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O conjunto dos quatro meses corresponde a duas épocas festivas que sempre obrigam a um esforço 

suplementar de todos os funcionários da Freguesia. 

Desde logo os preparativos – enfeitar e depois retirar e arrumar os enfeites – para a decoração natalícia 

dos dois edifícios da freguesia; e, prestamos todo o apoio para a realização dos figurinos e preparação 

dos carros alegóricos para o desfile de Carnaval. 

                                  

 

Outra referência importante do quadrimestre em causa reporta-se à obra de alargamento do cemitério 

da Guarda-gare, que conheceu a demolição de uma parte do muro e a reposição de um separador entre 

a parte mais antiga do cemitério com a, agora, sua parte mais nova. 

Todo este trabalho foi realizado pelos funcionários da Freguesia que o iniciaram em final do mês de 

janeiro e o concluíram no final do mês de março, deixando para o início de abril o derrube do restante 

muro de ligação entre a parte baixa do cemitério existente e o futuro cemitério. 

Foi uma tarefa exigente e com alguma demora na sua concretização porque não foi realizada diariamente 

e foi necessário recorrer a trabalhos específicos que levaram o seu tempo a concretizar-se. 

                       

Mantivemos igualmente – no que foi possível – a limpeza urbana em vários arruamentos/bairros da 

freguesia e os cemitérios têm merecido a atenção devida. Reforçámos por mais de uma vez a limpeza 

das áreas urbanas nas zonas rurais da freguesia: Carapito, Sequeira, Quintazinha do Mouratão, Galegos, 

Alfarazes, Monte Barro. 

Idêntica tarefa e com maior enfoque foi a limpeza dos caminhos rurais e apoio concedido regularmente 

à limpeza dos logradouros escolares com incidência nas duas escolas secundárias onde foi necessário 

permanecermos no total, quase 3 semanas. 

Por último voltámos a realizar uma obra de requalificação dos 2 tanques públicos da Quintazinha do 

Mouratão que implicou algum dispêndio financeiro substantivo e obviamente foi necessário termos ali 

permanecido por mais de duas semanas. 


