------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a votação sendo aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Maria Helena Santos entregou ao executivo um documento com o 

levantamento de algumas linhas de água (regatos).--------------------------------------------- 

-------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao 

público, tendo-se inscrito o Sr. Arlindo Peixoto, o Sr. José Silva, o Sr. José Coutinho e o 

Sr. Carlos Santos.------------------------------------------------------------------------------------ 



-------O Sr. Arlindo Peixoto chamou atenção sobre o trabalho executado junto ao 

caminho da sua propriedade, onde foi aberto uma vala de 30 centímetros junto ao seu 

muro que por sua vez já esta mais alto do que o caminho aproximadamente 1,2 metros, 

receando que com as chuvas possa existir o perigo do seu muro cair.------------------------ 

-------O Sr. Paulo Vieira secretário da Junta disse que já tinha visitado o local e que 

iriam procurar uma solução mais segura.--------------------------------------------------------- 

-------De seguida o Sr. José Silva questionou o executivo sobre o ponto da situação do 

Campo dos Engenhos e o protocolo com a associação Artur Rego.-------------------------- 

-------A senhora presidente da Junta disse que o protocolo com a associação Artur Rego 

tinha terminado e que a freguesia de S. Romão do Neiva tinha feito uma proposta que a 

nossa freguesia não podia acompanhar, tendo também dito que enveredou esforços 

nomeadamente junto da ADCA para que esta associação dinamizasse o recinto 

desportivo e incentivou os presentes para que dinamizassem este espaço.------------------- 

-------De seguida o Sr. José Coutinho deu as condolências ao Sr. Fernando Martins pelo 

falecimento do seu pai. Enalteceu o trabalho efectuado na azenha pelo Sr. José Truta e 

pelo Sr. Alfredo. Louvou a participação de Alvarães nas festas da Agonia, sugerindo 

que numa próxima oportunidade o andor fosse levado em ombros em vez de ir em cima 

de um tractor. Alertou para a situação do mau estado dos caminhos da Chasqueira por 

onde passou o saneamento sugerindo que este executivo fizesse a respectiva 

reclamação. Elogiou o plano estratégico apresentado e os seus projectos. Referiu que se 

devia dar também poder á Presidente da Junta de Freguesia para a construção da Capela 

Mortuária. Quanto ao cemitério disse que deveria-se acabar com os sócios e quem 

tivesse campas deveria pagar uma quota. Quanto ao Sr. José Silva questionou o porquê 

de tantas dúvidas visto que quando estava na anterior Assembleia de Freguesia não 

exigiu que na altura o protocolo fosse discutido em Assembleia.----------------------------- 

-------A Sra. Presidente agradeceu as sugestões, quanto ao andor não foi possível levar 

em ombros, reconhecendo que o percurso é longo e que não é fácil transportar um andor 

com 600 kilos. Quantos ao estado do caminho da Chasqueira o assunto já foi reportado 

ao vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------De seguida o Sr. Carlos Santos questionou que o caminho da sua casa, foi 

alcatroado pela antiga Junta sem falar com os proprietários e agora recebeu uma carta 

dos serviços municipalizados para mudar o contador, tendo que pagar 1.250 euros.------- 

 



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

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

pelo Secretário que lavrou a acta.------------------------------------------------------------------ 

------- O Presidente: Marcial Araújo Passos 

------- O Secretário: Jaques Araújo Torres 

 


