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

-----------------------------------------------------Acta nº 5--------------------------------------------------------

------Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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 vinte e cinco de Junho 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 presença de todos os 

convocados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que alertou para a necessidade de cortar as silvas e reparar os caminhos do campo; pediu 

informação sobre a passagem do autocarro por dentro de Figueiró; lembrou da necessidade de 

colocação de rails de protecção na estrada para os Casais Velhos; sugeriu a construção de passeios 

junto à escola primária e pediu informação sobre o saneamento. -------------------------------------------

-----Respondeu o Presidente da Junta que conta com a maquinaria da Câmara e com a 

disponibilidade de tractoristas para reparar os caminhos do campo; não avançou com qualquer 

proposta à empresa de transportes, visto prever que as obras de saneamento sejam um impedimento; 

não considera prioritária a colocação de rails, visto que aquando de perigos a estrada é devidamente 

sinalizada; tomou nota da sugestão de construção dos passeios e referiu esperar que o saneamento 

seja levado a efeito no presente ano. ----------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Sr. António Malhão para enaltecer a obra feita no Cruzeiro, mas lembrar que 

gostaria de ver ali colocada uma vitrina para afixação de propaganda; alertou para o perigo de 

velocidade excessiva na Rua Mó e Freixo, sugerindo a colocação de bandas sonoras; informou que 

na estrada das Barroqueiras, o toutvenant é levado pelas águas, ficando o alcatrão suspenso. ---------

------Respondeu o Presidente da Junta que, para já, não será colocada a vitrina e, quando for, será 

para afixação de informação, não propaganda; tomou nota dos restantes assuntos. ----------------------

------De seguida pediu para intervir o Sr. Luís Lopes para, em representação do Centro Social de 

Figueiró do Campo, agradecer os apoios concedidos pela Junta e pediu ao Presidente da Junta que 

pronunciasse a sua opinião sobre este Centro Social. --------------------------------------------------------

------O Presidente da Junta citou a definição do Centro Social como IPSS, que tem desempenhado 

um bom trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi cedida novamente a palavra ao Sr. Luís Lopes, que questionou o Presidente da Junta acerca 

do corte do fornecimento de almoços à escola primária, por parte do Centro Social, ao que 

respondeu o Presidente da Junta, apenas ter conhecimento informal da situação. ------------------------

------Foi iniciada a ordem de trabalhos com a leitura da proposta de acta da sessão anterior, que após 

ligeiras correcções foi posta à votação, sendo aprovada por unanimidade. --------------------------------

------Seguidamente o Presidente da Mesa resumiu o expediente e permitiu a intervenção dos 

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

------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe para congratular a Junta pela obra feita no Cruzeiro, 

quis saber que custos acarretou e pediu ao Presidente da Junta que explicasse a restauração feita à 

“cruz”; informou estar desnivelado o contentor do lixo junto ao Lagar; da falta de limpeza na Rua 



do Casal e na Rua de Entre-Valas; lembrou da necessidade de substituir o espelho junto à casa do 

Padre; informou que o STOP junto à escola primária está descolorido, o semáforo junto à escola 

não é visível devido ás canas, não foi feita limpeza na Rua Principal da Ribeira da Mata, assim 

como no Cimeiro, na Rua das Catarinas e na Rua da Capela; a rua que liga o cemitério do Cimeiro à 

ER 347 deve ser arranjada; as setas reflectoras a sinalizar a rua  ao fundo da Catarinas estão a ficar 

ocultas pela vegetação; pediu uma pintura para a fonte do Rego, limpeza da ladeira do S. Pedro e 

informou que o contentor junto ao ecoponto está sem uma roda. -------------------------------------------

------Na resposta, o Presidente da Junta resumiu o historial da cruz e informou que a base é a 

mesma, embora a alteração feita à Cruz fosse baseada na que é conhecida como original; a obra foi 

custeada pela Junta em colaboração com a Câmara, não estando ainda apurado o valor a pagar pela 

Junta. Anotou a observação feita ao desnivelamento do contentor; a limpeza do Casal do Paço foi 

feita em Maio/Junho e a limpeza das outras ruas referidas será feita no seguimento de outras 

limpezas; tem identificados os espelhos e sinais a substituir e providenciado a sua substituição; 

registou o problema do semáforo; a limpeza nas ruas referidas foi feita e será novamente, em 

conformidade com a disponibilidade da Junta; a fonte do Rêgo foi a que sofreu maior intervenção e 

anotou a sugestão da pintura, assim como das restantes observações. -------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado António Santos para reclamar a análise ás águas dos fontenários; a 

limpeza dos contentores do lixo e a limpeza e reparação da estrada que liga o Cemitério do Cimeiro 

à ER 347. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Junta respondeu que as análises das águas são feitas regularmente nas 

instituições e que pediu por meio de ofícios análise ás águas em causa; a Câmara Municipal de 

Soure não dispõe de equipamento de lavagem de contentores e anotou o problema relativo à estrada 

referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Solicitou, novamente, a palavra o Deputado António Santos, para questionar acerca da falta de 

água verificada nesse dia e referiu que nos locais de roturas anteriores, é necessário colocar 

betuminoso, tendo esclarecido, o Presidente da Junta, que a falta de água deveu-se a uma falha 

eléctrica, no furo do Rêgo. ---------------------------------------------------------------------------------------

------Tomou a palavra o Deputado Mário Berardo para pedir informação acerca da barreira ao fundo 

da Rua do Outeiro, esclarecendo o Presidente da Junta, saber apenas que o projecto de construção 

do muro está feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira, que embora desconhecesse a questão do serviço de 

almoços prestados pelo Centro Social, achava bem que o Presidente da Junta interviesse, tendo em 

conta que é uma IPSS da freguesia; considera que a Assembleia deveria ser ouvida quanto à 

intervenção no Cruzeiro; questionou acerca da adesão ao oleão; lembrou estar o pilhão em falta; 

informou que o local do ecoponto está sempre muito sujo; perguntou acerca da legalidade da 

construção de uma varanda por parte do Sr. Carlos Norte e pediu esclarecimento sobre as obras em 

curso junto ao gimno-desportivo. -------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta que informou não haver oleões em distribuição, mas 

já pesquisou para adquirir pilhões; a obra do Sr. Carlos Norte foi feita com conhecimento da Junta 

com o pretexto de proteger este espaço de eventuais estacionamentos e a obra junto ao gimno-

desportivo é da responsabilidade do Centro Social. ----------------------------------------------------------

------Interveio a Deputada Rosária para informar que na Rua Dezassete de Setembro e na Rua do 

Paço estavam lâmpadas fundidas; na Rua do Paço as ervas foram cortadas, mas não apanhadas e 

existe uma lâmpada tapada pela vegetação. --------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que desconhecia o problema da lâmpada da primeira rua, mas 

que a outra já foi reparada várias vezes pelos responsáveis. -------------------------------------------------



------Interveio o Presidente da Mesa para informar que a placa indicadora do Casal de S. Pedro na 

ER 347 se encontra oculta pelo poste de electricidade; na ER 347 junto à antiga escola primária do 

Marachão, o alcatrão arreou e na estrada que liga a Ribeira da Mata ao Cimeiro, a vegetação 

estende-se para a via. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Junta prestado alguns esclarecimentos ao Deputado Isaías Ferreira. ----------------------

------ Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e três horas e três 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: 

   

      

 

 

 


