
ACTA Nº 6 
 

------Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta 
minutos, 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 todos os seus membros. -----------------------------------------------------------------
------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. ---------------
------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos, a seguinte: ----------------------------------
------1- Informações. --------------------------------------------------------------------------------
------2- Aprovação do Relatório e Contas de 2002. ---------------------------------------------
------3- Aprovação do Código de Posturas e Regulamento do Cemitério. -------------------
------4- Proposta da elevação da freguesia de Alvarães a Vila. -------------------------------
------5- Proposta de terreno para o Grupo Folclórico. ------------------------------------------
------6- Proposta de criação de feira. --------------------------------------------------------------
------7- Taxas para 2003. ---------------------------------------------------------------------------
------8- Relatório da actividade da Junta de Freguesia. -----------------------------------------
------O senhor Presidente de Assembleia deu início à sessão saudando todos os 
presentes e solicitou, quer aos elementos da Assembleia, quer aos membros da Junta de 
Freguesia o favor de serem o mais conciso possível nas apreciações que fizerem. --------
------De seguida, procedeu-se à leitura da acta da sessão anterior, sendo esta aprovada 
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia, comunicou que o senhor Engenheiro José 
Maria Costa, se deslocou a Alvarães para em nome da Refer prestar esclarecimento às 
pessoas presentes.------------------------------------------------------------------------------------
------De seguida, justificou o facto desta sessão não ser realizada ao Domingo, alegando 
que no primeiro Domingo do mês de Abril a contabilidade ainda não se encontra 
concluída; o segundo era Domingos de Ramos, o terceiro Domingo de Páscoa e no 
quarto julgava ser um pouco tarde. Devido a todos estes inconvenientes, esta reunião 
aconteceu num dia de semana. ---------------------------------------------------------------------
------Os membros da oposição, manifestaram o seu desacordo apresentando um protesto. 
Este foi lido pelo senhor Fernando Faria e entregue ao senhor Presidente da Assembleia. 
------Posto isto, abandonaram a sessão. ----------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia, em face ao sucedido, propôs aos restantes 
elementos a continuação ou encerramento da sessão, sendo aprovada a continuação por 
quatro votos a favor e uma abstenção do senhor Presidente da Assembleia. Este 
informou a assistência que a divulgação das Assembleias é feita através de editais 
colocados nos estabelecimentos comerciais e através do pároco desta freguesia. ----------
-----O senhor Presidente da Junta apresentou as regras para a instalação da farmácia em 
Alvarães.----------------------------------------------------------------------------------------------
-----Aproveitou para relembrar que o transporte dos alunos das duas Escolas do 
Primeiro Ciclo é assegurado pela Junta de freguesia. Informou que se realizou uma 
reunião com todas as Associações da freguesia para definir de uma forma mais justa a 
atribuição de apoio financeiro às mesmas. Todas as Associações presentes concordaram 
com um tratamento especial à Escola de Atletismo Alzira Lário para um evento de 
grande relevo a organizar em Junho pela mesma nesta freguesia. ----------------------------
-----Passou-se ao ponto número dois da Ordem de Trabalhos, no qual o senhor 
Presidente da Junta deu a conhecer as receitas e as despesas especificando algumas das 
alíneas. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-----O senhor Presidente da Assembleia mostrou ser de opinião que o próximo ponto da 
Ordem de Trabalhos (Aprovação do Código de Posturas e Regulamento do Cemitério) 



