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Âmbito 

Legal 

Em cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 9 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, compete apresentar a esta Assembleia de Freguesia, o relatório da atividade 
referente ao período de 26 de outubro 2017 a 31 de março 2018. 

  

Estratégico   

Após a tomada de posse do executivo em 26 de Outubro de 2017, demos inicio aos 
trabalhos no dia 30 de Outubro e realizamos a primeira reunião de pessoal onde 
abordamos a estratégia que pretendemos seguir, a qual teve aceitação, e contributos 
bastante válidos para o percurso do mandato, seguidamente efectuamos a primeira 
reunião do executivo, onde foram formalizamos os devidos despachos legais, 
atribuição de competências pelo executivo e deliberações ajustando algumas normas 
e procedimentos administrativos.  

 

Jorge Simões 

Cristina Dinis 

Paulo Soares 

 

31 Março 

               2018 
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Ap 01 Administrativos protocolares 

01 - Reuniões de Executivo 

02 - Assembleias de Freguesia 

03 - Assembleias Municipais 

04 - Convites Institucionais 
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✓ 30.10.2017 1ª reunião ordinária 

✓ 06.11.2017 2ª reunião ordinária 

✓ 27.11.2017 3ª reunião ordinária 

✓ 11.12.2017 4ª reunião ordinária 

✓ 18.12.2017 5ª reunião ordinária 

✓ 08.01.2018 1ª reunião ordinária 

✓ 19.01.2018 2ª reunião ordinária 

✓ 12.02.2018 3ª reunião ordinária 

✓ 26.02.2018 4ª reunião ordinária 

✓ 12.03.2018 5ª reunião ordinária 

✓ 26.03.2018 6ª reunião ordinária 
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Ap 02.Assembleia de Freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 26.10.2017 Ato de Instalação Órgãos da 
Freguesia 

✓ 11.11.2017 Assembleia de Freguesia 

✓ 29.11.2017 Assembleia de Freguesia  
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Ap 03.Assembleia Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 20.10.2017  Ato de instalação dos Órgãos Municipais 
mandato 2017-2021 

✓ 30.10.2017 1ª reunião de funcionamento mandato 2017-
2021 

✓ 30.11.2017 3ª sessão extraordinária  

✓ 07.12.2017 2ª reunião da 3ª sessão extraordinária 

✓ 11.12.2017  4ª sessão extraordinária 

✓ 14.12.2017 5ª sessão extraordinária 

✓ 21.12.2017 5ª sessão ordinária 

✓ 21.12.2017 2ª reunião da 5ª sessão extraordinária 

✓ 28.12.2017  2ª reunião da 5ª sessão ordinária 

✓ 22.02.2018 1ª sessão ordinária 

✓ 01.03.2018 2ª reunião da 1ª sessão ordinária 

✓ 22.03.2018 1ª sessão extraordinária 
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Ap 04.Convites institucionais 

 

✓ 11.11.2017  Futebol Clube Ribadense - Jantar de São Martinho 

✓ 12.11.2017 Sporting Clube de Casainhos – Trilhos de 
Casainhos 

✓ 13.11.2017 Junta de Freguesia de Fanhões – Almoço S. 
Martinho  

✓ 19.11.2017 Solar dos Pintor - Almoço solidário Bombeiros 

✓ 20.11.2017  Núcleo Escolar Fanhões – Entrega de diplomas 

✓ 25.11.2017 Associação H. Bombeiros V. Fanhões – 2º festival 
de sopas 

✓ 25.11.2017 Sociedade Recreativa Casainhos – Grande Gala 
do Fado 

✓ 26.11.2017 Centro Paroquial – procissão e inauguração 
Centro de Dia 

✓ 28.11.2017 Câmara Municipal de Loures – Galardão Mérito 
Empresarial 

✓ 29.11.2017  Dia da Freguesia – Passeio e almoço com 
colaboradores 

✓ 06.12.2017 Dia do deficiente – debate /convivio  CML – J F 
Fanhões 

✓ 09.12.2017 Passeio sénior – almoço / convivio com idosos 

✓ 10.12.2017 Goldwing – entrega de prémios 

✓ 10.12.2017 Apeenef – almoço solidário 

✓ 10.12.2017 Sociedade Recreativa de Casainhos – Almoço de 
Natal 
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✓ 10.12.2017  Igreja Paroquial Fanhões – concerto de música 
sacra 

✓ 15.12.2017 Junta Freguesia Fanhões – almoço Natal autarcas 

✓ 16.12.2017 Sociedade Recreativa de Casainhos -Espetáculo 
Natal 

✓ 17.12.2017 Banda A.H.B.V.Fanhões – Boas festas - arruada 

✓ 17.12.2017 A.H.B.V.Fanhões – Teatro de Natal 

✓ 14.01.2018 Centro Paroquial – 25º Aniversário  - almoço 

✓ 14.01.2018 A.H.B.V.Fanhões – Concerto de ano novo 

✓ 26, 27 e 
28.01.2018 

Congresso ANAFRE - Viseu 

✓ 03.02.2018 Clube Terra a Terra – jantar expedição Marrocos 
2018 

✓ 04.02.2018 Sociedade Recreativa de Casainhos – 74º 
Aniversário 

✓ 04.03.2018 Rancho Folclórico Cabeço de Montachique – 35º 
Aniversário 

✓ 07.03.2018 Instituto Bíblico Monte Esperança – Janeiras 

✓ 17.03.2018 CPPE pequenas e micro empresas 

✓ 19.03.2018 Crédito Agricola – Inauguração nova Sede 

✓ 21.03.2018 Dia Árvore – Núcleo Escolar -Instituto Biblico 

✓ 22.03.2018 Plenário CSIFLLFB – Comissão Inter-Social 
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Aef 02 Administrativos económico-financeiros 

01 – Contratos e protocolos 

02 – Seguros 

03 – Taxas 

04 – Comunicações 

05 – Equipamentos tecnológicos 

06 – Manutenção e conservação equipamentos e   viaturas   
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Aef 01.Contratos e protocolos 

 

✓ Protocolo de Cooperação – Cristiana Guimarães Dias 

Criamos um protocolo de cooperação pelo serviço de abertura, fecho e manutenção das casas 
de banho públicas de Ribas de Baixo por um valor anual de 318,00€ valor idêntico ao valor 
global das taxas de ocupação que a mesma está obrigada a pagar pela colocação de 3 placas 
de publicidade. 

✓ Contrato de Permuta de bens e serviços – Barque Publicidade, Lda 

Neste contrato com a Barque realizamos a permuta da taxa de ocupação anual de um painel de 
publicidade de 8x4 no valor de 2.208,00€, pela colocação de 3 paineis 2,40x1,70 ao serviço do 
movimento associativo para divulgação das suas actividades e 1 painel 4x3 para a Junta de 
Freguesia e divulgação institucional. As produções publicitárias que a Junta de Freguesia 
requisitar serão até ao referido montante.  

✓ Protocolo de Colaboração - Andry & Phillipe, Lda – Filtex & Reciclagem 

Assinamos um protocolo de cooperação para a manutenção dos 4 contentores e colocação de 
2 novos em Ribas de Cima e Ribas de Baixo. Neste protocolo está considerada a taxa de 
ocupação de via pública. De salientar que à data da sua implementaçãoem 2013 estes 
contentores nunca pagaram um qualquer tipo de taxa à Junta de Freguesia, nem entrregaram 
registo das quantidades recolhidas. A empresa passará a entregar à Junta de Freguesia 
relatórios trimestrais das recolhas efectuadas e pagarão uma taxa anual pelos 6 contentores de 
288,00€, podendo ser ajustada para cima em 2019 depois de avaliados os níveis de recolha. 

✓ Protocolo de Parceria – Fullform – formação e serviços unipessoal, lda 
 

Assinamos um protocolo de parceria com a Fullform para formações a ocorrer na Junta de 
Freguesia com desconto de 10% para moradores na freguesia. Nesta parceria está 
contemplada a formação gratuita de 2 pessoas por curso, para colaboradores da Junta de 
Freguesia ou membros dos Órgãos Sociais das associações,entidades e do movimento 

associativo sediados na freguesia. 
 

✓ Acordo de Colaboração - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Fanhões 

Pelo projecto “Pela Sua Saúde, 2018”   

Foi assinado um acordo de colaboração com um donativo anual previsto de 500,00€, com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões para colaborar neste projecto, 
nomeadamente a disponibilidade de homens e meios próprios sempre que necessário e 
possivel, onde se salienta  o facto de que no Alto do Andrade, Tocadelos e Cabeço de 
Montachique por falta de instalações nunca foram realizados diagnósticos, sendo agora possivel 
pela presença de uma Ambulância no local uma vez por mês. 
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✓ Acordo de Colaboração -  Igreja Evangélica das Assembleias de Deus de Fanhões 

Pelo projecto “Pela Sua Saúde, 2018”   

Assinamos um acordo de colaboração com a Igreja Evangélica das Assembleias de Deus de 
Fanhões para colaborar, como aliàs o fez nos anos anteriores sem que tivesse sido firmado um 
qualquer acordo e que presentemente as partes pretenderam formalizar.  A Igreja Evengélica 
têm à disposição por sua iniciativa e coordenação  voluntários que desenvolvem um trabalho 
importantissímo junto da população. De salientar que todos os voluntários e entidades são bem 
vindos a este projecto desde que estejam aptos para o fazer e reunam o consenso de todas as 
partes envolvidas nesta acção. Pelo facto deste acordo utilizar meios da Junta de Freguesia 
nomeadamente o material e consumivéis de diagnósticos terá que ser aprovado na próxima 
Assembleia de Freguesia dando cumprimentos à Lei 75/2013 12 setembro artº 9º nº 1 alinea i). 
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Aef 02.Seguros 

❖ Após a entrada em funções solicitamos à mediadora Winsurance, detentora da carteira 

de seguros da Junta de Freguesia pelo valor de 6.877,46€ uma revisão orçamental para 

melhoria dos valores das apólices de toda a carteira considerando: 

 

1- A manutenção de toda a carteira existente  

2- Que as alterações que possam resultar, tragam mais-valia e benefício à apólice em 

causa e nunca retirem ou reajustem para menos as coberturas já contratualizadas 

 

❖ A Winsurance apresentou um valor para a revisão solicitada de 5.683,61€ uma 

diferença substâncial de menos (1.193,85€), mantendo o exigido nos pontos anteriores. 

❖ No decorrer do processo administrativo verificamos a inexistência de 2 seguros 

importantíssimos e obrigatórios:  

1 - Referente ao Estaleiro da Junta de Freguesia onde diáriamente os trabalhadores 

almoçam e usam os balneários, e onde está praticamente todo o material operacional, 

desde veiculos, maquinas e bens consumiveis, considerando as instalações e a 

envolvente urbana como pontos de risco a segurar juntamente com os bens 

apresentados mas principalmente as pessoas. 

2- Referente aos Parques Infantis, onde nenhum dos 3 (Fanhões, Casainhos e Ribas 

de Cima) estava seguros; Infração grave e nígligente punível pelo Decreto-Lei nº 

119/2009 de 19 de maio e Decreto-Lei nº 203/2017 de 17 de setembro que colocou 

em risco as rianças que diáriamente frequentavam os espaços de recreio de 

freguesia.  

 

✓ Verificando esta falta e conscientes de que os Parques Infantis da freguesia apresentavam 

falhas graves se inspecionados pela ASAE, solicitamos à Winsurance e ao CA proposta de 

seguro de responsabilidade civil para os parques infantis com os parâmetros exigidos pela 

Lei: 

 

1- A Winsurance apresentou depois de um longo trabalho por várias companhias de 

seguros uma proposta de 150,00€ por local de recreio. 

2- O CA necessitava de inspecção da ASAE para proceder à proposta e emissão da 

apólice. 
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✓ No caso do multi-riscos foi solicitado preco à  Winsurance e ao CA: 

 

1- A Winsurance apresentou o valor de 293,46€ para a nova apólice de multi-riscos do 

estaleiro. 

2- O CA necessitava de inspecção ao local e propôs a inclusão dos restantes edificios 

numa só proposta e que no momento não nos pareceu oportuno. 

✓ Neste contexto aceitamos as propostas da Winsurance e acrescentamos o valor da carteira 

em 743,46€, ficando o total em 6.413,85€, ainda assim menos (450.50€) do que existia. E 

concluimos que até final do ano deveriamos manter a carteira na Winsurance e durante o 

ano de 2018 solicitar um estudo atempado da carteira e apresentação de novas propostas 

considerando: 

1- A Winsurance baixou substâncialmente o valor das apólices 

2- O CA apresentou propostas multi-risco e automóvel e não faz seguros pessoais ou 

AT para Autarquias e de danos próprios para a camioneta Dyna. 

3- Não existiram diferenças significativas na comparação das apólices que justique 

alterar um só segmento da carteira, neste caso o automóvel  

4- O profissionalismo, o apoio e o empenho demonstrado pelo mediador da 

Winsurance 
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• O Mapa apresenta comparações e previsões dos encargos com as apólices: 
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Aef 03.Taxas 

✓ Ao assumirmos funções e após alguma indignação da população face às taxas paraticadas, 

principalmente no cemitério e canideos, fizemos uma comparação das taxas praticadas nas 

Juntas de Freguesia de fronteira: Tojais, Lousa e Bucelas. E de facto existe uma diferença 

substâncial como podemos verificar nos mapas apresentados: 

CEMITÉRIO VELHO                                                    CEMITÉRIO NOVO 

 

✓ Concluimos que a freguesia de Fanhões apresenta um valor de aluguer de coval ano 

extremamente elevado 91,50€ em comparação com a Junta de Lousa que é de 26,68€ o 

valor mais caro a seguir a Fanhões com uma diferença 64,62€, mas se compararmos com 

os Tojais que cobra 14,50€, a diferença ainda é maior, uma diferença de valor que em 

reformas pequenas é muito significativo. 

 

  Covais Ossário 2 Oss. 

Ossário 2 

Oss. Campas Perpetuo Ossário 1 Oss. 

       
FANHÕES 91,50 116,00   2 100,00 500,00 

TOJAIS 14,50 20,50  0,00 1 207,50 

LOUSA 26,68 51,68   1 550,40 520,20 

BUCELAS 16,43 22,62 32,75    
Valor 

Médio 37,28 52,70   1 825,20 853,45 

  Licença Licença Licença Licença Licença Licença 

  Registo 

Cão 

Companhia 

Cão fins 

Economicos 

Cão 

Caça 

Cão 

Potencialmente 

Perigoso 

Cão 

Perigoso Gato 

        
FANHÕES 4,55 4,55 8,30 9,10 13,45 13,45 4,55 

TOJAIS 1,50 9,50 3,00 6,00 14,00 15,00 1,50 

LOUSA 2,50 5,00 4,00 6,25 15,00 15,00 5,00 

BUCELAS 1,65 10,24 4,70 6,47 14,40 14,40 1,65 

Valor Médio  2,55 7,32 5,00 6,96 14,21 14,46 3,18 
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✓ Até final do ano de 2018, efecturemos um estudo económico para uma revisão mais 

profunda na tabelas de taxas, procurando reduzir os valores possiveis e  consiguir maior 

equidade e beneficio para a população. 

