
 
 

Participação do executivo em reuniões/atividades 
(1 de setembro a 30 de novembro de 2020) 

 

DATA REUNIÃO/ATIVIDADE OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

01-09-2020 
Reunião com o representante da 
empresa “EDIGMA” 

Apresentação / informação de / sobre painéis 
informativos eletrónicos e outra sinalização 

03-09-2020 
Reunião com o Presidente da Câmara 

Municipal da Guarda (CMG). 

Discussão de possibilidades de cooperação entre a CMF 

e a Freguesia.  

10-09-2020 
Inauguração do Espaço Empresa, na 

CMG. 

Presença na iniciativa, cujo objetivo é o apoio ao 

empreendedor, investidor e empresário. 

11-09-2020 
Apresentação do livro “Simétrio” – 1º 

livro do jovem escritor André. 

Presença na iniciativa da Editora Chiado na esplanada 

do café in-out. 

12-09-2020 
96º Aniversário do Núcleo da Guarda da 

Liga dos Combatentes 

Presença na cerimónia junto ao monumento que 

regista as vítimas mortais em combate no ultramar. 

15-09-2020 
Reunião presencial do Núcleo Executivo 

do CLAS. 

Discussão dos pedidos de parecer para equipamentos 

sociais. 

21-09-2020 

Reunião com os professores do projeto 

da Freguesia nos Jardins de Infância (JI). 

Preparação do reinício das atividades de co-docência 

nos JI. 

Ageing Congress 2020, online sob o tema 

“Envelhecimento como um todo” 

Discussão de temas promotores de um 

envelhecimento ativo e saudável. 22-09-2020 

23-09-2020 
Visita à Biblioteca Escolar do Bairro da 

Luz, ganhadora da 1ª edição do OP. 

Relançamento da 2ª edição do Orçamento 

Participativo (OP) da Freguesia. 

25-09-2020 

Reuniões nas Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB). 

Preparação do reinício do projeto para aos 1º e 2º anos: 

“Estou atento assim aprendo melhor”. 

Sessão ordinária de setembro da 

Assembleia de Freguesia (AF). 

Participação na sessão correspondente à AF ordinárias 

de setembro. 

25 a 27 – 09 

– 2020 

Greenfest: “o maior Movimento de 

Sustentabilidade do País”. 

Participação no programa digital disponível, sob o tema 

“A Retoma Sustentável no Pós-Pandemia”. 

27-09-2020 
Inauguração de uma Escultura de ferro, 

em Alfarazes. 

Presença na cerimónia de homenagem às lavadeiras 

daquela localidade da Freguesia. 

29-09-2020 

Assembleia Municipal (AM), no grande 

auditório do TMG. 

Presença na AM correspondente à sessão ordinária de 

setembro. 

Reunião presencial do TuDecides+ - E7G Balanço das atividades desenvolvidas. 

Reunião presencial do “PitStop” 
5ª reunião do consórcio para balanço das ações 

realizadas. 
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30-09-2020 
Reunião do professor Miguel Bico com 

os alunos séniores da ginástica. 

Preparação do recomeço da ginástica sénior a decorrer 

na Sede Deliberativa da Freguesia. 

01-10-2020 

Comemorações do Dia Nacional da 

Água, a convite da CMG. 

Participação nas comemorações, no Miradouro 

Hidrográfico das Três Bacias e na Montanheira. 

Apresentação da 1ª Agenda Cultural da 

Beira Interior, na sede da CIMBSE. 

Iniciativa da Candidatura da Guarda a Capital Europeia 

2027, com a parceria (CIMBSE). 

02-10-2020 
Reuniões nas Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB). 

Preparação do reinício do projeto para aos 1º e 2º anos: 

“Estou atento assim aprendo melhor”. 

06-10-2020 
Assinatura de Protocolo entre a 

RANDSTAD e a CMG, na Sala da AM 

Presença na sessão de assinatura do Protocolo de 

Colaboração e Contrato de Arrendamento 

07-10-2020 Reunião com a Vereadora Cecília Amaro 
Aferição de questões relacionadas com as áreas 

ajardinadas e com a toponímia  

10-10-2020 
Celebração dos 5 anos da Casa do 

Benfica da Guarda 

Comemoração do aniversário com homenagem ao 

“Nini” 

13-10-2020 
Sessão extraordinária da AM, na 

respetiva sala, na CMG 

Participação no ato eleitoral para o cargo de presidente 

da CCDR do Centro 

15-10-2020 
Webinar sobre “A saúde mental e a 

pobreza: que ligação”. 

Organização da EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti-

pobreza. 

