UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE CERNACHE DO BONJARDIM, NESPERAL E PALHAIS
MUNICÍPIO DE SERTÃ

PLANO DE ACTIVIDADES
PARA 2015

Obs.:
♦ Obras e Programas a Executar pela Câmara Municipal da Sertã;
• Obras e Programas a levar a efeito pela Junta de Freguesia;

=============================================================

PREÂMBULO:
A execução deste Plano e principalmente a concretização das nossas aspirações, no que
respeita às “Grandes Opções”, só será possível em interligação com a Câmara Municipal e
com o apoio do Governo Central. Torna-se por isso necessário que, se aglutine em torno da
vontade da Junta de Freguesia, o esforço das Instituições e pessoas capazes de contribuir
para o desenvolvimento da nossa freguesia. Considerando que a situação económica da Junta
de Freguesia não ajuda muito quem tem vontade de melhorar as condições de vida das
populações. As relações com o Executivo Municipal têm sido sempre no sentido do diálogo e
do desenvolvimento da Freguesia.
União das Freguesias – valor recebido do F.F.F. em 2014 – 124.913,00 €
União das Freguesias – valor a receber do F.F.F. em 2015 – 126.633,00 €
O Executivo da Junta de Freguesia encontra-se preocupado face ao futuro, face à conjuntura
definimos uma estratégia onde o funcionamento global da autarquia vai ser totalmente
reavaliado e racionalizado.
As actividades a realizar vão ser reajustadas. Todos os investimentos vão ser ponderados à luz
da racionalidade e da eficiência.
O Executivo compromete-se a arranjar as melhores soluções e a tornar as melhores decisões
que sejam adequadas aos interesses da população que servimos.
Quanto às actividades promovidas pela União das Freguesias serão constantemente
ponderadas e limitadas, não hesitaremos em suspender qualquer actividade que se nos afigure
desadequada na altura da sua realização.
Os apoios concedidos às colectividades vão de um modo análogo sofrer uma redução
significativa. Pese embora o facto de compreendermos a função importante que as
colectividades desempenham na nossa comunidade, não dispomos de outra alternativa.
Na acção social o executivo em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome de Abrantes
e o Banco de Recursos da Sertã, estaremos atentos como até aqui e disponíveis para
colaborar activa e constantemente e com os nossos parceiros na eventual resolução de
problemas sociais decorrente do previsível agravamento da situação económica generalizada
da freguesia.
A actual situação vem alterar o caminho que vínhamos a trilhar. Assim teremos que
viver com aquilo que podemos, não com o que queremos.

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA:
É objectivo desta Junta de Freguesia, privilegiar as relações institucionais, mobilizar os
munícipes em torno das necessidades locais e fomentar a sua participação na vida pública.
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•

Dar continuidade à valorização dos recursos informáticos, técnicos e humanos, garantindo
a adequada organização administrativa da Junta de Freguesia;

•

Valorizar a freguesia, através de acções de dignificação do seu património (edificado,
natural e cultural);

EDUCAÇÃO:
• Dar continuidade aos transportes escolares;

• Apoiar as Escolas do 1º. Ciclo e Jardins-de-infância, através do fornecimento de material
didáctico, de expediente e limpeza, compra de prendas de Natal, transportes escolares e
outros;

• Continuar a premiar os alunos do Ensino Básico e Secundário com melhor aproveitamento;
• Proporcionar apoio social aos alunos mais carenciados.
ACÇÃO SOCIAL:
Promover e articular com as diversas instituições, o apoio às iniciativas de acção social,
nomeadamente no domínio da pobreza e exclusão social.
•

Apoiar as famílias mais carenciadas das três freguesias, em articulação com o Banco
Alimentar Contra a Fome, com a Câmara Municipal, CLAS, Paróquia e as Instituições de
solidariedade social, pois os carenciados que nos procuram têm aumentado dia após dia;

•

Dar continuidade ao OTL (Ocupação de Tempos Livres) e Banco de Recursos instalado na
antiga Escola Primária de Cernache do Bonjardim, só é possível a concretização deste
projecto com a colaboração das voluntárias e com o apoio do Município.

