
Junta de Freguesia
  S. Jorge da Beira

                        

 BALANÇO DO 4º ANO DO MANDATO

Como tem sido nosso apanágio, ao longo de todo o mandato que agora está a findar e sem

prejuízo de sermos de algum modo repetitivos já que a página da Junta de Freguesia tem sido

portadora de vários documentos informativos do que efetivamente aconteceu na nossa Terra.

Este documento que agora publicamos repercute, em síntese, o que de mais relevante foi

realizado no ano de 2017.

ALGUMAS DAS REALIZAÇÕES E APOIOS MAIS RELEVANTES 

◦Prestação em todos os dias da semana dos mais variados serviços à população executados pelos

 nossos serviços Administrativos.

◦Com o sentido de melhor satisfazer as necessidades dos nossos concidadãos,a Junta de Freguesia

tem proporcionado, sempre que possível cursos de formação ao seu pessoal 

◦Pela  EDP  têm  sido  efetuados  rapidamente  todos  os  pedidos  para  substituição  de  lâmpadas

fundidas quer na Sede quer nas Povoações da Freguesia.

◦No ano de 2017 usufruímos a exemplo de anos anteriores de projetos mantidos com o Instituto

do Emprego e Formação Profissional e com a Segurança Social para a cedência de Pessoal para a

execução de atividades socialmente úteis .

◦Deslocação a pedido da Junta de Freguesia de Técnicas da Câmara Municipal para prestação de

informação  ou  avaliação  de  serviços  para  dotar  de  melhores  condições  à  população  da  nossa

Freguesia.

◦Presença da Junta de Freguesia em reuniões ou eventos realizados pela Câmara Municipal ou pela

Rede Social.

◦Promoção ou presença da Junta de Freguesia em reunião, palestras ou eventos realizados por

entidades ou Associações a que estamos ligados como seja a ADERES, Beira Serra, Agrupamento de

Escolas, GNR, Juntas de Freguesia, etc.

◦A exemplo de anos anteriores conseguimos manter a nossa Escola Básica e Jardim de Infância em



funcionamento  para  beneficio  e  salvaguarda  das  nossas  crianças  que  deste  modo  é-lhes

proporcionado o direito  de viver  e  estudar  junto do seu apoio  familiar  evitando,  assim,  a  sua

deslocação para outras Povoações.

◦Foram efetuados protocolos com a Câmara Municipal da Covilhã para assegurar as atividades não

letivas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância bem como o aquecimento das instalações

escolares da nossa Freguesia.

◦Na abertura do ano letivo, a Junta de Freguesia apoiou as suas crianças com material escolar para

o inicio das atividades letivas.

◦A Junta de Freguesia apoiou a visita de estudo efetuada pela Escola Básica e Jardim de Infância ao

Jardim Zoológico de Lisboa, tanto na questão de transporte com nas entradas no Jardim Zoológico.

◦Realização no Salão Paroquial  da Festa de Natal  com a participação da comunidade escolar  e

extensível  a  toda  a  População  .  Procedeu-se,  também,  a  distribuição  de  brinquedos  ás  nossas

crianças. 

◦Durante o ano de 2017, a Junta de Freguesia assegurou à nossa Escola o fornecimento de todo o

material de higiene limpeza e algum material escolar.

◦Deslocação à Covilhã dos Idosos da Freguesia para participação no almoço de Natal patrocinado

pela Câmara Municipal da Covilhã.

◦A exemplo do ano anterior continuamos a dar, todo o apoio à classe de ginástica, importante para

a saúde e bem estar da população e a sua mobilidade.

◦Foi concedido apoio monetário ou outro a todas as Associações da Freguesia dentro das nossas

possibilidades.

◦Foi fornecido todo o apoio solicitado pelas Comissões de Festas para a realização das mesmas na

nossa Freguesia.

◦Foi concedido todo o apoio necessário à realização das fogueiras de Natal na área da Freguesia,

quer no fornecimento de alguma lenha, na disponibilidade de recursos humanos e a nível material.

