UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CERNACHE DO BONJARDIM, NESPERAL E PALHAIS

Email: j.f@jf-cernachebonjardim.pt
Site Oficial da Junta de Freguesia: www.jf-cernachebonjardim.pt/

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 07.12.2019 a 19.06.2020
Para conhecimento da Exmª. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia e demais
membros deste órgão deliberativo, a União das Freguesia de Cernache do Bonjardim,
Nesperal e Palhais elabora o presente relatório onde expõe as atividades mais
representativas, às quais deu prossecução ao longo do período acima indicado.
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA:
A União das Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, informa esta
Assembleia que a situação financeira da União das Freguesias à data de 19.06.2020, é a
seguinte:
Fundos Disponíveis:
Depositado na CCAM ................................................................................ 17.359,16 €
Santander Totta ……………………………………………………………… 240,46 €
Em Caixa..................................................................................................... 158,78 €
Débitos:
Nesta data, esta Autarquia, possui as seguintes dívidas:
A FORNECEDORES …………………………………………………
CRÉDITOS:
Protocolos:
CMS – Transportes Escolares ……………………………………………
CMS – Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos .............
CMS – Monografia ………………………………………………………
CMS – Mini-maratona ……………………………………………………
CMS – Pintura do Cemitério (tinta) ………………………………………

