
Participação do executivo em reuniões/atividades 
(1 de setembro a 30 de novembro de2016) 

 

DATA REUNIÃO/ATIVIDADE OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

02-09-2016 
“Sunset 1056”: pôr do sol na Torre de 

Menagem. 

Presença na atividade integrada no Programa 

promovido pela CMG, “Verão em Alta”. 

05-09-2016 
Inauguração da exposição “Jogos 

Matemáticos”, no IPDJ. 

Presença na exposição integrada nas “Jornadas 

Internacionais dos Jogos”, da AJTG. 

06-09-2016 
Sessão de “Boas-Vindas”, marcando 

o início do ano letivo. 

Presença no encontro da comunidade educativa do 

concelho, organizada pela C.M.G., no café concerto 

07-09-2016 

Abertura da exposição “Filatelia e 

Jogos Tradicionais”, na BMEL. 

Presença na exposição integrada nas “Jornadas 

Internacionais dos Jogos”, da AJTG. 

Reunião no IPG Parceria entre a junta de Freguesia, a Cáritas e o IPG no 

sentido de apoiar estudantes vindos dos PALOP 

09-09-2016 
Apoio à Junta de Freguesia da 

Esgueira, na visita turística à Guarda. 

Receção e acompanhamento na visita à Guarda, aos 

cerca de 300 idosos da Freguesia da Esgueira 

12-09-2016 

“Jogos Tradicionais na Azulejaria 

Portuguesa”, no Café Concerto. 

Presença na inauguração da exposição integrada nas 

“Jornadas Internacionais dos Jogos”, da AJTG. 

Congresso promovido pela ANMP, 

em Aveiro. 

Participação no Congresso promovido pela ANMP 

sobre o Portugal 2020. 

13-09-2016 

Reunião de início do ano letivo, no JI 

de Alfarazes. 

Presença nas reuniões com pais e encarregados de 

educação das crianças que frequentarão os Jardins de 

Infância (JI) no ano letivo 2016/17, com o objetivo de 

dar a conhecer o funcionamento, os recursos humanos 

e materiais do JI, bem como os apoios disponibilizados 

pela Freguesia, quer na coadjuvação da docência das 

expressões, quer em pequenos arranjos e outras 

solicitações… 

Reunião de início do ano letivo, no JI 

das Lameirinhas. 

14-09-2016 

Reunião de início do ano letivo, no JI 

de S. Miguel. 

Reunião de início do ano letivo, no JI 

da Sé. 

Visita do Secretário de Estado da 

Cultura 

Presença na visita do Secretário de Estado da Cultura à 

Escola Carolina Beatriz Ângelo. 

15-09-2016 
Conferência sobre o “Livro-jogo”, na 

BMEL, organizada com a AJTG. 

Presença na conferência realizada no âmbito das 

“Jornadas Internacionais dos Jogos”. 

18-09-2016 
Caminhada do programa “Caminhe 

com a Freguesia”. 

Participação/organização da caminhada em Vila Nova 

de Foz Côa (Castelo Melhor-Douro). 



19-09-2016 
Reunião mensal da RLIS, no CFAD. Participação na discussão/resolução dos problemas 

sociais apresentados à RLIS. 

20-09-2016 
Verificação/Reunião com o SMA’S. Reunião a propósito de várias situações pendentes de 

uma solução. 

21-09-2015 

Reunião com o Diretor do 

Agrupamento de Escolas da Sé 

Apresentação dos projetos de apoio nos jardins e 

escolas do 1º CEB. 

Reunião sobre o Projeto de apoio na 

área da dislexia. 

Discussão do Projeto, com os docentes responsáveis. 

22-09-2016 
Reunião sobre o projeto do forno 

comunitário em Coviais de Baixo. 

Avaliação da situação em relação ao desenvolvimento 

do projeto de requalificação do forno. 

24-09-2016 II edição da Feira Farta, junto ao 

mercado municipal. 

Participação com um stand de vendas dos produtos da 

horta e dos fornos comunitários da Freguesia. 25-09-2016 

27-09-2016 

3ª Reunião de consórcio do "tu 

decides+…". 

Parceria no projeto, no âmbito do Programa Escolhas 

6.ª Geração. 

6ª Reunião de Consórcio do Projeto 

"Pit Stop". 

Participação na parceria do projeto do Núcleo 

Desportivo e Social.  

28-09-2016 
Convite da Associação Académica da 

Guarda (AAG) – IPG. 

Presença na Tomada de Posse dos Corpos Sociais da 

AAG, no Auditório desta. 

