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TRABALHOS REALIZADOS NO EXTERIOR 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia de Freguesia  

29 de dezembro de 2020 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgListaTrabalhos?t=1
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No decurso dos meses de setembro, outubro e novembro destacamos as colaborações prestadas a 

várias entidades da nossa Freguesia que solicitam a nossa disponibilidade e normalmente temos 

conseguido acorrer com os nossos recursos materiais, humanos e logísticos. 

Assim procedemos à limpeza dos Galegos e correspondemos aos pedidos da mordomia da festa local. 

Idêntica tarefa foi concretizada novamente nos logradouros dos edifícios escolares, na sede da 

Associação Comercial e na área envolvente ao edifício Sede da DRABI, no bairro Nossa Senhora dos 

Remédios. Depois também na área circundante à Sé Catedral realizámos a limpeza de toda a vegetação 

rasteira que cresce entre as pedras de granito. 

Correspondemos ao fim de alguns anos a um acordo realizado com a Associação do Bairro da Luz e 

ficará concluída apenas no próximo mês de janeiro, sendo que a grande maioria dos trabalhos já está 

realizada, numa parceria que visa melhorar e apetrechar com mais uma valência uma das salas da Sede 

daquela Associação. 

À Caritas Diocesana, à Associação da Dislexia e ao Núcleo da Guarda do MVV e do GVC da LPCC 

prestámos a colaboração solicitada seja do ponto de vista logístico, financeiro e / ou material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Horta Comunitária continuou a merecer a nossa melhor atenção tal 

como os pomares que temos na área do rio Noéme, após a localidade 

de Alfarazes. Na primeira houve que cuidar da manutenção semanal 

do motor de rega, proceder ao corte da vegetação intrusiva e na 

limpeza das passagens entre os lotes, totalmente preenchidos. Já nos 

terrenos do 

Noéme, o corte da vegetação que cresce 

muito e mal deixa verificar a quantidade de 

árvores de fruto plantadas, bem como o seu 

crescimento, protegendo ainda os terrenos 

de eventuais focos de incêndio. 
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Outra área fulcral e de investimento continuado e nunca 

resolvido é o da viação rural. 

Continuámos a regularização dos caminhos com o recurso 

ao aluguer de uma motoniveladora que passou e regularizou 

os caminhos da Quinta da Várzea, do Zambito, da Brioleija, 

do Cabroeiro e do Noéme. 

Como descrevemos trata-se de um dispêndio financeiro 

permanente, mas convém ir mantendo minimamente 

circuláveis para peões e viaturas. 

A realização deste trabalho corresponde à realização da 

plataforma rodo-pedonal e à melhoria das valetas. 

 

Continuaram em modo que podemos denominar de conclusão, as obras no cemitério da Guarda-Gare 

e a requalificação da Casa do Povo dos Galegos; onde não sendo donos de obra, a Junta de Freguesia 

tem procurado acompanhar e prestar a colaboração possível por se tratar de um edifício que pertence 

ao património da Freguesia. Mas, faltando já pouco em cada uma das obras também é verdade que se 

tem prolongado o encerramento das mesmas e passará para o primeiro trimestre de 2021 a sua 

conclusão. 

 

 

 

 

        

 

   

 

Inserimos ainda outro conjunto de tarefas que fomos concretizando e que se materializam 

essencialmente no asseio e limpeza urbana incluindo os aglomerados rurais contíguos à malha urbana. 

Neste contexto passámos e cuidámos de Alfarazes, Av. Cidade de Safed, Bairro da Luz, Senhora dos 

Remédios, Galegos, Cabreira, Carapito, Póvoa do Mileu, Barreiras, Corredoura, Guara-Gare, Ruas 31 

de Janeiro e Comandante Salvador do Nascimento, Covas, Camalhão e Encharcadas. 

Realizámos também a reconstrução de dois muros na estrada do Monte Barro que tiveram aluimentos 

sensíveis para a plataforma rodo-pedonal; e, igualmente procedemos à limpeza dos taludes da ribeira 

do Linho em Alfarazes. 
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O mês de novembro corresponde também nos seus primeiros dias e nos últimos dias do mês de 

outubro à preparação dos cemitérios para o cumprimento da deslocação que aí se faz nos Dias de 

Todos os Santos e de Finados. 

Para além do que é habitual, procuramos concretizar por esta altura a limpeza, pequenas reparações, 

desramar algumas árvores, cortar sebes e regularizar pavimentos; este ano houve também a 

necessidade de prepararmos um pouco melhor a circulação dentro dos cemitérios e cumprir as 

exigências emanadas pela Direção Geral de Saúde. 

Neste enquadramento optámos por colocar dispensadores de gel desinfetante para cada um dos sete 

cemitérios, onde foi possível criámos circuitos de circulação entrada / saída e inserimos informação 

atualizada nos portões de entrada de cada um dos cemitérios, sobre a lotação e os cuidados a ter entre 

os cidadãos. 

Há que registar que não houve no fim-de-semana e na segunda-feira (30 de outubro, 1 e 2 de 

novembro) grande afluência a cada um dos cemitérios. 

                 

 

 


