
PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO EM REUNIÕES/ATIVIDADES 
(1/9 A 30/11/2014) 

 

Data Reunião/Atividade Objectivos/Assuntos Tratados 

1-9-14 
Reunião com as Direcções, em início 
de mandato, dos Agrupamentos de 
Escolas da Freguesia da Guarda. 

Apresentação de cumprimentos e do projecto de 
apoio docente no pré-escolar. Disponibilização 
para realizar pequenas obras de reparação nos 
estabelecimentos de ensino, bem como outras 
iniciativas promotoras do sucesso escolar. 

3-9-14 

Reunião com as Engenheiras da 
CMG, Ana Ferreira e Gisela. 

Discussão de pontos de vista sobre as obras nas 
Barreiras e no caminho do Cabroeiro. 

Reunião com o Dr. Nuno (solicitador 
e advogado). 

Verificação da situação do património da 
Freguesia: propriedades rurais e urbanas. 

5-9-14 
Reunião com a Engª Sónia da/na 
CMG. 

Abordagem da questão das pequenas 
intervenções nos JI e Escolas do 1ºCEB. 

6-9-14 
Inauguração duma loja nas 
Lameirinhas. 

Presença na inauguração da “oficina da Sara - 
papelaria”. 

8-9-14 

Lançamento da iniciativa da ACG: 
“The Long Weekend”. 

Presença no evento com a disponibilização de 
apoio para os dias 19, 20 e 21 de Setembro. 

Inauguração na SODECIA, com a 
presença do Senhor Ministro-
adjunto e do Desenvolvimento 
Regional, Poiares Maduro. 

Cerimónia de inauguração da nova linha de 
produção (FDCT - Front Dual Clutch Transmission) 
- Daimler da empresa na Guarda, que já permitiu 
criar 54 postos de trabalho, podendo ir aos 84. 

Reunião no JI da Sé. 
Participação nas reuniões de início do ano lectivo, 
para ouvir as solicitações e apresentar aos pais a 
proposta da Junta de desenvolver actividades 
expressivas (dramática, motora e musical) com os 
respectivos filhos. 

10-9-14 
Reunião no JI das Lameirinhas. 

Reunião no JI do Bairro da Luz. 

11-9-14 

Reunião no JI da Guarda-Gare. 

10ª Reunião do consórcio do 
Projecto "tu decides+...". 

Apresentação do Plano Detalhado de Actividades 

a desenvolver até ao final do presente ano. 

12-9-14 

Reunião com o grupo de voluntários 
que quer replicar na Guarda o 
movimento Re-food.  

Apresentação do projecto de combate ao 
desperdício alimentar para quem mais precisa; 
pedido da sua divulgação (no site e facebook da 
FG) e ajuda na procura de um imóvel para a sede. 

Reunião com o contabilista da 
Freguesia. 

Andamento da execução orçamental. 

14-9-14 

Convite da CMG para o Espectáculo 
Comunitário “Transumância”, na 
Casa da Cultura de Famalicão da 
Serra. 

Co-produção entre a CMG e a CM do Fundão, 
com as parcerias das Juntas de Freguesia de 
Famalicão da Serra, Fernão Joanes e Videmonte. 

15-9-14 Reunião com o Director do Centro Análise do desenvolvimento dos Programas 



de Emprego da Guarda. Ocupacionais. 

Reunião com o vereador Sérgio 
Costa da CMG. 

Discussão de algumas questões pendentes: 
limpezas, conservações, dominialidade de 
caminhos, etc. 

16-9-14 
Reunião com a Agência para a 
Modernização Administrativa (AMA). 

Montagem do Espaço do Cidadão num dos 
atendimentos da Freguesia. 

17-9-14 
Reunião no Centro Paroquial da Sé 
com representantes da Segurança 
Social, Cruz Vermelha e Cáritas. 

Troca de informações sobre famílias carenciadas 
e colaboração em tarefas para o seu apoio (como 
limpeza de uma casa do Património dos Pobres). 

22-9-14 

Reunião com os professores 
responsabilizados pelo apoio à 
docência nos JI da rede pública, 
projectado pela Freguesia. 

