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----- Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 

horas, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta da Freguesia da vila de 

Alvarães a Assembleia de Freguesia, presidida por Sandra Faria, encontrando-se 

presentes os seguintes elementos: Augusto Peixoto, Fernanda Faria, Ivone Cruz, 

Clarisse Azevedo em substituição de Miguel Dantas, Maria Morgado Sá em 

substituição de Maria Helena Santos, Teresa Cruz e Serafim Santos. Apenas 

ausente a deputada Senhora Pureza de Sousa. ----------------------------------------------

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

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

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

----- Ponto 1 - Informações; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 2 - Apresentação, Discussão e Votação da Revisão do Regulamento e Tabela 

Geral de Taxas; -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto 3 - Apresentação, Discussão e Votação da Proposta Autarquia para Revisão 

Plano Diretor Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto 4 - Outros Assuntos. ----------------------------------------------------------------------------

----- A senhora Presidente da Assembleia deu início à sessão e, depois de saudar 

todos os presentes, solicitou a leitura da ata da assembleia anterior, que foi lida 

em voz alta, colocada a votação e aprovada por maioria com a abstenção de 

Clarisse Azevedo e de Maria Morgado Sá por não se encontrarem presentes na 

assembleia de junho. --------------------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia abriu o período antes da 

ordem do dia o presidente da Junta de Freguesia delegou no secretário, Marco 

Silva, que depois de saudar os presentes, comunicou que o Projeto CLDS 3G Viana 

Sul (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) terminou. Este projeto, sediado 

na seda da Junta de Freguesia sob a responsabilidade do Posto de Assistência 

Social de Alvarães (PASA), teve a duração de três anos e nove meses e promovia a 

inclusão social de cidadãos da margem sul do Rio Lima. Ainda, sobre este assunto, 

transmitiu que se aguarda a aprovação do projeto CLDS 4G que vai continuar o 

trabalho realizado na margem sul, no entanto, num conceito mais reduzido. 

Informou ainda que, foi realizado um protocolo entre a autarquia e o PASA para 

cedência de espaço e apoio ao Projeto Integro, cuja durabilidade é de nove meses 

e que tem como público alvo a comunidade cigana. ----------------------- 

 



 

 

 

 

 

----- Referiu que no verão decorreram muitas atividades e que a autarquia quer 

louvar o trabalho das associações, começando por saudar o Grupo Folclórico de 

Alvarães que participou num Festival na Sérvia, que incluiu 16 países e o Grupo 

de Alvarães foi o embaixador de Viana do Castelo e de Portugal. Mencionou que 

o Grupo Folclórico dignificou o País, o nosso concelho e a Vila de Alvarães pois 

conquistou o primeiro lugar na categoria de melhor música. Saudou o 

Agrupamento de Escuteiros número 374 de São Miguel de Alvarães pelo encontro 

de membros e ex-membros da fanfarra, salientando que foram visíveis 

sentimentos como a saudade, a alegria e a amizade partilhada por todos os 

presentes, dando os parabéns pela iniciativa. Deu ainda os parabéns à Comissão 

de Festas 2019, que cessou funções, pela organização da festa do emigrante e 

pela alegria, reencontro e amizade que proporcionou a todos. Salientou ainda os 

parceiros no I Trail Party de Alvarães, nomeadamente à organizadora do evento 

M2O, a todos os patrocinadores, empresas de Alvarães e às associações que 

colaboram nesta iniciativa. Agradeceu aos 441 atletas de todas as idades de 

várias regiões do país e estrangeiro que participaram no evento e disfrutarem de 

toda a paisagem que envolve o rio Neiva. Felicitou os Four Team pelo convívio 

motard que trouxe muita gente à freguesia de vários pontos do país e à 

organização do passeio das motas antigas. Agradeceu ao PASA, Junta de 

Freguesia de Vila Franca, Mazarefes e Vila Fria pela colaboração no evento “dia 

dos avós” que se realizou na Azenha d’Almerinda. Louvou o recente trabalho das 

zeladoras da nossa igreja matriz, pela criatividade e beleza que todos podemos 

apreciar, que se tem vindo a tornar um dos mais belos postais da nossa Freguesia. 

Deu ainda os parabéns ao Grupo Lagoa Azul e André Gonçalves que levam o 

nome de Alvarães por esse país fora. Para finalizar apelou ao voto relembrando 

que votar é um dever cívico. ----------------------------------------------------------------------

----- Passou-se ao ponto um – Informações. O senhor Fernando Martins referiu 

que os dois funcionários que se encontravam a exercer funções na autarquia, ao 

abrigo do projeto de emprego “inserção +” do IEFP, vão ser admitidos pela Junta 

de Freguesia a partir do dia 8 de outubro, com contrato de trabalho, pelo período 

de um ano. Relativamente aos processos judiciais, comunicou que houve uma 

audiência prévia entre as partes, referente ao processo instaurado pelo Senhor 

António Vitor Gonçalves da Silva. Referiu que foi inquirido pela polícia judiciária 

sobre o destino dos terrenos adquiridos atrás do cemitério, tendo mencionado 

que comunicou que o destino dos mesmos está comtemplado no Plano Diretor 

Municipal (PDM), ou seja, serão usados para a instalação de equipamentos. ------- 



 

 

 

 

 

 

 

----- Seguidamente, Marco Silva, pediu para acrescentar duas anotações antes de 

passar à leitura do relatório de atividades, dando os parabéns à Associação 

Desportiva e Cultural de Alvarães pela criação de uma equipa de futebol 11 a 

participar no Torneio do INATEL, dinamizando assim a prática desportiva. 

