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

-----------------------------------------------------Acta nº 4--------------------------------------------------------

------Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil dez, pelas vinte uma horas, 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. Apreciação da proposta de acta de trinta de Abril de dois mil e dez; ----------------------

------Ponto 2. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. --------------------------------------

------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, que registou a ausência do 

Deputado António Santos por motivos de saúde. -------------------------------------------------------------

------Não havendo público presente interessado em intervir, foi iniciada a ordem de trabalhos com a 

leitura da proposta de acta da sessão anterior, que após algumas correcções, foi posta à votação, 

sendo aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente, o Presidente da Mesa resumiu o expediente e permitiu intervenções dos 

deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado José Adelino, para louvar a intervenção feita, com apoio dos 

populares, na “estrada do meio”, no campo e lembrou que o mesmo deveria ser feito na beira-rio. 

Recomendou ainda que fossem aparados os cedros do Sr. Arcindo. ---------------------------------------

------Interveio o Presidente da Junta, que se mostrou grato aos tractoristas que ajudaram na 

intervenção referida e referiu que à beira-rio, também já estão a ser feitos melhoramentos. -----------

------De seguida interveio o Deputado Luís Filipe, que louvou o trabalho da Junta no cruzeiro da 

Ribeira da Mata; referiu estar avariada uma lâmpada  na Rua do Casal; questionou acerca da 

colocação de entulho na estrada de Entre-Valas; referiu que apesar de estar colocado o contentor de 

ferrosos, o espaço envolvente ainda não está em conformidade; pediu um contentor do lixo para a 

Rua do Rigueirinho de Cima; lembrou que as bases de assentamento dos contentores ainda não 

foram construídas; pediu informações acerca da limpeza da área envolvente ao ponto de água no 

Cimeiro e acerca do saneamento em falta; informou que o espelho em frente à casa do Padre se 

encontra degradado; reivindicou a colocação de barreiras junto à capela da Ribeira da Mata; 

questionou sobre as frequentes roturas na canalização da água na Rua do Rigueirinho e na Rua do 

Paço e sugeriu a substituição da canalização; falou acerca dos lavadouros para referir que não foram 

feitos os restauros anunciados, mas sim obras de manutenção e sugeriu a criação de um local de 

recolha de entulho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta que agradeceu o louvor feito; esclareceu já estar 

referenciado o problema da lâmpada; o depósito de entulho em Entre-Valas não é da 

responsabilidade da Junta e já tinha conhecimento; a área envolvente ao contentor de ferrosos 

oportunamente será melhorada; já foram pedidos mais contentores, inclusivé para a Rua referida; as 

bases de assentamento serão construídas, contudo pediu que se atendesse ao facto de, desde a última 

sessão, só terem passado dois meses; não tem novidades acerca do saneamento; foi feita limpeza 

junto ao ponto de água; tomou nota do problema do espelho; considera não ser prioritária a 

colocação de barreiras na capela de Santo António; informou que, segundo o Presidente da Câmara, 

as canalizações referidas serão substituídas aquando da construção do saneamento; confirmou 

terem, efectivamente, sido feitos restauros em vários lavadouros da freguesia e frisou não ser da 



responsabilidade da Junta, a recolha de entulhos. -------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Deputada Rosária para informar do depósito indevido de entulho na Rua 

Dezassete de Setembro, ao que referiu o Presidente da Junta já ter contactado o responsável. ---------

------Interveio o Deputado Isaías Ferreira para questionar se o saneamento será feito ainda este ano; 

pediu informações acerca da página de internet; relativamente ao oleão existente na escola, referiu a 

impossibilidade de usufruir deste equipamento durante o período de férias; pediu informações 

acerca do encerramento da escola do Cimeiro e sobre a construção do parque infantil em Figueiró.--

------Tomou a palavra o Presidente da Junta, que disse já se ter referido ao saneamento; informou já 

se encontrar quase concluído o “site”; quanto ao oleão, ainda não dispunha de informação e 

relativamente ao parque infantil, considera prioritário a limpeza do espaço e posterior construção do 

muro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Deputada Cristina Paixão para sugerir a recolocação do banco, entretanto 

retirado da Rua das Catarinas, para junto ao muro de suporte da via superior, que necessita de uma 

vedação. Reclamou, ainda a limpeza de ervas no cemitério do Cimeiro. ----------------------------------

------O Presidente da Junta tomou nota da sugestão e informou prever a colocação de plástico, 

coberto de brita branca, para impedir o crescimento das ervas no cemitério. -----------------------------

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

Presidente da Junta prestou os devidos esclarecimentos. ----------------------------------------------------

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

encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta, que na próxima sessão, no fim de lida e 

aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa: 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

   

 

 

 


