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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 01 de abril 2018 a 31 de maio 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.  

 

A 31 de maio de 2018 podemos concluir que estão solucionadas algumas questões de 

principio, e construida uma base solida e coerente de trabalho, assente em regras de 

gestão adaptadas aos recursos financeiros e humanos da autarquia.   

Jorge Simões 

Cristina Dinis 

Paulo Soares 

 

31 maio 

               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 01ª reunião ordinária 

✓  02ª reunião ordinária 

✓ 27.11.2017 03ª reunião ordinária 

✓ 11.12.2017 04ª reunião ordinária 

✓ 18.12.2017 05ª reunião ordinária 

✓ 08.01.2018 01ª reunião ordinária 

✓ 19.01.2018 02ª reunião ordinária 

✓ 12.02.2018 03ª reunião ordinária 

✓ 26.02.2018 04ª reunião ordinária 

✓ 12.03.2018 05ª reunião ordinária 

✓ 26.03.2018 06ª reunião ordinária 

✓ 09.04.2018  07ª reunião ordinária 

✓ 23.04.2018 08ª reunião ordinária 

✓ 14.05.2018 09ª reunião ordinária 

✓ 28.05.2018 10ª 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 

✓ 29.12.2018 Assembleia de Freguesia  

✓ 11.04.2018 Assembleia de Freguesia - Descentralizada 

Salão Nobre - Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Fanhões 
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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 

✓ 05.04.2018 2ª reunião da 1ª sessão extraordinária 

✓ 12.04.2018 2ª sessão ordinária 

✓ 26.04.2018 3ª sessão extraordinária 

✓ 24.05.2018 

 

4ª 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 
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✓ 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 

✓ 10.12.2017  Igreja Paroquial Fanhões – concerto de música 

sacra 

✓ 15.12.2017 Junta Freguesia Fanhões – Jantar de Natal  

✓ 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 

✓ 26.01.2018 Congresso ANAFRE – Viseu 1º Dia 

✓ 27.01.2018 Congresso ANAFRE – Viseu 2º Dia 

✓ 28.01.2018 Congresso ANAFRE – Viseu 3º Dia 

✓ 03.02.2018 Clube Terra a Terra – jantar expedição Marrocos 

2018 
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✓ 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 

✓ 06.04.2018  Reunião Turismo Concelho Zona Norte - Palácio do 

Correio Mor 

✓ 07.04.2018 Sporting Clube de Casainhos - FADOS 

✓ 08.04.2018 Sessão Solene Junta Freguesia de Fanhões  – 

Centenário Batalha de La Lys 

✓ 09.04.2018 ANPC – Breifing trimestral Protecção Civil 

✓ 12.04.2018 CML – reunião Fanhões-Capital do Calceteiro 

✓ 13.04.2018 Concelho Municipal da Floresta 

✓ 20.04.2018 Clube Terra a Terra – Loures – Marrocos 

✓ 24.04.2018 CML – Assinatura do Protocolo Delegação de 

Competências 

✓ 25.04.2018 Comemorações 25 de Abril na Freguesia de 

Fanhões 
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✓ 26.04.2018 CML – Tomada de posse no Conselho Municipal da 

Segurança 

✓ 29.04.2018 Festival das Sopas – Futebol Clube Ribadense 

✓ 29.04.2018 Ciclo Conferências  - AHBVF – Universidade Nova 

de Lisboa 

✓ 06.05.2018 Procissão de Casainhos  

✓ 07.05.2018 1º Meeting Agricultura Biológica 

✓ 07.05.2018  75º Aniversário Associação Empresarial de 

Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e 

Odivelas 

✓ 16.05.2018 CML – GIL – Delegação de Competências Tema 1 

✓ 17.05.2018 CML – Turismo Potêncialidades da Freguesia de 

Fanhões 

✓ 19.05.2018 Dia Municipal do Bombeiro – Sessão Solene e 

concerto Banda de Música da Associação 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Fanhões 

✓ 20.05.2018 Dia Municipal do Bombeiros – Desfile apeado e 

motorizado 

✓ 21.05.2018 CML – GIL – Delegação de Competências Tema 2 

✓ 24.05.2018 Conferência Riscos da Proteção Civil  

✓ 27.05.2018 Sociedade Recreativa Casainhos – V Festival do 

Caracol 

✓ 29.05.2018 CML – GIL – Delegação de Competências Tema 3 

✓ 31.05.2018 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Fanhões  - 90º Aniversário Corpo de Bombeiros 
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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 Colaboração à actividade da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fanhões 
 

✓ Foi assinado a 1 de abril de 2018 um protocolo de colaboração com a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, no âmbito da protecção cívil que 

prevê um apoio trimestral de 500,00 euros, 2.000,00 euros /ano.  
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Aef 03.Taxas 

