
Trabalhos realizados 

(dezembro 2017 a março 2018) 

 

Este conjunto de quatro meses correspondeu a um trabalho concretizado, que teve como 

principal foco a preocupação com os caminhos e com a arrumação dos armazéns da Freguesia. 

   

Trata-se de uma operação recorrente mas, necessária. Conseguiu-se nestes últimos meses 

uma reorganização dos equipamentos da Freguesia, alcançando-se um arrumo mais 

equilibrado no conjunto dos três principais armazéns. 

A aliar a esta preocupação deu-se ainda um acerto nos arquivos que reúnem já um acervo de 4 

anos (dos documentos que ficaram) e encontram-se agora devidamente acondicionados. 

   

Na tarefa de limpeza da vegetação ao longo dos múltiplos caminhos rurais sob a nossa 

responsabilidade pode-se dizer que conseguimos passar por todos eles e efetuar um corte da 

vegetação, que foi mais além da que realizámos anteriormente. 

Desde logo os anos anteriores foram de “descoberta” do estado de alguns caminhos que até aí 

não tiveram os melhores cuidados. Procedemos a uma limpeza a praticamente todos eles e 

este ano já a vegetação é menor e podemos por isso alargar um pouco o corte da mesma e 

deixar com outra largueza esses mesmos percursos. 

Teremos seguramente alguns ainda por “descobrir”, mas ao longo do mandato anterior e no 

presente vamos procurar “conhecê-los” e mantê-los livres de vegetação e, no que for possível, 

com razoáveis condições de circulação pedonal e automóvel.    

De salientar e a par destas limpezas o corte de vegetação e limpeza de bermas que realizámos 

mais profundamente nas estradas da Guarda/Alvendre e Alfarazes/Noéme de Cima e Noéme 

de Baixo. 

  



Realizámos ainda algumas pequenas intervenções físicas na zona da Póvoa do Mileu e na 

urbanização das Barreiras com a melhoria nos pisos do passeio e do pavimento rodoviário e 

depois no aproveitamento de água agora conduzida para uma finalidade de rega de terrenos 

agricultados. 

Aumentámos o número de árvores plantadas aos terrenos de Alfarazes onde foram colocadas 

mais uma centena e meia de árvores de fruto. 

                           

Outra tarefa sempre necessária enquanto não verificarmos a requalificação desses 

aglomerados populacionais foi a limpeza e corte da vegetação nas localidades da Cabreira, 

Bairro do Torrão, Monte Barro, Galegos, Alfarazes, Sequeira e Carapito. Também foi efetuada a 

manutenção dos cemitérios da Freguesia quer pelo Natal quer pela Páscoa. 

No entanto a tarefa que nos obrigou a um maior investimento financeiro mas também em 

recursos humanos foi a preparação da nossa participação no desfile de Carnaval. 

Para além de voluntariado conseguido com apoio dos associados e dirigentes das Associações 

foi igualmente necessário o envolvimento dos nossos funcionários na preparação da viatura: 

que consumiu praticamente 5/6 semanas de intenso trabalho entre a conceção, a sua 

realização e claro a desmontagem. 


