
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Editorial 

 

Em setembro cumpriu-se o último mês do mandato autárquico, na 

nova Freguesia da Guarda. 

Procurámos nesta nova realidade político-administrativa desenvolver a 

vertente da comunicação como se impõe às entidades da 

administração pública. 

Fomos desenvolvendo e reformulando esta newsletter, o boletim 

informativo, o e-jornal para além do sítio electrónico e do facebook. 

Tivemos sempre um canal aberto para os cidadãos apresentarem 

também as suas reclamações. 

Ainda assim estamos em crer que a grande maioria dos cidadãos 

desconhece estas opções de tomar conhecimento da ação da sua 

Assembleia e Junta de Freguesia. 

Continuaremos a incentivar a vertente da comunicação e projetaremos 

melhorias e inovações. Ver-se-á o que é possível e desejável 

promover… 

Quanto à newsletter apraz-nos deixar registada a permanente 

regularidade desde o início, em janeiro de 2015. Depois, foi o 

elemento informativo que mais alterações conheceu no seu percurso. 

E, hoje podemos antecipar que algo semelhante continuará com a 

mesma periodicidade mas, com alguns ajustamentos que 

consideramos úteis e que também resultam de alguns contributos que 

fomos recebendo. 

 

 

 

 

Assembleia de Freguesia 

 

A última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia decorreu no 

passado 11 de setembro e teve a presença de todos os eleitos bem 

como dos 7 membros da Junta e ainda de dois funcionários da 

Freguesia. 

Sendo a última sessão do mandato autárquico 2013/2017 cumpriu-se 

a formalidade legal; mas, fundamentalmente a reunião serviu para 

uma boa e agradável reunião convívio e apreciação geral do curso do 

mandato. 
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Quase todos os deputados usaram da palavra para exprimir as suas 

opiniões e, de um modo geral, todos deixaram o contentamento por 

terem tido a oportunidade de servir a Freguesia da Guarda: a nova 

Freguesia criada precisamente em setembro de 2013, com o acto 

eleitoral e após a agregação das três anteriores Freguesias existentes 

na cidade. 

Bem-hajam pois pelo empenho que todos os deputados eleitos 

colocaram no desempenho das suas funções. 

 

 

 

 

 

 

                                  Trabalhos 

 

No início de setembro concluímos a tarefa de deixar limpos os 

logradouros dos estabelecimentos escolares da Freguesia, de modo a 

iniciarem o ano letivo 2017/18 nas melhores condições. 

Também concluímos algumas “pinturas urbanas”: nas Barreiras, junto 

ao chafariz, na Guarda-gare e na Urbanização das Covas. Fazendo-se 

ainda pequenos arranjos dos lavadouros públicos nos Galegos, Póvoa e 

Sequeira. 

Na componente da limpeza urbana regressámos à Av. Francisco Sá 

Carneiro, ao Monte Barro, Carapito, Galegos e Sequeira… Onde, 

prestámos ainda colaboração à organização do Encontro de 

Concertinas, sob a organização da sua Associação-CSRS. 

Procedemos à limpeza de dois caminhos públicos: um na Rasa e outro 

nas Casetas. E, à remendagem do piso betuminoso, na Póvoa e junto 

ao armazém da Freguesia, em Alfarazes. 

Nesta localidade, retiramos os resíduos existentes numa residência 

particular, que colocava a saúde pública em causa. 

Não foi descurada a recolha de monos, como todas as segundas. 

Também semanalmente realizamos os trabalhos de rega das árvores e 

da relva, bem como o corte desta e de arbustos. 

Os preparativos, a presença e desmontagem do stand da Freguesia da 

Guarda na Feira Farta, ocupou todos numa grande azáfama e alegria! 
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Notícias/Eventos 

 

Foi com grande prazer que participamos na Sessão de Inauguração 

Oficial da Associação de Estudantes (AE) do Agrupamento de Escolas 

Afonso de Albuquerque, que teve lugar no dia 14 de setembro. 

Tratou-se da legalização daquela AE como Associação Estudantil, com 

todas as mais-valias, nomeadamente económicas, que tal acarreta. 

Realçando o mérito e empenho associativo, parabenizamos a forma 

como os jovens desta AE aceitam os reptos, nomeadamente o lançado 

pela Junta para colaborarem na participação da Freguesia da Guarda, 

no Desfile de Carnaval passado. 

Agradecendo o apoio de todas as entidades, como o Agrupamento de 

Escolas, a Câmara, o IPDJ e a própria Junta, o jovem António, 

Presidente da AE, descerrou uma placa para assinalar o momento, no 

salão da Escola onde estuda. 
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Editorial 

 

Outubro começou com o dia das eleições 

autárquicas para o quadriénio 2017/2021. 

Ao acto eleitoral seguiu-se o tempo da transição e 

foi aproveitado para uma jornada de convívio e 

despedida dos eleitos que terminaram as suas 

funções. 