29-09-2016 

Assembleia Municipal.  Participação em parte da Sessão da Assembleia 

Municipal. 

Visita aos trabalhos de limpeza nos 

Rios Diz e Noémi, da Freguesia. 

Deslocação com técnico da empresa Prosilcoa, 

responsável pela obra de limpeza das galerias ripícolas. 

Sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia (AF). 

Presença na AF de setembro, na sede do Centro Social 

da Póvoa do Mileu.  

30-09-2016 

Encontro da AMAC (Associação de 

Municípios do Alentejo Central). 

Participação no debate sobre o poder local, organizado 

pela AMAC, em Évora. 

“Jornadas Internacionais dos jogos 

Tradicionais”. 

Participação na sessão de abertura das Jornadas 

organizadas pela AJTG. 

01-10-2016 

Caminhada do Movimento Vencer e 

Viver (MVV) da LPCC 

Participação na iniciativa “ Pequenos Passos Grandes 

Gestos” do MVV, do Núcleo da Guarda da LPCC. 

“Jornadas Internacionais dos Jogos 

Tradicionais”, organizadas pela AJTG. 

Participação/apoio na organização das diversas 

atividades das Jornadas da AJTG. 

02-10-2016 
Caminhada promovida pelo NDS. Participação na Caminhada entre a sede social do NDS 

e a praia fluvial de Aldeia Viçosa 

03-10-2016 
Reunião da UMVI, em Lisboa. Participação na reunião da Unidade de Missão para a 

valorização do Interior (UMVI). 



05-10-2016 
Inauguração do Hospital Veterinário 

da Guarda 

Presença na inauguração do hospital, pela Clínica 

veterinária Animalvet 

06-10-2016 

Reunião do Júri do Concurso de 

Toponímia da CMG. 

Participação no Júri do Concurso promovido pela 

Câmara Municipal da Guarda. 

Reunião do CLAS. Apresentação de projetos de alguns parceiros; 

discussão de problemas sociais. 

07-10-2016 
Reunião com o responsável pelos 

Escuteiros na Guarda. 

Discussão duma eventual cooperação numa atividade 

de cariz ambiental (plantação de árvores). 

11-10-2016 

8º. Aniversário da ULS da Guarda. Presença na comemoração do 8º. Aniversário da ULS da 

Guarda. 

Escritura de forno comunitário dos 

Coviais-de-baixo. 

Assinatura da escritura de titularidade do terreno e 

edificação do forno comunitário dos Coviais-de-Baixo. 

Reunião com a diretora do 

Agrupamento de Escolas AA. 

Apresentação do projeto da Freguesia, de apoio nas 

turmas do 1º ano de escolaridade. 

13-10-2016 

Exposição “Aberto para obras -1º 

Salão de outono”. 

Presença na inauguração da exposição de obras 

realizadas no SIAC, no Museu da Guarda. 

Apresentação do livro biográfico de 

Jean Pina, na Quinta de Stº António. 

Presença na apresentação pública do livro que relata a 

vida do benemérito Jean Pina 

14-10-2016 
Visita às galerias ripícolas dos rios Diz 

e Noémi. 

Visita aos trabalhos de limpeza que a Freguesia realizou 

nas galerias ripícolas nos rios Diz e Noémi. 

15-10-2016 

Abertura Nacional do Ano Educativo 

das Aldeias de Crianças SOS. 

Presença na sessão solene de abertura do ano letivo, a 

nível nacional. 

Participação no Grande Prémio de 

Atletismo do CDC do Pinheiro. 

Participação no Almoço convívio do CDC do Bairro do 

Pinheiro. 

16-10-2016 

III Festival das Sopas e Petiscos, na 

ADCAlfarazes 

Participação no Festival organizado pela Associação 

Cultural e Desportiva de Alfarazes. 

30º. Aniversário da Aldeia SOS na 

Guarda. 

Sessão e eucaristia comemorativas do 30º aniversário 

da instalação da Aldeia SOS na cidade da Guarda. 

17-10-2016 

Fórum “A pobreza não”, promovido 

pela Delegação da REPAN na Guarda. 

Presença nas iniciativas que assinalaram o Dia 

Internacional para a Erradicação da Pobreza. 

Convite do vereador da Cultura da 

CMG para reunião no Museu. 

Estrutura do percurso da Guarda, a ser inserido nos 

Caminhos de Santiago. 

18-10-2016 
Reunião com a Psicóloga Tatiana 

Louro. 

Operacionalização do projeto de intervenção 

psicopedagógica no 1º ano do 1ºCEB. 