Distribuição das turmas pelos docentes de 
Educação Física, Musical e Expressão Dramática; 
bem como da tarefa de coordenar: horários, 
actividades… 

23-9-14 Formação da ANAFRE. Participação na formação sobre o POCAL. 

26-9-14 

Cerimónia de abertura do evento 
“Long weekend”, no Museu da 
cidade.  

Visita aos diversos espaços programados para o 
evento, organizado pela ACG. 

Reunião com a LPCC, polo da Guarda 
(Drª Olga B. Pereira, Ludovina Ramos 
e Fátima Vitorino) sobre a 
Caminhada de 4 de Outubro. 

Pedido de apoio para a compra de materiais de 
pintura, bem como colocação de mesas e 
chapéus-de-sol na Praça Velha, no dia da 
Caminhada. 

27-9-14 
Actividades que, na Guarda, 
assinalaram o Dia Mundial do 
Turismo. 

Participação numa tertúlia na Casa de São 
Vicente e presença no espectáculo do Instituto 
Gregoriano de Lisboa na Sé Catedral. 

29-9-14 

Reunião com a Associação de São 
Miguel. 

Sistema de aquecimento da sala de convívio. 

Reunião com a Associação Despertar 
do Silêncio. 

Solicitação de apoio por parte da Associação. 

Reunião com o Engº Horácio da 
CMG. 

Discussão sobre a rede de transportes urbanos. 

3-10-14 

Reunião com Pedro Fonseca, 
elemento do “Movimento Guarda 
1º” candidato nas últimas eleições 
autárquicas à Guarda. 

Apresentação das solicitações/sugestões feitas ao 
Movimento, nas reuniões feitas em diversos 
bairros da cidade, durante a campanha das 
últimas autárquicas. 

4-10-14 
Caminhada “pequenos passos 
grandes gestos” – iniciativa da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). 

Colaboração com o movimento “vencer e viver” 
da LPCC, organizando a pintura de telas na Praça 
Luís de Camões (términus da caminhada). 

7-10-14 

Reunião do CLAS com a 
apresentação de diversos projetos: 
Re-food; CLDS; fim-de-semana 
solidário (música, teatro, tertúlias) e 
Urban Decor (CMG/CLAS). 

Formação de um grupo de trabalho, incluindo a 

Freguesia da Guarda, para a programação do 
“Natal Aconchego” de 6 a 8 de Dezembro no 
Museu de Arte Sacra e nas instalações dos 
parceiros sociais. Criação de um grupo de 
trabalho entre a JFG, a FSJD e a CMG para a 



criação de "cristais de gelo" em croché e tricô. 

11-10-14 Aniversário da Aldeia SOS da Guarda. 
Presença nos festejos dos 28 anos da Aldeia SOS 
da Guarda. 

11/12– 
10 - 14 

Festa de Nª Srª de Fátima nos 
Galegos. 

Colaboração com a Comissão organizadora da 
Festa, na sua preparação. 

15-10-14 
Conferência organizada pela ANMP, 
na Fundação Bissaya Barreto em 
Coimbra. 

Participação na Conferência “A Organização do 
Território do Estado e a Democracia de 
Proximidade”. 

17-10-14 

Reunião com o Director do Centro 
Distrital da Segurança Social da 
Guarda. 

Acolhimento e almoço com os membros 
dirigentes da ACAPO. Participação nas reuniões 
por eles solicitadas, no sentido de proporcionar 
respostas/instalações para a delegação da 
Guarda. 

Reunião com o Vice-presidente, a 
Vereadora da acção social e o 
assessor do Presidente da CMG. 

Caminhada para assinalar o Dia 
Internacional da Erradicação da 
Pobreza. 

Participação nas actividades promovidas pela 
EAPN Portugal – Campanha 0% Pobreza. 

18-10-14 
Cerimónia evocativa do centenário 
da I Guerra Mundial, no monumento 
do Jardim José de Lemos. 

