
Revista da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

nº1 - Julho de 2006 

R

e

v

i

s

t

a

I

n

f

o

r

m

a

t

i

v

a

M

u

n

i

c

i

p

a

l

Pág. 5

Tomada

de

Posse

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



Ficha Técnica

Propriedade: Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

Director. Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos  

Eng. Rui Manuel Almeida e Silva

Subdirector: Vice-Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos 

Dr. Álvaro Henriques Gonçalves

Edição: António Pedro Ladeira

Paginação:  António Pedro Ladeira

Impressão: FigueiróTipo

Nº01/2006 – Julho 2006

Tiragem 4 000 exemplares      

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



Índice

Mensagem do Presidente

Tomada de Posse do novo Executivo

4

5

Figueiró dos Vinhos em Movimento 6 a 8

Festa de Natal

Visita de Trabalho a diversas localidades do Concelho

Obras Municipais

Ambiente

Actividades Culturais

Festas do Concelho

Títulos de Imprensa

Biblioteca

Dia Mundial

Deliberações

9

10

11 a 13

14 a 15

16

17 a 18

19 a 24

27

28 a 31

32

33

Carnaval



Rui Manuel de Almeida e Silva

Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

Mensagem do 

Presidente

4

OITO MESES DE N0VA GOVERNAÇÃO

Decorreram em Outubro último, as eleições para a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e as

Assembleias de Freguesia.

A população Figueiroense acorreu de uma forma massiva às urnas, votou com serenidade e escolheu os

novos órgãos autárquicos que dirigirão o destino do Concelho de Figueiró dos Vinhos e das Freguesias de

Aguda, Arega, Bairradas Campelo e de Figueiró dos Vinhos no quadriénio de 2005-2009.

Com uma tão grande forte participação, estão legitimados os novos eleitos: O Presidente da Câmara e os

Vereadores; os Deputados Municipais; os Presidentes e restantes membros das cinco Juntas de

Freguesia e os membros das Assembleias de Freguesia.

A democracia assim o exige, a democracia assim o impõe! A alternância de poder é natural, tanto mais

que recentemente Portugal assinalou os trinta anos de Poder Local, fruto da revolução de Abril.

Passados que estão os primeiros oito meses desta nova governação, saudamos uma vez mais todos os

Figueiroenses, das suas cinco freguesias e num pequeno balanço da actividade desenvolvida,

gostaríamos de destacar:

A descentralização real e efectiva nas Juntas de Freguesia, permitindo deste modo a estas autarquias

um reforço significativo de meios financeiros para fazer face às inúmeras solicitações com que se vêem

confrontadas.

A atribuição da Bandeira Azul à Praia Fluvial de Aldeia de Ana de Avis, gerida em parceria pelo Centro

de Convívio Local e pela Câmara Municipal, galardão que muito dignificam o Concelho de Figueiró dos

Vinhos - a nível nacional só mais duas praias fluviais receberam esta distinção.

O modo festivo e ordeiro, em que uma vez mais se festejou o nosso S. João.

Um programa aliciante, e o espírito bairrista de todos os Figueiroenses, elevaram estes seculares

festejos a um nível que a todos nos honra.

A inauguração simbólica da rede Wireless (Internet sem fios), numa 1ª fase no perímetro urbano da

vila de Figueiró, sinónimo de inovação, sinónimo de novas tecnologias, que esperamos em breve, poder

estender a todo o Concelho, porque todos os Figueiroenses o merecem.

O novo Quadro Comunitário de Apoio, (2007-2013) está aí! Com ele, e com o apoio imprescindível da

administração central, estamos convictos de que é possível projectar o nosso Concelho no panorama

regional no século XXI, necessariamente em parceria com os Concelhos vizinhos.

Todos os Figueiroenses, nas suas cinco freguesias saberão mais do que nunca, dar as mãos, unir

esforços, para que em comunidade saibam construir um Concelho mais forte e cada vez mais

desenvolvido.

NÓS ACREDITAMOS! FIGUEIRÓ E OS FIGUEIROENSES MERECEM O MELHOR!

Com a amizade de sempre

O Presidente da Câmara



Tomada de Posse
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No dia 29 de Outubro de 2005 tomou

posse o novo executivo camarário. Para

além do Presidente o Eng. Rui Silva,

tomaram também posse o Dr. Álvaro

Gonçalves e a Drª Paula Cristina Alves.

