
Participação do executivo em reuniões/atividades 
(1 de setembro a 30 de novembro de 2018) 

 

DATA REUNIÃO/ATIVIDADE OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

01-09-2018 

Sunset 1056: encerramento do “Verão 

em Alta”, na Torre de Menagem. 

Participação na iniciativa de “despedida” do 

Programa de animação da cidade durante o verão. 

Festa de Nossa Srª. dos Remédios. Presença nos festejos populares de Alfarazes. 

03-09-2018 

Reunião com o vereador da CMG, Eng.º 

Sérgio Costa. 

Verificação da necessidade de algumas intervenções 

na parte baixa da Freguesia. 

Reunião na H Sarah Trading em Seia, no 

âmbito do Projeto GSD. 

Solicitação de resíduos têxteis para realizar aventais 

para o Projeto “Guarda Sem Desperdício” (GSD). 

04-09-2018 

Inauguração da exposição de prémios do 

sorteio do MVV, no hall da CMG. 

Presença e atribuição de um prémio da Freguesia 

para a Caminhada Pequenos passos Grandes gestos 

Reunião com a dirigente Ana Santos de 

“Os Sanchos”. 

Apresentação da Academia de Formação 

Desportiva, na modalidade de Basquetebol. 

07-09-2018 

Cerimónia de entrega do prémio 

Eduardo Lourenço 2018, na BMEL 

Presença na sessão com o escritor, crítico literário, 

tradutor e académico Basílio Losada Castro. 

Receção ao passeio sénior da Freguesia 

de Sta. Joana do Concelho de Aveiro 

Apoio logístico, particularmente na visita ao Centro 

histórico da Guarda. 

11-09-2018 

Reunião na CMG. 
Discussão do projeto de melhoria do logradouro 

público na rua da corredoura. 

Reunião de início do ano letivo, no 

Jardim de Infância (JI) das Lameirinhas. 

Participação nas reuniões com os encarregados de 

educação, no sentido de divulgar a intervenção da 

Junta na área da educação, nomeadamente os 

projetos de continuidade e o novo: “Guarda Sem 

desperdício”, no âmbito do Programa JUNTAr, de 

Economia Circular. 

12-09-2018 

Início do ano letivo, no JI da Póvoa. 

Início do ano letivo, no JI de Alfarazes. 

Início do ano letivo, no JI do B. da Luz. 

13-09-2018 

Início do ano letivo, no JI de São Miguel. 

Passeio a Guimarães com o Movimento 

“Esperança e Vida”. 

Organização e participação na iniciativa do grupo de 

séniores da Freguesia. 

15-09-2018 
94º Aniversário do Núcleo da Liga dos 

Combatentes da Guarda. 

Presença nas comemorações, nomeadamente na 

inauguração do monumento evocativo. 

17-09-2018 
Reunião na Escola Básica do 1º Ciclo 

(EB1) da Póvoa do Mileu. 

Participação na reunião de início do ano letivo com 

os encarregados de educação, divulgando a 

intervenção da Junta.  

18-09-2018 

Reunião no JI do Bairro do Pinheiro. 

Reunião com a responsável técnica do 

Gabinete “5entidos”. 

Verificação da continuidade do projeto “Estou 

atento, aprendo melhor”. 



19-09-2018 

Reunião da Comissão Municipal de 

Toponímia, na CMG. 

Participação na discussão sobre os topónimos da 

cidade. 

Reunião na EB1 do Bairro do Pinheiro. Participação nas reuniões de início do ano letivo 

com os encarregados de educação, no sentido de 

divulgar a intervenção da Junta. 
20-09-2018 

Reunião na EB1 de Alfarazes. 

Reunião na EB1 da Estação. 

Tertúlia promovida pela FNA, no 

Auditório do CFAD. 

Participação na tertúlia “ cidadania e solidariedade” 

organizada pela Fraternidade Nuno Álvares. 

21-09-2018 
Receção a uma Escolados Açores. Visita à Guarda de 30 alunos e 5 professores. 

IV Edição da Feira-Farta. 

Decoração do stand da Freguesia. 

22-09-2018 Presença na inauguração e no stand da Freguesia  

23-09-2018 Presença no stand e no encerramento da Feira. 

24-09-2018 

Reunião da RLIS. 
Discussão de casos sociais com os parceiros Cáritas 

e Cruz Vermelha. 