Mencionou ainda que o Grupo Folclórico de Alvarães foi incumbido pelo 

Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho para coordenar um evento, de 

grande relevo, que se irá realizar no Centro Cultural de Viana do Castelo, no dia 

12 de outubro, que consiste num espetáculo multicultural com a presença de 

vários grupos folclóricos e de diversas comunidades estrangeiras instaladas no 

nosso concelho e aproveitou para convidar os alvaranenses a participarem e 

apoiarem este grupo de Alvarães, frisando que é uma manifestação cultural que 

inclui música, dança, teatro, pintura, gastronomia, deixando o convite à 

comunidade alvaranense. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Prosseguiu-se com a leitura do relatório de atividades do terceiro trimestre 

de dois mil e dezanove, sendo importante reter que o Município de Viana do 

Castelo já adquiriu um dos imóveis, que foi declarado de utilidade pública com 

urgência de expropriação e que brevemente será demolido. No entanto falta 

ainda chegar a acordo com os proprietários de outros dois imóveis. Caso o acordo 

não seja possível irá recorrer-se à expropriação judicial. Efetuaram-se alguns 

melhoramentos no centro de saúde, nomeadamente nas acessibilidades a 

pessoas com mobilidade reduzida. Esta autarquia tem o compromisso de fazer 

melhorias para manter a extensão do centro de saúde em funcionamento. ---------

---- Finda a leitura do relatório de atividades passou-se ao ponto dois da ordem 

de trabalhos. O presidente da Junta de Freguesia de Alvarães, Fernando Martins, 

comunicou que a proposta de alteração se refere apenas ao transporte escolar, 

cuja necessidade surge, em virtude de o ano letivo ser diferente do ano civil. 

Assim referiu que uma viagem passa a custar 12 euros e duas viagens 20 euros 

por mês, justificando o aumento devido aos custos com combustível, 

manutenção carrinhas, licenças, entre outros. Foi colocado a votação tendo sido 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente passou-se ao terceiro ponto, tendo o senhor Fernando 

Martins referido que o PDM esteve em discussão pública e que, no domínio 

privado, os proprietários têm de defender a sua proposta de alteração. A 



 

 

 

 

 

autarquia apenas faz uma carta de conforto para acompanhar o processo. No 

domínio público mencionou que o executivo vai apresentar algumas propostas, 

nomeadamente a criação de hortas comunitárias junto ao bairro social, uma zona 

de equipamentos para múltiplos desportos junto ao parque do Alvito, a criação 

de um parque de estacionamento para apoio à Igreja, a criação de um parque 

estacionamento para apoio ao centro escolar de Alvarães, uma zona urbana junto 

à Lagoa, um campo de futebol na costeira, entre outros. ---------------------------------

----- Prestados os esclarecimentos relativamente ao terceiro ponto passou-se ao 

quarto ponto da ordem de trabalhos não havendo mais assuntos a abordar. -------

----- Finda a ordem de trabalhos passou-se a palavra ao público. O senhor Nuno 

Ribeiro, referiu que nada foi feito quanto às placas sinaléticas, conforme 

mencionou na assembleia anterior. Referiu que o passeio lateral ao cruzeiro, que 

abrange a barbearia e a loja de vestuário, apresenta alguns desníveis e que várias 

pessoas já tombaram no mesmo, pelo que, solicitou que o mesmo fosse 

regularizado. Solicitou ainda, especial atenção e tomadas prevenções para o 

arruamento junto à empresa Motamineral que se encontra bastante perigoso, 

dado que, uma das faixas de rodagem se encontra cheia de terra e areia. -----------

----- Clarisse Azevedo frisou que os autocarros escolares alternaram alguns 

circuitos verificando-se, na paragem do Xisto, que os autocarros que fazem o 

percurso sul-norte param em cima da curva e as crianças não têm visibilidade 

para atravessar a estrada. Esta situação resolvia-se se os autocarros parassem 10 

metros à frente, no entanto os motoristas dizem que não podem parar e que as 

multas são elevadas e imputadas aos motoristas. Questiona se é possível alterar o 

sinal de obrigatoriedade dessa paragem colocando-o um pouco mais à frente. ----

------ O senhor Fernando Martins referiu que o transporte escolar está regulado, 

mas que o transporte normal está a ser utilizado para esse efeito, por questões 

financeiras. Alertou para o facto de os autocarros não poderem circular pelo 

interior da freguesia, porque não está previsto em regulamento e que existe um 

acordo entre a Câmara Municipal e a empresa de transportes para facilitar este 

tipo de serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se 

exarou a presente ata, que após lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada pela 

Presidente da Assembleia e pela Secretária que a lavrou.--------------------------------- 

A Presidente: Sandra Manuel Martins Faria Gomes 

O Secretário: Maria Fernanda Peixoto Soto Maior Faria 


