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TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA FREGUESIA 



LIMPEZA URBANA E RURAL: 

Durante os meses de junho, julho e agosto a freguesia esteve bastante presente, tal como no ano 

passado, no que se refere à limpeza e asseio urbano no que tem a ver com o corte da vegetação 

agreste. 

Estivemos em toda a malha urbana e rural da freguesia e, em alguns locais públicos, por mais de 

uma vez. Muitos foram os passeios, os lotes públicos, os parques e outras áreas públicas onde 

realizámos as tarefas de fazer desaparecer a vegetação mais fina, mais crescida, mais densa para 

evitar outros problemas como sejam a sujidade, os fogos e os bichos. 

Do Monte Barro às Lameirinhas, da Sequeira aos Coviais de Baixo, dos Galegos à Cabreira e em todos 

os bairros da cidade, a Junta de Freguesia manteve as suas equipas e prontamente procurou dar 

resposta a um maior número de solicitações dos cidadãos. 

Mas para além dos bairros e localidades que fazem a freguesia também a viação rural esteve 

presente porquanto o corte das ervas, silvas e outra vegetação que obstrói e reduz a via e depois a 

melhor regularização do piso foram intervenções que realizámos nos vários caminhos rurais que 

ligam a nossa freguesia a todas as outras que nos são limítrofes. 

Convidamos cada um dos membros da Assembleia de Freguesia a visitar o site para melhor poder 

verificar da justeza das palavras apresentadas. 

 

 

ÁREAS AJARDINADAS: 

No verão de 2016 procedemos ao arrelvamento de dois pequenos canteiros na rua Francisco 

Pissarra de Matos e temos preparados mais três para avançar, assim que se consigam fazer as 

ligações da rede de água para os sistemas de rega. 



Entretanto, a Freguesia da Guarda assumiu a responsabilidade de cuidar de múltiplos pequenos 

canteiros que já provinham da ex-Freguesia de São Miguel. Nesses pequenos jardins mondámos, 

cortámos e aparámos os arbustos, procedendo à rega diária desses mesmos relvados. 

São múltiplos os canteiros em causa e que obrigaram nestes três meses a ter uma equipa de duas, 

três pessoas que diariamente trataram destas áreas que qualificam os bairros e as zonas públicas 

onde se encontram. 

    

 

INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS: 

Concluímos o telheiro comunitário da Cabreira, que está pronto a ser utilizado. Fica agora à 

disposição da população mais um forno comunitário. Mas, na freguesia temos ainda um forno a 

recuperar – Coviais de Baixo – e outro a requalificar, em Alfarazes. 

Em relação ao telheiro comunitário da Cabreira dizer que a obra iniciou-se em agosto de 2013, foi 

realizada com o recurso aos próprios colaboradores da freguesia e o custo aproxima-se dos nove 

mil euros. 

Deixamos apenas uma foto (mas, é possível verificar-se a 

evolução da obra nos “trabalhos realizados” do sítio eletrónico 

da Freguesia), que testemunha o término da obra e também a 

opção construtiva adotada. Recordamos que na Cabreira, o forno 

comunitário existente estava praticamente todo degradado, o 

que obrigou a uma construção totalmente nova. 

     

 



Realizámos também a limpeza e lavagem nos tanques públicos da Póvoa do Mileu, Quintazinha do 

Mouratão, Alfarazes, Galegos, Rio-Diz e Carapito de São Salvador. Na Sequeira efetuámos também 

uma pequena obra de melhoria do edificado suprindo as perdas na tubagem e no próprio tanque, 

da água que vem de uma mina. 

Concluímos neste verão o arranjo nos tanques/chafarizes do Rio-

Diz e Quintazinha do Mouratão. Concretamente limpámos, 

vedámos e pintámos, devolvendo às comunidades aqueles 

lavadouros com uma qualidade bem diferente do estado em que 

as encontrámos. 

 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO: 

Sob a responsabilidade da Junta de Freguesia pusemos mãos à obra e procedemos à limpeza da área 

envolvente às escolas do 2.º, 3.º ciclo e secundárias existentes na freguesia, bem como nos jardins-

de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico. 

Assim, a freguesia assumiu a responsabilidade de cortar, podar e limpar os logradouros de 

praticamente todos os estabelecimentos de ensino da cidade, auxiliando assim a um melhor início 

do ano letivo 2016/2017. 

 

LIMPEZA DAS GALERIAS RIPÍCOLAS: 

A empresa ganhadora do concurso que realizámos para o 

cumprimento dos objetivos da candidatura de limpeza das galerias 

ripícolas nos Rios Diz e Noémi, dentro da área geográfica da 

freguesia, reiniciou os trabalhos; e, já se nota, em várias áreas dos rios 



em causa, o bom trabalho que está a ser desenvolvido e que com certeza vai qualificar aqueles 

cursos de água, os quais estavam bastante obstruídos. 

Vale bem a pena realizar uma visita aos trabalhos em curso. 

 

HORTA COMUNITÁRIA: 

Este ano registámos uma subida no número de pessoas interessadas em cultivar um dos 32 lotes 

que se disponibilizaram na área de terreno que nos foi emprestada pelo proprietário – família 

Pissarra de Matos. 

Após uma reunião com a maior parte dos agricultores da horta comunitária da freguesia da Guarda, 

efetuada no local com a presença de alguns membros do executivo, foram entregues os lotes, 

previamente preparados pela freguesia para as novas culturas agrícolas. 

Dada a desistências de anteriores utentes, os lotes vagos foram entregues a famílias que se 

encontravam em lista de espera. 

Pelo segundo ano consecutivo damos seguimento a um projeto que tem tudo para continuar e até 

melhorar na sua componente económica. 

A freguesia assumiu a organização dos talhões de terreno a agricultar, a colocação de equipamento 

e algumas sementes, bem como de um motor de rega e uma cisterna. 

São múltiplas as culturas que podem ainda ser observadas e até adquiridas na II edição da Feira 

Farta. 

 

 

 

 

 

Nota: todos os trabalhos aqui referidos estão no site da Freguesia, sendo aí descritos com mais 

detalhe, nomeadamente situando a sua execução no tempo e podendo ser visualizados através de 

mais fotografias. 