◦Foi assegurado durante todo o ano a higiene e limpeza das casa de banho públicas.

◦Foram assegurados , todo o ano de 2017, e nos dias designados, a recolha de resíduos sólidos e foi

dado todo o apoio necessário para a manutenção e lavagem de todos os contentores existentes na

Sede e Povoação da Freguesia.

◦Foram disponibilizadas as instalações da Freguesia, durante todo o ano de 2017, para a realização

de vários rastreios bem como para o fornecimento de medicamentos à população.

◦Foram realizadas caminhadas.



◦Realização de magusto no Largo da Eira e destinado a toda a População.

◦Como  é  costume,  realizou-se  mais  uma  vez  o  evento  “  Aldeia  em  Festa”  onde  estiveram

representadas todas as Associações da Freguesia, Paroquia, Artesãos e Outras Entidades que se

dedicam ao artesanato e outros produtos regionais. 

◦Presença da Junta de Freguesia  no encontro como o Senhor  Presidente da Republica na Aula

Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa no âmbito das comemorações do 40 anos do Poder

Local,  um  gesto  de  homenagem  a  todos  os  Autarcas  e  ao  Serviço,  que  tem  prestado  ao

desenvolvimento do País e à participação Democrática em Portugal.

◦Deslocação a S. Jorge da Beira e suas Povoações da Unidade Móvel de Saúde no moldes  exarados

no Protocolo assinado entre a Junta de Freguesia e a Mutualista Covilhanense.

◦Deslocação a S. Jorge da Beira dos Alunos do 5.º ano da Escola EB de São Domingos – Covilhã e os

alunos  do  5.º  ano  da  Escola  EB2  Pero  da  Covilhã  e  EB2/3  do  Teixoso   no  âmbito  do  Projeto

Conhecer o Concelho .

◦Apoio da Junta de Freguesia no dia Mundial da Criança nas atividades realizadas no Largo da Eira

das nossa Freguesia e executadas pela nossa Comunidade Escolar.

◦Aquisição  de  troféus  para  entregar  em  eventos  levados  a  efeito  pela  Junta  de  Freguesia  e

Associações diversas.

◦Aquisição  de  camisolas  para  a  classe  de ginástica  e  para  os  peregrinos  que se  deslocaram  a

Fátima.  

◦Realização de palestra na Sede da Freguesia sobre fogos florestais e realizada por agentes da GNR-

Covilhã. 

◦Patrocinado o apoio necessário para a deslocação dos alunos da nossa comunidade escolar para a

visita ao museu da Barroca Grande.

◦Assinatura de Protocolo com a Câmara Municipal para a cedência das antigas Escolas Primárias do

Casal  de  St.ª  Teresinha  e  Vale  da  Cerdeira  para  o  apoio  das  Comissões  de  Festas  e  de

melhoramento destas duas Povoações de S. Jorge da Beira.

◦Atribuição de placa comemorativa à Banda Filarmónica Sanjorgense pela passagem dos 75 anos

de existência.

◦Realização  de peça de teatro “ As Ilhas dos Escravos” no Parque de Recreio das Escola Básica de S.

Jorge da Beira 

◦Apoio da Junta  de Freguesia  na viagem  a Constança do Ribatejo  efetuada pelas  crianças  que

frequentam a catequese.



◦Foram  feitas  análise  bacteriológicas  das  águas  dos  fontanário  da  Freguesia  e  que  não  são

abastecidos pela ADC- Águas da Covilhã 

◦Pela  Junta  de  Freguesia  foram  efetuados  o  lançamento  de  livros  da  autoria  dos  nosso

conterrâneos José Monteiro Marques Loureiro e Maria Albertina Amélia e que teve a presença do

Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal.

◦Foi efetuada  pela Junta de Freguesia uma excursão a Fátima com pessoas portadoras do Cartão

do Idoso.

◦Foi efetuado peditório a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro .

◦Poda de árvores no Largo da Capela e no recinto das Escolas Básica.