 

✓ Proposta Nº 59/2018 AF/ 11.04.2018 denominada “Introdução de novas Taxas 

colocação de caixa e bordadura”  

 

❖ Devemos considerar o seguinte sobre esta Taxa aprovada na Assembleia de 

Freguesia com a  votação da CDU a favor e restantes forças politicas a optaram 

pela Abstenção depois de alterado que foi o conteúdo da proposta, mencionando 

que o material da caixa e aro é “Betão Leve” e que esta colocação será de acordo 

com o regulamento interno do cemitério : 

 

A. Esta Taxa não é uma taxa obrigatória mas sim uma alternativa ao 

mármore e granito bastante honerosos, podendo a população optar por dar 

dignidade à campa de familiares, sem um custo substâncial, sendo portanto 

um claro beneficio para a população. 

 

 

o Proposta Nº 58/2018 AF/ 11.04.2018 denominada “Introdução de novas Taxas 

recolha de Monos”  

 

❖ Entendemos que deve haver uma taxa que possa disponibilizar um serviço de 

recolha de monos a quem tem dificuldade em fazê-lo. Ficou evidente na Assembleia 

de Freguesia de 11 de abril de 2018, que a proposta avançada pelo executivo deve 

ser melhorada, o que deu origem à sua retirada. Contamos em breve apresentar 

uma nova proposta, considerando o do direito de oposição para que as forças 

politicas em querendo nos façam chegar os seus contributos e propostas para a 

sua posterior apreciação em Assembleia de Freguesia.  
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Aen 03 Administrativos energéticos 

01 – Água 

02 – Electricidade 

03 – Combustiveis e lubrificantes 
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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 

 

 

 

 

 

“Got something 

very important to 

point out to your 

readers? Use a 

sidebar to make it 

stand out.” 

“Got something 

very important to 

point out to your 

readers? Use a 

sidebar to make it 

stand out.” 



Pg. 15 
 Aes 01.Comunicação institucional  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões- mandato 2017-2021- execução junho 2018 

15 

Aes 01.Comunicação institucional 

 

                                       

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

localidades  privadas de informação e que a partir de final de março, principio de abril 

de 2018, a população já podem consultar. 

 

                                   Cabeço de Montachique                         Tocadelos 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

✓ Painéis já colocados : 
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✓ A Freguesia de Fanhões perto de quem está longe. Felicitamos o Sr António Aranha 

que tem a nossa Freguesia sempre no coração e à TV Fanhões por aproximar e criar 

“pontes” para que a ligação fosse possível, neste momento e noutros futuros, na 

aproximação da Freguesia de Fanhões ao mundo sejam uma realidade. A Junta de 

Freguesia enviou para o Canadá além da bandeira, livro, merchandising e informação 

e estará sempre disponível para enaltecer e prestigiar toda a freguesia, localmente, no 

nosso País ou além fronteiras nos quatro cantos do mundo onde temos conterrâneos e 

onde existe um pouco de nós.  
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Aes 02.Site e app 

 

o 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) 

 

o 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 

 

o É pretensão em 2019 incluir uma APP para télemóveis de ligação ao Website  

 

✓ Aprovado a concepção do Site com os requisitos apresentados nos pontos 

anteriores, ao que se adiciona a assistência técnica por 1 ano, pelo valor de 

1.770.00 euros  + 23% iva pelo total 2.177,10 euros  

 

❖ A previsão aponta para que o Site esteja disponivel ainda durante o mês de Junho 

(06) 2018. 



Pg. 18 
 Aes 04.FANHÕES-CAPITAL DO CALCETEIRO  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões- mandato 2017-2021- execução junho 2018 

18 

Aes 04.FANHÕES-CAPITAL DO CALCETEIRO 

  

✓ Realizou-se no dia 12 de abril de 2018 uma reunião ao mais alto nível envolvendo a 

presidência e todos os chefes de departamento ligados à Cultura, Desporto, Projectos, 

Obras e Património da Câmara Municipal de Loures. A envolvência e interesse neste 

projecto é total por parte do Município e certamente iremos começar a trabalhar em breve 

e com objectivos concretos. 

