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Ata 70 

 

Assembleia de Freguesia da Vila de Alvarães 

----- Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e dezassete pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta de Freguesia da vila de Alvarães a 

Assembleia de Freguesia, presida por Igor Faria, encontrando-se presentes os seguintes 

elementos: Cristina Jaques, Paulo Vieira, Daniel Cruz (em substituição de José Amorim), 

Natividade Marques, Miguel Dantas, Augusto Peixoto, Helena Santos e Serafim Santos (em 

substituição de Armando faria.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Também se encontravam presentes os três membros do executivo: Fernando Martins, 

Marco Silva e Marisa Xavier.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

---- Ponto 1 – Informações,-------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto 2 – Outros Assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------

-- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, começando por saudar todos os 

presentes e, de seguida, solicitar a leitura da ata da sessão anterior.------------------------------------

----- Depois de lida a ata da última Assembleia de Freguesia, esta foi colocada à votação, tendo 

sido aprovada com oito votos a favor e duas abstenções de Miguel Dantas e Daniel Cruz.---------

----- Após a votação da ata, o senhor Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem 

do dia aos membros da Assembleia de Freguesia, tendo-se registado a intervenção de Paulo 

Vieira, que fez uma declaração de voto em relação ao que Fernando Martins tornou público 

através da comunicação social em matéria de execução orçamental, salientando que a mesma 

não tem a taxa de execução que foi divulgada e entregou ao senhor Presidente da Assembleia 

tal declaração para ser anexada à presente ata.---------------------------------------------------------------

----- Finda esta intervenção, o senhor Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Presidente 

da Junta o desenvolvimento da matéria do ponto um - Informações, tendo este delegado em 

Marco Silva a leitura do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, respeitante ao segundo 

trimestre de dois mil e dezassete. Após a leitura deste documento Cristina Jaques esclareceu 

que a prova de BTT foi a sétima e não a oitava edição, como tinha sido referido.---------------------

---- Em relação ao ponto dois , não houve qualquer desenvolvimento pelo que o senhor 

Presidente da Assembleia passou a palavra ao público.------------------------------------------------------

---- Então o senhor José Silva solicitou o uso da palavra e começou por fazer um reparo em 

relação à situação de abandono em que se encontra o apeadeiro, tendo pedido à Junta de 

Freguesia para intervir em benefício desta estrutura. Denunciou a falta de limpeza nas casas de 

banho anexas à sede  da ADCA e, por fim, enalteceu a recriação da cozedura da telha, 

reconhecendo que, para tal, é necessária muita mão de obra e muito trabalho.----------------------

---- Fernando Martins informou que o executivo está a diligenciar junto da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, no sentido de poder fazer alguma coisa em edifícios abandonados. Quanto às 

casas de banho referidas, informou que a Junta de Freguesia está a tentar resolver a situação 

mas lembrando que são úteis para os alvaranenses e para os feirantes. Por fim em relação à 

recriação da cozedura da telha, a acontecer por altura do quinquagésimo aniversário do grupo 

folclórico da nossa terra, disse que a Junta de Freguesia tudo fará para tal evento se realize o 

mais semelhante à realidade de outros tempos.-------------------------------------------------------- Nada 
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mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e quinze minutos, 

da qual se exarou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo 

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

O Presidente: Igor André Grilo Sottomaior Faria 

O Secretário: Armando dos Santos Faria 