28.571,44 €

6.000,00 €
8.758,75 €
1.500,00 €
500,00 €
500,00 €

Total ……………………………………………………………………… 17.258,75 €

Convites Recebidos:
Instituto Vaz Serra – Convidando para a Festa de Natal que irá decorrer no Auditório da
Casa da Cultura da Sertã.
APMN Associação de Progresso e Melhoramento do Nesperal – Convidando o executivo a
estar presente no almoço de sócios e amigos da Associação.
Instituto Vaz Serra – Convidando a Sr.ª Presidente para a reunião do Conselho Eco-Escolas
a realizar nas instalações do IVS.
Instituto Vaz Serra – Convidando a estar presente no Baile de Gala dos Finalistas
2019/2020 que terá lugar na Quinta de St.ª Teresinha.
Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bonjardim – Convidando a Sr.ª Presidente
a estar presente na “Noite Cultural” no Salão Paroquial de Cernache do Bonjardim, bem
como no jantar na Casa do Povo de Cernache do Bonjardim.
Ronkos do Condestável – Convidando a estar presente no almoço de encerramento do 4º
Passeio TT “Ronkos do Condestável”, no Salão Paroquial de Cernache do Bonjardim.
Lusitânia Automóvel Clube – Convidando a marcar presença na Cerimónia de Entrega de
Prémios e respetivo almoço do VIII Rali Histórico Vila da Sertã.
Ofícios Recebidos:
LMHL Administração de Condomínios – Pedido de intervenção no sentido de regular o
estacionamento em Rua São Sebastião, nº13, Cernache do Bonjardim.
Ordem dos Psicólogos – Solicitando associação e promoção da Campanha Comunidades
Pró-Envelhecimento.
Aproflora – Convocando para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar dia
05/04/2020.
Sertã Município – Solicitando informação acerca da disponibilidade da União de Freguesias
para continuar a assegurar os Transportes Escolares na Freguesia para o ano 2020/2021, nas
mesmas condições que atualmente se verificam.
António Cesário Antunes – Informando que pretende reconstruir um barracão que se
encontra quase em ruínas, em Couceiros e solicitando autorização para o efeito, sem
qualquer projeto de alteração.
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Gabinete do Primeiro-Ministro – Acusando a receção do nosso ofício acerca da
Requalificação da EN 238/Troço Ferreira do Zêzere – Cernache do Bonjardim e informando
que o mesmo foi encaminhado para o Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da
Habitação e para o Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro.
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – Dando resposta ao nosso ofício
acerca da vigilância e prevenção de Incêndios, informando que após análise do teor da
referida comunicação, o mesmo deverá ser exposto à Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios do Município da Sertã, a qual tem a competência nesta matéria.
Acripinhal – Informando que devido ao estado de Emergência que atravessamos, foi
decretado um conjunto de Medidas Excecionais vocacionadas para o sector agro-pecuário e
que estão abertas as candidaturas para os interessados.
Sertã Município – Informando que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo irá realizar
testes Covid-19 a trabalhadores expostos ao público e solicitando indicação do número de
colaboradores da Junta que têm contacto direto com o público, para que possam
eventualmente vir a ser testados.
Sertã Município – Enviando CD do Plano Operacional Municipal (POM 2020) da Sertã,
aprovado na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(CMDFCI), no dia 14/04/2020.
Ofícios Expedidos:
Presidente da Direção e Comandante da A.H.B.V. de Cernache do Bonjardim – Enviando
cópia de extrato da Ata n.º12/2019, onde consta a deliberação do executivo da União de
Freguesias acerca da isenção de taxas para os Bombeiros de Cernache do Bonjardim:
“A Presidente trouxe à última reunião de executivo do ano 2019 a seguinte
proposta: por uma questão de gratidão, de reconhecimento, a presidente
propôs que todos os bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Cernache do Bonjardim, recenseados ou não nesta freguesia,
Comando, quadro ativo e quadro de honra, fiquem isentos de todas as taxas
da secretaria: atestados, declarações, guias, etc., à exceção de seguros,
licenças de canídeos e concessão de terrenos nos cemitérios. Esta deliberação
foi aprovada pela Senhora Presidente e pelo Secretário, uma vez que o
Tesoureiro faz parte dos órgãos Sociais da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim. Esta deliberação tem
efeitos imediatos a partir de 02 de Janeiro de 2020.”
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Presidente da Câmara Municipal da Sertã – Informando que “Os Ronkos” irão realizar o seu
passeio anual e solicitando autorização para utilização dos balneários do Pavilhão de C.
Bonjardim para que alguns participantes de longe possam tomar banho.
Presidente da Câmara Municipal da Sertã – Solicitando o apoio do Município para a
realização da Romaria a S. Nuno de Santa Maria e que a “Villa Condestável” seja realizada
em parceria entre a União de Freguesias e o Município, uma vez que esta veio substituir a
anterior Mostra Santo Condestável.
Presidente da Câmara Municipal da Sertã; Comandante Distrital de Operações de Socorro
de Castelo Branco; Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civíl – Informando que
desde 2013, tem sido feita anualmente, entre Maio e Setembro, a vigilância e prevenção de
incêndios na Freguesia de Palhais, com uma carrinha com o Kit de 1.ª Intervenção e dois
homens, sem qualquer ajuda de custos, quer da Proteção Civíl, Município ou CDOS.
Informando ainda que se não houver uma compensação, no mínimo para o combustível,
suspenderemos a referida vigilância.
Superior Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova – Informando que pretende realizar a
Romaria a S. Nuno de Santa Maria nos dias 24, 25 e 26 de Abril, solicitando autorização
para que a mesma seja realizada na Quinta do Seminário e que a missa de Ação de Graças e
o concerto sejam realizados na Igreja do Seminário.
Presidente da Câmara Municipal da Sertã – Informando que estamos disponíveis para
continuar a assegurar os transportes escolares 2020/2021, dentro das condições que