O reforço das Juntas de Freguesia, a

reconversão do parque industrial, a aposta

no desenvolvimento económico, no

saneamento básico e no turismo, o apoio ao

movimento associativo, os projectos

intermunicipais e a juventude foram as

ideias mestres do discurso do Sr. Eng. Rui

Silva o Presidente da Câmara Municipal de

Figueiró dos Vinhos.



Figueiró dos  Vinhos em Movimento

Estamos a construir o futuro! O tempo urge! Há que juntar as sinergias necessárias e,

em conjunto, avançar em todas as frentes:

- no turismo

- na habitação

- na educação

O futuro constrói-se apostando na INOVAÇÂO e no DESENVOLVIMENTO.

6

Cerimónia do hastear da bandeira azul na praia   

fluvial de Aldeia de Ana de Avis

Comemoração do dia mundial da árvore

Conferência realizada na Casa da Cultura no âmbito 

do Projecto Urbcom



15 de Março de 2006    

III encontro CPCJ’s de Figueiró dos Vinhos 

7

Reunião de trabalho no Salão Nobre com o Sr. 

Governador Civil de Leiria

Reunião da Comissão Municipal de  Defesa da 

Floresta 

Cerimónia de inauguração do Centro de Formação Apresentação do Programa Modcom

Cerimónia de atribuição de prémios do concurso 

Figueiró Florido
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Visita ao  Grupo de Intervenção Protecção e 

Socorro (GIPS) sedeados em Figueiró dos Vinhos

Stand da Câmara de Figueiró dos Vinhos na Exponor Novas fardas de trabalho para o funcionários externos 

da Câmara Municipal

Colóquio sobre o mel realizado na Casa da Cultura Torneio de xadrez integrado nas comemorações do 

25 de Abril



Festa de Natal
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Trouxe, esta nova câmara, à Casa da

Cultura um espectáculo pleno de

alegria e de cor dedicado às crianças

e jovens filhos dos seus

funcionários.

Como não podia deixar de ser, foram

os palhaços a atracção principal, que

com a sua arte encheram a Casa da

Cultura de magia, alegria e cor.
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Visitas de trabalho

Pormenor de uma habitação na 

Bouça recuperada em parceria 

com a Caritas Diocesana

Beneficiação de  estrada  e construção de muro 

de suporte de terras em Casalinho – Arega –

Obra realizada em parceria com a Junta de 

Freguesia de Arega

Pormenor do primeiro piso do Pólo de Formação 

de Figueiró dos Vinhos

Construção de açude para pesca desportiva em 

Poeiro
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Obras Municipais

Arranjos no largo da capela em Alge - Campelo
Abrigo para passageiros em Jarda

Beneficiação da E.M. 524  em Aldeia de 

Ana de Avis
Escola n.º 2

Também em remodelação estão as

antigas instalações da Fazenda Pública.

De futuro será a Secretaria da Câmara, o

que, sem sombra de dúvida, irá melhorar o

serviço que queremos prestar a todos os

figueiroenses.

Por aqui passa, também, a INOVAÇÂO e o

DESENVOLVIMENTO!
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Antiga pecuária do Cabeço do

Peão.

Futuras instalações das oficinas

da câmara. Inovar, Desenvolver,

melhorar o ambiente.

Figueiró merece ter Qualidade de

Vida!

Pólo de Formação em construção Construção de açude em Poeiro

Limpeza de Caminho em Arega



13

Captação de água em Pé de Ingote - Campelo

Calçada na rua Padre António Inglês
Aplicação de vedação e de portão na escola de 

Carreira - Arega

Limpeza de Bermas em Pé de Janeiro -

Campelo

Escada de Acesso ao Polidesportivo de 

Aldeia de Ana de Avis

Calçada em Arega
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Ambiente

A Casa do Ambiente no Município de Figueiró 

dos Vinhos

Entre os dias 29 de Maio a 2 de Junho a

exposição itinerante da Casa do Ambiente

visitou o Município de Figueiró dos Vinhos. A

exposição foi muito bem acolhida pela

população em geral, sobretudo pelas

camadas mais jovens. Juntamente com a

Câmara Municipal, foram organizadas visitas

em grupo para os alunos de todas as escolas

do Concelho.