 

✓ Neste ano de 2018 e com o sentido de oferecer uma opção económica à população foi 

elaborada uma proposta 59/2018 com 3 novas taxas para serviços no Cemitério, aprovada 

em reunião de executivo e colocada 30 dias em Edital, e que irá ser levada a aprovação na 

próxima 

Assembleia de 

Freguesia com o 

seguinte 

fundamento: 
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✓ A partir de 2018, e com o sentido de oferecer um serviço diversas vezes requisitado 

principalmente pela população mais idosa; Foi criada uma taxa de recolha de monos, 

proposta 58/2018 aprovada em reunião de executivo e colocada 30 dias em Edital, e que 

irá ser levada a aprovação na próxima Assembleia de Freguesia com o seguinte 

fundamento: 
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✓ Mantivemos para a cobrança de 2018, os valores da publicidade e as medições de 

ocupação de via pública do ano de 2017 mas com as seguintes considerações:   

 

1- Em 2018 os valores cobrados pela ocupação de via pública serão os mesmos que 

em 2017 

 

2- Em 2018 iremos devolver ao comércio local as taxas de publicidade colocada no 

local da actividade que foram cobradas indevidamente em 2017 

 

3- A partir de 2018 o movimento associativo da freguesia está isento da taxa de 

pagamento de publicidade. É importante salientar que a Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Fanhões, pagou de 2014 a 2017  taxa de ocupação 

de via pública pelo toldo do bar do Edificio Sede com a designação “BOMBEIROS”, 

e viu recusado em 2014 pelo então executivo através do oficio 346/2014 o pedido 

de isenção que a Direcção solicitou.   
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Aef 04.Comunicações 

 

✓ Em Novembro de 2017 reunimos com a empresa prestadora do serviço e  verificamos que 

existem contratos leoninos sendo o primeiro vencimento em abril de 2019 invalidando uma 

qualquer alteração que se possa efectuar no sentido da redução de custos, mantendo 

inalterado o numero de 

cartões dos contrato e 

foram ajustados alguns 

móveis que estavam 

fora das orgânicas 

devidas. 
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Aef 05.Equipamentos administrativos 

 

✓ Fotocopiadora existente Xerox Workcentre 7120 modelo de 2009, devido ao seu fluxo de 

trabalho diário, frequentemente parava para manutenção pejudicando o normal 

funcionamento dos administrativos internos e 

penalizando as Entidades e o movimento 

associativo da Freguesia que diárimante 

recorre ao serviço. Após consulta à JUVEX 

empresa detentora do contrato, solicitamos 

um estudo para a alteração da máquina sem 

que a Junta de Freguesia aumentasse 

substâncialmente os custos tendo sido 

proposto: 

 

1- Equipamento Xerox Workcentre 7225 modelo de novembro 2011 

2- Aluguer mensal do novo equipamento de 59,00€ (AE) 

3- Redução custo cópia Cor de 0,0837€ para 0,0450€ (VC) - menos (0,0387€)  

4- Redução custo cópia Preto de 0,0091€ para 0,0055€ (VP) - menos (0,0036) 

 

Considerando: 

1- (2017) Volume médio mensal Cor – 800 cópias  (CC) 

2- (2017) Volume médio mensal Preto – 4385 cópias (CP) 

3- (2017) Valor médio mensal encargo – 106,86€ (AVM) 

 

Razão : 

CC x VC = 36,00€ (TC) 

CP x VP = 24,12€ (TP) 

TC + TP + AE = 119,12€ (NVM) 

 

Conclusão e considerações finais: 

(NVM – AVM) = 12,26€  valor a adicionar ao encargo mensal existente e que 

revela um excelente negócio de up-grade por um equipamento actual que 

melhora o património sem qualquer investimento de capital inicial. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_ITqhYPaAhXHwxQKHYN6Ac0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.cdw.com/product/Xerox-WorkCentre-7225i-multifunction-printer-color/4089515&psig=AOvVaw1gseSBW3B8MHbGSH6IJEBx&ust=1521915108534607
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Aef 06.Manutenção e conservação de equipamentos e 

viaturas 

 

✓ Foi reparado o Cilindro, Moto-Pulverizador e Roçadora. 3 equipamentos que estavam na 

oficina desde Setembro de 2017 com os seguintes orçamentos solicitados em janeiro de 

2018: 

1- Cilindro 695,49€;   2-  Moto-Pulverizador 787,77€;  3-  Roçadora 195,27€ 
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Aen 03 Administrativos energéticos 

01 – Água 

02 – Electricidade 

03 – Combustiveis e lubrificantes 
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Aen 01.Água 

 

✓ Foram identificados todos os contadores de água e criados documentos de registo das 

contagens a enviar aos Simar para acertar a facturação. O mesmo procedimento irá ser 

feito para a Electricidade. 

 

✓ Nos Fontanários, as torneiras irão ser gradualmente substitudas por torneiras que não 

permitem ligar mangueiras, sem emulsor, mas permitem a utilização necessária à 

população. 

 

✓ Detectado um valor de consumo de água anómalo pela factura do mês de novembro de 

2017 no valor 479,06€, levou à verificação dos meses/anos anteriores e concluimos que de 

2013 a 24.11.2017 o consumo total de água no contador do cemitério foi de 14.058,73€, 

sendo nos últimos 3 anos de 2015 a 24.11.2017 de 11.515,81€ cerca de 80%  do total geral 

e com uma média mensal de 319,88€/mês, o executivo percebeu claramente de que existiria 

uma rotura. Iniciamos as obras OC-OB 002 para identificação do problema nas semanas 44 

e 46, onde identificamos e substituimos os pontos de ruptura tendo alguns troços com cerca 

de 8 metros de tubo, repavimentamos e consolidamos zonas de abatimento. Após 

conclusão das obras demos a contagem aos Simar: Em 24.11.2017 a leitura foi de 3049 m3 

para acerto da facturação.  A contagem à data do relatório em 31.03.2018 é de 3068 m3. 

No periodo de 24.11.2017 a 31.03.2018 o consumo foi de 19 m3, representando uma 

poupança orçamental significativa, graças a uma importante medida de eficiência de gestão. 

. 
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Aen 02.Electricidade 

 

✓ Análise mais detalhada no final do ano, mapa apresentado para registo de evolução: 
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Aen 03.Combustíveis e lubrificantes 

 

✓ Análise mais detalhada no final do ano, mapa apresentado para registo de evolução: 
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Aes 04 Administrativos estratégicos 

01 - Comunicação institucional  

02 - Site e app 

03 - CPPME - Confederação portuguesa de micro, pequenas e 

médias empresas 

04 - Fanhões-Capital do Calceteiro 

05 - Rota do Memorial do Convento 

06 - GR30 Rota das Linhas de Torres 

07 – Anta de Casainhos 

08 – ADAL- associação defesa ambiente Loures 
 

09 – Transportes 
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Aes 01.Comunicação institucional 

 

✓ A comunicação assume hoje um papel importântissimo na sociedade, em que às instituições 

compete informar em permanência sobre assuntos de interesse 

para a população que serve, tendo o executivo os seguintes objectivos, alguns já 

concretizados: 

 

1- Produção de dois boletins informativos anuais de conteúdo institucional e com 

espaço para o movimento associativo, comércio local e instituições 

2- 1 painel 4x3 institucional  

3- 3 painéis 2,40x1,70 para o movimento associativo 

4- Site institucional  

5- 2 novos Placard Editais OC-OB 101: Cabeço de Montachique e Tocadelos, 

localidades  privadas de informação e que a partir de março de 2018 já podem 

consultar. 

 

✓ Imagens placard e carta: 
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Aes 02.Site e app 

 

✓ Pretende-se a eleboração de um Website com construção programada a partir de abril, uma 

plataforma institucional da Junta de Freguesia disponibilizando informação e serviços, com 

espaços dedicados ás entidades, movimento associativo, comércio local, empresas da 

freguesia, eventos, cultura, temas, património, efemérides, entre outros, considerando: 

 

1- Website HTML 5 

2- Responsivo ( adaptado a dispositivos móveis ) 

3- Sem limite de páginas 

4- Editor CMS ( sistema de gestão de conteúdos ) 

5- Optimização para motores de busca ( Google, Yahoo, Bing, etc) 

 

✓ Neste projecto pretende-se englobar a criação de um Boletim informativo considerando: 

 

1- Concepção de Layout 

2- Respectivas reportágens fotográficas 

3- Edição de textos 

4- Paginação 

5- Publicação electrónica em formato Flip Page 

 

✓ É pretensão em 2019 incluir uma APP para télemóveis de ligação ao Website  
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Aes 03.CPPME 

 

✓ Decorreu no dia 17 de março de 2018 nas instalações da Junta de Freguesia um 
debate onde foram abordados os principais problemas dos micro, pequenos e 
médios empresários, nomeadamente a brutal carga fiscal a que estão sujeitos, o 
acesso ao crédito, a 
dificuldadde em aceder a 
fundos comunitários, os 
custos fixos e de 
contexto, o poder de 
compra das populações, 
entre outros. Foi 
consensual de que a 
Freguesia de fanhões 
necessita de novas 
dinâmicas, de apoio ao 
investimento e de um 
novo rumo que aproveite 
os importantes recursos 
de que dispõe. 
Foram ainda 
apresentadas as 
propostas e medidas 
que a freguesia de 
Fanhões e o município 
de Loures estão a 
implementar. A CPPME 
informou do trabalho 
realizado ao longo dos 
seus 33 anos de 
existência, e das suas 
reclamações e 
propostas que vem 
apresentando junto da 
Assembleia da 
República, do Governo e 
de muitas outras 
instituições. 
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Aes 04.FANHÕES-CAPITAL DO CALCETEIRO 

 

✓ Numa clara homenagem ao Homem e à profissão a Junta de Freguesia de Fanhões registou 
a Marca FANHÕES – CAPITAL DO CALCETEIRO no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial com o Nº 597335 com direitos autorais para fins publicitários ou promocionais, 
bibliotecas de referência e registos documentais e publicações on-line. O registo da Marca 
é a base para que uma série de projectos que nos comprometemos possam ganhar forma. 
Trazemos sempre para as ideias e sugestões os Calceteiros da Freguesia principalmente o 
Mestre Zé da Clara, também a disponibilidade e interesse do Drº Ernesto Matos autor do 
livro FANHÕES-HOMINES PETRAE com um arquivo e um riquissímo conhecimento sobre 
os homens e as obras, e que têm sido fundamental. Foram efectuados contactos com a 
Câmara Municipal de Loures, Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia de 
Alcântara onde se conclui: 

 

1- Câmara Municipal de Loures, 
prevista uma reunião para 
abril onde construiremos uma 
base de trabalho para criar 
metas e objetivos defenidos 
para o Núcleo Museológico 
do Calceteiro e Etnográfico 
da Freguesia, Memórial ao 
Calceteiro e criação de uma 
Rota das Calçadas, entre 
outras actividades.  
 

2- Câmara Municipal de Lisboa 
e Junta de Freguesia de 
Alcântara, prevista uma 
reunião para abril para 
podermos abordar parcerias 
nomeadamente na escola de 
Calceteiros e no espólio de 
moldes e documentação. 
Está também prevista a 
inclusão da Rota das Calçadas e da Azuleijaria de Fanhões na Rota do Memórial 
do Convento e que traria mais dinâmica e interesse para os visitantes da freguesia.    
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3- Câmara Municipal de Lisboa “quer calçada portuguesa como Património da 
Humanidade”. Lisboa têm efectivamente um espólido de obra feita em calçada 
valiosissímo, muitas dessas obras realizadas pelos Mestres Calceteiros de 
Fanhões não só em Lisboa mas por todo o mundo. Lisboa engrandece a obra 
realizada e Fanhões engrandece 
o Homem a família e o artista que 
a realizou. Sem o Homem sem o 
Calceteiro a Obra jamais 
aconteceria, e é esta sensibilidade 
e visão que dá forma a este 
projecto de FANHÕES-CAPITAL 
DO CALCETEIRO. 

http://www.lisbonne-

idee.pt/p2975-lisboa-quer-

calcada-portuguesa-como-patrimonio-humanidade.html 

 

4- Jornal Noticia de Cá e de Lá. O jornalista e investigador Carlos Cardoso na edição 
Nº 56 de março 2018 apresenta 
um artigo sobre FANHÕES-
CAPITAL DO CALCETEIRO 
bastante consistente em factos 
históricos nomeadamente uma 
Associação de Classes nos anos 
20, como a primeira associação 
de calceteiros do Concelho onde 
possivelmente estariam 
Calceteiros de Lisboa. Este 
trabalho de investigação será 
nuclear para começar a recriar a 
história e o património da 
freguesia de Fanhões. Outra nota 
importante na noticia “Capital do 
Calceteiro - no centro das rotas 
turísticas”, e que representa uma 
mais-valia significativa para 
presente e futuro. 

  

 

 

 

 

http://www.lisbonne-idee.pt/p2975-lisboa-quer-calcada-portuguesa-como-patrimonio-humanidade.html
http://www.lisbonne-idee.pt/p2975-lisboa-quer-calcada-portuguesa-como-patrimonio-humanidade.html
http://www.lisbonne-idee.pt/p2975-lisboa-quer-calcada-portuguesa-como-patrimonio-humanidade.html
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5 – Resolução da Assembleia da República nº 54/2018  - Recomenda ao Governo a “valorização 
da calçada portuguesa e da profissão de calceteiro”. Com toda a certeza a Freguesia de 
Fanhões não necessitava de uma resolução em Diário da Républica para valorizar os seus 
Calceteiros e ter a legitimidade de promover as acções que têm realizado, no entanto ter um 
instrumento de âmbito legal que o recomenda é sem dúvida ainda mais mais motivante 
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6 – Nomes e Alcunhas apuradas até ao momento com vista a criação do Memórial ao Calceteiro: 

MEMORIAL 

Afonso Parola; Alfredo Luís Vicente; Antónia Mendes (Toina); Américo Vinagreiro (Barrigas); 
Américo da Conceição Ricardo; António Alves Olaio; António Correia Esteves (Toino Gageiro); 
António Covangas (Sangue Altero); António Filipe dos Santos (António da Belmira); António 
José Conceição Mateus (Tó Zé); António Manuel Condesso Machado (Pouca Roupa); António 
Manuel Machado (Antonia); António Manuel Nunes Covangas (Padiola); António Mateus 
Catarino (Toino Saloio); António Mateus Vicente; António Paulo Nunes (Parupa); António Sabino 
Vicente (Chora); Artur Gradugério (Rato); Aquilino Rasteiro; Bernardo Covangas; Bruno 
Dinis;Carlos Silveira (Lagartixa); Carlos Parola Franco (Pêra); Domingos Vicente; Eduardo 
Machado (Gato); Eusébio Ferreira; Francisco Dinis (Chicão); Francisco Dinis Vicente (Chico 
Carraço); Germano Dinis Vicente (Carraço); Germano Lourenço Duarte (Germano da Belmira); 
Germano G. Burreca; Hélder Pereira (Cenouras); Herculano Ribeiro (Malagaxo); Horácio 
Machado (Cócó); Jaime Franco (Cebolas); Jaime Barbosa (Cherne); João Gonçalves Burreca; 
João Domingos Duarte Pai (João Bernardo); João Domingos Duarte Filho (João Bernardo); João 
Cardoso (João do Russo); João Godinho Dinis (João da Laura); João Brado Coelho (Marujo) ; 
Joaquim Alves Olaio; Joaquim Pereira (Cadica);Joaquim Cardoso (Canhoto); Joaquim Carvalho 
(Joaquim Clementino Papagaio vaidoso); Joaquim Carvalho da Silveira (Marrocos); Joaquim de 
Oliveira Aranha (Conaco); Joaquim José Mateus (Cazuzo);Joaquim Machado; Joaquim 
Marçalo; Joaquim Moreira Sobrinho (Rabeco); Joaquim Paulo Nunes (Parupa); José Vinagreiro 
(Pirôcos); José Barbosa; José da Silveira Barbosa (José Roque); José da Piedade Fonseca 
(Canoa);José António da Conceição Marçal; José Dinis (Zé Moco); José Diniz (Zé Broa); José 
Domingues da Clara (Zé da Clara); José Jorge; José Leonel Pereira; Júlio Machado (Lagarto); 
José Machado (José Pequeno); José Mateus Vicente; José Manuel Ferreira Dinis; José Roque; 
José Vinagreiro (Zé Preto); Júlio Machado (Picador); Lucas Mateus; Luciano Barbosa (Guita); 
Luciano Barbosa (Maia); Luciano Domingos Duarte; Luís Simões (João do Grão); Luís 
Bernardino Lapa Mateus (Luís Matuto);Manuel António Joaquim Marques (Sem Hora); Manuel 
Badana; Manuel Silveira de Carvalho (Manel Clementino); Manuel da Augusta; Manuel Dinis 
Franco; Manuel Dinis (Manuel Toneco); Manuel Domingos Duarte (Casaca); Manuel da 
Conceição Corigo Domingos; Manuel Correia Gageiro (Fadista); Manuel Faustino; Manuel 
Machado (Cócó); Manuel 
Moreira; Manuel Paulo Nunes 
(Parupa); Manuel Rasteiro; 
Manuel Vinagreiro (Pirôcos); 
Marcial Henrique da Silveira; 
Mateus Jaime Pereira; Maximiano 
Franco (Cebolas); Maximiano 
Paradelo; Paulo Filipe Franco; 
Paulo Jorge Dinis; Paulo Jorge da 
Conceição Ricardo; Pedro 
Gonçalves Burreca; Ricardo 
Marçalo; Rui Manuel Dinis; 
Sidónio Flores; Telmo Pereira; 
Vicente Alves Olaio; Zé da Horta; 
Zézinho da Maria Galega.  
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Aes 05.Rota do Memorial do Convento 

 

✓ A importância histórica de Fanhões na Rota do Memórial do Convento, pelo Livro do Escritor 

e Prémio Nobel da Literatura em 1998 onde Fanhões assume especial significado, como 

localidade e como povo. 