Depois foi a instalação dos órgãos da freguesiacom 

os novos eleitos, que por sua vez votaram e 

elegeram os membros da Junta e da Mesa 

da Assembleia de Freguesia, numa sessão 

pública, razoavelmente participada pela população. 

Seguramente um momento a não esquecer para os 

que mereceram a confiança dos eleitores. 

Neste mês reiniciaram-se ainda as atividades 

de apoio didático-pedagógico nos JI; o 

projeto “Estou atento, aprendo melhor”, nas turmas 

do 1º e 2º ano de escolaridade; e, as aulas de 

ginástica, com cerca de 80 seniores, duas vezes por 

semana. 

Também o décimo mês do ano de 2017 trouxe para 

a freguesia da Guarda um prémio de boas 

práticas pela execução do projeto candidatado ao 

programa Erasmus+, o qual muito deve orgulhar 

quem realizou a sua conceção, quem o organizou e 

quem nele participou. Dir-se-ia também que serve 

de um bom testemunho de agradecimento e 

incentivo dos eleitos e funcionários da freguesia. 
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Mas este mês de outubro fica gravado na memória 

dos portugueses pela devastação da mancha 

florestal, da economia e a perda de muitas vidas. 

Poucas palavras para que a ação de reparação 

possa ser a que mais prevaleça… 

Um mês bem repleto, como pode ser verificado por 

este e outros acontecimentos. Assim é a dinâmica 

da vida das pessoas e das organizações… 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1ª Assembleia e Reunião da Junta da Freguesia 
- Mandato 2017/21 

 

A instalação dos órgãos autárquicos é sempre 

um momento vivido com intensidade pois 

representa o fim do tempo eleitoral e também o 

início do exercício do mandato, pelo qual houve 

empenho, ideias, campanha e agora o tempo das 

realizações. 

Alargámos, como aliás em 2013, à participação da 

população a sessão de instalação dos 2 órgãos de 

freguesia e no dia 20 de outubropodemos 

testemunhar uma boa adesão da população, dos 

amigos e familiares dos eleitos e ainda 

representantes das ntidades oficiais e associativas, 

sedeadas na freguesia. 

Resumidamente a sessão repartiu-se por três 

momentos essenciais: o juramento dos 

autarcasempossados, as votações para os vogais 

da Junta de Freguesia e para a Mesa de Assembleia 

de Freguesia e, por fim, as intervenções dos três 

eleitos, candidatos à presidência da Junta e ainda 

do Presidente da Assembleia de Freguesia. 

No dia seguinte, 21 de outubro, teve lugar a 1ª 

reunião da Junta. 
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Trabalhos 

 

Como usualmente o mês de outubro é ocupado 

com a execução dos trabalhos exigidos pelos 7 

cemitérios sob a responsabilidade da Freguesia da 

Guarda. Tratou-se essencialmente de trabalhos de 

limpeza e pintura. 

O exterior do cemitério da Estação exigiu um 

trabalho suplementar, visto as obras de 

alargamento, a iniciar ainda no corrente ano, 

exigirem grande movimentação de terras, para 

elevar o terreno que será objecto da obra. 

Mas, não se descuraram os trabalhos 

usuais:segunda recolha de monos; corte de 

vegetação intrusiva e de relva; rega desta e de 

árvores quando necessário; entre outras limpezas 

urbanas. 

Respondeu-se ainda a diversas solicitações, 

colaborando com: a 8ª Caminhada do Movimento 

Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

a Associação de Surdos da Guarda - Despertar do 

Silêncio; o Agrupamento de Escolas da Sé e a 

Cáritas Diocesana da Guarda, no apoio a vítimas 

dos incêndios. 

E, iniciaram-se algumas reparações na zona de 

lazer da Quintazinha: retificar fissuras nas paredes, 

pintar, arranjar os equipamentos e podar as árvores. 
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Notícias/Eventos 

 

Com a maior satisfação participamos na 

inauguração da obra correspondente ao Parque 

Infantil do NASCER no passado dia 23 de 

outubro. 

Trata-se de uma obra que resultou de uma 

candidatura efectuada pela Cáritas Diocesana da 

Guarda junto do Clube Escape Livre, que 

dinamizou, junto com a empresa “Transportes 

Bernardo Marques”, um concurso de solidariedade, 

assim podemos designar. 

É, pois, uma iniciativa toda ela desenvolvida na 

sociedade em que as empresas contribuem para um 

fundo e as entidades associativas apresentam-se 

com projectos para beneficiar de apoio financeiro. 

Em 2017 coube à Cáritas levar de vencida e 

arrecadou uma boa alavanca para iniciar e concluir 

a obra do parque infantil, anexo à residência 

onde jovens mães encontram protecção para os 

seus filhos. 