Ação de sensibilização sobre o “Mundo 

dos Surdos”, na BMEL. 

Presença na organização da Associação de Surdos 

da Guarda, para marcar o Dia nacional do Surdo. 

26-09-2018 
II Ciclo de Tertúlias “Conversa Fiada, 

Velhice Adiada”, no Café Concerto. 

Presença na Tertúlia "Inspira, respira e não pira"!, 

sobre Mindfulness-atenção plena. 

27-09-2018 

Assembleia de Freguesia (AF). Realização da sessão ordinária de setembro da AF. 

II Challenge de Triatlo da CERCIG, na 

barragem do Caldeirão. 

Apoio e presença no jantar-convívio de entrega de 

prémios aos participantes. 

28-09-2018 
Reunião com o representante da 

empresa Ovo Solutions. 

Verificação de materiais e respetivas propostas de 

orçamento para o GSD. 

30-09-2018 

Início das atividades da nova época do 

“Clube Guarda Basket”.  

Presença na Jornada de convívio com atletas e 

encarregados de educação, na sede do Clube. 

Caminhada “Trilho das 5 fontes”, com 

partida e chegada à Quintazinha. 

Participação e apoio à organização: Comissão de 

Festas e Associação da Quintazinha do Mouratão. 

Apresentação, por Carvalho Rodrigues 

do livro de Aires Dinis… 

Presença na sessão sobre o livro “Ricardo Jorge: a 

saúde pública e as perversões do municipalismo” 

01-10-2018 

Passagem da “tocha da paz” pelos 

Agrupamentos de Escolas da cidade. 

Presença no Centro Escolar da Sequeira, integrado 

na Rota Europeia da Peace Run. 

Dia do Idoso assinalado pela Câmara 

Municipal da Guarda (CMG). 

Participação com um grupo de idosos da Freguesia, 

no passeio a Salamanca, organizado pela CMG. 

Apresentação pública do Projeto de 

Economia Circular da Freguesia.  

Lançamento do “Guarda Sem Desperdício” (GSD), 

no Auditório da sede deliberativa da Freguesia. 

02-10-2018 
Formação de um grupo de alunos da/na 

ESTG, no âmbito do Projeto GSD. 

Sensibilização para a compostagem/transformação 

de resíduos em substrato e contra o desperdício. 

05-10-2018 
VIII Encontro de Grupo de Cantares da 

Guarda, organizado pelo NDS.  

Presença nas celebrações dos 15 anos do Grupo de 

Cantares "A Mensagem”, do NDS. 



06-10-2018 
Caminhada “Pequenos Passos, Grandes 

Gestos”, do MVV da LPCC. 

Participação e apoio à organização da extensão da 

Guarda do Movimento Vencer e Viver (MVV). 

10-10-2018 
Assembleia do Conselho Local de Ação 

Social, na BMEL.  

Apresentação do Projeto da Freguesia da Guarda, 

GSD, a convite do Município. 

12-10-2018 
Sessão de esclarecimento na sede da 

Associação da Quintazinha do Mouratão. 

Convite à população de Monte Barro e Quintazinha, 

para a CMG explicar a intervenção no rio Noéme. 

13-10-2018 
Reunião no TMG com o Vereador e 

equipa da Área da Cultura da CMG. 

Início da organização das Freguesias que quiserem 

participar no desfile de Carnaval/2019. 

19-10-2018 
Seminário "Envelhecer no Lugar", no 

auditório do Paço da Cultura. 

Presença na iniciativa organizada pelo Centro de 

Estudos Ibéricos. 

22-10-2018 

Apresentação do projeto de ampliação 

das instalações do Canil Municipal. 

Presença na sessão de Assinatura de Protocolos de 

Colaboração com as Clínicas Médicas Veterinárias. 

Reunião da RLIS com a presença dos 

parceiros. 

Discussão de casos sociais, nomeadamente de 

estudantes carenciados do IPG. 

Comemoração do 134º Aniversário da 

instalação da PSP na cidade da Guarda. 

Presença na sessão que decorreu no salão nobre e 

na exposição de meios, na Praça Luís de Camões. 

23-10-2018 
Visita do Sr. Primeiro-Ministro, à fábrica 

Coficab em Vale de Estrela. 

Presença na Assinatura de um Contrato de 

investimento entre a AIECP e aquela unidade fabril. 

