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PLANO DE ACTIVIDADES 

 

2009 

 

 

NOTA INTRODUTÓRIA: 

 

Serve o actual documento para dar cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 

com a alteração da Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro de 2007. 

 

Ao abrigo do art.º 3, n.º 2, alíneas a) e b) da Lei supra citada, a Junta de Freguesia de 

Alvarães submete à apreciação da Assembleia de Freguesia de Alvarães, o 

Orçamento para 2009, bem como as Taxas para o referido ano. 

 

Tudo indica que no decorrer do ano de 2009 ficará a freguesia de Alvarães mais 

enriquecida devido à concretização de consideráveis investimentos públicos em cujos 

processos já foram ultrapassadas algumas dificuldades e feitos alguns ajustes, a cargo 

da Refer, Instituto de Estradas, Segurança Social e Câmara Municipal. 

 

Da alternativa ao apeadeiro, polémica quanto desejada, o processo encontra-se em 

desenvolvimento no terreno. 

 

A Estradas de Portugal construiu, em parceria com a Câmara, a rotunda no 

cruzamento da Zona Industrial, disciplinando e tornando mais seguro o acesso à Rua 

dos Cruzeiros, e no próximo ano deverá avançar para a respectiva iluminação pública. 

 

Surgirá o alargamento da nova fase industrial do Neiva, na Freguesia de Alvarães, há 

muito reivindicada e projectada por esta Junta de Freguesia, encontrando-se em fase 

de desenvolvimento do respectivo projecto. Mais de 60 % dos terrenos para 

implantação de unidades industriais já estão vendidos. 

 

O acordo da Creche já foi celebrado entre o Ministro da Segurança Social e do 

Trabalho e a entidade receptora, Posto de Assistência Social de Alvarães. A Junta de 

Freguesia vai regularizar o direito de propriedade à entidade referida. 
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Todos os investimentos de vulto e que se traduzem em beneficio das populações são 

objecto de processos burocráticos morosos. A capela mortuária não escapa à regra 

mas está, depois de angariado o terreno, entregue à entidade responsável e a junta 

está à inteira disposição para agilizar o processo. 

 

Não sendo a Junta de Freguesia a tutela de qualquer destes investimentos, pode 

eventualmente ser incumbida por subdelegação de competências de alguma 

intervenção a nível financeiro pelo que fica em aberto a hipótese de uma possível 

rectificação orçamental 

 

O novo PDM contemplou um aumento significativo da área de construção na 

freguesia, nomeadamente nos terrenos sob jurisdição da Junta de Freguesia. 

 

Nas Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, são contempladas quatro áreas 

de actuação, que consideramos comportar no seu conjunto a globalidade dos 

legítimos anseios dos Alvaranenses: 

 

1ª - Acessibilidades / Rede Viária. 

 

A Freguesia de Alvarães é uma terra de grandes dimensões em termos de área e de 

rede viária. Quase centena e meia de pequenos e grandes caminhos e ruas constitui 

um colossal desafio para qualquer junta de freguesia.  

 

Neste domínio, o qual mexe particularmente, com o quotidiano de todos, já muito tem 

sido feito e, não esmorecendo, continuaremos o árduo trabalho de proceder ao 

alargamento dos arruamentos mais estreitos e, sendo financeiramente viável, melhorar 

ou alcatroar o piso. 

 

Não daremos tréguas às entidades responsáveis na matéria, até que sejam 

requalificadas as portas de Alvarães (Poente) e conferidos o direito e a dignidade que 

a freguesia há muito reclama. 

 

Também, e em sintonia com o anterior parágrafo, colocaremos as placas 

identificativas nas entradas de Alvarães e procuraremos manter em bom estados 

todas as placas de trânsito que sejam da nossa responsabilidade, existentes nas ruas. 
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Estamos a acompanhar o desenvolvimento do processo da supressão do Apeadeiro 

(Passagem de Nível) e continuaremos prontos a intervir, sempre em defesa dos 

interesses da freguesia.  

 

2ª – Formação / Cultura 

 

Tendo sido durante estes últimos anos a nossa freguesia um marco de referência em 

Educação e Formação Adultos, renovamos o propósito de dar continuidade a esta 

política de intervenção junto dos alvaranenses, acolhendo também e sempre com 

muito agrado, cidadãos de freguesias próximas.  

 

Terá a Comissão da “Festa das Cruzes”, como sempre, o nosso apoio; estaremos 

atentos às necessidades das escolas do Ensino Básico, que nos digam respeito; 

marcaremos presença, por altura das festas da Páscoa e Natal, junto dos alunos 

destas e do Centro de Bem-Estar Infantil de Alvarães, comparticipando nas suas 

prendas. Também patrocinaremos a peregrinação a Fátima aos idosos e portadores 

de deficiências assim como a acompanhantes e, poderão ainda contar com o apoio 

possível, todas as associações e colectividades de Alvarães. Continuaremos a prestar 

o serviço de transporte escolar. 

 

Relativamente à página da internet vamos inserir mais informação e torná-la mais 

dinâmica. 

  

Por fim, manteremos viva a intenção de concretizar, o mais breve possível, a 

construção para o Núcleo Museológico da Cerâmica e criar o Museu do Pão e do 

Linho na Azenha d’ Almerinda. 

 

3ª Higiene Urbana e Ambiente 

 

É nossa intenção concluir a intervenção na área do artigo rústico 847, cuja 

regularização se encontra em fase bastante adiantada. É com muito agrado que 

vemos este espaço, na Costeira, na fase final de selagem das barreiras ali existentes. 

