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TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA FREGUESIA 



Ao longo destes quatro meses conseguimos manter uma ação e uma presença em toda a 

Freguesia. 

 

VIAÇÃO RURAL: 

Com referência à atenção dispensada aos caminhos rurais e com o apoio da Câmara Municipal no 

âmbito do “Contrato-Cidade” desenvolvemos intervenções em todos os caminhos rurais da 

Freguesia. 

Acresce ainda que o conhecimento adquirido anteriormente e com o apoio dos cidadãos vamos 

descobrindo “novos” caminhos que estavam já intransitáveis pela densidade da vegetação. 

O que fazemos em concreto nos diversos caminhos é o corte da vegetação, a regularização do 

pavimento e cuidar, no possível, da drenagem das águas pluviais. 

Trata-se, em certa medida, de um trabalho e gasto razoavelmente grande para a necessidade 

quase constante de investimento. Desde logo a vegetação cresce muito rápido e alguma 

quantidade de chuva são suficientes para nova intervenção. 

Assim é uma tarefa quase permanentemente a carecer do nosso esforço. 

Alguns dos caminhos rurais intervencionados localizam-se no Monte Barro, Quintazinha do 

Mouratão, Alfarazes, Zâmbito, Carapito, Cabreira, Quinta das Terras, Coviais e Galegos. 

 

 

 

 

 

 

LIMPEZA URBANA 

A par da viação rural, a limpeza urbana é onde realizamos um maior investimento e igualmente 

onde carecemos de uma equipa maior para uma resposta mais assertiva. 

A limpeza urbana comporta a varredura e o corte de vegetação agreste no conjunto dos bairros e 

localidades que compõem a Freguesia. 

Inserimos também nesta área de trabalhos o corte da relva, poda dos arbustos e o tratamento de 

outras espécies arbustivas. 



Praticamente percorremos todos os bairros e localidades da Freguesia e, aliás, em alguns deles 

repetimos a presença mas, noutros, poucos, não conseguimos ainda completar devidamente o 

trabalho necessário. 

Em relação aos locais devemos mencionar o Monte Barro, Quintazinha, Galegos, Carapito, 

Cabreira, Sequeira, Bonfim, Senhora dos Remédios, Alfarazes, Lameirinhas, Bairros da Caixa, da 

Luz, Pinheiro, Pincho e São Vicente. 

Em alguns destes Bairros encontramos terrenos de utilização pública que merecem igualmente a 

nossa atenção. 

Por outro lado em vários bairros temos sob a nossa responsabilidade o corte e rega da relva 

entretanto semeada, arbustos e mesmo outras plantas e árvores. 

OUTRAS INTERVENÇÕES 

No decurso dos quatro meses a equipa de colaboradores do 

serviço externo da Freguesia realizou algumas intervenções que 

consideramos dignas de deixar registadas para vosso 

conhecimento e também para memória futura. 

Assim e correspondendo a um desejo antigo de alguns cidadãos 

no Monte Barro e na Póvoa e depois de aferida a efetiva 

necessidade da obra em causa, deliberou a Freguesia 

desenvolver a colocação de várias dezenas de manilhas, de 

modo a garantir, no primeiro caso a continuação da conduta 

protegendo o muro e escoamento das águas pluviais e no 

segundo caso, deu-se seguimento ao melhor aproveitamento 

das águas de nascentes e também das chuvas para facilitar e 

mesmo permitir a rega de vários terrenos que vão sendo 

agricultados. 



Na urbanização das Covas demos prioridade a outra solicitação dos cidadãos residentes e 

procedemos à troca dos cubos em calcário já gasto, por cubos em granito, em duas passadeiras. 

Desenvolvemos no Bairro da Caixa uma escadaria que também estava já muito deteriorada e que 

serve essencialmente a população idosa ali residente. Tratou-se pois de uma importante 

intervenção que, pelos vistos, era reclamada há algum tempo pelos residentes. 

Também junto à escola do 1º. Ciclo da Santa Zita retificámos na mesma altura um conjunto de 

escadas que estavam já danificadas. 

 

 

 

 

 

Sempre que solicitados a Freguesia acorre aos pedidos de limpeza, corte de arbustos e pequenas 

reparações nos jardins-de-infância e nas escolas do 1º ciclo do ensino básico. Assim se passou 

durante estes meses em que, de um modo geral, percorremos todos os estabelecimentos de 

ensino da Freguesia desenvolvendo as tarefas enunciadas. 

Acrescentamos que o jardim-de-infância de Alfarazes desenvolve anualmente a sua horta 

comunitária e com a nossa colaboração auxiliou-se a preparar o terreno adequado. 

Por outro lado limpámos e retificámos as fugas registadas nos tanques ou lavadouros públicos, 

existentes um pouco por todas as localidades da Freguesia. 

No Monte Barro, na Quintazinha do Mouratão, Cabreira, Galegos, na Póvoa do Mileu e em 

Alfarazes realizámos as intervenções enunciadas faltando-nos agora idêntica ação na Rasa. 



INTERVENÇÕES NA E PARA A FREGUESIA 

Mais a nível interno da Junta de Freguesia temos de referir o que foi realizado na tarefa de 

rearrumação e organização dos armazéns, na limpeza e manutenção dos cemitérios e nos terrenos 

localizados em Alfarazes. 

Sendo mais intervenções de índole interna mas pela sua importância futura, pelo investimento 

envolvido e também pelo tempo consumido consideramos importante deixar ao Vosso 

conhecimento que nos terremos de Alfarazes concretizámos a sua vedação, preparámos o terreno 

e plantámos mais de cem árvores de fruto o que, somado ao trabalho conseguido no ano anterior 

permite-nos hoje afirmar que fizemos o que devia ser feito para honrar o desiderato de prevenir 

um eventual foco de incêndio, pela quantidade de matéria orgânica existente e, acima de tudo, 

conseguimos um uso mais adequado para aqueles hectares de terreno. 

Por outro lado a rearrumação dos armazéns da Freguesia, concretizada apenas em tempo 

atmosférico adverso, é uma tarefa essencial para um melhor desempenho e organização do 

próprio serviço externo da Freguesia. Trata-se da ocupação racional da área coberta disponível e 

de um melhor cuidado com o equipamento propriedade da Freguesia. 

Por último, em relação dos sete cemitérios deixar expresso que continuou a merecer 

regularmente a nossa atenção sendo que reconhecemos a necessidade de ponderar, agora que 

em todos eles efetuámos melhorias razoáveis, uma melhoria na identificação dos talhões e o 

recurso a painéis informativos para acautelar eventuais situações criticas que podem acontecer. 

LIMPEZA DAS GALERIAS RIPÍCOLAS 

Durante estes quatros meses concluíram-se os trabalhos correspondentes à Candidatura que se 

reporta à limpeza e manutenção das galerias ripícolas nos Rio-Diz e Noéme na área administrativa 

da Freguesia da Guarda. Noutros momentos foram já apresentados os contornos e o 

desenvolvimento e a importância dos trabalhos. Cabe-nos nesta oportunidade reiterar a maior 

importância desta concretização terminada no final do mês de janeiro e deixar mais alguns 

elementos fotográficos convidando os membros da Assembleia de Freguesia a partilharem e 

verificarem o que efetivamente foi otimizado. 


