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I – LIMPEZA URBANA 

 

No decurso destes quatro meses muito marcados pela 

presença intensa da chuva foi possível, ainda assim, realizarmos 

a limpeza em vários locais da Freguesia. Esta limpeza 

caracteriza-se pelo corte da vegetação intrusiva nos passeios, 

nas bermas, em pequenos terrenos onde a vegetação cresce 

desordenadamente, bem como a desramagem das árvores 

com pernadas maiores a “atrapalhar” residências ou a dificultar 

a utilização regular dos passeios por parte dos cidadãos. 

Esta tarefa acompanha-nos durante todo o ano com maior 

incidência no período da primavera/verão e o que fazemos por 

esta altura é para reduzir a dimensão do crescimento da 

vegetação. 

 

E durante estes quatro meses passámos e realizámos os trabalhos de corte de vegetação, varredura 

de passeios e corte de ramagens nas árvores nos seguintes locais: Monte Barro, Quintazinha do 

Mouratão, Alfarazes, Carapito, Sequeira, Cabreira, Bairro de São Domingos, Tapada do Coelho, 

Castelos Velhos, São Miguel, Corredoura, Malmedra, Pincho, Pontão, Rio-Diz, Zona do Calvário, 

Quinta das Terras e na zona da rua Duque de Bragança e nas Covas. 
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II – OBRAS COM INTERVENÇÃO DA FREGUESIA 

 

 

Sob a responsabilidade direta da Freguesia e com os 

seus recursos financeiros, materiais e humanos 

assumimos neste hiato temporal a realização de um 

pontão na ribeira das Enguias, na Sequeira 

procurando assim criar uma passagem da ribeira, que 

com a chuva deste ano dificultava essa mesma 

passagem. 

 

Na Cabreira e após acordo com o proprietário de um terreno, e no quadro da intervenção em curso, 

fizemos um muro com alguns metros de comprimento permitindo o alargamento da faixa de 

rodagem e endireitar essa extensão da via. 

 

Na rua do Rosmaninhal e correspondendo à solicitação de um cidadão, ainda muito jovem e com 

mobilidade reduzida desde o ano passado e em consequência de um acidente de bicicleta, 

concretizámos a pavimentação com cubos, da via de acesso à sua residência, carecendo para o 

efeito da contratação de dois calceteiros. Foram cerca de 200 mts de comprimento por 3 mts de 

largura, que facilitam agora a deslocação em cadeira de rodas do cidadão em causa. 

 

Na obra sob a responsabilidade da Freguesia que decorre no cemitério da Guarda-Gare não foi 

possível completar e aguardamos no próximo trimestre realizar o que está ainda falta na parte 

antiga, pois a parte nova está praticamente completa. 

 

Sobre a obra na Casa do Povo dos Galegos, sob a responsabilidade do NDS mas na qual a Freguesia 

tem especial interesse, deixamos noutro documento uma explicação mais pormenorizada. 
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III – VIAÇÃO RURAL 

 

É uma área sempre muito presente nas preocupações da Junta face à extensão e utilização da 

maioria dos caminhos rurais da Freguesia. 

Por outro lado, sabemos que é um investimento que todos os anos, e pelo menos duas vezes, é 

necessário realizar. 

Decerto o esforço e o cuidado que fomos tendo ao longo destes anos com cada um destes caminhos 

vai dando o seu resultado e, de ano para ano, a intervenção com maquinaria mais ajustada e o corte 

da vegetação atempado vai facilitando um resultado muito mais positivo. Mas trata-se de um 

trabalho com resultado sempre a prazo, mais ou menos curto, consoante as condições atmosféricas. 

Para além de passarmos praticamente por todos os caminhos a cortar vegetação contígua ao 

pavimento térreo realizámos a intervenção mais incisiva e com claros resultados bem assinalados, 

em três dos caminhos mais circulados nomeadamente o caminho do Cabroeiro, o que envolve o 

Instituto Politécnico e o que liga a Freguesia da Guarda à Freguesia do Alvendre, junto à ribeira do 

Massueime.  

