
ACTA Nº 17 
 
-----Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano 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 presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se presentes os 
seguintes membros: as senhoras Fernanda Faria, Sandra Faria e Belmira Pereira e os 
senhores Marcial Passos, Amândio Rolo e José António Truta. ------------------------------ 
----- A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Fernando Martins, 
assistindo também os vogais Armando faria e Maria Helena Santos. ------------------------  
-----A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ------------------------------------ 
1. Informações; -------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovação da Conta Gerência de 2004; -----------------------------------------------------  
3. Candidatura a “Boas Práticas de Modernização Administrativa Autárquica”: --------  

3.1. Protocolo de Modernização Administrativa; ------------------------------------------  
4. Candidatura a “Geminação com Países da União Europeia e Outros”: 

4.1. Mil debates sobre a Europa; -------------------------------------------------------------  
4.2. Prémio da Europa; -------------------------------------------------------------------------  

5. Candidatura a “Património Imaterial da UNESCO, dos tapetes, Cruzes e Andores 
Floridos”; ----------------------------------------------------------------------------------------  

6. Taxas de registo e licenças de canídeos e gatídeos; ---------------------------------------  
7. Cedência de uma parte do sótão da sede da Junta de Freguesia à Associação de Caça 

e Pesca de Alvarães; ----------------------------------------------------------------------------  
8. Aprovação do Inventário; ----------------------------------------------------------------------  
-----O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, tendo saudado todos os 
presentes, deu as boas vindas ao novo elemento da Assembleia José António Leite Truta 
e expôs de seguida a Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------ 
-----Seguidamente, o Presidente da Assembleia fez referência ao facto de esta ser a 
primeira Assembleia desde o falecimento de um ex-membro da anterior Junta de 
Freguesia e elemento da actual Assembleia de Freguesia, mostrando assim, o seu pesar. 
Aproveitou para manifestar o apreço pelo trabalho desenvolvido por uma pessoa que, 
enquanto membro da Junta de Freguesia, sempre demonstrou muita dedicação. ----------  
-----O senhor Armando Faria expressou também o seu sentimento de perda, 
acrescentando que o senhor Manuel Faria era uma pessoa de valor. ------------------------  
-----Expressas as condolências, o senhor Presidente da Assembleia passou de imediato 
para o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, dando a palavra ao senhor Presidente da 
Junta de Freguesia que solicitou um minuto de silêncio em memória do senhor Manuel 
Faria, do santo Papa, João Paulo II que também foi jogador de rugbi. ----------------------- 
-----Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que gostaria de 
entregar ao senhor Fernando Faria a bandeira, que acompanhou o cortejo fúnebre do seu 
pai e informou que a bandeira da Vila de Alvarães será, também, entregue a todas as 
associações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----Ainda no uso da palavra, esclareceu toda a assembleia que, relativamente ao 
processo Roberto Martins Jacques & filhos, Lda., em que a Junta era réu por dívida de 
109.972.30 € (cento e nove mil novecentos e setenta e dois euros e trinta cêntimos), esta 
fez-se representar pelo advogado Dr. Vasconcelos e pelo senhor Fernando Martins, que 
diz ter defendido os interesses de Alvarães da melhor forma e que a Junta terá de pagar 
aproximadamente 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros) valor das obras reconhecidas 
em Alvarães. Acrescenta ainda, que o processo se encontra na Junta de Freguesia para 
quem quiser consultar. ------------------------------------------------------------------------------ 