 

✓ No âmbito de FANHÕES- Capital do Calceteiro lançamos uma inicitiva denominada “ARTE 

NA PEDRA” que visa realizar uma exposição permanente na Junta de Freguesia e promover 

o artesanato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Oferta de uma placa FANHÕES-CAPITAL DO CALCETEIRO ao Crédito Agricola 

Colocada no balcão de Fanhões 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8gdbb3rnbAhUMlxQKHUsAAU0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.portalcoimbra.com/portal/credito-agricola-ferreira-do-alentejo-contactos-telefone/&psig=AOvVaw2Bap7E_ARoKSqM6_V4J66Q&ust=1528192445276537
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✓ OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADA HISTÓRICA 

 

o OC-OB 039 Recuperação Calçada Largo António José Simões Fernandes 

 

o OC-OB 091 Recuperação Calçada Rua Joaquim Paulo Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

o OC-OB 131 Recuperação Calçada Rua José Machado Bento 
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Aes 06.GR30 Rota das Linhas de Torres 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 14ª Marcha dos Fortes 

 

o Denominada a grande festa dos caminheiros da Região de Lisboa, irá acontecer 

no dia 13 de outubro de 2018 e contará com cerca de 450 participantes. 

 

o Entendemos ser uma excelente oportunidade para dar a conhecer a Freguesia de 

Fanhões, uma vez que esta marcha nunca passou pelo nosso território,  o que vai 

acontecer este ano de 2018 pela primeira vez e no qual a Junta de Freguesia irá 

disponibilizar todos os meios possiveis para que sejamos uns anfitriões com 

dignidade e tentar colocar todos os serviços possíveis à disposição dos visitantes.
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Aes 08.ADAL- associação defesa ambiente Loures 

 

o 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. 

o 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. 

           

✓ Realizou-se no dia 19 de Abril a Reunião Ordinária da ADAL - Descentralizada na 

Junta de Freguesia de Fanhões no âmbito do conhecimento, proximidade e visita 

aos pontos de interesse Turístico e Patrimónial das Freguesias com visitas aos 

locais. 
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Aes 09.Transportes 

 

             

❖ Continuamos muito preocupados com a questão dos transportes, verificando dia a 

dia os problemas da mobilidade a que a que as pessoas estão sujeitas na 

Freguesia. Sabemos que o Município entende este processo como uma priorídade 

e neste contexto enviamos no início de 2018, para a Câmara Municipal de Loures 

alguns pontos que nos pareceram óbvios e onde aguardamos respostas a um 

conjunto de questões que também sabemos terem sido apresentadas pelo 

executivo camarário aos operadores de transportes.  

 

❖ Iremos realizar um debate na freguesia um debate alargado sobre Transportes e 

Mobilidade até final de 2018, onde iremos convidar o Município e a Empresa 

prestadora do serviço. 
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Oe 05 Ocorrências e execução 

01 – Obras 2017 - 26 outubro a 31 dezembro    

02 – Obras 2018 - 1 janeiro a 31 maio   

03 – Identificação do Património 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Got something 

very important to 

point out to your 

readers? Use a 

sidebar to make it 

stand out.” 

 



Pg. 24 
 Oe 02.Obras 2018 1 janeiro a 31 maio  

   

 

Junta de Freguesia de Fanhões- mandato 2017-2021- execução junho 2018 

24 

Oe 02.Obras 2018 1 janeiro a 31 maio  

 
o Assinalamos a partir de 1 de janeiro de 2018 cerca de 81 ocorrências para serem 

intervencionadas. Das 81, 34 estão concluidas a 100%. 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.  
 

Rácio – 109 dias uteis  / 34 Ocorrências   -  resolução de 0,31 ocorrência / dia 
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Oe 03.Identificação do património 

 

o 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. 

 

  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

• Previsto a Curto-Prazo 

o Caminho das Lavadeiras 

o Grupo 31 
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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 02.Ocorrências Escola de Fanhões 

 

o 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. 

 

 

11- 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. OC-NE 001 23.03.2018. 
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             12 - Limpeza de zona Horta Escolar. Ponto 1 f) Relatório do GIL.   

                     OC-NE 005 23.03.2018. 

 

 

 

 

 

             

 

              13 – Intervenção profunda ao nivel da limpeza de Esgotos 

 

•  Intervenções a efectuar 

 

1. Pinturas muros. Prevista nas férias grandes 
2. Aguardamos a intervenção da Câmara nas estruturas para depois podermos 

intervir nas pinturas de acabamento.  
3. 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. 
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O Intercomunicador já foi alterado para o local desejável pela CML, falta no Relógio 
a alteração dos toques, situação para as qual não temos competência para o fazer. 
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Ne 03.Ocorrências Escola de Casainhos 

o 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 

                      

4- Limpeza e colocação de terra zona Horta Escolar e reparação da rega. 
Ponto 2 d) Relatório do GIL. OC-NE 003 20.02.3018 

 

 
 
 

