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     Junho, julho e agosto de 2019 

Assembleia de Freguesia  

26 de setembro de 2019 
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O trimestre correspondente ao período do Verão é pródigo numa exigência supletiva na limpeza 

urbana: corte e remoção de vegetação, corte de relva, mondar e desramar o que possa incomodar 

residências e à circulação de pessoas e automóveis. 

E este terceiro trimestre revelou-se mais complicado que os dos anos anteriores, seja porque temos 

menos pessoal ao serviço, seja porque um dos concursos que a CMG realiza atrasou um pouco mais, 

seja porque o tradicional período de férias condiciona a nossa presença em maior número; a verdade 

é que temos “ em carteira” muitas solicitações a que correspondemos mais tardiamente ou 

simplesmente ainda não nos foi possível materializar a sua resolução. 

 

No que toca à limpeza urbana, que inclui igualmente a varredura, deslocamos a nossa presença ao 

Monte Barro, Quintãzinha do Mouratão, Galegos e Catraia dos Galegos, Alfarazes, Carapito, Cabreira 

e um pouco por quase todas as urbanizações, Zâmbito, Pocariça, Corte do Cavalo, Carreiras Velhas, 

Quinta da Sardinha, etc, etc. 

        

 

Destaque também para a boa opção da Câmara Municipal que apoiou a Freguesia com um apoio que 

beneficiou a regularização do pavimento em terra batida e da limpeza de bermas nos quatro maiores 

e mais circulados caminhos rurais da freguesia, como seja o do Zambito, do Cabroeiro, da ligação com 

Vale de Estrela na zona do cemitério novo da Guarda e do Carapito-Rio Diz-Alvendre. 
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Realçamos este excelente apoio da câmara Municipal para o qual a Junta de Freguesia contribuiu 

suportando o gasto num dos caminhos e realizando a limpeza das bermas e do corte de vegetação em 

todos os caminhos referenciados. É claro que não resolve para sempre os buracos nos caminhos 

mencionados mas, mesmo com as chuvas, os “ prejuízos “ não são tão acentuados. 

 

Nota mais satisfatória no corrente ano foi o cuidado e atenção prestada ao conjunto dos sete 

cemitérios e aos estabelecimentos de ensino onde, mais uma vez, se conseguiu corresponder 

atempadamente - antes do início das aulas - à limpeza dos recintos para a permanência das crianças e 

jovens no período dos intervalos; bem como a outros pedidos apresentados pelos docentes e 

auxiliares. 

   

No decurso deste terceiro trimestre de 2019 acontecem igualmente vários festejos e desde logo os 

Santos do Bairro, as festas na Quintãzinha, Póvoa do Mileu e Alfarazes que procurámos e demos bom 

andamento aos pedidos de colaboração das mordomias e aqui deixamos o nosso agradecimento pelo 

esforço em manterem a realização daqueles momentos de convívio comunitário. 

Incluímos também e aqui a colaboração cedida à Associação Equestre da Guarda que vem organizando 

a romaria a cavalo entre os concelhos de Seia e Almeida em honra a Nossa Senhora da Ajuda. 

Limpezas habituais desta época aconteceram nas instalações no Instituto Português do Desporto e da 

Juventude bem como na Associação Comercial da Guarda e ainda na área da Torre de Menagem 

cooperando com o Clube Escape Livre e Centro de Saúde de São Miguel. 

 

Por último e sendo destacado noutra parte da documentação deixamos a título informativo o 

desenrolar das obras na Casa do Povo dos Galegos que se iniciaram em efetivo a 3 de junho, logo no 

início deste segundo trimestre, sendo que no final do ano de 2018 registámos alguns movimentos de 

terras; mas, a necessidade de ajustamento do projeto ao terreno condicionou e atrasou a continuidade 

das obras que agora seguem num ritmo mais razoável. 