atualmente se verificam.
Primeiro-Ministro, Dr. António Costa – Sugerindo para que, quando da sua deslocação à
Sertã para realização do Conselho de Ministros utilizassem a seguinte rota: A1 – A23 – A13
– saída para Ferreira do Zêzere EN 238 – Cernache do Bonjardim – IC8 – Sertã, a fim
de se inteirarem da situação da EN 238.
Presidente da Câmara Municipal da Sertã – Informando que recebemos da Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, resposta ao nosso ofício acerca da vigilância e
prevenção de Incêndios, a qual anexamos cópia e solicitando um apoio no valor de 1,23 €
ao Km, tendo em conta que nesse período são realizados cerca de 45 km diários com a
carrinha c/Kit, sem o qual não será possível continuar a referida vigilância e suportar todas
as despesas inerentes.
A Presidente da Junta envio o seguinte email para o Município:
Exmo. Senhor Presidente e Senhor Vereador Rogério Fernandes,
O Executivo da União das Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais
esperou até hoje, uma reunião promovida pelo Senhor Presidente, com Bombeiros, GNR.
Segurança Social e logico com todos os Presidentes das Freguesias. Como estamos no
meio de uma epídema grave que vai afetar toda a nossa população, penso que esta reunião
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era imprescindível, como tal não aconteceu, o que lamento. Estamos sem orientações, para o
Posto dos CTT, Atendimento administrativo. E o mais preocupante é que não temos um
plano estratégico para ajudar a população. Porque todos os dias a população nos faz
perguntas as quais não temos competências para responder, mercados, transportes, e como
V.Exa. sabe, a maior parte da informação do governo e da Proteção Civil Nacional chega
para o Presidente da Câmara, que deveria ser transmitida às freguesias e nem sempre isso
tem acontecido.
O Executivo sente-se preocupado porque temos consciência que o Covid-19 é muito grave
e não sentimos nenhum apoio. Iremos pedir ajuda às autoridades a nível distrital da Proteção
Civil para que possamos estar de consciência tranquila e tomar decisões e medidas legais.
Com os melhores Cumprimentos
A Presidente da União das Freguesias
Filomena Bernardo
Agência Funerária Bonjardim; Agência Funerária Virgílio Cadete – Informando das regras e
restrições na realização de velórios e funerais, devido à atual conjuntura, face à pandemia da
Covid-19, a fim de cumprir com as regras da DGS.
Respostas aos fregueses Rui Santos e Isabel Alcobia, sobre a praga de javalis:
Recebemos seu email ao qual prestamos especial atenção. Na realidade estamos
conscientes da praga de javalis que tem visitado toda a União de Freguesias que tem dado
origem a um grande número de queixas. Mas ainda não nos tinha chegado nenhum alerta
que andavam tão perto e muito menos no Chão das Macieiras. Temos estado em sintonia
com a Associação de Caçadores da Zona Pinhal que têm feito o possível e o impossível para
minimizar o problema, Mas infelizmente as leis não os ajudam muito ainda recentemente
suspenderam as montarias. Este Executivo continuará e reportar estas situações a quem de
direito ao ICNF á GNR e reenviamos o seu email á Associação de Caçadores da Zona do
Pinhal.
Presidente da Câmara Municipal da Sertã – Enviando relatório de execução dos trabalhos
realizados no âmbito do Protocolo “Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e
Caminhos” e solicitando a liquidação de 50% do valor do referido protocolo.
Sertã Município – Enviando indicação de 5 funcionários da Junta, que têm mais contato
com o público, para que possam eventualmente vir a ser testados ao Covid-19.
Presidente da Câmara Municipal da Sertã – Enviando um email ao Sr. Presidente da
Câmara, demonstrando o nosso desagrado na forma como geriram a reabertura do mercado
municipal e parque de feiras, após três meses de encerramento devido ao Covid-19, sem
avisarem os principais interessados que são os feirantes. A Presidente da Junta é que
mandou um comunicado para a Rádio Condestável e para o Pároco para avisar as pessoas.
Presidente da Direção e Comandante da A.H.B.V. de Cernache do Bonjardim – Solicitando
a colaboração dos Bombeiros, mais uma vez, no desfile e colocação de uma coroa de flores
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na estátua de D. Nuno Álvares Pereira, no dia do Feriado Municipal (24 de Junho), desta
vez com as devidas precauções, cumprindo as regras da DGS.
Reuniões e Ações diversas:
A Deputada do Bloco de Esquerda de Castelo Branco, organizou uma reunião acerca da
situação de EN238, realizada na sede da União de Freguesias. Estiveram presentes o
Executivo da União de Freguesias, o Vice-Presidente do Município de Ferreira do Zêzere, o
adjunto do Presidente do Município da Sertã, António José Simões e dois representantes da
C. I. Médio Tejo, não compareceu ninguém da Infraestruturas de Portugal. Nesta reunião
deliberou-se elaborar um documento em todas as Assembleias Municipais, entre Ferreira do
Zêzere e Fundão para entregar a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da
República.
O Executivo da União de Freguesias esteve presente no Congresso da ANAFRE realizado
em Portimão.
A Presidente da Junta esteve presente no Baile de Gala do Instituto Vaz Serra.
A Presidente da Junta esteve presente na reunião da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios da Sertã, onde foi elaborado o regulamento para o ano 2020.
O Tesoureiro da Junta esteve presente numa videoconferência da Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios para tomar conhecimento das medidas e datas para a
limpeza dos terrenos privados.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
A Presidente da Junta esteve presente na reunião de Assembleia Municipal de Fevereiro
onde fez a seguinte intervenção:
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e
Senhores Secretários da Mesa
Sr. Presidente da Câmara,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Caros Colegas membros desta Assembleia, Comunicação Social, Rádio Condestável,
Comarca da Sertã e Médio Tejo Net, Exmo. Público:

