
Comemoração dos 40 anos do Poder Local 

 

Quisemos, assembleia e junta, comemorar o quadragésimo aniversário sob as primeiras eleições 

locais. A data cumpriu-se efetivamente a 12 de Dezembro do ano pretérito. 

Na sessão da assembleia de freguesia do mês de setembro analisámos e votámos uma proposta de 

ações que foram sendo concretizadas com o esforço e colaboração dos funcionários da Freguesia, 

com a boa atenção dos atuais e ex-autarcas eleitos nas ex-freguesias que deram origem à atual 

Freguesia da Guarda. 

Não obstante todo o trabalho desenvolvido não conseguimos o contato com uma minoria de ex-

autarcas mas ficou uma vasta relação de contatos que facilitará um contato futuro nomeadamente a 

quando do cinquentenário. 

Enquanto eleitos, na assembleia e na junta, podemos afirmar que honrámos com a dignidade devida 

todos os que nos antecederam e também coincidentemente fizemo-lo no primeiro mandato e uma 

nova freguesia. 

Iniciámos o cumprimento do plano de ações no final do mês de 

novembro com uma primeira conferência no Café Concerto do TMG 

que juntou já vários ex-autarcas e outros cidadãos para acompanhar e 

inquirir quatro palestrantes com ligações ao estudo e 

acompanhamento das questões associadas ao poder local. 

A brochura que relatará o que foi dito na conferência será editada até 

ao final do ano em curso em moldes ainda a definir. 

Posteriormente, e no início de janeiro e honrados com a presença dos 

Exmos. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel e 

do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Dr. Álvaro Amaro, 

fizemos a apresentação pública de uma revista alusiva à efemérida. 

Mas é claro que a conceção e elaboração da revista teve o seu início 

no mês de março de 2016. 

Foi uma sessão bem mais participada seja por ex-autarcas seja 

igualmente pelo público em geral. Ficou um documento que enobrece 

a data em evocação e valoriza o espólio científico sobre o tema. 

Uma palavra de forte agradecimento a todos os docentes que quiseram emprestar a sua boa 

colaboração na redação dos artigos e nas sugestões para a própria organização da revista. No 

decurso do mês de janeiro lançámos a primeira edição do Orçamento Participativo, dos Jogos Florais 

no final do mês patrocinámos a Gala de Homenagem aos Autarcas e Funcionários da Freguesia. 

Para que a Gala pudesse ter tido a boa participação de ex-autarcas e atuais 

autarcas valeu muito e decisivamente o esforço dos nossos funcionários e 

nunca é demais deixar de o referir e mencionar neste relatório do 

desempenho. 

Registámos algumas falhas, a própria sala foi pequena para a adesão dos 

cidadãos e não podemos deixar de evidenciar que, apesar do grande esforço 

financeiro, foi mais um momento de que nós devemos orgulhar e 



seguramente um bom ensaio para os vindouros que com certeza quererão evocar e comemorar o 

cinquentenário em 2026. 

Em relação ao Orçamento Participativo e aos Jogos Florais há que anotar alguma falha no esforço 

materializado para uma razoável participação porquanto não veio a registar-se essa mesma adesão 

da população-alvo. Em próximas edições há que atender aos elementos organizativos e divulgativos 

para que consigamos uma efetiva e maior participação. 

 

 

 

 