•

Dar continuidade, anualmente, aos passeios turísticos para reformados e Idosos,
recenseados nas três freguesias;

•

Manter o Protocolo com as Termas da Ladeira de Envendos, com desconto para
utilizadores com transporte gratuito, de pessoas necessitadas de termalismo e recenseados
nas três Freguesias;

•

Apoiar todos os programas dirigidos a jovens e idosos;

•

Apoiar a obra do Centro Social Nª. Senhora da Assunção de Palhais.
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CULTURA, DESPORTO, TEMPOS LIVRES E TURISMO:
O apoio às actividades das associações, deverá ter sempre em linha de conta o seu dinamismo
e capacidade de realização em espectáculos, torneios, festivais e galas a realizar na freguesia,
pugnando em articulação com o Município, pela dignificação dos mesmos.

•

Grande romaria a S. Nuno de Santa Maria;

•

Revitalizar o Turismo Religioso (Paços do Bonjardim);

•

Revitalização/Alojamento Local nas Escolas de Pampilhal, Nesperal, Valongo e Tira;

•

Apoiar o Associativismo, interagindo com todas as instituições da Freguesia;

•

Apoio e promoção aos festivais de folclore;

•

Ocupação OTL’S para todos os jovens da Freguesia com férias desportivas.

•

Apoiar as iniciativas para os jovens em férias, (Tempos Livres) em articulação com o (IPJ)
Instituto Português da Juventude;

•

Criação de uma biblioteca no edifício Atelier Túlio Victorino;

•

Manter os protocolos com as colectividades e realizar outros;

•

Atribuir o apoio financeiro justificável aos eventos promovidos e realizados pelas
associações e colectividades da freguesia, garantindo, sempre que possível, o transporte
fundamental ao exercício das suas actividades;

•

Realizar a já conhecida “Mostra Santo Condestável” e “Noite de Talentos”;

•

Apoiar o Voluntariado jovem para a Floresta;

•

Dar continuidade à edição do Boletim Informativo da Freguesia;

•

Apoiar a comemoração do Dia Internacional da Mulher;

•

Promover e apoiar a Maratona Nuno Álvares Pereira;

•

Homenagear os militares que pereceram no Ultramar, naturais das três freguesias e
personalidades relevantes com placas num patamar do novo Jardim.

•

Apoiar os seniores na hidroginástica e na ginástica sénior.

•

Promover convívio de lavores manuais, informática, etc.

PLANEAMENTO URBANÍSTICO:
Conclusão do Parque de Feiras e tornar a área do actual Parque de Feiras em Zona de Lazer,
com jardim, repuxos, arborização e Parque Infantil.

♦ Arranjo da zona envolvente à Igreja Matriz de C. Bonjardim; (CMS-PPI) – 2013/2015)
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♦ Construção de passeios Av. 1º de Maio – Milheirós; (Planos anteriores)
♦ Construção de passeios (Piscinas) Rua Eng. Higino Queiroz – Rua dos Pinheiros. (Planos
anteriores)

♦ Construção de Passeios em Alto Ventoso;
♦ Apoio na conclusão do Centro de Dia de Palhais;
♦ Construção de um Parque de Campismo no Trízio;
♦ Revitalização das escolas de Valongo e Tira;
♦ Implantação de um monumento aos Combatentes da Grande Guerra 1914/1918;
• Dar continuidade à execução da toponímia e números de polícia das ruas das localidades
das três freguesias;
• Pugnar pela dignificação do topónimo das freguesias;

SANEAMENTO E SALUBRIDADE (Rede Esgotos – Água – Cemitérios):
♦ Rede de esgotos em Roda da Estrada e zona envolvente; (solicitado à C.M.S. para incluir
no PPI – 2010/2015);

♦ Rede de esgotos em Calvaria dois arruamentos;
♦ Rede de esgotos em Nesperal;
♦ Requalificação dos WC no Largo da Igreja e espaço envolvente (solicitado à C.M.S. para
incluir no PPI-2012/2015);

♦ Dotar as WC dos Correios em sanitários públicos;
♦ Construção de Sanitários públicos Junto ao Palco do Nesperal;
♦ Requalificação da zona envolvente à Capela da Srª das Neves em Pampilhal e da Srª da
Nazaré em Palhais;

Abastecimento de Água:
Continuamos ainda com algumas localidades onde este bem público não chega às habitações
das populações.