◦Procedeu-se regularmente, durante o ano de 2017, à limpeza de pedras e outro tipo de detritos

na estrada entre o Cabeceiro e o cemitério novo. 

◦Reparação de autoclismos na Escola Básica e Jardim de Infância.

◦Aquisição de material para ser aplicado num dos regadios ainda existente na Povoação de Cambões.

◦Realização de limpeza com a regularidade necessária de Ruas e largos da Freguesia.

◦Limpar passagem e colocação de manilhas entre o Bairro dos Torgais e a Fábrica da Capela. 

◦Execução de limpezas de bermas na Estrada 512 entre S. Jorge da Beira e a Povoação das Minas da

Panasqueira.

◦Reconstrução de parede de suporte numa extensão de 5 metros na Povoação de Vale da Cerdeira.

◦Colocação de manilhas, numa extensão de 20 metros na estrada de acesso ao cemitério do Vale

da Cerdeira.

◦Limpeza  de  árvores  e  ramos  caídos  nas  vias  públicas  devido  aos  nevões  tanto  na  Sede  da

Freguesia como nas suas Povoações.

◦Colocação de grelhas no Largo do Terreiro para regularização de águas pluviais evitando-se deste

modo a infiltração de águas nas lojas das habitações.

◦Aquisição de 98m2 de pavimento para colocar no Parque de merendas nas Minas da Panasqueira.

◦Aluguer de camião e retro-escavadora para remoção de entulhos junto às instalações existentes

no Parque Desportivo e que se destina ser depositado em aterro de entidade certificada.

◦Limpeza de valetas e folhas de árvores no interior da malha urbana das Minas da Panasqueira. 

◦Desmatação na Estrada de S. Jorge e as Minas da Panasqueira .



◦Fornecimento de material para colocação nos seguintes regadios:

     -Regadio da selada

     - Rua da Ponte

     -Rua da Ponte Velha 

     - Na Sarnada

     -No Covão de Baixo 

◦Reparação de pinturas e outros trabalhos no cemitério do Vale da Cerdeira. 

◦Aquisição de grelhador e adornos para colocação nos pilares do parque de Merendas das Minas

da Panasqueira.

◦Aquisição de material de sinalização para os seguintes locais: 

     - Entrada pelo lado dos Torgais

      -Rua do Ribeiro Souto 

     -Centro de Solidariedade 

     -Escadas 1.º Maio

◦Reparação do muro da Fontita. 

◦Colocação de manilhas na Travessa n.º 3 do Bairro dos Torgais.

◦Aquisição de rectro-projector e máquina de filmar.

◦Limpeza de ervas e outros detritos nos cemitérios de S. Jorge da Beira , Vale da Cerdeira e pátios

de recreio da Escola Primária.

◦Reconstrução de muro na Rua do Porto. 

◦Construção de parede na Rua dos Linheiros.

◦Colocação de corrimões nos seguintes locais:

     -Escadaria Alfredo Tomaz

     -Escadaria do Pombal (junto à casa da Sr.ªPalmira Fontes)

     - Quelhas que dão acesso ao Largo da Eira 

     - Rua da Fonte Velha na Povoação dos Cambões

◦Regularização da calçada ente o Tornadouro, a Eira e a Rua das Escolas bem como a colocação de

grelhas para regularização de águas pluviais.

◦Pintura de corrimões existentes na Sede da Freguesia de S. Jorge da Beira.

◦Pintura da parede de reboco do cemitério novo da Freguesia de S. Jorge da Beira. 



◦Desbastação de valetas  e taludes  na Estrada 512 entre a Lomba da Cevada e o Casal  de St.ª

Teresinha.

◦Corte de ervas e realização de limpezas diversas nos dias que antecedem as Festas Religiosas nas

Povoações e Sede da Freguesia. 

◦Reparação e alteração no sistema da rede de esgotos da Escola Básica da Freguesia de S. Jorge da

Beira. 

◦Instalação no parque de recreio da Escola Básica de um novo Parque Infantil  para uma melhor

ocupação do tempo de recreio dos nossos alunos.

