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Apresentamos o conjunto das intervenções realizadas pela equipa de serviço externo da Freguesia, 

compreendendo o conjunto dos meses de dezembro a final do mês de maio. 

Para um melhor esclarecimento dos Senhores Deputados realizamos esta apresentação subdividindo-

a em três áreas principais: uma que se reporta a trabalhos desenvolvidos nos edifícios e propriedades 

da Freguesia; outra que se refere a colaborações prestadas a entidades que solicitam o nosso apoio; 

e, por fim, a vertente interventiva nos diversos trabalhos concretizados. 

 

I. Ações Desenvolvidas na Junta de Freguesia 

 

a) Horta Comunitária 

Temos continuado a aposta na valorização da horta comunitária que à semelhança dos anos 

anteriores conhece sempre alguns novos “hortelãos” estando a ser utilizados os trinta e dois 

talhões disponibilizados. 

Após a última reunião com todos eles e seguindo também os contributos apresentados, 

procedemos a uma profunda limpeza do terreno, a uma remarcação dos lotes utilizando 

numeração e cordas que diferenciam melhor cada um dos lotes e reforçámos o sistema de rega. 

Pelos custos elevados não conseguimos realizar o investimento para que a fonte de energia seja a 

eletricidade e não a gasolina. 

Porventura pela sua continuidade, também pelo bom desempenho dos “hortelãos” e as sucessivas 

pequenas/grandes intervenções da Junta de Freguesia, a horta comunitária tem merecido a 

atenção dos órgãos de comunicação social de cariz nacional, nomeadamente a agência Lusa e por 

último a própria TVI. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Terrenos da Junta de Freguesia 

 

Durante todos estes meses a Junta de Freguesia deu 

continuidade e foi dispensada a atenção aos terrenos 

localizados no Noéme de Baixo e na Urbanização das 

Giestas/Covas, onde este ano semeamos um cereal entre as 

árvores anteriormente plantadas de modo a fortalecer a 

terra e a dificultar o 

crescimento das espécies 

invasoras. Temos mais de duas centenas de árvores plantadas e 

com aquele desempenho procuramos reforçar a capacidade dos 

terrenos que estiveram muitos anos abandonados e repletos de 

mato. 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgListaTrabalhos?t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DOpaUAG&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DfcrUAC
https://www.youtube.com/watch?v=DN7gxYujsG0&feature=share&fbclid=IwAR3H0gv5jd3UtsDSYyIARHnr1y2WgUiYxheRO7Ewjb-szueKcUcaO4oju1U
https://www.youtube.com/watch?v=DN7gxYujsG0&feature=share&fbclid=IwAR3H0gv5jd3UtsDSYyIARHnr1y2WgUiYxheRO7Ewjb-szueKcUcaO4oju1U
https://www.youtube.com/watch?v=DN7gxYujsG0&feature=share&fbclid=IwAR3H0gv5jd3UtsDSYyIARHnr1y2WgUiYxheRO7Ewjb-szueKcUcaO4oju1U
https://www.youtube.com/watch?v=DN7gxYujsG0&feature=share&fbclid=IwAR3H0gv5jd3UtsDSYyIARHnr1y2WgUiYxheRO7Ewjb-szueKcUcaO4oju1U
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Na sede executiva e deliberativa da Junta, 

continuámos com investimentos, melhorando a sua 

capacidade de armazenamento, arquivo, a 

acessibilidade e o conforto na receção aos cidadãos. 

 

 

No decurso de todo este longo período a Junta de Freguesia cuidou dos sete cemitérios que 

começam a reclamar uma intervenção mais adequada à exigência do serviço que prestam. 

A limpeza, o corte de vegetação, pequenos arranjos são as tarefas essenciais que fomos 

concretizando. 

 

 

Também os ringues polidesportivos merecem a preocupação na sua limpeza e conservação. A 

Freguesia apenas tem a titularidade de dois, dos vários ringues existentes: o da Quintazinha 

do Mouratão e dos Galegos. Mas independentemente daquela titularidade, sempre que 

podemos procedemos ao corte da vegetação e varredura na área cimentada. 

   

 

 II – Colaboração prestada a várias entidades 

 

Subsiste com alguma regularidade a solicitação da colaboração do pessoal do serviço externo 

por parte de algumas entidades associativas e mesmo públicas. Seja para transportar 

mobiliário, para proceder a limpezas, realizar pequenas obras, também na questão sanitária, 

nas atividades do Município como no Natal e no Carnaval, na recolha de sangue, projetos 

educativos. 

Transcrevemos de seguida as entidades a quem conseguimos corresponder: Cáritas 

Diocesanas da Guarda, Casa da Sagrada Família, Associação Comercial da Guarda, ULS, Centro 

de Saúde da Guarda – Gare, Instituto do Sangue, Agrupamentos de Escolas, Câmara Municipal, 

organização dos cabazes alimentares. 

 

 

 

 

 III – Vertente Interventiva na Freguesia 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DS6NUAW&t=1
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III – Vertente Interventiva na Freguesia 

 

Referimos aqui o conjunto de intervenções que diariamente vão sendo concretizadas pelos 

funcionários da freguesia. 

Prioritariamente realizamos tarefas de limpeza, varredura, pequenas obra e regularização dos 

pavimentos nos caminhos rurais. Acrescentamos ainda a limpeza dos tanques públicos nem 

sempre com a regularidade devida. 

A realização dos nossos trabalhos compreendem na área urbana e também na área rural, a 

varredura o corte de vegetação intrusiva, mondar os arbustos, as caldeiras das árvores e 

pequenas intervenções ou arranjos. 

Há que reconhecer que este ano não temos conseguido cumprir devidamente a função de 

manter sem vegetação intrusiva os bairros e as localidades contíguas à malha urbana. 

No que se reporta aos caminhos rurais concretizámos intervenções na Quinta do Zambito, na 

Quinta do Pombo, Guarda/Vale de Estrela, Quinta do Cabroeiro, Guarda/Alvendre e na Várzea. 

Como vai sendo hábito os estabelecimentos escolares foram também objeto da nossa ação 

nomeadamente os jardins-de-Infância. Este trabalho também é realizado por vezes em 

cooperação com os trabalhadores da Câmara Municipal. 

Entretanto e a limpeza que nos obriga a maiores dispêndios é a que se refere aos bairros 

residenciais, sendo que essa competência não nos foi ainda outorgada, continuamos a manter 

e a realizar essas tarefas. Deixamos agora a listagem dos locais por onde andámos a limpar e 

a cortar a vegetação intrusiva: Monte Barro, Quintazinha do Mouratão, Sequeira, Alfarazes, 

Cabreira, Carapito de São Salvador, “Bairro da Caixa”, Bairro do Pinheiro, da Luz, Póvoa do 

Mileu, Tapada do Coelho, Rio-Diz, Guarda-Gare, Malmedra, Bairro de Nossa Senhora de 

Fátima, Urbanização das Bertas, Galegos, Rosmaninhal e Camalhão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