“…. Já passámos Pintéus, vamos no caminho de Fanhões, dezoito estátuas 

em dezoito carros, juntas de bois à proporção, homens às cordas na conta 

do já sabido, porém não é isto aventura que se compare com a pedra de 

Benedictione, são coisas que só podem acontecer uma vez na vida, se o 

engenho não engenhasse maneiras de tornar fácil o difícil, mais valia ter 

deixado o mundo na sua primeira brutidão. As populações vêm ao caminho 

festejar a passagem, só estranham de ver os santos deitados, e nisso têm 

razão, que mais formoso e edificante espectáculo não dariam as sacras 

figuras se viajassem de pé sobre os carros, como se fossem de andor, até 

os mais baixitos, que não chegam a três metros, medida nossa, seriam 

avistados de longe, que fariam os dois da frente, S. Vicente e S. Sebastião, 

quase cinco metros de altura, gigantões atléticos, hércules cristãos, 

campeões da fé, olhando lá do alto, por cima dos valados e das copas das 

oliveiras, o vasto mundo, então sim, seria isto religião que nada ficaria a 

dever à grega e à romana. Em Fanhões parou o cortejo porque os 

moradores quiseram saber, nome por nome, quem eram os santos que ali iam pois não é todos os dias que se 

recebem, ainda que de passagem, visitantes de tal grandeza corporal e espiritual, uma coisa é o quotidiano trânsito 

dos materiais de construção, outra, poucas semanas há, o intérmino cortejo dos sinos, mais de cem, que hão-de 

rebimbar nas torres de Mafra a imperecível memória destes acontecimentos, outra ainda este panteão sagrado. 

Foi o pároco da terra chamado à ciceronia, mas não soube dar boa conta do recado, porque nem todas as estátuas 

tinham visível o nome do pedestal, e em muitos casos por aí se ficaria a ciência identificadora do padre, uma coisa 

é ver logo que este é S. Sebastião, outra seria dizer, de cor e salteado, Amados filhos, o santo que aqui estão 

vendo é S. Félix de Valois, que foi educado por S. Bernardo, que vai lá à frente, e fundou com S. João da Mata, 

que aí vem atrás, a ordem dos trinitários, a qual foi instituída para resgatar os escravos das mãos dos infiéis, vede 

que admiráveis histórias se contam na nossa santa religião, Ah, ah, ah, ri o povo de Fanhões, e quando é que vem 

a ordem para resgatar os escravos das mãos dos fiéis, ó senhor prior. Vistas as dificuldades, foi o padre ao 

governador deste transporte e pediu consulta dos papéis de exportação que tinham vindo de Itália, subtileza que 

lhe valeu recuperar a abalada credibilidade, e então puderam ver os moradores de Fanhões o seu ignorante pastor, 

alçado sobre o muro do adro, pregoando os benditos nomes pela ordem que iam passando os carros, até ao último, 

por acaso era S. Caetano, levado pelo José Pequeno, que tanto sorria aos aplausos como ria de quem os dava. 

Mas este José Pequeno é maligna criatura, por isso o puniu Deus, ou o Diabo o puniu, com a corcova que traz às 

costas, háde ter sido Deus o do castigo, porque não consta que tenha o Diabo esses poderes em vida do corpo. 

Acabou o desfile, segue a santaria para Cabeço de Monte Achique, boa viagem...” 
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✓ A Rota do Memorial do Convento assenta em três níveis de conteúdos: 

Nível 1 - Centrados na narrativa da obra Memorial do Convento 

Nível 2 - Contextualização histórica dos locais assinalados (século XVII) e articulação 
com a história local 

Nível 3 - Cruzamento com outras ofertas, incluindo pontos de interesse patrimonial e 
cultural com forma de enriquecimento da visita e fruição da região. 

✓ Proposto para Fanhões e após reuniões com o grupo de trabalho da Rota em articulação 

com o Executivo da Junta de Freguesia de Fanhões :  

 

Nível 1 -  Uma das ligações entre Lisboa e Mafra cruzava, à epóca, a povoação de 

Fanhões. Esta Estrada real foi usada para o transporte de materiais de construção 

destinados ao Palácio/Convento Real de Mafra na narrativa de José Saramago, como 

estátuas, sinos, etc. Há um episódio que refere a passagem das estátuas italianas, que 

vindas de Santo Antão, cruzaram Fanhões em direcção a Cabeço de Montachique. 

Sabemos também por arquivos históricos, que pessoas, trabalhadores desta região, 

engrossaram a longa lista de operários que construiram o Palácio/Convento. 

Nível 2 - Contextualizar Fanhões no século XVII, identificando todo o tipo de Património 

passível de enriquecer a oferta da Rota, sinalizado à epoca, além da Igreja, está 

referênciado os Termos de Lisboa e a Fonte Velha de Fanhões. 

Nível 3 – Integrar outras ofertas e pontos de interesse de património histórico e culturar 

em toda a Freguesia: 

1 – Igrejas 
2- Fontes, Fontanários e Lavadouros  
3- Urbanismo e Casas de Habitação 
4- Património Azulejar das fachadas 
5- Calceteiros e Obras de Arte em Calçada 
6- Paisagem compartimentada da Casaínhos 
7- Moinhos 
8- Asnagas e caminhos 
9- Azenhas, Picotas e Noras 
10- Anta de Casainhos 
11- Gastronómia e Doçaria 
12- Ligação à Rota das Linhas de Torres 
13- Ambiente e Linhas de Água 
14- Cultura, Artesanato e Associativismo 
15- Comércio local 
16- Pastorícia e Agricultura 
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✓ A proposta contempla  a implementação de um Toten no largo da Igreja de Fanhões.  

Por sugestão do executivo de Fanhões foi proposto 

colocar sinalética à entrada das localidades que fazem 

parte da Rota do Memorial do Convento de modo a 

assinalar esta oferta histórica. Iremos também proceder 

à remodelação do Coreto OC-OB 010. Para este 

executivo, a preservação do Património histórico da 

Freguesia de Fanhões e o interesse de todas as 

localidade, foi uma prioridade de programa e é uma 

prioridade de execução diária. 
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Aes 06.GR30 Rota das Linhas de Torres 

✓ Enquadramento da Rota Histórica das Linhas de Torres 

A Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT) é um projeto turístico-cultural constituído com o 
objetivo de recuperar e valorizar o património histórico-militar construído no início do século XIX, 
pelas forças anglo-lusas comandadas pelo Duque de Wellington, para defender a cidade de 
Lisboa das invasões dos exércitos napoleónicos. 

A Rota contempla um conjunto de 152 fortificações, 
distribuídas por seis municípios, que serviram para defender 
a região de Lisboa das tropas de Napoleão. Além de Loures, 
fazem parte desta rota os municípios de Mafra, Torres Vedras, 
Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de 
Xira.  

Este projeto turístico-cultural é alicerçado em circuitos de visita intermunicipal, apoiados em seis 
centros de interpretação, em articulação com um território e as suas comunidades. 

http://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=910 

 

✓ Linhas de Torres são Monumento Nacional desde 2 de março de 2018 

“A Direção-Geral do Património Cultural anunciou, no dia 2 de março, a classificação dos fortes 
e estradas militares que integram Rota Histórica das Linhas de Torres como Monumento 
Nacional. Fortes e estradas militares construídos há 200 anos para defender Lisboa das 
invasões francesas foram classificados. São 114 estruturas militares os fortes e estradas 
militares construídos há 200 anos para defender Lisboa das invasões francesas foram 
classificados como monumento nacional, informou hoje à Lusa a Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC). 

Fonte oficial da DGPC confirmou hoje à agência Lusa que a proposta de classificação foi 
aprovada na reunião de 21 de fevereiro do conselho diretivo da DGPC para assegurar a 
salvaguarda deste património associado às chamadas 'Linhas de Torres Vedras', no distrito de 
Lisboa. A candidatura integrou 128 estruturas militares, como fortes e estradas militares, da 
primeira e segunda linhas defensivas, mas só 114 foram classificados, tendo 15 ficado de fora 
por se encontrarem degradados ou destruídos. Além da classificação como património nacional, 
vai ser criada uma zona especial de proteção em volta de cada uma das estruturas. 

Há sete anos que Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de 
Torres, que integra as câmaras de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, 
Torres Vedras e Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, pedia a inclusão do património no 
inventário do património nacional. 

http://www.cm-loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=910
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"As Linhas de Torres são um sistema defensivo - muito bem-sucedido - de dimensão e impacto 
histórico invulgar, nacional e internacionalmente" refere o parecer da Secção do património 
Arquitetónico e Arqueológico da DGPC, a que a agência Lusa teve acesso. Segundo os 
especialistas, "sintetizam a capacidade estratégica de Wellington e os saberes militares de 
origem inglesa, portuguesa, mas, também, francesa do fim do século XVIII e do início do século 
XIX". 

As Linhas de Torres foram construídas sob a orientação do general inglês Wellington, 
comandante das tropas luso-britânicas no período das invasões francesas, para defender 
Lisboa das forças napoleónicas entre 1807 e 1814. 

Em 2010, ano em que se comemoraram os 200 anos da construção das linhas defensivas, 
foram inauguradas obras de recuperação a que foram 
sujeitas e Centros de Interpretação, um investimento 
estimado em cerca de seis milhões de euros. Em 
2014, a empreitada de desmatação, recuperação e 
reabilitação dos fortes venceu o prémio Europa 
Nostra, na categoria "Conservação". Nesse ano, a 
Assembleia da República instituiu o dia 20 de outubro 
como o Dia Nacional das Linhas de Torres.  

As Linhas de Torres recebem por ano cerca de 10 mil visitantes.” 

https://www.dn.pt/portugal/interior/fortes-construidos-ha-200-anos-para-travar-tropas-

francesas-sao-monumento-nacional-9156165.html 

✓ Na Freguesia de Fanhões está classificado um circuito denominado “Circuito de Ribas”  e 
que detém 3 redutos: Reduto de Ribas; Reduto do Mosqueiro e Reduto de 
Montachique. A recente classificação a Monumento Nacional trás a responsabilidade da 
preservação pelas entidades competentes, no entanto compete a todos nós cidadãos, 
entidades e autarquias preservar e denunciar qualquer ato ilicito ao património de todos nós.  
E foi o que a Junta de Freguesia de Fanhões fez, solicitando o encerramento do acesso ao 
Reduto da Ribas por veiculos automóveis uma vez que o escarpamento está a ceder e corre 
risco de desmoronar encosta abaixo, pela OC-OB 073 realizamos uma obra simples, a de 
colocar postes de madeira (cedidos pelo Munícipio) no acesso à fortificação. Verificamos 
que passados dias tinham sido retirados, reportamos a ocorrência ao departamento 
responsável que irá colocar outro tipo de vedação. Está prevista uma intervenção da 
engenharia do Exército sob o comando do senhor Tenente-Coronel Berger para a 
recuperação do escarpamento e sua consolidação.   
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Aes 07.Anta de Casainhos 

✓ Dados sobre o Monumento 

O Monumento Megalítico de Casaínhos tido como um monumento funerário, foi construído 
totalmente em calcário e foi classificado em setembro de 1977 como Monumento Nacional. 
Encontra-se nos limites de uma propriedade privada e quando se procedeu aos primeiros 
trabalhos de escavação, no ano de 1961, foi conseguida uma recolha de diversificados objetos 
de adorno assim como de instrumentos em pedra lascada e polida. O espólio aqui encontrado 
encontra-se neste momento em posse do Museu dos Serviços Geológicos Portugueses. Este 
imóvel é datado de 4000 e 3000 a.C. 

A sua origem situa-se na pré-histórica e da sua constituição fazem parte alguns esteios em 
posição vertical que atualmente devem muito à conservação. Tal é o seu mau estado de 
manutenção em que se encontra que não é possível saber ao certo qual a sua planta original. 
Quanto aos indícios da ocupação humana sabe-se que remontam até ao Paleolítico e é este 
fato que tem despertado o interesse por parte dos arqueólogos no município onde este 
monumento se insere. Também a diversidade dos recursos cinegéticos ali existentes tem 
despertado esse interesse. 

O Monumento Megalítico de Casaínhos teve a sua construção datada do tempo do Neo-
Calcolítico (4000 e 3000 a. C) numa altura em que segundo os registos, se sabe que a atividade 
agrícola se encontrava em plena expansão. Nesta mesma época dava-se a proliferação de 
ocupações nos povoados com forte concentração uma vez que estes apresentavam boas 
condições de defesa. Apesar de como já foi dito não se conhecer a estrutura da sua planta sabe-
se que este dispõe de uma câmara funerária com planta poligonal e dois primitivos esteios. 
Possui também um corredor central que permite o acesso ao nicho lateral. 

✓ Em fevereiro de 2018 fizemos uma visita ao local com a Câmara Municipal de Loures e 
verificamos o estado de degradação da sinalética e da placa de interpretação no local, 
sendo uma situação intolerável para um Monumento Nacional. Existe um problema de raiz, 
que é o facto do terreno ser particular e 
condicionar as visitas ao monumento em total 
contra-senso com o que se pretende que é 
trazer pessoas aos locais de interesse 
histórico. Sabemos que esta situação já se 
encontra há anos por resolver prejudicando a 
freguesia e a localidade de Casainhos. 
Aguardamos respostas e soluções por parte 
dos departamentos competentes, por ser um 
assunto da maior importância para a 
Freguesia de Fanhões e que nos merece total 
acompanhamento. 
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Aes 08.ADAL- associação defesa ambiente Loures 

 

✓ Dados sobre a ADAL 

A ADAL, formalmente constituída em 21 de Janeiro de 2008, é uma associação de defesa do 
ambiente de âmbito local, com intervenção no Concelho de Loures, e tem por objectivos a 
defesa do equilíbrio ambiental e da saúde pública, bem como do património cultural. 

Para a prossecução dos seus objectivos, a Associação empenha-se em: 

• Proporcionar às populações o conhecimento mais vasto possível sobre a defesa do 

Ambiente, do Património e da Qualidade de Vida, de modo que estas possam adoptar, de 

forma consciente e esclarecida as melhores práticas e exercer os respectivos direitos e 

deveres civis e constitucionais; 

• Participar activamente no processo de audição e consulta de associações ambientalistas e 

outras, representando interesses locais e das populações da sua área geográfica; 

• Exigir de todas as entidades com responsabilidades políticas e técnicas a disponibilização 

de informações sobre matérias alvo dos objectivos da Associação, nomeadamente no que 

respeita à instalação e funcionamento das unidades industriais e equipamentos ambientais, 

em todas as suas fases, ou de outras infraestruturas e equipamentos aos quais estejam 

associados impactes ambientais ou que ponham em risco elementos do património cultural 

diferenciadores do território; 

• Defender intransigentemente que as populações do concelho de Loures obtenham o 

equilíbrio ambiental e a defesa do património e da qualidade de vida. 

 

✓ Sendo o nosso programa exigente na recuperação e identificação do património, 

desenvolvemos uma estreita ligação com a ADAL, porque entendemos 

que o seu conhecimento nos pode ajudar a realizar um melhor trabalho 

de actuação no património da freguesia. 
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Aes 09.Transportes 

❖ Existe a plena consciência de que os transportes e a mobilidade são um factor estratégico 

de avanço e modernidade para as regiões, principalmente no meio rural pela reduzida 

demografia e com uma maior população idosa, que necessita de mais apoio para se 

deslocar. 

