
ATA N.º 50 

 
------ Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil e doze pelas dezoito 

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. Joana Coutinho, Sr. José Miranda, Sra. 

Maria da Graça Pereira, Sra. Ivone Cruz, Sr. Miguel Dantas, Sr. Augusto Peixoto em 

substituição do Sr. Fernando Martins, tendo este justificado a sua ausência por se 

encontrar fora do país por motivos profissionais e a Sra. Fernanda Faria em substituição 

do Sr. Armando Faria, o qual justificou a sua ausência à Sra. Presidente de Junta.--------- 

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

Freguesia de Alvarães. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

-----2. Mapa de pessoal.----------------------------------------------------------------------------- 

------De seguida foi lida a ata da última Assembleia de Freguesia, que depois das 

devidas correções foi colocada à votação e aprovada com uma abstenção ------------------

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

aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo três intervenções por parte dos 

mesmos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Augusto Peixoto tomou da palavra, cumprimentou os presentes, e informou 

a Sra. Presidente da Junta que os membros do partido Socialista a partir desta 

assembleia irão votar contra todas as deliberações, porque não lhes responderam aos 

seguintes pontos: o custo da obra executada do caminho dos “Sobreiros”; quais as 

outras abertas intervencionadas; com que largura ficou o caminho e cópia da ata do 

executivo onde foi deliberada esta obra. Assim, irão votar contra todas as propostas, 

com exceção das atas. Questiona ainda, a Sra. Presidente da Junta sobre os telhados dos 

fornos, a regularização do fontanário existente na rua da Fonte e pede explicações sobre 

o cemitério, nomeadamente que critério foi utilizado para colocar os editais nas 

sepulturas e qual o futuro do cemitério. ----------------------------------------------------------  

----- O Sr. Miguel Dantas fez um pedido para a rua da Feira, dado que existe muito 

excesso de velocidade, e questionou se será possível colocar lombas pela rua. ------------

------ A Sra. Fernanda Faria dá um voto de louvor a todos pelo novo Centro Escolar e os 

parabéns a todos os alvaranenses. Relativamente ao parecer entregue na assembleia 



municipal, comunica que mais poderia ser acrescentado, principalmente, o número de 

habitantes da freguesia e a existência de indústria na mesma. --------------------------------

------O Sr. Jaques Torres refere que muitos outros argumentos poderiam se utilizados 

mas que o essencial é a tomada de posição conjunta desta assembleia que votou por 

unanimidade contra a agregação de freguesias.-------------------------------------------------- 

-----Seguidamente, o Sr. Paulo Vieira questionou novamente sobre um protocolo, no 

valor de €15.000 (quinze mil euros) existente para aquisição de uma carrinha-------------

--- O Sr. Augusto Peixoto referiu que não fazia parte do antigo executivo e que iria 

questionar o Sr. Armando Faria sobre esta questão. --------------------------------------------

----- A Sra. Presidente da Junta respondeu ao Sr. Augusto referindo que em relação ao 

assunto da carrinha não fazia parte do antigo executivo, e quanto à questão de votarem 

contra já não agiu da mesma forma e também espera que todos os membros estejam 

conscientes desta tomada de decisão. Relativamente à informação pedida, como lhe 

disse na anterior assembleia, a mesma não tem nenhuma propriedade no caminho dos 

Sobreiros, e que deve questionar os membros do antigo executivo, uma vez que, na 

anterior assembleia foi colocada essa questão e estava presente um membro do antigo 

executivo, que não respondeu. Relativamente à informação de contas, a Junta está 

sempre disponível para apresentar a informação, está aberta todos os dias, sendo que o 

senhor nunca cá veio pedir qualquer esclarecimento. ------------------------------------------

------- Quanto às abertas, desde o início do nosso mandato que temos esta preocupação e 

intervimos, mas se quiser, na segunda-feira fazemos uma visita pela freguesia para 

verificar. Em relação às atas pode-se dirigir aos serviços administrativos e solicitá-las, 

estamos sempre disponíveis. -----------------------------------------------------------------------

----- No que diz respeito ao alargamento do caminho referiu que primeiro tem que 

verificar a diferença entre caminho público e caminho de servidão e que já foi relatado 

na anterior assembleia como se encontra, mas que se quisesse iam lá ver os marcos. 

