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--------Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano dois mil e treze pelas vinte e uma 

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

Assembleia de Freguesia presidida pelo Sr. Marcial Passos, encontrando-se presentes os 

seguintes membros: Sr. Jaques Torres, Sra. Maria José Salgado em substituição da Sra. 

Joana Coutinho, Sr.José Miranda, Sra. Maria da Graça Pereira, Sr.AugustoPeixoto em 

substituição da Sra. Ivone Cruz, Sr. Fernando Martins, Sr. Armando Faria e Sra. 

Fernanda Faria.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também estiveram presentes todos os membros do executivo da Junta de 

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

--------O Sr. Presidente da Assembleia abriu a sessão procedendo à leitura da carta 

enviada pelos SMSBVC referente ao Fontanário, sito na Rua da Fonte. De seguida 

solicitou a leitura da acta da última Assembleia de Freguesia.-------------------------------- 

--------De seguida foi lida a acta, que depois decolocada a votação foi aprovada com 

uma abstenção de Maria José Salgado.------------------------------------------------------------ 

--------Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do 

dia aos membros da Assembleia de Freguesia, não havendo qualquer intervenção.--------

--------Depois de aberto o período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia de 

Freguesiaintroduziu a ordem de trabalhos:------------------------------------------------------ 

--------1. Informações; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------2. Definição de limites de propriedade pública. ----------------------------------------- 

--------Quanto ao primeiro ponto da ordem de trabalho o Presidente da Assembleia 

passou a palavra à Sra. Presidente da Junta que apresentou o seguinte relatório de 

actividades: Realização da peregrinação ao Santuário de Fátima; Apoio à organização 

do trilho dos Andores floridos, 3.º Passeio BTT; Rastreio auditivo na sede de junta de 

freguesia; Presença em reunião de CSIF; Limpeza de diversos arruamentos; 

Ajardinamento do Centro Cívico, jardim da residência paroquial e limpeza do adro da 

Igreja; Limpeza da azenha D´Almerinda e campo dos Engenhos; Comparticipação para 

a Festa de Santa Cruz e oferta de géneros por todos os andores da freguesia; Finalização 

das pavimentações na Rua do Pauso, Rua das Bispas, travessa das Bispas e Rua das 

Carvalheiras; Arranjo urbanístico na rua das Bispas; Conclusão da estação elevatória 

junto a lagoa da Costeira; Repavimentação de diversos arruamentos na sequência das 

obras de instalação da rede de águas pluviais e residuais; Continuação das obras de 



alargamento do cemitério, com diversas deslocações ao local para definições técnicas do 

projecto; Várias reuniões com o executivo camarário, com visitas pela freguesia, para 

análise de projectos em curso e a realizar; Criação do projecto “Férias de Verão” que 

decorrerá no meses de Julho e Agosto na Escola da Costeira; Transporte dos alunos do 

4º ano do Centro escolar para a Escola do Monte da Ola, para a realização de exames; 

Transporte para actividades lúdicas das crianças da creche “Bercinho de S. José”.--------

--------Usou da palavra para esclarecer a questão colocada relativamente à suspensão do 

secretário da junta Paulo Vieira, informando que o mesmo enviou um e-mail, no dia 20 

de Dezembro de 2011, solicitando a suspensão de funções enquanto secretário desta 

autarquia, de 13 de Janeiro a 22 de Fevereiro visto não ter disponibilidade física para 

exercer as sua funções, mas encontrava-se disponível via telemóvel ou e-mail. Esta 

informação foi comunicada à Sra. Presidente da Junta de Freguesia ficando registada na 

acta da junta de freguesia de 30 de Dezembro de 2011. Este pedido foi indeferido pela 

Sra. Presidente de freguesia pelo facto de achar que o seu secretário tinha condições de 

prestar todo o auxílio necessário via e-mail , telefone ou Skype.------------------------------

--------Referiu que o projecto da capela mortuária encontra-se numa fase avançada e que 

o seu início está dependente da Câmara Municipal. Relativamente ao cemitério 

paroquial comunicou que as obras encontram-se em andamento e que com o decorrer 

dos trabalhos foi possível aumentar o número de sepulturas de 70 para 87.-----------------

--------No que diz respeito ao saneamento os serviços estão a contactar os Alvaranenses 

para procederem à ligação aos ramais. Ainda nesta temática de saneamento comunicou 

que relativamente à fossa comunitária do lugar do Souto do Monte está a decorrer um 

concurso público para instalação no local de uma ETAR para tratamento daquelas águas 

residuais. Informou que a loja social irá passar para a escola da costeira e que se vão 

realizar nas mesmas instalações um projecto que se chama férias de verão, que 

decorrerá nos meses de Julho e Agosto, com várias actividades para os jovens dos 6 aos 

16 anos.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Deixou um agradecimento à Comissão de Festas 2013 que mais uma vez 

desenvolveu um trabalho de excelente qualidade na promoção das nossas festas.----------

---------Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos cedendo a palavra à 

presidente de junta que explicou todos os pormenores de forma a se decidir sobre a 

pretensão do Sr. Augusto Peixoto que consistia na troca de um terreno baldio junto á 

sua propriedade cedendo este a mesma área para o alargamento do caminho publico. 

Depois de uma análise dos membros da assembleia sobre o assunto ficou decidido por 



unanimidade  ir ao local, no dia 19 de Julho, pelas 20 horas a fim de decidir de resolver 

o assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Por ultimo o presidente da assembleia passou a palavra ao público tendo-se 

registado 2 inscrições do Sr. Agostinho Ribeiro e do Sr. José Coutinho.--------------------

----------O Sr. Agostinho questionou o executivo sobre o pavimento junto á sua casa na 

Rua Daniel Santos, informando que desde as obras do alargamento do caminho o piso 

não foi restabelecido.--------------------------------------------------------------------------------

-------O Sr. José Coutinho interveio sobre o ponto 2 da ordem do dia sendo da opinião 

que a assembleia deveria dar poderes á Junta de Freguesia para resolver o assunto.------- 

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

horas, da qual se exarou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia e pelo Secretário que a lavrou.------------------------------------------------------- 

--------Presidente: Marcial Araújo Passos -------------------------------------------------------- 

--------Secretario: Jaques Araújo Torres ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