A realização de uma sessão alargada sobre transportes e mobilidade, com representantes 

do Município, e das empresas 

prestadoras do serviço é um dos nossos 

objectivos. Enviamos para a Câmara 

Municipal de Loures alguns pontos que 

nos pareceram óbvios, mas que após a 

sessão programada e com intervenção 

da população certamente teremos mais 

pontos a apontar ao serviço de 

transportes na freguesia. 
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Oe 05 Ocorrências e execução 

01 – Obras 2017 - 26 outubro a 31 dezembro    

02 – Obras 2018 - 1 janeiro a 31 março   

03 – Identificação do Património 
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Oe 01.Obras 2017 26 outubro a 31 dezembro  

 
✓ Assinalamos a partir de 3 de novembro de 2017 cerca de 65 ocorrências para serem 

intervencionadas. Das 65, 25 já foram intervencionadas, 23 estão concluidas a 100% e 2 a 
60%. De salientar que durante o mês de novembro houve funcionários de férias que 
condicionaram o natural andamento dos trabalhos, no entanto devemos reconhecer o 
esforço de todos os colaboradores para resolver o mais rápido quanto possivel as 
ocorrências apresentadas e que poderemos comprovar pelo rácio 1,28 /resolução dia 
apresentado em muito graças à sua determinação e empenho.  

Rácio – 32 Dias uteis  / 25 Ocorrências   -  resolução de 1,28 ocorrência / dia  
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Oe 02.Obras 2018 1 janeiro a 31 março  

 
✓ Assinalamos a partir de 1 de janeiro de 2018 cerca de 51 ocorrências para serem 

intervencionadas. Das 51, 26 estão concluidas a 100% e 1 a 50%. Continuamos o trabalho 
5 ocorrências de 2017. De salientar que as condições meteorológicas não têm sido 
favoráveis, no entanto devemos reconhecer o esforço de todos os colaboradores para 
resolver o mais rápido quanto possivel as ocorrências apresentadas e que poderemos 
comprovar pelo rácio 2,26 /resolução dia apresentado em muito graças à sua determinação 
e empenho.  

Rácio – 65 dias uteis  / 28,7 Ocorrências   -  resolução de 2,26 ocorrência / dia 
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Oe 03.Identificação do património 

 

✓ No programa de classificação do Património da Freguesia foram colocadas três placas de 
identificação local e cronológica, um instrumento de valorização de todo o nosso património 
histórico e cultural de grande interesse turístico e etnográfico, e um legado que devemos 
deixar ás futuras gerações mais enriquecido e documentado. 

A pedra escolhida foi o Lioz uma vez que em Fanhões existiram pedreiras de Lioz, sendo 
esta escolha, a valorização de uma matéria prima local e dos homens que a extraíram e 
trabalharam. São neste momento os locais identificados: 1a Sede Sociedade 31 de Janeiro 
de 1913; Chafariz da Fonte Velha e Chafariz e Lavadouros de Ribas de Cima.  

A recuperação do Património e a humanização dos espaços públicos é para a Freguesia 
de Fanhões uma prioridade. 
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Ne 06 Núcleo Escolar de Fanhões  

 

01 – Geral e Relatório GIL - gabinete intervenção local 

02 – Ocorrências Escola Fanhões 

03 – Ocorrências Escola Casainhos 

04 – Eventos Culturais e visitas de estudo 

05 – APEENEF – Associação de pais  
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Ne 01.Geral e Relatório GIL  

 
✓ Reuniões: 

• 09. XI.2017 - Núcleo Escolar Fanhões – Professores Escola Fanhões e Casainhos na 
Junta de Freguesia de Fanhões 

• 20. XI.2017 - GIL – Visita Escolas Fanhões e Casainhos 

✓ Considerações:  

Reunimos com o Núcleo Escolar de modo a falar sobre o ano de 2018, uma reunião de trabalho 

que resultou bastante positiva em que foram apontados alguns aspectos e acções de modo a 

melhorar a relações e conseguir mais e melhores projectos de futuro.  

Solicitamos ao GIL gabinete de intervenção local a visita com acompanhamento técnico do DOM 

às Escolas de Fanhões e Casainhos no sentido de fazer um levantamento exaustivo das 

necessidades apontadas pelos docentes e pessoal auxiliar. Visitamos as duas escolas no dia 

20 de novembro 2017 onde foram tomadas as devidas ocorrências e ficamos a aguardamos um 

relatório técnico mais específico que nos foi enviado no dia 07 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 48 
 Ne 01.Geral e Relatório GIL  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões - mandato 2017-2021- Execução abril 2018 

48 

 

✓ O RELATÓRIO: 
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✓ Considerações finais: O Relatório aponta uma série de problemas na sua maioria 

estruturais e que não são da competência das Juntas de Freguesia; Problemas que sem 

estarem resolvidos condicionam outros trabalhos que se pretende efectuar nomeadamente 

os de acabamento, onde se podem salientar em Fanhões o Ponto 1 e) Infiltrações e em 

Casainhos Ponto 2 a) Infiltrações, estes os mais graves em termos estruturais. Também 

temos questões de segurança que nos preocupam e que vamos intervir como a colocação 

de rede de protecção em Fanhões na zona do Polidesportivo e em Casainhos na zona da 

escada. 
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✓ Após a visita às escolas, e 
mesmo antes de termos o 
Relatório enviamos para a 
Câmara Municipal de Loures um 
oficio a relatar os factos que 
consideramos preocupantes nas 
escolas da freguesia, solicitando 
a intervenção rápida e urgente 
para as situações de 
competência do municipio. 
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Ne 02.Ocorrências Escola de Fanhões 

 

✓ Manutenção regular efectuada: 

1- Reparação de pontos de calçada 
2- Trabalhos de manutenção de canalização e esgoto 
3- Limpeza de algeroz 
4- Limpeza Grelhas exteriores 
5- Arranjo de portas de Casa de Banho 
6- Alteração de Quadro de sala 
7- Arranjo de fechaduras 
8- Retirada de material electrónico. Ponto 1 i) do Relatório. 
9- Reparação de Pavimento Vinyl nas Salas Jardim-de-Infância. Ponto 1 h) 

Relatório do GIL, nossa OC-NE 001 20.11.2017. 
10- Mudança do Intercomunicador já efectuada pela CML. 

 

✓  Intervenções a efectuar 

1- Colocação de uma Rede em zona de perigo. Ponto 1 b) Relatório do GIL. Neste 
momento e enquanto o Polidesportivo não têm utilização pública e de modo a 
proteger as crianças que podem saltar para cima do muro, iremos colocar uma 
pequena rede na zona que as auxiliares e professores indicaram como mais 
perigosa. Execução para a semana 14. 

2- Limpeza de zona Horta Escolar. Ponto 1 f) Relatório do GIL. Semana 14. 
3- Pinturas muros. Prevista nas férias grandes 
4- Pinturas em zonas do edifício. De acordo com o Ponto 1 e) do relatório teremos 

que aguardar a intervenção da Câmara nas estruturas para depois podermos 
intervir nas pinturas de acabamento.  

5- Reparação mais profunda das portas das Casas de Banho. Prevista nas férias 
grandes 
 

✓ Considerações finais: 

Na zona do Logradouro, mais precisamente na zona Polidesportivo existe a 
necessidade de uma cobertura ou um ponto de resguardo à entrada dos alunos, 
principalmente no Inverno em dias de chuva, e a colocação de um telheiro do portão à 
escola não é aceite pelos arquitectos do DOM, situação que temos que resolver, 
possivelmente fazendo uma transformação nos balneários existentes. As infiltrações 
são evidentes nas casas de banho e sala dos prolongamentos pela tela que está 
danificada e que neste momento toda a placa está com fissuras e infiltrações, que 
necessitam de reparação ao nível da estrutura. O Intercomunicador deve ser colocado 
noutro local e o Relógio a alteração dos toques, situações para as quais não temos 
competência para o fazer. 
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Ne 03.Ocorrências Escola de Casainhos 

✓ Manutenção regular; Pequenos trabalhos efectuados: 

1- Troca das Redes das Balizas. Ponto f) do relatório 
2- Colocação de mola no portão. Ponto f) do relatório 
3- Fechadura 

 

✓  Intervenções a efectuar 

1- Reparação do muro tardoz. Ver com o DOM (intervenção técnica) 
2- Reparação Rede-Mosqueira refeitório. Aguarda orçamento 
3- Reparação de uma fechadura e manete. Aguarda orçamento 
4- Limpeza e colocação de terra zona Horta Escolar e reparação da rega. Ponto 

2 d). 
5- Pequenas Pinturas. Férias de verão 
6- Colocação de protecção nas escadas de acesso. Ponto 2 c) 

 

✓ Considerações finais: 

Na zona do Logradouro, existe a clara necessidade de um telheiro para as crianças 
brincarem quer em dias de chuva ou sol, assim como a reestruturação dos brinquedos, 
bebedouro, piso, rede de vedação, sítio do brinquedo do jardim de infância, entre outras, 
sendo estas as mais evidentes. A Climatização é outro factor, em que a Sala 2 totalmente 
exposta ao Sol, sem estoros, ar condicionado ou plicula de protecção coloca a sala nos 
35ºC que se torna insuportável e condiciona em muito o decorrer das aulas. As Infiltrações 
que há anos existem principalmente na pala e na sala do jardim de infância, situação grave 
e inúmeras vezes reportada, que teve especial destaque na reunião no local em novembro 
de 2017. Esta é um intervenção estrutural, ainda na garantia de obra que termina em 2019 
e uma situação de plena competência da Câmara que já contactou o empreiteiro; Como 
resultado das infiltrações que não tiveram a devida intervenção, o Quadro Eléctrico foi 
afectado e a Escola de Casainhos nas semanas 11 e 12 esteve 
sem energia eléctrica com grande prejuizo para o decorrer do 
normal período de aulas, em que os famíliares viram assim a sua 
vida e a das crianças alterada. À data de 26 de março a situação 
estava resolvida em termos de energia reposta, mas sem garantia 
de que um novo período de chuva, não venha novamente a 
afectar o quadro e condicionar a vida escolar. Temos indicação 
de que o empreiteiro irá intervir na infiltração, sendo necessário 
abrir o telhado, aguardando um periodo de alguns dias seguidos 
de bom tempo e resolver este problema. Todas estas situações 
são da competência do Munícipio, algumas delas, alterações a 
um projecto muito recente, em parte, extremamente mal 
concebido pelas entidades envolvidas, facto que hoje se verifica 
e que acarreta graves consequências arquitétónicas e de engenharia, na disponibilidade de 
espaços de recreio ao ar livre, na climatização, na salobridade, que deveriam visar  conforto 
dos auxiliares, dos professores e principalmente das crianças. 
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Ne 04.Eventos culturais e visitas de estudo 

 

✓ 20.11.2017 – Entrega de Diplomas – Escola de Fanhões 

✓ 10.12.2017 – APEENEF – Almoço Solidário 

✓ 18.12.2017 -  País Natal – Entrega nas Escolas de Fanhões e Casainhos 

✓ 21.03.2018 – Dia Mundial da Àrvore   

 

❖ Dia Mundial da Àrvore: 

 

No dia 21 de março de 2018 comemoramos o dia mundial da àrvore, numa iniciativa 

conjunta da Junta de Freguesia de Fanhões, Instituto Bíblico Monte Esperança e o 

Núcleo Escolar de Fanhões, com apoio da Câmara Municipal de Loures na cedência 

das árvores. A Junta de Freguesia ofereceu 8 placas com mensagens, criadas pelos 

intervenientes para colocar junto às àrvores plantadas. O Instituto Biblico com a 

participação dos alunos do MEIBAD e a 

sua administração, que se envolveram 

com as crianças em brincadeiras e 

histórias. Os professores e auxiliares 

foram incansáveis no apoio às crianças 

e à iniciativa e que resultou numa tarde 

fantástica.  Plantámos 8 àrvores e 20 

arbustos com a participação activa das 

crianças em todo o processo e o 

incansável apoio dos colaboradores da 

Junta de Freguesia 

 

 

❖ Dia Mundial da Criança 1 Junho 

Previsto apoio 2 autocarros para a visita ao Parque Rural da Quinta do Tambor em 

Aveiras 

 

❖ Dia Mundial do Ambiente do Meio-Ambiente 5 Junho 

Previsto assinalar o dia com acções conjuntas ainda a defenir 



Pg. 61 
 Ne 05.APEENEF -Associação de pais encarregados 

educação núcleo escolar de Fanhões  
   

 

Junta de Freguesia de Fanhões - mandato 2017-2021- Execução abril 2018 

61 

Ne 05.APEENEF -Associação de pais encarregados 

educação núcleo escolar de Fanhões 

 

✓ Reunimos em 14.11.2017 com a Associação de País e Encarregados de Educação do 
Núcleo Escolar de Fanhões para falarmos do trabalho da associação e do serviço que 
presta no apoio às crianças. Foram referidos os projectos para o ano lectivo, as 
necessidades a ter em conta e os apoios para a sua realização. 

 

✓ 10.12.2017 – Apeenef – Almoço Solidário  

Colaboração e presença da Junta de Freguesia de Fanhões 

 

✓ 31.03.2018 – Apoio na visita ao DINO PARQUE no dia 3 de Abril 2018  

Subsídio 300.00€  
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Inf 07.Infra-estruturas  

01 – Parques infantis 

02 – Edificios e terrenos 

03 – Cemitério 

04 – Casas de banho públicas 

05 – Lavadouros e fontanários 

06 – Coreto 

07 – Vias pedonáis 

08 – Rede viária 

09 – Sinalética  

10 – Mobiliário urbano  
 

 

 

 

“Got something 

very important to 

point out to your 

readers? Use a 

sidebar to make it 

stand out.” 
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Inf 01.Parques infantis 

 

✓ Em novembro de 2017 verificamos que as infra-estruturas de recreio onde brincam 
diáriamente as crianças da nossa Freguesia não têm seguro de responsabilidade civil 
obrigatório pelo Decreto-Lei nº 203/2015 – número 1 do Artigo 31º e alinea r) do Artigo 
36º e que representa uma falha de administração gravissima, uma vez que a 
responsabilidade imputada à Junta de Freguesia em caso de acidente grave com uma 
criança comprometeria seriamente a instituição, assim como o dano físico e moral da 
criança e dos seus familíares. 

Para além da inexistência de seguro obrigatório a placa de sinalética dos parques 
encontra-se desactualizada e incorreta desde 2015 uma vez que a entidade 
fiscalizadora é a ASAE e não a CML. No entanto apenas a placa do Parque de Fanhões 
têm leitura, estando ilegivel a do Parque de Ribas de Cima e a do Parque de Casainhos 
não existe, situação púnivel com coimas elevadas. 

Foi pedida cotação que pela natureza da cobertura envolveu uma apreciação mais 
rigorosa sendo constituida uma nova Apólice pelo valor de 450,00€ / anual – 150,00€ 
por cada espaço de recreio.  

 

Execução: 

✓ Colocadas novas placas obrigatórias de Aviso nos Parques Infantis de Fanhões; Ribas 
de Cima e Casainhos. O Parque de Casainhos não tinha nenhuma placa de Aviso. 
 

✓ Orçamentos de recuperação dos 3 Parques. Estes orçamentos foram uma primeira 
perceção dos valores que poderão estar envolvidos na recuperação dos brinquedos e 
do pavimento: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

✓ Devido ao avançado estado de degradação do Parque Infantil de Casainhos iremos 
solicitar novos orçamentos e a sua remodelação integral está prevista na revisão do 
Orçamento de 2018    
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Inf 02.Edifícios e terrenos 

 

❖ Dos Edífícios em posse da Junta de Freguesia de Fanhões merece toda a atenção o 

Edíficio de Casainhos antigo Jardim de infância que está a necessitar de intervenção 

principalmente no primeiro piso e no quintal. Contamos realizar o levantamento dos 

trabalhos e abrir a ocorrência durante o mês de abril. 

 

❖ Sobre os terrenos em posse da Junta de Freguesia de Fanhões contamos a partir do  

mês de abril iniciar os trabalhos de classificação e identificação no local, marcação das 

extremas e da sua possivel aptidão. 
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Inf 03.Cemitério 

 

❖ Enquadramento 

O Cemitério é sempre uma questão sensivel e por esse facto fomos analizando neste 
curto periodo em funções, possíveis formas de melhorar o serviço que a Junta de 
Freguesia presta à população. No entanto devemos ter presente sempre a vontade dos 
famíliares, uma vez que o culto da morte na freguesia e tipico das freguesia rurais, 
assume especial importância no dia-a-dia das pessoas. 
 

