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Freguesia de Queimadela 
 
 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MARÇO DE 2013 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte actividade: 

 
 

Cultura:  
 

- Esta Freguesia continua a assegurar a prática da catequese nas instalações de uma das salas da Escola 
Primária. 
 
 

 
Desporto: 
 
- Disponibilização de duas vez por semana e por um período de duas horas, de iluminação noturna ao 
Polidesportivo, por forma a incentivar os jovens á pratica de Desporto/Futebol. 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 
 

- Solicitação ao Município a disponibilização de máquina para trabalhos de requalificação do Parque 
Escolar. 

- Remetida comunicação por escrito ao Município por forma a ser dado seguimento ao projeto de 
regadio do monte raso. 

- Procedeu-se a nova comunicação ao Executivo do Município da atual situação de degradação com 
enumeras roturas do saneamento público e fornecimento de águas nas ruas 10 de Agosto e rua do Adro. 

- Solicitação, junto da EDP de uma revisão geral á iluminação pública da Freguesia. 

- Efetuada a aplicação de herbicidas em todas as ruas do perímetro urbano da Freguesia. 

- Procedeu-se a nova comunicação ao Município do atual estado de degradação e risco de derrocada da 
habitação em ruínas de Manuel Carvalho Martinho. 

- Efetuadas reparações a diversos espaços destinados aos contentores do lixo, assim como se procedeu 
ao aumento de espaços em alguns deles e a construção de 3 novos espaços: rua do Outeiro, Junto ao Stº 
António e rua da Cordasca. 

- Procedeu-se à limpeza geral das valetas da rua de S. Lourenço, com a remoção de terras e 
desentupimento de aquedutos. Serviços efetuadas com a colaboração de máquina cedida pelo 
Município. 

- Efetuada comunicação/informação às autoridades municipais relacionadas com situação de degradação 
total e elevado risco de derrocada do caminho rural das carvalhas, provocada com a passagem de 
máquina industrial pelo mesmo. 
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Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados; poda das árvores. 
 

 
 

2 – Sede da Junta  
- Com a finalidade de reduzir custos, efetuada renegociação do serviço de Banda Larga e Voz Móvel, 
com a operadora TMN. 
 
 
3 – Cemitério: 
- Serviços de limpezas gerais a todo o espaço interior/exterior.  
- Abertura de campa rasa a Gabriel Martinho e de campa com jazigo a Maria José Jesus Cardoso 
 
4 – Escolas: 
No seguimento de protocolo de cedência das Escolas, esta Freguesia procedeu a diversos 
trabalhos de reparação, remodelação e conservação dos espaços afetos às mesmas. 
No seu interior, procedeu-se à substituição das janelas com a colocação de alumínios; 
substituição das portas de entrada das salas, com a colocação de portas em alumínios; reparação 
de toda a instalação elétrica com a colocação de novas lâmpadas nos interiores das salas, novas 
lâmpadas nos átrios e casas de banho assim como lâmpadas no seu exterior. Reparações nas 
casas de banho com substituição de sanitários e reparações nas referidas portas de acesso. 
Pintura de todos os espaços interiores. 
No parque escolar, procedeu-se ao corte de arvores em risco de danos ao edifício, reparação 
geral a todo o telhado com substituição de telhas e aplicação de tintas vedantes e coloridas; 
remoção de muro de quota superior assim como de todos os passeios em cimento, para 
alargamento dos espaços verdes/jardins e construção de novos passeios em paralelo de acesso 
ao edifício e respetivas salas. Remoção das escadas de acesso ao parque escolar, com a 
construção de novo muro, alargamento da via pública e entrada de acesso a veículos. 
 
 
5 – Administrativo: 
- Aprovada por unanimidade do Executivo, o relatório de prestação de contas relativo ao ano financeiro 
de 2012. 
 

- Efetuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
 

- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
                                                                                               
 
Queimadela, 29 de Março de 2013. 
 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 
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Freguesia de Queimadela 
 
 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2013 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte actividade: 

 
 

Cultura:  

- Disponibilização do espaço de Festas da Área de Lazer à Comissão de Festas desta Freguesia com o 
objetivo de promoveram animação cultural durante as noites que antecedem as festas da Freguesia em 
Honra de S. Lourenço e Nª. Srª, da Piedade, a decorrer nos dias 8,9 e 10 Agosto. 
Para o efeito, este Executivo comprometeu-se igualmente a prestar todo o apoio logístico necessário a 
estas atividades, assim como, a substituir-se à referida comissão para aquisição 
de licenças e autorizações diversas. 
 
- Para a realização das festas da Freguesia, este Executivo deliberou ainda a  
atribuição de subsidio no montante de € 300,00 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 

- Efetuada convocatória a todos os agricultores, consortes dos caminhos agrícolas da serra e carvalha 
para sessão de esclarecimento e agendamento da reparação do referido caminho, em detrimento do seu 
estado de degradação provocado com passagem de máquina de elevado porte. 

- Procedeu esta Junta de Freguesia e em colaboração com o Município à reparação e alargamento de 
toda a extensão dos caminhos agrícolas da serra e carvalhas. Este Executivo agradece ainda a todos 
aqueles que colaboraram com os referidos trabalhos, em especial àqueles que colaboraram com a 
cedência de terrenos. 

- Procedeu-se a nova comunicação ao Executivo do Município da atual situação de degradação com 
enumeras roturas do saneamento público e fornecimento de águas nas ruas 10 de Agosto e rua do Adro. 
De referir que nas referidas ruas foi já efetuado levantamento da rede de águas e saneamento, com forte 
previsão de reparação em breve. 

- Solicitação, junto da EDP de uma revisão geral á iluminação pública da Freguesia. 

- Efetuada a aplicação de herbicidas em todas as ruas do perímetro urbano da Freguesia. 

- Procedeu-se à limpeza geral e alargamentos de diversos caminhos agrícolas dos olivais, Carvalhas, 
Ribeiras; Carrasqueiras e outros. Serviços efetuadas com a colaboração de máquina cedida pelo 
Município. 

- Procedeu esta Freguesia à aquisição de 3 novas placas indicativas de ruas (rua da Bola, da Cordasca e 
do Outeiro). 

- Atribuição de subsídio no valor de €150,00 à Fabrica da Igreja de Queimadela, para representação na 
procissão das festas concelhias, com a presença do Andor do Padroeiro da Freguesia de Queimadela. 
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Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados; poda das árvores, arranjo, vedação e limpeza dos tanques, pinturas 
diversas, substituição de lâmpadas nos holofotes, entre outros. 
 

 
 

2 – Sede da Junta  
- Com a finalidade de reduzir custos, efetuada renegociação do serviço de Banda Larga e Voz Móvel, 
com a operadora TMN. 
 
 
3 – Cemitério: 
- Serviços de limpezas gerais a todo o espaço interior/exterior.  
- Venda de Sepultura Perpétua a Manuel Ferreira Matias. 
- Venda de duas Sepulturas Perpétuas a José Pereira. 
- Abertura campa c/jazigo à Sr.ª Cicoldina Maria e de campa rasa simples à Sr.ª Maria Luísa 
 
4 – Escolas: 
No seguimento de protocolo de cedência das Escolas, esta Junta de Freguesia concluiu os 
trabalhos de reconstrução e melhoramento do edifício, com a remoção dos portões em ferro e a 
colocação de novas portas em alumínio de acesso a ambas as salas. --------------------------------- 
Foram adquiridos ainda 2 armários e 30 cadeiras para a sala multiusos e 2 cadeirões em banda 
para a sala de repouso. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5 – Administrativo: 
 

- Efetuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
 

- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
                                                                                               
 
Queimadela, 25 de Julho de 2013. 
 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 
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Freguesia de Queimadela 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte actividade: 

 
 

Cultura:  

- Celebração de protocolo de cooperação entre esta Junta de Freguesia 
e o Clube Recreativo Pioneiro de Queimadela. 
 
