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Mensagem do Presidente da Junta de Freguesia
Estimados Maiorquenses,
Decorrido um ano, com a responsabilidade e transparência que
acarreta o exercício da gestão autárquica da nossa Freguesia,
impõe-se fazer um balanço desse exercício.
Para uma melhor compreensão e alcance, pretende-se, com
este boletim informativo, apresentar esse balanço, de forma
resumida, mas sistematizada, tendo como base as informações
prestadas pelo executivo aquando das diversas sessões de
Assembleia de Freguesia.
Serve o mesmo, ainda, de ponto de partida e/ou de
continuidade no desenvolvimento planeado e sustentado, de
forma a projetar a nossa Freguesia e os que nela habitam a níveis
de cidadania que nos permitam continuar a ter orgulho em
sermos Maiorquenses.

Proximidade e Transparência. Rigor.
Evolução.
Dedicação à Terra.

Rui Ferreira

CENÁRIO A 23.10.2017
“LESLIE”
EDUCAÇÃO E SERVIÇOS
OBRAS DESENVOLVIDAS
VALÊNCIAS DA FREGUESIA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
FINDAGRIM 2018

RESUMO DO CENÁRIO EXISTENTE A 23.10.2017

A

PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E ESPAÇOS PÚBLICOS
Freguesia de Maiorca esteve nos últimos anos numa situação de quase ausência de investimento
em obras de melhoramento ou requalificação do Património Imobiliário e Espaços Públicos.

No período de 2009 a 2017, foi construída a churrasqueira no Parque de Merendas e colocada uma
mesa de grandes dimensões, melhorada a churrasqueira do Parque do Lago, pintadas algumas
fontes e instaladas as motobombas necessárias. Edificou-se o wc no Cemitério de Stº Amaro da Boiça, foi
requalificada a entrada do Cemitério de Maiorca, com arranjo exterior (estacionamento) e fizeram-se alguns
arranjos na piscina.

Em sentido oposto, permitiu-se a degradação
profunda da “Casa da Praça”, propriedade da
Junta de Freguesia de Maiorca e permitiu-se a
igual degradação do prédio “Casa do Seiça”, que,
entretanto, foi vendido no início de 2017.

Tendo a Câmara Municipal requalificado o Largo da Feira Velha
e pavimentado um conjunto de vias: ruas dos Cascões, Casal,
Pocinhos e Costeiras em Stº Amaro da Boiça, bem com a Rua do
Portão Verde em Anta, no período final de 2017, início de 2018.
Também em Stº Amaro da Boiça, assumiu o Município a requalificação total da Rua Manuel Marques Sardão até
à Rua Dr. Uriel Salvador/EN 111 em Maiorca, obra de vital importância para todos nós e que ainda se encontra
em fase de acabamento.
E a restante Freguesia encontrava-se em que estado?
Os equipamentos, propriedade da Junta de Freguesia, encontravam-se em estaleiro aberto, junto do espaço da
Feira Nova, em degradação, expostos que estavam às condições meteorológicas adversas, o que implicava
posteriores reparações dispendiosas. Espaço sem condições de segurança, organização e salubridade, que em
nada dignificava a nossa Freguesia.
A Piscina de Maiorca, a fim de poder ser usufruída com qualidade no período estival, necessitava de uma rápida
intervenção a diversos níveis.
O Parque do Lago encontrava-se em estado avançado de degradação, com uma cobertura vegetal
descontrolada, com a proliferação de infestantes, e as águas com insuficiente oxigenação.
O Cemitério de Stº Amaro da Boiça estava, e ainda está, perto do seu limite de ocupação. Pouco foi feito para
efetivar a sua ampliação e melhoramento. Visto que este procedimento carece de documentação específica,
não havendo nenhum documento legal à data, não era possível proceder à execução da obra em causa.
O Cemitério de Maiorca, em termos de limpeza, que compete à Junta de Freguesia, estava em situação caótica,
mesmo em vésperas da semana da Celebração do Dia de Todos os Santos.
As intervenções em vias rodoviárias, exceto as acima referidas, foram mínimas.
Não existia inventário dos equipamentos, ferramentas e utensílios diversos (exceto do ATL), decorrente da
aplicação da Lei Autárquica.
Sistemas e equipamentos informáticos desatualizados a nível de hardware e software.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

N

o início do nosso mandato, a 23 de outubro de 2017, deparou-se este Executivo com a inexistência
de planos de futuro, de projetos de melhoramentos e de perspetivas de investimentos na nossa
Freguesia.

No quadro abaixo, de forma sucinta, explanamos a situação financeira à referida data.

Descrição
Saldo em caixa (CGD + CCA) a 23.10.2017

Valores
286,62 €

Dívidas a fornecedores (do executivo 2013/2017)

15.352,06 €

Dívidas à Segurança Social (do executivo 2013/2017)

17.527,68 €

Dívidas a entidades Bancárias (trator e corta-sebes, do executivo 2013/2017)

25.082,91 €

Dívidas à A.F. Mendes Pinto (do executivo 2005/2009)

32.596,25 €

Valores Médios Mensais de Remunerações

5.250,00 €

Valores Médios Mensais de Contratos (edp, águas, combustíveis, comunicações, etc)