 

o  Intervenções a efectuar 

1- Reparação do muro tardoz. Ver com o DOM (intervenção técnica) 
2- Reparação Rede-Mosqueira refeitório. Previsto Férias de Verão 
3- Reparação de uma fechadura e manete. Previsto Férias de Verão 
4- Pequenas Pinturas. Férias de verão 
5- Colocação de protecção nas escadas de acesso. Ponto 2 c). Previsto Férias 

de Verão. 
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Ne 04.Eventos culturais e visitas de estudo 

 

 

 

 

❖ Escola EB1 – FANHÕES – Dia Mundial da Criança   

 

✓ Apoio da Junta de Freguesia de Fanhões com 2 autocarros para a visita no dia 

30 de Maio 2018 ao Parque Rural da Quinta do Tambor em Aveiras 

 

❖ Escola EB1 – CASAINHOS – Viagem Final de Ano 

 

✓ Apoio da Junta de Freguesia de Fanhões com 2 autocarros para a visita no dia 

21 junho de 2018 ao Dino Parque  
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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  
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Inf 03.Cemitério 

 

 
➢ Execução  

 
OC-OB 068 21.01.2018  
 
✓ Secção de campas para crianças no Cemitério Novo – em cumprimento com o 

artigo 19º do R.C 
 

✓ Limpeza e Pintura Talhão dos Bombeiros e Músicos em preparação do 90º 
Aniversário 

 

• RECOMENDAÇÃO AO EXECUTIVO 

  

Assembleia de Freguesia – UPF – eleita Patricia Pereira  

 

❖ Conteúdo da Recomendação: 

A eleita da UPF Patrícia Pereira fez uma recomendação ao executivo da Junta de 
Freguesia de Fanhões tendo em conta os seguintes aspectos durante os funeráis para 
salvaguardar um corredor de segurança para a passagem de veículos de emergência: 

 
A- Que durante os funerais fosse usado o Parque de Estacionamento 

superior 
 

B- Que o carro Funerário entre pelo portão do estacionamento superior  
 

✓ Após análise da recomendação podemos esclarecer tomando em conta os seguintes 
aspectos e considerações tentando melhorar o que estiver nas nossas possibilidades : 

✓  
1- O Parque de Estacionamento é de livre utilização estando à disposição das 

pessoas sempre que o desejem. Entendemos que existe nesta infrestrutura 
inaugurada em 2011 um grave erro de concepção de raiz, uma vez que 
desconhecemos ter existido por parte da Junta de Freguesia, uma consulta 
pública e apresentação do projeto à população no intuito de recolher ideias e 
contributos, e que não existindo, normalmente resulta neste tipo de situação. 
Parece-nos evidente que o Parque de Estacionamento deveria estar na parte 
de baixo e não no local onde se encontra, permitindo servir os dois Cemitérios 
e aumentar o espaço de circulação, desafogando assim toda a zona 
envolvente, e como está concebido, não serve as pessoas da melhor maneira, 
principalmente os idosos e pessoas de mobilidade reduzida.  
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2- O Portão superior junto ao parque de estacionamento está por norma aberto 
nos Funeráis não sendo uma condicionante no acesso.   

 
3- A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões nunca nos 

fez chegar nenhum ofício relatando constrangimentos ou impedimentos graves 
na passagem de viaturas de emergência por ocasião dos funerais. No entanto 
temos plena consciência de que existem alguns condicionamentos pelas 
viaturas que estacionam na berma e que seria desejável quer a estrada, quer a 
berma, que estivessem completamente livres.  

 

4- Podemos fácilmente e sem muitos conhecimentos técnicos entender que a 
entrada de um carro Funerário pelo portão superior irá encontra algumas 
incompatibilidades, envolvendo a manobra os seguintes parâmetros: 
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A. PORTÃO DE ACESSO 

Portão de acesso com as medidas correctas à entrada de veiculos funerários 
 

B. ZONA MANOBRA E ACESSO CARRO FUNERÁRIO 

Forte inclinação do piso mais de 10%  que dificulta manobras e retirada da Urna, 
as manobras do carro funerário e a saída das pessoas do mesmo, assim como a 
circulação de pessoas, principalmente as idosas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. CORREDOR ACESSO CEMITÉRIO VELHO 

Impossibilidade na passagem da Urna do Cemitério Novo para o Cemitério Velho,  
passagem e corredor com apenas 78 cm necessitando de pelo menos 2 metros. 

