
Foi a 28 de janeiro de 2013 que ”nasceu” a Freguesia da Guarda! 

 

Resultou do “casamento” das anteriores Freguesias - Sé, São Vicente e São Miguel, - cuja “herança” 
permanece no seu Brasão. 

A Sé como referência do antanho e do futuro… 

A Judiaria, na zona de São Vicente, refletindo-se no menorá, símbolo do Judaísmo… 

E, os perfis ferroviários, que em São Miguel abrem caminhos para a Europa e para o Atlântico! 

 

A Junta encontrou casa/Sede, ao abrigo do Rei fundador da cidade, D. Sancho de seu nome, Povoador 
de cognome, que aqui se enamorou e, saudoso, se lamentou na cantiga “…muito me tarda o meu amigo 
na Guarda”. 

Desde então, orgulhosa do seu “Foral”, a Guarda irrompeu serra abaixo, englobando pequenos 
aglomerados, novas localidades e novos bairros, uma cidade com mais de oito séculos de história, uma 
Freguesia com oito anos de vida! 

 

Uma comunidade sã que convive e convida à partilha das suas tradições, que acompanham o ritmo dos 
rituais do calendário: no Natal, na Passagem de ano, no Carnaval, nos Santos Populares, na Feira 
Farta…  

 

Uma comunidade que se preocupa com as suas gentes: promove o desenvolvimento infantil, proporciona 
o sucesso das crianças e jovens, estimula o envelhecimento ativo, cuida dos menos afortunados, da 
trivial burocracia onde o cidadão é o centro e destinatário dos trabalhos autárquicos. 

 

Uma Freguesia urbana e rural, onde o cinzento e a dureza do granito são temperados e moldados pela 
riqueza da água, o verde que a natureza e a mão dos artífices constroem: em hortas e pomares, em 
parques e jardins coloridos, que clamam ao ameno viver. 

 

Do alto dos 1056 metros, onde se ergue a Torre de Menagem, avista-se o deslumbre do ilimitado, a 
beleza das paisagens, das conquistas e da agreste bonomia da natureza. 

Guarda, cidade fortaleza, cidade sentinela, cidade altaneira, que se agiganta ao céu azul e se espraia 
em longos cursos de água. 


