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I. Parcerias com as Associações 

 

No decurso dos meses de abril e maio considerámos e efetivámos o nosso contributo a 

algumas das entidades que o solicitaram. 

Deixamos as principais colaborações: 

 

 Federação dos Bombeiros do Distrito da Guarda (4 dias) 

- Transporte do espólio do falecido Prof. Manuel Madeira Grilo para a nova sede da 

federação na rua D. Dinis, desde a sua casa em Freixedas; 

- Auxílio e apoio na mudança de sede com o transporte dos dossiers e outros 

equipamentos. 

 

 Associação Académica da Guarda (2 dias) 

- Colaborámos no desfile académico com a cedência de duas viaturas/motoristas. 

 

 Núcleo de Enfermeiros do serviço de cardiologia da ULS/Guarda (2 dias) 

- Apoiamos Financeiramente a iniciativa e demos a colaboração na organização de 

todo o evento com o transporte de materiais e equipamento bem como a montagem 

desses mesmos materiais e equipamentos na Praça Luís de Camões. Foram dois dias 

incluindo um sábado. A iniciativa apelidou-se: “Cuide do seu coração para que ele 

cuide de si“. 

 

 Centro Cultural da Guarda (2 dias) 

- Colaboração e apoio ao Festival de Folclore da Primavera promovido por esta 

cidade. E esse contributo foi num sábado e final de sexta-feira e correspondeu ao 

transporte e montagem dos equipamentos utilizados depois no espetáculo. 

 

 Agrupamento de Escolas da Sé (14ª semana) 

- Transporte de colchões e outros equipamentos para uma competição do desporto 

escolar ao nível da modalidade de ténis de mesa. 

 

                

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000NyO4VUAV&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000NyPmBUAV
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000NyPmBUAV
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000NyPvKUAV
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgListaTrabalhos?t=1
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II. Limpeza, corte e varredura em zonas residenciais 

 

É uma das principais tarefas que é operacionalizada pelo conjunto de assistentes operacionais, 

em todos os dias de funcionamento da Freguesia. E por esta altura agrava-se a dificuldade em 

assentar as opções, decisões a tomar em consequência do crescimento rápido da vegetação 

intrusiva e claro do menor número de colaboradores disponíveis. 

Conseguiu-se de um modo geral realizar breves intervenções nas seguintes localidades: Póvoa 

do Mileu, Urbanização Alves Bandeira, Castelos Velhos, Zona do Ferrinho, Avenida Duque de 

Bragança, Galegos e Catraia dos Galegos, Carapito, Cabreira, Carreiras Velhas, Rasa, Alfarazes, 

Sequeira, Rio Diz, Bairro do Pinheiro e Bairro de São Domingos. 

Para além do exposto considerámos ainda idêntica tarefa nos estabelecimentos de ensino do 

ensino pré-escolar até ao nível do ensino secundário com a limpeza dos logradouros em todos 

os jardins-de-infância até às escolas secundárias. 

Compreendendo o tempo da Páscoa efetivamos igualmente uma atenção redobrada à 

vegetação e à limpeza dos cemitérios sob a nossa responsabilidade. 

 

 

III. Intervenções em edifícios 

 

Sob a responsabilidade da Junta de Freguesia e dos seus trabalhadores continuámos e 

concluímos o derrube do muro que fazia divisão entre o cemitério “antigo” e agora o 

cemitério novo facilitando assim uma melhor articulação e passagem entre eles ultrapassando 

a diferença temporal da construção dos “3 cemitérios”. Foi um trabalho demorado que se 

concluiu com o derrube do último muro e a consequente retirada dos resíduos sobrantes. 

Iniciamos e finalizámos a reparação do tanque público na Quintazinha do Mouratão estando 

agora sem verter água como ante acontecia. 

Igualmente tornou-se necessário regressarmos à Casa da Sagrada Família e completarmos o 

trabalho de “construção” da churrasqueira que vinha já sendo concretizado. 

 

 


