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

----------------------------------------------------- Ata nº 14 ------------------------------------------------------

------Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 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. Leitura de expediente e intervenções na generalidade.--------------------------------------- 

------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de vinte e quatro de junho de dois mil e dezasseis.---------

------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 individualidades da nossa 

freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 3 .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 Cristina Paixão e como no inicio da sessão não estava presente o Sr. Adelino Galante, o 

mesmo foi substituído na mesa pela Sra Deputada Raquel Leonardo.-------------------------------------- 

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra à Sra Isabel Martins e ao 

Sr. Luís Lopes.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------A Sra Isabel Martins usou da palavra para agradecer à junta de Freguesia e a toda a população 

em geral, o apoio dado à Comissão, da freguesia, representantes da Liga  Portuguesa contra o 

cancro, fazendo referência que o valor angariado foi cerca de dois mil e setecentos euros.  Ao qual o 

Sr. Presidente da Junta agradeceu as palavras e felicitou a “comissão” pelo trabalho desenvolvido 

na nossa freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente tomou a palavra o Sr. Luís Lopes para questionar: sobre a situação do posto 

médico, se há ou não previsão de voltar a abrir e caso não abra qual a possibilidade do transporte 

dos utentes; lamentou a atitude da Assembleia perante a falta de atividade da Comissão de defesa do 

Posto Médico; perguntou para quando a limpeza do espaço adjacente ao Polivalente Municipal; 

congratulou-se com o apoio dado à Comissão da Luta Portuguesa Contra o Cancro; referiu que a 

junta e Assembleia não olham para todas as Instituições da mesma maneira e questionar o que é que 

a Assembleia e a Junta pensam do Centro Social de Figueiró do Campo. O Sr. Presidente da 

Assembleia deu os esclarecimentos possíveis referentes ao Centro de Saúde e passou a palavra ao 

Sr. Presidente da Junta que respondeu: iriam avaliar e limpar o espaço referido e que  referente à 

relação com as Instituições, todas são tratadas por igual  e sempre as apoiaram quando solicitados.--

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

qual não houve solicitações-------------------------------------------------------------------------------------- -

------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e quatro de junho de dois mil e dezasseis.------------

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

atividade da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------Apreciou-se o ponto dois da ordem de trabalho intervindo por parte da junta o Sr. Rui Baptista 

apresentando e defendendo a seguinte proposta: 

 

--------------------------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 coletiva e como incentivo à prossecução 

de atividades louváveis, por parte destes e de outros jovens da nossa comunidade.----------------------

------Considerando que os jovens Diogo José Oliveira Morgado, residente em Casal do Marachão, e 

José Francisco Malhão Rodrigues, residente em Figueiró do Campo, constituíram a equipa de 



Iniciados do Instituto Pedro Hispano, que recentemente se sagrou campeã Distrital e Regional do 

Centro, são uma referência desportiva na modalidade de xadrez, na nossa freguesia, 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.-----------------------------------------------------------------------

------Usou também da palavra o, Professor e responsável pela equipa de Xadrez, Sr. Vicente, que 

depois de algumas considerações feitas, foi também distinguido nesta pequena homenagem.----------

------Após algumas considerações foi aprovado por unanimidade a proposta de louvor, atribuindo a 

cada um dos visados um símbolo alusivo a esta situação.----------------------------------------------------

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

encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, 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: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


