
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------

-----------------------------------------------------Acta nº 3--------------------------------------------------------

---Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniram, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, na sede, 

com a seguinte ordem de trabalhos, conforme convocatória do Presidente da Assembleia de 

Freguesia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Período de antes da ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------

-----Ponto 1. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. ---------------------------------------

-----Ponto 2. Apreciação da proposta de acta de trinta de abril de dois mil e catorze; -------------------

-----Período da Ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

atividade da Autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2. Apreciação e votação de proposta de louvor e mérito a dois jovens da freguesia.--------

-----Ponto 3. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei.-------------------------------

-----Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, que registou a presença de todos os 

convocados e aproveitou para saudar o publico presente.----------------------------------------------------

-----Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. Acácio Ferreira, 

para um agradecimento a junta pelo trabalho realizado na En347, convidou a junta e a assembleia a 

visitar a freguesia do Sebal para verificar a limpeza das valetas e questionar se a barreira da junta 

não tem dono.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu o Sr. Presidente da Junta agradecendo o reparo sobre a En347, sobre o convite disse 

que não havia necessidade da visita e sobre a limpeza da referida barreira iria ser limpa logo que 

houvesse oportunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra ao Sr. Paulo Dias, presidente da Comissão Politica Concelhia do PSD, para 

informar que esteve presente na manifestação contra o “tardar da abertura do nó de acesso a A1”, 

que está solidário com as forças politicas que o promoveram e aproveitou para saudar e felicitar 

todos os membros da assembleia e junta de freguesia de Figueiró do Campo. ---------------------------

-----O Sr. Presidente da Junta agradeceu a sua presença e registou as suas considerações. -------------

-----Iniciou-se a ordem de trabalhos com a leitura do resumo do expediente e permitiu a intervenção 

dos Srs. deputados.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Deputado Luís Filipe para produzir algumas considerações sobre a limpeza nas 

ruas da freguesia do Sebal e acentuar algumas diferenças sobre o município de Soure e o município 

de Condeixa, questionou sobre a situação da casa mortuária, sobre o muro no Cimeiro, sobre obras 

junto ao Casal do Rego, fez considerações sobre a maneira como era feita a limpeza na freguesia de 

Figueiró (obras feitas aos pingos), questionou sobre as obras da fonte do Marachão, sobre o muro 

no espaço da junta (se já havia projeto), sobre a limpeza do deposito de abastecimento de agua 

contra incêndios, sobre o passeio na En347, sobre a possibilidade de colocar alcatrão em alguns 

locais das ruas da freguesia e se já foram colocados editais solicitando apoio aos munícipes ----------

-----Respondeu o Sr. Presidente da junta que em relação a casa mortuária a obra está em fase final 

de construção, o muro no Casal do Cimeiro segundo informações do empreiteiro que realizará a 

obra aponta a sua construção ate final do mês de julho, no Rego foram feitas limpezas no ribeiro de 

aguas pluviais, na fonte do Marachão foi feita uma requalificação e reabilitação do lavadouro com 

colocação de azulejos, mosaicos e pintura interior e exterior, em relação ao muro da junta aguarda 

projeto, no deposito de abastecimento de aguas a limpeza é feita pela proteção civil municipal, em 

relação ao passeio na En347 a obra está a ser realizada a mando do município de Soure 

acompanhada pela junta de freguesia, sobre a possibilidade de recargas de alcatrão nas ruas da 

freguesia o Sr. Presidente da Junta informou que já participou sobre todas as situações e aguarda os 

devidos reparos, e sobre a colocação de editais ainda não foi feita qualquer colocação nesse sentido-

----- Continuando, apreciou-se a proposta de ata da sessão anterior, sem nenhuma alteração sendo 

posta à votação, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------

----- Seguidamente entrou-se no período da Ordem do dia com uma Apreciação a informação escrita 

do Sr. Presidente da junta sobre a actividade da Autarquia da qual foram dadas algumas 



informações sobre atividades mais relevante, nomeadamente um agradecimento ao Sr. Aníbal 

Rodrigues pela cedência de espaço (terreno) para alargamento da estrada junto a associação do São 

Pedro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Seguidamente o Sr. Presidente da Junta fez uma pequena abordagem sobre a proposta de louvor 

e mérito que a seguir se transcreve na integra, referindo que tomou conhecimento de alguns factos, 

porque foram transmitidos a este executivo, caso contrario, poderiam passar sem que lhe fosse feita 

a justa referência.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------Proposta de Louvor e mérito -------------------------------------------

----Os jovens são o pilar do Futuro. O reconhecimento é um dever institucional, que deve ser 

apropriadamente registado, pela honra da nossa memória colectiva e como incentivo à prossecução 

de actividades louváveis, por parte destes e de outros jovens da nossa comunidade. Considerando 

que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O jovem João Miguel Mendes, residente em Ribeira da Mata, constituiu a equipa de juvenis 

(sub 16) do Instituto Pedro Hispano, que recentemente se sagrou campeã nacional escolar, é uma 

referência desportiva de xadrez da nossa freguesia;-----------------------------------------------------------

-----A jovem Jéssica Alexandra Raimundo Neves, residente em Casal do Marachão, é uma jovem 

revelação com uma forte marca cultural, que é a publicação da sua obra poética ” (Sem) Papel e 

caneta (Com) Alma e coração” que muito honra a nossa comunidade. A Junta de Freguesia de 

Figueiró do Campo propõe que a Assembleia de freguesia exare em ata um voto de louvor e mérito 

a estes distintos jovens.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para se mostrar solidário com a proposta e 

reconhecer o talento dos dois jovens nas referidas áreas.-----------------------------------------------------

-----Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa leu em voz alta a minuta da acta 

tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar as deliberações hoje tomadas.-------------------------

------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os trabalhos às 22:25 

horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

------O Presidente da Mesa: 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

 

       

    

   

      

 

 

 

 

 

 


