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-----Aos vinte três dias do mês de setembro do ano dois mil e onze 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. Joana Coutinho, Sr. José Miranda, Sra. 

Maria da Graça Pereira, Sra. Maria Helena Santos, a Sra Ivone Cruz, o Sr. Armando 

Faria e Sra. Maria Fernanda Faria esta em substituição do Sr. Fernando Martins, tendo 

este suspendido o seu mandato por um mês.----------------------------------------------------- 

-----Também estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia.------- 

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

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

-----De seguida foi lida a ata da última Assembleia de Freguesia, colocada à votação foi 

aprovada com duas abstenções.-------------------------------------------------------------------- 

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

aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo uma intervenção por parte dos 

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

-----A Sra. Maria Fernanda Faria tomou a palavra para justificar a sua ausência na 

assembleia anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra à Sra. Presidente da 

Junta de Freguesia, para proceder as informações.---------------------------------------------- 

-----Esta saudou os membros da Assembleia de Freguesia, o público presente e de 

seguida apresentou o seguinte relatório de atividades desenvolvido pela Junta de 

Freguesia:---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Participação de 18 jovens no Programa Jovens Voluntários para a Floresta; Apoio à 

organização da Festa do Emigrante; Recolocação de iluminação do arruamento da 

Azenha D’Almerinda; Reuniões de CSIF; Obras de reparação da levada na Azenha 

d’Almerinda; Limpeza de toda a margem do Rio Neiva e espaço envolvente da Azenha 

d’Almerinda; Organização e participação no convívio da Freguesia; Realização de Baile 

de CSIF na Azenha d’Almerinda, com venda de géneres para angariação de ceia de 

Natal e com a participação especial do grupo etnográfico de Vila Franca; Colocação de 

placas identificativas da Azenha d’Almerinda; Apoio à realização da “River Party 

2011”; Participação do Andor de Santa Maria Goretti e mordomas no cortejo 

etnográfico na Festa da Senhora da Agonia; Colocação de pneus na carrinha; 



Continuação do curso de danças de salão; Construção de infra-estrutura para 

contentores de resíduos verdes e outros junto ao cemitério; Limpeza de diversos 

arruamentos; Reunião com executivo da Junta de Freguesia de Neiva, para apurar os 

limites das duas freguesias; Reativação do Campo dos Engenhos através de protocolo 

com o Núcleo de Futebol “Veteranos”; Aquisição de equipamento necessário ao 

aquecimento de água no Campo dos Engenhos; Finalização da formação Novas 

Oportunidades com aproveitamento por parte de todos os formandos; Reuniões com 

Vereador e corpo directivo dos Serviços Municipalizados para preparação de início de 

obras de saneamento e águas residuais; Deslocações a todas as habitações a serem 

beneficiadas pelas futuras obras de instalação de rede de saneamento e águas residuais; 

Realização de obras de melhoramento de arruamento e encaminhamento de águas 

pluviais na Rua dos Caulinos, Travessa de S. Miguel, Rua do Rego e Rua das Poças; 

Reunião com pais e corpo docente na E.B. da Costeira; Transporte escolar diário de 

catorze crianças para a escola do Ensino Básico da Costeira; Terraplanagem junto à 

lagoa da Telheira e Aquisição de papeleiras.----------------------------------------------------- 

-----Mencionou que as obras do Centro Escolar iniciaram novamente. Informou que 

relativamente ao alargamento do cemitério, já entrou contato com os proprietários, 

tendo sentindo algumas dificuldades. Contudo recentemente conseguiu uma resposta 

por parte do advogado do Sr. Paulo Lage. Citou que os herdeiros do Sr. Anselmo Rolo 

são proprietários de 118 metros quadrados, pretendendo €1500 (mil e quinhentos 

euros); o Sr. Paulo Lage é proprietário de aproximadamente 1159 m e pediu €70.000 

(setenta mil euros) e o Sr. António Rito residente em Vila Verde é proprietário de uma 

área aproximada de 1.200 m e propôs que lhe seja pago € 60 por metro quadrado 

(sessenta euros).-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Esta proposta foi apresentada a Câmara Municipal de Viana do Castelo esta semana 

e aguarda-se resposta.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Informou que em relação a creche houve um atraso na sua abertura por falta de 

licenças da Certiel e camarárias, mas que em princípio em Outubro estará em 

funcionamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Comunicou que a vila irá ter uma forte aposta no reforço da rede de águas residuais 

e saneamento, incidindo mais na zona da costeira, encontrando-se o projecto na Junta 

para consulta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



-----Informou ainda que vai ser construída uma estação elevatória na zona da lagoa, 

dado que a intervenção parte das zonas mais elevadas. Também informou da 

requalificação da Rua dos Cruzeiros. ------------------------------------------------------------- 

-----Em relação aos resíduos verdes junto ao cemitério paroquial, a proposta apresentada 

pela Junta de um reforço e de implantação de contentores subterrâneos, não foi possível, 

devido a não haver separação de resíduos verdes e domésticos. A solução foi colocar 

um contentor para resíduos e outro para, embalagens e plásticos. O executivo acha que 

não é a solução ideal, mas dado o espaço, foi a melhor alternativa que se conseguiu.----- 

