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----- Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu em sessão extraordinária 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: Fernanda Faria, Miguel Dantas, Teresa Cruz, 

Serafim Santos, Ivone Cruz, Helena Santos, Clarisse Azevedo, com exceção da senhora Pureza de 

Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Encontravam-se presentes os membros do executivo: Fernando Martins, Marco Silva e 

Marisa Xavier. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- Ponto 2 – Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

presentes aproveitou para felicitar as duas listas candidatas à autarquia de Alvarães, 

nomeadamente o senhor Fernando Martins representante da lista do Partido Socialista (PS) e o 

senhor Mário Quintas representante da coligação “É Agora Viana” (PPD/PSD-CDS-PP). Abriu o 

período antes da ordem do dia não havendo qualquer participação. ------------------------------------ 

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvarães pediu a palavra e reiterou as palavras 

da Presidente da Assembleia. Na sua opinião, os objetivos do mandato que finda foram 

cumpridos. Informou que a próxima assembleia será da tomada de posse do novo executivo e 

assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Seguidamente passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos. O senhor Presidente 

da Junta de Freguesia, passou a palavra ao Secretário Marco Silva que procedeu à leitura do 

relatório de atividades. Aproveitou para parabenizar, uma vez mais, os autores da obra 

“Alvarães – Terra da Cerâmica” e agradecer ao executivo camarário por ter assumido os custos 

da impressão. Felicitou o Grupo Folclórico de Alvarães que participou “virtualmente” num dos 

maiores e melhores festivais do mundo, mais concretamente em Istambul na Turquia. O Grupo 

Folclórico de Danças e Cantares de Alvarães, esteve a concurso com mais de duas dezenas de 

outros países de todo o mundo e destacou-se pela conquista do terceiro lugar. Representou a 

nossa Vila, a nossa Cidade Viana do Castelo, o nosso País! Parabéns a todos os elementos do 

Grupo Folclórico de Alvarães por este fantástico feito. ------------------------------------------------------ 

----- Seguidamente passamos ao ponto dois da ordem de trabalhos. A Presidente Assembleia 

passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que se dirigiu à assembleia referindo que 



está a terminar um ciclo e, por conseguinte, se algum membro da assembleia quiser pode tomar 

da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O senhor Serafim Santos, saudou os presentes. Deixou um agradecimento ao Presidente da 

Junta e ao seu Executivo pelo trabalho que desempenhou nestes quatro anos, com muito 

sacrifício de todos e para que continue com a mesma vontade de trabalhar para que a nossa vila 

não fique parada no tempo. Reconheceu o trabalho que tem vindo a ser feito em prol da 

freguesia. Estamos cá todos para ajudar. Agradeceu aos restantes membros por estes quatro 

anos e para os que vão dar continuidade que se empenham em projetos que vão engradecer a 

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

----- Maria Helena Santos saudou os presentes. Felicitou as duas listas e faz votos que todos se 

lembrem que estamos cá com um objetivo e de lutar por Alvarães. -------------------------------------  

----- Fernanda Faria depois de saudar todos os presentes proferiu algumas palavras de louvor, 

pelo trabalho realizado em prol da nossa Vila, à colega Helena Santos. Destacando a continua 

dedicação de muitos anos, como membro do executivo ou na função de membro da assembleia. 

Enalteceu o facto de ter sido a primeira mulher a entrar para o executivo da Junta de Freguesia 

de Alvarães e de fazerem parte do primeiro grupo de mulheres a entrar para a assembleia de 

freguesia. Apesar de algumas vicissitudes inerentes a estas funções, considerou que sempre 

deram a cara por esta terra com bairrismo, independentemente da cor política. Proferiu, ainda, 

que a Helena Santos, primou pela responsabilidade de responder pela contabilidade, mesmo 

nas situações mais difíceis.  Foram 24 anos de trabalho por Alvarães, 24 anos de dedicação com 

comprometimento com as gentes desta terra. Por fim agradeceu o trabalho desenvolvido em 

seu nome e em nome da assembleia. Agradeceu também ao senhor Serafim Santos, um membro 

sempre presente e informado. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Fernando Martins agradeceu a todos que o acompanharam ao longo destes anos, 

salientando que hoje em dia é um desafio difícil estar à frente de uma autarquia. ------------------ 

----- Marisa xavier fez questão de recordar umas palavras que lhe foram dirigidas há oito anos 

atrás “o Fernando Martins tem projetos que são utópicos”. Frase que, segundo ela, lhe ficou 

gravada na memória e jamais irá esquecer. Agradeceu ao presidente Fernando Martins por essas 

utopias, pois é com elas que tem vindo a conquistar para Alvarães. ------------------------------------- 

----- A Presidente da Assembleia Sandra Faria, agradeceu a todos os Alvaranenses, que sempre 

estiveram ao lado deste executivo, com sugestões e críticas construtivas. -----------------------------

----- Finda a ordem de trabalhos passou-se a palavra ao público. O senhor Mário Quintas saudou 

todos os presentes das duas listas e em particular o Partido Socialista pela maioria dos votos. 

Referiu o facto de se ter reduzido a abstenção como um aspeto muito positivo, pois significa que 

os Alvaranenses confiaram nos candidatos. Expressou a sua vontade de ajudar a trazer mais e 



melhores contributos para estas assembleias. Deixou, ainda, uma saudação especial para os que 

terminam as suas funções como membros da Assembleia, salientando que da sua parte quer 

trabalhar para que as assembleias sejam mais construtivas, mais dinâmicas, acima de tudo para 

o bem de Alvarães, este será sempre o lema que defende. ------------------------------------------------

----- José Coutinho saudou todos os presentes e lamentou que a Helena Santos se afaste das 

funções de membro da assembleia e pediu para que não se afaste dos assuntos da freguesia. 

Deu os parabéns ao executivo no ativo e felicitou os novos membros referindo que tragam novas 

ideias, novas vontades e força para trabalharem em prol da freguesia, mostrando a sua 

disponibilidade para colaborar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ata em minuta, que após lida em voz alta foi aprovada por unanimidade, e 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 

 