2.850,00 €

DADOS A RETER:
O F.E.F. (Fundo de Equilíbrio Financeiro) anual (2017) da Freguesia de Maiorca foi de: 49.190,38 €.
A última parcela do FEF, referente ao último trimestre no valor de 12.293,46 €, recebida a 12 de
outubro de 2017, foi consumida na totalidade em diversos pagamentos a fornecedores, até ao dia
20 de outubro de 2017, três dias antes deste executivo tomar posse.
À data da tomada de posse:
- não haver capacidade financeira para assumir qualquer tipo de compromisso perante os diversos
fornecedores;
- não haver condições financeiras efetivas de assegurar o pagamento de salários e subsídio de Natal
aos funcionários da Junta de Freguesia;
- constatou-se ainda que duas das funcionárias da Junta de Freguesia de Maiorca assumiram horas
excessivas de trabalho, situação que provocou uma acumulação excessiva de dias de férias por gozar
(atingindo o total de 72 dias num dos casos).
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APÓS 23.10.2017
AÇÕES IMEDIATAMENTE DESENVOLVIDAS POR ESTE EXECUTIVO
Perante cenário exposto, o rumo seguido foi:
1º - Analisar o estado da Freguesia, sem recurso aos dados dos registos anteriores, até porque esses dados não
eram coerentes.
2º - Detetar os problemas mais graves e urgentes.
3º - Procurar soluções. Reunir com fornecedores. Ouvir a população. Resolver caso a caso, sempre com atenção
a eventuais situações omissas.
Para o cumprimento dos objetivos a que nos propusemos, foi necessário um esforço interno absolutamente
extraordinário.
O pessoal ao serviço da Junta de Freguesia rapidamente entendeu os nossos objetivos, respondendo de forma
empenhada, voluntariosa e com espírito de sacrifício a todas as situações, nas diversas áreas de atuação em
que foi chamado a intervir.
Após a análise das múltiplas e complexas situações, em alguns casos dramáticas, em que a Freguesia se
encontrava, foram de imediato tomadas diversas decisões com as correspondentes ações, quer na
reorganização interna quer na intervenção urgente no espaço público.
Simultaneamente, iniciámos processos de informação, consulta e de articulação com o Município.
Com os dados e factos apurados à data, explanámos as necessidades e carências existentes, bem como o plano
de ação que achámos mais adequado às exigências imediatas de intervenção.
Compreendida a urgência, fomos apoiados. De forma gradual, mas contínua.
No início do ano de 2018, iniciou este executivo o seu plano de desenvolvimento para Maiorca.
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Despesas médias mensais da Freguesia
(Abordagem simplificada)

A

s despesas da Junta de Freguesia de Maiorca estão em larga maioria relacionadas com os seguintes
itens:

Funcionários, despesas administrativas e de exploração (energia, águas, seguros, telecomunicações,
consumíveis, combustíveis, etc.), compromissos bancários (prestação do trator), dívidas à Segurança Social
(anteriores ao nosso mandato), produtos alimentares (cantina) e outras devidamente discriminadas e
contempladas em orçamento.
No quadro abaixo, explanamos as despesas em causa:

Descrição da Despesa – Entidade
Remunerações Pessoal
(Valor bruto, inclui IRS e Segurança Social)

Remuneração TOTAL Executivo
(Pres/Sec/Tes)
(este valor é repartido pelos três membros do
executivo)

Renda Estaleiro/armazém
(Equipamentos da JFM – Foz Sociedade Motociclos)

Valores médios MENSAIS
(amostra obtida com base nos resultados financeiros do 1º semestre de
2018)

6.098,49 €
714,41 €
250,00 €

Administrativos Diretos/ Variáveis
(Combustíveis, Comunicações, contabilidade,
impressora, seguros, consumíveis e outros)

Energia e Água
Prestação do Trator (até abril de 2021)
(com início em Abril de 2016 pelo executivo anterior)

Fundações nos Cemitérios existentes
(Empresas do Ramo)

Multas à Segurança Social
(anteriores a 23.10.2017 – Mensalidades até 2022)

542,44 €
1.284,97 €
409,16 €
871,25 €
336,01 €

Desmatagem Contratação Empresa Letser
(correspondente à contratação de 3 funcionários com
equipamento específico para o efeito, durante 22 dias)

Piscina – Contratação Pontual de Auxiliar
(correspondente a 22 dias de trabalho)

6.262,50 €
905,22 €

Cantina (Géneros Alimentares)

1.614,07 €

Aquisição de Equipamentos (por este

1.079,59 €

executivo)

Aquisição de Materiais (para obras e afins)
Apoios Associações, Instituições e Escolas

73,06 €
268,25 €

Nota: No que concerne a despesas gerais, nomeadamente as relacionadas com aspetos administrativos, o
resumo acima não é exaustivo. Saliente-se, no entanto, que estão todas orçamentadas/cabimentadas e
escrutinadas pelas auditorias da empresa responsável para os devidos efeitos.
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RECEITAS FINANCEIRAS MÉDIAS DA FREGUESIA
(Abordagem simplificada)

A

s receitas da Junta de Freguesia de Maiorca derivam, na sua maioria, de valores protocolados com
o Município ou com o próprio Estado.

Abaixo apresentamos um quadro onde se conseguem visualizar, de forma genérica, as distintas
fontes de receita da Junta de Freguesia. Obviamente que receitas não podem ser consideradas
“lucro”, visto que decorrem de despesas.

Descrição da Receita – Entidade

Valores médios MENSAIS
(amostra obtida com base nos resultados financeiros do 1º semestre de 2018)

FEF – Verba para Remunerações dos Funcionários e

4.137,30 €

Órgãos - Estado (Disponibilizado trimestralmente)
CMFF - Protocolo de Manutenção de Espaços
Verdes e Públicos

1.678,52 €

Renda Espaço Comercial “Casa da Praça”

250,00 €

(Cegonha Generosa)

Prestação de serviço aos CTT

353,82 €
756,50 €
3.165,41 €

Feiras (17 e 28) - Taxas cobradas a Comerciantes
Atribuição de Alvarás a Título Perpétuo
Valor atribuído à aquisição de campas, fundações e
licenças de inumações

ATL
Suportado pelos Encarregados de Educação

Refeições Escolares
Suportado pelos Encarregados de Educação

Apoio às Refeições Escolares e ATL
Suportado pela CMFF

Apoio Manutenção Piscina – CMFF
Disponibilizado uma vez por ano = 4.000 €

Bilheteira – Piscina/Bar
Somente durante o período de funcionamento
A funcionar durante 84 dias/ valor x3

IMI - Receita obtida via CMFF
Taxas Canídeos - Emitidas pela JFM
Taxas Administrativas - Declarações emitidas
pela JFM

800,22 €
Valores existentes somente
durante o período escolar.