-----Em relação ao trabalho realizado desde a última Assembleia, manifestou o 
Presidente da Junta de Freguesia o seu descontentamento por ter ficado muito aquém do 
desejado, apontando como motivo, a falta de financiamentos. O senhor Presidente da 
Junta de Freguesia informou que neste momento encontram-se a decorrer dois cursos de 
informática na Junta de Freguesia que são frequentados por cerca de 28 pessoas e que, 
também cerca de 50 pessoas se encontram a frequentar na sede dos escuteiros e no 
Centro Paroquial de Alvarães, o curso de validação de competências para equiparação 
ao 9.º ano de escolaridade. ------------------------------------------------------------------------- 
-----Seguidamente informou que o GAT, com a colaboração da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo, está a fazer um levantamento do artigo 847 da Freguesia de Alvarães, 
sito no Lugar da Costeira, visando a possibilidade de legalização de todas as casas nele 
implantadas - cerca de 9 dezenas - e preparação de futuros projectos naquele local. Uma 
vez que este projecto é dispendioso, a Câmara disponibilizará cerca de 30.000,00 € 
(trinta mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------ 
-----Relativamente ao saneamento, o senhor Presidente da Junta de Freguesia refere que 
o seu levantamento vai custar cerca de 40.000,00 € (quarenta mil euros) aos Serviços 
Municipalizados e que “espera” que até Setembro cerca de 50 % da rede esteja 
concluída, referindo que, 30 % do mesmo será executado pelas Águas do Minho e 
Lima. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----No que diz respeito ao alargamento dos arruamentos, o senhor Presidente da Junta 
de Freguesia faz referência ao facto de haver pouco dinheiro para se executarem obras 
extremamente necessárias. Informou nesta altura que a Rua da Azenha já tem instalação 
para água da rede assim como postes para colocação de iluminação pública. -------------- 
-----Em relação ao PT a instalar na área da sede da Junta, o senhor Fernando Martins 
tornou público que, depois de alertados para a realidade, os serviços da EDP têm 
consciência que existe um défice de potência, que se torna mais evidente por altura da 
Festa das Cruzes e Andores Floridos. Por isso será instalado na Avenida de Santa Cruz, 
já para as festas deste ano, um transformador que garanta um funcionamento pleno de 
todos os equipamentos, quer dos residentes quer dos agentes comerciais que aqui façam 
praça por altura das festas. ------------------------------------------------------------------------- 
-----O senhor Presidente da Junta de Freguesia comunica ainda que, a Escola 
Profissional de Caminha quer implementar um polo com dez cursos em Viana do 
Castelo. A Junta não cessou as negociações com a Ancorensis. Para este projecto, 
ofereceram apoio os senhores Domingos Peixoto e João Moutinho. ------------------------- 
 -----Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de freguesia solicitou autorização para 
desenvolver contactos junto da escola de Paredes de Coura para a realização de 
formação na Freguesia e adiantou que a Ancorensis apresentou duas propostas para a 
realização de dois cursos de 1200 horas para desempregados ou com o rendimento 
mínimo. O que se pretende é que esta entidade ministre na nossa freguesia estes cursos. 
As pessoas que os frequentarem terão direito a uma bolsa de formação e ajudarão as 
escolas, as ATL e na limpeza ambiental. --------------------------------------------------------- 
-----Comunicou ainda, que existe uma proposta para a farmácia se instalar na sede da 
Junta de Freguesia. A propósito da farmácia, aproveitou para reconhecer o contributo 
dado, para esta conquista, pela Directora da Sub Região de Saúde de Viana do Castelo, 
Dra. Ana Maria Ribeiro, que no momento decisivo emitiu um parecer favorável à 
criação deste serviço. ------------------------------------------------------------------------------- 
-----Findo o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia 
solicitou a leitura da acta da sessão anterior. ---------------------------------------------------- 
------Após a leitura da mesma, a acta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade, com abstenção do senhor José Truta. --------------------------------------------



