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O conjunto dos três meses em causa – junho, julho e agosto – compreende o período marcado pelo verão 

e o tempo de férias. 

Verão corresponde a um maior crescimento da vegetação intrusiva e o tempo de férias obriga também a 

reorganizar os serviços, contando em alguns períodos com uma redução de pessoal. 

Durante estes três meses o principal trabalho que realizamos na Freguesia foi o apoio à limpeza urbana. 

Não obstante não ser da nossa competência na área urbana da Freguesia aquele trabalho – o acordo com 

a Câmara Municipal da Guarda (CMG) apenas preconiza a área rural – continuamos a cooperar com o 

Município no desenvolvimento daquela tarefa. 

Para além do trabalho do corte e limpeza das áreas urbanas da vegetação intrusiva onde contámos, em 

articulação com a CMG com a colaboração das equipas de Sapadores Florestais existentes no concelho, 

mantive-se a realização das obras em curso, tendo-se iniciado uma outra obra correspondente à 

requalificação do Forno Comunitário de Alfarazes. Igualmente correspondemos às solicitações suscitadas 

pelas Associações de base da Freguesia. 

Cuidámos também da conservação e limpeza dos sete Cemitérios da Freguesia. 

E nestes três meses, como aliás no trimestre anterior, marcámos uma presença assídua no 

acompanhamento das obras nas localidades da Cabreira, Carapito e Galegos. 

Esta presença serviu também para desbloquear algumas situações obtendo igualmente a colaboração de 

alguns particulares para ajustes de melhoria na realização das obras. 

Apresentamos agora, e correspondendo ao que acima é transcrito, as realizações que conseguimos 

desenvolver no último trimestre do mandato autárquico 2017/2021. 

 

I – APOIO ÀS OBRAS EM CURSO: 

 

a) CEMITÉRIO DA GUARDA-GARE 

No cemitério da Guarda-Gare e num ritmo mais lento, realizámos neste trimestre, e mais concretamente 

nos meses de julho e agosto, a pintura de todas as paredes e gradeamentos dos talhões correspondentes 

à parte antiga daquela infraestrutura completando-se assim uma boa interligação entre o mais antigo e 

agora o novo Cemitério. 

Proximamente completaremos ainda a melhoria das instalações sanitárias e a colocação de umas grades 

de segurança na escadaria existente. Foi já adjudicada esta última intervenção e proximamente uma e 

outras serão concretizadas. 

 

 

 

 

a) CASA DO POVO DOS GALEGOS 
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b) CASA DO POVO DOS GALEGOS 

Aproveitando as obras de requalificação naquela localidade, realizámos neste trimestre as valas necessárias 

para a futura ligação elétrica, gás e telecomunicações. Ali ficaram os “negativos” e agora mais à frente 

passarão os cabos de ligação que ligarão a rede principal do edifício que fica assim com a possibilidade de 

acesso à internet e gás natural. 

Atualmente na Casa do Povo dos Galegos, apenas fica a faltar o equipamento do café, cozinha e sala de 

reuniões. 

Recordamos que a obra é da responsabilidade do NDS, contando com o apoio do governo, da CMG e 

também da Junta de Freguesia, que igualmente manteve uma grande presença no decurso de todo o 

processo construtivo. 

 

         

 

c) FORNO COMUNITÁRIO DE ALFARAZES 

 

Iniciou-se no final do mês de junho a execução do projeto de requalificação do Forno Comunitário na 

localidade de Alfarazes. 

Com a conclusão desta pequena obra ficará apenas por terminar nos Coviais de Baixo idêntica intervenção 

para termos todos os fornos comunitários da Freguesia devidamente melhorados e prontos a ser 

utilizados. 

Em Alfarazes a obra decorre a muito bom ritmo e beneficiará de um edificado com melhores condições 

para a sua utilização. Desde logo o aumento da altura no seu interior e uma nova fornalha, uma instalação 

sanitária e a consolidação das paredes existentes bem como a reconstrução completa de uma das 

paredes. Também beneficiará de um novo telhado e no interior do Forno assistir-se-á a uma franca 

melhoria e reforço das funcionalidades. 

Ainda antes do início da obra realizámos uma reunião com a população de Alfarazes para partilhar o 

projeto e recolher algumas sugestões que foram também acolhidas no decurso da obra. 
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d) REQUALIFICAÇÃO URBANA NA CABREIRA, CARAPITO, GALEGOS E PROXIMAMENTE EM ALFARAZES 

 

É uma obra sob a responsabilidade da CMG e que desde recuados anos/décadas era aguardada. 

