
ACTA Nº 18 
 

 

------Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e cinco, pelas vinte e uma 

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

Assembleia de Freguesia de Alvarães, presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, 

encontrando-se presentes os seguintes membros da Assembleia: senhores Amândio de 

Faria Rolo; Belmira Fernandes Pereira; José Leite Truta; Marcial Araújo Passos; Maria 

Fernanda Peixoto Sotto Maior Faria e Sandra Manuela Martins Faria Gomes, 

encontrando-se ausente o senhor Fernando António Alves da Costa Faria. ----------------- 

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

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

------1 – Informações --------------------------------------------------------------------------------

------2 – Estabelecimento dos símbolos heráldicos mediante parecer da Comissão 

Heráldica. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------3 – Relatório da Actividade da Junta de Freguesia. --------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia justificou o facto das actas serem extensas e 

bastante completas, para que mais tarde se possa ter acesso a documentos que retratam 

com exactidão o que foi tratado em reunião de Assembleia. Aproveitou a altura para 

louvar o secretariado que com todo o empenho tem concretizado as mesmas durante 

este mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------De seguida, propôs aos membros da Assembleia que se manifestassem mas, uma 

vez que não houve nenhuma intervenção por parte dos mesmos, passou-se ao primeiro 

ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor presidente da Assembleia dado palavra ao 

senhor Presidente da Junta.------------------------------------------------------------------------- 

------Após a intervenção do presidente da Assembleia, o senhor Fernando Martins 

felicitou e saudou todos os presentes. Felicitou também, as três listas candidatas e 

solicitou que todos os recenseados cumpram com o seu dever no próximo dia nove de 

Outubro. Ainda informou, que em nome da Junta, vai oferecer uma bandeira da nossa 

freguesia a todos os elementos que durante este mandato fizeram parte da Junta e 

assembleia de Freguesia. Também o fará, a todas as Associações e a todos os 

Estabelecimentos de Ensino. Relativamente, à entrega das bandeiras, informou que a 

única pessoa a quem já havido sido oferecida uma destas, foi ao senhor Manuel Faria. -- 

------Fez conhecer, que Alvarães passou por uma altura complicada de incêndios e que 

algumas das freguesias circundantes, como Vila Nova de Anha, havia solicitado ajuda à 

nossa freguesia. Manifestou o seu descontentamento, relativamente, aos Alvaranenses 

que não se mostraram disponíveis para ajudar no controle do fogo. Informou que alguns 

jovens prestaram apoio, através da vigilância feita nas matas, até finais de Agosto do 

corrente ano. Perante esta situação, agradeceu o empenho destas pessoas e aproveitou 

para informar que se iniciou um curso de alfabetização, na sede da Junta. Este curso, 

decorre todos os dias das 09h30m às 11h30m, à excepção de quinta - feira, que se 

realiza da parte da tarde das 13h30m às 15h30m. ----------------------------------------------- 

------Findo os esclarecimentos por parte do senhor Presidente da Junta, o senhor 

Presidente da Assembleia alertou para o facto dos proprietários dos terrenos não os 

terem nas devidas condições de limpeza. -------------------------------------------------------- 

------De imediato, passou-se ao segundo ponto da ordem de Trabalhos, tendo o senhor 

Presidente da Assembleia feito conhecer o brasão da freguesia, com a respectiva 

alteração, da bandeira e do selo, mediante o parecer da Comissão Heráldica. -------------- 

----- Posto isto, colocou a votação em bloco, conforme o proposto na lei, tendo a 

proposta sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 



------Seguidamente, passou-se ao último ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor 

Armando Faria apresentado de uma forma sucinta o Relatório de Actividades da Junta 

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

------Terminada esta apresentação, o senhor Presidente da Assembleia deu oportunidade 

ao público tendo o senhor José Peixoto, questionado o senhor presidente da Junta, que o 

mesmo insinuou que o entrevistador na entrevista na Rádio Geice estava a favorecer o 

candidato do Partido Social Democrata. Também informou que o senhor Fernando 

Martins e o jornalista em questão, estiveram em vias de agressão. Manifestou o seu 

pesar pela não comparência do candidato do CDS-PP na Rádio Geice. Questionou 

acerca da profissão que o senhor Presidente da Junta desempenha, se realmente é 

jornalista ou se andou a enganar os eleitores durante quatro anos. Para finalizar  a sua 

intervenção ainda questionou acerca das contas da Junta de freguesia, alegando que 

como candidato teria o direito de estar informado sobre as dívidas contraídas por esta 

junta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------A tesoureira, Helena santos, manifestou, de imediato, disponibilidade para 

esclarecer o senhor José, dizendo que se encontra tudo lançado no computador e que os 

protocolos estão deliberados pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. ---------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia passou palavra aos membros da Assembleia, 

tendo o senhor Marcial agradecido a todos e desejou muitas felicidades a todas as listas 

candidatas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Adriano Teixeira, diz ter entregue na Junta um comunicado para ser 

conhecido em Assembleia e que este não foi visto. Questiona a razão para tal sucedido.  

------O senhor Fernando, diz que quanto à petição que foi entregue, foi analisada pela 

Junta mas que as dificuldades económicas não permitem a sua viabilidade. ---------------- 

------De seguida, o senhor Nuno Manuel Soares Ribeiro, lembrou que foi bombeiro 

durante dez anos e alertou que não se investe na limpeza de caminhos e matas. Referiu o 

facto do caminho da sua residência estar mal iluminado, daí estar em pior situação que 

99% das pessoas que se lamentam. Referiu ainda que se Fernando Martins perdeu as 

eleições autárquicas, pode ficar ciente de que trabalhou quatro anos em prol da 

freguesia. Manifestou também o seu desagrado em ver nesta assembleia, pessoas que só 

agora se preocupam com a freguesia e seus habitantes, ou seja, só estão à caça ao voto. - 

------O senhor José Coutinho, saudou todos os presentes e que continuem a assistir às 

assembleias. Mostrou o seu desagrado pela atribuição das casas do Bairro Social serem 

contempladas a pessoas que não residem em Alvarães. ----------------------------------------

------O senhor Fernando Martins, justificou dizendo que a Junta não interferiu nessa 

atribuição, que ficou ao critério da Segurança Social em parceria com os Serviços 

Camarários. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Acusou o Presidente da Junta de dificultar as obras nos jazigos do cemitério, tendo 

Fernando Martins, justificado que a taxa solicitada aos proprietários é legal. O senhor 

José voltou a referir que a quantia estabelecida é exorbitante. Questionou ainda a 

alteração feita à bandeira. Manifestou vontade em que a campanha eleitoral tivesse uma 

atitude limpa e digna por parte das listas candidatas. -------------------------------------------

------O senhor José Silva questionou o s senhores José Truta e Marcial sobre a sua 

posição acerca do saneamento e disse que a freguesia tem que ser vista como um todo.--

------O senhor Carlos Miranda, apresentou-se como alvaranense e louvou a Junta pelo 

trabalho que desempenhou durante quatro anos, embora não fosse o suficiente. -----------

------O senhor Presidente da Assembleia, diz que nós como Alvaranenses, temos que 

fazer boa campanha. --------------------------------------------------------------------------------

------De seguida procedeu-se à minuta da acta, a qual foi aprovada por unanimidade. ----   



-----E nada mais, havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária que a 

lavrou: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 