1.306,15 €
1.708,56 €
333,33 €
3.972,21 €
445,60 €
20,17 €
31,50 €

Em síntese, se a Junta de Freguesia de Maiorca obtivesse sempre o mesmo valor médio de receita mensal, esse
corresponderia a 18.959,82 €.
Obviamente, quase todas as receitas, não provenientes do Estado Central ou do Município, dependem de um
número díspar de condições irrepetíveis.
Esta abordagem serve apenas para que seja disponibilizado o máximo de informação sobre as entidades e
atividades administrativas geradoras de receita para a Junta de Freguesia de Maiorca.
Nota: No que concerne a receitas gerais, nomeadamente as relacionadas com aspetos administrativos, o resumo
acima não é exaustivo. Saliente-se, no entanto, que estão todas registadas, contabilizadas e escrutinadas pelas
auditorias da empresa responsável para os devidos efeitos.
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“LESLIE”
O pior 13 de outubro até hoje

N

a noite de 13 de outubro de 2018 a Freguesia de Maiorca (bem como todo o Concelho) foi alvo de
uma tempestade tenebrosa.
Os ventos atingiram os 176 km/h e a nossa Freguesia não voltou a ser a mesma.
Não houve telhado que ficasse incólume, habitação que não sentisse a fúria da “Leslie”, árvore
alguma na Freguesia que não tivesse sentido a intensidade do vento.

Os danos foram catastróficos.
Os Maiorquenses, como é seu apanágio, reagiram
com coragem e puseram mãos à obra nos dias seguintes.
Sem eletricidade, sem comunicações fixas e móveis, com telhados total ou parcialmente destruídos, com ruas e
estradas impedidas da normal circulação rodoviária, mais uma vez os Maiorquenses mostraram a sua força e
vontade.
A Junta de Freguesia de Maiorca agradece a todos os que voluntariamente e de forma abnegada ajudaram no
regresso possível à normalidade da nossa Vila:
aos que cortaram as árvores que impediam ruas e estradas; aos que varreram os resíduos das telhas para as
bermas das ruas; aos que foram indicando e sinalizando os problemas existentes junto das autoridades
competentes.
Recebemos, na sede da Junta, mais de 50 participações sobre prejuízos em edifícios privados, vários relatórios
sobre empresas, danos agrícolas e outros. Participámos estes e todos os danos nos edifícios públicos ao
Município, tal como solicitado pelas entidades competentes.
Dos bens públicos, o Parque do Lago foi quase totalmente destruído; a piscina com vários estragos exteriores; o
Parque de Merendas danificado com a queda de imensas árvores; os telhados da EB1, do Jardim de Infância, do
ATL, da paragem de autocarros; os edifícios da escola primária do Arneiro de Fora, da Casa da Praça, da sede da
UFM, da sede do CDRAF, da sede do CRAS, da Igreja Matriz, da Capela de Sanfins, entre outros, sofreram estragos
de maior intensidade a necessitarem de intervenções urgentes. Também o cemitério de Maiorca sofreu imensos
danos provocados pela queda de vários ramos da árvore existente no local.
No geral, e em síntese final, os prejuízos na nossa Freguesia são praticamente incalculáveis pela sua dimensão
e pelo esforço que exigiram e continuarão a exigir a cada um de Nós.
Temos ainda que deixar um agradecimento especial à equipa de pessoal da Junta de Freguesia, que mais uma
vez deu o máximo de si em prol de todos nós. À equipa da CMFF que, destacada para a quinzena de apoio à
Junta, se juntou neste enorme esforço.
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Escola EB1, Jardim de Infância e Atl
Resumo 2017/2018

O

Complemento Apoio Familiar, o Prolongamento do Horário Jardim Infância e o Serviço de
Refeições são competências da Junta de Freguesia de Maiorca, assinadas em protocolo Municipal
no início de cada mandato.

À Freguesia de Maiorca cabe a função do acolhimento de todas as crianças no período antecedente
ao início das aulas, bem como após as mesmas, caso em que tal serviço nos seja solicitado pelos Encarregados
de Educação.
É também competência da Junta de Freguesia disponibilizar as refeições aos alunos, de acordo com uma ementa
obrigatória, disponibilizada pelos serviços do Município, e que, no nosso caso, é confecionada na hora.
Todos os edifícios deste espaço são propriedade da Câmara Municipal, competindo-lhe a sua manutenção
estrutural, sendo a Junta de Freguesia apenas responsável pela manutenção dos espaços exteriores existentes.
Ainda neste espaço, decidiu o executivo suportar um pequeno arranjo aos equipamentos existentes, com a
pintura e reparação dos bancos.
O espaço infantil, inserido na área da cantina/Jardim de
Infância, encontrava-se já muito degradado e com reduzidas
condições de segurança, pelo que este executivo solicitou ao
Município a sua substituição.
Esta requalificação encontra-se já em concurso, motivo pelo
qual o parque não foi ainda recolocado.
Em breve, contamos ter este espaço devidamente renovado.
Com a passagem da tempestade “Leslie”, perdemos quase
todas as árvores existentes neste recinto (só se manteve
uma árvore em condições de segurança).
Vamos, contudo, transformar este num recinto agradável
para as crianças.

No espaço exterior da EB1, entendeu o executivo da Junta de Freguesia proporcionar uma requalificação,
visando o melhoramento estético e de segurança, tendo sido efetuados arranjos exteriores totalmente
suportados pela Junta de Freguesia, quer em investimento de materiais, quer em mão-de-obra.
A Junta de Freguesia de Maiorca associou-se ao Jardim de Infância e EB1 de Maiorca em todas as iniciativas
de caráter lúdico/educacional promovidos pelas referidas entidades.
Estivemos presentes nas ações de celebração do dia de Halloween, Carnaval, Dia Mundial da Criança e Dia da
Árvore, ofertando um “docinho” a todas as crianças.
No Natal de 2017 assumiu este executivo uma oferta simbólica a cada criança (após aprovação e seleção dos
professores), e em 2018 repetiremos a mesma iniciativa.
“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” – Nelson Mandela.
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OBRA DESENVOLVIDA PELO MUNÍCIPIO
Requalificação do equipamento da Cantina Escolar

D
E

esde a nossa primeira visita à cantina escolar, percecionámos imediatamente a degradação e
antiguidade do equipamento existente, sendo que algum nem sequer funcionava. Existiam
equipamentos emprestados por particulares, que, entretanto, já foram devolvidos.
De imediato, solicitámos ao Município que procedesse à requalificação de referido equipamento,
dentro do menor espaço de tempo possível.
Esta intervenção teve um custo superior a 7.000 € à C.M.F.F., mas a Junta de Freguesia não podia deixar de
insistir na dita requalificação. Antes do início do ano escolar 2018/2019, realizou o Município a solicitada
intervenção e neste momento a cantina está dotada de um conjunto de equipamentos de qualidade,
segurança e durabilidade.
A saber, procedeu-se à substituição e/ou introdução de 1 mesa de apoio, 1 lava-louça com torneira
basculante, 1 fogão, 1 arca vertical, 1 máquina de lavar louça, 1 lavatório para as crianças, 1 exaustor, novos
recipientes de lixo, entre outros pequenos artigos. A Junta de Freguesia havia já adquirido 1 nova varinha
mágica e procedido à pintura da zona destinada à seção da cozinha.
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OBRA DESENVOLVIDA PELA J.F. MAIORCA

P

Pinturas e manutenção de equipamentos de exterior
rocedemos à requalificação de vários equipamentos públicos presentes no exterior da EB1, Jardim
de Infância e em frente à sede da Junta de Freguesia.

