
4ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, dia  de 30 de Dezembro de 2019 

Atividade desenvolvida pela Junta no último período. 

 

1- Jogos intermunicipais - Devido à participação, esforço e entusiasmo dos nossos 

Jovens, conseguimos ganhar os Jogos Intermunicipais.  

 

2- As protecções dos portões de saída da escola com o desenho em lápis foram 

pintadas para o novo ano lectivo. Trabalho realizado pela junta.  

 

3- Vinda de médico na casa do povo, a Junta também se esforçou para a sua vinda 

 

4- Considerando que é importante a aplicação contínua de raticida, por isso a Junta 

de Freguesia continua a aplicar raticida na freguesia. 

 

   

5- A Junta reparou vários tanques de abastecimento de água à lavoura da freguesia, 

consideramos importante continuar a mantê-los, além de servirem de apoio aos 

pequenos lavradores. 

 

6- O Presidente da Câmara realizou uma visita à freguesia no passado dia 10 de 

Outubro. Solicitamos a vinda urgente de retroescavadora e camião, tendo na 

mesma altura o senhor Presidente contactado os serviços para o envio de 

máquinas no dia seguinte. A retroescavadora permaneceu no Raminho durante 

seis semanas. Resolveram-se muitas situações complicadas de zonas que tinham 

sido danificadas por chuvadas anteriores. Foram feitas várias e importantes 

intervenções em várias zonas da freguesia, tal como na Relvinha, Coxos, Portal 

das Varas, Cabo Raminho, etc. 

 

7- Procedemos aos tapamentos e coroamento em cimento de várias paredes caídas, 

paredes essas que caíram durante as ultimas chuvadas. Dado que o mestre da 

freguesia estava ocupado naquela altura, tivemos de contratar mestres de fora, o 

que atrasou a conclusão dos trabalhos.  

 

8- Através camião-betoneira, colocou-se betão em várias zonas da freguesia. Foi 

colocado betão no fundo da ribeira onde se faz a travessia para aceder 

carregadouro e canada anexa na zona da Ribeira do Borges, realizaram-se 

também intervenções e pequenas reparações em estradas municipais em que o 

piso estava degradado, na totalidade foram aplicados 21 metros cúbicos de betão. 

 



9- Após realização dos trabalhos mencionados nos dois pontos acima, solicitamos 

ajuda financeira ao Senhor Presidente da Câmara, para fazer face às despesas. Já 

entregamos os comprovativos relativos às despesas, aguardamos a sua boa 

vontade. 

 

10- A boa relação que mantemos com o presente elenco camarário tem sido boa e 

beneficiado a nossa freguesia. O Senhor Presidente da Câmara contratou uma 

empresa que possui um Drone profissional para tirar fotografias em 3D e filmar a 

encosta abaixo do miradouro, desde a zona da Água Azeda e do Poço Negro. O 

objectivo é elaborar um estudo com a finalidade de construir uma descida em 

boas condições pedonais e possivelmente criar uma zona turística. 

 

 

11- A estrada a construir entre a Ribeira do Borges e a Presa Grande abaixo da 

estrada regional deverá iniciar no início do ano. Contactamos todos os 

proprietários individualmente, tendo todos eles concordado com a doação de 

uma parcela de terra nos prédios anexos necessário para a construção de uma 

estrada de terra batida que terá quatro metros de largura e um quilómetro de 

extensão aproximadamente. O custo da obra está orçado em setenta e nove mil 

euros e será totalmente suportada pela Câmara Municipal, mais concretamente 

pelo Senhor Presidente da Câmara, o Prof. Alamos Meneses. Existe muito 

grande empenho na realização desta obra, tanto da Junta de Freguesia como do 

Senhor Presidente da Câmara, considerando que é uma mais-valia para a 

freguesia e mais tarde poderá dar origem à sua extensão. 

 

12- Informamos e solicitamos o ponto de situação da pintura do centro da estrada 

da Canada do Esteves. tambem foi falado sobre o expolio do Alamos como fazer 

a sua catalogação com ajuda da CMAH. 

 

 

13- Devido à falta de cuidado dos cantoneiros da , houve um derrame de água no 

tubo que liga o Cabo do Raminho à vigia da Baleia. O derrame resultou na perca 

de muitos metros cúbicos de água, resultando numa factura de trezentos euros 

 

14- O Furacão Lorenzo não provocou grandes prejuízos, entretanto resultou 

nalguns espelhos de trânsito danificados e pouco mais. Quanto à tempestade Elsa 

foi bem pior, terá destruído o novo quiosque turístico instalado no miradouro, 

arrastando-o até curva do miradouro 

 



15- Arvore de Natal com novas luzes da mesma cor vamos todos os anos 

melhorar o aspeto da decoração natalícia. 

16- Apoios financeiro aos jantares de natal dos grupos da freguesia, Catequese, 

Grupo de Idosos, grupo Coral, PsP, Bombeiros. 

17- Apoio a compra de brinquedos de natal para os alunos da escola. 

18- Fizemos o Nosso Jantar de Natal da Assembleia de freguesia correu muito 

bem é sempre um momento de convívio. 

19- Vamos apoiar Financeiramente as cadeiras novas de sociedade do Raminho 

20- E vamos apoiar o nosso Balinhho de Carnaval a semelhança dos outros anos 

 