 

 

 

2 metros                                                                                                                                                                             

 

❖ Concluimos que entre o Cemitério Novo e o Cemitério Velho não existe a desejável 
circulação de modo a compatibilizar as duas instalações. Embora esteja previsto obras 
de melhoramento pela OC-OB 68, estas irão beneficiar o acesso a pessoas de 
mobilidade reduzida entre ouotras melhorias, mas não poderão resolver esta situação, 
uma vez que estamos perante uma condicionante extrutural que apenas poderia ser 
resolvida se incluida em 2011 no projecto de ampliação do Cemitério. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCs5_Rkq3bAhVBlBQKHce6A1cQjRx6BAgBEAU&url=https://icons8.com.br/icon/37170/homem&psig=AOvVaw2H_vRRRYc7qPhVv-AFo5BZ&ust=1527759721270718
https://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCs5_Rkq3bAhVBlBQKHce6A1cQjRx6BAgBEAU&url=https://icons8.com.br/icon/37170/homem&psig=AOvVaw2H_vRRRYc7qPhVv-AFo5BZ&ust=1527759721270718
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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.  Previsão da 
conclusão dos trabalhos OC-OB 027 durante o ano de 2018  

 

  

✓ Ocorrência OC-OB 027- Os trabalhos de intervenção iniciais ocorreram na Semana 18: 
 

✓ Retirados vidros partidos 

✓ Colocadas torneiras nos urinóis, (que não tinham) podendo a população utilizar a 
casa de banho com acesso à água, com normas de higiene.    

✓ Colocação de novos fluxometros nas sanitas e torneiras nos lavatórios 

✓ Pequenas reparações 

 
 

➢ Ocorrência OC-OB 011- Os trabalhos de intervenção nesta 1ª fase ocorreram durante 
as semanas 10,11,12 (alguns dias) uma vez que esta é uma obra em que podemos 
trabalhar com tempo de chuva: 
 
✓ Limpeza e preparação das paredes interiores dos Lavadouros para pintura 

✓ Reboco, pintura e colocação de cerâmica (nova) nas paredes e chão das Casas de 

Banho  

✓ Novos sanitários, autoclismos e torneiras 

✓ Colocação de Janela nova 

✓ Limpeza dos tanques e pavimento com produto desinfetante e desincrustante 

 

➢ RETIRADA A PIA TURCA CASA BANHO EXTERIOR 
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Inf 05.Lavadouros e fontanários 

 

➢ 2 CASAS DE BANHO TOTALMENTE REMODELADAS NO INTERIOR DOS LAVADOUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Programamos desde início uma intervenção em todos os Lavadouros e Fontanários 
assente na pretensão da recuperação e classificação de todo o Património da Freguesia.  

 

❖ SNS – SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

 

FONTE DE CASAINHOS – A unica Fonte do Concelho de Loures com água própria 

para consumo humano o que representa para a Freguesia de Fanhões motivo de 

orgulho.  

 

✓ O SNS analisou todos os 18 fontanários do concelho de Loures, enquadrado no seu 

Projecto de vigilância sanitária dos fontanários não ligados à rede pública e concluío 

através de análises efectuadas que a Fonte da Casainhos está dentro da 

legislação no fornecimento de água para o consumo humano. Neste contexto será 

colocado pelos serviços do SNS uma placa com a inscrição “Água não controlada”, 

nos restantes fontanários do Concelho será colocada uma placa com “Água 

imprópria para consumo” como se pode verificar no documento seguinte. 
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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 

 
✓ Trav. Caliça (Rigueira) – Fanhões. Intervenção OC-OB 001 a calçada foi nivelada para 

facilitar o acesso de viaturas 
 

✓ 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 
 

✓ 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 
 

✓ Largo António José Simões Fernandes – Fanhões. Intervenção OC-OB 039 reparação 
de calçada 
 

✓ 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 
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✓ Rua Joaquim Machado Bento – Fanhões – Intervenção OC-OB 076 reparação de 
calçada. 
 

✓ Praça 5 de Outubro – Fanhões – Intervenção OC-OB 079 reparação de calçada. 
 

✓ Rua José Machado Bento – Fanhões – OC-OB 131 reparação de calçada. 
 

 

• 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 

o Fanhões – OC-OB 111 – Beco sem saída  
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Inf 09.Sinalética 

 

 
❖ Execução 

 
✓ OC-SI 011 – Casainhos – Rua Luís de Camões - Colocação de 

Espelho   

 

✓ OC-SI 016 – Fanhões - Rua Alfredo Caldeira - Colocação de Espelho   

 

 

 

 

✓ OC-SI 017 – Fanhões – Entrada - Colocação placa de Localidade  

 

 

✓ OC-SI CML01 - Fanhões – Rua Francisco Mateus Germano – Lombas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ OC-SI CML02 - Casainhos – Rua 25 de Abril - Lombas 
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• Previsto 

 
o Placas de entidades, interesse histórico ou turístico 

 
o Solicitado com urgência à CML a colocação lombas em mais 2 locais da Freguesia – 