O objectivo desta acção era sensibilizar a

população em geral, mas principalmente os

jovens para o seu contributo que se revela

essencial no processo da recolha

selectiva/reciclagem.

A Importância da Água

E se a partir de amanhã não fosse possível garantir

água potável em sua casa? Que os rios e mares

estavam tão poluídos que seria proibido nadar ou

pescar? Ou que os nossos aquíferos tinham secado?

Neste contexto e já que vivemos numa realidade,

actualmente marcada pela escassez da pluviosidade, o

desafio a que a Câmara Municipal se propõe é o de

encontrar estratégias domésticas de racionalização do

consumo de água, e foi nesse sentido que foram

elaborados folhetos de sensibilização cujo objectivo

fundamental é alertar a população em geral para a

importância da poupança de água através do uso

racionalizado e o controlo das perdas na rede pública.
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Desenhos premiados, que foram elaborados por 

crianças do Agrupamento de Escolas do Concelho

Tema: A reciclagem

Micael - Jardim de Infância

Sofia Eiras – 1º Ciclo
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Actividades Culturais

Concerto de Música Barroca no Convento do 

Carmo

Concerto de Natal na Igreja Paroquial

Inauguração de exposição de banda desenhada 

na Casa da Cultura

Concerto de Jazz realizado na Casa da Cultura

Exposição da artista plástica de origem brasileira 

Fátima Gomes

Exposição na Casa da Cultura de Obras do 

Mestre Malhoa 
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…e o povo saiu à rua, porque

Figueiró preparou em grande

o CARNAVAL! Os foliões

vieram de todos os cantos do

Concelho e não só. Desde os

mais pequeninos até aos mais

velhos. Eles foram as escolas,

foram os lugares, as

freguesias, os bairros e todos

os outros que se quiseram

juntar à festa. O nosso

CARNAVAL é já um Cartaz

Turístico!
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Festas do Concelho

Cerimónia de abertura da VI FIGEXPO Inauguração da rede Wirelless

Entrega de prémios do concurso Figueiró Florido Actuação de grupo de fados de Coimbra

Actuação do grupo Tradições de Castanheira de Pêra Encontro automóvel “Clássicos de Figueiró”
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I Grande Prémio de Ciclismo de Figueiró dos 

Vinhos

Entrega de prémios do Torneio Internacional de 

Andebol de S. João

Cerimónia de entrega de prémios da Rampa de 

Figueiró dos Vinhos

Entrega de prémios do concurso de saltos de 

hipismo 
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As imagens falam por si!

Explosão de alegria, cor,

luz e movimento com os

grupos musicais que

abrilhantaram as festas

do “Dia do Concelho”
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No despontar do dia 24 de Junho houve uma

explosão de cor e luz.

O espectáculo de fogo de artifício foi grandioso!
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Os grupos musicais, tanto

os Anjos, como os Santa

Maria deram, também, um

grande dinamismo à

celebração do Dia do

Concelho.

Estes grupos trouxeram até

nós muitos milhares de

pessoas.
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As Marchas Populares foram um elemento de

mobilização da população de Figueiró. Muitas centenas

de pessoas procuravam o melhor lugar para as poder

apreciar.

Todos quiseram participar.

As marchas dos alunos da escola do 2º ciclo

acrescentaram mais energia, dinamismo e cor.
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Passeio a Ponte de Lima

O Sr. Presidente da

Câmara numa viagem a

Ponte de Lima com

munícipes de Campelo.
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Títulos de Imprensa
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Biblioteca

Veja o filme, leia o livro…

Título

O TRIUNFO DOS

PORCOS

Baseado no célebre romance de George Orwell, O

triunfo dos porcos conta a história de um grupo de

animais de quinta que se revoltam com sucesso contra

o seu cruel dono, apenas para serem escravizados de

novo por Napoleão, um porco sem escrúpulos, cujo o

lema é «todos os animais são iguais, mas alguns são

mais iguais que outros». Apresentado aqui restaurado

numa edição do 50.º aniversário, O triunfo dos porcos

combina animação soberba, technicolor brilhante e um

grande número de personagens memoráveis numa

inesquecível fábula intemporal

Título

A INSUSTENTAVEL 

LEVEZA DO SER

Praga 1968. Preocupar-se com a liberdade e a

procura da felicidade são problemas para outras

pessoas. Tomas, um talentoso cirurgião e

mulherengo inveterado está preocupado apenas

exclusivamente com a procura de prazer e da

paixão. O seu objectivo é apenas viver a vida com

uma leveza de ser, sem se preocupar com

obstáculos transitórios como compromissos ou a

opressão comunista. A busca pelo sexo deste

jovem médico e o seu encontro fortuito com o amor

tornam-se uma parte integral da deslumbrante

narrativa desta obra poética baseada no romance

com o mesmo nome de Milan Kundera.