EN238
O executivo da união das freguesia de Cernache do Bonjardim Nesperal e Palhais
quer deixar aqui esclarecido que está de consciência tranquila e convicto de ter agido
sempre mas sempre na defesa de um troço requalificado, de uma estrada segura para
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pessoas e bens, mas da mesma maneira sentimo-nos frustrados e revoltados, porque
este assunto é sempre tratado da mesma maneira. Se bem que desta vez foi um pouco
mais agitado e falado. Os Senhores deputados do PDS do PS e do Bloco de esquerda
interessara-se mais vivamente estiveram no local, questionaram o Senhor Ministro
das Infra-estrutas de Portugal e o Bloco de Esquerda foi mais longe e marcou uma
reunião com todos os interessados e intervenientes, á qual a união de freguesias
confirmou logo e ofereceu as instalações para a reunião (mas não, sem primeiro dar
conhecimento ao Senhor Presidente) dos Convocados, não estranhei a ausência das
Infra estruturas de Portugal e digamos também não me surpreendeu a ausência da
CIM da Medio Tejo, mas surpreendeu-me e muito a ausência do Senhor Presidente
do Município da Sertã Sr. José Farinha, Nunes fazendo-se representar pelo seu
adjunto. Isto só revela a ligeireza com que o assunto da 238 é tratado. Não creio que a
sua ausência tenha a ver por ter sido o bloco de Esquerda a convocar a reunião, se
fosse o PS ou outro partido seria o mesmo. O Senhor disse-me que estava a tentar
reunir com o grupo de trabalho que estava a realizar o projeto, mais uma vez pedi
para me incluir nessa reunião e até hoje nada ou não houve reunião, ou não incluiu a
junta de freguesia mais uma vez. Gostaria de saber se há novidades sobre a 238.
Só para terminar Senhor Presidente, para quando o início das obras do Mercado de
Cernache.
Parece que o projeto foi chumbado pelo IPAR, gostava de saber se esta informação é
verdadeira, e se for, lamento que o Executivo venha a saber a maior parte das notícias
desta importância por portas e travessas ou através da Radio Condestável com foi o
caso recente da passagem da Baja do Pinhal em Cernache do Bonjardim.
Cernache do Bonjardim, 29 de Fevereiro de 2020
Maria Filomena N.C. Bernardo
EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO:
No âmbito da pandemia Covid-19, com o encerramento das escolas, a União de Freguesias
disponibilizou-se para imprimir as fichas de trabalho para os alunos que não tinham
condições para o efeito, tendo sido impressas cerca de 1.000 páginas para quem as solicitou.
Dado o encerramento das escolas no âmbito da pandemia Covid-19, foram suspensos os
transportes escolares. A partir do dia 1 de Junho, com a abertura dos Jardins de Infância,
foram os mesmos retomados, a pedido do setor da Educação do Município.
ACÇÃO SOCIAL
Devido a algumas pessoas terem ficado sem o seu sustento, no âmbito da pandemia do
Covid-19, houve uma maior procura no Banco Alimentar, recorremos à Rede de
Emergência Alimentar Nacional e passamos a apoiar, de 22 para 28 famílias.
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CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), à semelhança de anos transatos, a União
de Freguesias ofereceu uma rosa às mulheres presentes nos dois jantares que se organizaram
nesse dia, Associação Nossa Senhora das Neves, no Pampilhal e na sede do Centro Cultural
do Trízio.
O Executivo da Junta esteve presente na Noite Cultural, realizada pelo Rancho Folclórico e
Etnográfico de Cernache do Bonjardim no Centro Paroquial. A Junta ofereceu aos 4 Grupos
visitantes, algumas lembranças alusivas ao S. Nuno.
O Rally Histórico este ano teve alguma relevância na sua passagem por Cernache do
Bonjardim, terminou com a prova de perícia junto ao Pavilhão Municipal Fernando Vaz
Serra. A união de Freguesias participou apenas na sua divulgação sem quaisquer custos.
EMPREENDEDORISMO:
Até ao período do estado de Emergência, estava a funcionar, na sede da União de
Freguesias todas as quintas-feiras, o apoio ao empreendedorismo. Foram apoiadas 12
pessoas que pretendiam abrir o seu negócio na União de Freguesias.

