
ACTA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE ARGANIL 

 

 

-------- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, 

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

trinta minutos, de conformidade com a convocatória enviada, tendo-se verificado 

as ausências dos deputados Lília Catarina Tiago Alves e Joaquim António 

Mendes Candeias, todos do Partido Socialista. ----------------------------------------- 

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

Fernandes, dando início ao ponto número um, tendo sido lida a acta da sessão 

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 

--------Passando ao ponto número dois, o Presidente desta Assembleia convidou o 

executivo a falar sobre o Plano e Orçamento para 2009. O Secretário deste 

executivo, António Manuel Duarte Machado Branco, fez-nos uma pequena 

demonstração do que foi executado, dizendo que foram feitas algumas visitas às 

várias localidades, assim como Comissões de Melhoramentos e ouvido alguns 

munícipes, o qual pensa ser um orçamento equilibrado tendo satisfeito a todos no 

geral.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------O Tesoureiro deste executivo, João António Travassos Nunes, fez também 

algumas explicações sobre as verbas atribuídas, dizendo que é difícil propormos 

grandes projectos pois como todos sabem é difícil concretizá-los.-------------------

--------O Presidente desta Assembleia deu a palavra ao porta voz do Partido 

Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa, o qual deu o seu parecer dizendo que 

este ano está muito mais fácil de compreender as verbas, estão mais bem 

distribuídas e que refere o Maladão com uma verba justa. Não acordou com a 

diminuição de verba atribuída aos Bombeiros Voluntários Argus, mas também 

concordou que com ano de Comemoração dos Bombeiros algo mais poderia ser 

atribuído aos mesmos. Salientou que também o Rochel foi mais beneficiado em 

relação à Aveleira, mas temos que ser compreensivos pois com boa vontade tudo 

se consegue. ----------------------------------------------------------------------------------

--------Pelo Presidente desta Assembleia disse que, como balanço final 

concordam e foram honestos que houve uma melhoria no Plano e Orçamento 

para 2009. ------------------------------------------------------------------------------------

--------Pela deputada Ana Patrícia Rodrigues Trindade do Partido Social 

Democrata, deu a sua opinião onde demonstrou a sua satisfação em relação ao 

mesmo e salientou o executivo pela execução das obras no Casal de S. José e 

Nogueira. Estão de parabéns, disse a mesma. -------------------------------------------

--------Pelo deputado Albertino da Costa Santos do Partido Social Democrata 

também deu o seu parecer favorável pela verba atribuída ao Maladão, como no 

geral. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Pelo Presidente desta Assembleia submeteu o Plano e Orçamento a 

votação o qual foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------

--------Ponto número três, o Presidente desta Assembleia deu a palavra ao 

deputado Leonel da Conceição Costa do Partido Socialista, o qual salientou as 

obras feitas na Gândara, os passeios estão muito acessíveis mas também há uns 

pequenos reparos a fazer para melhor acessibilidades e embelezamento. Alertou 



mais uma vez para a construção da ETAR do Casal de S. José e Rochel e na 

construção da Estrada das Lavegadas. ----------------------------------------------------

--------Pelo Secretário deste executivo, António Manuel Duarte Machado Branco, 

foi dada a informação que em relação às ETAR e Estrada das Lavegadas já foi 

enviado um ofício ao executivo camarário o qual respondeu que, quanto às 

ETAR há estudos contraditórios e quanto às Lavegadas vão fazer um projecto 

pois é uma alternativa à estrada principal e esperamos que este estudo chegue até 

nós para podermos avançar com alguma coisa. -----------------------------------------

--------Pela deputada Ana Patrícia Rodrigues Trindade do Partido Social 

Democrata falou na Estrada do Mourão (Zé d’Avô) e na estrada de Chão de 

Amandos e falou desiludida na alternativa que o executivo camarário deu à 

estrada do Sub-Paço. Falou também na Escola do 1º Ciclo, que continua nada 

acessível devido ao estacionamento pois já fez ali INEM e quase não foi possível 

passar. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------Pelo deputado João Manuel Pinto Vinagre do Partido Social Democrata, 

deu também o seu parecer falando nos passeios que realmente também acha uma 

obra bonita mas reparou que aquela estrada (Café do Sr. Armando) está muito 

degradada. Referiu-se também ao Jardim da Torre que deve ser mais embelezado 

e que, quanto à obra está óptima e fala na sua manutenção pois é o principal. -----

--------O Presidente desta Assembleia falou da iniciativa do executivo em se 

realizar o passeio ao Pinhal da Freguesia nas Torrozelas em que o nosso 

(falecido) e querido Presidente, Sr. Ramiro Castanheira Jorge, tanto falou mas 

que não foi possível realizar. Ficou decidido entre todos os presentes o dia 25 de 

Abril a visita ao pinhal com todos os elementos do executivo e Assembleia e suas 

famílias bem como o Sr. Abel Ventura Fernandes do Partido Socialista e o Sr. 

António Joaquim do Partido Social Democrata que durante alguns anos fizeram 

parte desta Assembleia e que tanto falavam neste nosso pinhal. ---------------------

--------O Presidente desta Assembleia fez mais uma vez a leitura das obras e 

outras reparações feitas no último trimestre. --------------------------------------------

--------Ficou marcada a próxima reunião para o dia vinte e quatro de Abril de 

dois mil e nove pelas vinte e uma horas. -------------------------------------------------

---------O Presidente desta Assembleia deu por encerrada esta sessão, da qual foi 

lavrada a presente acta, que vai ser assinada por todos os presentes. ---------------- 

 


