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----------------------------------------- Ata 2/2020 ----------------------------------------- 

------ Ao trigésimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, pelas 

vinte e uma horas reuniu em sessão ordinária, no Edifício da Junta de Freguesia 

de Cernache do Bonjardim, a Assembleia da União de Freguesias de Cernache do 

Bonjardim, Nesperal e Palhais, presidida por Maria Alice Lopes Marques 

Coluna, secretariada por Lídia Martins Duarte e António Manuel Lemos 

Marques e com a presença dos seguintes membros: Vítor Manuel do Carmo 

Cavalheiro, Luís Alberto Santos Antunes, Marta Sofia Nunes Marçal, 

Arménio Nunes e Silva, Manuel Marçal da Silva, tendo faltado, sem qualquer 

justificação antecipada, o membro Nuno Miguel da Silva Arnauth. A 

Presidente do executivo, Maria Filomena Nabais Cerdeira Bernardo enviou 

uma comunicação à Presidente da Assembleia onde justificava os motivos da sua 

ausência nesta reunião, estando presentes os restantes órgãos do executivo, Rui 

Manuel Fernandes Antunes e Miguel Bernardo Vieira, com a seguinte ordem 

de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------

------ 1. Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------

------ 2. Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------

------ 2.1 Apreciação de uma informação da Presidente da Junta acerca da 

atividade da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------

------ 2.2 Delegação de Competências. -------------------------------------------------

------ 3. Período destinado ao público. -------------------------------------------------

------ Ponto 1 - Período de antes da ordem do dia: A Presidente da Assembleia 

deu início aos trabalhos, cumprimentando todos os presentes, começou por ler a 

comunicação recebida da Presidente do executivo, no qual justifica a sua falta 

nesta assembleia, propondo para sua substituição o Sr. Miguel Bernardo Vieira, 

documento que fica arquivado e faz parte integrante da presente ata. 

Seguidamente a Presidente da Assembleia apresentou um Voto de Pesar, pelo  
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recente falecimento de Henrique Manuel Gouveia Ladeiras, o qual leu e que 

depois de assinado será enviado à respetiva família, ficará uma cópia arquivada 

fazendo parte integrante desta ata. A Presidente da Assembleia pediu a dispensa 

da leitura da ata da sessão anterior, já que todos tiveram acesso à mesma 

antecipadamente, tendo a mesma, após alguns esclarecimentos, sido aprovada 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 1. Período de antes da ordem do dia: ------------------------------------------- 

------ O deputado Arménio Silva, pediu a palavra, cumprimentou todos os 

presentes, e iniciou a sua intervenção, falando da situação crítica em que se 

encontra o Centro de Saúde de Cernache do Bonjardim, quando deveríamos ter 

dois médicos a tempo inteiro para a população existente, temos apenas uma 

médica a tempo inteiro e outra dois dias por semana, o que é insuficiente e 

complica a vida a quem necessita de medicamentos e cuidados, já para não falar 

nas dificuldades na marcação de consultas. Falou das flores do cruzamento do 

Ramal da Quintã que continuam a impedir a visibilidade aos condutores, que o 

referido jardim deveria ser reorganizado. Voltou a falar da Zona Industrial, que o 

lixo ali existente tinha sido limpo mas já se encontrava na mesma, se a Câmara 

Municipal da Sertã não entrega os lotes para a indústria ao menos que vede 

aquela área. Quanto à Zona Urbana de Cernache do Bonjardim, esclarece que 

talvez não tenha sido bem interpretado na última assembleia, não é preciso mudar 

placas, a mesma pode incluir várias áreas periféricas. ---------------------------------

------ O deputado Manuel Marçal da Silva, pediu a palavra, começou por dizer 

que a Senhora que fazia a limpeza na Junta e escolas de Palhais foi despedida ao 

fim de 25 anos por pura maldade, que a Junta de Freguesia deveria olhar para as 

condições em que a senhora vive com o marido e não a despedir daquela forma. 

Diz que a Junta deveria dar trabalho a residentes em Palhais incluindo o coveiro, 

tal como o pessoal das mesas eleitorais, deveriam ser recenseados em Palhais. 

