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                             BALANÇO DO 2º ANO DE MANDATO 

 

Todos os habitantes da nossa terra, conseguem identificar, a forma clara, 

como o atual executivo administra e executa a sua missão de forma a 

conduzir os destinos da Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira. 

Com este executivo ao leme a nossa ação foi, é, e sempre será a de transmitir 

à população total transparência, pelo que continuamos a debater-nos pelos 

mesmos princípios adotados desde a primeira hora do nosso mandato iniciado 

em 24 de outubro de 2013, gostamos que todos tenham conhecimento das 

iniciativas promovidas pela Junta, por isso publicamos neste endereço 

http://www.freguesiasjorgebeira.pt/portal/v1.0/ tudo o que pretendemos 

fazer, dar a conhecer a toda a população o que conseguimos fazer e, 

continuar a trabalhar para concretizar o que ainda não foi possível fazer. Esta 

é a nossa maneira de estar ao Serviço da Vida Pública. Mas, esta também é, a 

maneira de fazer chegar a todos os Sanjorgenses residentes e não residentes 

que se encontram nos mais variados cantos do mundo, que gostam de saber o 

que se passa na nossa querida Terra e o que é feito por ela.  

Por isso, informamos que continuamos a prestar os mais variados serviços à 

população por isso, mantemos durante o seu horário de funcionamento a Sede 

da Junta e os seus serviços administrativos à disposição de todos os 

Sanjorgenses. 

Através da ADC, concluiu-se o ramal de saneamento no Fundo do Vale, a 

reparação/substituição da conduta de água no sítio da Ponte e instalação de 

conduta de água entre a Selada e os Cabecinhos de modo a que algumas casas 

tenham pressão de água suficiente podendo, deste modo, nestas casas, a 

supressão dos meios mecânicos e elétricos instalados para esse efeito, o que 

acarretava mais uma despesa à fatura que todos os meses era apresentada. 

Com este ramal instalado podemos também finalmente dotar os Cabecinhos 

de bocas de água para combate a incêndios e alargar a estrada entre os 

depósitos de abastecimento de água e a curva da Selada. 

Pela EDP, foram colocados alguns braços de iluminação, substituíram-se 

alguns candeeiros adaptados ao novo tipo de iluminação pública, tanto em S. 

Jorge, como nas povoações das Minas da Panasqueira, Vale da Cerdeira e 
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Casal de Santa Terezinha. Também foram retirados os cabos elétricos que 

descaraterizavam a fachada principal da nossa igreja matriz. 

Protocolamos com a ADC, no mês de maio de 2015 a recolha de resíduos 

sólidos na Sede e em todas as Povoações da Freguesia o que trará, esperamos 

nós, um maior desafogo económico para a nossa terra. 

Também temos projetos mantidos com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional e Segurança Social para a cedência de pessoal para a execução de 

atividades socialmente úteis. 

Pela ICOVI foi feito o levantamento dos caminhos agrícolas e florestais da 

Freguesia para a elaboração de projectos para asfaltamento, iluminação e 

outras reparações. 

Colocação de contentor para a recolha de roupa e outros artigos que se 

destinam a ser distribuídos por centros de solidariedade. 

Mais uma vez, como é do conhecimento público, conseguimos manter a nossa 

escola primária e jardim-de-infância a funcionar para benefício e salvaguarda 

das nossas crianças que assim sendo, poderão viver e estudar mais perto do 

seu apoio familiar, os seus pais e avós, não tendo de se deslocar para outras 

povoações para estudar.  

Com o patrocínio da Junta de Freguesia, realizou-se uma visita de estudo dos 

alunos da escola básica e jardim-de-infância ao Portugal dos Pequeninos de 

Coimbra e ao Parque Biológico da Lousã. 

Na festa de Natal realizada na escola básica, foram distribuídos pela Junta de 

Freguesia brinquedos a todas as crianças. 

No Dia Mundial da Criança a Junta de Freguesia distribuiu a todos os alunos, 

docentes e discentes uma moldura com a inscrição “Ano letivo 2014/15”. 

