
 

 

 

 

 

 

ATA NÚMERO 84 

----- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e 

uma horas e trinta minutos, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta da 

Freguesia da vila de Alvarães a Assembleia de Freguesia, que ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei 1-A/2020, de 19 de Março, atualizada pela 

Lei n.º 28/2020 de 28 de Julho, presidida por Sandra Faria, encontrando-se 

presentes os seguintes elementos: Augusto Peixoto, Clarisse Azevedo em 

substituição de Maria Helena Santos, Fernanda Faria, Ivone Cruz, Miguel Dantas, 

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 – Mapa de Pessoal; ----------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 3 – 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 por não se encontrar presente na última assembleia. --------------- 

----- A senhora Presidente da Assembleia informou que o executivo da junta de 

Freguesia fez chegar um documento à Mesa da Assembleia, onde solicita a 

inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos; Voto de pesar a D. Anacleto 

Oliveira, Bispo da Diocese de Viana do Castelo.  D. Anacleto Oliveira, falecido 

inesperadamente no passado dia 17, relevou-se pelo trabalho desenvolvido em 

prol da comunidade de Viana do Castelo, diocese onde exerceu funções desde 

2010 até ao presente ano. Pelo seu trabalho e exemplo de vida propôs-se que a 

 



 

 

 

 

 

Assembleia de Freguesia aprovasse o presente voto de pesar, assim como a 

inclusão deste ponto na ordem de trabalhos. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade com sentida tristeza por esta perca, por parte de todos os 

presentes. Observamos todos um minuto de silêncio em sua homenagem. ---------

----- A senhora Presidente abriu o período antes da ordem do dia não havendo 

qualquer participação. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Findo o período antes da ordem do dia passou-se ao ponto um da ordem de 

trabalhos, tomando a palavra o senhor Presidente Fernando Martins que, depois 

de saudar os presentes, informou que já decorreu a audiência referente ao 

processo de tribunal instaurado pelo senhor António Victor Gonçalves Silva e que 

queria comunicar que é muito difícil provar a titularidade de propriedade e que 

neste momento a autarquia aguarda a sentença. Seguidamente passou a palavra 

ao secretário, Marco Silva, que depois de saudar os presentes, procedeu à leitura 

do relatório de atividades do terceiro semestre de 2020. --------------------------------- 

----- Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o senhor 

Presidente Fernando Martins explicado que a alteração no mapa de pessoal deve-

se à necessidade de inserir um posto de trabalho para auxiliar de ação médica, 

para a nova Extensão de Saúde de Alvarães, dado que, esta competência foi 

transferida pelo Município de Viana do Castelo para a autarquia. O mapa de 

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

----- No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente Fernando 

Martins prestou honrosamente uma homenagem às zeladoras da Igreja Matriz, 

pelo magnífico trabalho, na ornamentação da mesma para louvar o nosso 

Padroeiro, S. Miguel. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por fim a Presidente da Assembleia informou que, de acordo com o edital da 

assembleia o público, para participar na mesma, tinha de questionar por escrito a 

sua vontade, não tendo recebido qualquer comunicação até às 18 horas do dia 29 



 

 

 

 

 

 

de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 Manuela Martins Faria Gomes 

A Secretária: Maria Fernanda Peixoto Soto Maior Faria 

 