fosse apresentado na próxima sessão. Esta proposta foi aprovada com dois votos a favor 
do Senhor Presidente da Assembleia e do Senhor Amândio Rolo e três abstenções. ------
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta apresentando o quarto ponto da 
Ordem de Trabalhos, dizendo que possuímos mais de cinquenta por cento dos requisitos 
que são exigidos. ------------------------------------------------------------------------------------
-----O senhor Presidente da Assembleia reforçou a ideia de que não reunindo todos os 
requisitos, será vantajoso para a freguesia, desenvolver esforços nesse sentido. -----------
-----Esta proposta, depois de apreciada foi votada e aprovada por unanimidade. ----------
-----Quando ao ponto número cinco, proposta do Grupo Folclórico a solicitar cedência 
de terreno para a construção de sede própria, a Junta de Freguesia propôs o local junto 
ao Cemitério Paroquial. -----------------------------------------------------------------------------
-----Este espaço seria cedido mediante o projecto apresentado, contando a junta com a 
cave para arrecadação de material e alfaias, deixando livre o local destinado à creche. ---
-----O senhor Presidente da Assembleia diz concordar com tudo isto, uma vez que este 
grupo não possui sede própria e pelo facto desta associação se ter envolvido em 
projectos para obtenção de fundos para esta construção. É de salientar que estes 
projectos estão sujeitos a prazos que não sendo cumpridos prejudicarão os interesses da 
Associação.------------ -------------------------------------------------------------------------------
-----Colocada a votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------
-----Quanto ao ponto número seis, o senhor Presidente da Junta enumerou os benefícios 
que a freguesia terá devido à criação de feira. Esta proposta foi aprovada por 
unanimidade.----- ------------------------------------------------------------------------------------
-----De seguida, informou a assistência que a aprovação das taxas estava planeada para a 
sessão de Dezembro, mas uma vez que documentação foi entregue com um pequeno 
atraso à Assembleia, decidiu adiar para esta sessão.-------------------------------------------- 
-----O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra à tesoureira da Junta que citou 
os emolumentos de Secretaria, Taxas de Registo de Licenciamento de Canídeos e 
Gatídeos, Taxas e Licenças para Cemitério, Taxas de limpeza de fossas e taxas de 
ocupação de terreno da feira, para dois mil e três. ---------------------------------------------- 
-----Também o número de polícia, informou o senhor Presidente da Junta, só pode ser 
pedido mediante o pagamento de uma taxa. -----------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Assembleia, propôs a votação das taxas em bloco 
apresentadas pela Junta de Freguesia, sendo estas aproveitadas por unanimidade. --------
------No último ponto da Ordem de Trabalhos o senhor Presidente da Assembleia, 
passou a palavra ao senhor Presidente da Junta que descreveu o relatório de actividades 
da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------Depois de o expor, referiu ter tido alguma dificuldade na reparação na rede 
pública de electricidade (iluminação pública), pelo facto de acudirem tardiamente aos 
problemas. --------------------------------------------------------------------------------------------
------Finda esta apresentação o senhor Presidente da Junta desejou uma Feliz Páscoa a 
todos e convidou – os para a visita Pascal na sede da Junta. ----------------------------------
------Tendo o Presidente da Assembleia passado a palavra ao público presente o Senhor 
Adriano Teixeira solicitou um esclarecimento a respeito de averbamentos de sepulturas, 
tendo de seguida, sido esclarecido pelo senhor Presidente da Junta. -------------------------
-----O senhor José Silva, pelo facto de ter chegado mais tarde, questionou a ausência dos 
elementos da oposição e relativamente à sede do Grupo Folclórico deixou o seu agrado 
e apoio, discordando simplesmente do local. ----------------------------------------------------
-----O senhor Olindo Pereira, manifestou o seu descontentamento em relação às 
Assembleias realizadas neste mandato e no anterior. Diz que a reacção dos elementos da 
Coligação PSD/CDSPP foi baixa e de pessoas que revelam pouca motivação pelos 



interesses da freguesia. Acusou-os ainda de perderem tempo com mesquinhices, dando 
pouca importância a assuntos de interesse da freguesia. ---------------------------------------
------O senhor Alberto Lário questionou a construção da sede do Grupo Folclórico, caso 
fosse construída do lado esquerdo do Cemitério. -----------------------------------------------
-----O senhor Miguel Dantas, partilhou a mesma opinião do senhor Olindo Pereira e 
condenou vivamente a atitude dos membros da Assembleia que abandonaram a sessão. -
------Tomando de novo a palavra o senhor Adriano Teixeira disse que o alargamento e a 
pavimentação da rua do Pradinho foram demoradas ma bem feitas. -------------------------
------Por último, o senhor José Martins perguntou qual a previsão para o arranjo da 
Travessa do Viso. ------------------------------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Junta esclareceu – o dizendo que tem pedido ajuda junto da 
Câmara Municipal mas que não pode fazer – se tudo num ano de mandato. ---------------
------O senhor Eugénio Barreto, revelou a sua indignação em relação à ausência dos 
elementos da oposição. Diz ser uma desfeita para todas as pessoas de Alvarães e que 
não fazem falta alguma. Apostou na junta e felicitou o senhor Presidente da Assembleia. 
------O senhor Presidente da Assembleia, diz que gostava que houvesse uma boa 
oposição para assim surtir um bom funcionamento da Junta de Freguesia. -----------------
------E nada mais, havendo a tratar, deu – se por encerrada a sessão da qual se lavrou a 
presente acta que depois de lida em voz alta vai ser aprovada em minuta e assinada pelo 
Presidente da Assembleia e pela Secretária da reunião que a lavrou: ------------------------ 
------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 
 