O SEGREDO DE 

BROKEBACK 

MOUNTAIN

De Angee Lee, vencedor do Óscar para Melhor

Realizador, chega-nos uma épica história de amor

baseado num conto da vencedora de um prémio

Pulitzer Annie Proulx, O segredo de Brokeback

Mountain. Wyoming, 1963. Ennis Del Mar e Jack

Twist conhecem-se quando procuram emprego no

rancho de Joe Aguirre. Ambos parecem ter certezas

quanto ao que querem da vida: um emprego estável,

um casamento feliz e uma família constituída. Quando

são destacados para trabalharem na remota região

de Brokeback Mountain, os dois jovens sentem-se

unidos por uma força maior que resulta numa relação

de camaradagem e intimidade profundas. Grande

vencedor do Leão de Ouro no último Festival de

Veneza, O segredo de Brokeback Mountain é um

espantoso filme sobre o poder do amor que tem como

pano de fundo as deslumbrantes paisagens de

Wyoming e dos Texas.

Título

Horário da Biblioteca Municipal

10 às 18 horas de 2ª a 6ª Feira

Sábado: 9 às 12.30 horas

Telefone: 236559230
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Leituras de Verão

Título

OS MELHORES CONTOS 

ESPIRITUAIS DO ORIENTE

de Ramiro Calle

Os mestres espirituais da Índia foram os

primeiros a servirem-se da narrativa para

instruir espiritualmente os seus discípulos. A

maioria destas narrativas é milenar e

anónima e foi sendo transmitida de forma oral

de mestre a discípulo durante séculos. Em

poucas palavras, estes contos partilham

conhecimentos fundamentais e profundos que

abrem a mente e o coração, e podem ser

interpretados consoante a perspicácia e o

grau de maturidade mental de quem os

escuta. Dos mais de mil contos que Ramiro

Calle recolheu, em mais de setenta viagens à

Ásia, seleccionou 250 dos melhores e mais

instrutivos, aqui reunidos em livro. Estes

contos devem ser lidos e relidos, de forma a

aproveitar os seus ensinamentos que nos

permitem transformar a mente, acalmar as

nossas ansiedades, encontrar a paz interior e

melhorar a nossa vida.

Título

O DESENVOLVIMENTO 

COMO LIBERDADE

de Amartya Sem

Amartya Sem, galardoada em 1998 com

o Prémio Nobel de Economia apresenta

uma obra notável que coloca a liberdade

individual no âmago de uma análise

compreensiva da economia global de

hoje. O papel das várias instituições

(compreendendo o mercado, os meios

de comunicação, o Estado, as forças da

oposição e as organizações não

governamentais) é visto no contexto de

um enquadramento amplo e integrado.

Esta obra centra-se na liberdade, como o

fim básico e como o meio mais eficaz

para a sustentabilidade da vida

económica e para o combate à pobreza

e à insegurança no mundo

contemporâneo. São as fundações de

uma mudança de paradigma na

concepção das exigências do

desenvolvimento económico quer para

ricos quer para pobres para o século XXI



Missão e objectivos

Encontrando-se em funcionamento desde 2001, a Biblioteca Municipal Simões de

Almeida (Tio) está situada numa das zonas mais nobres da vila, tendo uma área útil

de 1.026 m2 repartida por 3 pisos.

Os princípios orientadores da Biblioteca têm como base o Manifesto da UNESCO

sobre as bibliotecas públicas, pelo que no cumprimento da sua missão deve reger-se

pelos princípios da liberdade e igualdade de acesso ao conhecimento, ao

pensamento, à cultura e à informação, sem distinção de idade, raça, sexo, religião,

nacionalidade, língua ou condição social e independência face a qualquer forma de

censura ideológica, política, religiosa ou comercial, disponibilizando materiais e

serviços diversificados que contribuam para uma aprendizagem contínua e um

desenvolvimento cultural da população local.

