
Moção “Sobre o 1º ano das eleições autárquicas na Freguesia de Arroios” 
 
 

 
No momento em que se completou um ano sobre a realização, a 29 de setembro de 
2013, das primeiras eleições autárquicas realizadas na nova freguesia de Arroios, 
os membros da Assembleia de Freguesia eleitos pelo Partido Socialista submetem a 
esta Assembleia, na sua qualidade de orgão deliberativo democrático do poder local 
representativo da população de Arroios, uma moção no sentido de congratular e de 
manifestar o seu reconhecimento pelo trabalho efetuado pelo Executivo da Junta de 
Freguesia de Arroios, eleito nas mencionadas eleições, bem como por todos os 
funcionários dos três pólos. 
 
Num ano em que, além das naturais dificuldades decorrentes da reorganizacão de 3 
freguesias numa única Freguesia nomeadamente quanto a funcionários, 
uniformização de procedimentos, novas competências etc, este Executivo teve 
ainda de enfrentar obstáculos inesperados, nomeadamente de ordem financeira já 
discutidos nesta Assembleia. 
 
Contudo, apesar de todos os constrangimentos, e – reafirma-se - em apenas um 
ano, o Executivo, nao se limitou a arrumar a casa tendo mostrado também trabalho 
prolífico e de qualidade, em prol da população desta freguesia. 
 
Não querendo sobrecarregar a Assembleia com dados que à mesma já foram 
atempadamente apresentados, nomeadamente através das informacões escritas da 
Senhora Presidente da Junta, não queremos deixar de realçar, como meros 
exemplos da preocupação dos membros do Executivo, a reabilitação da Escola 
Leão de Arroios, a reabilitação do jardim junto ao Hospital dos Capuchos, o 
funcionamento das fontes do jardim Constantino e do jardim da Praça José Fontana, 
a abertura dos sanitários do jardim Constantino, a abertura de um centro de apoio 
aos sem-abrigo no Largo de Santa Bárbara, as obras no Mercado 31 de janeiro, a 
limpeza da Rua das Barracas, o sucesso da praia campo para as crianças e os 
seniores, etc., etc. 
 
Apesar de todas as realizações mencionadas - entre muitas outras que seria 
fastidioso mencionar – o Partido Socialista congratula-se pelo facto deste Executivo 
ter ainda mais 3 anos de trabalho árduo pela frente, podendo-se, pois, esperar que 
muito mais será feito para melhorar as condições de vida da população da nossa 
freguesia. 
 
Existem contudo alguns aspetos que necessitam de redobrada atencão e que serão 
certamente desafios a vencer. Como exemplos nomeamos a higiene urbana e o 
espaço público, sendo que, no caso deste último, sabemos que as questões mais 
prementes são da competência da Câmara Municipal mas esperamos, 
naturalmente, que o Executivo faça a necessária pressão para resolver esta e 
outras questões. 
 
Por último, mas nao menos importante, gostariamos de realçar e de agradecer o 
trabalho de todas as forças politicas sem exceção representadas na Assembleia de 
Freguesia pelas críticas construtivas, pelo seu zelo e pelos contributos que tem 



dado com várias ideias que o Executivo democraticamente tem acolhido, fazendo 
desta Assembleia de Freguesia um verdadeiro Fórum Democrático e um exemplo 
de como o contributo dos diferentes partidos pode, com cooperacão, diálogo e 
trabalho construtivo, enriquecer o trabalho autárquico para que a Freguesia de 
Arroios possa proporcionar aos seus cidadãos todas as condicões para que seja 
mais dinâmica, mais moderna e mais solidária. 
 

À aprovação da Assembleia de Freguesia de Arroios reunida no dia 30 de setembro 
de 2014, os eleitos do Partido Socialista. 


