
“Volta à Freguesia” 

 

No pretérito mês de julho o executivo da Freguesia realizou mais uma “Volta à Freguesia”. 

É uma atividade que se materializa com regularidade - 2/3 meses – e que se traduz na deslocação 

conjunta dos membros da Junta aos diversos locais da Freguesia. E claro está, subsiste o 

acompanhamento diário possível dos assuntos da Freguesia que são apresentados 

proactivamente pelos cidadãos, mas também pela agenda do serviço, que a Junta vai 

organizando. 

No programa das voltas à Freguesia há visitas aos trabalhos que se vão concretizando, há a 

observação de situações pendentes que não dependem da Junta de Freguesia e também são 

aproveitadas as visitas para conversar com dirigentes associativos e populares, que vamos 

encontrando nos locais por onde passamos e estacionamos. 

Esta última Volta pela Freguesia foi direcionada principalmente para as duas principais obras 

onde a Junta tem investido e ainda na pequena valorização que efetuámos em alguns dos 

caminhos rurais com o recurso ao aluguer de uma importante máquina a niveladora. 

 

   

 

Em relação às duas obras – alargamento e requalificação do cemitério da Guarda-Gare e Casa 

do Povo dos Galegos – constatámos que as mesmas estão a decorrer em bom ritmo e 

encaminham-se para os últimos acabamentos: e, 2020 significará seguramente a sua conclusão, 

no que está contratualizado. 

Numa e noutra circunstância uma sob a nossa responsabilidade direta e outra de forma indireta 

implicam o maior investimento de cariz financeiro realizado pela Freguesia da Guarda. 

 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DjWPUA0&t=0


Ajudar a requalificar e alargar a dimensão física da Casa do Povo dos Galegos vai implicar uma 

outra oportunidade para o movimento associativo e para a população em geral logo após 

conseguirmos completar devidamente o equipamento daquele edifício. 

 

   

 

O alargamento mas também a requalificação do cemitério da Guarda-Gare vai permitir uma 

maior longevidade daquele equipamento público com mais uma centena de covais e uma franca 

melhoria das áreas mais antigas do cemitério, esperando com a obra invisível realizada que se 

ultrapasse a questão da drenagem das águas pluviais em duas áreas do cemitério. 

 

Fomos de seguida verificar a pequena intervenção realizada em três caminhos rurais a saber: 

Guarda / Vale de Estrela que dá acesso ao posto de vigia, o caminho da Brioleija a partir da 

rotunda do Intermarché até à estrada do Noéme de Baixo e o caminho na Quintazinha do 

Mouratão num investimento de mais um milhar de euros. 

Como foi referido tratou-se de uma intervenção inicial com o intuito de regularizar o pavimento 

térreo faltando agora o corte da vegetação e o arranjo dos boeiros. No entanto, sabe-se que 

aquando das chuvas voltará a ser necessária idêntica intervenção. 

 

Constatámos também a boa intervenção da Câmara Municipal na urbanização das Lameirinhas 

onde estão a ser melhorados os passeios e o desnivelamento dos mesmos junto das passadeiras 

que foram novamente remarcadas. 

Abordámos ainda a necessidade de apresentar ao Município que reveja a limpeza urbana e o 

sistema de recolha de lixo doméstico e os resíduos sólidos que são reutilizados. 

 

Finalizámos a volta com uma deslocação a todas as localidades contíguas à cidade onde a 

limpeza e corte da vegetação já carece de uma nova passagem da equipa da Freguesia. 