Parabenizamos todos os envolvidos e o nosso 

maior agradecimento pelo desempenho das 

instituições que referenciámos. 
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Editorial 

 

O mês de novembro de 2017 correspondeu ao 
primeiro mês de exercício do mandato dos novos 
orgãos eleitos para o quadriénio 2017/2021. 

No decurso deste primeiro mês realizámos duas 
iniciativas que serviram essencialmente para dar a 
conhecer aos eleitos a real dimensão da Freguesia 
da Guarda. 

No início do mês, os sete membros da junta, dos 
quais três estão pela primeira vez, ficaram a 
conhecer todo o património pertencente à 
Freguesia e fizeram, ainda que de forma breve, 
uma visita a toda a área administrativa da Freguesia 
da Guarda.  

Por outro lado, no dia 23, solicitámos a realização 
de uma Assembleia de Freguesia 
extraordinária também com o intuito de apresentar 
a todos os 19 membros um retrato do que é hoje a 
Freguesia da Guarda. 

Este quadriénio corresponde à efetivação da 
Freguesia da Guarda como entidade político-
administrativa após os quatro primeiros anos de 
“agregação” das três ex-freguesias. 

Em novembro desenvolvemos o procedimento 
concursal  correspondente à 1ª fase das obras do 
alargamento do Cemitério da Guarda-Gare até ao 
final do mês recebemos as propostas das empresas 
que foram convidadas, para depois serem 
analisadas e selecionada a empresa que fará a 
obra, conforme o projeto apresentado. É o maior 
investimento que a Freguesia da Guarda vai iniciar 
e desenvolver-se-á no decurso da maior parte do 
atual mandato. 
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Assembleia de Freguesia Extraordinária 

  

Reuniu no dia 23 de Novembro, em sessão 

extraordinária, a Assembleia de Freguesia da 

Guarda. 

Estiveram presentes todos os eleitos e nesta sessão 

tomou posse um dos eleitos que não pôde estar 

presente no dia da instalação dos novos 

eleitos  para o quadriénio 2017 / 2021. 

A sessão foi presidida pelo Presidente, Peres de 

Almeida e fundamentalmente tratou-se de 

apresentar o retrato da freguesia a todos os eleitos 

onde metade são deputados pela primeira vez. 

Participaram também nesta sessão quase todos 

os funcionários que organizaram e 

protagonizaram a apresentação da freguesia na sua 

dimensão patrimonial, financeira, comunicação 

e imagem e automóvel. 

Tratou-se pois de procurar enquadrar todos os 

deputados nas vertentes mais importantes da 

dinâmica da freguesia da Guarda. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos 

 

Novembro foi o mês dos preparativos para o 

Natal… 

Os edifícios da freguesia enfeitaram-se; e, no dia da 

cidade também se encheram de luz! 

Iniciamos ainda as Campanhas de recolha de 
alimentos, vestuário e brinquedos, quer nos JI e 
EB1, quer junto dos supermercados que nos 
permitiram essa tarefa. 

Com o início do verdadeiro tempo outonal, a tarefa 
de limpar folhas caídas, apesar de não 
desmerecerem a paisagem, foi exigida nosbairros, 
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com a desobstrução de alguns sumidouros 
e estabelecimentos de ensino. 

Contudo, foi o bairro do Torrão que mais tempo 
ocupou, visto exigir desmatar vegetação de, pelo 
menos, dez anos! 

Para além da recolha das folhas, na EB1 do Bairro 
do Pinheiro fez-se uma pequena obra, cimentando 
a entrada / passeios do recinto escolar. 

Concluiu-se também a obra de manutenção e 
conservação, do parque de merendas, 
naQuintazinha do Mouratão. 

Colaboramos com Instituições da Freguesia: 
participando na "Feira dos sabores", ajudando na 
"Invernal de BTT" do Clube de Montanhismo, a 
Cáritas Diocesana, o Centro Cultural da Guarda e 
a Aldeia de Crianças SOS, onde se desmataram 
árvores, entre outra limpeza de vegetação. 

 
 
 

 
 

 

 Notícias/Eventos 

  

Novembro foi rico em Celebrações! 

 

Começando com a festa litúrgica de São Nuno de 
Santa Maria, o mês terminou com os 818 anos da 
cidade e a comemoração do Dia das Cidades 
Educadoras: a cujo grupo a Guarda pertence. 

Revelando a grande riqueza associativa da 
Freguesia, durante o mês assinalaram-se ainda 
os 40 anos da CERCIG, o 55º aniversário do 
Centro Cultural da Guarda  e os 81 anos da Casa 
da Sagrada Família: aberta na Guarda pelas Irmãs 
Dominicanas de Stª Catarina de 
Sena, que completaram século e meio! 

Também assinalando o centenário da entrada no 
Seminário, em novembro de 1917, teve lugar a 
apresentação do livro “Homem de Deus para a 
Humanidade - Padre Joaquim Alves Brás” 
fundador de outra grande obra. 
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