------De imediato passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o senhor 
Presidente da Assembleia solicitado à tesoureira que descrevesse o relatório de 
actividades de 2004. --------------------------------------------------------------------------------- 
------Maria Helena Santos deu então a conhecer à Assembleia os movimentos mais 
significativos que foram efectuados ao longo do exercício, tendo esclarecido, em 
pormenor, as questões de maior interesse. A Junta de Freguesia colocou à disposição 
desta Assembleia, para apreciação, análise e aprovação a Conta de Gerência relativa ao 
ano de dois mil e quatro., cujo documento já era do conhecimento de todos os membros, 
dado, em tempo útil, lhes ter sido distribuído.---------------------------------------------------
------Assim, constatou-se que transitou do exercício de dois mil e três, um saldo positivo 
de € 39.255,83 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e três 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------A receita foi de € 163.381,52 (cento e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e um 
euros e cinquenta e dois cêntimos) sendo de Receitas Próprias € 9.569,59 (nove mil 
quinhentos e sessenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos); de transferências da 
Administração Autárquica € 102.332,80 (cento e dois mil trezentos e trinta e dois euros 
e oitenta cêntimos; do Fundo de Financiamento de Freguesias € 41.113,00 (quarenta e 
um mil cento e treze euros) e de Outras Receitas € 10.366,13 (dez mil trezentos e trinta 
e seis euros e treze cêntimos). ---------------------------------------------------------------------
------A Despesa foi de € 200.903,78 (duzentos mil novecentos e três euros e setenta e 
oito cêntimos), sendo a despesa com pessoal de € 50.220,22 (cinquenta mil duzentos e 
vinte euros e vinte e dois cêntimos); valores gastos com obras de alargamento de 
caminhos, selagem de barreiras, na Costeira e criação da zona de lazer do Rio Neiva, 
Azenha da Almerinda e outras despesas no valor de € 96.809,36 (noventa e seis mil 
oitocentos e nove euros e trinta e seis cêntimos) em que se inclui as obras de restauro do 
muro do Cemitério Paroquial e nova iluminação. Os descontos para a entrega ao Estado 
e outras operações de Tesouraria totalizaram € 4.495,71 (quatro mil quatrocentos e 
noventa e cinco euros e setenta e um cêntimos). ------------------------------------------------ 
------Transitou um saldo positivo de € 1.733,57 (mil setecentos e trinta e três euros e 
cinquenta e sete cêntimos) do ano de dois mil e quatro para o ano dois mil e cinco. ------ 
------O senhor marcial questionou acerca das dívidas do empreiteiro e propôs que se 
incluísse na ordem de trabalhos o orçamento e a inclusão. ------------------------------------ 
------Findo o segundo ponto da ordem de trabalhos, o mesmo foi colocado a votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade o orçamento e a inclusão. ---------------------------- 
------De seguida, passou-se para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, tendo o senhor 
Presidente da Junta referido que não se pode discutir a regulamentação e que o 
Protocolo foi copiado pela Junta de Santa Leocádia de Geraz do Lima. -------------------- 
------O senhor Marcial questionou acerca da candidatura apresentada em assembleia, 
tendo o senhor Presidente da Junta de Freguesia referido que a candidatura foi avançada 
mas que não invalida a rectificação por parte da assembleia, podendo ser anulada. ------- 
------A candidatura a “Boas Práticas de Modernização Administrativa Autárquica” foi 
colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------  
------Seguidamente, passou-se para o quarto ponto da ordem de trabalhos, onde a 
senhora Fernanda Faria expôs de uma forma sucinta qual o objectivo da “Geminação”. -
------Findo o quarto ponto da ordem de trabalhos, foi colocado a votação, tendo a 
proposta de candidatura a “Geminação com Países da União Europeia e Outros” sido 
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------  
------Abordou-se o quinto ponto da ordem de trabalhos, que diz respeito à candidatura a 
“Património Imaterial da Unesco” dos Tapetes, das Cruzes e dos Andores Floridos. -----



------O senhor Presidente da Junta de Freguesia solicitou à assembleia que se inserisse 
mais um item neste ponto, nomeadamente a Cozedura da Telha. ---------------------------- 
------O quinto ponto da ordem de trabalhos foi colocado a votação, tendo sido aprovado 
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------Findo este ponto, passou-se para o sexto ponto da ordem de trabalhos, ou seja, as 
taxas de canídeos e gatídeos que foram colocadas a votação, tendo sido aprovadas por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------De imediato, passou-se para o sétimo ponto, que trata da cedência de uma parte do 
sótão da Junta de Freguesia à Associação de Caça e Pesca do Vale do Neiva, onde o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que os protocolos são vigentes apenas 
durante o mandado em que são assinados. ------------------------------------------------------- 
------Colocado a votação o sétimo ponto da ordem de trabalhos, foi aprovado por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------De seguida passou-se para o último ponto de ordem de trabalho, o regulamento 
controlo interno do Pocal, que foi aprovado por unanimidade. ------------------------------- 
------Tendo sido apresentados e votados todos os pontos da ordem de trabalhos, o 
senhor Armando Faria, a pedido da família interessada,  propôs a inclusão na mesma, da 
venda excepcional de uma sepultura destinada a uma transladação. A proposta de 
inclusão, assim como a venda da sepultura para a transladação de restos mortais foram 
aprovadas favoravelmente por todos os membros da Assembleia de Freguesia. ----------- 
------Esgotada a ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra 
ao público, tendo o senhor Alberto Lário questionado sobre os critérios utilizados para a 
distribuição dos subsídios às associações; se tem de apresentar por escrito a cedência de 
um espaço no sótão para a associação à qual pertence; para quando a capela mortuária. -
------O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que a associação de futebol é a 
que menos meios financeiros possui e que espera, por escrito, um pedido de cedência de 
uma parte do sótão. ----------------------------------------------------------------------------------
------O senhor José Coutinho queixou-se da falta de apoios financeiros para o 
cicloturismo de que é membro, lembrando a finalidade dos 7% do FFF, manifestou 
também interesse pela cedência de um espaço no sótão da Junta de Freguesia para a 
associação de cicloturismo e perguntou se podia contar com apoios financeiros para o 
passeio que se vai realizar em Maio. -------------------------------------------------------------- 
-----Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a sessão, pelas vinte e três horas e 
cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida em voz alta, vai ser 
aprovada e assinada pelo presidente e pela secretária que a lavrou: -------------------------- 
------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 
 


