
Participação do executivo em reuniões/atividades 

(1 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021) 

 

DATA REUNIÃO/ATIVIDADE OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

07-12-2020 
Reunião com a Beiragás, na Casa do 

Povo dos Galegos. 

Ligação do gás natural à obra da Casa do Povo dos 

Galegos. 

08-12-2020 
Celebração Eucarística dos 25 anos de 

Sacerdócio do Pároco de São Miguel. 

Participação nas festividades organizadas pela 

Paróquia, de homenagem ao Sr. Padre Henrique. 

10-12-2020 
Ciclo de Conversas Guarda 2027, no 

Café Concerto do TMG. 

Sessão sob o tema “Atividade Cultural e Artística 

como Motor do Desenvolvimento no Interior”. 

11-12-2020 
Escritura da venda de um terreno da 

Freguesia, localizado em Alfarazes. 

Assinatura do contrato de venda, realizado por hasta 

pública, do lote de artigo matricial n.º 3481.  

15-12-2020 

Assembleia Municipal (AM). Participação na AM, no grande auditório do TMG. 

Reunião com os intervenientes no livro 

que a Freguesia pretende editar…  

Livro sobre a vida e obra do Sr. Carlos Brito e o Centro 

de Alcoólicos Recuperados (CAR) da Guarda. 

16-12-2020 
Apresentação de um livro sobre a Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque. 

Livro “Escola Secundária Afonso de Albuquerque – 

50 anos na Mata Municipal”, sessão na BMEL. 

17-12-2020 

Apresentação do livro “TMG 15 ANOS”, 

no Café Concerto do TMG. 

Iniciativa integrada nas comemorações do 15º 

aniversário do TMG, a convite do Município. 

Entrega de agradecimento das crianças 

da docente Ana Castanheira, na ULS. 

Homenagem, no âmbito do projeto da Freguesia de 

co-docência das Expressões nos JI da Guarda. 

18-12-2020 
Reunião com os funcionários e técnicos 

de contas da Freguesia. 

Análise do Plano de Atividades e Orçamento para 

2021, a apresentar na Assembleia de Freguesia. 

Até 23-12-

2020 

Realização e entrega, com o Sr. Jean 

Pina, de 500 Cabazes, de Natal. 

Mais de uma centena foram para os beneficiários da 

Loja Social da Freguesia. 

29-12-2020 

Contagem dos votos nas propostas 

candidatas ao Orçamento Participativo. 

Realização da ata de encerramento do Processo 

relativo à 2ª Edição do Orçamento Participativo. 

Reunião na Covilhã, com a nova 

redatora do livro sobre o CAR.  

Apresentação da nova colaboradora, do trabalho de 

redação já efetuado, bem como do pretendido. 

Sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia da Guarda. 

Entrega do “prémio” da 2ª Edição do Orçamento 

Participativo, à candidatura mais votada. 

05-01-2021 
Reunião com o Presidente da Câmara 

Municipal da Guarda. 

Apresentação do Plano de Ação da Junta de 

Freguesia para 2021. 

12-01-2021 
Reunião com a nova redatora do livro e 

com o Sr. Carlos Brito. 

Realização do plano dos trabalhos a executar pelo 

novo elemento da equipa de execução do livro. 

14-01-2021 
Reunião com o Presidente do “Guarda 

Futebol Clube”. 

Apresentação do projeto desportivo para a época 

2020/2021. 



15-01-2021 
Webinar de apresentação de um “Borda 

d’água” organizado pela EAPN. 

Apresentação de um Guia de Recursos para Pessoas 

Idosas: “Borda d’ água da pandemia”. 

19-01-2021 
A convite da CMG, visita a obras em 

andamento na/da Freguesia da Guarda. 

Visita, com o Presidente da Câmara, a obras da 

responsabilidade do Município e da Freguesia. 

24-01-2021 
Eleições Presidenciais: colaboração no 

decorrer do ato eleitoral. 

Abertura das Assembleias de voto; entrega de votos 

antecipados; auxílio a eleitores e nas mesas de voto. 

26-01-2021 

Reunião, via zoom, do Núcleo Executivo 

do CLAS. 

Análise e parecer sobre a candidatura do NDS, à 8ª 

Geração do Programa Escolhas. 

Reunião com a professora Yolanda 

Ferreira. 

Apresentação de uma proposta de ioga em meio 

escolar. 

02-02-2021 
Acompanhamento, durante todo o mês 

de fevereiro, nas obras na Cabreira. 

Realização de vários contatos, no sentido de facilitar 

o alargamento de uma via de ligação. 

03-02-2021 
Celebração dos 7 anos do Programa 

“Europa para os Cidadãos”. 

Participação no evento online “Citizens For Europe: 

The Success Stories”. 