24-10-2018 

Entrega de diplomas aos alunos do 1º 

CEB do Agrupamento de Escolas da Sé. 

Participação na entrega de diplomas de excelência e 

de mérito, no salão da Escola da Sé. 

Ação promovida pela AMA – Agência de 

Modernização Administrativa. 

Realização da formação de coordenadores dos 

“Espaço do cidadão”, em Aveiro. 

25-10-2018 

7ª Reunião do Consórcio do Projeto “tu 

decides+…” – E6G, do NDS. 

Balanço das atividades dinamizadas e apresentação 

das previstas até dezembro. 

1º Reunião do Consórcio do Projeto “pit 

stop”. 

Balanço das atividades do anterior Projeto Pit Stop 

e apresentação das ações a realizar no atual. 

26-10-2018 

Diplomas do Secundário, 2º e 3º CEB do 

Agrupamento de Escolas da Sé.  

Participação na entrega de diplomas de excelência e 

de mérito aos alunos do Agrupamento, na sua sede. 

Reunião com os docentes que ministram 

as expressões nos JI. 

Discussão de propostas de outras actividades para 

as crianças, as educadoras e os pais. 

29-10-2018 
Workshop do projeto GSD, no Forno 

Comunitário da Sequeira. 

1ª Ação de combate ao desperdício alimentar, 

promovendo o “desperdício zero na cozinha”. 

30-10-2018 
Workshop do projeto GSD com os alunos 

da ESTH, em Seia. 

Preparação do grupo de alunos que sensibilizarão a 

população para combater o desperdício alimentar. 

03-11-2018 
37º Aniversário do Grupo Desportivo das 

Lameirinhas, na sua sede. 

Participação no almoço-convívio comemorativo, dos 

37 anos da Instituição - IPSS. 

07-11-2018 
3º “Salão de Outono – Aberto para 

obras”, no Museu da Guarda. 

Presença na Sessão de Abertura do Salão, com 

trabalhos resultantes do SIAC. 



08-11-2018 
Inauguração da exposição fotográfica da 

Liga dos Combatentes, no TMG. 

Mostra da presença do contingente militar 

português na I Grande Guerra Mundial 1914-1918. 

09-11-2018 

Encontro sobre o Programa "estou 

atento assim aprendo melhor". 

Ação dinamizada em parceria com os “5Sentidos”, 

para professores e representantes de pais. 

Workshop do Centro de Emprego e 

Formação Profissional da Guarda. 

Presença na sessão sobre o Centro Qualifica, no 

âmbito dos “Dias Europeus do Empregador”. 

10-11-2018 

Reunião com o Sr. Jean Pina. 
Articulação do apoio social/entrega de cabazes para 

o Natal. 

5º Aniversário da Freguesia de Viseu, no 

Multiusos da cidade. 

Participação no Jantar de Gala Solidário, 

comemorativo dos 5 anos da Freguesia de Viseu. 

4ª Edição do Mercado “Saberes, sabores 

e tradições”, em São Miguel. 

Presença na iniciativa do CLDS, no Mercado de São 

Miguel, na Guarda Gare. 

11-11-2018 

Sessão evocativa do armistício, pela Liga 

dos Combatentes da Guarda. 

Participação nas cerimónias de celebração dos 100A 

da assinatura do tratado de paz da I Grande Guerra. 

Festival das sopas, na Quintãzinha do 

Mouratão. 

Organização da mordomia da festa de agosto e dos 

dirigentes da Associação da Quintãzinha. 

Festejos do dia de São Martinho, na 

Associação de Alfarazes. 

Presença no magusto comunitário e baile, 

organizados pela ACDAlfarazes. 

13-11-2018 
Formação da Associação Nacional de 

Freguesias sobre o SNC-AP, na Guarda. 

Participação na Ação sobre o novo Sistema 

Contabilístico para a Administração Pública e local. 

14-11-2018 

Formação da AMA. 2ª Formação da AMA sobre o Espaço do Cidadão. 

Sessão na Sala Almeida Santos, no 

edifício da Câmara Municipal. 

Apresentação pública do Plano Regional do 

Ordenamento Florestal - Centro Interior. 

15-11-2018 

Reunião técnica. 
Avaliação do andamento da obra no cemitério da 

Guarda – Gare. 

