União das Freguesias de
Santo António dos Cavaleiros e Frielas

Restabelecimento da freguesia
de Frielas
A CDU, em todos os órgãos onde se encontra representada,
promoveu ao longo deste mandato várias iniciativas para que
a freguesia de Frielas fosse restabelecida a tempo das
eleições autárquicas de 2017. Infelizmente o PS, juntando-se
com o PSD e CDS na Assembleia da República, impediu esta
reversão impondo, pelo menos, mais quatro anos de União

com Santo António dos Cavaleiros. Com esta decisão perde a
população de Frielas. A CDU assume desde já o
compromisso de manter a luta por esta reversão em conjunto
com a população e arma que uma Junta de Freguesia de
maioria CDU, saída das próximas eleições autárquicas, será
um importante contributo para que esse objetivo se
concretize.
Neste boletim fazemos um resumo da intervenção da
Câmara Municipal em Frielas, demonstrando que a CDU faz a
diferença.

APOIAR AS PESSOAS › DESENVOLVER O TERRITÓRIO

Recuperação do telhado
da escola básica de Frielas

Câmara contestou
e evitou redução de turmas

A Câmara Municipal de Loures realizou
obras de substituição do telhado desta
escola, o que permitiu que o ano letivo
2016/2017 se iniciasse com maior
segurança e conforto para alunos e pessoal
docente e auxiliar.

Ao tomar conhecimento da intenção da Direcção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares em reduzir o número de turmas para o ano letivo 2015/2016 na escola
básica de Frielas, a Câmara de Loures opôs-se rmemente a esta situação. Ainda
no decorrer do mês de agosto de 2015, aquela direção-geral informou que
manteria as quatro turmas, indo assim ao encontro do pretendido pela
comunidade escolar e pelo Município.

Apoio ao Movimento Associativo
Na intervenção das autarquias de maioria CDU o Movimento
Associativo assume particular relevo, pelo importante papel
dos serviços que presta à população.
Em Frielas, a Câmara Municipal apoiou no atual mandato
o Sport Club Frielas, a União Desportiva Ponte de Frielas, o
Rancho Folclórico e Etnográco “Os Frieleiros”, o Gimnofrielas e
a Associação de Reformados de Frielas, com 84 mil euros,
assim distribuídos:
• Apoios em subsídio – cerca de 50 mil euros.
• Apoios em transportes – mais de 25 mil euros.
• Apoios em isenções de taxas – mais de nove mil euros.

Melhoria do abastecimento
de água a Frielas
Os SIMAR intervieram nas condutas que fornecem água a
Frielas. Essa intervenção passou pela desativação da
conduta que servia o abastecimento na Rua 28 de setembro
entre a “Cruz de Pedra” e o Sport Clube de Frielas e pela
ligação de novos ramais a uma outra conduta existente no
local, permitindo diminuir a frequência das interrupções no
abastecimento de água.

Construção de talude de suporte
Estão em curso obrasno talude da Rua Comandante Ramiro Correia, em Frielas. A intervenção inclui a estabilização do talude de
aterro que suporta um troço da EM 506, a criação de sistemas de drenagem profunda e supercial, bem como a reabilitação do
pavimento da estrada em meia faixa de rodagem. Esta empreitada, representa um investimento municipal superior a 183 mil euros.

Legalização do Bairro das Queimadas e do Bairro da Belavista
Com a aprovação do novo Plano Diretor Municipal, em junho de 2015, e a publicação da Carta da REN, em fevereiro de 2016,
foram ultrapassados os constrangimentos que impediam a reconversão destes bairros. Estão, assim, criadas as condições para
que em 2017 possam ser emitidos os respetivos alvarás, tendo o Bairro das Queimadas já aprovado em assembleia o seu
estudo de loteamento, que será submetido à Câmara Municipal para aprovação.

Sabia que
a Junta
de Freguesia...

É preciso fazer melhor
Os eleitos da CDU da Assembleia de Freguesia ao
longo deste mandato têm tido uma postura de defesa
de opções políticas que permitiriam melhorar o
trabalho da Junta de Freguesia.

Assim defendemos:
• Que o tratamento e o arranjo das zonas verdes fossem realizados por
trabalhadores da Junta de Freguesia e não por empresa externa,
conforme acontece neste momento. Esta opção, sendo bem gerida,
permitirá melhorar substancialmente a capacidade de resposta por
parte da Junta de Freguesia nesta área.
• Que a limpeza urbana fosse substancialmente reforçada e gerida
como a área prioritária do trabalho da Junta de Freguesia, de forma a

• É gerida através de um acordo entre PS e PSD?
• Que dos sete elementos que compõem a Junta de Freguesia
nenhum deles é de Frielas?
• Que durante os primeiros oito meses de 2016 um dos eleitos do
PSD só compareceu a duas reuniões semanais do executivo da
Junta, tendo à sua responsabilidade pelouros como o desporto,
iluminação pública ou parques infantis?
• Que a Junta de Freguesia tem competência delegadas pela Câmara
Municipal de Loures, para as quais recebeu mais de quatro milhões
e 500 mil euros no mandato?
As competências e os valores anuais para cada uma delas são:
– Manutenção de Zonas verdes – cerca de 536 mil euros;
– Limpeza urbana – cerca de 397 mil euros;
– Manutenção e conservação de estradas e passeios e limpeza e
conservação de bermas e valetas – cerca de 96 mil euros;
– Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano –
cerca de 12 mil euros;
– Pequenas reparações nas escolas do pré-escolar e primeiro ciclo e
manutenção dos espaços envolventes – cerca de 77 mil euros;
– Colocação e substituição de sinalização vertical – cerca de 6 mil
euros;
– Manutenção de recintos desportivos – cerca de 11 mil euros:
– Centro Comunitário de Frielas – 14 mil e 400 euros.

prestar um melhor serviço à população. O reforço necessário teria de
ser em termos do número de trabalhadores e também em
equipamentos e materiais.
• Que a contratação de trabalhadores, que foi impedida durante os
últimos anos, mas agora possível, fosse iniciada para a área da
limpeza urbana, zonas verdes e obras, de forma a reforçar a
capacidade da Junta de Freguesia nestas áreas e renovar as
respetivas equipas.
• Que fossem cumpridas as competências delegadas pela Câmara
Municipal, dando prioridade, em termos de investimento, à
intervenção no espaço público, onde se inclui a manutenção de
passeios, o tratamento dos espaços de fruição e lazer e o “tapaburacos” das estradas.
• O essencial das nossas propostas e recomendações não foi acolhido
pela maioria que governa a Junta de Freguesia, que deverá assim
assumir as deciências e diculdades que a população aponta ao
atual executivo.

