
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE ARGANIL 

 

-------- Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, reuniu no 

edifício sede da Freguesia esta Assembleia pelas nove horas, de conformidade 

com a convocatória enviada, tendo-se verificado a ausência da Sra. D. Lília 

Catarina Tiago Alves do Partido Socialista, a qual justificou a sua falta por 

escrito e também a ausência da Sra. D. Ana Patrícia Rodrigues Trindade do 

Partido Social Democrata. ----------------------------------------------------------------- 

--------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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Presidente desta Assembleia usou da palavra para lembrar que entre a 

última reunião e esta houve nesta sala um acto de muito louvor. Disse em nome 

desta Assembleia hoje aqui reunida, que se congratulava com a deliberação do 

executivo e se regozijava com a iniciativa tomada da colocação da fotografia de 

Eduardo das Neves Ventura por ter sido o primeiro Presidente desta Freguesia 

eleito por sufrágio, assim como a fotografia do nosso Presidente, Sr. Ramiro 

Castanheira Jorge, presidente desta Freguesia durante vinte e oito anos, nos 

serviu com toda a sua entrega sempre apoiada pelos seus fregueses que sempre o 

honraram. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

congratula-se com tudo que foi executado porque as obras efectuadas com os 

orçamentos, foram-no em 96,66%, demonstrando que se cumpriu com o que foi 

previsto, apesar de ter sido um ano difícil. Pediu atenção ao executivo e em 

particular ao Secretário, Sr. António Manuel Duarte Machado Branco que 

tratasse em linhas gerais o que decorreu. Pelo Sr. António Manuel Duarte 

Machado Branco, disse que mérito do executivo, pois ele só entrou em 

Novembro de dois mil e sete, mas salientou que foi um grau de execução muito 

satisfatório e este ano teria que ser enaltecido com uma boa taxa de execução. 

Disse também que as obras consideradas importantes foram cumpridas, pois foi 

um objectivo sinceramente obtido e relevante. ------------------------------------------

--------Pelo Presidente desta Assembleia foi dada a palavra ao porta-voz do 

Partido Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa, o qual disse que por não estar 

à vontade para poder fazer o seu comentário, pois devido a um imprevisto não 

pode ler as Contas de Gerência do ano dois mil e sete. Também subscreveu as 

palavras do Sr. Leonel da Conceição Costa o deputado do Partido Socialista, Sr. 

Joaquim António Mendes Candeias, assim como o Sr. Antonino da Costa 

Amorim Teixeira, o qual pediu alguns esclarecimentos ao executivo sobre as 

verbas atribuídas, como por exemplo à Calçada do Alto da Cova junto à Capela, 

o qual o Tesoureiro deste executivo disse que passara para este ano. ---------------- 

--------Pelo deputado do Partido Social Democrata, Sr. Albertino da Costa 

Santos, pediu também esclarecimentos das verbas atribuídas ao Maladão, o qual 

o executivo também exemplificou as obras efectuadas. ------------------------------- 



--------Pelo deputado do Partido Social Democrata, Sr. João Manuel Pinto 

Vinagre, disse que já fez parte do final e que realmente foi uma boa execução, 

sem dúvida alguma. ------------------------------------------------------------------------- 

--------Feita a votação, foi aprovada por maioria com três abstenções do Partido 

Socialista e quatro votos a favor do Partido Social Democrata. ----------------------

--------Ponto número três, foi aprovado por unanimidade a alteração feita pelo 

executivo às tabelas de taxas propostas. -------------------------------------------------

--------Ponto número quatro, foi lido o relatório pelo Presidente desta Assembleia 

do primeiro trimestre do ano dois mil e oito das obras e reparações executadas. 

Pelo Tesoureiro do executivo foi pedido a todos os membros desta Assembleia a 

colaboração que quiserem e puderem dar para a actualização da Página da 

Internet, pois esta página permite ao freguês consultar todos os serviços deste 

executivo. -------------------------------------------------------------------------------------

--------Pelo Sr. Leonel da Conceição Costa do Partido Socialista, referiu mais 

alguns pontos de interesse assim como: o triângulo que está à entrada da estrada 

do Vale da Nogueira, pois merece ser mais cuidado e alindado. A estrada do Vale 

da Nogueira continua cheia de buracos, convinha tratar já para não haver 

despesas maiores. Na nossa Vila, na Torre, os paralelos estão soltos, feios e 

perigosos. Mais uma vez alerta que a rua que vem das escolas até ao Sr. 

Fernando Carreira Dias que é uma artéria principal da Vila, continua na mesma. -

--------Pelo Sr. Joaquim António Mendes Candeias do Partido Socialista, 

pergunta porque é que a rua que vai para o Vale da Nogueira já tem passeios e do 

lado oposto não, e pergunta se há alguma lógica se a Comissão de Moradores 

pedir à Junta ou à Câmara um apoio para tal efeito? -----------------------------------

--------Pelo Sr. Antonino da Costa Amorim Teixeira do Partido Socialista, que a 

Rua do Parque das Merendas no Casal de S. José tem de ter mais manutenção 

pois qualquer dia está intransitável, e tem também a falta de um Bip, pois é 

mesmo na curva, é uma necessidade. -----------------------------------------------------

--------Pelo Sr. Albertino da Costa Santos do Partido Social Democrata, disse 

também que foi pedido um Bip para a rua que vai dos Cadavais para a Capela e 

ainda não está, o aqueduto continua entupido. ------------------------------------------ 

-------- Antes de terminada esta sessão o Presidente desta Assembleia agradeceu a 

todos o seu entendimento, ficando marcada para o próximo dia vinte e sete de 

Junho a próxima reunião. ------------------------------------------------------------------ 

--------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. ---------------------------------------------------------------------- 

 


