
Caixa de “Melhorias” 
(Fevereiro/Março 2016) 

 

Considerando o número de cidadãos que se deslocam aos dois balcões de atendimento da 

Freguesia, depois, as sugestões e criticas que nos anotam através do sítio eletrónico e mesmo por 

contato móvel, a Junta de Freguesia entendeu criar nos dois balcões de atendimento um “ posto “ 

de receção de contributos e críticas apresentadas, neste caso, por escrito pelos cidadãos. 

Operacionalizámos a iniciativa no final do mês de fevereiro. 

Elaborou-se uma ficha única e uma caixa fechada sendo as pessoas convidadas a preencher as 

respostas às questões suscitadas que se reportam a problemas / sugestões detetadas na sua rua e 

na sua cidade bem como as principais expetativas para o desenvolvimento. 

O preenchimento é voluntário, não fica nenhum dado pessoal a não ser o endereço – rua ou bairro 

onde vive – e é apenas solicitado o endereço eletrónico para podermos enviar / receber 

informações. 

 

Deixamos ao Vosso conhecimento uma resenha breve dos resultados obtidos na consulta que 

efetuámos às dezenas de boletins rececionados na Junta de Freguesia na última quinzena. 

 

É um pequeno passo para melhor auscultarmos a sensibilidade dos cidadãos e é também uma 

possibilidade de trabalho para aperfeiçoarmos o conceito de democracia participativa. 

 

ATENDIMENTO NO SOLAR DOS PÓVOAS 

Sede executiva 

MELHORIAS PARA A RUA… MELHORIA PARA A CIDADE: 

Bº. Srª. Dos Remédios 

- Reparação de muros; 

- Falta de transporte; 

- Locais para prática de 

desporto ao ar livre; 

- Emprego; 

- Políticas de apoio ao 

Emprego; 

- Criação de novas 

oportunidades para 

desempregados de longa 

duração sem qualquer 

subsídio; 

- Apoio à criação de 

empregos e promoção de 

empresas recentes; 

Rua Duque de Bragança 

- Estado de degradação da Rua e limpeza; 

B º. Do Pinheiro 

- Falta de manutenção das ruas; 

- Limpeza dos caixotes do lixo; 

Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos 

Melhorar a qualidade de vida dos residentes e ser um atrativo 

ao visitante com espaços verdes 

Lameirinha / Travessa do Barroco 

- Falta espaços verdes; 



- Passeios degradados; 

- Da Rua da Cercig com esta Travessa devia ter dois sentidos; 

- Regularizar passeios; 

- Pinturas e lugares para 

viaturas; 

- Falta de dinamismo social e 

empresarial; 

- Falta de respostas sociais 

para os idosos e 

desempregados; 

- Políticas de apoio aos mais 

idosos; 

- Criação de abrigos para 

animais abandonados; 

- Captação de investimentos 

com vias à criação de postos 

de emprego 

- Mais espaços verdes; 

- Apoio a novos projetos na 

cultura (artes plásticas); 

- Recolha de lixo; 

- Apoio às camadas jovens; 

- Requalificação dos 

passeios; 

- Uniformização das 

passadeiras; 

– Recolha de lixo; 

- Limpeza das ruas; 

- Apoio à fixação de jovens; 

- Ruas/ Avenidas sem 

buracos; 

- Tampas de saneamento e 

outras; 

- Políticas para a juventude; 

Rua Paiva Couceiro 

- Falta de iluminação via pública; 

Aldeamento Monte Miranda 

- Falta de iluminação vai pública; 

Rua Nuno Álvaro 

- Melhoramento de piso;  

Rua Dr. Manuel Vieira de Matos 

- Melhoramento passeios; 

- Regularização de piso; 

Rua da Corredoura: 

- Melhoria da Iluminação dos desníveis da estrada para a 

entrada das garagens; 

- Marcação de lugares disponíveis de estacionamentos; 

Rua Dr. Joaquim Bernardo: 

- Regularização de passeios; 

- Verificação de tampas; 

Iluminação pública deficitária 

Rua Santo António 

- Tornar a rua de sentido único para facilitar o 

estacionamento; 

Avenida de S. Miguel 

- Passeios; 

- Limpeza das ruas; 

- Lixo/Papeis de publicidade espalhados 

Catraia da Alegria 

- Regularização de piso do Zâmbito e Catraia da Alegria; 

Rua Mouzinho da Silveira 

- Regularização de piso; 

- Falta de paralelos e estarem soltos (criam perigo aos 

transeuntes e viaturas; 

- Grande dificuldade em estacionamentos; 

 



 

ATENDIMENTO NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE S. MIGUEL 

SEDE DELIBERATIVA 

MELHORIAS PARA A RUA… MELHORIAS PARA A CIDADE: 

Lameirinhas: 

- Espaços verdes, vigilância policial, cablagens aéreas, 

passeios. 

- O emprego foi referido por todos. 

- Houve ainda uma referência 

especial ao emprego juvenil. 

- Acção social. 

- Apoio às Escolas. 

- Espaços verdes. 

- Pavimentação. 

- Passeios. 

- Abrigos. 

- Iluminação. 

- Limpeza. 

- Alindar, especialmente a Guarda-

gare. 

- Baixar o preço por metro quadrado 

para a construção. 

- Mais animação. 

- A cidade está razoável. 

 

 

 

 

 

 

Acesso a A25: 

- Passeios. 

Travessa da Corredoura: 

- Espaços verdes, regularização do piso; 

- Tem havido melhorias no pavimento. 

R. da Corredoura: 

- Sinalização entre o mercado e o Centro de Saúde. 

B. Srª dos Remédios: 

- Pavimento de alcatrão, buracos nas ruas. 

R. Cândido Dias Lopes: 

- Iluminação na rua de acesso às garagens. 

R. Formosa: 

- Os jardins estão sujos devido aos cães. 

Guarda-gare: 

- A minha rua está bem. 

Av Fernanda Ribeiro: 

- Poda de árvores e limpeza dos passeios. 

R. do Pina: 

- Espaços verdes, passeios (manutenção e construção); 

- Realização do passeio junto à zona verde. 

 


