
 
 

 

Comunicado / Informação 
 

 

Indignados com a informação que a CDU afixou na Flamenga respeitante à 

obra na Rua do Sol Nascente, viu-se esta Junta obrigada a repor a verdade 

dos factos. 

- Em 05-Fev-2014 enviámos á Câmara Municipal de Loures o oficio 2014/0287 

com a proposta de projeto para requalificação da referida rua, na qual 

apresentávamos além dos lugares de estacionamento na vertical, lugares 

longitudinais junto às lojas, por entendermos não ser necessário uma zona 

pedonal tão extensa. 

- A 05-Fev-2015 (passado um ano) e após alguma pressão, a Câmara 

Municipal responde através do ofício 3869/2015 (DOME) autorizando a 

respetiva intervenção mas com alterações ao inicialmente proposto, 

nomeadamente a eliminação do estacionamento longitudinal, ficando apenas 

mais 2 lugares que os até então existentes. 

- A 04-Mar-2015 através do nosso ofício 2015/0408, a Junta levantou algumas 

questões relativas ao custo da obra e á espécie de árvores indicado pela 

Câmara para o local e solicitou apoio para execução da mesma. 

- Em 12-Jun-2015 e na ausência de qualquer resposta formal da Câmara, a 

Junta de Freguesia enviou o ofício 2015/1100, dando conhecimento que 

pretendia iniciar a obra na 1ª semana de Julho. 

- Concluído todo o processo administrativo e sem qualquer informação 

adicional ou contacto da Câmara ou dos SIMAR, a Junta inicia a obra a 29-

Jul-2015 tendo a duração de 9 dias úteis. (Quanto tempo durará esta?). 

- Em momento algum a Câmara ou os SIMAR informaram a Junta de 

Freguesia da “suposta” programação de obras para o local. 

- Já no decorrer da obra, os SIMAR vieram pedir a suspensão da mesma 

argumentando que só tiveram conhecimento nesse dia vendo a movimentação 

de máquinas. Tiveram então a oportunidade de em conjunto com a Junta e 

dada a “disponibilidade” do operador no local, de fazer a intervenção.  

- Não o fizeram alegando ausência de pessoal operacional e dirigentes por 

motivos de férias. Pelo que a obra da Junta teria que ficar suspensa com a rua 

totalmente intransitavel durante dois meses, acarretando custos elevadissimos 

para a Junta (dado tratar-se de concurso) e para os moradores da zona.  



 
 

 

 

 

Face a tudo isto perguntamos? 

- Por que razão a Câmara não deu conhecimento aos SIMAR da obra na Rua 

do Sol Nascente, dado que quem preside aos SIMAR é o Sr. Presidente de 

Câmara? E mais, fazem o projecto e não avaliam as infraestruturas existentes 

no local? 

- A coordenação da informação Municipal não é da responsabilidade da Junta, 

logo estamos perante uma utilização política indevida da própria 

desorganização dos serviços da Câmara ou SIMAR, tentando limpar a “face”. 

- O chefe de gabinete do Sr. Presidente da Câmara foi candidato a esta Junta 

de Freguesia e teve conhecimento atempado de todo o processo enquanto 

eleito da Assembleia de Freguesia. 

Perguntamos:  

Não deveria a CDU estar mais ocupada e preocupada com a articulação 

entre Câmara e SIMAR que com a perturbação permanente das gentes da 

Flamenga? 

Sim, porque continuamos a aguardar respostas a vários ofícios com 

problemas da freguesia aos quais ninguém dá resposta! Se calhar por 

vontade de “alguns” a Junta nada faria. 

Esta Junta é uma entidade de bem, composta por gente séria que prima pela 

gestão honesta, célere e eficaz dos processos, como o foi neste caso. 

Podem continuar a contar connosco para o bem-estar da freguesia e dos seus 

habitantes. 

 

Estamos sempre ao vosso dispor. 

 

22 de Setembro de 2015 

União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 


