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Ponto 1. Período de antes da ordem do dia 

 

TRABALHOS NO EXTERIOR 

(1 de setembro a 30 de novembro de 2021) 

 

 

 

• Apoio e preparação do ato eleitoral autárquico 
 

 

 

• Atividade cemiterial  
 

 

 

• Viação rural  
 

 

 

• Limpezas urbanas 
 

 

 

 

• Colaborações prestadas/outras intervenções 
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APOIO E PREPARAÇÃO DO ATO ELEITORAL AUTÁRQUICO 

 

A Junta de Freguesia tem procurado marcar presença em todas as operações eleitorais em 

total sintonia com os técnicos da Câmara Municipal. 

Em setembro de 2021 e em resultado da legislação obtivemos um maior número de mesas 

de votos (35). Por outro lado, com a experiência recolhida nos atos eleitorais anteriores 

conseguiu-se na eleição do mês de setembro de 2021 afinar melhor uma resposta mais 

positiva no intuito de facilitar a participação dos cidadãos.  

Reforçou-se a informação junto das mesas de voto com cartazes maiores e mais 

direcionados. 

Com o apoio e trabalho de todos os funcionários e colaboradores da freguesia estivemos 

todo o dia junto das mesas de voto mais suscetíveis a aglomeração de filas dando informação 

e orientando melhor a organização das próprias filas. 

Enquanto não procedermos a uma alteração mais radical e, parece-nos necessária, no centro 

da cidade continuaremos com a modalidade de organização e apoio aos cidadãos. 

Para além deste maior esforço de reforçar a informação e acompanhamento ainda gastámos 

algum dinheiro na informação via rádios e jornais da freguesia. 

Por outro lado, enviámos ainda um info Mail a todas as residências da freguesia. 
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ATIVIDADE CEMITERIAL 

 

Mais uma vez, procurámos responder convenientemente à preparação dos 7 cemitérios para 

a evocação e lembrança dos entes queridos falecidos, na romagem que acontece no dia 01 

de novembro. 

Praticamente conseguimos dar por concluída a intervenção bastante onerosa no cemitério 

da Guarda-Gare, e em todos os outros realizámos pequenas intervenções e uma cuidada 

limpeza e corte de vegetação intrusiva. 

Mas no decurso deste mandato vai ser necessário no Cemitério da Póvoa do Mileu 

desenvolver uma intervenção em tudo semelhante à que fizemos no da Guarda-Gare. 

Também nos outros cemitérios e para além da pintura de quase todos eles vão ser precisas 

pequenas intervenções que ultrapassem as falhas que vamos detetando. 

Mas em 2021, como nos anos anteriores, é nossa convicção que deixámos os sete cemitérios 

em condições de serem visitados. 
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VIAÇÃO RURAL 

 

Provavelmente terá sido a ação mais robusta da freguesia no trimestre considerado, seja do 

ponto de vista financeiro seja da necessidade do trabalho realizado. 

Sabemos ser um custo tremendo quase todos os anos que realizamos para não degradar 

ainda mais o pavimento férreo e não permitir que a vegetação vá cobrindo e tapando a 

passagem a viaturas e cidadãos. 

É necessário o recurso à contratação de equipamento mais adequado nomeadamente uma 

motoniveladora e depois o cilindro que nos é cedido pela Câmara Municipal para além da 

ação dos trabalhadores da Junta de Freguesia para o corte da vegetação, abertura de boeiros 

e mesmo reposição e movimento de terras. 

Conseguimos antes do período critico das chuvas realizar uma melhoria em todos ou pelo 

menos nos principais caminhos avançando este ano em três novas intervenções. 

Sabemos que o período das chuvas vai voltar a deteriorar os caminhos, mas com a 

intervenção sistemática que vimos concretizando nos últimos anos conseguimos apurar mais 

rapidamente as condições de circulação nos caminhos rurais da freguesia. 

Deixamos a listagem dos caminhos que mais uma vez foram objeto de intervenção: 

 

• Caminho Guarda-Vale de Estrela (a partir da cadeia/cemitério novo da Guarda); 

• Caminho da Brioleija (da estrada de Alfarazes à estrada do Barracão junto ao 

Intermarché); 

• Caminho das Carreiras Velhas (do cemitério da Guarda-Gare até à estrada do 

Alvendre e com percurso paralelo à A25); 

• Caminho da Quinta das Terras (que liga Sequeira aos Coviais de Cima e de Baixo até 

aos Galegos); 

• Caminho do Zambito (que circunda o IPG, passa pela nascente do rio-Diz e segue até 

à cruz da Faia e antenas eólicas); 

• Caminho do rio-Diz (que liga a urbanização do Pontão, ao Carapito de São Salvador e 

ao Alvendre); 

• Caminho do Monte Barro que liga à PLIE; 

• Caminho do Cabroeiro que liga o cemitério da Póvoa à zona de acesso às piscinas; 

• Caminho da Quintãzinha do Mouratão que liga ao limite da freguesia com as Panoias; 

• Caminho que liga a Cabreira às Carreiras Velhas. 
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LIMPEZAS URBANAS 

 

Mantivemos neste trimestre a nossa intervenção em algumas localidades e bairros da 

freguesia que em certa medida não nos compete. 

Trata-se do corte da vegetação que cresce nos passeios nas bermas e caldeiras das árvores, 

da varredura dos cortes efetuados e de outros resíduos que permanecem sem limpeza. 

Esta tarefa foi concretizada: Alfarazes, Galegos, Monte Barro, Quintãzinha do Mouratão, 

Bertas, Nossa Senhora de Fátima, Carreiras Velhas, Rua dos Caminhos de Ferro, Urbanização 

do Pontão, Rio-Diz, Sequeira. 
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COLABORAÇÕES PRESTADAS/ OUTRAS INTERVENÇÕES 

 

Concluímos em sintonia com a equipa da Câmara Municipal – mas não nos é pago este 

serviço pois trata-se de uma competência que a CMG não nos delegou – a limpeza dos 

logradouros escolares e, entretanto, fomos chamados a três estabelecimentos de ensino 

que, entretanto, voltaram a necessitar de idêntica limpeza. 

• Colaborámos com a escola secundária da Sé na plantação de mais de duas dezenas 

de árvores; 

• Mantivemos o corte da relva, arbustos e limpeza dos passeios no Centro de Saúde da 

Guarda-Gare; 

• Cooperámos nas atividades dos mês do “Outubro Rosa”; 

• Cooperámos com a Cáritas Diocesana da Guarda com o transporte de mobílias; 

• Nas nossas instalações fizemos as decorações natalícias; 

• Iniciámos a construção de um muro em frente à Casa do Povo dos Galegos; 

• Procedemos à impermeabilização de um terraço que serve de teto à loja comercial 

“K-Z” que é propriedade da Freguesia da Guarda. 

 

             

 

 

 

 

  

                                                                                  