19-10-2016 
Deslocação às escolas do 1º CEB da 

Freguesia da Guarda. 

Para apresentar o projeto de intervenção nas turmas do 

1º ano de escolaridade. 



20-10-2016 

28º. Aniversário da AAG – Associação 

Académica do IPG. 

Participação na sessão evocativa dos estudantes do IP 

da Guarda, no Auditório da ESTG. 

Tertúlia “Alunos Felizes e bem 

sucedidos”, no Café Concerto. 

Participação na discussão sobre a promoção do sucesso 

escolar dos alunos, em casa e na escola 

21-10-2016 

Reunião com os Drs. Lima Garcia e 

Grilo dos Santos. 

A propósito da revista comemorativa dos 40 anos sob 

as primeiras eleições autárquicas. 

Reunião com os dirigentes 

desportivos de Voleibol. 

Discussão sobre a dinamização do voleibol na Guarda. 

22-10-2016 

30º. Aniversário da ACAPO Nacional. Participação no almoço comemorativo dos 30anos da 

ACAPO, a nível nacional. 

V encontro de Grupo de Cantares 

Tradicionais. 

Participação no encontro e no jantar convívio, 

organizado pelo Grupo de Cantares “A Mensagem”. 

24-10-2016 

Reunião no AEAA com os 

coordenadores das Escola do 1º CEB 

Apresentação do projeto de apoio psicopedagógico 

para as turmas do 1º CEB. 

Assinatura do protocolo de 

colaboração CMG – Farmácias. 

Presença na iniciativa da CMG para apoio à aquisição de 

medicamentos pelos cidadãos carenciados 

Reunião mensal da RLIS, no CFAD. Discussão de problemas sociais com os parceiros da 

RLIS 

25-10-2016 

132º Aniversário da PSP na Guarda. Participação na Sessão evocativa e também no 

concerto da Banda Sinfónica da PSP, no TMG. 

Reunião da Comissão de Toponímia. Avaliação das propostas a concurso. 

26-10-2016 

Reunião nos serviços distritais da 

Proteção Civil. 

Papel dos autarcas de Freguesia na Proteção civil. 

Deslocações às escolas do 1º CEB. Apresentação do projeto de apoio psicopedagógico 

para as turmas do 1º CEB. 

Reunião com a Professora Angelina. A propósito do projeto de apoio à superação da 

dislexia. 

28-10-2016 

Fórum sobre Toponímia. Apresentação de trabalhos de diversos oradores sobre 

o tema. 

“Ser Cidade Educadora”, no Paço da 

Cultura, a convite da CMG 

Apresentação do conceito e do Congresso 

“Identidades” que decorrerá na Guarda em 2017. 

Reunião da ANAFRE, em Lisboa. Participação na reunião da ANAFRE sobre a Proteção 

Civil nas Freguesias. 

29-10-2016 
Festa da Castanha em Aldeia do 

Bispo. 

Participação na Festa da Castanha de Aldeia do Bispo 



31-10-2016 

Reunião com o Clube Escape Livre. Discussão sobre a colaboração no projeto Cápsula do 

Tempo. 

Reunião na PSP da Guarda Participação de uma denúncia de violência doméstica, 

enviada pela APAV de Coimbra. 

02-11-2016 

Apresentação do Projeto de um 

Centro Médico, no Café Concerto. 

Presença na apresentação do projeto dum Novo Centro 

Médico na Guarda. 

Reunião com participantes na revista 

alusiva aos 40 anos de Poder local. 

Acertos finais para a edição da revista da Freguesia 

alusiva “40 anos sob as 1ªs eleições locais“. 

04-11-2016 

Reunião com a Associação Despertar 

do Silêncio. 

Apoio a um projeto de trabalho apresentado pela 

Associação. 

Reunião com o contabilista e 

funcionários da Freguesia. 

Preparação do Orçamento 2017. 

07-11-2016 

Sessão Formativa no Porto sobre o 

sistema de normalização orçamental. 

Participação na sessão de formação sobre o novo 

sistema de contabilidade para o poder local – SNC. 

Apresentação da “Cidade Natal” na 

Capela do “Solar dos Póvoas”. 

Presença na conferência de imprensa promovida pela 

CMG sobre a programação para a quadra natalícia. 

08-11-2016 
Reunião do Condomínio do Torrão 

 

Participação na qualidade de condómino de duas lojas 

na urbanização do Torrão. 

10-11-2016 

Reunião regional das Casas do 

Benfica, na Guarda. 