Torre da Besoeira e Fanhões 
 

o Sinalização adequada da Estrada Fanhões – Ribas, onde já ocorreram acidentes 
graves, aguardamos a autorização e registo para o realizarmos. (Previsto mês 06) 
 

o Continuamos 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 

  

 

❖ Execução 

 

✓ OC-OB 109 colocação de base paragem Rua Bartolomeu Cunha Robalo 

✓ Nova Paragem Rua Bartolomeu Cunha Robalo 

  

 

 

 

 

 

 

• Previsto 

 
o Nova Paragem – Rua Manuel Pedro Franco – Torre Besoeira 

o Novas Paragens em Casainhos   

o Substituição ou reparação das Paragens de forma gradual 

o Reparação da madeiras dos bancos na Freguesia 
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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  
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Am 01.Higiene e limpeza urbana 

 

  

  

✓ Solicitado um reforço para a colocação de novos contentores em alguns pontos da 
Freguesia. 

✓ Solicitada a substituição de alguns contentores. 
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Am 02.Bermas e valetas 

 
 
 
 

✓ Executado 

Continuamos com um trabalho sistemático na limpeza das bermas e valetas. No entanto o 
clima está atípico para a estação, com periodos curtos de chuva seguidos de Sol o que faz 
crecer as ervas de modo descontrolado. Com a aquisição de meios mecânicos prevista para 
julho podemos 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 

 

 

 

✓ Iniciamos em maio a limpeza gradual do Rio de Casainhos e Fanhões 
principalmente junto à zona urbana. Em Fanhões a zona urbana mais extensa 
veridicamos pelo mapa abaixo que temos 50% executado. 
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Am 04.Ecopontos e recolha de roupa 

 

❖ Ecopontos 

 

 
✓ Estão pedidos para a Freguesia de Fanhões mais 3 novos Ecopontos 

 
✓ OC-OB 099 Criação de um Parque no Estaleiro da Junta de Freguesia ocultando os 

entulhos e verdes depositados em transição. 

 

 

 

 

 

❖ Contentores recolha de roupa 

 

 

✓ Foram colocados novos autocolantes nos contentores, solicitando a Junta de Freguesia de 
Fanhões para que fosse colocado um autocolante identificando a Freguesia de Fanhões. O 
contentor da Rua Luís dos Santos passou para Cabeço de Montachique  
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Am 05.Monos e entulhos 

 

 

❖ Monos – Previsão de uma nova estratégia 

 

✓ A responsabilidade da recolha de monos é sem dúvida dos SIMAR, e é de consenso 
geral que tem que obrigatóriamente melhorar. Estamos atentos aos monos que 
diáriamente são colocados junto aos contentores por toda a Freguesia, muitos feitos 
por empresas que devido há quantidade depositada deixa de ser reciclagem e passa a 
ser um problema de saúde pública. Alertamos frequentemente os serviços para 
situações anómalas que muitas vezes tardam em serem solucionadas.  Tivemos 
informação que brevemente iremos ter ao nível do Concelho uma estratégia que irá ser 
apresentada às Freguesias e que poderá ser uma solução para minimizar esta situação 
que podemos considerar um verdadeiro flagelo. Sabemos que uma semana após a 
aprovação do orçamento dos SIMAR, foi efectuado um contracto com uma empresa 
privada de recolha de monos, que já está  operar com um carro de grande tonelagem e  
dentro de poucas semanas há previsão de esta situação normalize, uma vez que os 
carros do SIMAR também estão no terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Temos verificado que muitas das descargas efectuadas são de empresas e 
comerciantes  não locais, dado o numero de caixas e caixotes ai depositados de uma 
só vez, esta situação é felagrante em zonas de passagem, principalmente na Rua 
António dos Santos Saúde e Vida onde são utilizados com frequência os Ecopontos 
destinados á população, criando um cenário que não é nada agradável e que estamos 
a tomar medidas para tentar evitar. 
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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 

 

✓ Jardim Cova da Raposa  - Ribas de Cima 
✓ Jardim do Parque Infantil  -  Ribas de Cima 

 

 

• Previsto 

 

o 2º Fase Jardim da Cooprijovem – Ribas de Cima 

 

1. Nova limpeza e desbaste  

2. Mobiliário Urbano 
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Am 10.Limpeza obrigatória de terrenos 

 

❖ 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 
 

✓ Acompanhamento em coordenação com os Bombeiros de Fanhões das queimadas 
efectuadas na Freguesia e que até ao momento não houve registo de um qualquer 
incidente 
 

❖ 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 conferências 

 

“Got something 
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Sc 01.Entidades e movimento associativo 

  

 

 

❖ Execução  

 