Quanto ao telhado dos fornos ainda não houve oportunidade de fazer a intervenção. Em 

relação à rua da Fonte irá passar a informação no ponto das informações.------------------

-----No que concerne ao cemitério paroquial, comunicou que têm feito tudo para 

minimizar os danos deixados pelo antigo executivo, pois foram oito anos de 

complicações. Quando este executivo tomou posse existiam cinco sepulturas livres. O 

que justificou os editais foi a necessidade de sepulturas e os critérios foram: abandono 

evidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à sugestão do Sr. Miguel Dantas, afirma que tem conhecimento 



dessa situação e que têm pressionado a Câmara Municipal, mas as lombas são proibidas. 

------ Quanto à intervenção da Sra. Fernanda Faria, concorda com o voto de louvor e 

relativamente ao parecer diz que foi feito em comum com a oposição. ---------------------

------ Findo o período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia de Freguesia 

solicitou que seja introduzido um novo ponto na ordem de trabalhos, o qual é aceite. 

Passando a ordem de trabalhos a conter três pontos: ------------------------------------------- 

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

-----2. Mapa de pessoal; --------------------------------------------------------------------------- 

-----3. Abertura de concurso e adjudicação de projecto de ampliação do cemitério 

paroquial. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Sra. Fernanda Faria chamou a atenção para o vocabulário que estava a ser 

utilizado, dado que, é normal que uma pessoa com o sexto ano de escolaridade não 

entenda o significado de algumas palavras. ------------------------------------------------------

------ Seguidamente, introduziu-se o primeiro ponto da ordem de trabalhos,   tendo, o Sr. 

Presidente da Assembleia passado a palavra à Sra. Presidente da Junta que expôs o 

seguinte relatório de actividades: adesão ao Programa emprego inserção +, com a 

criação de quatro postos de trabalho; apoio à realização do convívio da Freguesia; apoio 

à realização da “Festa do Emigrante”; apoio á realização da “River party”; apoio à 

comemoração dos 50 anos de serviço sacerdotal em Alvarães do Monsenhor António 

Gonçalves; participação do Andor de Coração de Maria e Mordomas no cortejo 

etnográfico das festas da Senhora da Agonia; alargamento na Rua do Outeiro; colocação 

de grelhas na Rua do Viso, Rua das Pedras e Rua do Outeiro; melhoramento dos WC’s 

da Azenha, colocação de ladrilho, saboneteiras e dispensadores de papel higiénico; 

Aquisição de mesas e bancos para o parque envolvente à lagoa; Substituição de baldes e 

vassouras existentes no cemitério; Colocação de Ecopontos na Rua Souto do Monte, 

entrada Norte e Sul, Rua de Alvarães, Rua S. José, Travessa do Rato; Colocação de 

contentor na Rua dos Canos; Arranjo das tampas de saneamento na Rua dos Cruzeiros; 

limpeza de diversos arruamentos; transporte escolar; inauguração Centro Escolar; 

acompanhamento na abertura do ano escolar 2012/2013 realizada em Alvarães; 

celebração de protocolo do projecto de requalificação de lagoas resultantes de extracção 

de inertes; melhoramentos de pavimento e encaminhamento de águas pluviais na Rua da 

Feira, melhoramento de piso com aplicação de tout-venant na Rua da Azenha. -----------

----- Agradeceu a colaboração da oposição na elaboração do parecer entregue, mais 

informa que, na assembleia municipal 24 freguesias entregaram o parecer contra a 



agregação, 4 freguesias são a favor de se agregar e 12 freguesias não entregaram 

parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao fontanário na rua da Fonte, refere que estamos a falar de património da 

freguesia, sendo que a situação é a seguinte: está a decorrer uma obra de saneamento 

mas, devido a um problema o projeto foi alterado. A mesma não tinha conhecimento da 

existência de uma mina naquele local, assim como os serviços também não sabiam, daí 

eles assumirem que foi um acidente no decurso da obra, ao qual pedi uma reparação 

rápida. Contudo, esta reparação ainda não aconteceu. Como é de conhecimento de 

todos, existem muitas pessoas que utilizavam aquela água para beber, lavar roupa, 

etc…. Dada a demora em resolver este problema por parte dos serviços municipalizados 

pode-se deduzir que tal se deve ao facto de eles quererem “obrigar” as pessoas a 

aderirem aos seus serviços. Assim, propõe-se a criação de um grupo de trabalho para 

reunir com o administrador dos Serviços Municipalizados de modo a fazer com que 

executem a reparação. O grupo será constituído por Marcial Passos, Cristina Jaques, 