A segurança será sempre o nosso lema. Procedemos à substituição de madeiras degradadas nos bancos de rua
e outros equipamentos existentes nos recintos escolares, bem como à sua pintura.
Colocámos pedra ornamental junto das raízes das árvores e em outras áreas de solo.
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Arranjo de diversos Espaços
• Implantação de WC adaptados a pessoas com deficiências motoras nos WC do Largo da Feira Nova.
• Limpeza do antigo Parque Infantil, junto ao Palácio Conselheiro Lopes Branco.
• Reparações de pequenas dimensões em várias ruas da Freguesia.

Na requalificação de vários espaços verdes e outros, procurou o executivo melhoria do
ponto de vista estético, visando também uma adequada manutenção e projetos de
futuros espaços.
Em breve, pretende-se a adaptação do antigo Parque Infantil de Maiorca a zona de
estacionamento pública.
A requalificação dos WC da Feira Nova foi infelizmente prejudicada pelo roubo da
todas as portas dos referidos edifícios, que em breve contamos repor.
Até uma intervenção mais adequada e definitiva, aplicámos alcatrão em vários buracos
existentes nas ruas da Freguesia, no intuito de amenizar o incómodo provocado.
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Remoção de resíduos florestais e “monos” – Remoção do antigo Estaleiro da Junta

P

rocedemos à remoção de lixo espalhado em pontos fundamentais da nossa Freguesia, que
estavam sujos há tempo demais.

Identificámos também os responsáveis pelos inertes do abate de floresta espalhados em vários
locais e solicitámos de imediato a limpeza dos espaços, tornando a nossa Freguesia mais bonita.
A limpeza de vários elementos residuais e outros espalhados pela Freguesia, que prejudicavam imenso o
brilho da nossa Vila.
A desativação, demolição e terraplanagem do antigo estaleiro da Junta de Freguesia de Maiorca foi uma obra
fundamental para o aspeto visual, visto que em nada dignificava a nossa Freguesia. Tendo em conta que, no
geral, o espaço existente integrava o Largo da Feira Nova e servia de fotografia de rosto da Freguesia aquando
da realização do evento “FINDAGRIM”, este executivo trabalhou desde o primeiro dia para a desmobilização
total do mesmo.
Atualmente, de uma forma geral, temos um espaço amplo que serve de estacionamento em dias de feira e
em particular no evento “Findagrim”.
De futuro, reúne condições para outro tipo de aproveitamento benéfico para a Freguesia.
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Pinturas e manutenção

N

o esforço máximo na recuperação da nossa Freguesia, procedemos à requalificação de vários
espaços e equipamentos públicos.
Pintura do mural frontal e do portão de
entrada do Cemitério de Maiorca. Procedeuse também ao arranjo de toda a canalização
e à pintura interior da Capela em zonas
degradadas.

Pintura das Paragens de Autocarro nas Cruzes e Casais. Em
breve teremos todas as paragens requalificadas.
O Município da Figueira da Foz tem vindo a substituir as
paragens de metal por um abrigo mais integrado no
ambiente, mas todas as paragens em alvenaria devem
manter-se.
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Piscina de Maiorca

E

m situação limite a nível financeiro e de mão-de-obra, conseguiu-se fazer obra. Com um
planeamento calculado, investimentos contidos e contratação de pessoal profissional. Fez-se obra.
Construção de uma esplanada exterior
adjacente à Piscina de Maiorca e aplicação
de Relva sintética no espaço interior. Valor
investido: 3.025,34€ €.

A Piscina de Maiorca
esteve este ano
aberta diariamente,
desde o dia 25 de
junho até 16 de
setembro, das 10h às
20h.
Funcionou durante
duas manhãs nos
meses de Julho e
Agosto, com aulas de
natação a crianças
até aos 12 anos.
A contratação do
nadador-salvador é
da responsabilidade
da CMFF e a Junta de
Freguesia é responsável pela manutenção, limpeza, cobrança de bilhetes e venda de géneros
alimentares no espaço existente.
Mesmo com o investimento efetuado e o pagamento do ato único à colaboradora para o efeito, obteve
a Junta de Freguesia um saldo positivo de 4.350,48€ (a que há a deduzir as despesas de água e energia).
Agradecemos à Comunidade Terapêutica dos Casais pela mão-de-obra fantástica que disponibilizou,
mais uma vez, ao serviço da nossa Freguesia.
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OBRA DESENVOLVIDA PELA POPULAÇÃO
Pintura da Capela do Cemitério de Stº Amaro da Boiça

A

Junta de Freguesia de Maiorca agradece a todos os voluntários de Stº Amaro da Boiça, que se
uniram em prol do melhoramento da Capela existente no Cemitério.

Este grupo ofertou toda a mão-de-obra e equipamento para a execução desta intervenção, sendo
que a Junta de Freguesia apenas suportou o custo da tinta. A todos vós um bem-haja.
O Cemitério de Stº Amaro da Boiça tem já, no momento, um projeto de ampliação em fase conclusiva, devendo
a obra arrancar a curto prazo.
Este executivo, em nome da Freguesia de Maiorca, agradece aos familiares e herdeiros do Sr. António Maria
da Silva Cabete, que cederam graciosamente a parcela de terreno para a ampliação do Cemitério, bem como
para a execução de um parque de estacionamento no exterior.