❖ Taxas  

Verificamos que a Freguesia de Fanhões pratica as mais elevadas taxas, 
principalmente no aluguer de covais e que prejudica em muito a população idosa com 
baixa reformas. Após o estudo económico que faremos até final do ano de 2018, 
certamente encontraremos forma de as ajustar à realidade e reduzir significativamente 
este encargo para a população reajustando a tabela de taxas. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Regulamento do Cemitério 

Aprovado em final de 2012, carece de reajustes a alguns artigos, trabalho que iremos 
iniciar em breve. Existe principal preocupação com o artigo 50º “Restos mortais não 
reclamados”, onde entendemos que deve existir a obrigatoriedade da inumação para 
Vala Comum, que passou a existir a partir de janeiro de 2018, sem que exista uma outra 
alternativa, como actualmente acontece e com a qual discordamos por completo.  
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❖ Execução  

✓ Em novembro de 2018 foi resolvida uma rotura de água que existia pelo menos desde 
2013 e com um elevado custo para a população. 
 

✓ Expostos novos aros e caixas para adulto e criança com nova imagem  
 

✓ Em janeiro de 2018 foi criada uma zona de “Vala comum” (até agora inexistente) 
 

✓ OBRA OC-OB 068  21.01.2018 trabalhos a efectuar no Cemitério a partir da primavera 
 

1- Criação de limitação (gradeamento) da Vala comum  

2- Construir rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida na passagem 

dos dois Cemitérios 

3- Secção de campas para crianças no Cemitério Novo – em cumprimento com o 

artigo 19º do R.C 

4- Colocação de alguns bancos, criando zona de descanso principalmente para a 

população idosa 

5- Consolidação de muros e floreiras 

6- Pinturas e trabalhos de limpeza e reabilitação 

 

 

❖ OCUPAÇÃO CEMITÉRIO VELHO 

 

Disponibilidade 

o 487 Campas  

o 122 Osários – 2 Ossadas 

 

Ocupação 

o 289 Campas perpétuas 

o 198 Campas autarquia 

o 119 Osários  

 

Livres 

o   29 Campas da autarquia livre para enterro (+ 5 anos) 

o     3 Osários  
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❖ Preferência da população pelo Cemitério Velho que considera os seguintes 

aspectos na altura da opção: 

1- Cemitério tradicional e com mais visitas 
2- Posse de campa ou jazigo famíliar   
3- Cova com duas funduras  
4- Nicho ossário com vidro e possibilidade de colocar fotos ,etc 
5- Possibilidade de executar a campa ao gosto dos famíliares em mármore ou 

granito à sua escolha. 
6- História do local  

 
 

❖ OCUPAÇÃO CEMITÉRIO NOVO 

 

Disponibilidade  

o   96 Campas  

o   96 Nichos 

o 172 Osários - 1 Ossadas 

 

Ocupação 

o     0 Campas  

o   12 Nichos Perpétuos – 5 Ocupados  

o     1 Osários  

 

Livres 

o   96 Campas  

o   82 Nichos 

o 171 Osários  

 

❖ A não preferência da população pelo Cemitério Novo que considera os seguintes 

aspectos na altura da opção: 

1- Cemitério moderno e mais enquadrado no meio urbano 
2- Pouca história do local  
3- Nicho apenas para 1 pessoa 
4- Ossários sem vidro para colocação de foto etc 
5- Uniformização das Campas e Nichos (sem possibilidade de escolha) 
6- Covais livres no Cemitério Velho 
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❖ Considerações finais 

 

Compete referir, que ao dar nota de qualquer situação ligada aos Cemitérios, é feito 

com o máximo respeito pelos defuntos e pelas famílias, entendendo a morte como uma 

realidade natural e que a acontecer seja o mais tardiamente possível. 

 

Percebemos que o Cemitério Novo não está enquadrado na realidade e no conceito 

que a população da freguesia dá à morte e à última morada dos seu famíliares e amigos, 

desconhecendo se foi feito estudo prévio sobre esta matéria; A maioria da população é 

idosa e ligada a tradições que passam de geração para geração, que obviamente têm 

e devem ser respeitadas, e cujo desejo é uma cerimónia funebre tradicional sendo 

opção na quase totalidade dos casos o Cemitério Velho, por já terem campa de família 

ou jazigo, ou em querendo adquirir um coval, pesa a questão das duas funduras e o 

facto de poderem colocar os ornamentos de pedra ou granito conforme desejam, sem 

estarem vinculados à norma de uniformização que o Cemitério Novo impõe. Verificamos 

que a ocupação do Cemitério Novo é residual, apenas 5 nichos ocupados, para uma 

oferta de cerca de 190 lugares entre nichos e campas, onde se torna evidente que 

temos um cemitério desmedido em exagero, para a real necessidade de Freguesia de 

Fanhões. A agravar esta “desertificação” está a disponibilidade do Cemitério Velho em 

poder receber mais pessoas, e está ainda muito aquém do seu limite como se pode 

comprovar nas 29 campas disponíveis no imediato das 198 que a autarquia têm e que 

se vão disponibilizando após os 5 anos.  

 

Teremos que de alguma forma pensar em medidas que possam contrariar esta situação 

de modo a poder também poder utilizar mais o Cemitério Novo e inverter a situação. 

Existe para aprovação duas taxas de colocação de aro e caixa que podem ser um 

começo, principalmente pelo valor mais atrativo em alternativa ao tradicional, assim com 

a criação de um a zona para crianças mais recatada também poderá ser um factor 

diferenciador. 

 

Contudo sabemos que dispomos nos dois Cemitérios de 679 Campas e 294 Duplos o 

que representa 588 Ossários,  num total de 1267 lugares, que para a Freguesia de 

Fanhões com cerca de 2800 habitantes (censos 2011), apresenta um rácio 

exageradíssimo e totalmente desajustado.  No entanto e uma vez que a infra-estrutura 

está construida, embora assente numa necessidade que não se revela, teremos que a 

manter e utilizá-la futuramente o melhor que conseguirmos.  
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Inf 04.Casas de banho públicas 

✓ Sanitários Fanhões – Parque Infantil 

Espaço muito degradado, está sinalizado pela ocorrência OC-OB 027 mas necessita de 
uma intervenção de fundo com recurso a um estudo e projecto, que iremos desenvolver 
no segundo semestre de 2018. Entretanto está prevista um intervenção mínima para 
retirar vidros partidos, torneira danificadas e manter o espaço em funcionamento até 
que seja realizada a obra pretendida.    

 

✓ Sanitários Fanhões – Travessa do Prior 

Espaço que teve intervenção na canalização e torneiras dos urinóis e lavatórios para 
evitar algumas percas de água existentes, obra realizada pela OC-OB 037. 

 

✓ Sanitários Ribas de Baixo 

Espaço encerrado à população há pelo menos 3 anos foi reaberto a 1  de janeiro de 
2018 após a realização de algumas obras OC-OB 075 na canalização que 
impossibilitavam a sua abertura. Com a celebração de um protocolo de cooperação 
para a reabertura das casas de banho de Ribas de Baixo a partir de 1 de Janeiro de 
2018 pelo valor de 318,00€ anuais ajustando a avença do serviço ao valor cobrado pela 
Junta de Freguesia por taxas de ocupação de espaço e públicidade ao establecimento 
de que é proprietária o Café Central de Ribas de Baixo e mantendo este espaço público 
ao serviço da população.  

 

✓ Sanitários Ribas de Cima 

Espaço encerrado à população há pelo menos 3 anos foi reaberto em dezembro de 
2018 após a realização de obras  OC-OB 016 na reabilitação do Chafariz e Lavadouros 
de ribas de Cima, em que a casa de banho sofreu uma intervenção de reabilitação e foi 
aberta à população. 

 

✓ Sanitários de Casainhos 

Verificamos que os urinóis de Casainhos não tinham água onde o cheiro era 
naseabundo porque continuavam a ser utilizados, um caso de saúde pública e de total 
despreocupação e abandono. Colocamos de imediato torneiras temporizadas e 
espalhadores para os 4 urinóis existentes e requalificamos o espaço com pequenas 
manutenções de pintura e reparação pela obra OC-OB 003. 
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Inf 05.Lavadouros e fontanários 

 

❖ Programamos desde início uma intervenção em todos os Lavadouros e Fontanários 
assente na pretensão da recuperação e classificação de todo o Património da Freguesia 
executamos as seguintes ocorrências: 
 

✓ OC-OB 004 FONTANÁRIO RUA 1º MAIO - CASAINHOS 

Terminamos em dezembro 2017 a recuperação do fontanário de Casainhos com a 
colocação de novos azulejos, limpeza, pintura e colocação de novas torneiras em pleno 
funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

✓ OC-OB 009 FONTE VELHA - FANHÕES 

Iniciamos em dezembro os trabalhos de recuperação com principal incidência para os 
lavadouros onde era importante retirar os grafitis e rebocar a parede. Aguardamos o 
periodo certo para os trabalhos de limpeza e pinturas.  
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✓ OC-OB 016 CHAFARIZ E LAVADOUROS – RIBAS DE CIMA 
 
Terminamos em dezembro de 2017 a recuperação do Chafariz e Lavadouros de Ribas 
de Cima. No Chafariz com a limpeza das pedras, recuperação do pavimento e pintura; 
Nos Lavadouros com a recuperação da casa de banho e colocação das torneiras em 
falta. 

 

 

 

  

 

 

  

❖ Todos os Lavadouros e Fontanários têm ocorrências registadas e planeadas as  

intervenções, pretendemos executá-las o mais breve possível e dar nota nos relatórios 

seguintes. 
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Inf 06.Coreto 

 

❖ Sendo o Coreto um lugar de referência histórica para a Freguesia de Fanhões, 
registamos em novembro a ocorrência OB-OC 010 para procedermos à sua 
recuperação. Este monumento revela não ter tido nenhuma intervenção de pintura nos 
últimos anos, e na questão da cobertura, o técnico que consultamos garantiu que não 
existiu nenhuma manutenção durante pelo menos 15 anos, facto que acentuou a 
degradação. O Coreto está na Rota do Memórial do Convento e pode ser uma zona de 
descanso e um local para eventos, como feiras, pequenos concertos entre outros. 
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Inf 07.Vias pedonais 

 

❖ As vias pedónais são de extrema importância para a população principalmente para a 
mais idosa e para pessoas de mobilidade reduzida. Efectuamos já algumas obras de 
condicionamento das Calçadas: 

Execução 

✓ Travessa Luís Camões – Fanhões. Intervenção OC-OB 022 executadas as 2 fases 
previstas que recondicionou 50% da calçada que estava em mau estado, a 3  e última 
fase está prevista em breve 
 

✓ Rua da Rigueira – Fanhões. Intervenção OC-OB 001 a calçada foi nivelada para facilitar 
o acesso de viaturas 
 

✓ Travessa da Caridade – Fanhões. Intervenção OC-OB 021 a calçada foi reparada de 
um abatimento 
 

✓ Avenida Catarina Eufémia – Fanhões. Intervenção OC-OB 029 reparação de calçada 
em mau estado  
 

✓ Travessa do Prior – Fanhões. Intervenção OC-OB 032 OC-OB 043 colocação de 
pilaretes retirados 
 

✓ Travessa do Prior  - Fanhões. Intervenção OC-OB 044 reparação de valete e subida do 
passeio 
 

✓ Rua do Terreiro – Fanhões. Intervenção OC-OB 048 reparação de calçada em mau 
estado e permitia infiltrações 
 

✓ Travessa das Flores – Fanhões. Intervenção OC-OB 062 reparação de calçada com 
vários buracos e abatimentos 
 

✓ Rua Joaquim Domingos Pereira – Fanhões. Intervenção OC-OB 069 reparação de 
calçada com abatimentos e de galerias de abatimento 

Previsto:  

Obras com projecto a executar uma vez que devem contemplar passagem para 

pessoa com mobilidade reduzida. 

o Casainhos - OC-OB 028 – Rua da Padaria e OC-OB 054 – Beco dos Brancos 

 

❖ Existem outras ocorrências registadas, consideradas intervenções menores que 

aguardam agenda e condições climatéricas. 
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Inf 08.Rede viária 

 

❖ A rede viária é igualmente de grande importância para a segurança da população, 
estando a Junta de Freguesia condicionada em meios e verbas  para responder 
eficazmente às intervenções que deveriam ser na sua maioria estruturais, e não se 
limitar a “tapar buracos”. Estamos numa altura do ano extremamente condicionada pela 
intempérie e que danificou imensas estradas principalmente as de tout-venante, mas 
em que as alcatroadas também foram atingidas, muitas delas com troços que já estão 
há muito tempo em mau estado. Realizamos ainda algumas obras que consideramos 
importantes para a circulação viária.  

 

❖ Estrada Municipal 541 – troço Pintéus – Fanhões 
 

Embora este troço esteja em território da União das Freguesia de Santo Antão e  São 
Julião do Tojal, serve na sua totalidade a Freguesia de Fanhões. Esta estrada é a 
entrada principal da freguesia e circulam por ela diáriamante todo o tipo de veículos e 
que podemos destacar os carros de socorro da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, com um numero assentuado de saidas diárias. Esta é sem 
dúvida uma estrada de prioridade absoluta para Fanhões e que os Tojais entenderam 
estarem reunidas as condições para também a priorizar nas suas obras. Um obra 
importante em que já começou a 1ª Fase do trabalho com a colocação de infra-
estruturas, iluminação, redes de comunicações, entre outras.Estando prevista a 2ª Fase 
o asfaltamento para o verão.    
 

Execução 

✓ Largo dos Aviadores – Fanhões. Intervenção OC-OB 023  reparação do alcatrão com 
lomba assentuada 
 

✓ Rua Manuel Pedro Franco – Torre Besoeira. Intervenção OC-OB 046 colocação massa 
asfáltica a nivelar com o passeio. 
 

✓ Rua do Matadouro – Fanhões. Intervenção OC-OB 049 colocação de massa asfáltica 
num troço muito danificado 
 

✓ Travessa do Matadouro – Fanhões. Intervenção OC-OB 80 colocação massa asfáltica 
nos buracos e num pequeno troço muito danificado 
 

✓ Avenida Catarina Eufémia – Estrada das Ribas - Fanhões. Intervenção OC-OB 81 
colocação de massa asfáltica em buracos 
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✓ Rua Artur Domingues Simões – Fanhões. Intervenção OC-OB 064 reparação do 
alcatrão com lomba assentuada 
 

✓ Rua Manuel Pedro Franco – Torre – Alto do Andrade EM541. Intervenção OC-084 
colocação de massa asfáltica nos buracos num troço em mau estado  
 

✓ Rua Manuel Pedro Franco – Torre Besoeira. Intervenção OC-OB 046 colocação massa 
asfáltica a nivelar com o passeio. 

 
❖ Estão registadas outras ocorrências que iremos dar nota da sua execução em futuros 

relatórios, algumas delas apenas possíveis com intervenção do Munícipio. 
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Inf 09.Sinalética 

 

❖ Solicitamos ao DIREP a listagem de todos os sinais da Freguesia para podermos avaliar se 
estão referênciados e quais os que não cumprem as normas de segurança; Numa primeira 
avaliação parece que serão bastantes as não conformidades, principalmente por não terem 
reflexão noturna, altura devida ou o poste mais evidente que o próprio sinal, estar danificado 
ou desajustado, entre outros factores que são condicionantes da seguranças das pessoas 
e bens.Também verificamos a falta de placas de Localidade principalmente nos limites da 
localidade de Fanhões. 
 

❖ Execução 
 
✓ OC-SI 008. Numa Freguesia onde os lugares de estacionamento escaceiam verificamos 

que o sinal em frente à Junta de Freguesia tem um horário desajustado com o seu 
funcionamento normal, uma vez 
que sendo de 2ª a Sabado das 8h 
as 19h, entendemos que o Sábado 
pode ser retirado do horário da 
placa permitindo que ao Sábado 
existam mais dois lugares de 
estacionamento melhorando assim 
a vida das pessoas e do comércio 
local. Em caso de necessidade do 
executivo deslocar à Junta de 
Freguesia ao Sábado, estaciona 
onde for possível. 
 