Esperamos concluir esta intervenção e acudir pontualmente, em terrenos adjacentes, 

limpando a vegetação espontânea que já está a tomar proporções preocupantes. 
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Garantiremos o asseio das nossas ruas, canteiros e espaços verdes, considerando 

sempre a escassez de meios humanos e a determinação de não usar para o efeito os 

herbicidas. Ainda neste particular convém referir, para se ajuizar, que os locais e a 

área carentes dos serviços de limpeza e jardinagem já não são os que eram! 

Gostaríamos de ver a requalificação do largo do Xisto levada a cabo durante o ano de 

2009. 

 

Diligenciaremos junto das entidades responsáveis pela instalação das redes do 

saneamento básico e pública de água, para que seja acelerada a sua implementação. 

Esperamos que, em princípio, as primeiras intervenções serão levadas a cabo nas 

zonas da Costeira e do Padrão. 

 

4ª Equipamentos 

 

Da creche, sabemos que a construção brevemente surgirá para contentamento dos 

pais que lá poderão confiar seu filhos.  

 

E porque o local onde esta será implantada serve de arrumo às alfaias da junta de 

freguesia e outros materiais, terá que ser desocupado, urge eleger um local para 

albergar os referidos utensílios da junta de freguesia. 

 

A Capela Mortuária está no bom caminho e o respectivo processo entregue à entidade 

responsável pela sua construção e futura gestão.   

 

A Farmácia, cujo concurso já foi realizado conhecendo-se desde o dia 14 de 

Novembro a lista dos candidatos admitidos a concurso, pode abrir a qualquer 

momento. 

 

Está agendada a reparação e ampliação da EB1/Igreja para nela funcionar o centro 

escolar de Alvarães.  

 

Daremos andamento aos trabalhos que conduzirão à ampliação do Cemitério. 

 

Quanto à Extensão de Saúde atribuída à nossa freguesia, informamos que a nova 

legislação alterou todo o processo. Os centros de saúde, agora designados por 
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Unidades de Saúde Familiar, para se tornarem realidade têm de cumprir os requisitos 

mencionados na lei em vigor (6 mil utentes e 2 a 4 médicos). 

 

CONCLUSÃO 

 

Numa altura em que nos preparamos para entrar no último ano deste mandato, é com 

orgulho e satisfação que constatamos ter cumprido praticamente todas as promessas 

que fizemos aos alvaranenses. 

 

Nos últimos sete anos, a cara de Alvarães mudou. 

Adquiriu o estatuto de Vila; a água e o saneamento estão aí, o gás natural está a 

chegar; a farmácia, a creche e a capela mortuária têm os seus processos burocráticos 

concluídos ou em conclusão; a rotunda da Zona Industrial deixou de ser uma miragem; 

as passagens de nível estão a um passo de desaparecerem definitivamente da 

freguesia; a rede viária e os caminhos agrícolas conheceram grandes melhorias; há 

novas acessibilidades na calha, que vão desentupir o centro da freguesia; o novo 

centro escolar vai arrancar, conferindo maior dignidade e comodidade a professores e 

alunos; a nova zona industrial de Alvarães está a nascer e vai criar mais riqueza e 

mais emprego na freguesia; a azenha foi recuperada e é hoje o núcleo central de uma 

grande zona de lazer, que restitui o rio Neiva aos alvaranenses; o cemitério sofreu 

melhoramentos de vulto. 

Não conseguimos a almejada escola profissional, mas conseguimos transformar a 

sede da Junta e outros espaços da freguesia em autênticas escolas, onde mais de mil 

pessoas tiveram formação em várias áreas, desde a 4ª classe até ao 12º ano, 

passando por disciplinas como o Inglês, tecnologias de informação, higiene e 

segurança no trabalho, stress e assédio no trabalho, apoio familiar e à comunidade, 

boas práticas agrícolas, arte floral, padaria e pastelaria, espaço Millenium. 

 

Durante 4 anos funcionou nas instalações da Junta de Freguesia uma Unidade de 

Inserção na Vida Activa que foi um pólo dinamizador das actividades levadas 

posteriormente a cabo. 

 

Centenas de jovens foram envolvidos em programas ocupacionais do Instituto 

Português da Juventude, nomeadamente de prevenção de fogos florestais e ocupação 

de tempos livres.  

 

 



 

6 de 6 

 

Todos os anos, os nossos idosos têm direito a um patrocínio para uma peregrinação a 

Fátima. 

 

Conseguimos benefícios junto da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da 

Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo e da Segurança 

Social para famílias carenciadas respeitante a saneamento, abastecimento de água e 

melhorias das condições habitacionais. 

 

Recuperamos o nosso campo de jogos e demos-lhe vida, através de um protocolo 

com uma equipa de futebol. 

 

Alvarães já tem duas caixas Multibanco, que há muito eram reivindicadas. 

 

No aspecto financeiro, conseguimos sanear as dívidas, que eram muito elevadas. 

 

A Junta tem tido capacidade e sagacidade para concorrer a programas para estágios 

de jovens licenciados. Nos dois últimos anos, tivemos direito a cinco estagiários. A 

nível nacional, somos a única junta da nossa dimensão que teve sucesso nestas 

candidaturas. 

 

Devemos ser também caso único, a nível nacional, em termos de presença e de 

disponibilidade do presidente da Junta. Eleito em regime de voluntariado, dedica-se de 

corpo e alma, todos os dias da semana, ao trabalho autárquico. 

 

Porque, para nós, Alvarães está sempre em primeiro lugar. 

  

Freguesia de Alvarães, 05 Dezembro de 2008 

 

Fernando Alberto Vilarinho Martins (Presidente) 

 
 

Armando dos Santos Faria (Secretario) 

 
 

Maria Helena Martins de Oliveira (Tesoureira) 