- Procedeu esta Freguesia à aquisição de mais 2 peças de artesanato da “Tanoaria Oliveira” - carrinha 
com pipo e baú com brasão esculpido. 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 
- Efetuados serviços diversos de canalização de águas pluviais, construção e reparação de 
aquedutos, assim como, movimentação de terras, no lugar do Alcoreiro, sito de João Carreira. 
 

- Procedeu esta Junta de Freguesia e em colaboração com o Município à aplicação de pavimento em 
tuvenan em toda a extensão dos caminhos agrícolas da serra, carvalhas e do penedo. 

- Efetuados aquedutos de drenagem de águas pluviais em manilhas de cimento na extremidade do 
caminho da carvalha, sito no lugar das parcelas de terreno do Sr. Tarcísio e do Sr. Joaquim Pereira. 

- Procedeu-se à reparação de uma travessia na estrada do monte raso, junto à capela de S. Lourenço e da 
parcela de terreno do Sr. Celestino Nogueira, com a substituição das manilhas em cimento e aplicação 
de cimento de consolidação da travessia e ainda na extensão de cerca de 5 metros na respectiva valeta 
pluvial. 

- Aplicação de 2 manilhas em cimento na entrada de acesso ao caminho da serra, no seguimento dos 
trabalhos de alargamento do mesmo, uma em cada lado do respectivo caminho. 

- Solicitação, junto da EDP de uma revisão geral á iluminação pública da Freguesia. 

- Efetuada a aplicação de herbicidas em todas as ruas do perímetro urbano da Freguesia. 

- Elaborado acordo entre esta Autarquia e herdeiros de Américo Vicente, com vista à remoção de 
habitação degradada na rua da Fonte Nova e consequente alargamento da mesma. 

- Identificação de alguns proprietários de imóveis em ruínas, na zona baixa da Freguesia, com vista ao 
incentivo e sensibilização dos mesmos a tomarem medidas no sentido de remoção de escombros e 
assim, minimização de riscos à via pública. 
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Ação Social: 
 
- Contribuição ativa desta Junta de Freguesia na resolução da situação de extrema gravidade social da 
Sr.ª Capitolina Jesus Silva, que culminou com o apoio no Centro de Dia do Lar de S. João Batista, assim 
como a atribuição de subsídio RSI da Segurança Social. 
 
- Esta Autarquia em colaboração com a Ação Social Local, disponibilizou uma habitação (casa do 
Rufino, sob tutela desta Junta de Freguesia), para alojamento do Sr. José António Pereira Jordão. 
 
- Abertura de processo junto da ação social da Câmara Municipal, com vista a melhoramentos na 
habitação da Sr.ª Serafina Monteiro, no que diz respeito a melhoramentos do telhado e condições 
sanitárias. 
 
- Apoio à Instituição “Ajudef – Apoio e trabalho para deficientes”, com a aquisição de material de 
escritório produzido por esta Instituição de Solidariedade Social. 
 
- Apoio à Instituição de crianças desfavorecidas “Fácil Acreditar”, com a aquisição de brindes de Natal 
produzidos pela mesma. 
 
Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados; poda das árvores, arranjo de canteiros, vedação e limpeza dos tanques, entre outros. 
 

 
 

2 – Sede da Antiga Junta de Freguesia: 
- Efetuados serviços de eletricidade e comunicações, com substituição da instalação elétrica, aplicação 
de tomadas, rede de telefone, internet e televisão. Foi ainda colocada uma televisão na sala de reuniões.  
 
 
3 – Cemitério: 
- Serviços de limpezas gerais a todo o espaço interior/exterior.  
- Efetuados novos passeios em cimento assim como aplicação de novas guias de delimitação de campas 
e arruamentos. 
 