 

✓ OC-OB 005. Retirada da placa de fim de localidade Fanhões, que estava a obestruir a 
placa de início da Freguesia de Santo Antão do Tojal, uma situação sem qualquer 
sentido e de cariz provocatório que nunca deveria ter sido premitida pelo executivo, por 
colocar em risco as 
relação entre freguesias, 
por situações 
indesejáveis que são 
prejudiciais às 
populações. Curioso é o 
facto de existir placa de 
fim de localidade sem 
existir placa de início.  
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✓ OC-OB 007. Substituição das placas indicativas em Ribas de Baixo que se encontravam 
em avançado estado de degradação, por sinalética actual e dentro das normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ OC-OB 001; OC-OB 003; OC-OB 004; OC-OB 009; OC-OB 013; OC-OB 014; OC-OB 
015 – Substituição de 7 Espelhos danificados. 
 

❖ Previsto 

o Estão registadas algumas ocorrências para a colocação de novos espelhos que 
aguardam a autorização respectiva.  
 

o Placa de início de Localidade FANHÕES  
 

o Placas de entidades, interesse histórico ou turístico 
 

o Solicitado com urgência à CML a colocação urgente de lombas limitadoras de 
velocidade à entrada de Casainhos em frente ao Campo de Futebol do Sporting Clube 
de Casainhos, o que aumenta a segurança à entrada da localidade. 
 

o Sinalização adequada da Estrada Fanhões – Ribas, onde já ocorreram acidentes 
graves, aguardamos a autorização e registo para o realizarmos. 
 

o Estamos atentos à sinalização de segurança que estará contemplada na entrada de 
Fanhões após a conclusão das obras no troço Pintéus-Fanhões EM 541, solicitando 
sinalização luminosa e horizontal adequada à segurança que se pretende. 
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Inf 10.Mobiliário urbano 

 

❖ PARAGENS 

Com o DIREP fizemos um levantamento de todas as paragens da Freguesia, e em 

coordenação com o Município foi efectuada uma limpeza do policarbonato e dos vidros 

dentro do que foi possível. Foram identificadas as paragens em estado avançado de 

degradação em que a substituição é inevitável. 

 

❖ Execução 

 

✓ Limpeza de todas as paragens da Freguesia  

✓ OC-OB 103 colocação de base paragens Largo dos Aviadores 

✓ Nova Paragem no Largo dos Aviadores  

 

 

 

 

 

 

 

✓ OC-OB 108 colocação de base para paragens Ribas de Cima  

✓ Nova Paragem em Ribas de Cima  

 

 

 

 

❖ Previsto 

 
o Nova Paragem - Rua Bartolomeu Robalo ao pé da escola - Fanhões 

o Novas Paragens em Casainhos   

o Substituição ou reparação das Paragens de forma gradual 
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Am 08.Ambiente  

01 – Higiene e limpeza urbana 

02 – Bermas e valetas 

03 – Linhas de água  

04 – Ecopontos e recolha de roupa 

05 – Monos e entulhos 

06 – Sinalética ambiental 

07 – Jardins e espaços verdes 

08 – Herbicida 

09 – Dia da árvore e dia do ambiente 

10 – Limpeza de Terrenos  

 

“Got something 

very important to 

point out to your 

readers? Use a 

sidebar to make it 

stand out.” 
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Am 01.Higiene e limpeza urbana 

 
❖ Âmbito geral 

Solicitamos para a Freguesia o reforço de contentores em algumas zonas e a colocação de 
novos ecopontos de modo a suprimir algumas falhas pontuais e identificamos zonas para 
colocação de papeleiras.  

O trabalho desenvolvido pelos funcionários da Junta de Freguesia tem sido eficaz, em que 
a limpeza urbana tem sido assegurada com especial cuidado em todas as localidades da 
Freguesia onde damos nota de: 

✓ Cuidado especial nas zonas dos caixotes do lixo 

✓ Cuidado especial em assegurar o dia seguinte a datas festivas onde existe mais lixo, 
principalmente na quadra natalicia e passagem de ano. 

✓ Cuidado em reportar ao SIMAR situações anomalas 

✓ Denunciar situações excesivas de monos e a sua não recolha 

✓ Solicitamos à CML – Departamento ambiente para todas as localidades; Sinalética 
apropriada de alerta e uma campanha de sensibilização para o comportamento dos 
animais em espaço público apelando à recolha dos dejectos dos animais pelos seus 
donos. Temos informação de que a campanha está em fase de concretização. 

✓ Cuidado especial na varrição e limpeza de espaços públicos 

✓ Corte de ervas e aplicação controlada de herbicida 

✓ Limpeza de sumidoros, bermas e valetas 

✓ Limpeza e arranjo de valetas e linhas de água 

✓ Colocação de 1 novo contentor Rua António dos Santos Saúde e Vida 
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Am 02.Bermas e valetas 

 
❖ Âmbito geral 

Mantemos um trabalho sistemático na limpeza das bermas e valetas. Fizemos um 
levantamento de todas as áreas a intervir e elaboramos um plano de cortes devidamente 
mapeado para gerirmos melhor os tempos e reaproveitar recursos. Todas as localidades da 
freguesia têm os trabalhos dentro do previsto considerando a estação do ano, no entanto 
verificamos que havia localidades com zonas limitadas ou mesmo troços pouco ou nada 
tratados,  agora contemplados na regularidade que pretendemos. 

A aquisição de meios mecânicos está prevista, para poder responder ainda melhor e mais 
rápidamente aos cortes em zonas urbanas, mas também limpando caminhos ou asnagas 
públicas, alguns destes acessos centenários de grande interesse cultural, que podem 
dinamizar a pastorícia e a agricultura, e serem lugares de visita, de caminhadas e 
actividades ao ar-livre. 
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Am 03.Linhas de água 

 

❖ Âmbito geral 

O ínicio da limpeza das linhas de água está prevista para o verão, juntamente com o 

programa Valor Rio do Município. Temos previsto uma série de acções nas linhas de 

água que certamente irão envolver a população e o Núcleo Escolar. A Freguesia de 

Fanhões têm na envolvente das linhas de água, pontos de interesse histórico e 

paisagistíco que poderão ser importantes para referênciar a ruralidade e a natureza da 

freguesia como uma mais-valia turística, mas sobretudo um bem-estar para a 

população.  
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Am 04.Ecopontos e recolha de roupa 

 

❖ Ecopontos 
 
Damos absoluta prioridade ao ambiente e trabalhamos em estreita coloboração com o 
SIMAR de modo a encontrar soluções que possam sempre melhorar o dia a dia das 
pessoas. Foram colocados 3 novos ecopontos onde executamos os parques de modo a 
possibilitar a sua colocação pelas OC-OB 070, 071 e 072 em Ribas de Cima e Ribas de 
Baixo.Estão pedidos mais ecopontos para Freguesia.  

 

 

 

 

 

❖ Contentores recolha de roupa 

Criamos um protocolo de cooperação Andry & Philippe Lda - Filtex & Reciclagem para a 
manutenção dos 4 contentores e colocação de 2 novos em Ribas de Cima e Ribas de Baixo. 
Neste protocolo está considerada a taxa de ocupação de via pública. De salientar que á 
data da sua implementação 2013 estes contentores nunca pagaram um qualquer tipo de 
taxa à Junta de Freguesia, nem entregaram registo das quantidades recolhidas. A empresa 
passará a entregar à Junta de Freguesia relatórios trimestrais das recolhar efectuadas e 
pagarão uma taxa de anual pelos 6 contentores de 288,00€, podendo ser ajustada para 
cima em 2019 depois de avaliados os niveis de recolha. 
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Am 05.Monos e entulhos 

 

❖ Monos 

Embora a responsabilidade da recolha de monos seja dos SIMAR, estamos atentos aos 

monos que diáriamente são colocados junto aos contentores por toda a Freguesia  alertando 

para situações anómalas. Estamos a estudar em conjunto com os SIMAR um método mais 

eficaz para resolver a situação dos monos, assim como a proposta de uma nova taxa para 

recolha de monos na Freguesia 

 

❖ Entulhos 

 

Na constante preocupação que temos com o ambiente denunciamos e criamos soluções 

em conjunto com o Município para a recolha de entulho na freguesia. Alguns lugares de 

hábito regular sem que nada tivesse sido feito, um dos lugares por cima do campo de tiro 

era um vazadouro da própria Junta de Freguesia e que representava um grave atentado 

ambiental. Jamais uma autarquia pode exigir dos cidadãos o cumprimento das suas 

responsabilidades se ela própria não cumpre. Neste contexto fizemos o que nunca tinha 

sido feito, limpar os maiores depósitos de entulho de toda a freguesia: 

 

✓ Bairro das Funcheiras – Tocadelos. Foi removido todo o entulho na zona, assim 

como o entulho na estrada que liga o Bairro à Torre da Besoeira. OC 1.02.2018 
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✓ Alto do Andrade – Foi removido o entulho nesta zona, tratava-se de uma descarga 

de monos e roupa. OC 06.2.2018 

 

  

 

 

 

 

 

✓ Alto do Campo de Tiro – Fanhões  - Foi removido todo entulho nesta zona, tratava-

se da maior descarga da freguesia, utilizada há vários anos e que estava a tomar 

proporções graves e fora de controlo, onde os monos eram depositados num buraco 

que dificultou imenso  a sua remoção, necessitando de meios pesados para o fazer. 

Apenas para indicação foram removidos 18 camiões de monos e entulho. 
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Am 06.Sinalética ambiental 

 

❖ Âmbito geral 

Entendemos que a informação de sensibilização é importante, e no caso ambiental 
pode fazer a diferença para a manutenção de uma Freguesia mais limpa.  

 

✓ Colocamos sinalética de sensibilização junto a alguns contentores mais 
problemáticos e obtivemos bons resultados. 

 

 

 

 

✓ Temos prevista uma campanha em coordenação com a CML para a sensibilização 
dos donos dos anímais nos espaços públicos. Uma das placas que sugerimos para 
o projecto, para colocar em zonas mais amplas e frequentadas. 

 

 

 

 

✓ Placa de Aviso de aplicação de herbicida, mais apelativa de com informação mais 

visível. 
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Am 07.Jardins e espaços verde 

 

❖ Âmbito geral 

Pretendemos dentro de um mês ter os jardins e espaços verdes da Freguesia 

devidamente mantidos. Quando iniciamos o mandato, começamos de imediato a 

manutenção, onde todos os jardins e espaços verdes necessitavam de intervenção. 

Salientamos que embora com os condicionantes meteorológicos, conseguimos 

executar graças ao excelente trabalho dos colaboradores:  

✓ Jardim do Bombeiros Voluntários de Fanhões 

✓ Jardim do Parque Infantil de Fanhões 

✓ Jardim do Calceteiro 

✓ Jardim da Fonte Velha 

✓ Jardim da Rua dos Namorados 

✓ Jardim da Lapa 

✓ Jardim da Boneca 

✓ Jardim do Robalo 

✓ Jardim do Gaveto Monte Esperança 

✓ Jardim da Rua da Bela Vista 

✓ Jardim da Cruzinha e Monte Esperança 

✓ Jardim Fonte Casainhos 

✓ Jardim da Rua dos Moinhos - Casainhos 

✓ Jardim do Parque Infantil de Casainhos 

✓ Jardim da Torre da Besoeira 

✓ Jardim do Alto do Andrade 

✓ Jardim do Largo José Marçal – Ribas de Baixo 

✓ 1ª Fase Jardim da Cooprijovem – Ribas de Cima 

 

❖ Previsto 

 

✓ 2º Fase Jardim da Cooprijovem – Ribas de Cima 

✓ Jardim Cova da Raposa  - Ribas de Cima 

✓ Jardim do Parque Infantil  -  Ribas de Cima 
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❖ Jardim da Cooprijovem OC-OB 058 28.12.2018 

Este jardim estava em avançado estado de degradação há vários anos, os 
equipamentos estavam degradados e todo o sistema de rega está danificado, e é 
incompriensivel como pode um equipamento chegar a este estado. O espaço estava 
infestado de plantas e mato, um viveiro para pragas e onde os muros e as redes dos 
moradores estavam cobertos de vegetação colocando em perigo a segurança em caso 
de incêndio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nossa orientação, solicitamos um orçamento a uma 
empresa de manutenção de jardins que nos deu um valor 
de 3.390.00€ +23% para a 1ª fase da intervenção de cerca 
de 20 dias, o que salienta bem o trabalho que é necessário 
para a sua recuperação. 

 

 

✓ Optamos por realizar a obra com os nossos recursos, estivemos no local 
condicionados pela meteorologia nas 
semanas 4; 8; 9 e 11 onde terminamos a 1ª 
fase com a limpeza do local e remoção dos 
resíduos deixando o espaço seguro e limpo. 
A 2ª fase será da recuperação gradual dos 
equipamentos e plantas,  preparando o 
jardim para plantas sem necessidade de 
muita água uma vez que o sistema de rega 
está danificado, sendo mais inteligente a 
opção por jardins ecológicos e com 
espécies de resistência à seca.   
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Am 08.Herbicida 

 

❖ Entendendo que a saúde pública merece toda a importância, e sensiveis ao apelo 
feito para a contenção do uso de herbicidas contendo glifosato principalmente nas 
zonas urbanas em espaços onde circulam pessoas e animais; O executivo irá 
proceder à substituição gradual do atual herbicida, pelo uso de herbicidas mais 
ecológicos e amigos do ambiente, reunindo as condições de segurança não 
necessitando de intervalo de segurança, embora o seu custo seja maior do que o  
herbicida convencional, o investimento nas pessoas e na sua segurança será 
sempre um bom investimento. A Junta de Freguesia dispõem de meios e pessoal 
credênciado para a aplicação de herbicidas e recuperou o moto-pulverizador 
podendo agora proceder à aplicação de modo mais eficaz e seguro. 

 

❖ Herbicidas  
           

✓ LARANJINHA - Exachem – Aplicação em zonas urbanas de de maior passagem 
de pessoas e animais por não ser tóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ CATAMARAN – SIQ – Herbicida dentro das normas ambientais e com ficha de 
segurança. Aplicação em zonas sem 
grande passagem de animais e pessoas. 
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Am 09.Dia da árvore e dia do ambiente 

 

❖ No dia 21 de março 2018, celebramos o dia mundial da àrvore uma iniciativa da Junta de 
Freguesia de Fanhões, que contou com o Núcleo Escolar, o Instituto Bíblico Monte 
Esperança e a Câmara Municipal de Loures. Um iniciativa devidamente programada em 
que todos os intervenientes foram incansáveis para que esta celebração fosse o êxito que 
realmente foi. 
 

Planeamos já com o Núleo Escolar outras iniciativas a decorrer durante o ano com o Dia 
Mundial do Ambiente, entre outras.  
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Am 10.Limpeza obrigatória de terrenos 

❖ Âmbito Geral 
Por imposição do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, compete 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham 
terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, 
oficinas, fábricas ou outros equipamentos, 
proceder à gestão da faixa de combustível 
(limpeza do estrato herbáceo, arbustivo e 
arbóreo), numa faixa de 50 metros à volta 
daquelas edificações ou instalações. Esta 
distância é medida a partir da alvenaria exterior da 
edificação. A referida limpeza tem de ser 
obrigatoriamente realizada até 15 de março de 
2018. Nos aglomerados populacionais inseridos, 
ou confinantes com espaços florestais e 
previamente definidos nos planos municipais de 
defesa da floresta contra incêndios, é obrigatória 
a gestão de combustível numa faixa exterior de 
proteção com uma largura mínima não inferior a 
100 metros. As infrações constituem 
contraordenações puníveis com coima, de €280 a 
€10.000, no caso de pessoa singular, e de €1.600 
a €120.000, no caso de pessoas coletivas. 

