
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA GUARDA GARE - 2ª FASE 

 

Na sequência da finalização da primeira fase das obras de Ampliação do Cemitério da Guarda-

Gare foi necessário realizar alguns ajustamentos ao projeto inicial, antes de avançar-mos para 

uma segunda fase. Foi pois um trabalho de “campo” e de “gabinete” que se prolongou 

durante o primeiro semestre de 2019. 

Entretanto, e atendendo a alguma menor condição de manutenção, nomeadamente nos pisos 

e na drenagem da água pluvial, e verificada condição financeira, o processo de lançamento do 

concurso para a segunda fase sofreu uma alteração porquanto considerámos e validámos a 

opção por uma requalificação dos “dois” cemitérios mais antigos. Assim sendo a exigência 

financeira tornou-se maior e a preocupação vai estender-se até ao final do ano de 2020 mas, 

contamos conseguir legar à Freguesia um cemitério com outra dignidade. 

Durante este último trimestre desenvolveu-se o procedimento concursal (Consulta Prévia 

aberta a 16 de outubro, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 16º conjugado com a alínea c) 

do art.º 19 do Código dos Contratos Públicos), correspondente à conclusão do alargamento 

mas também à requalificação dos dois talhões existentes no que aos pavimentos e 

escoamento de águas pluviais se refere, sendo os custos estimados na ordem dos cinquenta 

mil euros. 

No alargamento a obra completa-se com a vedação, a marcação e feitura dos talhões, dos 

pavimentos, drenagem das águas superficiais, pinturas e colocação do portão e arranjos 

exteriores, plantação de algumas árvores e espécies arbustivas sendo ainda que fica uma área 

reservada para um futuro ossário. 

Das empresas convidadas apenas uma apresentou proposta - Baraças e Irmãos Unidos – a 

quem o júri deliberou adjudicar a empreitada. Acertou-se entretanto que os trabalhos se 

iniciam em fevereiro de 2020 e estarão concluídos em pouco mais de três meses. 

É uma obra com alguma especificidade mormente porque na fase da requalificação vai 

interferir com o que está já implementado. 

Cremos que em 2020 conseguimos devolver com a qualidade exigida o complexo cemiterial, à 

população da Freguesia da Guarda. 

     


