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

------------------------------------------------------Ata nº 9 --------------------------------------------------------

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

minutos, reuniu, 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. Informações -------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de dezassete de Abril de dois mil e quinze.------------------

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

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

actividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Ponto 2. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei.------------------------------ 

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a ausência da Sra. 

Deputada Vera Marques, a qual foi substituída na mesa da Assembleia pela Sra. Deputada Cristina 

Paixão, na qualidade de Segunda Secretária da Mesa da Assembleia--------------------------------------- 

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Srs: Acácio Ferreira e 

António Malhão.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Sr. Acácio Ferreira agradeceu o serviço efectuado junto à farmácia e questionou: sobre os 

sacos pendurados na figueira (em frente ao terreno da junta); se iriam ser colocadas “baias” de 

segurança na Ribeira da Mata, junto à capela e se a Junta contratou algum homem a dias ou a horas. 

Ao qual o Sr. Presidente da Junta respondeu que: sobre os sacos pendurados já os tinha visto, sobre 

as Baias, são decisões camarárias e que a junta não procedeu a qualquer contratação de pessoal 

recentemente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente tomou a palavra a Sr. António Malhão para questionar se há novidades sobre 

obras a efectuar na Er.347, e se foi responsabilidade da Junta a beneficiação dos aceiros florestais 

junto ao depósito da água. O Sr. Presidente da junta respondeu que: estão a aguardar as obras na 

Er.347 e que o pior local é na extensão do Casal do Marachão, sobre os trabalhos efectuados pela 

niveladora nos pinhais estiveram a cargo da Protecção Civil Municipal-----------------------------------

------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --

------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para questionar sobre limpezas na rua das Alagoas 

e Facho, se a limpeza no Casal do Rego só é feita até um determinado local, se existe algum 

projecto para o espaço envolvente ao lavadouro do Rigueirinho, sobre a situação da Casa Mortuária 

e sobre o Museu da Carreta. O Sr. Presidente da Junta respondeu que: sobre as limpezas não há 

qualquer preferência e que é feita em todo lado de forma igual, apenas parou por avaria do Roça-

silvas, sobre o espaço da fonte do Rigueirinho neste momento não existia qualquer projecto em 

papel, há apenas ideias, sobre a casa mortuária disse que está pronta a ser usada faltando apenas a 

calçada exterior que levará uma semana de trabalho, sobre o museu da carreta disse unicamente que 

é uma obra a cargo da Confraria com apoio da Junta, da Fábrica da Igreja e do Sr. Arquitecto Rui.---

------Tomou a palavra o Sr. Deputado Adelino Galante para questionar se a estrutura “Alminhas” 

que existe junto à moradia do Sr. Armando Castanheira, pode ou não, ser preservada?, ao que 

respondeu o Sr. Presidente da Junta que embora não tenha a certeza mas pensa que é uma estrutura 

privada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para agradecer o apoio da Junta aquando da 

realização do Festival Folclórico.--------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Deputada Cristina Paixão para reconhecer e agradecer o apoio prestado 

pela junta na resolução de um problema no Fontanário do Casal das Neras.------------------------------

------Aprovou-se por unanimidade com oito votos a favor a ata de dezassete de abril de dois mil e 

quinze.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita sobre a 

actividade da autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------



------O Sr. Presidente da Junta destacou algumas acções que achou mais relevantes e de importância 

para a freguesia, as quais não mereceram qualquer reparo.-------------------------------------------------- 

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e doze minutos, foi declarada 

encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta, que na próxima sessão, no fim aprovada, será 

assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. ------------------------------------------------------- 

 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