PROTECÇÃO CIVIL/FLORESTA:
Foram cortadas e retiradas árvores caídas para a via pública e limpos aquedutos e valetas em
diversas localidades como: Matos, Pampilhal, Brejo da Correia, Quintã, Tira, Palhais,
Trízio, Valongo, Rolã, Nesperal, Pinheirinho, Alcobia, Escudeiros,
Foram realizadas limpezas das bermas e valetas com a máquina Limpa-bermas e c/ pessoal
da Junta em diversos locais da União de Freguesias onde foi possível, tais como: Pampilhal,
C. Bonjardim, Casal do Pinhal, Chão das Macieiras, Calvaria, Quintã, Cascabaço.
A partir do dia 02/06/2020, à semelhança de anos anteriores, no período crítico do verão
continuam em Palhais, dois homens com o Kit de 1ª. Intervenção Contra incêndios, fazendo
algumas limpezas e alguma vigilância, tendo neste período sido percorridos 720 Km.
A Presidente da Junta e o Comandante dos Bombeiros Voluntários de C. Bonjardim,
visitaram as Charcas e algumas estradas florestais, afim de definir a limpeza das mesmas
com a máquina disponibilizada pelo Município.
Para dar cumprimento à Lei e para cumprir o Protocolo de limpeza de Caminhos, Bermas e
Valetas existente entre a CMS e UFCBNP, considerando a falta de pessoal de limpezas
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nesta autarquia e a excessiva vegetação, deliberou-se adjudicar, ao quilómetro, à empresa
Fábio José Rodrigues Antunes a limpeza das bermas na Freguesia do Nesperal e alguns
locais mais críticos da União de Freguesias.
Foram realizadas limpezas em algumas estradas florestais da União de Freguesias, com uma
máquina paga pela Câmara Municipal, tendo os trabalhos sido acompanhados pelo
funcionário da Junta, (Jorge Lopes), num total de 48 horas nos seguintes locais:
Palhais: Ereira – Salgueiro; Ereira – Vale Coura – Vale Pedra - Valongo; Valongo – Rolã;
Vale Madeira – Serra Malhalhal – Sobral – Vargem Cova Maroto - Souto – Ladeira Altas –
Lameira – Vale da Estrada Mem Martins – Lameira dos Reis – Estrada do Marão –
Casalinho – Ponte dos Cavalos.
Nesperal: Vale Junqueiro – Felgaria – Vale Matias Afonso – Barrocas – Moita – Ribeiro
da Moita; Barrocas – Senhora da Glória, Barrocas – Galeguia; Nesperal – Alto Ventoso –
Vale da Lata.
Cernache do Bonjardim: Alcobia – Lagar da Calvaria; Calvaria – Lagoa – Quintã; Lagoa
– Escudeiros; Lagoa – Zangaria – Calvaria; Milheirós – Casal da Vinha – Estradinha;
Ribeira de Freire – Fundo dos Matos.
AMBIENTE:
Com o pessoal da Junta, foram realizadas a manutenção das áreas ajardinadas da Vila.
Foi realizada a limpeza de sarjetas na Vila de Cernache do Bonjardim.
Foram realizadas limpezas nos três cemitérios da União de Freguesias.
As senhoras de limpeza ao serviço da Junta realizaram limpezas na Casa Mortuária, Wc’s
do Mercado de C. Bonjardim, Junta de C. Bonjardim, Junta do Nesperal, Wc’s do Nesperal,
Junta de Palhais, Casa do Povo, OTL, etc.
Foram realizadas limpezas em: Zona Industrial, Casal do Pinhal, Escudeiros, Maravil, Mãe
de Água, área envolvente à antiga Escola Primária de C. Bonjardim, área evolvente ao
Centro Paroquial, Urbanização St.º António, Quartel da GNR, Póvoa, Cemitério de Palhais,
Urb. Pinheirinho, Cemitério de C. Bonjardim, Chão das Macieiras, Alcobia, Calvaria,
Quintã, Cascabaço, C. Bonjardim, área envolvente à Casa da Poesia, Parque Infantil (Urb.
Alcobia), Casal Madalena.
Transportes Escolares e Coletividades:
Para além da competência delegada para o exercício dos transportes escolares (4.360 Km),
a Junta de Freguesia efetuou durante o período de 07.12.2019 a 19.06.2020, ( 7.525 km) ao
serviço das coletividades e outros, conforme se discrimina:
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Rancho Folclórico e Recreativo Clube Bonjardim .................................................... 625 Km
Piscinas C. Bonjardim …………………………………………………………… 924 Km
Piscinas Palhais ……………………………………………………………………. 782 Km
Banco Alimentar ……………………………………………………………………. 534 Km
Palhais …………………………………………………………………………….. 1.087 Km
Grupo Desportivo …………………………………………………………………..2.716 Km
IVS ………………………………………………………………………………… 181 Km
Grupo de Jovens …………………………………………………………………… 258 Km
Voluntariado COVID-19 …………………………………………………………..1.318 Km
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
TOTAIS DO
PERÍODO
 Pedido de construção de Moradias .............................................................................. 3
 Pedido de reconstrução/alteração de Moradias ........................................................... 0
 Pedido de construção de Pavilhão/Oficina .................................................................. 0
 Pedido de Obras Comerciais ....................................................................................... 0
 Pedido de construção de Garagens/Anexos, etc. …………………………………… 0
 Pedido construção de blocos habitacionais ................................................................. 0
 Pedido de aprovação de Loteamento ........................................................................... 0
 Pedido de aprovação de ampliação ……………......................................................... 0
 Pedido de construção de muros ……………………………………………………... 0
CANDIDATURAS:
Após termos submetido uma candidatura ao PRODER2020, para requalificação de todos os
fontanários e Chafarizes públicos das três Freguesias, recebemos a informação de Parecer
favorável. Toda a documentação referente à mesma poderá ser consultada na sede da União
de Freguesias.
REQUISIÇÕES:
Deliberou-se adquirir combustíveis para as viaturas e máquinas da Junta.
Deliberou-se mandar fazer pequenas revisões/reparações no Dumper e nas viaturas da Junta
para manutenção e conservação das mesmas.
Deliberou-se adquirir material de limpeza e higiene para a sede da Junta, Junta do Nesperal,
Junta de Palhais, casa mortuária e OTL.
Foi adquirido diverso material de escritório como papel, tinteiros, toner, etc. para a sede da
Junta.
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Deliberou-se adquirir diversos materiais como cimento, areia e blocos de cimento para
empedramento de campas nos cemitérios.

