
Requalificação do Forno Comunitário de Alfararzes 
 

 

 

 

 

Ponto 1. Período de antes da ordem do dia 

 

 

 

 

A preocupação com a recuperação do edificado correspondente aos edifícios dos Fornos 

Comunitários tem sido uma prioridade assumida por este executivo mas também pelos eleitos 

na antiga Freguesia de S. Miguel e mais recuadamente a antiga Freguesia da Sé. 

Tem-se procurado com a cadência que os recursos financeiros permitem, realizar obras em 

todos os cinco fornos da nossa Freguesia. 

Iniciou-se em S. Miguel na Sequeira, depois na Cabreira, no Carapito São salvador, nos Coviais 

de Baixo e mais recentemente em Alfarazes, sendo que estas duas últimas foram concretizadas 

no âmbito da Freguesia da Guarda. 

Acrescente-se que na localidade dos Coviais – de- Baixo a obra não está concluída porquanto 

aguardamos iniciar a negociação para a aquisição de uma outra pequena edificação contígua ao 

forno Comunitário depois de termos conseguido a compra de uma outra também ela junto ao 

Forno Comunitário. 

Sendo possível a concretização da aquisição pretendida conseguiremos um logradouro maior e 

uma maior área para um projeto mais ambicioso em redor do ciclo do pão. 

Não sendo possível teremos a oportunidade de alargar a zona de convívio do forno e ficaremos 

com um logradouro/esplanada mais reduzida. 

Todos os outros fornos comunitários estão em razoáveis condições de utilização. 



Concluindo o projeto do Forno nos Coviais-de-Baixo  e concluída que está a melhoria substancial 

no Forno de Alfarazes, podemos reafirmar que a Freguesia esteve atenta à recuperação e 

proteção de um património que é seu mas principalmente das comunidades que serviam 

anteriormente e agora podem ser novamente indutores de boas experiências associadas à 

gastronomia, à padaria e transmissão de saberes úteis para todas as idades. 

A melhoria das condições oferecidas pelo Forno de Alfarazes, inseriu-se nesta preocupação de 

preservar o edificado e ajustá-lo aos tempos presente e futuro. 

Foi honrada a garantia dada à população de que a construção existente do Forno Comunitário 

merecia uma intervenção que melhorasse substancialmente e facilitasse um acesso 

diferenciado do que ao tempo oferecia. 

A Junta de Freguesia, no final do Mandato anterior, concretizou uma proposta interventiva que 

apresentou à população. Dessa reunião pública resultou um pedido de alteração que se 

reportava à manutenção de 2 águas no telhado. Essa pretensão foi satisfeita. 

 A intervenção principal no Forno Comunitário de Alfarazes decorreu durante o período do verão 

e ficou concluída no decurso do mês de novembro. Temos agora de equipar o forno com os 

apetrechos, o que faremos oportunamente. 

No site da Freguesia encontram-se fotografias exemplificativas da evolução e da intervenção 

realizada. 

Acrescentar que a conclusão da obra corresponderá a um gosto a rondar os trinta e cinco mil 

euros e foi obra que a Junta de Freguesia deliberou enquadrar no âmbito do programa 

camarário “Salvaguarda Rural” que atribuiu a cada uma das 43 freguesias do Município um apoio 

pecuniário de trinta mil euros, aguardando a freguesia a transferência de metade deste valor. 

Decerto que só com a conclusão depois do Forno Comunitário dos Coviais de Baixo, podemos 

afirmar que ficam repostos todos os Fornos Comunitários da nossa freguesia. 

Também é certo que a obra física é a componente mais fácil do projeto global. Haja meios 

financeiros e a obra acontece. 

Mas o desafio e o maior gasto é mesmo potenciar e desafiar a comunidade a valorizar a 

utilização efetiva e regular de cada um dos 5 Fornos Comunitários. 

Registe-se a finalizar que, poucas ou mesmo nenhuma freguesia do País, terá reunido numa só 

Freguesia uma “quantidade” assim, de Fornos Comunitários 



 

    

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                         

 


