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       COVILHÃ E CANHOSO  

BALANÇO DE MANDATO 2017-2021 

Prestes a terminar o mandato que nos foi confiado, prestamos contas pelo trabalho 
realizado.  

Com um eleito na Assembleia da Freguesia, a CDU marcou a diferença em 
defesa dos direitos das populações da Covilhã e Canhoso, da exigência de que o 
PS cumprisse as suas promessas e na apresentação de propostas. Não houve 
problema que não tenha sido colocado pela CDU, bem como a exigência da sua
resolução.   
O PS, apesar de não ter a maioria absoluta, (6 eleitos em 13), desfrutou de todas as 
condições para executar o seu programa, contando com um eleito a tempo inteiro – o 
Presidente de Junta de Freguesia, um eleito a meio tempo, os demais membros do 
Executivo, um assessor, e uma Assembleia de Freguesia que genericamente, e por 
nós falamos, nunca fez política de terra queimada. Com o PS também na Câmara, teve
tudo para um mandato concretizador. Mas foi incapaz de fazer obra e responder aos 
problemas. Nas mãos do PS, a maior Junta de Freguesia do Concelho foi pouco 
exigente consigo própria e com os outros, desde logo com a Câmara Municipal, e o 
mandato foi mais do mesmo, sem dinâmica para mobilizar o que de melhor tem a 
Freguesia: o seu tecido económico e social, o Associativismo, as Pessoas, os Jovens. 
A parra de promessas inicial deu em pouca uva. Entretanto, veio a pandemia, e o que 
não foi feito, por fazer continuou! 

Pela nossa parte, tudo fizemos para melhorar as condições de vida dos 
Covilhanenses e Canhosenses, mantendo, neste caso, a exigência de reposição 
da freguesia do Canhoso, sendo essa a vontade da população. 
O resumo que apresentamos da nossa intervenção é disso exemplo. 
 
REQUERIMENTOS À JUNTA DE FREGUESIA 

- Sobre a obrigatoriedade de publicitação de contratos celebrados pela Junta de Freguesia 
- Sobre o despedimento de uma trabalhadora 
- Sobre o estado de abandono de diversas zonas da Freguesia 
- Sobre incumprimentos da J. de Freguesia e da Câmara Municipal para com as Escolas, 
nomeadamente Escola Central e Jardim de Infância dos Penedos Altos 
- Sobre o Programa “Freguesia Solidária” 
 

MOÇÕES APRESENTADAS E APROVADAS  

- Contra o aumento da taxa de gestão de resíduos 
- Pela reposição dos preços dos passes sociais na Covilhã 
- Remoção do Amianto dos Estabelecimentos de Educação e Habitação do Município  
- Medidas urgentes de apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas 
- Pela reposição da Freguesia do Canhoso 



VOTOS DE SAUDAÇÃO 

- “Padaria Dias”, pela conquista do prémio «Melhor Pão Natural de Portugal» 
- Saudação aos trabalhadores no combate à pandemia de Covid-19 

DEZENAS DE PROPOSTAS APRESENTADAS 
PARA UMA FREGUESIA MELHOR  

 
Honrámos os votos que nos foram confiados! Denunciámos problemas, 
apresentámos e exigimos soluções, defendemos a população e 
a melhoria das suas condições de vida! 

-  Descentralização das reuniões da Junta e Assembleias de Freguesia nos 
“bairros” da cidade e no Canhoso para ouvir as populações (apenas foi realizada 
1 Assembleia descentralizada no Canhoso) 

-  Criação de estruturas participativas nos planos social, cultural e desportivo (não 
existe nenhuma estrutura participativa) 

-  Implementação de atendimento semanal na “zona alta ” da cidade (sem concretização) 
-  Regulamentação de apoios e transferências, nomeadamente: Regulamento de 

Apoios ao Movimento Associativo e Apoios Sociais  (por exigência da CDU foi 
implementado o Regulamento de Apoios ao Movimento Associativo)  

-  Criação/lançamento de feiras temáticas : artesanato; brinquedo usado; “ladra” 
(sem concretização)  

-  Criação de pontos de água públicos (criados alguns pontos de água pela ADC) 
-  Criação/requalificação da sinalética identificativa da Freguesia  e 

reforço/melhoria dos painéis de informação (sem concretização)  
-  Implementação do “transporte solidário”  para pessoas isoladas, carenciadas, 

dificuldades de mobilidade (sem concretização) 
-  Realização de um programa de intervenção social (sem concretização) 
-  Reforço iluminação das artérias e passeios  /rebaixamento,  substituição e 

manutenção, com materiais adequados, de bancos de jardim degradados  
(concretização parcial) 

-  Instalação/reforço  de gradeamentos em diversos   muros  (rotunda de Stª 
Eufémia; Rotunda do Rato/muro da UBI); acesso norte à cidade)   (sem concretização) 

-  Implementação de um programa cultural e desportivo (Iº s  Jogos da Freguesia) 
e prosseguir a instalação de pequenos equipamentos desportivos nos bairros 
(sem concretização) 

-  Construção de balneários  no polidesportivo do Canhoso (protocolando a sua 
gestão com o Águias) e no CCD do Rodrigo (sem concretização) 

-  Higiene Urbana: exigindo   a sua melhoria, medidas especificas de limpeza 
dejectos caninos (concretização parcial pela C.M.C.) 

-  Apoio/Implementação de programas ocupacionais e férias  para crianças e jovens 
-  Promoção no edifício da freguesia no Canhoso   do funcionamento de Centro 

de Dia, Posto de Enfermagem e abastecimento de medicamentos e outras 
actividades (sem concretização) 

-  Medidas de segurança rodoviária na Rua General Humberto Delgado e 
exigência de requalificação da Rua Alçada Padez (sem concretização) 

-  Requalificação/reordenamento trânsito em Stº António (sem concretização) 
-  Criação de Programa de dinamização do comércio local (sem concretização) 