◦Corte de ervas e outros arbustos no caminho dos Lameiros, do Vale da Muro, Corte Cratão, e o

Caminho da Magruceira até à Linha.

◦Corte de silvas em ruas e escadarias nas Minas da Panasqueira. 

◦Corte de ervas e limpezas de valetas até à Portela.

◦Colocação de vidros e reparação de estores na Escola Básica.

◦Reparação da escadaria e pintura de pilares e corrimão na escadaria n.º 2 da rua do Porto.

◦Durante o mandato de 2013/2017 foi assegurado pela Junta de Freguesia à Banda Filarmónica

Sanjorgense  a cedência das instalações da antiga Escola da Eira, o pagamento da eletricidade e

água e a cedência da viatura da Junta, sem custos, para apoio nas festas que esta Associação realiza

anualmente.

◦De acordo com as partes foi cedido pela Junta de Freguesia as instalações da Casa dos Jovens para

se agruparem neste edifício, situado na Rua Direita, o Grupo de Jovens, O Grupo de Bombos e o

Grupo de Cavaquinhos sem qualquer custo para estas Associações.

◦Por  decisão  da  Junta  de  Freguesia  foi  assumido  o  pagamento  da  eletricidade  da  Casa  dos

Escuteiros  e  agora  também,  ocupada  pelo  Grupo  de  Cavaquinhos  a  partir  de  Fevereiro   de

2017,inclusive. 

Em resumo; este executivo ao longo do mandato que agora findou, e tendo em conta os parcos

recursos  ao seu dispor,  teve  sempre em mente fazer  mais  e  melhor  para  proporcionarmos  as

melhores condições para o bem estar da nossa população.



ALGUMAS  REALIZAÇÕES  QUE  CONTINUAMOS  A  ENTENDER  QUE  SÃO

ESSENCIAIS  PARA  A  VALORIZAÇÃO  DA  NOSSA  TERRA  E  QUE

CONTINUAREMOS  JUNTO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  A  BATERMO-NOS

POR ELAS:

 NO CEMITÉRIO NOVO

Construção de casas de banho, encaminhamento de águas, colocação de lancil, calcetamento de

corredores e aumento de pontos de iluminação elétrica instalada.

Alargamento do cemitério – obra com projeto e já adjudicada a empreiteiro.

 REPARAÇÃO DE ESTRADAS

Correção,  alargamento e asfaltamento da estrada Portelinha-Porsim-Souto Negro.  Esta obra foi

prometida  para  ser  efetuada  no  mandato  2013/2017,  mas  por  dificuldades  económicas  do

Município, não foi possível concretizar. Contudo, o Senhor Presidente da CMC comprometeu-se

que esta obra será realizada impreterivelmente no 2º ano de mandato que se iniciou em outubro

de 2017 e que se prolongará até 2021 sendo esta uma velha aspiração de todos os Sanjorgenses e

uma promessa, sempre feita, e nunca concretizada pelo município.

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

da Cevada.

Reparação do asfalto da estrada entre os Cabecinhos (S. Jorge da Beira) e a Portela com a devida

extensão ao Largo da Capela de Santa Bárbara, bem como a extensão Portela-Vale de Ermida e a

estrada da Lomba da Cevada.

Reparação e asfaltamentos diversos a efetuar no interior da Sede da Freguesia e em todas as suas

Povoações, tendo em atenção os levantamentos efetuados no decorrer do mandato 2013/2017

pelos serviços da Câmara Municipal.

Asfaltamento, sinalização e proteção adequada em toda a sua extensão na estrada de ligação entre

S. Jorge da Beira e o Casal de Santa Terezinha.

Reparação do asfalto da estrada entre a Lomba da Cevada e a estrada que dá acesso à Pampilhosa

da Serra.

Pintura de faixas laterais e centro de via com sinalização adequada, em toda a sua extensão entre a

Lomba da Cevada e S. Jorge da Beira.

S. Jorge da Beira, dezembro de 2017

José da Trindade Branco

Presidente da Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira 


