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I - ♦ Cumprimento do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

 

No conjunto das tarefas a que nos tínhamos proposto aquando da apresentação e aprovação do 

orçamento e do plano de atividades no pretérito mês de dezembro podemos afirmar que demos início 

à reconstrução e requalificação do forno comunitário dos Coviais-de-Baixo, bem como ao alargamento 

da Rua do Calvário. 

Em relação à obra de ampliação do cemitério da Guarda-Gare estamos neste momento a finalizar a 

elaboração do procedimento concursal e, havendo empresas concorrentes, estamos em crer que entre 

agosto e setembro começaremos a 1.ª fase das obras, que se prolongarão durante cinco/seis meses. 

Esta 1.ª fase comporta a preparação do terreno, mobilização de terras e todo o trabalho da drenagem 

superficial e profunda bem como a construção dos muros de suporte em redor da nova área que 

delimitámos para a ampliação do cemitério. 

Em relação à obra nos Coviais-de-Baixo o seu 

desenvolvimento foi rápido e com boa 

execução. 

Construiu-se em dois meses uma “casa nova” 

com a maior parte das paredes a serem 

totalmente refeitas, uma nova porta, uma nova 

janela, arranjaram-se as duas fornalhas e deitou-

se a primeira camada do chão e temos já 

embutidos os negativos da luz e da água bem 

como o telhado com seis telhas de vidro que 

permitem uma boa entrada de luz solar. 

Preparou-se, ainda que de forma muito embrionária, o terreno necessário para a futura esplanada que 

ficará a coberto de um grande pinheiro. 

A obra seguirá com a realização do sistema de extração do fumo mas apenas durante o mês de agosto 

quando o técnico tem “vaga” no seu labor. 



Na obra de alargamento da rua do Calvário 

encontramos algum atraso, justificado 

porquanto precisámos do mesmo 

operador/máquina para outra importante 

reparação que não estando programada 

consumiu recursos humanos, materiais e 

financeiros. 

Na rua do Calvário trata-se de um pequeno 

alargamento assente com o proprietário do 

terreno que doou alguns metros. A 

contrapartida é a construção de um novo 

muro e uma nova entrada para o terreno. 

Prevemos que a obra do muro esteja 

concluída no mês de julho e, depois, ainda é necessário pavimentar com cubos de granito a nova área 

do arruamento.  

A intervenção que mencionámos no parágrafo anterior reporta-se à conduta que em Alfarazes leva a 

água aos 4 chafarizes da localidade. 

Já tínhamos tentado noutras alturas remediar o problema da falta de água em 3 das 4 bicas mas sempre 

sem sucesso. 

Desta vez a intervenção teve de ser mais profunda mas não supúnhamos que houvesse necessidade 

de irmos tão ao “fundo do problema” que nos obrigou a substituir metade da conduta com todas as 

incidências temporais, financeiras e logísticas necessárias. 

Por ora e mesmo correndo em menor quantidade, 

conseguiu-se, ao fim de duas semanas, realizar o 

trabalho e alcançar o objetivo essencial. 

Ainda outra ação prevista no planeamento para os 

investimentos refere-se à continuidade do projeto 

das hortas comunitárias cujo funcionamento foi 

possível garantir nestes 3 últimos anos. Este ano 

não despendemos muito dinheiro mas houve 

necessidade de pequenas melhorias para que as 

cerca de 35 famílias possam tirar o melhor proveito 

do seu trabalho agrícola. 



II - ♦ Remodelação dos Armazéns da Freguesia: 

 

Conforme programámos e quando as condições atmosféricas ficam adversas, vamos continuando com 

a re-arruação dos 3 armazéns que a freguesia agora tem. 

Trata-se de uma necessidade procedermos a essa operação. Depois quanto os meios financeiros o 

permitirem, far-se-ão obras um pouco mais profundas e que vão além das que estamos já a realizar. 

Por exemplo no armazém na Guarda-Gare fizemos uma área de arquivo da freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - ♦ Limpeza e manutenção de equipamentos de utilização comunitária: 

 

Inserimos nesta tarefa as várias limpezas efetuadas aos tanques públicos existentes em quase todas 

as localidades da freguesia. 

Em alguns casos, e neste período entre a Assembleia de Freguesia de abril e, agora, a de junho, fomos 

duas vezes. 

Também na esfera deste indicador realizámos as limpezas dos logradouros de todos os jardins-de-

infância e escolas do 1.º ciclo. Esta tarefa compreende o corte da vegetação maior, da rasteira, 

mondamos os arbustos e cortamos alguns galhos que estavam a incomodar. Trata-se de uma tarefa 

demorada como todas as outras. 

Por outro lado a limpeza dos arruamentos e dos bairros da freguesia na sua componente rural e urbana 

sendo que nesta vertente não foi possível conseguir um resultado tão positivo quando o desejado e 

necessário. Seja pelo número de pessoas que temos a trabalhar connosco mas também pelas condições 



atmosféricas que favoreceram, mais do que nos anos anteriores, o crescimento desmesurado da 

vegetação considerada intrusiva. 

Ainda assim e nestes dois meses passámos por todas as localidades da área rural da freguesia bem 

como por quase todos os bairros da malha urbana, excetuando, por exemplo, a Urbanização do Pincho 

que ainda não conseguimos alcançar. 

Depois conseguimos também proceder à limpeza dos 7 cemitérios da freguesia. 

Registamos no entanto que neste momento já todas as localidades da área rural e mesmo em alguns 

bairros da cidade volta a ser necessário procedermos ao mesmo tipo de limpeza.  

No entanto teremos de alternar esta tarefa com uma outra que também é muito importante pois trata-

se da limpeza de corte da vegetação nas bermas dos caminhos rurais da freguesia que na maioria 

carecem já de uma “nova volta” que será concretizada nos próximos tempos, cremos, durante o mês 

de julho. 

 

          


