
1 
 

 

 

 

 

 

Ponto 1. Período de antes da ordem do dia 

 

TRABALHOS NO EXTERIOR 

 

(1 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2022) 

 

 

No trimestre correspondente à documentação que é presente à Sessão Ordinária da Assembleia de 

Freguesia de setembro, consideramos os trabalhos essenciais que foram desenvolvidos, e aqui 

apresentados, compreendendo uma subdivisão que, inicialmente, se transcreve para facilitar a 

leitura dos senhores deputados. 

Sempre é possível confirmar, ou aprofundar, esta informação visualizando o sítio eletrónico, semana 

a semana, o conjunto dos trabalhos concretizados. 

Assim, optamos por estruturar o presente documento considerando: 

 
I. AS COMPETÊNCIAS DA FREGUESIA ............................................................................................... 2 

II. PARA ALÉM DAS COMPETÊNCIAS ................................................................................................. 3 

III.    COLABORAÇÕES DISPONIBILIZADAS .............................................................................................. 4 

IV.    OUTRAS INTERVENÇÕES ............................................................................................................ 4 
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I. AS COMPETÊNCIAS DA FREGUESIA 
 

No âmbito do auto de transferência estabelecido com a Câmara Municipal no quadro legal estatuído 

pela Lei 50/2018 e o DL 57/2019, a Junta de Freguesia manteve os agregados rurais da freguesia 

devidamente libertos da vegetação intrusiva que cresce nos arruamentos, sabendo que a resposta 

deve ser mais pronta, e agora poderá ser mais eficaz e eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Os caminhos rurais, pela inexistência da chuva durante vários meses e o trabalho realizado 

anteriormente, garantiram um razoável estado de conservação, seja na plataforma rodo-pedonal, 

seja no conjunto da vegetação que cresce nas bermas, valetas e taludes que suportam os caminhos 

rurais. Houve sim, e cremos em tempo oportuno, um corte correto daquela vegetação e, na quase 

totalidade dos caminhos, foi necessário recorrer às equipas profissionais de sapadores florestais pela 

vastidão quilométrica da rede de caminhos rurais e pela necessidade de corresponder a outras 

necessidades realizadas pelos trabalhadores da freguesia. 
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Outra materialização correspondente a outra competência, cuja concretização foi ainda iniciada em 

meados de agosto, é a limpeza dos logradouros escolares. E também aqui recorremos às equipas de 

sapadores florestais para anteciparmos, ao início de setembro, o corte e limpeza da vegetação dos 

logradouros escolares, não obstante termos, até meados de setembro, quando se iniciam as aulas, 

para o realizar. Ainda assim, tudo ficou cortado, varrido, mondado e limpo, nas condutas das águas 

pluviais, na totalidade dos estabelecimentos de ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo e secundário. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PARA ALÉM DAS COMPETÊNCIAS 
          

De um modo geral, vamos procurando responder às solicitações que os cidadãos vão fazendo chegar 

à Junta de Freguesia e, na sua grande maioria, são encaminhados para a Câmara Municipal com 

indicação aos cidadãos. Noutras circunstâncias, e verificando a necessidade da resposta mais pronta 

e atempada, a Junta de Freguesia, não obstante comunicar à Câmara Municipal da Guarda, realiza a 

tarefa suscitada. 

Deixamos aqui algumas dessas situações que normalmente acontecem no período de calor, e 

correspondem ao crescimento excessivo da vegetação nos arruamentos. Assim, a Junta de Freguesia 

cuidou, na área da limpeza urbana em alguns bairros e arruamentos, nomeadamente: 

▪ Bairro da “Caixa”/ Rua Duque de Bragança 

▪ Largo 1º de Dezembro 

▪ Urbanização do Ferrinho 

▪ Praceta de S. Cristóvão 

▪ Cuidámos do Centro de Saúde de S. Miguel e de algumas zonas verdes da Rua da 

Corredoura e S. Pedro 
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III. COLABORAÇÕES DISPONIBILIZADAS 
 

Como tem sido habitual, a Junta de Freguesia vai prestando e 

disponibilizando os seus recursos às entidades associativas que os 

solicitam. 

Nesse sentido, ressaltamos a colaboração que conseguimos prestar à 

organização “Santos da Guarda” e às diversas associações e 

movimentos informais que nos seus bairros promoveram os 

tradicionais bailes dos Santos Populares. 

Recordamos que se trata de uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal da Guarda e tem a sua concretização assente no esforço do 

movimento associativo. 

Durante este período, procurámos ainda dar resposta ao 

NERGA com a limpeza da envolvente do edificado, ao 

Clube Escape Livre na preparação da atividade anual junto 

da Cápsula do Tempo. 

À Cáritas Diocesana, sempre temos manifestado todo o 

nosso apoio ao excelente trabalho solidário que aquela 

instituição desenvolve no seu dia-a-dia. E, por isso, 

juntamos os nossos meios de modo a completar o 

pretendido e realizado pela Cáritas Diocesana da Guarda. 

Depois, à Associação de Jogos Tradicionais da Guarda, a Escola Carolina Beatriz Ângelo da Sequeira e 

apoiámos, de vários modos, as festividades dos locais da Quintãzinha do Mouratão, Sequeira e bairro 

Nossa Senhora de Fátima.  

    

IV. OUTRAS INTERVENÇÕES 
 

Anotamos também o conjunto de algumas intervenções que dinamizámos com os nossos 

trabalhadores, com especial destaque para o cuidado possível com a horta comunitária e os sete 

cemitérios da freguesia. 

Mantivemos o apoio na rega de algumas árvores em alguns bairros. 

Durante este período, cooperámos na colocação de algumas placas de toponímia, procedemos à 

reparação nos tanques da Quintãzinha do Mouratão e na Rasa, procedemos à arrumação, pequenas 

obras e pintura na “Casa da recolha do leite” na Sequeira, rebaixamento de passeios numa área 

frequentada por cidadão com mobilidade reduzida. 

Também os nossos terrenos na zona do Noéme e os nossos estaleiros mereceram o cuidado devido, 

tal como a rega das árvores de fruto que aí mantemos, com cerca de 150 árvores no total. 

 

 

                                                 