08-02-2021 
Reunião com os técnicos que 

acompanham a obra nos Galegos. 

Início da execução do muro de suporte ao longo da 

frontaria/entrada da Casa do Povo dos Galegos. 

09-02-2021 
Recolha de bens essenciais, doados pela 

Igreja Maná da Guarda. 

Recolha do apoio alimentar disponibilizado à Loja 

Social, “Mão Amiga”, da Freguesia. 

17-02-2021 
Reunião nas obras da Cabreira, sob a 

responsabilidade da CMG. 

Verificação da obra com o Técnico e o Presidente 

Câmara Municipal da Guarda (CMG). 

19-02-2021 
Reunião Geral com os funcionários do 

Serviço Administrativo da Freguesia. 

Verificação, apresentação e solicitação de sugestões 

sobre procedimentos vários. 

22-02-2021 

Webinar sobre “O ar que eu respiro… no 

interior”. 

Inserido no Projeto “O ar que eu respiro” da ABAE 

(Associação Bandeira Azul Europa). 

Reunião Técnica sobre a obra do 

Cemitério da Guarda Gare. 

Verificação dos procedimentos em falta para a 

conclusão da obra. 

23-02-2021 
Reunião com a Sr.ª D. Elisa Bogalheiro e 

o Sr. Carlos Brito. 

Execução de tarefas do Plano de trabalhos, para o 

livro sobre o Centro de Alcoólicos Recuperados. 

24-02-2021 

Webinar "O Voluntariado e o 

Associativismo". 

Iniciativa do CLDS 4G "Guarda Ger(a)ção", 

enquadrada na atividade "AssociART". 

Sessão de divulgação do Programa de 

Apoio à Produção Nacional. 

Iniciativa da CIBSE em parceria com o NERGA e a 

AESE (Associação Empresarial da Serra da Estrela). 

26-02-2021 
Assembleia Municipal da Guarda, no 

grande auditório do TMG. 

Sessão ordinária de fevereiro, para discussão e 

votação de assuntos de interesse para o Município. 

27-02-2021 
Reunião com as Juntas de Freguesia, no 

Auditório do TMG. 

Breve caracterização/linhas gerais do Programa 

“Censos 2021”, no âmbito do Concelho da Guarda. 



6 e 7 – 03 - 

2021 

Formação no âmbito dos Censos/21, no 

auditório da Freguesia, em S. Miguel. 

Preparação de coordenadores (e subcoordenadores) 

para os Censos, ao nível das Freguesias. 

11-03-2021 
Sessão informativa “A Guarda sem 

fogos depende de todos”, no TMG.  

Promovida pelo Município da Guarda para as Juntas 

de Freguesia, em parceria com a GNR e o ICNF. 

12-03-2021 
Reunião com a Vereadora da CMG, 

Cecília Amaro. 

Apresentação de um plano Municipal para cuidar dos 

gatídeos. 

15 a 19-03-

2021 

Seminário Nacional Eco-Escolas 2021, 

da ABAE, em formato virtual. 

Participação no encontro anual para professores e 

técnicos de municípios parceiros. 

16-03-2021 
Reunião com uma empresa de 

consultadoria. 

Discussão de propostas/possibilidades de apoio à 

formulação de candidaturas. 

17-03-2021 
Reunião com a engenheira responsável 

pelo projeto do Forno de Alfarazes. 

Entrega do projeto de ampliação e recuperação do 

Forno Comunitário de Alfarazes. 

19-03-2021 
3º webinar do VIII Fórum da Rede 

Portuguesa de Municípios Saudáveis. 

Sob o tema “Planeta: Ecologia e Saúde” para debate 

da relação entre questões ecológicas e saúde. 

22-03-2021 Assinalar do Dia Mundial da Árvore, 

com a plantação de algumas dezenas de 

árvores. 

Cerca de duas dezenas de árvores, no Parque Urbano 

do Rio-Diz, com a “equipa” da CMG. 

23-03-2021 

Nos “pomares” da Freguesia, das Giestas e Noéme, 

foram 50 castanheiros, doados pelo ICNF. 

Presença na sessão de esclarecimento 

sobre a Carta da paisagem da Guarda. 

Património Cultural e Imaterial do Município da 

Guarda. 

24-03-2021 Webinar sobre “Mercado de Trocas”. 
Participação na iniciativa dinamizada pelo CLDS 4G 

“Guarda Ger(a)ção”. 

25, 26 e 27 -

03-2021 

Formação de recenseadores para os 

Censos 2021. 

Formação sobre as aplicações a usar nos censos, por 

recenseadores e sub/coordenadores. 

31-03-2021 
Reuniões dos Censos 2021, com os 

recenseadores da Freguesia da Guarda. 

Preparação, com a Delegada Municipal, da 1ª 

fase/distribuição códigos para os Censos. 

 


