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ACTA Nº 35 
 

 
-----Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e nove, pelas 
vinte e uma horas, 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: Dora Filipa Montenegro Ramos, José Manuel Rosas Campelo 
Amorim, José Augusto Ribeiro Coutinho, José Costa Silva, José Maria 
Oliveira Mendes Peixoto, Maria Fernanda Peixoto Sotto Maior Faria, Maria 
Manuela Coutinho Sampaio e Sandra Manuela Martins Faria.  ----------------- 
-----Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia à 
excepção da Tesoureira, Helena Santos. --------------------------------------- 
----- A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ------------------- 
---------- 1 – Informações; -------------------------------------------------------
---------- 2 - Toponímia. ---------------------------------------------------------- 
----- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos 
os presentes tendo de imediato solicitado a leitura da acta anterior. Finda a 
leitura foi colocada a votação tendo sido aprovada com três abstenções de 
Dora Ramos, Manuela Sampaio e José Campelo, dado que não estiveram 
presentes na sessão anterior. --------------------------------------------------- 
----- Aproveitou ainda para, em nome do Pároco da Freguesia, Monsenhor 
António Fernandes Gonçalves, informar e convidar todos os membros a 
participarem numa homenagem referente aos vinte e cinco anos de 
sacerdócio do Frei Rui. ---------------------------------------------------------- 
----- Seguidamente o senhor Presidente da Junta de Freguesia informou os 
presentes que a autarquia, em nome da população Alvaranense, oferecerá 
uma pequena lembrança ao homenageado. --------------------------------------
----- Dado que nos encontrávamos dentro do período antes da ordem do dia 
o senhor Presidente da Assembleia solicitou informações à mesa. ------------
----- O senhor José Coutinho questionou Fernando Martins, Presidente da 
Junta de Freguesia de Alvarães acerca do alargamento da rede de 
transportes e do novo Centro Escolar. Também proferiu que a Escola do 
Ensino Básico da Igreja não possui condições básicas para o seu devido 
funcionamento. -------------------------------------------------------------------  
----- Relativamente aos transportes, o Presidente da Junta de Freguesia, 
informou que são necessárias cinco mil assinaturas para entregar o 
documento na Assembleia da República. No que concerne ao Centro Escolar, 
disse que se vai proceder à candidatura em concurso público à ampliação e 
remodelação da Escola da Igreja. Proferiu ainda, que com a diminuição da 
taxa de natalidade as escolas tendem a encerrar e que a responsabilidade 
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não é da Junta de Freguesia mas sim dos órgãos superiores nomeadamente: 
Agrupamento; Direcção Regional de Educação do Norte; Ministério da 
Educação entre outros. A Autarquia só pode intervir no sentido de 
pretender melhores condições para as crianças da freguesia. ---------------- 
----- O Senhor José Silva é da opinião que a oposição actual não se revelou 
saudável para a freguesia, diz que a mesma não teve a melhor postura 
perante a mesa. ------------------------------------------------------------------ 
----- O Senhor José Peixoto respondeu ao Senhor José Silva, proferindo 
que os vereadores quando visitaram a nossa freguesia prometeram “mundos 
e fundos” e não atribuíram verba alguma para a ampliação e remodelação do 
novo Centro Escolar. -------------------------------------------------------------
----- Dando continuidade, o Senhor José Campelo Amorim, proferiu que a 
oposição esteve presente nos debates da Assembleia de Freguesia. --------- 
----- Questionando ainda o Senhor José Silva, o deputado José Coutinho 
confrontou o membro da Assembleia dizendo-lhe que foi o único que prestou 
votos de louvor aos membros da mesa no mandato do Senhor Fernando 
Martins. ---------------------------------------------------------------------------
----- De seguida passou-se palavra ao secretário da Junta, Armando Faria, 
que expôs o relatório das actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia 
no terceiro trimestre do ano em curso. Referiu alguma das obras e 
arruamentos e informou acerca dos cursos de formação de Geriatria e 
Jardinagem. No que concerne à cultura e lazer, comunicou que 
patrocionaram a Festa de S. João, no Lugar do Padrão, o River Party 2009 e 
apoiaram a demonstração de Aeromodelismo, entre outros. Relativamente à 
área social referiu que as técnicas superiores foram reconduzidas por mais 
um ano. ----------------------------------------------------------------------------
-----O Senhor Fernando Martins prestou informações acerca do processo 
de candidatura a fundos sociais europeus para o projecto existente do 
artigo 847 (oitocentos e quarenta e sete euros), sito no lugar da Costeira. A 
candidatura foi aceite pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região Norte (CCDRN), inserido no quadro Operação Norte 2 (ON2). -------
----- Foi levantada, pelo Senhor José Coutinho, a questão da cedência de 
espaço público para hortas comunitárias por uma futura Assembleia de 
freguesia e/ou de um novo executivo. ------------------------------------------ 