O Município da Figueira da Foz
assumiu que aquando da
execução da obra em causa, irá
conjuntamente, proceder à
pavimentação da Rua do
Cemitério,
proporcionando
assim à população de Stº Amaro
da Boiça, Arneiro de Fora,
Alegria, Biscaínhas e Porto da
Boiça, um acesso digno e um
Cemitério correspondente às
necessidades.
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VALÊNCIAS DA FREGUESIA
Factos e realidade. Atual – GNR

A

lgumas das valências da nossa Freguesia atravessam há vários anos uma ausência total de projetos
de futuro, sejam estes relacionados com a sua manutenção na Freguesia ou visando a evolução e
melhoria das condições existentes.

O Posto Territorial de Maiorca, da Guarda Nacional Republicana, instalado na Quinta da
Corredoura em Maiorca, foi também vítima da tempestade “Leslie” e esteve em funcionamento numa
unidade móvel da GNR até ter de novo as instalações em condições de segurança.
O futuro da GNR na nossa Freguesia não depende da Junta de Freguesia, nem do seu executivo, mas tudo
faremos para a manutenção da referida instituição na nossa Vila.

Descrição Geográfica:
Destacamento
Territorial
de
Montemor-o-Velho:
a) Posto Territorial de
Figueira da Foz Norte;
b) Posto Territorial de
Maiorca;
c) Posto Territorial de
Montemor-o-Velho;
d) Posto Territorial do
Paião;
e) Posto Territorial da
Praia de Quiaios;
f) Posto Territorial de
Soure.

O Posto Territorial de Maiorca existe na nossa Freguesia desde 1970 e está inserido no Destacamento Territorial
de Montemor-o-Velho.
Ao longo dos anos, este Posto foi perdendo efetivos, tendo sido deslocado do Palácio Conselheiro Lopes Branco
para o atual espaço, totalmente construído com verba municipal.
À data, funciona como secretariado e centro de atendimento ao público, com um número de 2 efetivos em
horário das 9.00h às 17.00h.
Pretende a Junta de Freguesia de Maiorca que este serviço se mantenha na nossa Vila e tudo fará para este
propósito.
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Factos e realidade. Atual – Extensão de Maiorca – Centro de Saúde

O

utra das valências da nossa Freguesia que nos preocupa é a Extensão de Maiorca – Centro de
Saúde.
Ao longo dos anos, esta Freguesia atravessou uma perda gradual dos serviços existentes e,
consequentemente, um decréscimo de utentes inscritos no Centro.

Inicialmente, reduziu-se o número de médicos, passando de dois a apenas um e posteriormente o único médico
sofreu uma redução de dias presentes no Centro.
À data de hoje, tal como já há alguns anos atrás, reduziu-se de novo o horário do médico para apenas dois dias
semanais, das 8.30h às 13.30h.
O número de utentes do Centro de Saúde passou de aproximadamente 3.000 para 800, à data da publicação
deste boletim.
Progressivamente, a população de Maiorca, cansada da perda constante de recursos e valências, foi procurando
outros Centros de Saúde que lhes proporcionassem melhores condições.
Este executivo assumiu, no seu programa de campanha, tudo fazer para manter esta e outras valências na
Freguesia.
Desde a nossa tomada de posse, reunimos 2 vezes com a ARS Centro, tendo-nos sido comunicado, em todas as
reuniões, pela Sra. Presidente Dra. Rosa Reis
Marques, que não existe nenhum indício que
conduza ao encerramento da nossa extensão. Essa
mesma informação saiu publicada nos meios de
comunicação social regionais.
Deste modo, manteremos hoje e sempre a nossa
palavra. Tudo faremos por Maiorca.
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Assembleia de Freguesia
Competências

À
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Assembleia de Freguesia de Maiorca, de acordo com a Lei 169/99 de 18 de Setembro com as
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Setembro compete:

Eleger, por voto secreto, os vogais da Junta de Freguesia, o presidente e os secretários da mesa;
Elaborar e aprovar o seu regime;
Acompanhar e fiscalizar a atividade da Junta, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;
Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para estudo dos problemas
relacionados com o bem-estar da população da Freguesia, no âmbito das atribuições desta e sem
interferência na atividade normal da Junta;
Solicitar e receber informação, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a Freguesia e sobre a
execução de deliberações anteriores, a pedido de qualquer membro em qualquer momento;
Apreciar a recusa, por ação ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por parte da Junta de
freguesia ou dos seus membros, que obstem à realização de ações de acompanhamento e fiscalização;
Estabelecer as normas gerais de administração do património da Freguesia ou sob sua jurisdição;
Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;
Discutir, a pedido de qualquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se refere o Estatuto do
Direito de Oposição;
Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos, resultantes de ações tutelares ou de auditorias
executadas sobre a atividade dos órgãos e serviços da Freguesia;
Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do Presidente da Junta acerca da
atividade por si ou pela Junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da
situação financeira da Freguesia;
Votar moções de censura à Junta de Freguesia, em avaliação da ação desenvolvida pela mesma ou por
qualquer dos seus membros, no âmbito do exercício das respetivas competências;
Aprovar referendos locais, sob proposta quer dos membros da Assembleia, quer da Junta, quer da Câmara
Municipal, quer dos cidadãos eleitores, nos termos da lei;
Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos com interesse para a Freguesia, por sua iniciativa ou por
solicitação da Junta;
Exercer os demais poderes conferidos por lei.

Compete ainda à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta:
• Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
• Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como
apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
• Autorizar a Junta a contrair empréstimos de curto prazo e a proceder a aberturas de crédito, nos termos da
lei;
• Aprovar as taxas de Freguesia e fixar o respetivo valor nos termos da lei;
• Autorizar a Freguesia a estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas, no âmbito
das suas atribuições;
• Aprovar posturas e regulamentos;
• Ratificar a aceitação da prática de atos da competência da Câmara Municipal, delegados na Junta;
• Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da Freguesia;
• Aprovar, nos termos da lei, a criação e a reorganização de serviços dependentes dos órgãos da Freguesia.
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Resoluções

A

Assembleia de Freguesia de Maiorca, no cumprimento das suas funções, aprovou até à data, nas
sessões ordinárias decorridas, diversas propostas lançadas pelo executivo e outras, destacando-se
as seguintes:

1. Introdução de um Regulamento para o CAF/PHJI, vulgarmente conhecido
por ATL, visando o correto funcionamento desta atividade proporcionada pela
Junta de Freguesia aos alunos do Jardim de Infância e EB1 de Maiorca.
Com este regulamento, entre outros pontos, conseguiu-se sintetizar num
determinado espaço de tempo, o prazo de pagamento das mensalidades
suportadas pelos encarregados de educação, de acordo com os serviços
solicitados pelos mesmos.