OUTROS:
Foi dado início ao processo do SIADAP para o biénio 2019/2020.
Informa-se que o transporte gratuito realizado às quartas-feiras de Palhais para C.
Bonjardim e vice-versa, foi suspenso durante o período de Emergência e de Calamidade,
devido à pandemia provocada pelo COVID-19. O mesmo foi retomado a partir do dia 20 de
Maio e para fazer cumprir as ordens da DGS, passou a fazer-se em dois dias e dois circuitos,
só com dois terços da lotação do minibus, à quarta-feira da Tira ao Trízio e à quinta-feira da
Tira ao Valongo. Continua a ter uma forte adesão, tendo neste período sido transportadas
209 pessoas e realizados 1.087 Km.
MEDIDAS E AVISOS /COVID-19:
No âmbito da pandemia, foi elaborado o Plano de Contingência para a União de Freguesias
para o Covid-19.
No âmbito da pandemia fomos forçados a encerrar o Espaço Cidadão durante o Estado de
Emergência, tendo sido reaberto a partir do dia 18/05/2020, às terças e quintas no período
da tarde, através de marcação.
A Presidente da Junta fez o seguinte comunicado:
No contexto atual do esforço nacional de contenção da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19), do Estado de Emergência decretado pelo Senhor Presidente
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e seguindo sempre as diretrizes
preventivas da Direção Geral de Saúde e do Governo Central, a União de Freguesias de
Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, decidiu implementar um conjunto de medidas
com o objetivo de reduzir ao máximo a propagação do vírus.
Colocando sempre em primeiro lugar as pessoas e a sua proteção esta União de
Freguesias, apesar de à porta fechada, manteve sempre os serviços da junta em
funcionamento encerrando apenas o Espaço do Cidadão e reduzindo o horário do posto dos
CTT. Para que os serviços se pudessem manter a União de Freguesias disponibilizou um
contacto telefónico para todos aqueles que necessitarem de tratar algum assunto ou
esclarecer as suas dúvidas. Ainda no campo da prevenção e proteção a União de Freguesias
sediada na terra natal de Nuno Álvares Pereira (São Nuno de Santa Maria) levou a cabo a
desinfeção das entradas dos estabelecimentos e serviços públicos que continuam abertos.
Cientes da realidade das famílias dos nossos territórios e que grande parte faz parte do
chamado grupo de risco, a União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e
Palhais desde a primeira hora incentivou todos os nossos cidadãos a permanecer em casa,
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sendo esta, até ao momento, a única vacina contra o COVID-19. De forma a apoiar todas as
nossas famílias e idosos a União de Freguesias está a coordenar um grupo de voluntários
que todos os dias percorre as três freguesias desta União de forma a prestar todo o apoio
necessário. Fazemos pagamentos de faturas de água, luz e telefone; elaboramos listas de
alimentos a comprar e efetuamos a respetiva compra e entrega; vamos ao Centro de Saúde
pedir receitas e consequentemente à farmácia adquirir a medicação e entrega-la ao mesmo
tempo que mantemos as nossas gentes informadas sobre esta nuvem negra que estamos a
viver e que acreditamos que muito em breve irá passar.
Porque conhecemos bem a realidade das nossas famílias e para que nenhum dos nossos
alunos fique prejudicado ou discriminado a União de Freguesias de Cernache do Bonjardim,
Nesperal e Palhais está a imprimir trabalhos e material escolar aos alunos, do 1º ciclo do
ensino básico e das Escolas do Instituto Vaz Serra (IVS), sem internet ou impressora em
casa. Além da impressão entregamos e recolhemos os mesmos materiais escolares.
Temos a consciência que estamos a passar por um momento marcante nas nossas vidas,
com consequências ainda difíceis de avaliar. Mas juntos iremos ultrapassar esta fase
conturbada que nos envolve a todos e regressaremos ao nosso quotidiano tão breve quanto
possível.
Apesar desta União de Freguesias salientar a falta de material de proteção (luvas e
máscaras) para os nossos voluntários e trabalhadores todas as nossas medidas estão a
ser cumpridas de acordo com as indicações da DGS.
A nossa sugestão é que as freguesias sejam mais ouvidas e que nesta pandemia que nos
aflige a todos, o material de proteção que é entregue aos municípios seja dividido
igualmente pelas freguesias. Que sejamos mais ouvidos pois somos aqueles que estamos
mais perto da população.
A Presidente da Junta fez a seguinte exposição à ANACOM:
Ao longo dos últimos meses a União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, tem vindo a
receber dos fregueses um número crescente de queixas reportando a existência de muitas
localidades da freguesia com níveis de cobertura em fibra ótica reduzidos, bem como com
níveis de cobertura móvel e de acesso à Internet deficitários, que afetam a qualidade das
