
PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO EM ATIVIDADES/REUNIÕES 

DATA ATIVIDADE/REUNIÃO OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

1-6-14 2ª Caminhada à volta da Freguesia. 

Partida da Casa do Povo dos Galegos; paragem no 

parque da Quintazinha do Mouratão e chegada 

ao almoço à casa do Povo do Monte Barro. 

2-6-14 
Reunião com a responsável na Guarda da 

Fundação S. João de Deus (FSJD). 

Análise do protocolo de cooperação entre as 

duas entidades para atividades conjuntas. 

3-6-14 
Reunião na Escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico Augusto Gil. 

Solicitações diversas da escola: equipamento 

didático e limpeza do pátio. 

4-6-14 
Reunião com o representante da 

Empresa DIACRIA. 

Entrega de 3 novas maquetas para o Brasão, 

conforme solicitado. Explicações sobre as 

mesmas e sequência do processo.  

5-6-14 

 

Reunião com o Secretário de Estado da 

Modernização Administrativa 

Possibilidade de instalação, na Freguesia da 

Guarda, do “Espaço do Cidadão”. 

Reunião com o executivo da CMG, no 

auditório do Centro Cultural. 

Pagamento de dívida no valor de 1.185,88 euros, 

devida à JFG. 

6-6-14 
Atividades promovidas pelas Forças 

Armadas Portuguesas integradas nas 

comemorações do dia 10 de Junho. 

Inauguração da Exposição de “Atividades 

Militares Complementares” no Parque Urbano do 

Rio Diz. 

8-6-14 
Atuação da Orquestra Ligeira do Exército, no 

Parque Urbano do Rio Diz. 

9-6-14 

Início das Comemorações do “Dia de 

Portugal de Camões e das Comunidades 

Portuguesas” com a presença do 

Presidente da República. 

Içar da Bandeira Nacional. Sessão Solene de Boas 

Vindas ao Presidente da República na CMG. 

Inauguração da rotunda dos “5 F’s” e partida 

duma prova desportiva. Jantar oferecido pela 

Presidência da República. Banda da Força Aérea 

com a participação da artista Vanda Rodrigues.  

10-6-14 

Comemorações do 10 de Junho, “Dia de 

Portugal de Camões e das Comunidades 

Portuguesas”. 

Cerimónia Militar no Parque Urbano do Rio Diz e 

Sessão Solene no TMG. Almoço oferecido pelo 

Presidente da CMG. Arrear da bandeira. 



10-6-14 30º Grande Prémio do Pinheiro. 
Prova de atletismo promovida pelo CDC do Bairro 

do Pinheiro. 

13-6-14 

Reunião na ESTG, com a respetiva 

Diretora e Docentes da Unidade Técnico 

Científica de Engenharia e Tecnologia. 

Colaboração sobre informação geográfica 

referente a percursos turísticos de interesse 

histórico da Freguesia. 

13-6-14 
Festa na Escola Básica do 1º Ciclo do 

Ensino Básico do Rio Diz. 

Fim de atividades letivas. 

14-6-14 
Participação nas Comemorações do Dia 

do NDS. 

Participação nas diversas atividades: “manhã 

desportiva”; apresentação da plataforma online; 

seminário; jantar de Gala e confraternização. 

15-6-14 

Festa de S. João Batista em Videmonte. Participação nas diversas atividades festivas. 

3ª Caminhada à volta da Freguesia.  

Partida da casa do Povo do Monte Barro, 

paragem nos Coviais de Baixo e chegada ao Forno 

Comunitário da Sequeira para almoço. 

20-6-14 

Reunião com um representante da 

Aldeia SOS da Guarda: Daniel Lucas. 

Análise da cooperação possível e proposta de 

protocolo entre as duas entidades para 

atividades conjuntas e entrega de bens à Loja 

Social “Mão Amiga” da JF. 

9ª Reunião do Consórcio do Projeto “tu 

decides +…” na Sala de Conferências do 

Centro Cultural e Social de S. Miguel. 

Balanço e avaliação das atividades do 1º 

semestre/2014. Apresentação e aprovação do 

plano detalhado de atividades para o último. 

Reunião na D Digital com docentes da 

ESTG: engenheiros geográficos. 

Disponibilização, para divulgação no site da JF, 

dum trabalho sobre percursos pedonais no 

Centro histórico da cidade. 

21-6-14 

a 

29-6-14 

Participação nos “Santos do Bairro – 8 

noites 8 Bairros”, Festas dos Santos 

Populares promovidas pela CMG. 

Colaboração/participação com as organizações 

das Festas comemorativas de S. João e S. Pedro, 

nos respetivos Bairros. 

22-6-14 
Campeonato Europeu de Motocross em 

Fernão Joanes. 

Participação no evento. 

23-6-14 
Reunião com os Serviços Sociais da 

Paróquia, Cáritas, Cruz Vermelha e 

Comunicação dos serviços sociais prestados por 

cada uma das entidades presentes à técnica da 



Segurança Social. Seg. Social Sandra Santos; troca de informações 

sobre utentes das mesmas. 