2.
Novo quadro de pessoal, visando a integração dos elementos já existentes, que se encontravam
em situação “precária”.
Este procedimento obriga a várias fases de desenvolvimento, pelo que, até à data, não foi ainda
possível atualizar o referido quadro. Encontra-se todo o processo em pleno andamento.

Aceitação do Prédio “Lagar de Vinho”, da propriedade
do Sr. Vítor Gaspar, prédio este alvo de requalificações em
2009, suportadas em parte pelo Município.
3.

4.
Aceitação da doação de uma parcela de terreno,
pertença do Sr. António Maria da Silva Cabete e herdeiros,
que vai assim permitir o Alargamento do Cemitério de St.º
Amaro da Boiça.

5.

Abertura de Conta Bancária especifica para o evento “FINDAGRIM 2018”.
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FINDAGRIM 2018
Resumo do evento e resultados financeiros

O

Executivo da Junta de Freguesia de Maiorca assumiu a responsabilidade total da produção e
realização do evento Findagrim 2018.

Não possuindo um plano descritivo do evento, nem tão pouco um qualquer relatório de contas dos
anos anteriores, procedeu este executivo à organização da Findagrim 2018, seguindo todos os procedimentos
legais para o efeito, para o que adquirimos uma plataforma informática de contratação pública.
Desde a contratação artística à montagem e desmontagem do espaço, do contacto com as empresas presentes
ao planeamento do programa cultural, todos os passos foram dados tendo em conta a responsabilidade em
tornar este evento um sucesso e, acima de tudo, não prejudicial para as contas da Freguesia de Maiorca.
Decidimos este ano não cobrar bilhete no domingo, não cobrar aluguer de espaços às Associações da Freguesia
e proporcionámos ainda entradas grátis para os elementos das mesmas.
Proporcionámos também o melhor preço no fornecimento de bebidas até à data, bem como o melhor espaço
alimentar de todas as edições decorridas, simplesmente, porque a intenção inicial deste evento foi sempre
apoiar o Associativismo da Freguesia, promovendo a nossa Cultura,
Gastronomia e Produção Agrícola Local e Regional.

Alguns dos dados numéricos do
evento deste ano:

» Cerca de 100 empresas
envolvidas (entre expositores a
fornecedores).
» 864 bilhetes oferecidos às
Associações da Freguesia (12),
correspondente ao valor total de
3.456,00 € .
» 14.736,00 € foi o custo total
suportado pela Freguesia no
apoio oferecido às Associações
pela não cobrança do espaço
(aluguer das estruturas 6x3 mts e
da tenda gigante).
» 11.352 bilhetes vendidos no
total dos 4 dias, perfazendo uma
receita de bilheteira de 45.408 €.
Contámos com o apoio logístico inestimável da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, bem como da empresa “Águas da Figueira” e da
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
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Resumo do evento e resultados financeiros -Parte 2

N

a Assembleia de Freguesia, que decorreu no dia 29 de setembro do corrente ano, este executivo
apresentou detalhadamente todos os cálculos e contas da Findagrim 2018.
O referido relatório encontra-se em formato impresso na sede da Junta de Freguesia para consulta
a todo e qualquer cidadão que o solicite.
A salientar que o relatório em causa foi entregue em primeira mão ao Presidente da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, Dr. João Ataíde, e, seguidamente, enviado a todos os membros da Assembleia de Freguesia de
Maiorca, no respeito pelo rigor e transparência máximos que nos é exigido em funções autárquicas.
Em resumo financeiro,
apresentamos um quadro
VALORES FINAIS (euros)
de despesas e receitas, bem
como a transcrição dos
170597,09
últimos parágrafos do
132227,18
relatório original.
-38369,91
-50000

0

50000
DESPESA

RECEITA

100000

150000

200000

BALANÇO FINAL

“Considerações Finais e Perspetivas de Futuro”
Entende a Junta de Freguesia de Maiorca, que esta sua primeira edição da FINDAGRIM, a 9ª a ser realizada, foi
um SUCESSO no que à afirmação social diz respeito.
Não existe nenhuma freguesia do Distrito de Coimbra, da nossa dimensão e, provavelmente, até no país, a
assumir tamanha responsabilidade, com tamanho esforço humano, logístico e neste caso, financeiro.
Com o impacto negativo a prejudicar as contas da Junta de Freguesia de Maiorca, ter-se-ão que cometer
sacrifícios, definir uma maior contenção em investimentos necessários à Freguesia, efetivando um ainda maior
controlo em todas as despesas diárias da Junta de Freguesia.
Move-nos o reconhecimento da POPULAÇÃO pelo esforço efetuado.
Move-nos a divulgação da nossa FREGUESIA. Move-nos o apoio ao ASSOCIATIVISMO. Move-nos a divulgação do
nosso CONCELHO. Do nosso POVO. Da nossa CULTURA.
Move-nos o AMOR pela nossa terra.
E por este Amor, resta-nos apenas referir, que nós, atual executivo da Junta de Freguesia de Maiorca,
consideramos ser necessário, para o futuro da Findagrim, um ainda maior reforço financeiro por parte do
Município.
Como opção, poderá a Câmara Municipal assumir a organização do 10º certame da Findagrim na certeza de que
contará, incondicionalmente, com todo o apoio da Junta de Freguesia de Maiorca e do seu povo que, como já é
tradição, com o empenho e esforço físico necessários para a produção deste evento tudo farão para ajudar,
provado que fica neste relatório a dificuldade na obtenção de uma gestão financeira sustentável e suportável
para a Junta de Freguesia de Maiorca.
A todos os Voluntários que ajudaram à realização da FINDAGRIM 2018, resta-nos apenas agradecer
profundamente. A cada um deles. A todos eles. Assim consiga Maiorca agradecer o empenho, a vontade e o
sacrifício de todos. Mais uma vez, entende este EXECUTIVO, que muito havendo a melhorar numa futura
Findagrim, tal só será possível de se concretizar, com um superior apoio municipal.
Relembramos assim, que “Maiorca Melhor”, foi o lema que apresentámos aquando da nossa candidatura à
Freguesia que, orgulhosamente amamos e assumimos que jamais abdicaremos da perseguição a esse lema.
Maiorca, 19 de setembro de 2018”
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Futuro da Freguesia em Requalificação Rodoviária
Resumo das ruas apontadas pelo Executivo da Junta de Freguesia pela necessidade
urgente de requalificação

