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Sempre que um conjunto de pessoas toma posse de uma Junta de Freguesia est
sempre imbuídas numa vontade 
que se apresentaram e
proporcionar á sua população todas as condições necessárias
pequenos e grandes problemas com que se

Sem querer arranjar qualquer tipo de desculpas não nos podemos esquecer que
em conta o que nós encontrámos no dia 24 de Outubro de 2013
posse, o balanço a fazer não é o que a freguesia
bem consciência disso, nós gostáv
merecia-o, no entanto, tendo em conta todas as vicissitudes, não nos envergonhamos 
do que conseguimos realizar

Para que todos os Sanjorgenses
problemática é necessário referir que encontrámos uma Junta
descapitalizada. Todas as viaturas e outro material auto avariado, uma dívida a 
fornecedores escondida e não assumida como determina a Lei, 6 trabalhadores ao 
serviço da Junta sem qualquer possibilidade de se poder pagar os seus vencimentos
virtude de levianamente não se ter tratado de negociar e renovar o 
de resíduos sólidos da Freguesia. No entanto, não se esqueceram de levantar todas as 
verbas que a Junta tinha a receber até 31 de Dezembro
estafar sabendo que era necessário
funcionamento normal da junta e
necessário garantir-lhes o venciment

Por não termos condições de ter esta quantidade de pessoal ao nosso serviço fomos 
obrigados a dispensar logo em 31
as condições de poderem subsistir com as verbas a receber do fundo de desemprego.

 Claro que também nos comprometemos com este pessoal
assumiríamos o pagamento da indemnização que lhes era devida e
que a nossa situação financeira o permitisse.

Neste momento já indemnizamos todo este pessoal.

Posto isto, informamos 
presta os mais variados serviços 
elétrica da povoação dos Ca
Panasqueira de acordo com 
procedeu-se à reparação da maioria dos caminhos agrícolas e florestais da freguesia
bem como a sua desmatação
escolas, pavimentos em vários locais
freguesia bem como nas anexas
em todas as povoações da freguesia

 

BALANÇO DO 1º ANO DE MANDATO 

um conjunto de pessoas toma posse de uma Junta de Freguesia est
numa vontade férrea de, além de cumprir o contrato

se apresentaram e ganharam as eleições, fazer todo o possível 
á sua população todas as condições necessárias

e grandes problemas com que se deparam todos os dias

qualquer tipo de desculpas não nos podemos esquecer que
em conta o que nós encontrámos no dia 24 de Outubro de 2013

o balanço a fazer não é o que a freguesia de S Jorge da Beira
bem consciência disso, nós gostávamos de falar de mais realizações,

no entanto, tendo em conta todas as vicissitudes, não nos envergonhamos 
do que conseguimos realizar durante este ano. 

que todos os Sanjorgenses se possam minimamente 
é necessário referir que encontrámos uma Junta

descapitalizada. Todas as viaturas e outro material auto avariado, uma dívida a 
fornecedores escondida e não assumida como determina a Lei, 6 trabalhadores ao 

sem qualquer possibilidade de se poder pagar os seus vencimentos
virtude de levianamente não se ter tratado de negociar e renovar o 
de resíduos sólidos da Freguesia. No entanto, não se esqueceram de levantar todas as 

nta tinha a receber até 31 de Dezembro de 2013 e fazer o favor 
estafar sabendo que era necessário, até ao fim desse mesmo ano,
funcionamento normal da junta e 6 trabalhadores ao seu serviço e 

lhes o vencimento. 

Por não termos condições de ter esta quantidade de pessoal ao nosso serviço fomos 
obrigados a dispensar logo em 31 de Outubro 4 trabalhadores, criando
as condições de poderem subsistir com as verbas a receber do fundo de desemprego.

ro que também nos comprometemos com este pessoal
o pagamento da indemnização que lhes era devida e

que a nossa situação financeira o permitisse. 