Presença na homenagem aos mortos no conflito 
de 1914-1918, com a deposição de uma coroa de 
flores pela Liga dos Combatentes da Guarda. 

19-10-14 4ª Caminhada à volta da Freguesia. 
Partida do Forno Comunitário da Sequeira e 
chegada ao Carapito (campo de futebol do NDS) 
para almoço. 

20-10-14 Reunião na Dom Digital. Discussão de alterações no sítio electrónico. 

21-10-14 
Sessão solene dos 130 anos do 
Comando Distrital da PSP da Guarda.  

Presença no evento onde foram divulgados os 
resultados do inquérito “Medo, segurança e 
comportamento preventivo na cidade da 
Guarda”, realizado no âmbito de um projecto do 
Instituto Politécnico da Guarda e do Comando 
Distrital da PSP, com apoio da Junta. 

22-10-14 

Reunião com a equipa da CERCIG 
que acompanha os beneficiários de 
RSI. 

Discussão de casos comuns: também apoiados 
pela “loja social” da Freguesia. 

Reunião solicitada pela Segurança 
Social: Dr.ª Graça Costa e Dr.ª Joana. 

Discussão dum caso apoiado pela “loja social” da 
Freguesia e pela equipa do RSI da CERCIG. 

23-10-14 
Tertúlia sobre Prevenção Rodoviária 
com o Dr. Celínio e o Capitão Cláudio 
Saraiva no café concerto do TMG 

“Serões na Guarda” - Ciclo de Palestras incluído 
nas Comemorações do Centenário da chegada da 
GNR à cidade. 

24-10-14 

Reunião Sementeira do Refood, no 
Auditório do IPG (antiga Capela). 

Apresentação do projeto Re-Food Guarda, pelo 
mentor Hunter Halder. 

Reunião com o Centro Social da 
Paróquia, Cruz Vermelha e Cáritas. 

Troca de impressões sobre casos sociais, as 
suas necessidades e possíveis respostas. 



25-10-14 1ª Caminhada do Refood 
Participação na caminhada entre a Alameda de 
St. André e o Vivaci. 

27-10-14 

Reunião na CMG com a vereadora e 
técnicos da acção social da CMG.  

Preparação da distribuição de cabazes de Natal e 

dum lanche comunitário. 

Reunião nos Serviços de Segurança 
Social, na Guarda. 

Informações sobre o Programa de “Actividades 
Socialmente Úteis”. 

30-10-14 “Fórum sobre Toponímia" no IPG. Participação no Fórum. 

31-10-14 
Formação da Caritas Diocesana da 
Guarda em parceria com a Caritas 
Portuguesa e o Novo Banco. 

Acção “Poupar e empreender”, no edifício da 
Caritas Diocesana da Guarda, sito no Colégio São 
José. 

4-11-14 
Reunião com o Arquitecto Vítor 
Gama da CMG. 

Projecto de requalificação da Casa do Povo dos 
Galegos. 

5-11-14 
Reunião com o contabilista da 
Freguesia. 

Análise da execução orçamental de 2014 e 
discussão do orçamento para 2015. 

6-11-14 

Reunião na CMG com o respectivo 
Presidente, o Vereador da Cultura e 
Educação, a Associação Comercial da 
Guarda, o Nerga e o IPG. 

Apresentação/discussão dos programas 
elaborados para: Feriado Municipal; Época 
Natalícia - "Guarda Cidade Natal" e Conferências 
da Guarda. 

7-11-14 
Reunião da ANAFRE em Celorico da 
Beira. 

Participação na actividade “Ao Encontro das 
Freguesias”. 

9-11-14 
5ª Caminhada: conclusiva da volta à 
Freguesia. 

Partida do Carapito, magusto junto ao “chafariz 
dos amores” e chegada à Sé. 

12-11-14 
Reunião com técnicos da PT e o 
executivo da CMG, na BMEL. 

Explicações sobre o novo emissor da TDT. 

Apresentação de outros assuntos às Freguesias. 

13-11-14 
Magusto do Agrupamento de Escolas 
da Sé. 

Presença no jantar/magusto na Escola Carolina 
Beatriz Ângelo. 