comunicações eletrónicas ou mesmo a sua realização, com prejuízos óbvios para as
populações e para os agentes económicos.
Esses prejuízos ficaram ainda mais evidentes no contexto da atual pandemia,
nomeadamente pela imprescindibilidade do recurso ao estudo e ao trabalho através da
Internet. Mesmo dentro da Vila o nível da cobertura já é péssimo, mas principalmente onde
o acesso á internet e mesmo às comunicações é quase nulo. Passo a nomear as principais
aldeias mais prejudicadas. E onde ainda existem alunos que neste momento têm ou deveria
ter aulas em plataformas digitais. Várzea de Pedro Mouro, Sambado, Casal Moinho,
Almegue, Foz da Sertã Mendeira, Matos -Galeguia, Felgaria Barrocas e em Valongo e
Rolã.
Estas preocupações são conhecidas e partilhadas por nós reportadas às operadoras.
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Durante o Estado de Emergência, o Executivo da Junta e vários voluntários deslocaram-se
diversas vezes às aldeias da União de Freguesias, levando medicamentos e compras às
pessoas que nos solicitavam, a fim de evitar que saíssem de casa devido à propagação da
pandemia.
Após vários pedidos de uma reunião ao Presidente do Município, todos sem resposta, a
Presidente da Junta convocou uma reunião com os Presidentes de Junta, Centros de Saúde e
GNR a fim de definirem estratégias para enfrentar o Estado de Emergência provocado pelo
Covid-19.
Devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino, duas das funcionárias da Junta
ficaram em casa a acompanhar os filhos em idade escolar, fato que originou redução de
pessoal ao serviço.
Considerando as recomendações e regras da DGS, no âmbito da Covid-19, a união de
Freguesias viu-se obrigada a despesas extra com a aquisição de materiais como, produtos de
limpeza, lixivia, luvas, máscaras, desinfetantes, viseiras e um separador acrílico para o
Posto dos CTT.
Foi aplicado desinfetante nas ruas mais movimentadas da Vila, diversas vezes, pelo pessoal
da Junta.
No âmbito da Covid-19, recebemos por parte do Município algum desinfetante para as ruas
e para as mãos, assim como um acrílico para o Espaço Cidadão.
A Presidente da Junta esteve presente na entrega de máscaras e gel desinfetante à população
por parte do Município, em C. Bonjardim, Pampilhal, Quintã, Palhais e Nesperal. A
Presidente da Junta não concordou com esta entrega, pois as aldeias mais distantes onde era
necessário ir porque as pessoas não tinham possibilidade de as vir receber, foram
precisamente as que ficaram para trás. O Município deixou na Junta mais 50 Kit´s,
comprámos mais 200 máscara descartáveis e com uma equipa de voluntários fizemos a
entrega nessas aldeias, tendo a consciência que não conseguimos chegar a todos.
Foram publicados diversos avisos e informações, tais como:
AVISO
A União de Freguesias informa que A PARTIR DAS 12H30 DE HOJE DIA 19/03/2020,
se encontra ENCERRADO o atendimento presencial.
Espaço Cidadão e CTT encontram-se igualmente encerrados, por tempo indeterminado.
Mais se informa que só serão atendidos assuntos urgentes através de marcação pelo
telefone 274 809 318 ou 961533408.
AVISO
Suspensão das reuniões públicas do Órgão Executivo
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Rui Manuel Fernandes Antunes, Secretário da União de Freguesias de Cernache do Bonjardim,
Nesperal e Palhais
No uso das suas competências, torna público que, em conformidade com o disposto no n.º2 do
artigo 3.º da Lei n.º1-A/2020, de 19 de março – Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo Covid-19, ficam suspensas por tempo indeterminado, as
reuniões públicas do Órgão Executivo.
Para qualquer esclarecimento ou dúvida poderá ligar para o telefone 274 809318 ou para o email:
j.f@jf-cernachebonjardim.pt.
AVISO
A União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, informa que vai manter os
três cemitérios com os horários habituais, pedindo às pessoas que se afastem umas das outras, quer
nas visitas regulares (que devem ser evitadas), quer nos funerais.
Atendendo à atual situação epidemiológica, os funerais deverão decorrer com o menor
número de pessoas, preferencialmente com os familiares mais próximos, para diminuir o
contágio.
AVISO
No seguimento do conjunto de medidas extraordinárias, face à situação epidemiológica do Covid19, de forma a acautelar estrategicamente a mitigação das questões inerentes, apresentadas pelo
Conselho de Ministros:
A União de Freguesias informa que os velórios realizados na Casa Mortuária terão a duração
máxima de 4 horas e são restringidos aos familiares diretos, Conjuges, Pais, Filhos e Irmãos.
Mais se informa que, outras pessoas que se apresentem para dar os pêsames, só poderá entrar
uma pessoa de cada vez munido de máscara e com as devidas precauções.