N

a Assembleia de Freguesia de Maiorca, decorrida a 29 de setembro deste ano, este Executivo
informou todos seus membros, bem como todos os presentes, da comunicação já efetuada ao
Município, sobre as ruas mais carenciadas da nossa Freguesia. Deste modo, apresentamos para
conhecimento geral o nosso plano de requalificações rodoviárias para este mandato.
Estamos conscientes da dificuldade que será requalificar todas as ruas referidas, mas tudo faremos para que a
sua execução seja uma realidade.
A ordem estabelecida pelo Executivo da Junta, no que à prioridade diz respeito, obteve-se através de um rácio
de cálculo que cruzou o número de residentes, o estado do piso, o tráfego por rua e, por fim, obtivemos o
quadro abaixo.

Prioridade
JFM

Nome de Rua/Localidade

1
Rua das Biscainhas de Cima – Biscainhas – Arneiro de Fora
2
Rua Nova – Rua da Liberdade e Rua 8 de Dezembro - Arneiro de Fora
3
Rua dos Almocreves – Arneiro de Fora
4
Beco dos Silvas - Biscainhas de Baixo - Arneiro de Fora
5
Rua das Lavadeiras – Cruzes
6
Rua do Palácio – Maiorca
7
Rua dos Albardeiros – Maiorca
8
Rua do Hospital - Maiorca
9
Rua das Mercês/Rua Trás de Celeiros – Maiorca
10
Beco do Artesanato – Maiorca
11
Rua Casal da Rôla – Arneiro de São João
12
Rua Sra. Da Paz & respetivos becos – Casais de Baixo
13
Rua dos Imigrantes – Stº Amaro da Boiça
14
Rua dos Godinhos – Stº Amaro da Boiça
15
Travessa do Cabecinho – Stº Amaro da Boiça
16
Rua da Fonte – Stº Amaro da Boiça
17
Rua da Arroteia – Stº Amaro da Boiça
18
Beco da Arroteia – Stº Amaro da Boiça
19
Beco da Palmeira – Stº Amaro da Boiça
20
Beco do Caixeirinho – Stº Amaro da Boiça
21
Rua Maria Amada/Rua Rigueira da Vale – Cruzes
22
Rua do Alambique - Arneiro de São João
23
Rua da Espinheira – Maiorca/Sanfins
24
Rua Casal de Baixo – Stº Amaro da Boiça
25
Rua do Areal – Serra de Castros
Total de Ruas
25
Rua do Cemitério – Stº Amaro da Boiça (*AQUANDO DO ALARGAMENTO CEMITÉRIO)
*

Metros

800
150
320
50
270
100
60
50
250
90
200
300
200
150
90
80
180
50
30
50
220
530
1250
460
630
MTS
6.560
220

ATENÇÃO: A ORDEM A SER APLICADA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS ACIMA REFERIDAS,
PODERÁ SER ALTERADA MEDIANTE ANÁLISE E CONCLUSÃO FUTURA ENTRE A Freguesia de Maiorca e o Município da Figueira da Foz

JFM – Boletim nº 1

Página 22

Futuro da Freguesia
Obras previstas no Património, Espaços Públicos, Verdes e outros

N

o início do ano de 2018 iniciou este Executivo o seu plano de desenvolvimento para Maiorca.
PARQUE DO LAGO
Contámos com o fantástico apoio da empresa Águas da Figueira, na pessoa do seu Diretor, Eng. João
Damasceno, que prontamente compreendeu as nossas dificuldades e de imediato lançou um plano
de recuperação e regeneração da paisagem natural do Parque do Lago.
Suportou esta entidade um
investimento avultado na limpeza
do referido espaço e introduziu um
sistema de oxigenação no Lago,
visando a recuperação da água.

Nesta intervenção, agradecemos o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que suportou o investimento
efetuado na recuperação das pontes de madeira existentes no espaço.
Com a devastação provocada pela
tempestade “Leslie”, o Parque do Lago sofreu
estragos assustadores na paisagem existente
sendo nossa pretensão, requalificar todo o
espaço logo que possível.
Numa primeira fase, ir-se-á proceder à
limpeza e remoção de todas as árvores
danificadas e posteriormente procederemos à
colocação de uma variedade ampla de árvores
de fruto, transformando este espaço no maior
pomar público do Concelho, obtendo uma
panóplia de cores e frescura que atraia ainda
mais visitantes e sirva de objeto de estudo a todas as escolas primárias do nosso Concelho.

“A natureza é o único livro que oferece um conteúdo
valioso em todas as suas folhas.”
Johann Goethe
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Futuro da Freguesia
Obras previstas no Património, Espaços Verdes e outros.

N

o desenrolar deste primeiro ano de mandato iniciámos junto da Câmara Municipal todo um
envolvimento que tivesse o tema “EVOLUÇÃO” como base.

Para a ano 2019 vamos ter já lançada em orçamento municipal a obra de requalificação da “Casa da
Praça”, visando a integração da sede da Junta de Freguesia, Posto de Correios, Centro Comunitário de Maiorca,
Biblioteca, Sala de Reuniões e Sala Museu, entre outros espaços de interesse para a Freguesia.
A ser possível pode este mesmo espaço vir a
integrar o Posto Territorial da GNR de Maiorca,
ou outras valências de importância para a
Freguesia.
O espaço “Lagar de Vinho”, no Casal
Benzedor, doado recentemente, também será
alvo de uma atempada requalificação por
parte da Junta de Freguesia.
As fontes existentes da Freguesia carecem
também de atenção por parte deste executivo
e, assim que possível, ir-se-à proceder à
melhoria das mesmas.

Este ano, representou e bem o Grupo
Desportivo de Maiorca a Freguesia de
Maiorca na Feira das Freguesias, integrada
nas Festas do Concelho.
Esta instituição desportiva vai receber em
breve uma obra de requalificação da parte
elétrica e introdução de iluminação led no
campo, visando a redução de despesas do
Grupo e a melhoria de condições de treino,
com uma verba de 32.000 € suportados
pela CMFF.