Neste momento já indemnizamos todo este pessoal. 

 que para além de termos a junta todo o dia aberta onde se 
presta os mais variados serviços à população, procedeu-se à renovação de toda a rede 
elétrica da povoação dos Cambões, foi posta a funcionar a E
Panasqueira de acordo com as normas estabelecidas, bem como a sua vedação,

eparação da maioria dos caminhos agrícolas e florestais da freguesia
bem como a sua desmatação, efetuaram-se também pequenas obras de reparação

em vários locais, colocaram-se grelhas e corrimãos
freguesia bem como nas anexas, e efetuou-se a limpeza de bermas, passeios
em todas as povoações da freguesia. 

 

um conjunto de pessoas toma posse de uma Junta de Freguesia estas estão 
além de cumprir o contrato eleitoral com 

fazer todo o possível para poder 
á sua população todas as condições necessárias para a resolução dos 

deparam todos os dias. 

qualquer tipo de desculpas não nos podemos esquecer que, tendo 
em conta o que nós encontrámos no dia 24 de Outubro de 2013, quando tomamos 

de S Jorge da Beira merecia, temos 
de mais realizações, a freguesia 

no entanto, tendo em conta todas as vicissitudes, não nos envergonhamos 

 situar em toda esta 
é necessário referir que encontrámos uma Junta totalmente 

descapitalizada. Todas as viaturas e outro material auto avariado, uma dívida a 
fornecedores escondida e não assumida como determina a Lei, 6 trabalhadores ao 

sem qualquer possibilidade de se poder pagar os seus vencimentos em 
virtude de levianamente não se ter tratado de negociar e renovar o contrato da recolha 
de resíduos sólidos da Freguesia. No entanto, não se esqueceram de levantar todas as 

de 2013 e fazer o favor de as 
, até ao fim desse mesmo ano, garantir o 
6 trabalhadores ao seu serviço e a quem era 

Por não termos condições de ter esta quantidade de pessoal ao nosso serviço fomos 
criando-lhes pelo menos 

as condições de poderem subsistir com as verbas a receber do fundo de desemprego. 

ro que também nos comprometemos com este pessoal dispensado, que 
o pagamento da indemnização que lhes era devida e lhes pagaríamos logo 

de termos a junta todo o dia aberta onde se 
renovação de toda a rede 

mbões, foi posta a funcionar a Etar das Minas da 
bem como a sua vedação, 

eparação da maioria dos caminhos agrícolas e florestais da freguesia, 
pequenas obras de reparação nas 
grelhas e corrimãos na sede de 

se a limpeza de bermas, passeios e valetas 
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Também conseguimos manter, depois de muita luta, como é do domínio público, a 
nossa escola primária a funcionar para 
crianças como da freguesia no seu todo.

Através do programa Proder foi
valor de cerca de 65 000 euros que começará a ser executado antes do final do ano ou
na pior das hipóteses, no 

Com a participação da população dos Cambões e dos sítios da Ponte e Bairro dos 
Torgais aprovámos na Junta e Assemblei
desde há muito era reclamada.

Durante este ano e a nosso pedido deslocaram
de várias entidades, afim de l
importa resolver quer na área do abastecimento de água, saneamento básico, 
eletricidade ou de sinalização

Também tivemos na Junta de F
Associações locais, comerciantes e outras entidades
sua vontade de apresentar candidaturas ao próximo quadro comunitário

No âmbito do projeto
freguesia, os alunos das escolas da União de Freguesias de Vila de Carvalho/Cantar 
Galo e da União de Freguesias de Teixoso/Sarzedo, onde visitaram alguns locais da 
freguesia, tais como: Monumento de Nossa Senhora de Fátima; Igreja Matriz, Museu, 
Junta de Freguesia, Centro de Solidariedade social, Jardim de Infância e Escola 
Primária de S Jorge da Beira. 

 

 

ALGUMAS REALIZAÇÕES QUE GOSTAVAMOS DE CONCRETIZ

Entre outras: 

- Estrada da Portelinha, Ribeira de 

- Coroa circular da Freguesia;

- Recuperação da casa do cinema das Minas da Panasqueira;

- Construção de Auditório

- Construção de Piscina/Praia Fluvial;

- Recuperação dos moinhos de S Jorge;

- Limpeza das ribeiras de S Jorge com

Também conseguimos manter, depois de muita luta, como é do domínio público, a 
cola primária a funcionar para benefício e salvaguarda tanto das nossas 

crianças como da freguesia no seu todo. 

