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A equipa de trabalho externo da freguesia é composta por 3 funcionários em regime de contrato sem 

termo, 8 colaboradores no âmbito das Actividades Socialmente Úteis e ainda 6 colaboradores por via dos 

Contratos de Emprego e Inserção, sendo que os 8 colaboradores das ASU’s apenas trabalham um período 

do dia. 

Deixamos agora um resumo das intervenções que foram concretizadas entre os mês de dezembro e o 

mês de março, tendo por referência tratar-se de um período meteorológico caraterizado pelo inverno 

bastante chuvoso como o foi e o está a ser no curso de 2015 e 2016. 

Nestes últimos 4 meses sublinhamos também a aquisição de um trator novo e considere-se ainda que em 

todas as segundas-feiras uma equipa da freguesia procede à recolha de “monos”. Esta tarefa está expressa 

num quadro inserto neste mesmo documento. 

Concluímos então a apresentação com a relação dos trabalhos efetivados com referência a uma 

“arrumação” que é da responsabilidade da junta de freguesia. 

 

Limpeza Urbana 

Trata-se de cortar as espécies de ervas daninhas que se acumulam nos passeios e nas bermas. Igualmente 

insere-se na área da limpeza urbana o corte da erva nos pedaços de terrenos das urbanizações. 

 

Houve oportunidade para realizar estas operações nos seguintes 

bairros: 

 Urbanização do Pincho (onde ainda andamos) 

 Bairro Nossa Senhora dos Remédios 

 Urbanização da Rasa 

 Urbanização de Santo António 

 Urbanização do Rosmaninhal 

 Monte Barro 

 Bairro da Caixa 

 Urbanização Tapada do Coelho 

 Bairro das Lameirinhas e Malmedra 

 Bairro da Mariavela 

 Carapito de São Salvador 

 Alfarazes 

 Quintazinha do Mouratão  
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Arranjo dos Caminhos Rurais 

No decurso dos meses de fevereiro e março e conforme as condições meteorológicas dedicámos vários 

dias, até pelo menos duas semanas, ao trabalho de melhoria das condições de circulação em alguns 

caminhos rurais da nossa freguesia. 

 

Esta tarefa consiste na remendagem de buracos, arranjo das valetas onde é possível e corte de vegetação. 

Compreende também a aquisição de tou-venant e claro o recurso a equipamentos da própria freguesia 

como sejam os tratores, a lâmina, a niveladora e o cilindro. 

 

No decurso deste quadrimestre procurámos melhorar os seguintes caminhos: 

 Cabroeiro/Cobra 

 Carapito/Alvendre/Rio-Diz 

 Coviais de Baixo 

 Coviais de Cima 

 Quinta das Terras 

 Várzea 

 Senhora dos Remédios/Barracão 

 Pocariça à Catraia dos Galegos 

 Galegos/Monte Barro 

 Zambito/nascente Rio Diz e eólicas 
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Poda de Árvores 

Em alguns locais da freguesia e à semelhança dos anos anteriores é a freguesia que desenvolve a poda de 

algumas das árvores. 

Do conjunto de colaboradores da freguesia temos três devidamente habilitados para essa tarefa. 

Mas nos locais anotados nem em todas as árvores realizamos a poda das mesmas, dependendo das nossas 

possibilidades materiais. 

Ainda assim deixamos a listagem dos locais por onde passámos: 

 Rua e Largo dos Amores 

 Quintazinha do Mouratão 

 Monte Barro 

 Bairro do Pinheiro 

 Póvoa do Mileu 

 EB1 do Espírito Santo 

 Recolha do restolho das podas na Capela do Bonfim e Escola Secundária da Sé 

 Recolha do restolho no Largo da Capela do Mileu 

 Rua das Camélias 

 Rua do Povo 

 Avenida da Igreja 

 Largo 1.º de Dezembro  

 Aldeias de Crianças SOS 
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Obras e Intervenções em Edifícios 

Praticamente temos concluído o Telheiro Comunitário na Cabreira não obstante reconhecermos a atraso 

e o prolongamento excessivo na sua conclusão, porquanto esta obra iniciou-se no final do ano de 2013. 