Presença no jantar convívio, seguido de reunião no 

Centro Cultural e Social de São Miguel da Guarda. 

Reunião do Núcleo Executivo do 

CLAS. 

Discussão sobre os elementos que representarão o 

Núcleo na reunião dos Núcleos Executivos dos CLAS do 

distrito da Guarda (Ferramentas de Diagnóstico e 

Planeamento para as Redes Sociais-Workshop). 

Jornadas Cientificas na Universidade 

do Minho – Braga. 

Participação nas Jornadas sobre o Poder Local. 

11-11-2016 

Sessão de Formação da CCDRC, na 

Guarda 

Participação na formação sobre o funcionamento dos 

órgãos da freguesia, a contratação pública, etc. 

“Festa do Outono” do NDS, no 

mercado de S Miguel da Guarda. 

Participação nas atividades “criativas e educativas” do 

projeto “TuDecides+ - E6G” do NDS. 

12-11-2016 

Reunião com os dirigentes do CNE da 

Guarda. 

Preparação da plantação de árvores nos terrenos da 

Junta Freguesia em Alfarazes. 

Convites para convívios/magustos 

em Associações de bairros da 

Guarda. 

Participação nos convívios/magustos das Associações 

do Bairro da Luz, Póvoa do Mileu e São Miguel da 

Guarda. 
13-11-2016 

15-11-2016 
XXXVI Colóquio Nacional da ATAM, 

em Elvas. 

Participação no Encontro Nacional da Associação de 

Trabalhadores da Administração Local. 



18-11-2016 
54º Aniversário do Centro Cultural da 

Guarda. 

Presença nas Comemorações dos 54 anos do Centro 

Cultural da Guarda. 

21-11-2016 
Visita à delegação do núcleo da LPCC, 

na Guarda. 

Preparação dum vídeo sobre o voluntariado da LPCC e 

entrevista com voluntárias do MVV. 

22-11-2016 
Sessão promovida pelo Rotary Clube 

da Guarda  

Participação na sessão promovida sobre “O Interior“. 

23-11-2016 
Sessão divulgação do projecto “Rotas 

para a Saúde”, na Cruz Vermelha. 

Apresentação do projecto de apoio à terceira idade; e, 

das parcerias necessárias à sua concretização. 

24-11-2016 
Lançamento da revista “Praça 

Velha“, na BMEL. 

Participação na sessão de lançamento do nº 36 da 

revista “Praça Velha“. 

25-11-2016 

Visita aos Rios Diz e Noémi. Verificação das operações de limpeza das galerias 

ripícolas, a cargo da Freguesia. 

Sessão de apresentação das 

Infraestruturas de Portugal, na CMG. 

Participação na apresentação do projeto das obras de 

conclusão da Linha da Beira – Baixa. 

Abertura da exposição de fotografia 

do CEI, na Galeria do TMG. 

Participação na inauguração da exposição do Centro de 

Estudos Ibéricos (CEI), “transversalidades”. 

Desfile solidário “vestir os valores“, 

na sede do AEAA.  

Presença no desfile de moda, cujos lucros reverteram 

para diversas entidades com fins sociais. 

26-11-2016 

Atividade com o CNE, nos terrenos da 

Junta Freguesia em Alfarazes. 

Plantação, com os escuteiros da Guarda, de 125 

árvores, seguida de almoço convívio. 

Recolha de alimentos no 

Supermercado Intermarché da 

Guarda. 

Organização e participação na recolha de alimentos 

para a Loja Social “Mão amiga” da Freguesia, no sentido 

de preparar os cabazes de Natal. 

27-11-2016 
Comemorações do Feriado 

Municipal da Guarda. 

Presença na sessão solene do “Dia da Cidade”, bem 

como no espectáculo da iluminação de Natal. 

29-11-2016 

Sessão Pública “Da Paróquia à 

Freguesia”, no Café Concerto.“ 

Início das celebrações aprovadas na AF, sob os 40 anos 

das primeiras eleições autárquicas democráticas. 

“Ferramentas de Diagnóstico e 

Planeamento para as Redes Sociais”. 

Presença da psicóloga estagiária da Freguesia no 

Workshop, em Celorico da Beira. 

Decoração de duas árvores, em dois 

jardins públicos. 

Participação na iniciativa natalícia da CMG, no “Jardim 

dos Presépios” e no Jardim em frente da Estação. 

30-11-2016 
Ação Formativa para autarcas de 

Freguesia, da Proteção Civil. 

Participação na formação, organizada pela protecção 

civil da Guarda e a delegação distrital da ANAFRE. 

 