-----Transmitiu que reuniram com a Junta de Freguesia de Neiva para analisar os limites 

das freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Informou que foram abordados pelo proprietário dos terrenos junto a fábrica da 

Ceral de modo a obter esclarecimento da intervenção no seu muro. Na anterior 

assembleia este assunto foi abordado sem obter qualquer resposta. A Presidente da Junta 

comprometeu-se a fornecer um esclarecimento ao senhor, pedindo lhe algum tempo 

para contactar o anterior executivo.--------------------------------------------------------------- 

-----Mencionou que corre um processo judicial sobre o encaminhamento de águas na 

costeira junto ao supermercado 2000 para o qual foram “intimados”. Apresentaram as 

seguintes propostas: registar em certidão a passagem de água (três terrenos), estabelecer 

um protocolo com os proprietários para que a Junta fizesse as obras de 

encaminhamento, sendo este um investimento considerável. Os proprietários aceitaram 

que a Junta fizesse as obras, mas falta aceitarem a certidão de registo de prédio.---------- 

-----Efetuaram uma reunião com a equipa de futebol dos veteranos, para iniciarem a 

época no campo dos Engenhos, que passarão a utilizar este espaço. Foram instalados 

equipamentos necessários para o bom funcionamento dos balneários.----------------------- 

-----A Tesoureira mencionou a posição financeira a 31 de Agosto de 2011, sendo as 

receitas de 106.197,09 (cento e seis mil cento e noventa e sete euros e nove cêntimos), 

as despesas de 101.120,89 (cento e um mil cento e vinte euros e oitenta e nove 

cêntimos), o saldo de tesouraria de 11.730.35 (onze mil setecentos e trinta euros e trinta 

e cinco cêntimos) e a divida actual de 15.307.91 (quinze mil trezentos e sete euros e 

noventa e um cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 

-----De seguida o Sr. Jaques Torres enalteceu a forma zelosa como este executivo tem 

exercido as suas funções o que não tem duvidas que trará benefícios futuros para a 

nossa freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------- 



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

público, tendo-se inscrito o Sr. Nuno Ribeiro e Sr. José Coutinho.--------------------------- 

-----O Sr. Nuno, queria esclarecer a situação quanto ao caminho que dá acesso a sua 

propriedade, concorda com o trabalho que foi feito pela câmara mas diz que lhe 

estragaram o caminho e que é necessário a Junta ir lá com a cisterna. Pedindo ainda à 

Sra. Presidente a sua ajuda para ter água pública.----------------------------------------------- 

-----A Sra. Presidente respondeu que tenta fazer sempre o melhor para a freguesia e que 

o Sr. Nuno sempre que solicitou algo à Junta tentou sempre dar-lhe resposta.-------------- 

-----O Sr. José Coutinho mencionou que o agradecimento à colocação das armaduras na 

azenha da Almerinda deve ser extensivo ao Sr. José Truta e ao Sr. Alfredo. Mostrou o 

seu desagrado com a colocação do contentor industrial colocado junto ao cemitério 

paroquial. Chamou atenção para com a chegada do inverno será necessária a limpeza 

das linhas de água da freguesia. Também chamou a atenção para a situação que está a 

acontecer nas traseiras do Sindicato Cerâmico junto ao cemitério paroquial.--------------- 

-----A Sra. Presidente respondeu pedindo desculpas por não ter agradecido aos senhores 

José Truta e Sr Alfredo, agradecendo de seguida. Em relação aos contentores espera que 

seja temporário, dado que vai haver o alargamento do cemitério, quanto às linhas de 

água, não existem coimas e espera o bom senso das pessoas, uma vez que a Junta não 

dispõe de meios suficientes para toda a limpeza. Em relação as traseiras do sindicato, 

este não é o único ponto crítico da freguesia e que já pediu apoio a GNR.------------------ 

-----A Sra. Maria Fernanda Faria interveio mencionando que o relatório de atividades é 

um filho da crise financeira que vivemos, em relação aos Censos pensava que havia 

mais habitante na freguesia, que a posição financeira demonstra a crise que passamos 

dada a sua execução e em relação ao alargamento do cemitério que quando foi 

apresentado o orçamento achava que €200.000 era um valor muito alto, mas hoje ao 

ouvir os valores que pedem para aquisição dos terrenos é obvio que não vai chegar. 

Também mencionou que no relatório de atividades foi referido que o Grupo Folclórico 

de Vila Franca participou na atividade da nossa freguesia mas em contrapartida o Grupo 

de Alvarães foi participar na atividade em Vila Franca. Referiu ainda que a Junta devia 

tentar intervir no prolongamento do novo troço da estrada do viaduto, devido à 

perigosidade de apresentar uma reta com muita extensão.------------------------------------- 

-----O Sr. Jaques Torres referiu que quanto ao novo troço (continuação do troço do 

viaduto) se deveria oficialmente alertar a Câmara Municipal para o perigo de acidentes 

que poderão acontecer.------------------------------------------------------------------------------ 



-----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-----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 


