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Ponto 1. Período de antes da ordem do dia 

 

TRABALHOS NO EXTERIOR 

 

(1 de abril a 31 de maio de 2022) 
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I. Atividades Relevantes da Freguesia 
 

Inserimos neste relatório duas atividades que pelo seu caráter diferenciador justificam a sua 

colocação neste relatório num item específico. 

A Sala do Atos localiza-se na sede executiva da Freguesia e vai ter uma galeria de fotografias dos ex-

presidentes de Junta de Freguesia após as eleições de 12/12/1976. Bem como incluirá um busto do 

rei fundador da cidade da Guarda para além dos brasões. 

Também na sede deliberativa será apresentada uma galeria com os retratos dos presidentes das 

Assembleias de Freguesia das freguesias da Sé, São Vicente, São Miguel e, desde 2013, a freguesia 

da Guarda. 

Iniciámos este processo no decurso deste ano dando sequência a uma decisão dos executivos 

anteriores, mas, os retratos, o busto, estão já concretizados desde o ano de 2019. 

Agora vamos ultimando à medida das possibilidades financeiras e das próprias empresas o que temos 

ainda de realizar na referida sala. 

Contamos até ao final do ano proceder à apresentação pública da Sala dos Atos. 

 

 

 

 

 

 

          

 

Outra proposta que nos acompanha desde recuados anos é a concretização/operacionalização da 

horta comunitária na quinta do chafariz num terreno cedido pela família Pissarra de Matos. 

Registamos com muita satisfação que esta aposta tem merecido o apoio e adesão de muitos e novos 

hortelãos que aderiram à iniciativa e inscreveram-se assim que abrimos 

as inscrições. 

Neste ano, início do mandato autárquico conseguiu-se que tenhamos 

todos os lotes preenchidos, cerca de 40, e com uma taxa de quase 50% 

de cidadãos que pela primeira vez se decidiram a ocupar um dos lotes. 

Semanalmente vamos mantendo a nossa presença na horta, seja para 

fazer a manutenção, corte de vegetação e garantir a rega de um talhão 

que ficou sob a responsabilidade da Freguesia onde plantámos ervas 

aromáticas. 

 

 



3 
 

A proposta da horta comunitária também tem despertado a 

atenção da comunicação social local nomeadamente a 

Rádio F, Rádio Altitude e Jornal “O Interior”. 

É uma proposta que pode merecer um futuro próximo 

algum alargamento havendo ainda uma maior adesão da 

população, mas a estrutura da freguesia já não poderá ir 

muito mais além. 

 

 

II. Cumprimento das Competências 
          

Conforme conversámos, e decidimos na última sessão da Assembleia de Freguesia, e apesar de ainda 

não totalmente formalizado a Freguesia da Guarda está já a procurar ajustar-se ao novo 

entendimento de partilha de competências acordadas com a CMG no início do presente ano. 

E desde então temos procurado assumir a limpeza dos logradouros dos estabelecimentos de ensino 

e até á data final do mês de maio, conseguimos realizar essa tarefa nos seguintes estabelecimentos 

de ensino: Escola Secundária Afonso de Albuquerque, escolas EB2,3 de Santa Clara, São Miguel, JI e 

EB1 das Lameirinhas, de Alfarazes, Espírito Santo, Póvoa do Mileu, Guarda-gare, Centro Escolar da 

Sequeira e Bonfim. 

Até esta altura, final do mês maio, não conseguimos completar a tarefa em todos os   

estabelecimentos, mas fá-lo-emos logo no início do mês de junho. 

 

                                                                             

 

Entretanto e ainda em sequência do acordado com a CMG procedemos também ao corte, limpeza e 

varredura dos arruamentos nas localidades do Monte Barro, Quintazinha do Mouratão, Carapito de 

São Salvador, Alfarazes, Coviais, Cabreira. 

Mas, é uma tarefa que se torna necessária repetir 

novamente seja pelas condições atmosféricas ou pela 

própria natureza do crescimento das espécies arbustivas. 

Inserimos aqui também a limpeza habitual que vamos 

realizando nos 7 cemitérios da Freguesia, cuidado da 

remoção das espécies arbustivas que vão crescendo entre 

as sepulturas, mas também da desobstrução das condutas 

das águas pluviais e pequenas reparações nos cemitérios. 
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III. Pequenos trabalhos 
 

No quadro das nossas disponibilidades humanas, técnicas e financeiras temos vindo a manter a 

realização de alguns pequenos trabalhos que objetivamente não nos competem no que foi definido 

no âmbito da transferência de competências. 

 

Ainda assim, o que conseguirmos ir fazendo e concretizámos 

nestes dois meses foi essencialmente completar a pintura de 

dois muros na Sequeira e Cabreira, vedámos o estaleiro na rasa, 

colocámos manilhas na estrada nova da Cabreira efetuámos 

várias intervenções na Sequeira na remendagem de tanques, na 

colocação de alguns cubos de granito na calçada e num 

pequeno alargamento na Rua do Espírito Santo. 

 

IV. Além das competências transferidas 
 

Nesta fase de ajustamento entre o que foi transferido e o que vinha sendo realizado pela freguesia 

ainda concretizámos algumas ações na área urbana da freguesia. 

Procedemos ao corte e limpeza no “Bairro da Caixa”, na Póvoa do Mileu onde também lavámos o 

Cruzeiro, Urbanização das Barreiras e Lameirinhas. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

      

 

                                                                                                                    

V. Colaborações prestadas 
 

No decurso destes dois meses e em consequência da organização de algumas atividades registou-se 

um maior número de solicitações para o apoio e colaboração da Freguesia. 

Apoiámos os festejos académicos, a Cáritas Diocesana, o Centro paroquial da Sé, a ACAPO, 

Associações do Bairro Nª Senhora de Fátima e Sequeira, à Casa do Pessoal da ULS, Proteção Civil, 

Tribunal Judicial da Guarda, Delegação Distrital da ANAFRE, Centro de Saúde em São Miguel e ainda 
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demos todo o nosso empenho na colaboração à “construção“ de dois canteiros nas escolas EB 1da 

Guarda-gare e Centro Escolar da Sequeira, registando por último a colaboração prestada a duas 

entidades para a utilização dos Fornos Comunitários e ainda ao grupo de desporto Escolar da EB 2,3 

de São Miguel que organizou a fase Distrital do corta-mato escolar. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