Deu os parabéns ao Centro Social S. Nuno de Santa Maria porque o mesmo deu 

trabalho a duas funcionárias de Palhais e que a Junta deveria fazer o mesmo já  
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que o dinheiro também vem de lá. Concluiu dizendo que a Junta não tem feito 

nada, muro do Valongo zero, o proprietário continua à espera, limpeza de 

estradas florestais só foram limpas na Tira algumas de alguns amigos, que a 

máquina andou lá sete dias o que foi insuficiente, alcatrão zero, esgotos zero, 

transporte das pessoas das localidades mais distantes zero. ---------------------------

------ Em substituição da Presidente do executivo, pediu a palavra Miguel 

Bernardo Vieira para responder às questões que foram colocadas. Começou por 

responder ao deputado Arménio Silva, dizendo que está a par da situação do 

Centro de Saúde por conhecimento próprio, que a mesma é preocupante mas que 

iremos estar atentos ao desenrolar da situação. Quanto ao jardim do Ramal da 

Quintã, fica o reparo, vamos corrigir e plantar um jardim mais adequado para o 

local. O problema da Zona Industrial já foi reportado ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Sertã e iremos continuar a pressionar para que o assunto 

seja resolvido de uma vez. Em relação à zona urbana diz que percebeu bem a 

intenção e que tudo será feito para que a mesma seja criada. -------------------------

------ Em resposta ao deputado Manuel Marçal da Silva, disse que tendo em 

conta o tom insultuoso com que se dirigiu ao executivo da Junta, não responderá 

a nenhuma das suas questões e que quando se quiser dirigir à Junta, 

educadamente, terá a resposta às mesmas. -----------------------------------------------

------ 2. Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------

------ Ponto 2.1 – Apreciação de uma informação do Presidente da Junta 

acerca da atividade da Junta de Freguesia. ------------------------------------------

------ O deputado Vitor Cavalheiro, pediu a palavra, cumprimentou os presentes 

e começou por referir que, segundo a informação constante do relatório, a 

situação é muito preocupante no que respeita ao desenvolvimento económico, 

pois não há construção em Cernache do Bonjardim. Disse também que na última 

reunião de Assembleia Municipal falou-se muito do IC8 mas da EN 238 ninguém 

se pronunciou. Relativamente à restante informação do relatório nada tem a 

dizer, apenas a parte das finanças revelam alguma preocupação mas acredita que  
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com a chegada do FFF, serão resolvidas algumas situações. --------------------------

------ O deputado Arménio Silva, tomou a palavra para falar das limpezas das 

bermas que vêm descritas no relatório, que ainda há pouco passou nalguns desses 

locais, nomeadamente no Casal do Pinhal e está tudo cheio de vegetação que 

deveria ser encontrada uma solução para eliminar de vez aquelas plantas, senão 

nunca mais nos livramos delas. ------------------------------------------------------------

------ Respondendo ao deputado Vitor Cavalheiro, o Tesoureiro da Junta 

agradeceu as palavras do Sr. Deputado referentes ao site da Junta, disse que este 

é mais acessível do que o anterior e que a partir de agora faremos o possível para 

o manter atualizado, explicou que ainda não está publicado o Regulamento do 

Cemitério porque o mesmo tem que ser alterado, uma vez que o atual diz respeito 

apenas ao cemitério de Cernache do Bonjardim e agora são três cemitérios. 

Quanto à situação financeira, espera que com a próxima entrada do FFF, sejam 

resolvidas algumas situações. Em relação ao Desenvolvimento Económico, 

passou a palavra ao Secretário da Junta, Rui Antunes, que é da área e poderá 

responder melhor ao assunto. --------------------------------------------------------------

------ O Secretário da Junta começou então por dizer, que a Câmara Municipal 

recebe os projetos, mas como tem falta de pessoal não dá o devido 

encaminhamento e não pede o parecer à Junta de Freguesia, disse que tem 

conhecimento de alguns projetos que foram aprovados sem que a Junta tenha 

sido ouvida. Manifestou ainda, algum desagrado da maneira como a Câmara 

Municipal trata as Juntas de Freguesia, nomeadamente a de Cernache do 

Bonjardim, que não é uma autarquia qualquer e que a Assembleia de Freguesia é 

o sítio próprio para se discutirem esses assuntos. Quanto a projetos para 

Cernache do Bonjardim, disse que tem conhecimento de um investidor que quer 

fazer um pavilhão na Zona Industrial e a Câmara Municipal nem lhe responde às 

cartas. Falou do Turismo Religioso, dizendo que se deveria investir nessa área já 