No decurso do mês de abril completaremos mais dois caminhos em falta não obstante já termos 

realizado alguma intervenção, cortando a vegetação e acentuando, no que é possível, o escoamento 

da água da chuva. 
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IV – PLANTAÇÃO DE ÁRVORES 

 

Temos sempre muito gosto em procurar completar e dar continuidade ao que foi realizado no 

anterior mandato no que se refere à plantação de árvores.  

Mas estes quatro meses fomos um pouco mais além com a plantação de árvores em falta na 

Urbanização das Covas e na Tapada do Coelho. 

Mas o essencial deste trabalho centrou-se nos terrenos sob a responsabilidade da Freguesia 

nomeadamente junto ao Noéme e nas Giestas. Num e noutro local temos cerca de duas centenas de 

árvores de fruto plantadas e minimamente cuidadas. 

Aproveitando o mês de março concretizámos a 

plantação de mais uma série de árvores de fruto, 

que foram plantadas em algumas das falhas e 

acrescentámos outras tantas fiadas porque a 

extensão do terreno ainda o permite. 

Castanheiros, ameixeiras, pereiras, pessegueiros 

e outras espécies foram agora deixadas nas 

terras e com a nossa disponibilidade vamos 

procurar manter em boas condições o terreno e 

as próprias árvores. 

Aliás procedemos já a enxertia nos castanheiros melhorando a sua qualidade e prevenção de 

eventuais doenças daquela espécie. 

Preparámos também a horta comunitária para a nova época de sementeiras. 
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V – FORNOS COMUNITÁRIOS E CEMITÉRIOS 

 

É uma outra preocupação nos trabalhos a realizar pelos colaboradores da Freguesia que com alguma 

regularidade vão mantendo limpos os fornos comunitários e os cemitérios da Freguesia. 

E o mesmo foi realizado pelo menos uma vez em todos os fornos comunitários e por mais de uma vez 

nos cemitérios, onde a vegetação e a limpeza da mesma, bem como ultrapassar outras situações, foi 

necessário concretizar, em pelo menos duas a três vezes neste quadriénio. 

Acresce que procedemos à limpeza e melhor organização de uma casa pertença da Freguesia, no 

Monte Barro, que serviu também de sede de uma Associação local que agora está inativa. 

Aproveitámos e procedemos ao pedido de religação da água e da luz para aquela boa instalação que 

no futuro cremos será novamente utilizada. 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                    

 

VI – NATAL, ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, E OUTRAS ATIVIDADES 

 

Sobre as eleições presidenciais destacamos noutra parte da documentação o trabalho desenvolvido, 

mas convém aqui deixar expresso o apoio prestado pelos trabalhadores do serviço exterior, ao bom 

curso da preparação do ato eleitoral presidencial. Dar apoio na arrumação das salas, prender a 

informação e a sinalização, cooperar na arrumação posterior e ainda afixar o material informativo 

foram as tarefas concluídas pelos trabalhadores. 
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Depois no período do Natal destaca-se a colaboração na organização dos mais de quinhentos 

cabazes de Natal, na decoração dos balcões da Freguesia e ainda a colaboração disponibilizada às 

atividades decorativas do Natal protagonizadas pela CMG, com a participação das Freguesias e 

outras Associações. 

Aquando do tempo atmosférico mais adverso com a neve e o gelo formado cooperámos com a CMG 

na distribuição de sal-gema, areia, limpeza da neve de alguns locais onde se acumulou e prejudicava 

a melhor circulação de pessoas e viaturas. 

 

 

 

 

 

VII – OUTRAS COLABORAÇÕES 

 

Durante o quadrimestre de dezembro a final de março e de acordo 

com as solicitações que deram entrada na Freguesia fomos 

cooperando com as seguintes entidades: Cáritas Diocesana, Clube 

Guarda Basket, Aldeia SOS, ULS e Escolas (EB 2,3 de São Miguel, 

Carolina Beatriz Ângela, Secundária Afonso de Albuquerque, EB1 de 

Alfarazes e do Bairro do Pinheiro e J.I. de Alfarazes). 

Temos também vindo a cooperar com a equipa local dos Censos 2021 com a cedência de instalações 

e a total colaboração nesta importante ação, como também referimos de forma particular noutro 

documento desta Assembleia de Freguesia. 