✓ Continuamos com todos os pontos de apoio previsto já anteriormente referidos  

 

1- Número de fotócopias cedidas ao Movimento Associativo e Instituições da 

Freguesia  

                                         

 

2- Do mapa de apoios aprovado para 2018, foram entregues até 31 de maio 2018 

7.000,00 (euros) dos 14.300.00 (euros) dotados para esta rubrica 

 

3- Realizados trabalhos logísticos e limpeza de ervas entre outros trabalhos no 

Movimento Associativo. Este apoio será prestado a todas as associações e 

coletividades dentro da disponiblidade, tendo a preocupação de perto dos eventos, 

principalmente a Festa Anual prestarmos apoio na melhoria dos espaço e outras 

necessidades. 

 

5398

3350

5258

TOTAL 2016 TOTAL 2017 ATÉ 31.05.2018

Número de Cópias 
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Sc 03.Projecto “pela sua saúde” 

 

 

❖ Execução 

 

✓ Realizados todos os compromissos agendados graças ao apoio dos voluntários da 
Igreja Evangélica e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Fanhões 
 

✓ Periodo de Férias nos meses de Julho e Agosto 
 

✓ Inicio em setembro de 2018 com aumento de serviços à população 
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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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✓ Após mais de 10 anos de interregno, as comemorações oficiais 

do 25 de abril na freguesia foram neste ano de 2018 um 

acontecimento. No programa de comemorações estava a visita às 

entidades da freguesia respectivas localidades, onde a marcha do 

25 de abril se ouvio de novo pela Banda da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Fanhões, numa manhã de fortes emoções que terminou com 

um lanche no Futebol Clube Ribadense.  
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Sc 08.Comemorações do Centenário da batalha de La 

Lys 

 

 

Sessão Solene na Junta de Freguesia de Fanhões em 
homenagem aos Combatentes da Freguesia na Grande Guerra 
por ocasião do centenário da Batalha de La Lys a 9 de abril de 
1918.  

 

Um fantástico trabalho da Assembleia de Freguesia e dos 
eleitos da comissão criada para esta homenagem: Francisco 
Assis (autor da proposta), Fernando Catarino e Raquel Ferreira 
com a coordenação do Presidente Tiago Alves. Nesta sessão 
solene contamos com diversas entidades: Major José Coelho 
do Núcleo de Loures- Liga dos Combatentes; Dra Ana Paula 
Assunção, historiadora e investigadora, técnica superior da 
Câmara Municipal de Loures, Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Fanhões; Igreja Paroquial de 
Fanhões, Instituto Bíblico Monte Esperança Assembleias de 
Deus, Futebol Clube Ribadense, e a toda a população da 
Freguesia de Fanhões 

 

Não podia deixar de salientar as palavras do Padre Duarte na 
Missa de Homenagem aos combatentes da Freguesia, 
mantendo as memórias e a história para fortalecer a Paz. 

Uma Freguesia deve preservar a sua história e as suas 
memórias, e estamos juntos a trabalhar para que isso 
aconteça. 

 

❖ No seguimento da Homenagem aos Combatentes da Freguesia de Fanhões na Grande 
Guerra, foi colocada a lápide comemorativa em CASAINHOS na placa toponímica da Rua 
João Simões Castelo também ele um combatente na Batalha de La Lys.  

A comissão criada para esta homenagem irá continuar os seus trabalhos para ao longo 
deste ano de 2018, ano do Centenário da Batalha de La Lys para que se possam 
desenvolver mais eventos e aprofundar mais dados históricos sobre o envolvimento da 
freguesia neste acontecimento mundial. Compete enaltecer o excelente trabalho realizado 
por esta comissão e pelo Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes, sendo a envolvimento 
e a disponibilidade do executivo da Junta de Freguesia de Fanhões total para a continuação 
e sucesso dos trabalhos. 
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❖ A História de uma "pequena" Freguesia numa Grande Guerra 

A Freguesia de Fanhões comemorou no passado dia 8 de Abril o Centenário da Batalha de 
La Lys a 9 de abril de 1918, em memória de todos os Homens da freguesia que combateram 
na Grande Guerra. 
 
Estes são (por agora) os nomes identificados dos homens que participaram em França e 
em África, protagonistas de uma história que queremos desvendar, trazendo as suas 
memórias para o conhecimento do património imaterial da Freguesia de Fanhões.  
Solicitamos a ajuda dos familiares na identificação das localidades onde nasceram, em 
fotografias ou documentos que possamos digitalizar e devolver, histórias ou relatos que 
acharem importantes para podermos criar numa 1ª fase um arquivo histórico sobre o 
impacto da Grande Guerra na Freguesia.  

