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

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

-----Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, 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 das atas de vinte e seis de junho de dois mil e vinte. ---------------

-----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 de Propostas de Louvor e Mérito. ------------------------------------------------- 

-----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 dos deputados 

Daniela Leonardo e José Morgado, com a presença do convocado em substituição Celso Gonçalves, 

propondo, ainda, para completar a mesa da Assembleia, a deputada Cristina Paixão, não merecendo 

qualquer objeção por parte da Assembleia.-------------------------------------------------------------------- 

-----Havendo público interessado em intervir, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Luís 

Lopes e Sra. Rosária Ferreira. -----------------------------------------------------------------------------------

-----O Sr. Luís Lopes questionou o Executivo se tinham algum plano  para a Rua da Mó e Freixo, 

uma vez que quando sofreu obras de beneficiação, ficou perigosa no seu ponto mais estreito. 

Respondeu o Sr. Presidente da Junta que o local estava sinalizado para futura intervenção com a 

colocação de tubos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra a Sra. Rosária Ferreira para questionar o Sr. Presidente acerca da falta de 

transportes públicos prestados pela empresa “Trandev “, se tinha alguma informação desta situação 

e se sabia a razão de estar a acontecer. Respondeu o Sr. Presidente que teve conhecimento da 

situação e logo reportou a situação ao Município. ------------------------------------------------------------ 

-----O Sr. Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. ----------------

-----Pediu a palavra o Sr. Deputado Paulo Pimentel para questionar: Sobre a exploração de caulinos, 

sobre as coberturas para as paragens do autocarro. Respondeu o sr. Presidente que: Não tinha 

qualquer conhecimento em relação aos Caulinos, sobre as coberturas para as paragens do autocarro, 

respondeu que estavam pedidos abrigos para colocar nesses dois pontos de paragem na Ribeira da 

Mata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para apresentar a moção “Delimitação da Freguesia 

de Figueiró do Campo”, questionou sobre o alcatroamento na Rua do Bairro Novo, assinalou 

alguma falta de limpeza no Casal do Paço. Respondeu o Sr. Presidente que sobre o alcatroamento 

estão a aguardar a colocação do mesmo, sobre a limpeza da Rua do Casal do Paço, respondeu que 

as limpezas estão em curso por toda a freguesia e que na Rua Casal do Paço aconteceriam nos 

próximos dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Foi votada a aceitação da “Moção”, em anexo à presente ata, e foi aprovada a sua aceitação por 

unanimidade. Após apresentada e discutida foi votada favoravelmente a referida Moção. -------------

-----Foram aprovadas por unanimidade as atas de vinte e seis de junho de dois mil e vinte-------------

-----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, sem intervenções 

dos Srs. Deputados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Nos pontos 2.1 e 2.2 foram aprovadas por unanimidade as Proposta de Louvor e Mérito às 

Jovens Cátia Sofia Berardo Castanheira e Mariana Margarida Malhão, conforme documentos em 

anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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


