
Participação do executivo em reuniões/atividades 
(1 de junho de a 31 de agosto de2016) 

 

DATA REUNIÃO/ATIVIDADE OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

01-06-2016 
Encerramento da Conferência do 

Movimento “Mais para todos”. 

Colaboração com o LIDL, na organização da iniciativa 

promotora de escolhas socialmente responsáveis. 

03-06-2016 

Conferência de Imprensa no Centro 

Cultural da Guarda. 

Apresentação do Festival de Música Coral, organizado 

com a parceria da Freguesia da Guarda. 

Conferência de imprensa sobre o 

Programa “Verão em Alta”. 

Participação na apresentação do programa de 

animação da cidade no período de Verão. 

04-06-2016 
Arraial de S. João na sede do 

Agrupamento de Escolas da Sé. 

Presença nos festejos, organizados por uma 

associação de alunos, na Escola Secundária da Sé. 

05-06-2016 
1ª Caminhada do programa “Caminhe 

com a Freguesia”. 

Participação na Caminhada Torre - Penhas Douradas, 

na Serra da Estrela, organizada pela freguesia. 

07-06-2016 
Reunião com o Movimento “Vencer e 

Viver” (MVV). 

Organização da caminhada do MVV da LPCC, na 

Guarda, no dia 1 de Outubro. 

08-06-2016 
Reunião com Paulo Tiago, da 

Associação de Ténis  

Discussão da eventual organização de um Torneio na 

Freguesia. 

12-06-2016 

"Arraial Hospitaleiro" da Casa de 

Saúde Bento Menni. 

Participação nos festejos de S. João, nos jardins da 

Casa de Saúde Bento Menni. 

Início do Festival de Música Coral do 

Orfeão do Centro Cultural da Guarda. 

Colaboração e presença nos Concertos organizados 

pelo Orfeão, no futuro Museu de Arte Sacra. 

13-06-2016 
Abertura da Exposição de Pintura e 

Escultura de dois artistas guardenses. 

Presença e organização da exposição, na Sala de 

Conferências do Centro Cultural e S. de S. Miguel. 

15-06-2016 

Reunião preparatória do eventual 

lançamento duma Revista. 

Organização de uma revista alusiva aos 40 anos sob as 

primeiras eleições autárquicas. 

Festa de final de ano do Jardim de 

Infância (JI) de São Miguel. 

Presença e colaboração na festa convívio e de 

despedida dos “finalistas” do JI. 

16-06-2016 

Reunião na Câmara Municipal da 

Guarda. 

Organização da Feira Farta, a decorrer no fim-de-

semana de 24 e 25 de setembro. 

Reunião do Condomínio do prédio 

onde a Freguesia tem uma garagem. 

Discussão de questões relacionadas com o 

condomínio. 

17-06-2016 
Conferência do Business Angels, no 

Café Concerto do TMG. 

Presença na conferência organizada pelo grupo 

Business Angels da Guarda. 



18-06-2016 
II Fórum “Ação Social nas Freguesias”, 

no Café Concerto do TMG. 

Organização e participação no debate sobre boas 

práticas das freguesias, na área social. 

19-06-2016 
Encerramento do festival de Música 

Coral do Centro Cultural da Guarda. 

Colaboração e presença nos Concertos ocorridos no 

futuro Museu de Arte Sacra. 

20-06-2016 

“Conferências da Guarda”, na sala da 

Assembleia Municipal. 

Participação na apresentação pública do Programa “A 

Guarda requalifica e renasce”. 

“Santos do Bairro” – 6 noites, 6 bairros 

- Festas de S. João. 

Colaboração e presença na noite organizada pelos 

comerciantes de S Vicente. 

21-06-2016 
Festa de final de ano do Jardim de 

Infância (JI) da Sé. 

Presença da Junta e colaboração dos docentes das 

Expressões da Freguesia, nas festas convívio e de 

despedida dos “finalistas” dos JI´s. 

