
Forno Comunitário de Alfarazes 

 

A Freguesia da Guarda é detentora de cinco fornos comunitários a saber: Sequeira, Carapito, 

Cabreira, Coviais de Baixo e Alfarazes. 

Os três primeiros encontram-se em bom estado de conservação e vão sendo concretizadas as 

tarefas de manutenção e limpeza necessárias. 

 

A obra do forno dos Coviais de Baixo ainda não foi concluída porquanto na fase final de 

reconstrução surgiu a possibilidade de adquirir um casebre contíguo. Com a compra só possível 

no final do ano anterior, e ainda com a eventualidade de uma outra aquisição, é por ora opção 

da Junta de Freguesia não proceder à conclusão da obra, excetuando alguns retoques 

necessários, de modo a perceber se podemos equacionar um projeto global com os três edifícios 

ou apenas com os dois que são já titulados pela Freguesia da Guarda. 

 

No que se refere ao forno comunitário de Alfarazes é evidente o menos bom estado de 

conservação e até manutenção daquele edifício, localizado num dos largos da localidade. Foi 

sempre intenção da Junta de Freguesia realizar em Alfarazes o que foi concretizado nos outros 

locais, cujos fornos comunitários estavam em mau estado e, noutros casos, parcialmente 

destruídos. Mas, também aqui se arrastaram as negociações para a aquisição de um terreno 

encostado ao atual edifício, que se goraram já no início deste ano. 

 

Não sendo possível a aquisição do terreno pretendido, e tendo em nossa posse um projeto para 

a realização da obra de beneficiação e ampliação do existente, foi lançado no final de março um 

procedimento concursal de consulta prévia, no âmbito do CCP (Código de Contratos Públicos) 

a quatro empresas da Guarda para, se assim entendessem, apresentarem uma proposta 

orçamental de execução da obra projetada. O preço base apresentado no caderno de encargos 

cifrava-se em trinta e oito mil euros e previa-se o eventual início no decurso do mês de maio. 

 

Entretanto ficando o concurso 

deserto optámos por uma revisão do 

projeto reduzindo a opção a uma 

melhoria do edificado existente ao 

invés de apostarmos como 

anteriormente num outro piso que 

em termos estéticos e de 

enquadramento não era a melhor 

opção. Com a revisão do projeto e com um preço base de 24.900.00 foi lançado um novo 

procedimento e preconizamos que oportunamente a obra poderá ter o seu início. 

https://fg.secure.force.com/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000zEkXzEAK
https://www.youtube.com/watch?v=txKIsLAdi5E&t=34s
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001Nd4RUAS
https://www.youtube.com/watch?v=nlAqs_HBD5A
https://www.youtube.com/watch?v=nlAqs_HBD5A