São localidades da Freguesia que reclamam com total justiça a intervenção que agora está a ser a 

materializada. 

Muito tardiamente, é certo, mas finalmente pode-se circular devidamente para a Cabreira, o Carapito tem 

praticamente um pavimento novo, nos Galegos decorre a obra e oportunamente iniciar-se-ão também na 

localidade de Alfarazes. 

Genericamente o que está e vai ser concretizado é a substituição total da conduta de água residual e 

doméstica bem como a totalidade do pavimento em cubos de granito e noutras zonas de betuminoso. 

Decerto que após estas obras é necessário repensar um plano de circulação e sinalização devida para estas 

localidades. 

O contributo da Junta de Freguesia tem sido fazer um acompanhamento da obra, conversar com os 

técnicos e com os operários bem como com os residentes de modo a ir ao encontro de uma melhor 

materialização dos trabalhos finais. Já foi possível realizar alargamentos, construção de um outro pequeno 

muro de suporte, reclamar prolongamentos do pavimento e fundamentalmente fazer coincidir no que é 

possível o projeto, a verba com a realidade de modo a rentabilizar o investimento que está a ser efetuado. 

       

 

 

 

 

 

 

II - COLABORAÇÕES PRESTADAS 

 

No decurso do trimestre em apreciação e como tem sido prática da Freguesia da Guarda procuramos 

responder favoravelmente às solicitações que nos são endereçadas. 

Mantemos nesse sentido uma resposta sempre favorável à Cáritas Diocesana da Guarda. 

Cooperámos também com a Cruz Vermelha da Guarda, com o CLAS e igualmente apoiamos a mudança e 

decoração na Rua Francisco de Passos. 

Também a propósito do concurso de Bonecas de Cristal colaborámos com as solicitações de limpeza das 

Associações da Sequeira, de Alfarazes e do Bairro de São Domingos. 

Procedemos ainda à limpeza do logradouro das instalações do NERGA, das escolas do 1º Ciclo do Bairro 

da Luz, Alfarazes e das Lameirinhas, bem como do Jardim de Infância de Alfarazes e da Escola Secundária 

da Sé. 
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Por último realçar a boa parceria estabelecida com o Clube Escape Livre aquando da recordatória do dia 01 

de julho reportando-se à iniciativa da Cápsula do Tempo e ainda o corte e limpeza do relvado que está à 

frente da Gare Ferroviária. 

 

                 

 

III – ASSEIO URBANO 
 

O verão como é habitual e especialmente o deste ano ficou marcado por um crescimento inusual da 

vegetação intrusiva seja pelo ano de chuva que se registou seja pela maior demora das equipas de trabalho 

em chegar a todos os locais da Freguesia. 

A Junta de Freguesia tem apenas a competência da limpeza nas localidades rurais, mas ainda assim 

prestamos essa mesma colaboração em todos os bairros da malha urbana bem como outras entidades e 

locais públicos para além dos lugares que são propriedade da Freguesia como sejam os sete cemitérios. 

No decurso destes três meses, e reconhecendo o atraso da resposta em vários locais, foi possível 

concretizar a remoção da vegetação intrusiva em bairros e terrenos públicos próximos de habitações. 

Este ano realizámos várias vezes esta tarefa em diversos locais por força das condições meteorológicas.  

Transcrevemos de seguida, os principais locais onde efetivámos as ações de asseio urbano: Covas, 

Rosmaninhal, Rasa, Torrão, Barrocal, Escola Beatriz Ângelo, Ferrinho, Quinta das Terras, Calvário, Meia-

Lua, Camalhão, Carreiras Velhas, São Domingos, Águas Santas, São Miguel, Corredoura, Rua do Repouso, 

Mariavela, Centro de Saúde em São Miguel, Pontão, Pincho, Rio Diz, Bairro do Pinheiro, Bairro da Luz, 

Quinta da Sardinha, Cabroeiro, Casetas, Carapito, Alfarazes, Póvoa do Mileu, Barreiras, Estrada do 

Barracão, Bairro da Fraternidade e Bairro da Caixa.  

E, ainda detivemos a nossa atenção na horta comunitária e nos “pomares” da Freguesia. 

 

        

 

 

 