Projeto Ephemera - Biblioteca e Arquivo 

de José Pacheco Pereira -, na BMEL. 

Presença na sessão de apresentação, com José 

Pacheco Pereira. 

17-11-2018 

Feira da Castanha ADEFES, no mercado 

de São Miguel, na Guarda Gare. 

Participação na iniciativa da Associação de 

Freguesias a que a Freguesia da Guarda pertence. 

"Café Memória Faz-se à Estrada", no 

café concerto do TMG. 

“Vamos falar sobre a Doença de Alzheimer e outras 

demências" foi este o tema da Conferência. 

56º Aniversário do Centro Cultural da 

Guarda, no auditório do Paço da Cultura.  

Presença na sessão comemorativa dos 56 anos do 

Centro, com a atuação dos seus grupos musicais. 

25 anos do Núcleo da Guarda do 

Sporting Clube de Portugal. 

Presença na Gala do vigésimo quinto aniversário do 

Grupo Sportinguista da Guarda. 

19-11-2018 
Reunião da RLIS com a presença dos 

parceiros. 

Discussão de casos sociais e de apoios/recolhas de 

bens alimentares. 



20-11-2018 
Congresso organizado pelo Ageing 

Coimbra, no Convento de São Francisco. 

Participação com um poster no 6º Congresso 

Regional do Envelhecimento Ativo e Saudável. 

21-11-2018 

2ª Edição do Fórum de Informação 

Geoespacial (FIGeo 2018), no IPG. 

Presença nas Comemorações dos 25 Anos do Curso 

de Engenharia Topográfica, da ESTG do IPG. 

“Conferências da Guarda”, na sala 

Almeida Santos do Município da Guarda. 

Presença na nona edição das Conferências, sobre o 

tema “Mobilidade Urbana Sustentável”. 

22-11-2018 

Projeto “Noite Saudável das Cidades do 

Centro de Portugal”.  

Apresentação na reunião sobre esta proposta de 

trabalho em rede a que a Guarda aderiu.  

Reunião na Ensiguarda. 
Reunião com docente da Ensiguarda, sobre os 

estágios dos alunos da Escola na Freguesia. 

23-11-2018 Jantar do Núcleo Desportivo e Social. Participação no jantar solidário. 

24-11-2018 

Reunião de trabalho sobre a Candidatura 

da Guarda a Capital Europeia da Cultura. 

Resposta ao convite da Câmara Municipal às Juntas 

de Freguesia e Associações culturais do Concelho. 

Recolha de alimentos no supermercado 

Intermarché.  

Recolha para a Loja Social “Mão amiga”, da 

Freguesia. 

25-11-2018 

Convívio/magusto da catequese. 
Participação na iniciativa da Paróquia de São 

Miguel. 

Grande Prémio de Atletismo da Guarda, 

organizado pela Associação de 

Atletismo. 

Presença nas iniciativas organizadas pelas 

Associações com a Câmara Municipal, no âmbito 

das comemorações do 819º Aniversário da cidade 

da Guarda. “Invernal de BTT”, organizada pelo Clube 

de Montanhismo da Guarda. 

26-11-2018 
Apresentação do nº 38 da revista "Praça 

Velha", no Café Concerto do TMG. 

Revista também dedicada ao Património e História 

da cidade, na véspera do seu Aniversário. 

27-11-2018 819º Aniversário da cidade da Guarda. Presença nas atividades festivas do Dia da Cidade. 

28-11-2018 

Sessão de apresentação pública de um 

novo veículo dos Bombeiros. 

Participação na sessão dos Bombeiros Voluntários 

Egitanienses. 

Projeto da SCMF no Fundão. 
Participação no atelier “Produzir no Campo Vender 

na Cidade”. 

Tertúlia "Click a click a Tecnologia está 

no Papo", no Café Concerto do TMG. 

5ª e última tertúlia do II Ciclo de tertúlias "Conversa 

Fiada, Velhice Adiada". 

29-11-2018 

Seminário sobre policiamento nas zonas 

de interior e territórios fronteiriços. 

Participação na organização do destacamento 

territorial da GNR da Guarda, no TMG. 

1ª Conferência sobre Educação, no 

Auditório da Freguesia.  

Realização da Conferência, em parceria com o 

Gabinete 5sentidos, no edifício da sede 

Deliberativa. 

 