24-6-14 Reunião ordinária do CLAS na BMEL. 
A presentação de projetos sociais e de integração 

(IEFP, ISS, NDS, CFAD, CLAS). 

25-6-14 
Tomada de Posse do novo Diretor do 

Agrupamento de Escolas da Sé. 

Felicitações e disponibilização dos préstimos da 

Junta ao Diretor do Agrupamento de Escolas. 

27-6-14 

Reunião com as representantes da FSJD, 

Drª Patrícia Loureiro e Ana Jerónimo. 

Acordo entre a JF e a FSJD para a cedência de 

espaços para workshops (origami, bonsai) e 

exposição sobre o Japão; e, apoio nas atividades 

na Praça Velha em julho e agosto. 

Cerimónia na praia fluvial de Valhelhas, a 

convite da CMG. 

Hastear das bandeiras “azul” e de “praia 

acessível” 2014. 

Participação no almoço de S. João na Rua 

da Torre. 

Organização dos comerciantes da rua e da 

Fundação José de Almeida, aí sedeada.  

Jantar com sua Exª o Vice 1º Ministro Sr. 

Dr. Paulo Portas. 

Cerimónia da Tomada de posse da Comissão 

Política Concelhia do CDS da Guarda. 

28-6-14 

Inauguração da Casa do Benfica na 

Guarda. 

Presença na inauguração da Casa do Benfica na 

Guarda. 

Cerimónia na praia fluvial de Aldeia 

Viçosa, a convite da CMG. 

Hastear das bandeiras “azul” e de “praia 

acessível” 2014. 

Auto de Consignação das obras de 

requalificação da Rua das Barreiras e 

Zona Envolvente e da Rotunda do Bairro 

da Luz e Zona Envolvente. 

Assinatura, na Associação do Bairro da Luz, pelo 

presidente da CMG e as Empresas que realizarão 

as respetivas obras, dos Autos de Consignação 

das Empreitadas. 

Funeral do Presidente da ANAFRE 

Cândido Moreira  

Presença nas cerimónias fúnebres em Pedronelo-

Amarante. 

30-6-14 

Reunião com o Diretor do Centro de 

Respostas Integradas. 

Análise de intervenções no combate ao 

alcoolismo e do Projecto PITstop. 

Reunião com a CMG (Engª Mónica). 
Análise do alargamento do cemitério da Guarda-

Gare. 



1-7-14 

Conferência/Debate com o Secretário de 

Estado das Infraestruturas, Transportes e 

Comunicações, Dr. Sérgio Silva Monteiro, 

na BMEL.  

“Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado”, 

com incidência particular na ligação ferroviária 

Aveiro – Viseu – Guarda – Vilar Formoso. 

Reunião na EB1 do Rio Diz com as 

professoras, representantes do 

Agrupamento, pais e responsáveis na 

CMG pela Educação.  

Debate sobre a notícia de encerramento da 

Escola, com a solicitação dos pais para que tal 

não aconteça, tendo em conta a inexistência de 

alternativas com o mesmo tipo de respostas. 

5-7-14 

Reunião com o Secretário-geral da EPIS 

(Empresas Para a Inclusão Social), em 

Lisboa. 

Avaliação da possibilidade de colaboração na 

promoção do sucesso escolar. 

6-7-14 1º Festival “Pão Nosso”, em Videmonte  
Participação nas diversas festividades populares 

de encerramento do Festival. 

7-7-14 
Reunião com técnicas e docentes da 

Guarda. 

Solicitação de apoio para a criação duma 

Associação na Guarda 

12-7-14 
Comemorações do 11º Aniversário da 

Delegação da ACAPO na Guarda.  

Presença no almoço comemorativo do 

Aniversário da ACAPO na Guarda. 

14-7-14 
Reunião com representantes da Liga 

contra o Cancro. 

Solicitação de apoio para a caminhada solidária, 

a decorrer no dia 4 de outubro na Guarda. 

15-7-14 Reunião na Dom Digital. 
Colocação do site da Freguesia on-line e respetiva 

nota de imprensa. 

16-7-14 

Cerimónia pública de assinatura dum 

Auto de Consignação, a convite do 

Presidente da CMG, no Mercado 

Municipal da Guarda. 

Participação na cerimónia de assinatura do Auto 

de Consignação da Empreitada de Requalificação 

Urbana e Paisagística do Arco Comercial da 

Guarda-Reabilitação do Mercado Municipal e do 

Centro Coordenador de Transportes. 

17-7-14 

Reunião com a Equipe técnica de 

acompanhamento do Rendimento Social 

de Inserção (RSI) da CERCIG. 

Formalização da troca de informações e 

discussão sobre casos sociais em comum. 

Participação na reunião extraordinária da 

Assembleia Municipal. 

Discussão e votação do pedido de empréstimo 

(no valor aproximado de 13 milhões de euros). 

18-7-14 Reunião com as educadoras de infância Solicitação de apoio para a lecionação das áreas 



dos JI da Póvoa do Mileu e do Bairro do 

Pinheiro. 

de atividade física e educação musical nos 

respetivos Jardins de Infância (JI). 