♦ Brejo da Correia - (solicitado à C.M.S. para incluir no PPI – 2006/2015)
♦ Portela de Oliveira - (solicitado à C.M.S. para incluir no PPI – 2006/2015)
♦ Cabeço da Fonte (traseiras da Quinta das Águias) – (solicitado à C.M.S. para incluir no PPI
– 2010/2015)

♦ Lagunceira – (solicitado à C.M.S. para incluir no PPI – 2010/2015)
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♦ Trízio – (habitação de Virgínia Bárbara)
♦ Vale da Ursa;
♦ Construção de Chafariz junto à Capela de S. Pedro – Nesperal;
♦ Reservatório de água em Valongo;
♦ Conduta de abastecimento de água entre Valongo e Trízio;
Cemitérios:
• Ampliação do Cemitério de Cernache do Bonjardim;
• Conservação, ordenamento e informatização dos Cemitérios das três Freguesias;
• Pintura do cemitério do Nesperal;
• Manutenção de um funcionário (coveiro) a tempo inteiro.

COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES:
Na sequência dos objectivos traçados e, apesar das limitações impostas pela Câmara
Municipal, quer pela não execução de algumas obras constantes dos Planos anteriores,
possivelmente por razões de conjuntura económica difícil, procurámos estabelecer
prioridades:
Asfalto - traseiras da Mafrel - (200 m)

2013/2015

Asfalto Ponte de Pedra - Pampilhal

2013/2015

Asfalto Póvoa - Fonte da Póvoa - Salgueirinho

2013/2015

Asfalto Mendeira - Lagunceira (900 m)

2013/2015

Asfalto Quinta das Águias - Cabeço da Fonte

2013/2015

Asfalto estrada do Pinheirinho

2014/2015

Asfalto da Eira do Povo – Vale Caneiro

2014/2015

Asfalto da área envolvente à Capela Nª. Srª. Nazaré

2014/2015

Repavimentação da ER 238 - Foz da Sertã

2 013/2014

Repavimentação Mendeira – Macieira – Mercador – Aldeia Velha

2014/2015

Repavimentação da estrada de Alcobia – Calvaria

2015

Repavimentação em Nesperal (1000 mts)

2015

Repavimentação em Trizio

2014/2015

Repavimentação em Valongo e Atalaia

2014/2015

Requalificação da rua de calçada no Trízio

2014/2015

Asfalto da Rua Higino Queirós e Melo ao Cemitério

2015

Estrada de ligação Lameira dos Reis – Surra – Casal

2014/2015

Estrada de ligação Trízio – Clube Náutico (circular)

2014/2015
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Requalificação da calçada da Rua do Trízio

2014/2015

PROTECÇÃO CIVIL:
Apesar de um excelente trabalho realizado nos pontos de água e limpeza de estradões, nos
anos anteriores, com a colaboração fundamental do Comandante dos Bombeiros Voluntários
de Cernache do Bonjardim, é intenção da actual Junta de Freguesia dar continuidade em
2014 à prossecução destes objectivos.
Continuamos a entender que existem inúmeros caminhos e aceiros na freguesia,
comprometendo a sua manutenção e limpeza, pelo que se torna necessário priorizar,
estrategicamente, os estradões fundamentais à defesa, prevenção e combate aos fogos
florestais.
Apesar de limitados no que concerne à nossa vontade, procuraremos continuar a privilegiar o
combate à insegurança, através de uma boa iluminação pública. Foram solicitados à C.M.S.
desde 2009 inúmeros bip’s, a sua maioria já foram colocados, contudo foi solicitado que
fossem retirados alguns bip’s que se encontram em locais desabitados e fossem colocados
junto a habitações.
Estradões Florestais:

•

Conservação/Reparação de Estradões Florestais;

•

Criação de planos de Ordenamento Florestal com o apoio das entidades competentes;

•

Criação de acessos a pontos de água na Albufeira de Castelo de Bode;

•

Manter o Protocolo com os Bombeiros na cedência dos Kit’s de Combate a Incêndios das
freguesias de Nesperal e Palhais.

Pontos de Água:

•

Reparação/Conservação dos Pontos de Água da União das Freguesias;

Sinalização e Trânsito:

•

Não sendo da competência da Junta de Freguesia a sinalização e trânsito, envidaremos
todos esforços no sentido de colmatar algumas das lacunas existentes nesta área,
nomeadamente na aquisição de espelhos e colocação de sinalética onde se justifique.
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ORDENAMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE:
Continuaremos a lutar pela dignificação do topónimo da freguesia, através de uma política de
implementação de espaços verdes, arborização e jardins, sensibilizando a comunidade para o
ordenamento e o respeito pelo meio ambiente.
•

Finalmente encontra-se em construção no antigo Parque de Feiras, um espaço com muitas
árvores, relva, ajardinamento, repuxo, bancos para usufruto dos adultos e um recanto
lúdico para as crianças com um Parque Infantil. Além de contribuir para a defesa do meio
ambiente, este empreendimento criará condições de lazer e valorizará em todos os aspectos
a nossa terra, Cernache do Bonjardim.

•

Criação de uma Zona de Lazer em Várzea de Pedro Mouro;

• Criação de um Parque de Merendas do Vale da Ursa;(CMS/PPI) 2013/2015
•

Pugnar por um adequado tratamento e recolha do lixo, denunciando e agindo sobre
práticas poluentes;

•

Conservar e limpar valetas, bermas, sarjetas, caminhos, fontes ou outros espaços públicos
que o justifiquem;

•

Recuperação de fontanários públicos antigos;

•

Construção de um Circuito de Manutenção (zona do Estádio Nuno Álvares);

•

Apoiar na construção de um Campo de Ténis e de um Ring de Futebol na Urbº. do
Ramalhal;

•

Revitalizar a Praça de Táxis (mudança de local);

•

Dar continuidade à arborização das Freguesias;

•

Conservar as zonas ajardinadas;

•

Melhoria do Parque de Merendas no terreno das traseiras da Textilar;

•

Limpeza das ribeiras Cerdeira – Currais e da Moita (candidatura Proder).

PATRIMÓNIO, EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS:
♦ Mudança do Parque de Feiras para o terreno anexo ao mesmo; (CMS/PPI) – 2013/2015)
♦ Pugnar pela recuperação do último andar do Mercado Municipal (Planos anteriores);
♦ Revitalizar o Mercado Municipal (apoiando os produtores agrícolas);
♦ Construção de paragem de autocarros frente ao edifício dos Correios e criação de um
arruamento da Rua dos Pinheiros para a Rua 5 de Janeiro;

♦ Revitalização do edifício dos Correios com a criação de uma mini-loja do Cidadão;
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♦ Criação de uma piscina flutuante no Clube Náutico do Zêzere;
♦ Melhorar a iluminação pública, com a colocação de Bip’s nas 3 freguesias;
♦ Remodelação/Ampliação da Rede de Iluminação Pública em Pinheirinho e Roda da Estrada
entre outros;