22-06-2016 

Festa de final de ano do Jardim de 

Infância (JI) da Póvoa do Mileu. 

“Santos do Bairro” – 6 noites, 6 bairros 

- Festas de S. João. 

Colaboração e presença na noite organizada pela 

Associação Cultural, Social e Recreativa da Sequeira. 

23-06-2016 
Festa de final de ano do Jardim de 

Infância (JI) das Lameirinhas. 

Presença e colaboração na festa convívio e de 

despedida dos “finalistas” do JI. 

26-06-2016 

Caminhada do programa “Caminhe 

com a Freguesia”. 

Participação/organização da caminhada em Figueira 

de Castelo Rodrigo. 

Festa de encerramento dos “Santos do 

Bairro”, na Praça do Município. 

Presença na apresentação das Marchas, no anúncio 

da vencedora, bem como da “Boneca de Cristal”. 

28-06-2016 
Reunião com técnicos. Colaboração no projeto de requalificação do Forno 

Comunitário dos Coviais-de-Baixo. 

29-06-2016 

Reunião com a Comissão de Festas da 

Póvoa do Mileu. 

Preparação dos Festejos da Póvoa do Mileu. 

Festa de final de ano do Jardim de 

Infância (JI) do Bairro da Luz. 

Presença e colaboração na festa convívio e de 

despedida dos “finalistas” do JI. 

Assembleia de Freguesia ordinária de 

junho. 

Assembleia nas instalações da Associação das 

Lameirinhas, com a população local. 

30-06-2016 

Festa convívio dos Grupos de 

“Ginástica Sénior” da Freguesia. 

Festa de convívio final do projeto de Ginástica Sénior, 

na Aldeia Viçosa e respetiva praia Fluvial. 

Assembleia Municipal da Guarda. Participação na Assembleia Municipal. 

01-07-2016 

Sessão de entrega do prémio Eduardo 

Lourenço, na BMEL. 

Presença na sessão organizada pela CEI – Centro de 

Estudos Ibéricos. 

Aniversário da “Cápsula do Tempo”, a 

convite do Clube “Escape Livre”. 

Presença nas cerimónias evocativas do 3º aniversário, 

junto à Torre de Menagem e na ACG. 

06-07-2016 
Reunião com a empresa responsável 

pela limpeza das galerias ripícolas.  

Verificação da limpeza das galerias ripícolas do Rio Diz 

e Noéme, na Freguesia. 



07-07-2016 
Reuniões de avaliação das atividades 

de docência das expressões (musical, 

motora e dramática), ministradas 

pelos professores da Freguesia nos JI. 

JI das Lameirinhas, da Póvoa do Mileu e do Bairro do 

Pinheiro. 

08-07-2016 

JI da Sé, da Estação, do Centro Escolar da Sequeira, do 

Bairro da Luz e de Alfarazes. 

Reunião com a professora e os alunos 

de Engenharia Topográfica do IPG. 

Entrega do trabalho de levantamento topográfico dos 

terrenos da freguesia em Alfarazes. 

Meeting de Atletismo no Estádio 

Municipal da Guarda. 

Participação e entrega de prémios no Meeting de 

Atletismo. 

11-07-2016 
Reunião com os docentes das 

Expressões, nos JI da Freguesia. 

Avaliação das atividades expressivas (música, físico-

motora e dramática), ministradas nos JI. 

15-07-2016 

Abertura do Programa “Verão em 

Alta”, promovido pela CMG. 

Realização do percurso programado para o The Long 

Weekend, com que se iniciou a animação da cidade. 

Sessão Pública de Assinatura do 

Protocolo CMG/IRHU. 

Participação na Sessão da Assinatura do Protocolo 

para a requalificação do Bairro da Fraternidade. 

16-07-2016 

13º Aniversário da Delegação da 

ACAPO da Guarda. 

Participação no almoço convívio, comemorativo do 

aniversário. 

