
ACTA Nº 8 
 

------Aos quatro dias do mês de Julho de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu em sessão extraordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, a 

Assembleia de Freguesia, presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se 

presentes aos seguintes membros da Assembleia: senhores Aparício Faria Rolo, António 

Ferreira de Oliveira, Manuel Ribeiro da Costa Faria, Marcial Araújo Passos, Maria 

Fernanda Peixoto Sottomaior Faria, Sandra Manuela Martins Faria Gomes, estando 

ausentes aos Senhores Amândio de Faria Rolo e Fernando António Alves da Costa 

Faria. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Estiveram também presentes os seguintes membros da Junta de Freguesia: 

Fernando Alberto Vilarinho Martins, Armando dos Santos Faria e Maria Helena 

Martins Oliveira Santos. ----------------------------------------------------------------------------

------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos a seguinte: -----------------------------------

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

------2 – Parque do Posto Médico. ----------------------------------------------------------------

------3 – Aprovação do Regulamento do Cemitério. --------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos os 

presentes tendo passado a palavra aos membros da Assembleia. -----------------------------

------De imediato, procedeu-se à leitura da acta da sessão anterior a qual foi aprovada 

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

------De seguida, o senhor Presidente da Assembleia leu a carta enviada à Câmara 

Municipal a solicitar esclarecimento sobre o saneamento. Ainda sugeriu opiniões 

relativamente à questão do saneamento. ---------------------------------------------------------

------O senhor Marcial Passos é de opinião que se aguarde resposta da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Entretanto, o senhor Presidente da Junta tentou explicar o organograma do 

saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia diz mal obtenha resposta enviará uma cópia a 

todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------

------O senhor Aparício Rolo solicitou um esclarecimento sobre o saneamento ao senhor 

Presidente da Junta, o qual respondeu que não era possível dar uma resposta convicta, 

pois as várias fases têm que seguir etapas muito específicas e com determinada 

sequência. No entanto, considera, no seu parecer, que Alvarães não está contemplada na 

primeira fase, por ser uma freguesia muito extensa e apresentar um grande número de 

habitações. Informou ainda, que técnicos da Câmara já se encontram a fazer estudos no 

sentido de conseguir uma solução para o saneamento do bairro social novo, 

manifestando o seu desagrado, pois esta solução só resolverá os problemas das 

habitações ali implantadas. -------------------------------------------------------------------------

------O senhor Fernando Martins questionou o senhor Aparício Rolo sobre o terreno 

baldio do bairro social, acerca das delimitações dos terrenos circunvizinhos. --------------

------O senhor Marcial Passos, afirmou que a nossa freguesia não é mais extensa que as 

vizinhas e que a prioridade é lutar pela implantação do saneamento básico, pois é 

realmente uma necessidade. ------------------------------------------------------------------------

------O senhor Aparício Rolo alertou para a recolocação dos marcos da freguesia, pois 

alguns encontram-se derrubados. ------------------------------------------------------------------

------O senhor António Oliveira questionou sobre a colocação das balizas no ringue, 

tendo o senhor Aparício respondido que as mesmas não se encontravam inseridas no 

orçamento. Entretanto, o senhor Fernando Martins informou que é possível chegarem 

ainda durante o mês de Julho. Também informou que vão ser feitos mais alguns 



arruamentos tais como: Travessa do Viso, Rua de Fojos e a Rua do Padrão. As 

prioridades foram devidamente estudadas e teve-se em atenção o orçamento apresentado 

e verbas disponíveis. --------------------------------------------------------------------------------

------No dia quinze do corrente a Doutora Flora deslocar-se-á à nossa freguesia para 

estudar a melhor solução para a zona dos fornos das telheiras. -------------------------------

------O senhor Aparício Rolo alertou para que tivessem como prioridade a situação da 

família que habita num dos fornos e só posteriormente se preocupassem com a 

recuperação do outro. Relativamente, à questão do caminho do Padrão sugeriu que não 

se fizesse o conserto do caminho sem se implantar um bom sistema de drenagem. Ainda 

alertou, a questão da limpeza dos caminhos, pois alega o impedimento da drenagem das 

águas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Fernando Martins respondeu dizendo que deve ser incutido à população a 

responsabilidade da limpeza, pois a Junta não tem meios para limpar toda a área de 

arruamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Armando Faria justificou a falta de meios humanos e que esta junta não 

aprova o uso de herbicidas, mas concorda que seja feita essa limpeza. ----------------------

------Quanto ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Fernando Martins 

expôs a situação em causa, dizendo que a proposta será aceite desde que sejam 

garantidas os interesses da freguesia. -------------------------------------------------------------

------Propõe-se a cedência do direito de passagem no parque de estacionamento do 

Posto Médico, desde que daí resulte benefício para a freguesia, sendo as beneficiações 

das infra-estruturas suportadas pelo interessado: senhor Augusto Alves Freiria. -----------

------Cumprindo todos este requisitos exigidos pela Assembleia propõe-se que a Junta 

de Freguesia inicie negociações no sentido de cedência do direito de passagem, tendo 

esta proposta sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------

------As duas únicas alterações propostas pelos membros da oposição referentes ao 

Regulamento do Cemitério, foram aceites na integra pela Assembleia, apesar disso, foi 

aprovado com três votos contra e quatro votos a favor. ----------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia solicitou que o senhor Armando Faria fizesse a 

leitura do Regulamento do Cemitério, ponto por ponto, tendo sido alterados os seguintes 

artigos: Artigo nono, ponto um – alterou-se o decreto-lei, artigo décimo quarto, alínea c) 

foi anulada com quatro votos a favor e duas abstenções de Fernanda Faria e Sandra 

Faria; artigo trigésimo primeiro – alínea a) onde se lia cinco alterou-se para três; artigo 

trigésimo terceiro – anulou-se a frase “Para a simples colocação, sobre as sepulturas de 

lousa de tipo aprovado pela Junta, dispensa-se a apresentação do projecto”, e no artigo 

quadragésimo segundo alterou-se o artigo trigésimo oitavo por trigésimo sétimo no que 

diz respeito a coimas. -------------------------------------------------------------------------------

------De seguida, o senhor Presidente da Assembleia deu oportunidade ao público 

presente de manifestar as suas opiniões, tendo o senhor José Augusto Coutinho proposto 

a inclusão de uma cláusula no regulamento do cemitério que permitisse a venda de uma 

sepultura a quem fosse detentor de duas ou mais. ----------------------------------------------

------E nada mais, havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta que depois de lida em voz alta vai ser aprovada e assinada pelo Presidente 

de Assembleia e pela Secretária que a lavrou.--------------------------------------------------- 

------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 

------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

 


