
ACTA N.º 22 

 
 

------Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano dois mil e seis, 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 Ramos, Fernanda Faria, Manuela Sampaio, 

Sandra Faria, José Amorim, José Coutinho, José Peixoto e José Silva. Estiveram 

também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. ---------------------------------- 

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

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

------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, saudando todos os 

presentes tendo de imediato solicitado a leitura da acta da sessão anterior. ----------------- 

------Após a leitura da mesma foi solicitado que se fizessem as seguintes alterações: que 

se substituísse “arquitecto da câmara” por arquitecto do Gabinete de Apoio Técnico 

(GAT) e “caminho do Sobreiro” por caminho Redondo. A acta foi colocada a votação 

tendo sido aprovada por unanimidade com as devidas alterações. --------------------------- 

 -------Finda a votação da mesma, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra 

aos membros da Assembleia sugerindo que fossem claros e concisos nas suas 

intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor José Peixoto saudou todos os presentes e solicitou uma cópia das actas 

anteriores, ou seja, desde que o Partido Social Democrático tomou posse, Janeiro de 

dois mil e seis. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que a curto prazo as actas 

encontrar-se-ão disponíveis na Internet. ---------------------------------------------------------- 

------O senhor José Peixoto solicitou à tesoureira da autarquia de Alvarães os mapas 

publicados no jornal da nossa terra. De imediato, Manuela Sampaio interveio referindo 

que o documento publicado no jornal acima mencionado não esclareceu em nada a 

população, pois ela própria, conhecedora do programa utilizado pela tesoureira, 

necessitou de fazer muitos cálculos. Referiu ainda que a página é muito bonita mas foi 

cometido um erro crasso. Também referiu que se deve pensar para quem se trabalha e 

que a informação deveria estar compactada e acessível a toda a freguesia. Afirmou 

ainda, que o Partido Social Democrático vai assumir a responsabilidade de informar os 

Alvaranenses. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------A tesoureira referiu que a intenção era informar a população alvaranense e 

informou que os totais das receitas e das despesas constam no artigo. ----------------------

------O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra a outro dos membros, Dora 

Ramos que referiu que a oposição tem sido muito destrutiva e que por mais informação 

que tivesse o artigo, a crítica dos mesmos seria sempre destrutiva. Referiu ainda que o 

quórum que esteve presente na última assembleia não colocou nenhuma questão e que 

por isso não tiveram dúvidas. ---------------------------------------------------------------------- 

------De seguida, o senhor José Campelo afirmou que não teve tempo de verificar os 

gráficos pois foram apresentados de uma forma veloz. ----------------------------------------

------Fernanda Faria aproveitou a oportunidade para referir que a intervenção de 

Manuela Sampaio não foi a mais correcta e que a intenção da oposição era revelar a 

divida. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Manuela Sampaio proferiu que a função do artigo é de esclarecer e que a 

informação que tentaram transmitir não captou a atenção dos leitores. ---------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta que 

saudou todos os presentes informando que o artigo do jornal é técnico e que vai assim 



para o tribunal de contas e até hoje esses documentos não foram devolvidos. Referiu 

ainda, que a contabilidade é concluída por uma empresa, sendo esta a responsável 

técnica, idónea e acreditada. Desafiou qualquer pessoa a mostrar competências de 

POCAL. Afirmou ainda, que a tesoureira tem conhecimentos e competências para 

trabalhar com o programa. Desafiou ainda, Manuela Sampaio a opinar para o jornal, 

desde que não omita a verdade, afirmando que também tem direito como cidadão e 

como Presidente da Junta. O Presidente da Junta referiu ainda que não se refere a 

números mas sim acerca da exposição dos mesmos. ------------------------------------------- 

------O Presidente da Assembleia disse que nos anos anteriores as contas foram expostas 

nos mesmos moldes e que não houve qualquer tipo de intervenção. Refere ainda, que 

estão presentes nove pessoas na Assembleia para defenderem os interesses dos 

Alvaranenses. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor José Peixoto afirmou que foi contactado pelo Presidente da Junta para 

apresentar um ponto para a ordem de trabalhos tendo chegado à conclusão que esse não 

foi incluído e por isso, solicitou que se acrescentasse à ordem de trabalhos o ponto da 

calendarização das obras da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------

------O Presidente da Assembleia assumiu toda a responsabilidade da convocatória e 

afirmou que decidiu colocar um único ponto “informações” na ordem de trabalhos 

porque este ponto é lato. Referiu ainda, que só é necessário colocar um ponto na ordem 

de trabalhos se tiver que haver votação. ----------------------------------------------------------

------O senhor José Campelo, com base num artigo do Jornal de Notícias do dia vinte e 

cinco de Maio de dois mil e seis, questionou Fernando Martins sobre o traçado da 

variante e se o mesmo de sente satisfeito com essa decisão, tendo o questionado referido 

que este governo decidiu que a variante sairá na rotunda da zona industrial e irá até ao 

porto de mar. Pretende-se que com a mesma seja construída uma ciclo via. ----------------