Nuno Neiva, João Peixoto, Augusto Coutinho e Ivone Cruz. ---------------------------------

----- Mais informa que, na obra de alargamento da rua de Outeiro existe um problema de 

recolocação de um poste de eletricidade que está a ser tratado. -------------------------------

----- Por fim, informou que foi assinado um protocolo entre a Motamineral, a 

Associação Profissional de Carpfishing, a Junta de Freguesia de Vila de Punhe e a Junta 

de Freguesia de Alvarães. --------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o segundo 

ponto da ordem de trabalhos, passando a palavra à Sra. Cristina Jaques que informou 

que não existe nenhuma alteração ao mapa em relação ao anterior. Este ponto foi 

colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------

------ Por fim, é introduzido o terceiro ponto da ordem de trabalhos tendo o Sr. 

Presidente da Assembleia de Freguesia passado a palavra a Sra. Presidente da Junta de 

Freguesia que informou que com base no projecto em posse da Junta de Freguesia para 

ampliação do cemitério paroquial, o executivo propõe à votação da Assembleia de 

Freguesia a abertura de um procedimento por ajuste direto com convite à empresa 

Boaventura & Boaventura. Mais propõe que à Junta de Freguesia sejam atribuídas 

competências para assinar contratos com a referida empresa através da plataforma 

eletrónica de compras públicas, realizando todos os procedimentos que se revelem 

necessários para tais efeitos. Foi colocado à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------



------ A Sra. Fernanda Faria referiu que dentro da necessidade da freguesia votou a favor 

devido à urgência do projeto, mas por lógica, para ela, ficava muito melhor o 

alargamento do cemitério ser feito para a parte de trás, devido a todas as infraestruturas 

e condições de acesso existentes. ------------------------------------------------------------------ 

------ De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao 

público, tendo-se inscrito o Sr. João Peixoto, Sr. Nuno Neiva e Sr. José Coutinho. -------

------ O Sr. João Peixoto menciona que relativamente à questão da mina, dado que a 

empresa não sabia da existência da mesma, tem duas opções para resolver a situação, 

fazer a reconstrução da mesma ou indemnizar a Junta de Freguesia, uma vez que, antes 

de início de obra foi assinada uma declaração de obra pública. -------------------------------

------ O Sr. Nuno Neiva questiona sobre o responsável pela página da internet da Junta 

de Freguesia, dado que tem consultado o mesmo e nas associações não fazem referência 

ao Lagoa Azul; se existe alguma proposta para a rua das Bispas relativamente às águas 

pluviais. Relativamente à questão da mina a Junta comunicou que se deveria ter visto o 

projeto da obra, pois esta situação foi desleixo. O empreiteiro foi avisado no dia anterior 

que iria destruir a mina e assim aconteceu. Sugere que os tubos e manilhas que estão em 

frente da estrada inutilizadas que sejam aproveitadas para outras obras. --------------------

----- O Sr. Paulo Vieira referiu que em relação à página da internet herdou-a do antigo 

executivo, e solicitou ao Sr. Nuno Neiva que lhe enviasse a informação sobre o grupo 

para colmatar essa lacuna. --------------------------------------------------------------------------

------ A Sra. Presidente da Junta refere que a rua das Bispas tem efetivamente um 

problema de águas pluviais e foi proposta uma obra que, assim que nos for possível será 

executada. Quanto à rua da Fonte só tivemos comunicação verbal de que iria passar por 

aquele local. Em relação aos tubos tenho que verificar a situação para aferir o que ficou 

inutilizável e que temos de realçar o facto de que teremos sempre o custo da máquina 

para deslocá-los. -------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. José Coutinho mencionou que a Sra. Fernanda Faria deveria saber onde foi 

gasta a verba de €15.000 que veio para a aquisição da carrinha, e que através do 

relatório de contas nunca tive conhecimento dessa informação, enquanto membro da 

assembleia anterior. Refere que, em 2008 solicitou ao antigo executivo e assembleia 

documentos nomeadamente, cópias de atas e esclarecimentos que nunca lhe foram 

disponibilizados. Sugere, para a obra do cemitério, alterar o muro velho, retirando parte 

do muro do lado do ringue e colocar os jazigos noutro espaço--------------------------------

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



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

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

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

------- O Secretário: Jaques Araújo Torres-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


