
ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE ARGANIL 

 

 

-------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho 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. ------------------------------ 

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

Fernandes e antes da Ordem do dia fez questão de manifestar a sua satisfação 

pela total presença dos membros desta Assembleia. ----------------------------------- 

--------Passando ao ponto número um, foi lida a acta da sessão anterior, a qual foi 

aprovada pela maioria. --------------------------------------------------------------------- 

--------Antes do ponto número dois, o Presidente desta Assembleia não quis 

deixar passar em vão o facto que decorreu na nossa Freguesia, a condecoração de 

que foi agraciado pelo Sr. Presidente da República, o Sr. Professor José Dias 

Coimbra, figura de grande destaque do Concelho de Arganil e da Beira Serra, 

homem de grande valor e que dignificou Arganil, e que propõe a esta Assembleia 

um voto de Louvor, o qual foi aprovado por maioria com abstenção de um 

deputado do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------

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

voz do Partido Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa, o qual fez alguns 

reparos no referente a limpezas, assim como, na Barrosa, atrás das escolas e atrás 

da casa do Sr. Ribeiro e do Sr. Carlos Andrade, as silvas continuam na estrada do 

Vale Nicolau. Na antiga lixeira diz que é vergonhoso pois é um despejo de tudo.  

--------Quanto à estrada do Vale Nicolau só reparada até à casa do Sr. Dr. 

Quaresma, a partir daí nada. Da casa do Francês até à casa dos Delfins não está 

também alcatroada. Em S. Pedro a Rua do Cobra até à rotunda continua 

vergonhosa, os buracos na estrada do Vale da Nogueira continuam, a limpeza na 

Ribeira de Folques e depósitos de lixo em sítios impróprios, tais como nas 

margens do Rio Alva. Estes reparos feitos pelo Sr. Leonel foram debatidos pelo 

tesoureiro do executivo, Sr. João António Travassos Nunes. ------------------------- 

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

Candeias, foi lembrado que as lombas que vão para Pombeiro estão uma 

vergonha e lembrou também os passeios e a urbanização. ---------------------------- 

--------Pelo deputado do Partido Socialista, Sr. Antonino da Costa Amorim 

Teixeira, diz que como deputado desta Assembleia quer que a sua voz também 

seja ouvida, pois não houve seguimento aos reparos desde a última sessão. -------

--------Pelo Presidente desta Assembleia foi lido o relatório de obras e reparos do 

último trimestre, ficando marcada para o próximo dia vinte e seis de Setembro 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. ---------------------------------------------------------------------- 

 


