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TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA FREGUESIA 

setembro/outubro/novembro 
 



Os três meses, setembro a novembro, correspondem a trabalhos marcados pela preparação dos 

cemitérios, a conclusão da limpeza dos estabelecimentos de ensino e o início dos trabalhos de 

regularização dos caminhos públicos. 

Depois, apresentamos também a referência a algumas colaborações que prestámos ao melhor 

desenvolvimento de algumas atividades concretizadas por noutras entidades. 

Deixam-se também algumas imagens alusivas à finalização da limpeza das galerias ripícolas dos rios 

Diz e Noemi, projeto maior concretizado pela freguesia da Guarda. 

 

ASSEIO URBANO: 

Trata-se do habitual e continuado trabalho de corte de vegetação, varredura das ruas e passeios, 

pequenas reparações e outras tarefas que contribuam para alguma qualificação das zonas 

urbanizadas. Insere-se também aqui o corte e a rega da relva, desbaste dos arbustos e pernadas das 

árvores. 

Neste trimestre passámos um pouco pela maioria dos bairros da cidade e principalmente pelos 

aglomerados residenciais situados na área rural da freguesia. 

 

 

LIMPEZA NOS LOGRADOUROS ESCOLARES 

O final do mês de agosto e boa parte do mês de setembro são sempre reservados à preparação, 

limpeza e pequenas reparações nos estabelecimentos escolares correspondentes aos jardins-de-

infância, escolas do 1º CEB, escolas do 2º e 3º Ciclos e mesmo secundárias. 

Corte da vegetação, poda de arbustos, lavagem de logradouros, vidraças maiores, pequenos 

consertos em passeios e outras áreas consumiram-nos quase todo o mês de setembro. 

 

 



PREPARAÇÃO DO DIA DE TODOS OS SANTOS 

Final do mês de setembro, o mês de outubro e, este ano, por causa da chuva prolongámos a 

preparação dos cemitérios até ao início do mês de novembro. 

Temos feito o melhor que as possibilidades financeiras permitem para responder à manutenção e 

limpeza dos 7 cemitérios sob a nossa responsabilidade. 

Desde 2014 temos realizado maiores intervenções nos cemitérios do Monte Barro/Quintazinha do 

Mouratão, Senhora dos Remédios e Carapito. Este ano intervencionámos com maior amplitude os 

cemitérios da Póvoa do Mileu e da Guarda-Gare. 

Estas intervenções materializam-se na lavagem das pedras, paredes, pintura, troca da estrutura de 

ferro, portas e grades, quando necessário e claro a regularização do piso em toda a extensão dos 

cemitérios. 

Este ano e de maior vulto registamos a troca do portão com duas folhas e das pedras que rematam 

as paredes principais ao portão no cemitério da Sequeira, pintámos por dentro e por fora a Capela 

do Cemitério da Póvoa do Mileu e apetrechámos com o mobiliário adequado a Capela do Cemitério 

da Guarda-Gare. 

Também neste último procedemos à pintura das paredes e lavagem das pedras.     

 

CAMINHOS RURAIS: 

É uma das principais tarefas e preocupações de qualquer Freguesia e como tal também a Freguesia 

da Guarda, com um razoável número de caminhos vê-se confrontada com esse trabalho muito difícil 

porquanto cada vez que a chuva reaparece torna-se necessário nova intervenção. 

De ressalvar que este e o próximo ano temos o apoio Financeiro do Município. 

Nos caminhos rurais e com os meios que dispomos realizamos operações de corte de vegetação, 

abertura de bueiros, reforço 

das valetas para escoar águas 

pluviais, tapamos buracos e 

regularizamos o piso dos 

caminhos. 

Nestes três meses vários 

foram os caminhos 

intervencionados: carreiras 

velhas, Monte Barro/Galegos, 

Carapito/Rio Diz, Coviais de Baixo e de Cima/Quinta das Terras, Barracão/Quintazinha do Mouratão. 

 



COLABORAÇÕES EXTERNAS 

Co-organizando ou prestando colaboração a Freguesia da Guarda com a sua equipa de 

trabalhadores no exterior tem procurado dar todo o apoio às iniciativas materializadas por outras 

entidades. 

Ressalvamos: a plantação de árvores, cerca de 130, nos terrenos de Alfarazes com o apoio dos 

Escuteiros da Guarda; o apoio que demos à Marcha Solidária do “Movimento Vencer e Viver“; o 

apoio que disponibilizámos às “Jornadas Internacionais“ dinamizadas pela Associação de Jogos 

Tradicionais. 

Estas e outras iniciativas permitiram também o importante trabalho de cooperação entre a 

Freguesia e as Associações locais. 

 

GALERIAS RIPÍCOLAS: 

Deixamos algumas imagens da conclusão dos trabalhos, em início do mês de dezembro nos rios, Diz 

e Noémi. 

 

 

 