O Executivo da Junta de Freguesia de Maiorca acompanha esta e todas as
outras associações da Freguesia, sempre que solicitado, e assume que até ao
final do mandato tudo fará pelo desenvolvimento das mesmas.
O Palácio Conselheiro Lopes Branco começou já a ser requalificado pelo
Município, numa operação que visa a conservação básica do edifício, sendo o
telhado e cúpula totalmente revistos e substituídas as portadas e janelas.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

O

Órgão Público, seja ele qual for, carece de transparência, rigor e acima de tudo de prestar
ao Povo toda a informação que lhe seja solicitada. Nesse sentido apresentamos abaixo os
valores de remunerações dos tutores de cargos políticos, à data das últimas eleições
autárquicas de 2017:

ABONOS DOS ELEITOS LOCAIS - 2017

Freguesias
Vencimento do Presidente da República (PR) - Ilíquido 7.630,33 €
Vencimento do Presidente da Câmara de Município com 10 mil ou menos eleitores - Ilíquido 3.053,00 €

A saber, a remuneração mensal do Presidente da Junta de Freguesia de Maiorca é de 274,77 €.
Os restantes membros do executivo da Junta auferem de 219,82 €.
Cada membro da Assembleia de Freguesia de Maiorca aufere de 13,74 € por cada Assembleia
decorrida.
O Executivo da Junta de Freguesia de Maiorca faz atendimento ao público todas as quartas-feiras,
das 19h às 20h, exceto na última quarta-feira de cada mês, em que atende das 21h às 22h.
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JUNTA DE FREGUESIA DE MAIORCA – ORGÃOS ELEITOS 2017/21
EXECUTIVO
RUI PEDRO PINTO FERREIRA
PRESIDENTE

DINA PAULA DIAS CAÇÃO NASCIMENTO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANTÓNIO DE OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO

MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
JOSÉ MANUEL CUNHA CARVÃO
PRESIDENTE
ROSA AMÉLIA FREITAS COELHO MENDES
1.º SECRETÁRIA
JOSÉ MARIA AFONSO DE MATOS
2.º SECRETÁRIO

MEMBROS DA ASSEMBLEIA
SÉRGIO GABRIEL FERNANDES GIL
ANA SOFIA SOARES GASPAR
JORGE PAULO GONÇALVES NASCIMENTO
LUÍSA MARIA GARCIA VERDETE AZEVEDO
JOSÉ MANUEL MAIA AZEVEDO
CÉSAR ANTÓNIO FILIPE CAIXEIRO

O Executivo da Junta de Freguesia de Maiorca agradece a todos os elementos da Assembleia de Freguesia por
contribuírem para o desenvolvimento de Maiorca com as resoluções tomadas em Assembleia.
Agradece também a todos os funcionários da Junta de Freguesia pelo esforço realizado no desempenho das
suas funções ao longo deste ano.
Um agradecimento especial à empresa “The Navigator Company”, pela generosa oferta de papel de impressão
à Junta de Freguesia, permitindo a todos os que assim desejem a obtenção grátis da versão impressa do
Boletim da Freguesia de Maiorca, bastando para isso que se dirijam à sede da Junta e o solicitem.
Um agradecimento especial à empresa “Verallia Portugal” e ao “Lions Clube Santa Catarina – Figueira da Foz”
pelos cabazes de Natal disponibilizados aos mais carenciados da nossa Freguesia e pelo apoio concedido
sempre que solicitado.
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Convite à População
A Freguesia de Maiorca vai receber, no dia 19 de Novembro
de 2018, pelas 10.30h, a visita dos membros do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, eleitos pelo Distrito de
Coimbra, com o intuito de visitar o Posto Territorial da GNR e
o Centro de Saúde de Maiorca.
Este executivo demonstrou, desde a sua tomada de posse, o
máximo de preocupação quanto à manutenção destas
valências na nossa Freguesia e tem vindo a solicitar às
autoridades competentes que nos esclareçam corretamente
sobre o futuro das mesmas.
Deixamos, assim, endereçado o convite a toda a População de
Maiorca a acompanhar os representantes na Assembleia da
República nesta visita à nossa Freguesia.
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A JUNTA DE FREGUESIA DE MAIORCA DESEJA A TODOS VÓS
UM FELIZ NATAL E UM ÓPTIMO ANO NOVO

Mensagem de Natal do Executivo da Junta de Freguesia de Maiorca:
Presidente - Rui Ferreira
- Estimados Maiorquenses,
O ano que está a terminar trouxe a todos nós bons e maus momentos.
O ano que aí vem trará de novo situações boas e menos boas. Assim ordena o Universo.
E nós, Maiorquenses, povo que persegue a vontade própria, que corre atrás do melhor futuro, que ajuda quem merece,
NÓS vamos ter o melhor ano possível.
A todos Vós deixo os Votos de um Feliz Natal e de um esplêndido ano 2019.

Rui Ferreira
Secretária - Dina Cação
- A toda a População da Freguesia de Maiorca,
A quem devo o meu mais sincero agradecimento, pelo voto que confiança que depositaram em mim e que prometo honrar
com esforço e dedicação, não sem, obviamente, contar com o apoio de todas as pessoas que, ao longo destes meses, deveras
atribulados, têm permanecido do meu lado e disponibilizando todo o apoio moral possível.
Mas não foram só problemas que marcaram estes meses.
Houve, também, momentos que fizeram valer a pena!
Espero que o Natal Vos traga as três condições chave para a felicidade: amor, paz e fraternidade.
Que o próximo ano seja um marco nos nossos capítulos, repleto de amizade e prosperidade.
A todos Boas Festas!

Dina Cação
Tesoureiro - António Santos
- Caros Conterrâneos, Maiorquenses,
Este ano que passou foi de uma aprendizagem inesquecível e enriquecedora, fruto do voto confiado nas urnas.
Conheci pessoas incríveis, fui a lugares da Freguesia que não sabia existirem e senti o forte pulsar das Nossas Gentes.
Humildemente, como efémero servidor público, agradeço toda uma nova visão que adquiri no contacto diário com todos
Vós. Muito obrigado.
Nesta época que se aproxima, intimista e de forte convívio familiar, desejo a todos que encontrem o que de melhor têm, na
procura das Vossas realizações Pessoais e Profissionais. Um bom ano.

António Santos
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