 
4 – Escolas:  
- Inauguração da Requalificação do Parque Escolar, com a realização de  
cerimónia pública onde esteve presente o Executivo Municipal;  
o Executivo e Assembleia de Freguesia de Queimadela; o Pároco da Freguesia e o povo.  
Esta cerimónia contou igualmente com a atribuição de medalhas de mérito da Freguesia, conforme 
deliberação desta Junta de Freguesia na sua reunião de 22 de Dezembro de 2012, retificada pela 
Assembleia de Freguesia de Queimadela, na sua reunião ordinária de 28 de Dezembro de 2012. 
Nesse sentido, esta Autarquia, atribuiu tal distinção aos seguintes cidadãos:----------------------------- 

1º Manuel Pinto Gouveia – Primeiro Presidente da Junta de Freguesia de Queimadela, eleito democraticamente 
no pós 25 de Abril de 1974. Foi Presidente nos Anos de 1975/1978-1983/1989. Deu o seu contributo muito 
importante em todo o processo de democratização desta Freguesia, dando também os primeiros passos na 
criação de importantes infraestruturas para colmatar as principais necessidades básicas da Freguesia.---------------- 
2º Serafim Teixeira – Presidente da Junta de Freguesia de Queimadela nos anos de 1979/1982. Entre outras 
obras, deu o seu contributo importante na construção da primeira e antiga Sede da Junta de Freguesia de 
Queimadela. Esta Obra teve muito impacto mediático, por ser a primeira Sede de Junta do Concelho de Armamar, 
inaugurada em 1982 com a presença pela primeira vez nesta Freguesia da RTP (Rádio Televisão de Portugal) ----- 
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3º Francisco Oliveira Cardoso – Presidente da Junta de Freguesia de Queimadela nos anos de 1990/2005. A 
sua ação fica marcada na história da Freguesia com a construção da Área de Lazer e Nova Sede da Junta de 
Freguesia, considerada a obra mais emblemática desta Freguesia. Deu também o seu contributo importante nas 
suas ligações rodoviárias desta Freguesia, principalmente a ligação á Freguesia de Figueira – Lamego; ligação 
Salzedas – Tarouca e Caminhos agrícolas de Monte Raso.------------------------------------------------------------------------- 
4º Pe. José Filipe Ribeiro – Pároco da Freguesia de Queimadela durante 19 anos. Teve a sua ação de extrema 
importância na pacificação de conflitos e divergências Socio/culturais existentes nesta Localidade. Homem sempre 
colaborante com a Freguesia, tanto ao nível Religioso como civil. ---------------------------------------------------------------- 
5º Hernâni Fonseca Pinto Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Armamar – Á frente dos destinos 
Autárquicos do Município de Armamar á cerca de duas décadas, foi com o seu apoio e colaboração que se 
realizaram as maiores e mais emblemáticas obras desta Freguesia. E como é hábito nas gentes de Queimadela, 
Um povo humilde mas que recebe com imensa gratidão todos aqueles que por cá passaram e deixaram a sua 
marca pessoal no desenvolvimento desta Localidade. Um verdadeiro Amigo de Queimadela. ---------------------------- 
 
- Aquisição de cadeira do tipo executivo de cor preta para a sala multiusos. 
- No seguimento do protocolo de cedência dos espaços elaborado com o Município de Armamar, foram 
disponibilizadas as instalações da sala multiusos para lecionar um curso de formação de Geriatria para 
25 alunos do concelho de Armamar, e decorrer todos os dias de 2ª a 6ª feira das 09:00 às 13:00 horas, 
com a duração de 3 meses, sendo a entidade promotora o IEFP e sob a organização da Câmara 
Municipal de Armamar. 
- Cedência da sala multiusos para a prática da catequese. 
 
5 – Administrativo: 
 

- Efetuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
- Alteração de contratos de fornecimento de energia elétrica, da EDP universal para o mercado livre, 
com tomada de decisão pela EDP comercial. 
- Condecorações de mérito (Referenciada na rúbrica Património – Escola) 
- Emissão de cartões de boas festas à população de Queimadela e aos parceiros Institucionais. 
                                                                                               
Queimadela, 11 de Dezembro de 2013. 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                          José Carlos Santos Encarnação 

 


