
 

Exmo. Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal 

Presidente da Câmara Municipal  

Sr. Vereadores 

Sras. e Srs. Deputados 

 

A minha intervenção surge na sequência das obras da A13, que atravessa toda a freguesia de 

Almalaguês e também de Ceira, questão que se enquadra com a construção da acessibilidade que 

decorre da Ponte do Cabouco. 

 

Temos tido uma luta constante com a concessionária e com a construtora, pois a conclusão da via, não 

foram até agora salvaguardados os interesses, quer das freguesias, quer dos muitos particulares, 

prejudicados por toda esta intervenção. 

 

Temos as nossas vias secundárias completamente degradadas, todas as infraestruturas estão 

danificadas, com prejuízos, alguns irremediáveis, que irão mais tarde, se nada for feito por quem de 

direito, custar bastante caro ao erário público, enquanto as grandes empresas envolvidas assobiam para 

o lado. 

 

Quando tomámos posse, foi nossa preocupação, saber se existia algum compromisso escrito que 

vinculasse os construtores e infelizmente não encontrámos nada a que pudéssemos dar seguimento. 

Informaram-nos sim os nossos antecessores na J.F. que tudo o que existia era compromissos verbais. 

 

Efetuamos já durante os nossos mandatos, em conjunto com os técnicos camarários, duas vistorias, não 

tendo até agora nenhum resultado prático, tudo está como antes. 

 

Temos inclusivamente alguns casos na freguesia de pessoas claramente afetadas por esta obra, quer do 

ponto de vista material quer psicologicamente, estando mesmo em desespero por ausência de soluções 

para os seus problemas, nos quais não têm qualquer responsabilidade. 

 

Na freguesia de Ceira temos 2 estradas cortadas ao trânsito sem perspetivas de reabertura. Problemas 

nas linhas de água comuns às duas freguesias, Lagos, Boiça, Abelheira e Braçais, ficando as reparações 

aquém do prometido. 

 

Aproveito ainda para convidar a comunicação social, aqui presente, para em conjunto com as Juntas de 

Freguesia, CMC e população, efetuar uma visita a toda a zona do troço da Sª. Alegria (Almalaguês) – 

Ceira para se inteirarem do estado lastimoso quer das infraesturas públicas, quer dos prejuízos 

particulares, que diariamente nos apresentam queixas na J.F. de avultados prejuízos causados sempre 

que chove um pouco mais que o normal. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Almalaguês 

António Ferreira Coelho 

 

 