AVISO
No seguimento do conjunto de medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta, face à
situação epidemiológica do Covid-19, de forma a acautelar estrategicamente a mitigação das
questões inerentes, apresentadas pelo Conselho de Ministros:
A União de Freguesias informa que se encontra a executar os serviços mínimos e o Espaço
Cidadão encontra-se encerrado. Mais se informa que se garante o serviço CTT apenas no
horários das 10H00/13H00 – 14H00/16H30. Os serviços administrativos da Junta funcionam
durante todo o horário de funcionamento.
Mais se informa que só poderá entrar uma pessoa de cada vez no edifício da Junta e com
máscara.
Horário de Funcionamento:
Manhã: 10H00 – 13H00
Tarde: 14H00 – 17H00
Para qualquer assunto da Junta de Freguesia deverá marcar antecipadamente pelo telefone 274
809318 ou 961533408.
AVISO
No seguimento do conjunto de medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta, face à
situação epidemiológica do Covid-19, de forma a acautelar estrategicamente a mitigação das
questões inerentes, apresentadas pelo Conselho de Ministros:
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A União de Freguesias informa que o Espaço Cidadão irá reabrir a partir do dia 19/05/2020.
Mais se informa que o mesmo funcionará apenas às terças-feiras e quintas-feiras no período
da tarde, das 14H30 às 17H00. O serviço será atendido através de marcação prévia pelo
telefone 274 809318 ou telem. 961533407.
Mais se informa que só poderá entrar uma pessoa de cada vez no edifício da Junta e com
máscara.
AVISO
Transporte de Palhais – C. Bonjardim
A União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, informa os interessados que
o transporte de Palhais – Cernache do Bonjardim, será retomado a partir de 4.ª feira dia 20/05/2020
e passará a ser efetuado por duas etapas, para cumprir as diretivas apresentadas pelo Conselho de
Ministros, por motivos de lotação do autocarro:
4.ª feira de manhã:TIRA – Trízio
5.ª feira de manhã:TIRA – Valongo
Mais se informa que todas as pessoas terão que usar máscara e cumprir o respetivo distanciamento
social.

Cernache do Bonjardim, 19 de Junho de 2020
A Presidente

O Secretário

(Mª Filomena N. Cerdeira Bernardo) (Rui M. Fernandes Antunes)

O Tesoureiro

(Miguel Bernardo Vieira)
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