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Dando cumprimento ao disposto na alínea o), do Ponto 1, do artigo 17º da Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, informamos do seguinte: 

 

1. Nos trabalhos continuados de limpeza das ruas da freguesia: Foi feita a 

limpeza dos passeios e da envolvente das barracas dos pescadores. 

2. A limpeza das principais linhas de água e desentupimento de algumas caixas 

de drenagem de águas pluviais foi feita mais uma vez para prevenir 

entupimentos e alagamentos; 

3. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos, que tem sido 

potenciados pelo mau tempo e tempestades constantes; 

4. Iniciaram as obras de alargamento da Rua da Cabreira. Foi renovado o 

ramal de fornecimento pela Câmara Municipal e iniciado o seu alargamento. 

5. Foi, novamente, pedida intervenção à Câmara Municipal de Caminha na Rua 

da Seara para reparação da estrada em mau estado.  

6. Foi pedida, novamente, intervenção à Câmara Municipal de Caminha para 

betumar a calçada do túnel. 

7. Estamos a fazer a limpeza do tanque do Castanhal em Coura de Seixas. Pela 

sua degradação, serão necessárias obras de reconstrução das paredes e do 

telhado. 

8. Foi feita a limpeza do Arboreto do Feital. 

9. Começaram a ser feitos os trabalhos de limpeza da floresta em Seixas pela 

Câmara Municipal. Seguir-se-á a plantação de novas árvores folhosas.  

10. Temos tido a presença de muitos Seixenses na Junta de Freguesia para 

verificarem a situação dos seus terrenos perante o novo PDM. 

11. Tiveram início as obras de construção na marginal de Seixas para a Ecovia 

Seixas-Lanhelas. 

12. Foram colocados espelhos, em colaboração com a Câmara Municipal, em 

alguns cruzamentos, a pedido dos Seixenses. 
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13. Foram cortadas algumas árvores da Casa do Arquiteto Ventura Terra, por 

colocarem em causa pessoas e residências de vizinhos. 

14. Foi efetuada no passado dia 28-01 a Reunião de Câmara descentralizada na 

sala de Assembleia de Freguesia de Seixas. Teve uma participação record de 

15 inscrições e também de público. Os Seixenses colocaram as suas dúvidas 

e o executivo camarário respondeu. 

15. Em colaboração com a Câmara Municipal e com a Associação de Pescadores, 

tem-se iniciado o projeto do viveiro de peixe a instalar na marginal de 

Seixas. 

16. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 7.624,00 euros. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Seixas, 10 de Fevereiro de 2015 

 

 


