
LISTA DE TRABALHOS NO EXTERIOR 

 

Abril / Maio 

 

    

 Foto 1 –  Praceta de São Cristovão      Foto 2 – Tanque de Alfarazes            Foto 3 – Chafariz de Alfarazes 

 

   

  Foto 4 – Largo da Capela do Bonfim        Foto 5 – Terrenos em Alfarazes           Foto 6 – “Hortas da Guarda” 

 

Estas são apenas algumas das fotografias exemplificativas dos trabalhos realizados; havendo mais fotos 

site da Junta de Freguesia da Guarda (www.freguesiadaguarda.pt/fgListaTrabalhos?t=1) no espaço 

dedicado aos “Trabalhos realizados” e “Trabalhos em execução”. 
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CUIDADOS NA ZONA URBANA 

 

 Corte de vegetação, limpeza das ervas daninhas nos passeios e lancis e alindamento de zonas verdes: 

continuação na urbanização do Pincho, das Covas, da Corredoura, Alfarazes, Santa Zita; avenidas de Sá 

Carneiro e Cidade de Wattrelos; rua Bartolomeu Dias, rua do Pina e ruas em Alfarazes; praceta São Cristóvão 

(Foto 1); Guarda-Gare; Bairros do Pinheiro e de São Domingos; instalações do IPDJ; Galegos, nomeadamente 

junto à Capela; Largo da Capela do Bonfim (Foto 4). 

 Corte da relva em alguns canteiros na Guarda-gare, Centro de Saúde, rua Cândido Dias Lopes, rua Formosa e 

outros espaços… 

 Arrelvamento de canteiros localizados junto a Alfarazes, na Rua Francisco Pissarra de Matos. Nova 

sementeira de relva em canteiros da rua do Povo. Preparação de novos canteiros para relvar na Praceta 

Fernando Lopes Graça. 

 Limpeza do terreno junto ao armazém da Freguesia em Alfarazes; 

 Limpezas do espaço exterior de Estabelecimentos de Ensino: limpeza e corte de vegetação no jardim-de-

infância do Bairro do Pinheiro; no JI e EB1 das Lameirinhas; no pátio exterior da EB1 Augusto Gil; no 

logradouro da EB1 da Stª Zita e na EB1 da Guarda-Gare; recolha de ramos do desbaste de árvores na Escola 

Secundária da Sé. 

 Desobstrução de sumidouros e reabertura de bueiros. 

 Participação na limpeza e manutenção do Polis. 

 Manutenção dos 7 cemitérios da Freguesia. 

 

 

ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA 
 

- Terrenos em Alfarazes/Noémi de Baixo: 

 Limpeza de terrenos da Freguesia que se localizam em Alfarazes; 

 Contratação de uma máquina retroescavadora para aterrar o terreno e regularizar o caminho público 

que atravessa agora um dos seus limites (Foto 5). 

 Limpeza de mato, corte e desbaste de árvores, bem como aproveitamento da lenha queimada de outro 

restolho sobrante. 

 Vedação em algumas áreas dos terrenos para evitar o depósito de resíduos. 

- “Hortas da Guarda”: Trabalhos de preparação da terra, nas Hortas Comunitárias da Freguesia (Foto 6). 

- Pomar: Passagem da charrua no pomar da Freguesia na Urbanização das Giestas. 

 

 

CONSTRUÇÃO / OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 Pintura/conclusão das obras do Telheiro Comunitário na Cabreira (faltando apenas o barro para a fornalha). 

 Tentativa de resolução de ausência de água com pressão suficiente, nos chafarizes em Alfarazes (Foto 3). 

 Recolocação de paralelos junto ao tanque público de Alfarazes (Foto 2). 

 Resolução do problema da perda de água nos tanques e na drenagem de água pluvial na Sequeira. 


