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a) Limpeza urbana 

 

Como é habitual, o período de Verão é, todo ele, bem vincado no corte e limpeza da 

vegetação intrusiva, na área urbana e nas localidades contíguas que se integram na Freguesia 

da Guarda. 

 

Incluímos igualmente neste vasto trabalho uma limpeza geral nos 7 cemitérios da Freguesia, 

nos ringues polivalentes e também nos tanques existentes. 

 

 

Notamos que 2020, seja pelas condições atmosféricas, o avanço das chuvas fortes até final do 

mês de junho, seja também pelo menos bom cumprimento das tarefas idênticas por parte da 

empresa contratada pela Câmara Municipal, entretanto denunciadas junto da CMG pela JF, é 

rigoroso afirmar que houve uma maior dificuldade em corresponder ao que é desejável no 

que concerne a esta área em toda a Freguesia. 

Procurámos com a equipa da Junta, com pouco mais de meia-dúzia de colaboradores e ainda 

com o normal período de férias, corresponder a múltiplas solicitações. 

Há que reconhecer que tivemos bem mais solicitações/críticas dos cidadãos do que foram 

registadas nos anos anteriores e a resposta operacional tardou um pouco mais do que 

gostaríamos e que justamente é merecido pelos residentes nos bairros e localidades. 

 

Designamos por limpeza urbana todo o trabalho de corte e varredura das ervas e outra 

vegetação que cresce em terrenos públicos contíguos a residências/prédios, a áreas públicas 

que estão abandonadas em urbanizações já com muitas edificações, nas bermas dos caminhos 

rurais e nos passeios dos diversos arruamentos. 
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Listamos de seguida os diversos locais por onde a equipa da Freguesia conseguiu chegar e em 

alguns desses locais fomos neste mesmo período por mais de uma vez pois o crescimento da 

vegetação não se esbateu apesar dos cortes registados: Alfarazes, Carapito, Cabreira, Rua 

Duque de Bragança/Bairro da Caixa, Monte Barro, Quintazinha do Mouratão, Rasa, Carreiras 

Velhas, Urbanização das Covas, Giestas, Pincho, Malmedra, Lameirinhas, Torrão, Luz, Póvoa 

do Mileu, Barreiras, Pinheiro, Sequeira, Guarda-Gare, Nossa Senhora de Fátima, Tapada do 

Coelho, Rio-Diz, Encharcada, Camalhão. 

 

b) Viação rural 

 

Foi outra das áreas de algum investimento realizado no período do verão e também no 

trimestre anterior. 

 

Um pouco em consequência das fortes chuvas tardias que danificaram ainda mais os caminhos 

rurais, foi necessário o recurso ao aluguer de maquinaria mais pesada e mais adequada a estas 

tarefas. 

 

 

Com o nosso pessoal e o novo equipamento adquirido temos conseguido manter com as 

condições mínimas de circulação o caminho do Cabroeiro, mas em todos os outros a nossa 

ação não é fácil dar o melhor resultado, em razão de outras solicitações. 

No período do verão, e apenas dá resultado neste período e até as primeiras chuvas, 

regularizámos o pavimento dos caminhos do Zambito, da Brioleija, de Guarda a Vale de 

Estrela e na Quintazinha do Mouratão. 

 

Tratou-se apenas de uma intervenção muito pontual e, como já referimos, nas primeiras 

chuvas mais fortes vai exigir mais investimento/gasto da Junta de Freguesia. 
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c) Cooperação com outras entidades 

 

Como tem sido usual neste período do verão algumas entidades públicas vão recorrendo à 

Junta de Freguesia para operar a limpeza dos logradouros das instalações onde diariamente 

trabalham e recebem público/clientes. 

 

Desde logo os estabelecimentos escolares praticamente todos eles foram limpos no início do 

verão/início do período de férias no corrente ano e depois no mês de setembro, final de 

agosto, renova-se a mesma tarefa. 

 

Outras entidades a quem habitualmente vamos prestando a nossa colaboração como sejam 

a Cáritas Diocesana, o Centro de Saúde na Guarda-Gare, a PSP, o Tribunal Judicial, o NERGA, 

Centro Apostólico, o NDS no seu campo de futebol, Aldeia SOS e a Associação de Jogos 

Tradicionais. 

 

No âmbito da nossa disponibilidade procuramos corresponder ao que nos vai sendo solicitado. 

 

 