Durante o ano de 2015, a Junta de Freguesia assegurou à nossa escola o 

fornecimento de todo o material de higiene e limpeza, material escolar e 

procedeu também a pequenas obras de conservação e reparação. 

Foram efectuados vários protocolos com a Câmara Municipal da Covilhã, 

tendo em vista a transferência de verbas para assegurar os encargos inerentes 

com a colocação de pessoal e o aquecimento da Escola Básica e Jardim-de-

Infância. 
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Protocolizamos também com a Câmara Municipal da Covilhã a contratação de 

trabalhos e manutenção e conservação de caminhos das estradas municipais 

em toda a área da Freguesia. 

Em cerimónia solene, a Junta de Freguesia homenageou os Poetas naturais da 

Freguesia e procedeu ao lançamento do livro Laços e Abraços da escritora 

Adelaide Ramos Vilela. 

Com a participação da Junta de Freguesia, foi realizado em S Jorge da Beira o 

encontro anual dos antigos funcionários da companhia do manganês de 

Angola. 

Organização de excursão em autocarro com a finalidade de proporcionar à 

população de S Jorge da Beira visitar e assistir às festas do Povo que se 

realizam de 4 em 4 anos em Campo Maior. 

Também levámos a efeito no mês de agosto de 2015 o evento “ALDEIA EM 

FESTA” com o apoio e a participação das Associações, Paróquia, e Artesãos da 

Aldeia, dando a conhecer os seus produtos, as suas habilidades, todos os 

intervenientes deram o melhor que têm. Do programa do evento constou 

ainda a 1ª caminhada da rota dos mineiros S. Jorge da Beira, Fraga Alta, 

Minas da Panasqueira S. Jorge da Beira, jogos tradicionais com adultos e 

crianças, passagem de filme e um torneio de sueca e de futsal. Atuaram 

também a banda filarmónica o grupo de bombos e cavaquinhos. No mesmo 

mês houve a encenação da peça de teatro "Loa, xácara e bugiganga" levada a 

cabo pelo Teatro das Beiras da Covilhã no pátio da escola. 

Deslocaram-se também mais uma vez, à Covilhã um número significativo de 

idosos da nossa Freguesia ao almoço de Natal levado a efeito pela Câmara 

Municipal da Covilhã. 

Por conciliação das partes em audiência prévia realizada no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Coimbra no mês de julho/2015 foi acordado e 

resolvido o pagamento de uma das dívidas herdadas e não assumidas de 

acordo com a Lei pelo executivo anterior. 

O programa Proder iniciado no ano 2015 está praticamente concluído, 

esperamos que tenha o seu término no primeiro trimestre do ano 2016. 

Foram apresentadas candidaturas ao Orçamento Participativo 2016, 

promovido pela Câmara Municipal da Covilhã com cinco candidaturas para São 
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Jorge da Beira, mostrando que os habitantes da nossa terra querem participar 

quando são chamados, tendo mesmo um dos projetos apresentados vencido 

a Remodelação da Parte Antiga do Lar de S. Jorge da Beira com 384 votos. 

Levou-se a efeito o reforço e reconstrução de muros de suporte nos seguintes 

locais: Vale de Muro, Largo da Capela de Nª Srª de Fátima e da Escadaria da 

Estrada 512 e a Rua do Porto. 

Colocação de manilhas e ½ manilhas de cimento em algumas linhas de água. 

Colocação de alguns corrimãos na área da Freguesia. 

Efetuaram-se algumas rectificações de degraus em algumas escadarias. 

Colocação de lancil de cimento na Rua da Ponte Velha para encaminhamento 

de águas pluviais. 

Durante o ano de 2015 tivemos, como vem sendo hábito, o cuidado de 

mantermos as estradas municipais, caminhos vicinais e aquedutos 

permanentemente limpos com a finalidade de proporcionar as melhores 

condições tanto na circulação de pessoas e bens como de veículos. 