♦ Construção de um Parque de Campismo no Trízio;
♦ Conclusão do espaço do recreio do Centro Escolar S. Nuno de Santa Maria
Apoiar e interagir, pelas formas ao alcance desta Junta, nas obras em curso, das diversas
instituições e associações das três freguesias.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
A ausência de boas vias de comunicação rodoviárias e os condicionalismos existentes das vias
actuais (secundarizadas ao nível das estruturas e ao nível da sinalização indicativa),
continuam a contribuir para o isolamento desta região em geral e da nossa freguesia, em
particular. Iremos continuar a pugnar pela implementação das acessibilidades ao exterior é
um objectivo que não pode ter limite temporal, designadamente no que concerne à ligação
condigna, (traçado novo) de Ferreira do Zêzere ao IC 8, com passagem de Cernache do
Bonjardim serão os objectivos da freguesia.
Esta nova via irá desencravar Cernache do Bonjardim no tocante a acessibilidades,
consideramo-la uma via capital e agora mais que nunca, pois a ligação ao IC8 foi concluída e
assim ficaríamos com uma ligação transversal IC8-A13.
Manter os protocolos com a Câmara Municipal da Sertã;
Participar na promoção e valorização local (produtos endógenos);
Zona Industrial - construção das infra-estruturas adequadas, pugnando pela
legalização dos lotes já adquiridos pelos investidores; (solicitado à C.M.S. para
incluir no PPI – 2013/2015)
Desenvolver uma política de promoção da imagem turística das Freguesias em
articulação com os Agentes de Turismo, Associações Locais, Empresários e outras
Entidades.

•

Pugnar pela ligação de Cernache do Bonjardim à Rota Santo Condestável (Turismo
Religioso);
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•

Construção de infra-estruturas da Zona Industrial e imediatamente entregar os lotes aos
empresários interessados na instalação de novas indústrias e consequentemente na criação
de novos empregos, incentivando a fixação dos jovens que são o garante do
desenvolvimento económico e da necessária revitalização da sociedade.

•

Promoção dos produtos regionais (endógenos);

•

Comemorar anualmente o Dia Internacional da Mulher;

•

Dar continuidade à Mostra Santo Condestável em colaboração com as Associações,
Colectividades e Empresas;

•

Apoiar logisticamente os Bombeiros da Freguesia;

•

Dar continuidade à divulgação e aperfeiçoamento das páginas da Freguesia, na Internet,
visando a promoção e divulgação da mesma;

•

Estabelecer protocolos com as Associações locais para criarem locais de recreio, lazer e
um clube de leitura para jovens e idosos.

•

Aquisição de bancos de jardim;

•

Aquisição de um tractor limpa-bermas e um carregador frontal (candidatura Proder).

É igualmente intenção da Junta de Freguesia, ser reivindicativa relativamente às
GRANDES OPÇÕES de desenvolvimento, reivindicando as obras necessárias e
estruturantes para as freguesias e apoiando as medidas fundamentais para o seu
desenvolvimento sustentável, em particular:
a. Delegação de competências;
b. EN 238 - via privilegiada de desenvolvimento (ligação Ferreira do Zêzere – Cernache
do Bonjardim.
c. Conclusão do Jardim com espaço de lazer e parque infantil no Parque de Feiras;
d. Protecção e valorização dos recursos ambientais e do desenvolvimento florestal;
e. Apoio e protecção ao desenvolvimento económico.
f. Criar condições de investimento a novos empresários e incentivar os existentes na
procura de novos mercados, criação de empregos e consequente fixação de jovens –
(Conclusão da Zona Industrial);
g. Revitalização dos recursos da freguesia, através da execução de miradouros, parques
de merendas, fontanários, estradas panorâmicas e caminhos pedonais, entre outros;
h. Revitalização da Serra de S. Macário;
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i. Ponderar a criação de um espaço para auto-caravanas.
2. Recuperação do Cine-Teatro Taborda; - (solicitado à C.M.S. para incluir no PPI –
2013/2014)
Cernache do Bonjardim, 04 de Dezembro de 2014

O Presidente

A Secretária

O Tesoureiro

(Diamantino P. Calado Pina)(M.ªFilomena N. Cerdeira Bernardo) (Mário Barata Simões)
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