• Permitir à população do Concelho a consulta, a leitura, o visionamento e a audição de diversos materiais

em diversos suportes devidamente organizados, entre os quais se destacam livros, revistas, jornais, CD’s,

DVD’s e Internet, contribuindo, deste modo, para dar resposta às suas necessidades de informação e lazer;

• Disponibilizar um fundo documental permanentemente actualizado e pertinente, de carácter universalista e

diversificado;

Objectivos gerais

• Criar e fomentar o gosto pela leitura desde a primeira infância;

• Colaborar com as instituições de ensino locais na promoção do livro e da leitura e no combate à

iliteracia;

• Apoiar a educação individual e a auto-formação;

• Facilitar o acesso e o desenvolvimento de competências na utilização das tecnologias de informação,

nomeadamente a Internet;

• Proporcionar condições que permitam a reflexão, o debate, a crítica e o convívio em torno de temas de

interesse público;

• Conservar, valorizar e divulgar o património escrito do Concelho de modo a contribuir para o

fortalecimento da identidade cultural da comunidade local;

• Proporcionar serviços de informação adequados às necessidades da comunidade local;

• Desenvolver programas de dinamização cultural como actividades de animação infantil, ateliers,

exposições, palestras, tertúlias, encontros, concursos, teatro, acções de formação e outras actividades de

âmbito cultural;

• Promover actividades de cooperação com outras bibliotecas, entidades e organismos culturais, em

especial a nível local e regional.

30



Serviços

1. Poderão ser requisitados para empréstimo todos os

documentos da Biblioteca, à excepção de:

a) Obras de referência como dicionários,

enciclopédias, atlas, sendo que estas se encontram assinaladas

com uma bolinha vermelha;

b) Obras pertencentes ao fundo local, excepto

quando existe mais do que um exemplar;

c) Obras raras, esgotadas, consideradas de

luxo ou em mau estado de conservação.

2. Em determinadas condições, tais como para fins de ensino ou

de investigação, o empréstimo domiciliário destas obras poderá

ser excepcionalmente permitido de acordo com decisão superior;

3. Podem ser requisitados simultaneamente por utilizador um

máximo de 5 documentos, podendo ser requisitados 3

documentos impressos mais 2 documentos audiovisuais (CD, CD-

Rom, DVD, VHS);

4. Os documentos impressos podem ser requisitados por um

período máximo de 15 dias;

• Livre acesso às estantes

• Empréstimo domiciliário

• Consulta de revistas e jornais

• Acesso gratuito à Internet

• Visionamento de DVD’s e audição de CD’s

• Catálogo informatizado

• Acesso ao Diário da República em papel e em formato digital

• Serviço de reprografia

Empréstimo domiciliário

5. Os documentos audiovisuais podem ser

requisitados por um período máximo de 5 dias;

6. Apenas aos documentos impressos pode ser

renovado o empréstimo, sendo que a renovação

só será permitida caso o documento não tenha

sido solicitado;

7. Podem ser efectuadas reservas de documentos

no máximo de 3 por utilizador, sendo que este

será informado telefonicamente após a recepção

dos mesmos;

8. Os documentos reservados deverão ser

levantados após a sua comunicação ao utilizador

durante um período de cinco 5 dias úteis;

9. O utilizador assume a inteira responsabilidade

pela boa conservação dos documentos

requisitados.

Como obter o cartão de utilizador

1. Para poder usufruir do empréstimo domiciliário o

utilizador deverá possuir um cartão de utilizador;

2. A admissão como utilizador faz-se mediante o

preenchimento de uma ficha de inscrição e

apresentação do Bilhete de Identidade, Cédula Pessoal

ou outro documento oficial de identificação e uma

fotografia actualizada;

3. A inscrição de utilizadores cuja idade seja igual ou

inferior a 14 anos implica autorização e

responsabilização dos encarregados de educação, os

quais deverão assinar a respectiva ficha de inscrição;

4. A inscrição é gratuita e a cada utilizador será

entregue um cartão pessoal e intransmissível,

sendo o seu titular responsável pelos

movimentos com ele realizados;

5. A emissão de 2.ª via e seguintes do cartão de

utilizador por perda, extravio ou danificação por

má utilização obriga ao pagamento de uma taxa

definida pela Câmara Municipal anualmente.