----- O senhor Fernando Martins, esclareceu que a Junta de Freguesia doou 
à Câmara Municipal de Viana do Castelo o espaço e que os habitantes do 
Bairro Social procederam à utilização das hortas comunitárias. --------------
----- No que concerne à ampliação da Sede da Junta para a instalação da 
farmácia proferiu que o projecto para a referida ampliação se encontra em 
curso. -----------------------------------------------------------------------------
----- Relativamente à posição financeira e orçamental da junta de freguesia 
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de um de Janeiro a vinte e dois de Setembro de dois mil e nove, o senhor 
Fernando Martins, expôs a mesma à mesa da Assembleia. ---------------------
----- Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, toponímia, em que 
o senhor Presidente da Autarquia, informou que a Câmara Municipal não 
passa a licença de habitabilidade a uma das residências na Rua da Malaposta 
e sugere a permissão da Assembleia para que atribua o mesmo topónimo que 
de Vila de Punhe. -----------------------------------------------------------------
----- Esta proposta foi colocada a votação e aprovada por unanimidade. -----
----- Foram ainda atribuídos os seguintes topónimos: Beco do Calvário, Rua 
do Xisto, Travessa das Eiras e Travessa da Sr.ª da Ajuda. Esta proposta foi 
colocada a votação e aprovada por unanimidade. -------------------------------
----- O membro da Assembleia, Fernanda Faria, alertou para o facto desta 
Junta de Freguesia ser organizada no sentido em que criou um arquivo, tem 
a contas organizadas e informatizou todos os dados. Louvou a oposição pela 
postura que adoptou durante este mandato. ----------------------------------- 
----- Seguidamente o Presidente da Assembleia passou a palavra ao público 
presente tendo a senhora Graça Reis referido que faz parte da Comissão de 
Festas de Santa Cruz e solicitou a comparticipação por parte da junta na 
realização das festividades. ----------------------------------------------------- 
----- O senhor Augusto Coutinho saudou a mesa e questionou a oposição 
relativamente ao facto de a Junta nada fazer. Informou que esta autarquia 
procedeu à limpeza no artigo da Costeira e que este espaço pode ser 
aproveitado para algum projecto pelo novo executivo. ------------------------- 
------ A senhora Cristina Jaques manifestou o seu desagrado pela atitude 
manifestada pelos membros da Assembleia nesta sessão ordinária. ----------
----- Ainda aproveitou para se apresentar como cabeça de lista pelo Partido 
Social Democrata. Questionou a aquisição do terreno para a construção da 
Creche, isto é, se é da Câmara Municipal de Viana do Castelo ou se da Junta 
de Freguesia. Demonstrou interesse em verificar o projecto da farmácia. --
-----Agradeceu ao senhor Presidente da Junta a cedência das instalações 
para a abertura da sua candidatura. --------------------------------------------
----- O senhor Presidente da Junta diz ter recebido da Câmara Municipal, 
em nome do Posto de Assistência Social de Alvarães o terreno para a 
construção da creche. -----------------------------------------------------------
-----O senhor José Peixoto agradeceu ao grupo que liderou pelo facto de 
ter pertencido a esta mesa. Louvou o Presidente da Assembleia e a 
secretária pelas funções desempenhadas. Felicitou também Cristina Jaques 
por encabeçar a lista do PSD. ---------------------------------------------------
----- Dora Ramos louvou a posição exercida pelo grupo PSD nas Assembleia 
de Freguesia e aproveitou para louvar o público dado que a casa esteve 
sempre lotada. Felicitou a camada mais jovem por participar activamente 
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nas sessões de esclarecimento. -------------------------------------------------
----- O Senhor José Campelo agradeceu à Assembleia e à Junta de 
Freguesia os momentos reunidos em prol da freguesia. Lamenta o facto de 
as freguesias vizinhas se revelarem mais avançadas. --------------------------
----- O senhor Armando Faria reiterou tudo o que foi dito durante o último 
momento. -------------------------------------------------------------------------
----- O Senhor Fernando Martins manifestou o seu agrado pelo facto de a 
Junta de Freguesia ter ajudado a população Alvaranense. --------------------
----- O senhor José Coutinho revelou que não integra nenhuma lista política 
e agradeceu a todos os que o apoiaram e pediu desculpa aos que possa ter 
prejudicado. Dedicou uma palavra de louvor ao público presente nas 
Assembleias de Freguesia. ------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente da Assembleia deseja que o novo executivo 
consiga mais do que esta Junta atingiu e desejou a todos que façam uma 
campanha com qualidade e que o povo de Alvarães faça a sua escolha. ------- 
----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a sessão, da qual se 
lavrou a presente acta, que depois de lida, em minuta, em voz alta, foi 
colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------- 
-----Vai ser agora assinada pelo presidente e pela secretária que a lavrou: -- 
------Presidente:  
------Secretária:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


