
Ata da Sessão da Assembleia de Freguesia de Figueiró (Santiago e Santa Cristina) 

Concelho de Amarante 

Página 1 

 

 

Ata n.º 04/2014 

 

 ------- Aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas, reuniram em sessão ordinária, na Sede da Junta de Freguesia sob a presidência 

de Pedro Miguel Pinheiro Ribeiro, os elementos da Assembleia de Freguesia, com a 

exceção da deputada Sandra Pereira, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 -------  Ponto Um - Leitura e aprovação da ata da sessão anterior ---------------------------  

 -------  Ponto Dois - Proposta de mudança do nome de Via de Santiago (entre a Igreja e 

o Cemitério) para Dr. Artur Rebelo de Sousa Pereira -------------------------------------------  

 -------  Ponto Três - Discussão e aprovação da proposta anterior ----------------------------  

 -------  Ponto Quatro - Assuntos de interesse para a freguesia -------------------------------  

-------Antes da ordem do dia verificando-se a ausência da segunda secretária, Sandra 

Pereira, e dando cumprimento ao exposto no ponto três do artigo terceiro do 

Regimento desta Assembleia, foi a mesa composta com a deputada Vanessa Costa.----- 

 ------- Ainda antes da ordem do dia a deputada Patrícia Vasconcelos apresentou à mesa 

um voto de pesar pelo falecimento do professor Eliseu Dias, marido da Tesoureira da 

Junta da União de Freguesias de Figueiró (Santiago e Santa Cristina). O deputado José 

Manuel Lemos propôs também um voto de pesar pelo senhor José da Silva Carvalho, 

antigo deputado da Assembleia de Freguesia de Figueiró Santiago.-------------------------- 

 ------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público.---------- 

-------Fez o uso da palavra a senhora Isabel Maria Mendes Dias referindo: no cemitério 

de Figueiró Santiago a sepultura contígua à sua se encontra bastante degradada. Já 

entrou em contacto com os proprietários da sepultura ao lado, mas estes não se 

mostraram interessados em compor a campa. Pediu então à Junta que interviesse, na 

medida em que, também a sepultura da qual é proprietária se começa a degradar por 

contágio. Disse também que existe uma lápide no passeio a obstruir a passagem.-------- 

-------Seguidamente fez o uso da palavra o senhor Presidente da Junta dizendo que 

também já entrou em contacto com os proprietários da sepultura degradada e que 

estes quando foram contactados referiram que assim que se tornasse conveniente a 

arranjariam, no entanto, até ao momento não o fizeram. O executivo propôs então que 
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a senhora Isabel Dias escreva uma carta aos proprietários da sepultura contígua à sua  

responsabilizando-os pelos danos que possam causar na sua sepultura. O senhor 

Presidente da Junta comprometeu-se a averiguar a situação da lápide mal colocada e a 

regularizar aquilo que estiver errado.-------------------------------------------------------------- 

-------Não havendo mais pedidos de esclarecimentos por parte do público, o senhor 

Presidente da Assembleia deu início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos: Leitura e 

aprovação da ata da sessão anterior, tendo esta sido aprovada por unanimidade.-------- 

 ------- Em seguida, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao segundo ponto da 

ordem de trabalho apresentando à mesa a proposta de mudança do nome de Via de 

Santiago (entre a Igreja e o Cemitério) para Dr. Artur Rebelo de Sousa Pereira. ----------  

 ------- Posto isto o Senhor Presidente da Assembleia iniciou o terceiro ponto da ordem 

de trabalhos colocando a proposta em discussão. Fez então o uso da palavra o Senhor 

Presidente da Junta referindo que nos contactos iniciais com os proprietários dos 

terrenos necessários ao alargamento da Via de Santiago, estes manifestaram apenas 

interesse em vender os referidos terrenos. No entanto, e após alguma negociação, os 

proprietários dos terrenos acabaram por cede-los a custo zero. Durante o período de 

negociação foi notório o desejo por parte dos proprietários ver o nome do patriarca da 

família numa das ruas desta freguesia como homenagem por tudo o que já contribuiu 

para esta terra. Assim sendo, o Executivo da Junta gostaria de ver alterado o nome da 

Via de Santiago (entre a Igreja e o Cemitério) para Dr. Artur Rebelo de Sousa Pereira, 

no momento da inauguração da obra de alargamento da Via de Santiago. ----------------- 

 ------- Fez ainda o uso da palavra a deputada Patrícia Vasconcelos, referindo que, tendo 

em conta todos os terrenos cedidos por esta família à freguesia, esta será uma 

homenagem mais do que justa.-------------------------------------------------------------------- 

 ------- Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a proposta 

de mudança do nome de Via de Santiago (entre a Igreja e o Cemitério) para Dr. Artur 

Rebelo de Sousa Pereira, tendo sido aprovada por unanimidade.----------------------------- 

-------Em seguida o senhor Presidente da Assembleia deu início ao quarto e último 

ponto da ordem de trabalhos: Assuntos de interesse para a freguesia.---------------------- 

-------Pediu a palavra o senhor deputado José Manuel Lemos, referindo que, no 

passado dia vinte e um de setembro, devido à forte chuvada que se fez sentir na nossa 
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zona a água da chuva rebentou com o portão da garagem do Edifício Líder tendo esta 

ficado inundada. Questionou o sistema de águas pluviais e esgotos e pediu que a 

câmara proceda à resolução deste problema, uma vez que quando a pluviosidade é 

mais intensa a garagem do edifício referido acaba por ser inundada. Perguntou também 

sobre os possíveis danos que a forte chuvada poderá ter causado na freguesia.----------- 

-------Relativamente aos danos causados pela chuva o senhor Presidente da Junta 

referiu que apenas os caminhos de terra ficaram mais enlameados e que na Serrinha 

junto às obras da estrada a gravilha se deslocou para as zonas mais baixas.---------------

-------No que concerne ao Edifício Líder, o senhor Presidente da Junta sugeriu que se 

propusesse à Câmara a alteração da tubagem das águas pluviais que vão dar ao prédio 

por uma tubagem mais larga.-----------------------------------------------------------------------

-------O senhor Presidente da Junta mencionou também algumas obras e atividades 

desenvolvidas pelo executivo na freguesia.------------------------------------------------------- 

-------Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da lei.-------- 

------Desta ata constam três páginas.------------------------------------------------------------- 