 
 
 
 

❖ O prazo para os proprietários e produtores 
florestais limparem matas e terrenos foi 
alargado até 31 de maio. A partir de 15 de março, 
os municípios estão legalmente habilitados a 
entrar nos terrenos dos proprietários e a fazer a 
limpeza, podendo cobrar aos proprietários a 
limpeza em falta. Apesar da prorrogação do prazo 
para a aplicação das coimas por falta de limpeza dos terrenos, a Guarda Nacional 
Republicana (GNR) vai começar já no final de março, a levantar autos sobre terrenos que 
ainda não estejam limpos e comunicá-los às câmaras municipais. Após levantamento do 
auto, o responsável pela limpeza terá de a cumprir até ao final do novo prazo. Caso este 
cumpra, a coima e respetiva contra ordenação ficam sem efeito. Os proprietários e 
produtores florestais devem limpar as matas e terrenos até 31 de maio. Se não o fizerem, 
devem ser as câmaras municipais a substituir-se aos incumpridores e a fazerem essa 
limpeza. Em caso de incumprimento, as coimas são mais pesadas. Variam entre € 280 e 
€ 10 mil no caso de pessoa singular e entre € 1600 e € 120 mil no caso de pessoas 
coletivas.  
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❖ Execução  

 

✓ Verificação em carta dos terrenos propriedade da Junta de Freguesia e sua localização, 
alguns de difícil identificação, mas que pretendemos até final de abril fazer a sua 
marcação no local e análise de risco. No entanto, e numa primeira apreciação os 
terrenos a identificar estarão todos fora da zona critíca.  
 

✓ Limpeza geral do Jardim da Cooprijovem e envolvente. Este era o caso mais grave, e 
que durante anos representou um rísco emiente para as habitações pela proximidade 
aos quintais e pelo material combustível retirado, não só em matéria vegetal, mas 
também lixo, plásticos, latas, entre outros.  
 

✓ Limpeza das bermas e combros, um trabalho de manutenção regular que iremos manter 
 

✓ Ajuda a todos os proprietários que pediram apoio e aconselhamento à Junta de 
Freguesia 
 

✓ Encaminhadas as ocorrências para o Departamento de zonas verdes e florestais da 
Câmara Municipal de Loures     
 

✓ Diálogo com os proprietários e partes envolvidas 
 

✓ Divulgação dos folhetos informativos 
 

 

❖ Previsto  

 

o Pontos anteriores da execução de necessária continuidade 
 

o Estreita ligação aos Bombeiros, Protecção Cívil e GNR 
 

o Apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Fanhões nas acções de 
prevenção contra incêndios 
 

o Acções que se revelem importantes para a população no decorrer deste  processo 
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Sc 09 Social e cultural 

01 – Entidades e movimento associativo 

02 – Projecto “Bibliotecas Aqui” 

03 – Projecto “Pela sua Saúde” 

04 – Projecto “Cuidar de nós” 

05 – Dia da Pessoa com deficiência 

06 – Dia da Mulher 

07 – Comemorações do Dia 25 de abril 

08 – Comemorações do Centenário de La Lys 

09 – Natal 

10 – Dia da Freguesia 

11 – Passeio sénior 

12 – Ciclo de conderências 

 

“Got something 

very important to 

point out to your 

readers? Use a 

sidebar to make 

it stand out.” 
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Sc 01.Entidades e movimento associativo 

 

❖ Realizamos uma reunião em 29 de janeiro 2018, onde salientamos que o movimento 
associativo da Freguesia de Fanhões assume-se como um importante polo de 
desenvolvimento social e cultural em prol da população, socialmente necessário e 
insubstituível no seu papel ao longo de gerações. As associações e colectividades da 
Freguesia contribuem diáriamente e de modo voluntário para que esta riqueza social que 
sempre atravessou gerações na nossa freguesia nunca se perca, dando continuidade à 
humanidade e à fraternidade entre as pessoas. 

É obrigação da Junta de Freguesia embora com um orçamento reduzido, reconhecer e 
apoiar de modo financeiro ou logístico,  disponibilizando os seus meios humanos e materiais 
a todas as associações e coletividades da freguesia de modo equitativo e isento, 
fumentando a actividade que desenvolvem em prol da população. 

Devemos considerar, que este novo executivo está em funções há apenas 53 meses, faz 
parte do seu programa eleitoral, o apoio ao movimento associativo com transparência e 
equidade na distribuição dos recursos e o reconhecimento a todos e a todas que 
voluntáriamente e muitas vezes sacrificando a vida pessoal e familiar se entregam de corpo 
e alma à causa do associtivismo. 

Diáriamente devemos encontrar formas de opoio conjunto que possam trazer beneficio 
colectivo, em que a Junta de Freguesia dentro das suas possibilidades legais e materiais 
se deve disponibilizar com um conjunto de medidas fundamentais contribuindo para o bem-
estar da vida associativa na freguesia: 

❖ Apoio e reconhecimento equitativo 

❖ Aconselhamento juridico por jurista da Junta de Freguesia  

❖ Procura constante com outras entidades de benefícios para as colectividades da 

freguesia  

❖ Apoio logístico  

❖ Apoio na limpeza ou manutenção como preparação para eventos anuais ou outros, 

exemplo: reparação e pintura do talhão dos bombeiros e músicos no cemitério, limpeza 

recintos para festa anual ou eventos, etc.  

❖ Parceria com a Fullform em cursos de formação que irão decorrer na Junta de 

Freguesia, podendo incluir 1 ou 2 membros dos orgãos dos corpos sociais das 

associações e colectividades da freguesia a titulo gratuito.  

❖ Fotocópias  

❖ Isenção de taxas de ocupação de via pública  

❖ Publicações no site e no boletim da freguesia a desenvolver em breve  

❖ Divulgação do calendário de actividades da freguesia 

❖ Paineis de publicidade gratuitos para o movimento associativo 

❖ Reuniões periódicas e sempre que solicitadas 
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Sc 02.Projecto “bibliotecas aqui” 

 

❖ Sob proposta da Câmara Municipal de Loures e anteriormente recusada,  iremos 

instalar o projecto “bibliotecas aqui” que permite a requisição de livros numa aplicação 

instalada no computador da Junta de Freguesia,  sendo os livros posteriormente 

entregues e levantados após leitura pelo serviços do município sem que a Junta tenha 

um qualquer custo. Este projecto tem prevista a compra dos livros requisitados e cujas 

bibliotecas municipais não dispõem, situação que torna este serviço único e muito 

apelativoe que visa a beneficio das pessoas e a promoção da leitura. 

 

✓ Este serviço deverá estar instalado entre abril e maio de 2018 

 

 

 



Pg. 96 
 Sc 03.Projecto “pela sua saúde”  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões - mandato 2017-2021- Execução abril 2018 

96 

Sc 03.Projecto “pela sua saúde” 

❖ Âmbito geral 

Retomamos a 3 de março, depois de um mês de coordenação com os voluntários e 
entidades envolvidas o projecto “Pela sua Saúde” conforme compromisso eleitoral  
assumido para com a população. Este projecto tinha sido interrompido em junho de 
2017, facto que privou a população da freguesia deste importante serviço, 
principalmente à população mais idosa que lhe recorria com frequência. Sentimos nas 
pessoas a ânsia do seu começo e fizêmo-lo com total consciência de modo não só a 
melhorar o serviço, como torná-lo ainda mais abrangente, com a presença de uma 
ambulância no Alto do Andrade, que serve Tocadelos e Cabeço de Montachique pela 
próximidade, sitação que nunca existiu, estando esta população sempre fora da 
abrangência do programa. Para dar corpo ao projecto criamos 2 protocolos, com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões e com a Igreja 
Evangélica das Assembleias de Deus de Fanhões. Embora a coordenação geral seja 
da responsabilidade da Junta de Freguesia de Fanhões, a preparação dos materiais e 
escalas é da competência da Igreja Evengélica, estando designado aos Bombeiros 
Voluntários a disponibilidade dos meios necessários como a ambulância para os 
restreios no Alto do Andrade. No mês de março realizaram-se cerca de 200 diagnósticos 
de glicémia, colesterol, tensão arterial e aconselhamentos, onde os voluntários tiveram 
a necessidade da actualização das fichas e responder a todas as questões levantadas 
pela população nos seguintes locais: 
 
✓ Fanhões – Junta de Freguesia 
✓ Casainhos – Edifício JI 
✓ Torre da Besoeira – Lavadouros 
✓ Alto do Andrade, Tocadelos e Cabeço de Montachique – Alto do Andrade 
✓ Ribas de Cima – Futebol Clube Ribadense 
✓ Ribas de Baixo – Casa da Saúde 
✓ Centro de Dia Terceira Idade – Ribas de Baixo  

 

 

 

 

 

o Iremos a partir de setembro de 2018 aumentar o serviço, com novos rastreios, diagnósticos 
e aconselhamento médico sempre em coordenação com os voluntários. A Junta de 
Freguesia agradece aos voluntários da Igreja Evangélica das Assembleias de Deus de 
Fanhões e à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões o seu 
importante contributo para a realização deste projecto importantíssimo para a Freguesia de 
Fanhões. 
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Sc 04.Projecto “cuidar de nós” 

❖ A Junta de Freguesia fornece apoio o logistico às marcações e à divulgação e tem 
um gabinete que funciona sempre que houver uma solicitação dos cuidadores 
totalmente disponível, o que evita a deslocação a Loures, melhorando a sua 
qualidade de vida e estando mais presentes junto dos que têm a seu cargo. Este 
projecto de cariz social está inteiramente em sintonia o programa que 
apresentamos para o mandato e entendemos que deve ser ainda mais dinamizado 
em conjunto com o Municipio. Já foram realizadas até 31 março cerca de 6 
consultas e estão continuamente agendadas o que prova a necessidade e sucesso 
da iníciativa.  

PROJETO CuiDAR DE NÓS 

Projecto da CMLoures/DISS/Área de Promoção da Saúde - Dra Beatriz Reis 

Apoio individual ao cuidador informal 

Objetivos gerais 

○ Constituir uma resposta individualizada, que seja um suporte para o cuidador 
informal; 

○ Contribuir para a promoção da saúde mental do cuidador informal, de forma a reforçar 
a sua autoestima e capacidade de resiliência; 

○ Contribuir para a prevenção de processos de exaustão mental do cuidador informal. 

Objetivos específicos 

○ Apoiar o cuidador na sua tarefa, facultando-lhe ferramentas que facilitem a gestão da 
relação com a pessoa de quem cuida; 

○ Habilitar o cuidador informal facilitando a interiorização de estratégias e 
conhecimentos para proteção da sua saúde mental; 

○ Favorecer o autoconhecimento e identificação dos estados de espírito do cuidador 
informal de modo a que o próprio reconheça os momentos críticos para a sua saúde 
mental; 

○ Intervir em situações de fragilidade da saúde mental do cuidador informal. 
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Destinatários  

Cuidadores informais que cuidam de uma pessoa da sua família e/ou amigo, no concelho de 
Loures. 

Intervenção 

Este apoio individual é de natureza confidencial e pode ser efetuado pontualmente ou sob a 
forma de apoio continuado. Sempre que possível, o apoio psicológico deverá ocorrer num 
espaço disponibilizado por uma instituição próxima da residência do cuidador que reúna 
condições de privacidade. Caso o cuidador preste cuidados ou resida na freguesia de Loures, 
o apoio poderá ser realizado nas instalações da DISS. Nos casos em que o cuidador informal 
esteja mais isolado e sem rede de suporte, o apoio psicológico poderá decorrer no domicílio. 

A admissão de cuidadores informais para apoio psicológico individual, deverá obedecer 
a cada um dos seguintes requisitos: 

● Ser cuidador (não profissional) de um familiar ou amigo; 

● Assegurar o cuidado a tempo inteiro ou parcial; 

● Ser cuidador informal de uma pessoa residente no concelho de Loures; 

● A necessidade de apoio psicológico advenha da condição de cuidador e não de qualquer outra 
problemática. 

A sinalização/pedido para este apoio específico poderá ser efetuada pelos técnicos das 
instituições ou pelo próprio cuidador. 
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Sc 05.Dia da Pessoa com deficiência 

❖ Decorreu no dia 6 de dezembro nas instalações da Junta de Freguesia de Fanhões um 

debate sobre o tema assinalando o dia 3 de dezembro, dia mundial das pessoas com 

deficiência. Tivemos a presença da Câmara Municipal de Loures com todos os 

departamentos ligados à área, com intervenções importantes no dominio das barreira 

arquitetonicas, do que se está a fazer e que se poderá realizar futuramente para melhorar 

o dia-a-dia destas pessoas 

Também o que já foi referênciado no ponto anterior, no âmbito da assistência social foi 

disponibilizado um gabinete da Junta de Freguesia para o projecto “Cuidar de Nós” 

CMLoures/DISS/Área de Promoção da Saúde, iniciando o apoio e formação aos Cuidadores 

muitos deles familiares das pessoas com deficiência e que constitui um sério avanço ao 

nível da freguesia de Fanhões 

❖ Iremos realizar o habitual Passeio com as pessoas portadoras de dificiência, uma iniciativa 

que estava programada assim como o compromisso de dar a devida atenção e apoio às 

pessoas de mobilidade reduzida.  

 

✓ No apoio, salientamos a OC-OB 041, solicitada por um 

cidadão da freguesia com mobilidade reduzida que 

recebeu uma nova cadeira da Segurança Social, mas 

um pouco maior do que a que já tinha, o que obrigava a 

criação de uma área mais alargada para que a nova 

cadeira possa dar a volta em segurança. 

 

❖ Previsto 

o Temos em vista outras obras que irão certamente melhorar a vida das pessoas com 

mobilidade reduzida, assumindo na totalidade o nosso compromisso com a população.  

 

o Realização de um passeio turístico  
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Sc 06.Dia da Mulher 

 

❖ Âmbito geral 

No dia 8 de março visitamos todo o comércio local, Núcleo escolar, Desafio jovem, Instituto 

Bíblico, Centro de Dia, A.H.Bombeiros voluntários de Fanhões, nas ruas e em pontos 

públicos, como lavadouros, fontanários entre outros, onde oferecemos uma Geribera como 

sinal de reconhecimento da autarquia a todas as mulheres da Freguesia de Fanhões.  

 

❖ Foram distribuidas 280 flores em todas a localidades da freguesia e a mulheres de todas as 

idades  

 

 

 

 

 

 

❖ Almoço com as funcionárias da Junta de Freguesia de Fanhões, e esteve presente todo o 

executivo.  

 

❖ Previsto 

 

o Pretendemos se possível, que em 2019 esta efeméride seja alargada a outras iniciativas.  
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Sc 07.Comemorações do Dia 25 de abril 

 

❖ Âmbito geral 

A Freguesia de Fanhões, está há vários anos sem as comemorações ofíciais do 25 de abril, dia 
que representa a liberdade e a democracia, assente em todos os partidos políticos, valores 
nucleares da sociedade que devemos defender e enaltecer; São esses os valores que 
sustentam a liberdade de expressão e o voto que elege pelos partidos os cidadões que 
representam o povo nas respectivas assembleias. O 25 de abril é uma conquista de todos os 
partidos políticos e não apenas de alguns. Quem com responsabilidades politicas é eleito pelo 
povo, jamais deve tentar anular ou desvalorizar o 25 de abril e os ideais democráticos que o 
elegeram. 

❖ Previsto 

Neste contexto e dando total cumprimento ao programa eleitoral que apresentamos à 
população, iremos retomar, condignamente,  na Freguesia de Fanhões as comemorações do 
25 de abril. Em breve apresentaremos o programa de comemorações, que será durante toda a 
manhã do dia 25 de abril, em todas a localidades da Freguesia de Fanhões, para que todos 
possam sentir a madrugada de Sophia. 

 

25 de Abril 

Esta é a madrugada que eu esperava  

O dia inicial inteiro e limpo  

Onde emergimos da noite e do silêncio  

E livres habitamos a substância do tempo  

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in 'O Nome das Coisas'  
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Sc 08.Comemorações do Centenário da batalha de La 

Lys 

 

❖ Âmbito geral 

Por proposta do eleito Francisco Assis da Encarnação na Assembleia de Freguesia de 

dezembro de 2019, foi criada uma comissão de trabalho para as comemorações do Centenário 

da Batalha de La Lys que ocorreu na região da Flandres em 9 de abril de 1918, sendo o princípio 

destas comemorações a homenagem aos dois conterrâneos da Freguesia de Fanhões: João 

Simões Castelo e António Bruno dos Santos.  