OS NOMES DA FREGUESIA: 

Combateram em França: António Bernardo dos Santos; Artur Domingues Simões; 
Benjamim Dinis; Eugénio Dinis Soares; Faustino dos Santos Espadilha; Francisco Alves; 
João Domingos Duarte; João Maximiano Egídio; João Simões Castelo; João de Sousa 
Carvalho; Joaquim Lopes do Beco; Joaquim Maximiano Egídio; Joaquim Pereira Cairélas; 
Joaquim Rodrigues; Joaquim Simões Castelo; José Bruno Mateus; José Lopes Bexiga; 
José Marques Mendes; José Martinho Pires; Leonel Venâncio Justino; Luciano Barbosa; 
Luís Tomás; Manuel Fernandes Tecedeiro; Manuel Lourenço Fandanguinho; Manuel 
Lourenço Mafra Júnior; Manuel da Silva; Ventura da Silveira. 

Combateram em África: António Bruno José dos Santos; Ciro Dias; João Mateus; Manuel 
Vicente Félix e Raimundo Vicente Jorge. 
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Sc 12.Ciclos de conferências 

 

 

✓ Uma iniciativa Cultural da Junta de Freguesia de Fanhões, 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões e 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. 

A primeira de um conjunto de conferências, também previstas para 
outras localidades da freguesia, ocorreu no Salão Nobre da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 
disponibilidade que agradecemos. 

O Professor Fernando Ribeiro deu uma conferência enriquecedora 
sobre Fernando Pessoa resultado de investigação universitária sobre 
a sua biografia do escritor e poeta, intitulada "Pessoa? Sim, 
Fernando: Ditos e Escritos Pessoanos" 

Agradecemos à Constança e ao Martim pelo momento musical 
fantástico; Embora alunos de escolas de música conceituadas e com um vasto currículo, são 
com orgulho elementos da Banda de Música da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fanhões representando-a culturalmente neste e em qualquer evento. 

Este foi sem dúvida um excelente momento onde a cultura se engradeceu 
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Sp 10 Serviços à população 

01 – Aconselhamento jurídico     

02 – IRS 2017 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ A Junta de Freguesia de Fanhões auxiliou e entregou cerca de 50 declarações de 

IRS, tendo sido uma ajuda importante principalmente à população mais idosa.  
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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 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 10185 Palco, estava 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.     
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            Foram oferecidos para o Projecto “Pela Sua Saúde”  e fazem parte do inventário:  

✓ 6 Máquinas de Medição de Glicémia 

✓ 1 Máquina de Medição de Glicémia e Colesterol 

 

❖ Material Adquirido 

 

✓ 10563 – Gravador Philips DUT 40 

✓ 10564 – Lavadoura de Pressão Sterwins 135  

✓ 10565 – Maçarico Dexter  
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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.  

 

 

 

✓ Como previsto, foi assinado a 1 de abril de 2018, o “Protocolo de colaboração à 

actividade da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões”, 

documento assinado pela primeira vez na Freguesia de Fanhões, e que representa um 

reconhecimento ao trabalho dos nossos Bombeiros em prol da segurança de pessoas 

e bens.  
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Pc 02.Segurança 

  

 

 

• Previsto 

o Paineis informativos “Risco de Incêndio” em coordenação com  Protecção 

Cívil e Bombeiros Voluntários de Fanhões 

✓ 09.04.2018 ANPC – Breifing trimestral Protecção Civil 

✓ 13.04.2018 Concelho Municipal da Floresta 

✓ 26.04.2018 CML – Tomada de posse no Conselho Municipal da 

Segurança 

✓ 24.05.2018 Conferência Riscos da Proteção Civil  
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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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Dados Financeiros  

Estado financeiro 

Disponibilidade inicial de Mandato 26 outubro 2017 

Ata 20/2017 5ª Reunião Extraordinária  

 

Dinheiro  1.151,01 

Caixa Geral Depósitos 9.172,21 

Caixa de Crédito Agricola  10.022,92 

Caixa de Crédito Agicola - CTT 428,49 

TOTAL 20.774,63 

 

 

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 
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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 

 

Relatório a 31 maio 2018 

 

Dinheiro  1.292,33 

Caixa Geral Depósitos 7.519,44 

Caixa de Crédito Agricola  25.191,25 

Caixa de Crédito Agicola - CTT  57,24 

TOTAL 34.060,26 

Diferença dos Cash Flows 

 

 

 

• 2017   28 outubro     20.774,63 (euros) 

• 2017   29 dezembro    28.300,12 (euros) 

• 2018   31 março       21.347,25 (euros) 

• 2018   31 maio        34.060,26 (euros) 
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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 

 

 

 

 

 