17-10-2020 

Lançamento do livro “De Conto a 

Romance – volumei II”, na BMEL 

Sessão de Apresentação do 2º livro do autor Carlos 

Galinho Pires 

Apoio e presença na Festa de Nossa 

Senhora de Fátima, padroeira dos 

Galegos 

Procissão noturna entre Galegos – Catraia dos Galegos 

e Torre e celebração religiosa na Capela local 

18-10-2020 
Dia aberto do canil Municipal da Guarda 

e visita às suas recentes obras 

Assinatura de protocolo de colaboração entre a CMG e 

as Associações de Proteção de Animais 

24-10-2020 

Inauguração pelo Presidente da CMG de 

uma escultura, no Pólis. 

Memorial de Homenagem às vitimas de cancro, às suas 

famílias e à liga Portuguesa Contra o Cancro 

Apresentação do livro “O Interior – 20 

anos 20 autores” 

Presença na celebração do 20º Aniversário do 

semanário “O interior” 

26-10-2020 
Inauguração da exposição “Habitar a 

Obra” de Helena Almeida 

Presença no Museu Regional da Guarda na abertura da 

exposição da Coleção de Serralves 

30-10-2020 
Celebração dos 15 anos do Teatro 

Municipal da Guarda 

Projeção do filme “Do lado de dentro”, seguida de 

conversa com o realizador, Hugo Moreira 

31-10- e 1-

11-2020 

Apoio aos visitantes dos 7 cemitérios sob 

a responsabilidade da Freguesia 

Informação e orientação no cumprimento das regras 

sanitárias devidas à pandemia 



 
 

02-11-2020 
Escritura da compra da casa/ruína 

contígua ao forno dos Coviais de Baixo 

Aquisição do espaço que permitirá o alargamento e 

maior segurança da obra realizada no Forno 

03-11-2020 
Reunião técnica na Casa do Povo dos 

Galegos 

Definição da continuidade / conclusão dos trabalhos de 

requalificação da edificação 

05-11-2020 
Reunião com a representante do 

Instituto Clínico das Beiras. 

Apresentação, pela Terapeuta da Fala, Dr.ª Ana Cabral, 

de um projeto sobre “consciência fonológica”.  

06-11-2020 
Reunião com Sr. Armindo Presidente do 

Grupo Desportivo do Mileu (GDM) 

Análise do Protocolo de cedência de instalação para 

Sede do GDM, com a ex-freguesia de S. Vicente 

07-11-2020 
Apresentação do 2º CD do Grupo de 

Cantares da Associação CSR da Sequeira 

Presença / audição do CD da “Avó para os Netos”, no 

Café Concerto do TMG 

11-11-2020 
Reunião com o Instituto Clínico das 

Beiras. 

Para eventual colaboração na ação do Instituto nas 

escolas do 1º Ciclo e nos jardins-de-infância 

13-11-2020 
Reunião com o Prof. Daniel Branquinho 

da Escola Desportiva Unida UP. 

Possibilidade de colaboração num estudo sobre os 

hábitos / práticas desportivas das crianças da Guarda. 

16-11-2020 
Reunião com o Presidente e Técnicos da 

CMG. 

Discussão de assuntos diversos, particularmente da 

Preparação das Eleições Presidenciais. 

19-11-2020 
Sessão “Contextos Recreativos Noturnos 

e Violência Interpessoal”, via zoom. 

Trabalho em rede, multidisciplinar para lidar com a 

problemática, no âmbito da violência interpessoal. 

20-11-2020 
Reunião de “vistoria” às obras na Linha 

da Beira-Baixa. 

Verificação da ligação técnica da linha da Beira-Baixa 

com a linha da Beira-Alta 

23-11-2020 
Visita a diferentes locais indicados pela 

Junta para futuras Assembleias de Voto. 

Deslocação aos locais onde a Junta sugeriu criar / 

deslocalizar algumas Assembleias/Mesas de Voto. 

24-11-2020 

Reunião de comissão Municipal de 

Toponímia. 

Participação/sugestão de topónimos/resolução de 

questões relacionadas com números de polícia. 

Solicitação do CLAS, via digital. Pronúncia sobre parecer. 

25-11-2020 

Reunião via online. Sobre o desenvolvimento empresarial na nossa região 

Reunião com a Prof/Pintora Elisabete 

Ramires. 

Conclusão dos retratos dos ex-Presidentes das Juntas 

que deram origem à atual Freguesia da Guarda. 

26 e 27-11-

2020 

Comemorações do Feriado Municipal / 

Dia da Cidade, dos seus 821 anos. 

Participação no espetáculo no T.M.G, no Hastear da 

Bandeira, na Sessão Solene e na Inauguração do 

elevador da Torre dos Ferreiros. 

29-11-2020 
Colheita de Sangue pelo Instituto 

Português do Sangue e Transplantação. 

Colaboração com o Instituto, cedendo a sala de 

conferências da Freguesia da Guarda para a recolha. 

 