Através do programa Proder foi-nos aprovado o projeto relativo à rede primária
000 euros que começará a ser executado antes do final do ano ou
no início do ano de 2015. 

Com a participação da população dos Cambões e dos sítios da Ponte e Bairro dos 
Torgais aprovámos na Junta e Assembleia de Freguesia a toponímia destes locais que
desde há muito era reclamada. 

Durante este ano e a nosso pedido deslocaram-se também à freguesia vários técnicos 
afim de localmente tomarem conhecimento de vários assuntos que 

quer na área do abastecimento de água, saneamento básico, 
eletricidade ou de sinalização e outros. 

Também tivemos na Junta de Freguesia reuniões onde esteve presente a Aderes, as 
, comerciantes e outras entidades da Freguesia

sua vontade de apresentar candidaturas ao próximo quadro comunitário

projeto conhecer o Concelho da Covilhã, deslocaram
as escolas da União de Freguesias de Vila de Carvalho/Cantar 

da União de Freguesias de Teixoso/Sarzedo, onde visitaram alguns locais da 
freguesia, tais como: Monumento de Nossa Senhora de Fátima; Igreja Matriz, Museu, 
Junta de Freguesia, Centro de Solidariedade social, Jardim de Infância e Escola 

da Beira.  

ÇÕES QUE GOSTAVAMOS DE CONCRETIZAR 

Estrada da Portelinha, Ribeira de Porsin, Souto Negro; 

Coroa circular da Freguesia; 

Recuperação da casa do cinema das Minas da Panasqueira; 

uditório e Sala de Exposições; 

/Praia Fluvial; 

Recuperação dos moinhos de S Jorge; 

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

Também conseguimos manter, depois de muita luta, como é do domínio público, a 
e salvaguarda tanto das nossas 

relativo à rede primária, no 
000 euros que começará a ser executado antes do final do ano ou, 

Com a participação da população dos Cambões e dos sítios da Ponte e Bairro dos 
a de Freguesia a toponímia destes locais que 

à freguesia vários técnicos 
conhecimento de vários assuntos que 

quer na área do abastecimento de água, saneamento básico, 

reguesia reuniões onde esteve presente a Aderes, as 
da Freguesia onde manifestaram a 

sua vontade de apresentar candidaturas ao próximo quadro comunitário. 

conhecer o Concelho da Covilhã, deslocaram-se à nossa 
as escolas da União de Freguesias de Vila de Carvalho/Cantar 

da União de Freguesias de Teixoso/Sarzedo, onde visitaram alguns locais da 
freguesia, tais como: Monumento de Nossa Senhora de Fátima; Igreja Matriz, Museu, 
Junta de Freguesia, Centro de Solidariedade social, Jardim de Infância e Escola 

edestres      
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- Reparação dos coretos de Cambões e Minas da Panasqueira;

- Reparação do parque de Merendas

- Reparação das antigas escolas das Minas da Panasqueira;

- Asfaltamento da estrada entre o campo de futebol das Minas e a                                                               

  Estrada da Lomba da Cevada;

- Alargamento e colocação de novo asfalto da estrada do Vale de        

  Ermida – Cruzeiro e 

- Reparação da estrada Lomba da Cevada

 

S. Jorge da Beira, Outubro de

 

                                     

                Presidente da Junta de Freguesia de S Jorge da Beira

 

Reparação dos coretos de Cambões e Minas da Panasqueira; 

arque de Merendas dos Cambões; 

Reparação das antigas escolas das Minas da Panasqueira; 

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

da Lomba da Cevada; 

Alargamento e colocação de novo asfalto da estrada do Vale de        

Reparação da estrada Lomba da Cevada-Unhais o Velho 

Outubro de 2014 

                                     José da Trindade Branco 

Presidente da Junta de Freguesia de S Jorge da Beira 

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

Alargamento e colocação de novo asfalto da estrada do Vale de          

 


