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Ata 66 

 Assembleia de Freguesia da Vila de Alvarães 

----- Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte 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: Paulo Vieira, Cristina Jaques, José Amorim, Augusto 

Peixoto, Helena Santos, Armando Faria, Natividade Marques e Miguel Dantas.------------

-----Também se encontravam presentes os membros do executivo da Junta de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- Ponto Dois – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos e, após saudar todos os 

presentes, passou a palavra ao executivo. Fernando Martins aproveitou a circunstância 

e apresentou as condolências à família e amigos do senhor Augusto Faria, 

recentemente falecido. De imediato delegou no secretário Marco Silva a leitura do 

relatório de actividades da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------

- Finda a exposição, o senhor Presidente da Assembleia abriu espaço a quem 

pretendesse comentar ou solicitar algum esclarecimento a respeito do conteúdo do 

documento relatório de actividades.-------------------------------------------------------------------

----- Então, Paulo Vieira interveio e manifestou o seu agrado pelas obras executadas, 

questionando, no entanto, a ordem de preferência; realçou o empenho de todos os 

alvaranenses que se disponibilizaram para levar a cabo a confeção do andor da Santa 

Cruz que, em Paris, fez jus às capacidades do povo de Alvarães, pela altura das 

comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades; a respeito da feira que se 

realiza na avenida de Santa Cruz, sugeriu a escolha de outro espaço alegando não ser 

este o mais apropriado; referiu o estado da rua da Feira (entrada sul) sugerindo rápida 

intervenção e, por fim, valorizou a visita do Secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas à vila de Alvarães que terá lugar a quatro de julho próximo.--------------------

----- Cristina Jaques, a propósito da criação de novas sepulturas, disse que tal se 

justificaria enquanto não havia o cemitério novo; questionou o executivo sobre o 

método utilizado neste processo; lembrou que é exigida a autorização do 

concessionário para se mexer na estrutura da campa e alertou para as possíveis 

reações por altura de futuras aberturas.--------------------------------------------------------------

---- Natividade Marques disse aceitar que tais obras pudessem ser feitas, mas sem que 

os direitos das pessoas fossem desrespeitados.-----------------------------------------------------

----- Marco Silva prestou alguns esclarecimentos sobre a matéria em questão e disse 

que o executivo estaria pronto a resolver qualquer problema que, eventualmente, 

venha a surgir.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dado por encerrado o debate referente ao ponto um, o senhor Presidente da 
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Assembleia deu início ao ponto dois para o qual não se registou qualquer pedido de 

intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida passou a palavra ao público mas ninguém solicitou o uso da palavra.----

----- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e uma 

horas e vinte minutos, da qual se exarou a presente ata que depois de lida em voz alta, 

foi aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo Secretário que a lavrou.- 

O Presidente: Igor André Grilo Sottomaior Faria 

O Secretário: Armando dos Santos Faria 

 


