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ATA 58 

Assembleia de Freguesia da Vila de Alvarães 

 

-----Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas 

e quarenta e cinco minutos, realizou-se na sede da Junta de Freguesia da Vila de 

Alvarães uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia presidida por Igor Faria, 

estando presentes os seguintes elementos: Cristina Jaques, José Campelo, Natividade 

Marques, Paulo Vieira, Armando Faria, Helena Santos, Augusto Peixoto e Miguel 

Dantas, em substituição de Carlos Xavier.-------------------------------------------------------------

-----Encontravam-se também presentes os membros da junta de freguesia Fernando 

Martins,  Marco Silva e Marisa Xavier.-----------------------------------------------------------------

-----A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------- --

-----Ponto Um – Informações,----------------------------------------------------------------------------

-----Ponto Dois – Acordo de Execução de Delegação de Competências – Gestão e 

Manutenção de Espaços Verdes, e----------------------------------------------------------------------

-----Ponto Três – Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente de Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos, 

começando por saudar todos os presentes e solicitando a leitura da ata anterior. Após 

a sua leitura, foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade.----------------

-----Abriu o período antes da ordem do dia, não tendo sido solicitado o uso da palavra 

por nenhum dos elementos da mesa.------------------------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Assembleia propôs a introdução de um novo ponto: 

Acordo de Execução de Delegação de Competências – Gestão e Manutenção de 

Espaços Verdes, cuja inclusão na ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade.---

-----Posto isto, deu início ao primeiro ponto da ordem de trabalho – Informações.--------

-----Então, o senhor Presidente de Assembleia de Freguesia, passou a palavra ao  

senhor Presidente da Junta, Fernando Martins que, por sua vez, convidou Marco Silva 

a efetuar a leitura do relatório de actividades da junta de Freguesia de Alvarães, 

referente ao 2º trimestre de 2014.---------------------------------------------------------------------

----- Cristina Jaques, de imediato, contestou esta delegação de competências, tendo a 

mesma sido autorizada  pelo Sr. Presidente da Assembleia.------------------------------------- 

-----Cristina Jaques, pediu alguns esclarecimentos relativamente ao relatório de 

actividades, e relembrou que o executivo da junta de freguesia é representado pelo 

presidente e não pelo secretário. O senhor Presidente da Junta disse que, em seu 

entender, tal delegação é irrelevante, dado que todos os elementos da mesa possuem 

o documento em causa, em suporte de papel.------------------------------------------------------

------Paulo Vieira, felicitou as atividades desenvolvidas, e a comissão de festas 

2014/2015; solicitou a entrega das atas da junta de freguesia, para os membros da 
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assembleia poderem estar informados sobre assuntos lá debatidos e pediu alguns 

esclarecimentos sobre o relatório de actividades da junta de freguesia. O senhor 

Presidente da Junta prestou os esclarecimentos devidos e elogiou o trabalho 

desenvolvido  pela comissão de festas de 2014, pois a televisão veio dar outro impacto 

na divulgação das nossas festas.-------------------------------------------------------------------------

-----Por último, falou Natividade Marques que felicitou todas as coletividades e a 

comissão de festas de 2014, pelas atividades desenvolvidas em Alvarães mencionando 

que a obrigação da junta de freguesia é ajudar todas as associações, não sendo 

necessário referir tais apoios.----------------------------------------------------------------------------

-----Marisa Xavier e o Marco Silva, também prestaram alguns esclarecimentos sobre as 

dificuldades que o executivo tem de vencer e trabalhos que desenvolve, para que as 

coisas aconteçam: muita disponibilidade, reuniões e negociações por vezes difíceis.--- -

-----Passou-se ao ponto dois – Acordo de Execução de Delegação de Competências – 

Gestão e Manutenção de Espaços Verdes. O senhor Presidente de Assembleia de 

Freguesia  passou a palavra a Fernando Martins, que procedeu a uma breve explicação 

sobre este protocolo. Paulo Vieira referiu que os protocolos já eram feitos, e têm toda 

a legalidade. O senhor presidente da junta informou  que os protocolos vão continuar 

a ser feitos, sempre que necessários. Depois de debatido este ponto, o Presidente de 

Assembleia de Freguesia colocou-o à votação da mesa, tendo sido aprovado por 

maioria, com 5 votos a favor, do PS e 4 abstenções do PSD.-----------------------------------  -

----Ponto Três – Outros Assuntos. O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra 

a Marisa Xavier, que fez uma breve explicação sobre as contas de freguesia neste 

trimestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, o presidente da Assembleia passou a palavra ao público. O Sr. José 

Silva, questionou a obra da casa de banho que está aberta ao público junto ao 

cemitério dizendo que há requisitos que não são cumpridos.----------------------------------- 

-----José Coutinho, depois de saudar a assembleia e o público, agradeceu o apoio que 

foi dado pela junta de freguesia, na divulgação e na realização da festa de 

encerramento do campeonato do final da taça dos veteranos do alto Minho que se 

realizou em Alvarães, no dia 7 de Junho passado. Registou, ainda, a sua gratidão pelo 

apoio das empresas na realização deste evento.----------------------------------------------------

----- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte três horas 

e quarenta minutos, da qual se exarou a presente ata que depois de lida, foi aprovada 

por unanimidade e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo Secretário 

que a lavrou.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Presidente: Igor Faria 

Secretário: Armando Faria 

               