31
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Dia Mundial

Dia Mundial do Teatro
Dia Mundial do Livro

Dia Mundial do Ambiente Dia Mundial da Saúde

Dia Mundial da Árvore Dia Mundial da Criança
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Deliberações

03 de Novembro de 2005

Distribuições de funções:

Ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo artº 69º da Lei

n.º 169/99 de 18 de Setembro, informou os Senhores Vereadores

do despacho de 31/10/2005 em que lhe foram atribuídas as

seguintes funções, sendo as do Presidente também as seguintes:

- Protecção Civil;

- Desporto, Juventude e Tempos Livres;

- Parcerias e Juntas de Freguesia;

- Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação;

- Obras Públicas e Particulares;

- Cemitérios;

- Ambiente, Espaços Verdes e Iluminação;

- Águas e Saneamento.

Vereador Dr. Álvaro Henriques Gonçalves

- Administração Financeira e Pessoal;

- Cultura;

- Educação;

- Indústria, Comércio e Serviços;

- Equipamentos Móveis;

- Desenvolvimento Agrícola e Protecção Florestal;

- Transportes e Rede Viárias;

- Sanidade, Mercados e Feiras.

Vereadora Dr.ª Paula Cristina Silva Dias Sanches Pinto Alves

- Turismo;

- Saúde;

- Acção Social.

09 de Novembro de 2005

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de

transporte a 4 alunos do Concelho que frequentam cursos

na Escola Profissional de Tomar.

Foi atribuído por unanimidade um subsidio no valor de

1.615,00€ para aquisição de material escolar destinado a

128 alunos do Pré-Escolar e a 252 alunos que frequentam o

1º Ciclo.

Reunião de 30/11/05

Foi deliberado atribuir um subsídio para a compra de

manuais escolares dos alunos do 1º C.E.B. enquadrados

nos Escalões A e B dos Auxílios Económicos.

14 de Dezembro  de 2005

Foi atribuído por unanimidade um subsídio de 400,00 €

à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Figueiró dos Vinhos para a realização do 4º convívio de

pesca desportiva.

Atribuição em reunião de câmara por unanimidade de

um subsídio no valor de 2.485,55 € para realização de

obras na sede da Associação Desportiva de Figueiró dos

Vinhos.

28 de Dezembro  de 2005

Foi deliberado por unanimidade adjudicar

definitivamente a construção da rede de águas residuais

domésticas da Várzea Redonda pelo valor de 63.417,52 €

mais I.V.A. à taxa em vigor.

11 de Janeiro  de 2006

Atribuição por unanimidade de subsídio anual ao Grupo

Desportivo e Recreativo de Aguda no valor de 510,00 €

Foi aprovado por maioria e com duas abstenções as

Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2005

25 de Janeiro  de 2006

Foi aprovado por unanimidade subscrever o Programa

Eco-Escolas, que será estabelecido entre a Associação

Bandeira Azul da Europa e o Município de Figueiró dos

Vinhos.

Foi deliberado aprovar o Protocolo de Cooperação

entre a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico

de Leiria e a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos,

relativo ao projecto “e@musica - aprender pela música na

minha escola”.

12 de Abril  de 2006

Foi deliberado por unanimidade atribuir 3 subsídios

para as provas automobilísticas organizadas pelo Clube

Automóvel da Marinha Grande:

Rallye Pinhais do Centro 5.000 €

Rampa de Figueiró dos Vinhos 6.500 €

Rallye Centro de Portugal 5.000 €

14 de Junho  de 2006

Foi deliberado por unanimidade conceder à Associação

Desportiva de Figueiró dos Vinhos – Secção de Andebol 1

subsídio de 1.250 € para a realização do Torneio

Internacional de Andebol de S. João.

Foi Aprovado por unanimidade conceder um subsídio

no valor de 2.500 € à Comissão de Melhoramentos de

Cabeças. O Sr. Vice-Presidente Dr. Álvaro Gonçalves não

participou na discussão e votação deste assunto por ser

dirigente desta associação. Tendo na altura se ausentado da

sala de reuniões.
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