Ao dia de hoje, faltam apenas as pinturas finais, o barro para firmar a fornalha e a porta de entrada para 

depois podermos deixar à utilização dos interessados. 

Dizer ainda que efetuámos algumas alterações ao projeto inicial e é também umas das razões na demora 

da conclusão da obra. 

Ficam algumas fotografias reveladoras da evolução dos trabalhos realizados no primeiro trimestre de 

2016. Realizámos toda a obra com recurso dos nossos colaboradores permanentes. 

 

 

 

Ainda no âmbito das intervenções físicas nos edifícios, temos a considerar o aproveitamento que foi dado 

a uma cave no cemitério da Póvoa do Mileu para servir de arrumo ao vestuário, calçado e brinquedos 

oferecidos para a Loja Social. Realizámos a obra com o recurso aos nossos colaboradores diários. 

 

 

 

 

Outras Intervenções 

Sempre que solicitados pelos 

docentes dos estabelecimentos de ensino procedemos ao apoio na resolução de problemas ao nosso 

alcance técnico, financeiro e humano. 

Assim e neste quadro de disponibilidade considerámos o apoio:  

 EB1 da Póvoa do Mileu (corte de vegetação)  

 EB1 do Bairro do Pinheiro (poda de árvores no largo contiguo) 

 Jardim e escola de Alfarazes (limpeza da área envolvente e corte de vegetação) 
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 Escola Secundária da Sé (recolha de restos das árvores podadas, limpeza da área envolvente, 

transporte de cadeiras) 

 Jardim de Infância do Bairro do Pinheiro (limpeza e corte de vegetação na área envolvente) 

 EB1 do Espírito Santo 

 Centro Escolar da Sequeira 

 Podem ainda incluir-se a limpeza dos ringues polivalentes da Guarda-Gare contiguo à EB1 da 

Guarda-Gare, do ringue no Bairro de Santo António, Galegos e Alfarazes 

 Procedemos ainda à limpeza do lavadouro público da Póvoa do Mileu e Rio-Diz 

 Aquando da proximidade do tempo da Páscoa fizemos uma limpeza geral nos 7 cemitérios sob a 

responsabilidade da freguesia da Guarda 

 Iniciámos o arrelvamento com sistema de rega semi-automática nos 4 canteiros na rua do Povo, 

tarefa já concluída, e ainda por concluir, 2 canteiros em Alfarazes na rua Francisco Pissarra de 

Matos. Esta tarefa contou também com a colaboração de 2 formandos do IEFP que estiveram 3 

semanas connosco em formação em contexto de trabalho a quem agradecemos a disponibilidade. 

 

 

Outra importante tarefa que nos “consumiu” 3 semanas de trabalho foi a limpeza dos terrenos da 

freguesia conhecidos pela designação “baldios de Alfarazes” onde anteriormente estava um pequeno 

campo de futebol e uma pista de motocross. Com o empréstimo de uma destroçadora de matos – 

agradecemos publicamente ao Sr. Tito a cedência desse equipamento – com os nossos tractores e outros 

equipamentos, procedemos ao corte de vegetação, desbaste de árvores e arranjo de toda a área que 

equivale a vários hectares de terreno rústico, propriedade da freguesia. Registamos igualmente que 

estiveram ali envolvidos praticamente e durante as 3 semanas – mais ou menos completas em função das 

condições meteorológicas – todos os funcionários da freguesia. 
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Registamos ainda, e com a cedência por parte do município do betuminoso, a remendagem de buracos 

em algumas das vias e arruamentos da nossa freguesia a saber: 

 Alfarazes 

 Rio-Diz 

 Galegos e Catraia dos Galegos 

 Guarda-Gare 

 Zona de estacionamento entre o mercado e a Casa Paroquial na Guarda-Gare 

  

  