que muitos visitantes perguntam por um Santuário a S. Nuno e o mesmo não 

existe. Em relação ao antigo edifício dos CTT, adquirido pela Câmara Municipal,  
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diz-se que é para instalar a SERQ, é preciso apresentar ideias e que ficaria muito 

triste, se o mesmo servisse apenas para mudar novamente para lá o Posto dos 

CTT. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Tesoureiro da Junta tomou novamente a palavra, demonstrando a sua 

preocupação quanto ao Desenvolvimento Económico de Cernache do Bonjardim 

e lamenta a falta de interesse da Câmara Municipal em relação à EN 238. 

Respondendo ao deputado Arménio Silva, no que se refere às limpezas, tem 

razão mas não é fácil, a nossa União de Freguesias tem uma área muito grande, 

temos pouco pessoal, recorremos a empresas externas para executar o serviço e 

quando se termina num local, voltamos ao sítio onde foi iniciada, já a vegetação 

cresceu e precisa novamente de ser cortada, vamos tentando fazer o melhor. ------

------ O deputado Vitor Cavalheiro pediu a palavra, dizendo que não quer 

menosprezar a Assembleia de Freguesia mas que se deve ter conhecimento 

prévio antes de dar algumas informações. Quanto à Zona Industrial de C. 

Bonjardim, continua tudo igual ao ano 2009, nada tem sido feito e o preço 

exigido por m2 só contribui para empurrar as pessoas de cá para fora. Disse ainda 

que era para ser lá construído um edifício para ser uma extensão da SERQ, mas 

como nuca foi feito, agora dizem que será instalado no antigo edifício dos CTT, 

mas tem sérias dúvidas em relação ao espaço para o efeito. --------------------------

------ O Tesoureiro da Junta respondeu dizendo que iremos tentar obter, junto 

da Câmara Municipal, informação acerca dos projetos aprovados para que 

futuramente essa informação seja mais fiável. ------------------------------------------

------ 2.2 – Delegação de Competências. -----------------------------------------------

------ O Tesoureiro da Junta começou por dar alguns esclarecimentos referentes 

à proposta de Transferência de Competências, referindo que a maioria delas já 

são executadas pela Junta de Freguesia a custo zero e outras a preço insuficiente, 

como é o caso da limpeza de bermas e valetas. O que se pretende com esta 

proposta é que essas competências passem a ser compensadas a um preço justo. 

Falou ainda do Espaço Cidadão, em que o Protocolo foi feito entre o Município e  
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a AMA, por isso a Junta disponibiliza uma funcionária, todos os consumíveis e 

ainda tem que ir entregar o dinheiro recebido à Câmara Municipal, sem qualquer 

tipo de compensação, já pedimos um subsídio para o efeito e cederam-nos apenas 

uma resma de papel. Em relação ao Campo de Ténis, a Câmara Municipal 

construiu um espaço com interesse mas não se preocupa com a sua manutenção, 

o IVS solicitou autorização para utilizá-lo em aulas ao ar livre, mas como não é 

da Junta não podemos dar essa autorização e ainda é o nosso pessoal que vai lá 

fazer a limpeza. ------------------------------------------------------------------------------

------ O deputado Arménio Silva usou da palavra, para alertar que a Câmara 

Municipal irá tentar baixar os preços contidos na proposta de Delegação de 

Competências, mas que a Junta não deverá permitir que tal aconteça. --------------

------ O deputado Vitor Cavalheiro, usou da palavra para dizer que 

relativamente à proposta apresentada, a Junta fez as contas e tem o dever de 

defender os interesses da União de Freguesias. Entende que a Transferência de 

Competências é um assunto político porque a Câmara Municipal retém essa 

transferência há demasiado tempo, assim como a promessa de criação de um 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia que até à presente data não existe, 

lamenta a situação dizendo que não devemos ser só partidários. Aproveitou para 

fazer duas perguntas: Porque não foi incluído na referida proposta a manutenção 

do Estádio Nuno Álvares Pereira e do campo sintético? Quanto aos funcionários 

municipais afetos ao mercado municipal, passam para a alçada da Junta ou 

continuam por conta do município? Pois a proposta não refere nada relacionado 

com recursos humanos. ---------------------------------------------------------------------