------O senhor José Campelo solicitou ainda que fossem construídos passeios na Rua 

dos Cruzeiros e que a mesma fosse regada para evitar as poeiras. ---------------------------

------O senhor Presidente da Junta afirmou que a autarquia tem contribuído com a rega 

da via pública. Referiu ainda, que o orçamento desta obra não contempla os passeios e 

que está a fazer esforços para que os mesmos sejam construídos nas zonas onde haja 

largura suficiente. -----------------------------------------------------------------------------------

------O senhor José Campelo questionou o Presidente da Junta sobre a construção de um 

ecoponto subterrâneo, tendo este informado que já foi feito o pedido aos Serviços 

Municipalizados e que a freguesia não tem viabilidade financeira para os adquirir. 

Informa ainda que tem dois ecopontos prometidos para as Irmãs Missionárias e para o 

Bairro. Em relação à calendarização das obras o senhor Presidente refere que explicou 

ao senhor José Peixoto que não existe por parte da Câmara deliberação para serem 

realizadas obras. O mesmo sugeriu que se deliberasse nesta assembleia o desvio de 

trânsito. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor José Coutinho disse ter solicitado na assembleia anterior que a 

convocatória especificasse os assuntos. Informou ainda, que não concordou com o 

artigo da revista da Festa de 2006 e que a frase “ o gosto enraizado de mal dizer “ já foi 

citada. Declarou ainda, que o artigo não se refere à festa quando era esse o objectivo do 

mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O Presidente da Assembleia justificou dizendo que em relação à convocatória não 

vai colocar pontos que não são da sua competência. No que diz respeito ao artigo, 

esclareceu que a intenção era de referir que Alvarães tem tanta gente e que são poucas 

as pessoas que querem trabalhar em prol da freguesia. Referiu ainda, que o artigo é de 

carácter pessoal e que está assinado como Presidente da Assembleia porque foi assim 

solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------



------O senhor José Peixoto afirmou que o texto está muito negativo para a freguesia e 

felicitou o Presidente da Junta pelo seu. ----------------------------------------------------------

------O senhor José Coutinho informou que a Escola Alzira Lário foi campeã de 

atletismo regional. -----------------------------------------------------------------------------------  

------O Presidente da Assembleia comunica que se houver pessoas de Alvarães que 

prestigiem a freguesia há que registar estes feitos. ---------------------------------------------

-------O Fernando Martins sugeriu que se propusesse à Câmara Municipal o trânsito de 

pesados na nossa freguesia só num sentido. -----------------------------------------------------

------O Presidente da Assembleia sugeriu um texto para entregar na Câmara Municipal 

acerca do trânsito. Para a Câmara Municipal será enviada a seguinte proposta: “Os 

membros da Assembleia de Freguesia apelam à Câmara Municipal, no sentido de ajudar 

a seleccionar o problema de trânsito que se virá a sentir nesta freguesia com o corte de 

trânsito na passagem da Ponte Seca, que irá aumentar o tráfego nas vias desta freguesia, 

esperando que venha a ser compensado pelos danos daí resultantes.” -----------------------

------Seguidamente, o mesmo informou que o Conselho Pastoral pediu para convidar 

todas as pessoas para o convívio pastoral que se irá realizar em São Cristóvão – São 

Julião de Freixo, no dia dezasseis de Julho. Informou ainda, que no dia quinze de 

Agosto serão comemorados os quarenta anos do Pároco na freguesia. ----------------------

------O Presidente da Junta informou que no dia vinte e três de Junho vai realizar-se no 

Salão Paroquial uma peça de teatro intitulada “ Piolhos e Actores “, pelas vinte e duas 

horas e que a entrada é gratuita. Comunicou ainda, que está a decorrer o projecto do 

voluntariado para as florestas e os projectos de ocupação de tempos livres. Referiu que 

existe um acordo em relação ao caminho de Redondo e agradeceu ao senhor Abílio 

Peixoto, pedindo desculpa, em nome da Junta, se a mesma, em seu entender, foi 

incorrecta. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu oportunidade ao público, 

tendo o senhor Paulo Vieira dito que Assembleia, às vezes, parece uma “palhaçada”. 

Defendeu e é de opinião que a tesoureira desenvolveu um bom trabalho. Informou que 

no túnel do Souto do Monte existe uma grelha partida e apela à participação dos jovens 

na Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------

------ O senhor José António Fernandes é de opinião de que deviam debater assuntos 

mais importantes para a nossa freguesia. --------------------------------------------------------- 

------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual foi lavrada a 

presente acta que, depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia e a Secretária que a lavrou. ---------------------------------------------------------- 

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

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

 