Foi enviado um documento desta comissão, coordenada pelo Presidente da Assembleia de 

Freguesia Tiago Alves, com a deliberação de uma série de recomendações ao executivo da 

Junta de Freguesia que concordou com a sua generalidade, apenas com uma sugestão mais 

relevante, a alteração de uma Assembleia de Freguesia Extraordinária para uma Sessão Solene 

no dia 8 de abril pelas 11 horas nas instalações da Junta de Freguesia de Fanhões, e que teve 

concordância geral. 

o Durante a semana 14, o executivo irá proceder à organização do evento enquadrado na 

sugestão apresentada pela comissão, procedendo a uma recolha de factos históricos e 

relevantes mais aprofundada, assim como a colocação de informação em edital e envio dos 

convites por email às principais entidades. 
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Sc 09.Natal 

 

❖ Natal 2017 

 

✓ Foi colocada iluminação de Natal de tema idêntico em todas as localidades cumprindo assim 

o princípio de equidade na Freguesia. 

 

 

 

 

 

 

✓ Oferta de Cabazes de Natal aos funcionários, às pessoas de mobilidade reduzida e antigos 

trabalhadores da Junta de Freguesia reformados. O Executivo ao contrário do que 

aconteceu nos anos anteriores, decidiu nesta nova gestão não receber o Cabaz de Natal, 

revertendo o valor para a melhoria do conteúdo dos cabazes a entregar. 

 

✓ Jantar de Natal  

 

 

❖ Natal 2018 

 

o Mater todos os pontos anterior e se possível melhorar 
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Sc 10.Dia da Freguesia 

 

❖ Dia da Freguesia 2017  

 

✓ Passeio com funcionários 

Realizou-se no dia 29 de novembro 2017 o passeio e almoço com os funcionários um 

momento de convivio que deve ser perpetuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Comemorações  

Foi comemorado o Dia da Freguesia pelo movimento associativo com diversas iníciativas 

apoiadas pela Junta de Freguesia. 

 

❖ Dia da Freguesia 2018  

 

o Mater todos os pontos anterior e se possível melhorar  

 

 

 



Pg. 105 
 Sc 11.Passeio sénior  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões - mandato 2017-2021- Execução abril 2018 

105 

Sc 11.Passeio sénior 

 

❖ Passeio sénior 2017 

 

✓ Realizou-se no dia 9 de dezembro 2017 o passeio e almoço sénior para pessoas a partir 

dos 60 anos (idade considerada pela organização mundial de saúde com terceira idade). 

Foi mais um momento de convivio e aproximação entre os idosos das localidades da 

Freguesia, população que deve ser continuamente acarinhada, sendo este mais um evento 

que deve ser perpetuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Passeio sénior 2018 

 

o Mater todos os pontos anterior e se possível melhorar 
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Sc 12.Ciclos de conferências 

 

❖ Âmbito geral 

Em contactos com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, a Junta de Freguesia mostrou total disponibilidade e interesse na difusão da cultura, 

ideia que agradou aos responsáveis da Universidade pela sugestão e enquadramento inovador, 

e mostraram total  disponibilidade para ainde em 2018 iniciar um ciclo de 4 conferências 

volantes, organizadas pelo professor universitário Fernando Ribeiro e que contará com um 

painel de grandes investigadores e professores universitários como Raquel Henriques, Jorge 

Afonso e Isabel Lousada. Também devemos reconhecer o apoio e a cordenação do técnico 

superior desta faculdade António José. 

Os temas das conferências serão de grande interesse, onde foi sugerido pelo executivo que 

estas conferências fossem descentralizadas pela Freguesia, nas salas das sociedades 

recreativas e culturais,  levando o conhecimento junto da população que pode assim assistir de 

forma inédita a conferências que estava apenas designadas a auditórios centrais. Estas 

conferências terão ainda grande significado para os estudantes, que podem conviver e dialogar 

de perto e de forma informal com estes professores universitários.   

Em tempo oportuno daremos informação do calendário. 
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Sp 10 Serviços à população 

01 – Apoio jurídico 

02 – IRS 2017 
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Sp 01.Apoio jurídico 

 

❖ De modo a continuar com o serviço de aconselhamento juridico na Junta de Freguesia, 

rescindimos amigavelmente em dezembro de 2017 a avença de 738,00€ que estava em 

vigor, e assinamos a celebração de contrato de prestação de serviços na mobilidade de 

Avença para Advogado com um custo mensal de 98,00€, continuando exactamente com os 

mesmos serviços de aconselhamento juridico, mas poupando mensalmente 640,00€ e 

anualmente 7.680,00€. 

Estamos em condições de afirmar que a população continua a recorrer normalmente a este 

serviço e está satisfeita com o trabalho da Drª Liliana Correia, que tem cumprido 

exactamente a mesma agenda, quer em dias quer em frequência, e que a sua competência 

e disponibilidade nos tem agradado. 

Neste contrato está também incluído o serviço de aconselhamento jurídico à entidade Junta 

de Freguesia de Fanhões, sem qualquer alteração de custo. 
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Sp 02.IRS 2017 

 

❖ Até ao dia 31 de Maio, os contribuintes têm de confirmar ou preencher a declaração de IRS 

de 2017. Muitas pessoas, idosas e não só, procuram o apoio das juntas de freguesia para 

esta necessidade. Este ano é o primeiro em que só será aceite a declaração electrónica, 

entregue via Portal das Finanças, mas isso não levou o Ministério das Finanças a reforçar 

a ajuda às juntas de freguesia, questionando por exemplo se dispõem de meios informáticos 

ou espaços  dignos para o efeito, disponibilizando a habitual formação mas sem qualquer 

comparticipação nas deslocações dos funcionários, ficando a cargo das juntas de freguesia 

todas as despesas inerentes..  

 

A Junta de Freguesia de Fanhões, consciente da sua população muita dela “envelhecida”, 

prevê grande afluência a este serviço, e irá disponibilizar esse apoio gratuitamente à 

população, suportando inteiramente os cargos inerentes. Duas funcionárias administrativas 

já tiveram formação em Loures e nos serviços centrais em Lisboa, e estão ao dispor da 

população, onde a ajuda começa logo com o pedido de senha a quem ainda não tem ou 

pela validação das facturas, dúvidas físcais, entre outras. 
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Mdf 11 Mapas e demostrações financeiras 

01 – TOC – Técnico oficial de contas  

02 – Inventário 

03 – Cash flow 
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Mdf 01.TOC – Técnico oficial de contas 

 

❖ Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 192/2015, numero 1 do artigo 8 “A regularidade 

técnica na prestação de contas dos serviços e organismos e na execução da contabilidade 

pública é assegurada pelo contabilista público.” Neste entendimentio procedeu-se à 

proposta de celebração de contrato de prestação de serviços na mobilidade de Avença para 

um Tecnico Oficial de Contas com inicio a 01 de Janeiro de 2018 pelo valor minímo mensal 

recomendado pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas o de 150,00€ mês. 

 

❖ Contamos a partir de janeiro de 2018 com o total apoio da Drª Ana Cristina Miranda. 
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Mdf 02.Inventário 

 

❖ Em 26 de Outubro de 2017 recebemos na reunião de passagem de competências a 

respectiva acta com o inventário da Junta de Freguesia de Fanhões. Por verificação das 

fichas de inventário,  concluimos que o bem nº 898909 Palco, estavam registado na 

plataforma com o registo em aberto mas não constava no inventário discrito em acta.  Após 

algumas questões e procuras no local, verificamos que o bem já não se encontrava nos 

estaleiros da Junta de Freguesia, desconhecendo o executivo com clareza o destino dado.  

Neste propósito e verificando a falta deste bem público, procedemos de imediato ao abate 

da ficha de imobilizado, com toda a transparência e sem deixar que este facto se prolongue 

no tempo uma vez que a responsabilidade é inteiramente do mandato 2013-2017.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGz6nvzJnaAhWGtBQKHUrtBQUQjRx6BAgAEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/gray-line-background_3513038.html&psig=AOvVaw1rU13jKs0vVoMW1eLMsQ4U&ust=1522690110926156


Pg. 113 
 Mdf 03.Cash-flow  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões - mandato 2017-2021- Execução abril 2018 

113 

Mdf 03.Cash-flow 

 
❖ O Cash-Flow designa o saldo entre as entradas e saídas de capital durante um determinado 

período de tempo, podendo ser calculado mediante a construção de um mapa de fluxos de 

tesouraria e é uma ajuda preciosa para a tomada de decisões de gestão. Neste caso apenas 

são apresentadas as disponibilidades à data, e não devemos confundir com o “Cash-Flow 

de exploração” ou designado de EBITDA. 
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Pc 12 Protecção cívil 

01 – Bombeiros 

02 – Segurança 

03 – GNR – Guarda nacional républicana 
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Pc 01.Bombeiros 

 

❖ A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões é sem dúvida pelo 

conjunto dos serviços que presta à população, e neste caso através do seu Corpo de 

Bombeiros, a mais importante entidade da Freguesia na segurança e bem-estar da 

população. Podemos afirmar que a Freguesia de Fanhões tém o previlégio de ter na sua 

sede de Freguesia e com fácil acesso a todas as outras localidades, um Quartel de 

Bombeiros moderno e eficaz em pessoas e meios. 

Neste momento, a proximidade do executivo da Junta de Freguesia de Fanhões a esta 

entidade é total, trabalhando diáriamente em diálogo e unindo esforços para melhorar a vida 

da população. 

✓ A partir de 1 de abril de 2018, e para total cumprimento do compromisso eleitoral 

apresentado à população, iremos assinar um protocolo de cooperação no âmbito do 

Corpo de Bombeiros, com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Fanhões para um apoio trimestral de 500,00€, que sendo uma ajuda financeira é 

também um reconhecimento à sua importante e insubstituível actividade.  
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Pc 02.Segurança 

 

❖ Âmbito geral  

Nas competências de responsável máximo da Proteção Civil na Freguesia de Fanhões, 
como Presidente entendo, o que também é o entendimento de todo o executivo, de que 
face aos últimos fenómonos meteorológicos a segurança da freguesia, na chamada de 
socorro e emergência nunca esteve em causa, considerando os seguintes pontos: 

 

1- Em caso de emergência o número a marcar é 112, é uma norma instituída e de senso-

comum, com um propósito, o de resolver situações de pânico na procura de outros 

números, facto que seria uma total perca de tempo e um atraso no socorro por vezes 

decisivo no salvamento da vida humana.  Ligar 112 é a atitude mais inteligente e 

correcta para prestar um rápido socorro, uma vez que têm acesso a todas as entidades 

que possam ser chamadas ao local. 

Em casos não urgentes, e onde o pânico não está instalado, a chamada de socorro 

pode ser alternativa ao 112, para as entidades directamente, consultando a agenda 

pessoal ou sites institucionais uma vez que temos algum tempo mais para o fazer. 

2- O Site da Junta de Freguesia tem disponíveis os números que podem estar 

enquadrados no ponto 2 

3- O telemóvel do Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões e da Secretária está 24 

horas ao serviço da população e recebe mensagens da Proteção Civil e Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, estando em permanência com avisos e ocorrências na 

Freguesia. 

4- O Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões tem o contacto e o diálogo sempre 

disponivel para o Senhor Comandante Municipal e para o Senhor Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Fanhões 

5- O Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões acompanhou os acontecimentos 

climatéricos, coordenando com o colaboradores da Junta de Freguesia que foram 

incansáveis todos os trabalhos de limpeza necessários após a chuva e vento que 

felizmente só espalharam detritos sem prejuizos de maior 
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Pc 03.GNR – Guarda nacional républicana 

 

❖ A GNR é essencial para a segurança de toda a freguesia,  pela tranquilidade que pode 

transmitir pela sua proximidade e pelos seus conselhos junto da população. Quando 

assumimos funções verificamos que a GNR tinha deixado de estar ás 3ª Feiras na Junta de 

Freguesia para atendimento ao público. Em reunião com o Sr. Comandante Sargento Bruno 

Fernandes pedimos que fosse retomado o atendimento. O Sr. Comandante mostrou a sua 

total disponibilidade para que esse atendimento fosse retomado, no entanto apenas por 

marcação, evitando estar a deslocar meios humanos e materiais quando por vezes não tem 

ninguém. Entendemos as razões do Sr. Comandante pela falta de recursos que nos deu a 

conhecer e solicitamos para dentro das suas disponibilidades, agendar acções de 

sensibilização à população no âmbito da segurança. 

Seria importante referir que existe um contato directo com o Sr Comandante para qualquer 

emergência na freguesia. 
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Rh 13.Recursos Humanos 

01 – Geral 

02 – Saída do trabalhador José Duarte 

03 – STAL- ACEP – acordo colectivo de entidade empregadora 
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Rh 13.Recursos Humanos – Geral 

 

❖ Entendemos que os colaboradores da Junta de Freguesia de Fanhões seja dos 

administrativos aos funcionais, são o ponto decisivo à realização de um bom trabalho em 

prol da população. Percebemos, e é evidente, que todas as pessoas têm a sua 

personalidade, a sua postura e rotina de trabalho, factores que uma administração 

competente deve ter conhecimentos para lidar e contornar diáriamente, dentro da postura 

de diálogo e educação que se exige numa boa gestão.  

Podemos afirmar que a Junta de Freguesia de Fanhões têm uma equipa de colaboradores 

competente e que trabalha diáriamente em prol da freguesia, sendo muito do trabalho 

realizado até ao momento fruto da sua competência,  competência que o executivo deve 

agradecer a todos sem qualquer excepção.   

Neste momento é evidente pela idade de que alguns colaboradores estão perto ou mesmo 

já com direito à reforma, sabemos que a breve prazo teremos que resolver algumas saídas, 

sem no entanto forçar que as mesmas aconteçam.  
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Rh 13.Recursos Humanos – Trabalhador José Duarte 

 
❖ Em fevereiro de 2018 e por motivos de saúde o trabalhador José Pirralha Duarte, saiu dos 

quadros da Junta de Freguesia de Fanhões para internamento. Podemos afirmar que da 

parte do executivo teve todo o apoio e acompanhamento que necessitou nesta última fase 

ainda ao serviço da autarquia.  

A rescisão do contrato, foi um processo mediado e auditado pela Dra Liliana Correia e pela 

TOC Dra Ana Cristina Miranda, em que os seus direitos foram totalmente assegurados. 

Qualquer esclarecimento que pretendam obter sobre este processo devem fazê-lo 

solicitando-o em assembleia e recebendo posteriormente a informação, uma vez que não 

iremos neste relatório ou em assembleia, abordar situações da sua saúde e vida pessoal, 

pelo respeito que o José Duarte nos merece.  
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Rh 13.STAL -ACEP -acordo colectivo entidade 

empregadora 

 
❖ Foi aprovado em Reunião de Executivo 11.12.2017 este contrato que contribui para a 

melhoria das condições laborais dos trabalhadores, solicitando à STAL a seguinte alteração 
no contrato porque entendemos que deve existir um tempo um tempo para conseguirmos 
proceder à avaliação imposta e até ao momento ainda não obtivemos resposta, e 
certamente teremos que marcar um nova reunião: 
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Dados Financeiros  

Estado financeiro 

Último relatório a 29 dezembro 2017 

 

Dinheiro  1.305,62 

Caixa Geral Depósitos 6.301,48 

Caixa de Crédito Agricola  20.675,72 

Caixa de Crédito Agicola - CTT 17,30 

TOTAL 28.300,12 

 

Estado financeiro 

Relatório a 31 março 2018 

 

Dinheiro  1.171,31 

Caixa Geral Depósitos 1.849,76 

Caixa de Crédito Agricola  18.211,04 

Caixa de Crédito Agicola - CTT 115,14 

TOTAL 21.347,25 

Diferença dos Cash Flows 

• 2017 29 dezembro   28.300,12  

• 2018 31 março         21.347,25   
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Executivo 
 

 

Presidente 

Jorge Simões 

 

 

Secretária 

Cristina Dinis 

 

    

 

Tesoureiro 

Paulo Soares 

 

  

 

Entidade  
Junta de Freguesia de Fanhões 

Largo da Igreja  2670-709 Fanhões 

Tel  219 749 744 

Fax 219 748 731 

www.jf-fanhoes.pt 

 


