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ACTA Nº 36 
 

 

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

uma horas, realizou-se na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães uma 

Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------  

------ Ponto único - Tomada de posse. ------------------------------------------------------------     

------ O senhor Presidente de Assembleia de Freguesia cessante, Sr. José Joaquim 

Sottomaior Faria, tomou a palavra saudando os presentes, fazendo de seguida a leitura 

de um discurso retrospectivo do seu mandato. --------------------------------------------------   

------ Seguidamente chamou para a mesa, a Presidente de Junta eleita Dr.ª Fátima 

Cristina Jacques, que por sua vez agradeceu a numerosa assistência presente neste acto e 

a confiança do povo alvaranense depositada na sua eleição. Afirmando que da parte dela 

e da sua equipa tudo fará para não defraudar as expectativas depositadas no seu 

projecto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ De imediato chamou os nove membros pertencentes à Assembleia de Freguesia, 

respectivamente: Sr. Fernando Martins, Sr. Paulo Vieira, Sra. Maria Helena Lima, Sra. 

Ivone Cruz, Sr. Jaques Torres, Sra. Maria Helena Santos, Sr. Marcial Passos, Sr. 

Armando Faria e Sra. Joana Coutinho. -----------------------------------------------------------  

------ Finda a constituição da Assembleia, a Presidente apresentou a lista A constituída 

pelo Sr. Paulo Vieira e Sra. Helena Lima, para desempenharem o cargo de Secretário e 

Tesoureira da Junta de Freguesia respectivamente. O senhor Fernando Martins 

apresentou a lista B constituída pela Sra. Ivone Cruz e Sra. Helena Santos para os 

cargos de Secretária e Tesoureira para a Junta de Freguesia respectivamente. ------------  

------ Procedeu-se à votação, tendo a lista A obtido cinco votos e a lista B quatro votos. 

------ Concluída a constituição do executivo da Junta de Freguesia procedeu-se à 

substituição dos novos elementos para Assembleia de Freguesia, chamando assim, o Sr. 

José Miranda e a Sra. Maria da Graça Pereira. --------------------------------------------------  

------ De seguida passou-se à eleição do Presidente, primeiro e segundo Secretário da 

Assembleia de Freguesia. Foi apresentada a lista A constituída pelo Sr. Marcial Passos 

para Presidente da Mesa Assembleia, Sr. Jaques Torres para primeiro Secretário e Sra. 

Joana Coutinho para segunda Secretária. Tendo o Sr. Fernando Martins apresentado a 

lista B propondo para Presidente Sr. Armando Faria, para primeiro Secretário Sr. Jaques 

Torres e para segunda Secretária Sra. Joana Coutinho. ----------------------------------------  
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------ Procedeu-se a votação tendo sido eleita a lista A com cinco votos e a lista B com 

quatro votos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia Sr. Marcial Passos tomou a palavra 

saudando todos os presentes e agradecendo a confiança depositada nesta nova equipa, 

dando a palavra aos elementos da Assembleia de Freguesia para se pronunciar. ----------  

------ Tomada a palavra a Sra. Maria Helena Santos, apresentou de forma sucinta a 

situação financeira deixada pela anterior Junta de Freguesia, informando a existência de 

uma divida de € 46.742,40 e ainda um saldo bancário de € 990,04, entregando de 

seguida os documentos de tesouraria à nova Tesoureira. --------------------------------------  

------ De seguida, o Sr. Armando Faria entregou oito livros respeitantes às actas de Junta 

de Freguesia e Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------  

------ Seguidamente tomou a palavra Sr. Fernando Martins, apresentando uma 

retrospectiva do seu mandato, frisando que estava disponível para colaborar no interesse 

da Vila de Alvarães. ---------------------------------------------------------------------------------  

------ Por fim, o Sr. Jaques Torres, tomou a palavra afirmando que a partir deste 

momento será necessário a participação de todos os alvaranenses para o êxito do 

projecto apresentado por esta equipa. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

Presidente: Marcial de Araújo Passos  

Secretário: Jaques Araújo Torres 

 

 

  