------ O Tesoureiro da Junta, responde dizendo que, o que se pretende é que os 

funcionários afetos ao mercado se mantenham a cargo do município, é um 

assunto que terá que ser discutido internamente e no caso de virem a passar para 

a Junta, o valor relativo a essa competência terá que ser muito maior para 

podermos aceitar esses funcionários a cargo da Junta, a ideia não é dispensar 

pessoal mas sim dispensar encargos. Quanto à manutenção do estádio municipal,  
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campo sintético e campo de ténis, terá que ser um plano mais elaborado pois é 

uma competência com custos muito elevados. ------------------------------------------

------ A Presidente da Assembleia propôs a referida proposta à votação, tendo a 

mesma sido: Aprovada por maioria com sete votos a favor e uma abstenção. 

------ 3. Período destinado ao público. -------------------------------------------------

------ A Presidente da Assembleia solicitou a participação dos elementos da 

Assembleia e do Público, tendo-se inscrito o Sr. Eduardo Patrício e o Sr. 

António Reis. --------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Eduardo Patrício, começou por cumprimentar todos os presentes, 

lamentou a ausência da Presidente da Junta e o motivo dessa falta. Disse sentir-se 

satisfeito por poder participar novamente nesta assembleia, após o interregno 

provocado pela pandemia. Falou do Jardim da Memória, das árvores ali 

existentes que estão cobertas de era, algumas já secaram e outras irão pelo 

mesmo caminho se entretanto nada for feito. A fonte do Ramalhal tem a rede das 

janelas rotas o que facilita a entrada de gatos, aves ou outros animais, pedindo a 

intervenção da Junta na sua reparação. Em relação à toponímica, disse que a 

Junta deverá lutar para que a atual Rua das Hortas, onde se encontra o campo de 

ténis passe a ser denominada de Rua Diamantino Calado Pina, (ex-Presidente da 

Junta de Freguesia que através da sua persistência, conseguiu que o referido 

campo fosse ali construído), referiu alguns artigos do Regulamento da 

Toponímica, disse que o Município não conhece a história de Cernache do 

Bonjardim, que ultimamente têm sido alterados nomes de ruas existentes em 

placas colocadas desde 2003, pela Junta de Freguesia dessa época. Quanto à 

Zona Industrial, nada tem sido feito, os empresários são obrigados a ir investir 

noutros concelhos como Sardoal e Pedrógão Grande porque o município não 

desbloqueia a situação. O Mercado Municipal encontra-se à espera de obras há 

uma série de anos, com lojas encerradas que poderiam estar alugadas, mas a 

desculpa é por causa das obras que nunca mais arrancam.-----------------------------

------ Sr. António Reis, começou por demonstrar a sua indignação, dizendo que a  
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Vila de Cernache do Bonjardim nunca esteve tão abandonada, começando pelo 

Jardim da Memória e continuando com a falta limpeza das ruas, a não ser o 

aspirador do município, que vem uma ou duas vezes por semana, mais nada é 

varrido nem limpo. Chamou a atenção, que a responsabilidade também é da 

Junta, que tem que tomar medidas mais drásticas de peso em relação à Câmara 

Municipal. Disse que nem a Sertã tem condições para passar a cidade quanto 

mais Cernache do Bonjardim que está deitada ao abandono. -------------------------

------ O Tesoureiro da Junta, agradeceu ao público e a todos os presentes, 

tomou nota das questões apresentadas pelo Sr. Eduardo Patrício e Sr. António 

Reis, disse que dará conhecimento dos mesmos à Sr.ª Presidente da Junta e que 

irão tentar corrigir alguns assuntos, nomeadamente no que se refere às limpezas. 

------- Seguidamente a Sr.ª Presidente da Assembleia informou que a presente 

ata teria que ser aprovada em minuta, a fim de produzir efeitos imediatos, devido 

à proposta de Transferência de Competências. A mesma foi proposta à votação, 

tendo sido: Aprovada por maioria com sete votos a favor e uma abstenção. 

------ E não havendo ninguém mais que quisesse intervir, nem existirem outros 

assuntos dignos de registo, a Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia deu por 

encerrada a sessão por volta das vinte e quatro horas. --------------------------------- 


