
ACTA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE ARGANIL 

 

 

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

reuniu esta Assembleia no edifício sede da Freguesia pelas vinte e uma horas de 

conformidade com a convocatória enviada, tendo-se verificado a ausência do 

deputado Antonino da Costa Amorim Teixeira do Partido Socialista. --------------- 

--------Aberta a sessão pelo Presidente desta Assembleia, Sr. Joaquim Marques 

Fernandes, foi dado início ao ponto número um da ordem de trabalhos com a 

leitura da acta da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade e 

assinada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Passando ao ponto número dois, o Presidente desta Assembleia leu a 

Informação do Trimestre e da actividade financeira deste executivo. --------------- 

--------O Tesoureiro deste executivo, Sr. João António Travassos, pediu a palavra 

e propôs a esta Assembleia um voto de louvor, que fica anexo a esta acta, ao Sr. 

Joaquim Marques Fernandes, que serviu a freguesia como Presidente desta 

Assembleia durante trinta e três anos. O voto de louvor foi aprovado por 

unanimidade e aclamação. ----------------------------------------------------------------- 

--------O Presidente da Mesa, Sr. Joaquim Marques Fernandes, dirigiu algumas 

palavras a esta Assembleia dizendo que não era merecedor deste acto pois esteve 

sempre aqui com o espírito de servir e que foram trinta e três anos que valeram a 

pena. Agradeceu também às Secretárias pelo tempo que serviram, acabando por 

dizer que fez aqui grandes amigos. ------------------------------------------------------ 

--------O deputado do Partido Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa 

concordou com o voto de louvor feito pelo executivo, dizendo que foi sempre um 

Presidente justo, honesto e dando sempre a mesma oportunidade a todos os 

deputados. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Na análise de assuntos de interesse para a Freguesia, o Presidente desta 

Assembleia deu a palavra ao porta voz do Partido Socialista, Sr. Leonel da 

Conceição Costa, o qual salientou que as obras para a colocação dos contentores 

do lixo estão acabadas e bem feitas, pena que não estejam ainda os caixotes no 

devido lugar, situação que deve ser transmitida ao Município. -----------------------

--------O Secretário do executivo, Sr. António Manuel Duarte Machado Branco 

pediu a palavra para agradecer a todos o trato que lhe foi dispensado durante este 

mandato. --------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado do Partido Social-democrata, Sr. Albertino da Costa Santos, 

pediu a palavra para agradecer a obra feita Maladão. --------------------------------- 

--------Não havendo mais a tratar, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu 

por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta, que vai ser assinada 

por todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------- 

 