Foi dado o apoio necessário á realização das fogueiras de natal na área da 

freguesia quer no fornecimento de alguma lenha, como na disponibilização do 

trator e do pessoal da Junta de Freguesia. 

Colocação de novos bancos de jardim em vários locais da freguesia e suas 

povoações. Pintámos e substituíram-se também, assentos e encostos de 

bancos de jardim já instalados em vários locais da freguesia e suas povoações. 

Reparação e pintura interior e substituição do forro, ripado e telhado da 

capela do cemitério novo em virtude de se encontrar em adiantado estado de 

degradação. 

Reparação do moinho comunitário do Vale da Cerdeira 

Procedemos também à colocação de placas toponímias em S. Jorge da Beira 

no sítio da Ponte e no Bairro dos Torgais, nas Minas da Panasqueira e 

Cambões. 

Durante o ano 2015 deslocaram-se à nossa Freguesia vários técnicos, de modo 

a tomarem conta de assuntos específicos, como seja de abastecimento de 

água, saneamento básico, sinalização, eletricidade, alargamento do cemitério 
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de S. Jorge da Beira, alargamento da estrada Portelinha- Ponte de Porcim e 

levantamento do património da Junta para posterior registo, bem como para 

acerto de pormenores e números de policia da povoação das Minas da 

Panasqueira e alguns locais de S. Jorge da Beira. 

No âmbito do projeto conhecer o Concelho da Covilhã, deslocaram-se à nossa 

Freguesia, os alunos das escolas EB2/3 do Tortosendo e da escola Pêro da 

Covilhã. 

A nossa escola teve a visita do escritor Jorge Gaspar, promovendo o seu livro 

"O MISTÉRIO DO CHOCOLATE NEGRO NA VILA MEDIEVAL". 
 

Foi prestado o apoio solicitado para a realização, na nossa Freguesia, de duas 

etapas de provas de ciclismo realizadas nos dias 28/2/2015 e 1/3/2015 da III 

Geotur-Rotas Míticas. 

Foram patrocinados cursos de formação profissional aos colaboradores 

administrativos para realizarem uma melhor prestação de Serviços à 

comunidade. 

Continuamos a manter e a apoiar a classe de ginástica, importante para a 

saúde e bem-estar da população.  

Apoiamos dentro das nossas possibilidades as Associações da nossa Freguesia. 

Apoiamos sempre que solicitados as comissões de festas que se realizam na 

nossa Freguesia. 

Disponibilizámos também as instalações da Junta para a realização de 

rastreios e fornecimento/entrega de medicamentos à nossa população. 

 

ALGUMAS REALIZAÇÕES QUE GOSTARIAMOS DE VER CONCRETIZADAS E PELAS 

QUAIS CONTINUAREMOS A REIVINDICAR. 

 

Estrada da Portelinha, Ribeira de Porcim, Souto Negro; 

Coroa circular da Freguesia: 

Recuperação da casa do cinema das Minas da Panasqueira; 
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Construção do auditório e sala de exposições; - (projeto em fase de 

conclusão); 

Construção da piscina/praia fluvial – (levantamento topográfico já efetuado); 

Recuperação dos moinhos de S. Jorge; 

Limpeza das ribeiras de S. Jorge com a inclusão de percursos pedestres; 

Construção de fontanário nas Minas da Panasqueira; 

 

Reparação dos coretos dos Cambões e das Minas da Panasqueira; 

Reparação do parque de merendas dos Cambões; 

Reparação das antigas escolas das Minas da Panasqueira – (Obra já 

adjudicada); 

Asfaltamento da estrada entre o campo de futebol das Minas da Panasqueira e 

a estrada da lomba da cevada; 

Alargamento e colocação de novo asfalto da estrada do vale da ermida e o 

cruzeiro; 

Reparação da estrada lomba da cevada-limite da freguesia de Unhais-o-Velho; 

Construção de hélio-porto no antigo campo de futebol das Minas da 

Panasqueira.  

 

S. Jorge da Beira, Dezembro 2015 

 

José da Trindade Branco  

Presidente da Junta de Freguesia de S Jorge da Beira  


