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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 

 

Ponto 1. Período de antes da ordem do dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Guarda, 26 de junho de 2020, 19h 
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Informação sobre a doação / permuta de terrenos em Alfarazes 

 

A Junta de Freguesia considerou importante partilhar com os Senhores Deputados a decisão 
que foi adotada em relação ao pedido formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Sé, com 
incidência na localidade de Alfarazes. 

Assim, desde recuados anos é intenção daquela entidade religiosa e da população de Alfarazes 
em garantir a construção de um conjunto de salas que sirvam para o ensino da catequese e 
claro outras atividades afins. 

Já no ano de 2007 na sessão de setembro da Assembleia de Freguesia da Sé, foi votada a 
cedência aquela Fábrica da Igreja, de um terreno para a construção de uma capela com área 
anexa disponível para a catequese.  

Essa proposta, sob a responsabilidade da Junta de Freguesia, teve a consequência na transição 
da titularidade de um terreno da Freguesia para a Fábrica da Igreja Paroquial.  

Passados estes anos a Fábrica da Igreja Paroquial dirigiu-se à Junta de Freguesia da Guarda 
suscitando a permuta do terreno em causa, por um outro também titulado pela Freguesia. 

Trata-se de fazer regressar à titularidade da Freguesia da Guarda o terreno doado em 2007 e 
paralelamente solicitaram-nos um outro terreno que agora nos propomos também doar e ao 
mesmo tempo que se formalizar a cedência, opera-se também o ato de reingresso na posse 
da Freguesia da Guarda, do terreno anteriormente oferecido. 

Ao que sabemos, agora, a pretensão da Fábrica da Igreja é construir o complexo de salas para 
a catequese e para além do terreno e casa, já sob a sua posse, necessitam do terreno contíguo 
que é da nossa Freguesia. 

Não obstante o valor em causa não obrigar à aprovação/ reprovação do que aqui se propõe 
pelos Senhores Deputados, considerámos importante prestar esta informação e no quadro do 
nosso conhecimento recolher as dúvidas e as questões que cada um dos Senhores deputados 
entender colocar. 

A acompanhar a presente informação seguem um conjunto de documentos que atestam o 
conteúdo do texto aqui apresentado: caderneta predial rústica, ata, plantas… 

 
 
