Reunião no Centro Paroquial. 
Troca de dados e análise sobre alguns casos de 

famílias carenciadas. 

Iniciativa do Continente, promovendo 

um momento de diversão, com uma 

dupla de humoristas. 

Presença na “Tour Quim Roscas e Zeca 

Estacionâncio”, no estacionamento do 

Continente Modelo da Guarda. 

21-7-14 
Reunião com o Vereador da CMG, Engº 

Sérgio Costa. 

Assuntos diversos: grelhas de sumidouros, 

remendagem de buracos, abrigos/horários de 

autocarros, requalificação dum terreno público 

na Guarda-Gare, muro de proteção e charca nas 

Barreiras, etc. 

21-7-14 
Reunião com a Direção do Grupo 

Desportivo das Lameirinhas. 

Solicitação de apoios para: atividade física dos 

idosos; limpeza/regularização dum terreno; etc. 

25-7-14 

V Encontro de Avós e Netos, promovido 

pela EAPN em parceria com a CMG, no 

Parque Polis. 

Assinalar do “Dia dos Avós” através dum encontro 

intergeracional: promovendo o convívio entre 

gerações e Instituições. 

26-7-14 
Festival de Folclore da Guarda no 

Parque Polis. 

Participação no Festival organizado pelo Centro 

Cultural da Guarda. 

28-7-14 

Reunião com os utilizadores dos dois 

espaços alugados da Freguesia: lojas KZ 

e Inforguarda. 

Análise do valor mensal da renda: foi decidido 

reduzir 50€/mês entre junho de 2014 e dezembro 

de 2015; passando a 300€ em janeiro/2015. 

30-7-14 

Presença no “briefing” semanal: 

videoconferência entre a Direção 

Nacional da PSP com os Comandantes 

Distritais. 

Iniciativa “Falemos daquilo que fazemos bem”, 

pretendendo divulgar a missão, e competências 

da PSP, no comando da Guarda. 

31-7-14 

Reunião com o vereador do pelouro da 

Educação e Cultura, da CMG. 

Análise das parecerias para a iniciativa “A Guarda 

por si – Verão 2014”. 

Reunião com o representante do “Clube 

Guarda Basket”, Prof José Paulos. 

Informação sobre a atividade do Clube: passada, 

presente e prevista para o futuro; bem como as 

necessidades para a sua concretização. 

2-8-14 

Inauguração, na CMG, da INTRARTE: 

exposição organizada pelas Aldeias de 

Crianças SOS de Portugal 

Presença na inauguração da exposição itinerante 

de arte, comemorativa do 50º aniversário das 

Aldeias SOS de Portugal. 



2-8-14 
“Noite do fado”, a convite da casa do 

Benfica na Guarda. 

Participação na “noite de Fados” organizada pela 

Casa do Benfica na Guarda. 

6 a 

27-8-14 

Iniciativa da ADMEstrela, financiada pela 

Ciência Viva e Fundação de Ciência e 

Tecnologia. 

Astronomia no Verão: sessões de visualização 

noturna dos astros em diversos locais da 

Freguesia da Guarda. 

9 e 

10-8-14 

138º Aniversário da Associação 

Humanitária dos Bombeiros 

Egitanienses. 

Participação nos eventos comemorativos, 

nomeadamente na Sessão solene do aniversário. 

14-8-14 Jantar na “Casa do Benfica” da Guarda. 
Presença no jantar com a equipa de futsal do 

Sport Lisboa e Benfica 

18-8-14 
Reunião na CMG com a Engª Amélia e o 

Arquiteto Vítor Gama. 

Solicitação de colaboração para a requalificação 

da Casa do Povo dos Galegos. 

19-8-14 Reunião na Dom Digital. 
Formação sobre a atualização de conteúdos do 

site; e, discussão sobre alguns formatos. 

21-8-14 

Reunião na CMG com os Presidente e 

Vereador Sérgio Costa. 

Discussão de assuntos diversos: requalificação 

dos terrenos/logradouros de prédios na Guarda-

gare; visitas ao ringue polivalente da Quintazinha 

do Mouratão e ao balcão da freguesia na 

Estação, para eventual colocação de serviços 

municipais para o cidadão. 

Reunião na Casa do Povo dos Galegos 

com técnicos da CMG. 

Verificação das instalações e preparação do 

respetivo projeto, com os arquiteto Vítor Gama e 

topógrafo Albino Antunes. 

23 e 

24-8-14 

Campanha de recolha de alimentos para 

a Loja Social da Freguesia, com 

voluntários. 

Angariação de alimentos nos supermercados 

aderentes: Pingo Doce (Bairro de S. Domingos) e 

Intermarché. 

30-8-14 

“Zumba Glow Party” em parceria com 

diversas entidades, como a JF. 

Participação na aula de Zumba dada pela 

professora Ana Segura, na Praça Velha. 

90º Aniversário do Núcleo da Liga dos 

Combatentes da Guarda. 

Participação nas Cerimónias comemorativas do 

Dia do Núcleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 