14-11-14 

144º Aniversário da Delegação da 
Guarda da CVP, no auditório da 
CMG. 

Seminário assinalando o “Dia Mundial da 
Diabetes”. 

Reunião na Segurança Social com 
Centro Social da Paróquia e Cáritas. 

Troca de informações sobre casos sociais 
apoiados pelas diferentes entidades. 

15-11-14 
Convite para o magusto da 
ADCAlfarazes. 

Presença no magusto da ADCAlfarazes, precedido 
pela atuação do Grupo de música tradicional. 

Campanha de Recolha de alimentos 
para a Loja Social da Freguesia. 

Recolha nos Pingo-doce do Bairro de S. Domingos 
e da Estação. 16-11-14 

17-11-14 

Convite do presidente da CMG para 
uma cerimónia de venda de lotes da 
PLIE, na BMEL. 

Cerimónia de Assinatura Pública de Contratos de 
Promessa de Compra e Venda de Lotes da PLIE da 
Guarda, com 7 empresários. 

Sessão informativa na CMG, 
promovida pela CCDRC. 

Informação sobre o quadro legal das Freguesias. 



19-11-14 

Cerimónia de inauguração do Espaço 
de Cidadão e do Balcão do Município 
no Centro Cultural e Social de S. 
Miguel – Freguesia da Guarda. 

Cerimónia com as presenças do Sr. Secretário de 
Estado para a Modernização Administrativa, Dr. 
Joaquim Pedro Cardoso da Costa, e o Sr. 
Presidente da CMG. 

21-11-14 
Convite da CM de Pinhel para um 
Seminário, no seu Auditório. 

Participação no Seminário “A Escola, a Família e a 
Autarquia – Juntos para +Sucesso Escolar”. 

21/28-10 e 
4/11/25-11 

Reuniões do grupo organizador do 
“Natal Solidário”, na CMG. 

Organização das actividades previstas para o 
“Aconchego de Natal” e “Natal Sabores”. 

26-11-14 

Colóquio “fala-me de ti!” da 
Delegação da Guarda ACAPO, no 
Auditório da CMG 

Apresentação de casos pessoais, na 1ª pessoa, 
com a ADM Estrela, “Despertar do Silêncio” e 
CERCIG. 

Congresso “Política Agrícola 
Horizonte 2020” organizado pela 
ACRI-Guarda. 

Presença no Congresso onde a Ministra da 
Agricultura revelou medidas do Programa de 
Desenvolvimento Rural (PDR) 2020. 

27-11-14 

Comemorações do 815º Aniversário 
da Guarda – Feriado Municipal. 

Participação nas actividades: Hastear da 
bandeira; Sessão solene; Inauguração do 
arrelvamento sintético do Campo do Zambito; 
Concertos e abertura da iluminação natalícia. 

28-11-14 

Participação na inauguração da exposição de 
fotografia “transversalidades”, dinamizada pelo 
CEI, no Paço da Cultura. 

Abertura de um novo espaço 
comercial. 

Participação na abertura dum comércio de 
bebidas. 

29-11-14 

Comemorações do 815º Aniversário 
da Guarda – Feriado Municipal. 

“Guardadores” – Espectáculo Comunitário com a 
participação de colectividades no TMG. 

Cerimónia de homenagem ao Centro 
Cultural da Guarda (CCG), pelo 
Rotary Club da Guarda. 

Presença na homenagem à Acão do CCG “Pela 
Guarda, pela Arte e pela Cultura”, conforme o 
seu lema. 

Comemorações do Centenário da 
chegada da GNR à Guarda. 

Participação no Colóquio sobre Prevenção 
Rodoviária promovido pela GNR. 

30-11-14 

Presença na recriação histórica da chegada da 
GNR à Estação da CP da Guarda, seguida de 
Cerimónia Militar no Parque Urbano do Rio Diz 
(Pólis). 

“Invernal” de BTT – Cidade da 
Guarda. 

Colaboração/presença na Atividade do Clube de 
Montanhismo da Guarda. 

 


