
ATA NUMERO QUATORZE 

 

ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 23-06-2016 

 

Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Seixas, na sua sala de 

reuniões, em sessão de carácter ordinária, sob a presidência do Senhor Rui Filipe 

Abrantes Vivo, e secretariada pelo Senhor Vasco Marrucho Veloso, 1º secretário e pela 

Senhora Ana Catarina Pereira Braga, 2º secretária, segundo a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Período de intervenção do público; 

Período antes da ordem do dia; 

Período da ordem do dia:  

1. Aprovação da ata da reunião da assembleia de 2016.04.20 

2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia 

3. Evento II FESTA DO RIO – SEIXAS 2016 

4. Dia da Comunidade Seixense 2016 

Período de intervenção do público. 

 

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. Rui Filipe Abrantes 

Vivo, Vasco Marrucho Veloso, Ana Catarina Pereira Braga, João Catarino Gonçalves e 

José Joaquim Silva de Lima em substituição de Cátia Esteves Borges e da lista do 

Movimento Independente Voto em Seixas os Srs. Fernando Amaro Gonçalves de 

Catarina, Rui Pedro Lopes dos Santos e Paula Cristina Pires Fernandes Cacais. 

Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes Ramalhosa 

(Presidente), João Fernando Rua de Catarino (Secretário) e António Martins Rodrigues 

(Tesoureiro). 

Havendo quórum, nos termos do disposto no artigo 89.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

com a presença de todos os membros da Assembleia de Freguesia, o Senhor 

Presidente deu início à Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de 

Seixas. 



 

Período de intervenção do público 

 

Não houve intervenções. 

 

Período antes da ordem do dia 

 

Não houve intervenções. 

 

 Período da ordem do dia  

 

1. Aprovação da ata da reunião de 2016.04.20 

 

Foi votada e aprovada por com 6 votos a favor e 1 abstenção. 

 

2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia 

 

Paula Cacais perguntou se já há alguma informação relativamente aos herdeiros da 

casa que se situa junto ao seu pai.  

Rui Ramalhosa respondeu dizendo que até ao momento não existe qualquer tipo de 

informação. 

Fernando Catarina perguntou ao executivo quais foram os resultados das análises 

realizadas nos fontanários da Freguesia e quem as realizou.  

Rui Ramalhosa disse que os resultados estão disponíveis na Junta de Freguesia. Já o 

ano passado tinham sido realizadas análises à fonte do tanque de cima e à da cabreira. 

A fonte do tanque de cima apresentou algum alumínio podendo ser bebida, mas não de 

maneira continuada. A da cabreira apresentou fungos sendo imprópria para consumo. 

Nesta ultima efetuaram-se limpezas e pediu-se análises novamente este ano sendo o 

resultado de própria para consumo. As outras duas fontes analisadas este ano foram a 

do tanque de baixo e a de coura. A do tanque de baixo está própria para consumo e a 

do tanque de coura imprópria para consumo. 

 

 

 

 



 

3. Evento II FESTA DO RIO – SEIXAS 2016 

 

Rui Ramalhosa disse que a data para o evento será nos dias 19, 20 e 21 de Agosto. 

 

4. Dia da Comunidade Seixense 2016 

 

Ana Braga propôs o Sr. Aurélio José Moreno Henriques Pereira para ser homenageado 

no próximo Dia da Comunidade Seixense. 

Fernando Catarina disse que o nome da pessoa a homenagear não devia ser 

apresentado já nos documentos enviados para a Assembleia de Freguesia. Por essa 

razão não será proposto ninguém pelo MIVES. As propostas deveriam ser apresentadas 

na Assembleia de Freguesia. 

Foi votado e aprovado por unanimidade o Sr. Aurélio José Moreno Henriques Pereira 

como o próximo homenageado na Dia da Comunidade Seixense. 

 

Período de intervenção do público 

 

Paulo Costa falou sobre as areias acumuladas encima da ecopista devido á cota inferior 

em relação á calçada. Perguntou também quando será colocada a sinalização na 

ecopista e alertou para a ocorrência de atrelados estacionados encima da mesma. 

Rui Ramalhosa disse que a obra ainda não foi finalizada e ainda não pode ser sinalizada. 

As pessoas que identificarem carros ou atrelados encima da ecopista devem telefonar 

á GNR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a 

sessão da qual se lavrou esta ata, a qual, depois de lida vai ser assinada pelos 

presentes. 

 

_________________________________________ 

Rui Filipe Abrantes Vivo 

(Presidente da Mesa) 

 

_________________________________________ 

Vasco Marrucho Veloso 

(1º Secretário) 

 

_________________________________________ 

Ana Catarina Pereira Braga  

(2º Secretário) 