Cerimónia de assinatura do “Contrato 

Cidade”, no Solar dos Póvoas. 

Assinatura do protocolo entre Município e a 

Freguesia. 

Desfile “Cobertor de Papa é Moda”: 

iniciativa da CMG, no TMG. 

Presença no desfile de moda, realizado pela estilista 

Alexandra Cruchinho. 

19-07-2016 

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais 

da ACG. 

Presença na Sessão de Tomada de Posse da 

Associação Comercial da Guarda (ACG). 

Reunião com o MVV da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. 

Ultimar da organização da Caminhada do dia 1 de 

outubro. 

21-07-2016 

Apresentação pública do Programa 

“Exportar Mais”, em Viseu. 

Participação na Sessão das Associações Eda Guarda e 

de Viseu. 

Sessão de assinatura de Autos de 

Consignação, na Torre de Menagem. 

Apresentação de obras de repavimentação de 

estradas rurais e arruamentos na freguesia. 

22-07-2016 

Gala da Freguesia de Castelo Branco  Participação na Gala. 

Cerimónia comemorativa do 1º 

aniversário do Contact Center. 

Paralelamente, foi assinado um protocolo tripartido 

com a CMG, a Associação Comercial e o NERGA. 

25-07-2016 
Reunião com a Empresa “5 sentidos” – 

Gabinete de Psicopedagogia. 

Estudo do projeto de apoio psicopedagógico para as 

turmas do 1º ano de escolaridade da freguesia. 

27-07-2016 
Reunião com designer gráfico da 

revista.  

Preparação da revista alusiva aos 40 anos sob as 

primeiras eleições locais. 

02-08-2016 
Inauguração de obras de reabilitação 

viária na Guarda-Gare. 

Participação na inauguração/requalificação das 

rotundas do Alvendre e Rio Diz. 



03-08-2016 
Chegada da Volta a Portugal em 

Bicicleta, à Guarda.  

Participação nas atividades alusivas à Volta a Portugal 

em Bicicleta. 

06-08-2016 
Campanha de recolha de alimentos 

para a Loja Social “Mão Amiga”, da 

freguesia. 

Organização/participação na recolha de alimentos 

para as famílias carenciadas da freguesia, no 

supermercado “Intermarché” da Guarda 

07-08-2016 140º Aniversário dos Bombeiros da 

Guarda. 

Presença na sessão solene dos 140 anos da 

Associação Humanitária dos Bombeiros da Guarda. 

17-08-2016 
Apresentação, pela AJTG, das Jornadas 

Internacionais dos Jogos. 

Participação na Sessão Pública de Apresentação das 

Jornadas Internacionais dos Jogos. 

21-08-2016 
Campanha de Recolha de Sangue na 

Guarda-Gare. 

Participação na recolha de sangue, no Centro Cultural 

e social de S Miguel. 

22-08-2016 
Inauguração da exposição organizada 

pela AJTG, no Paço da Cultura. 

Participação na inauguração da exposição 

“Brincadeiras ao longo do tempo”. 

27-08-2016 

Aniversário da Liga do Combatentes da 

Guarda. 

Participação nas atividades comemorativas do 

aniversário. 

Campanha de recolha de alimentos 

para a Loja Social “Mão Amiga”, da 

freguesia. 

Organização/participação na recolha de alimentos 

para as famílias carenciadas da freguesia, no 

supermercado “Auchan” da Guarda. 
28-08-2016 

30-08-2016 

Apresentação a II Edição da Feira 

Farta. 

Participação na Sessão Pública de apresentação da II 

Edição da Feira farta. 

Reunião com AJTG sobre as Jornadas 

Internacionais dos Jogos. 

Operacionalização da colaboração da freguesia, nas 

Jornadas Internacionais dos Jogos da AJTG. 

31-08-2016 
Cerimónia da Assinatura de Autos de 

consignação, na CMG. 

Presença na Assinatura dos Autos de Consignação das 

obras em vários locais da Freguesia. 

 


