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Assembleia de Freguesia  
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No decurso destes três meses de trabalho na área externa destacamos as seguintes tarefas 

como sendo as mais importantes: 

 

 

• Recolha semanal de “monstros” sejam dos 

particulares ou de outras organizações 

como o hospital e o tribunal 

• Limpeza de toda a vegetação, das caleiras, 

corte e arranjo de arbustos em todos os 

estabelecimentos de ensino da freguesia da 

rede pública: jardins-de-infância, escolas 

básicas e secundárias. 

 

• Limpeza, corte da vegetação, regularização 

do piso, pintura e pequenos arranjos nos 7 

cemitérios sob a responsabilidade da 

freguesia. Avoca-se aqui o maior trabalho 

concretizado este ano no cemitério da 

Sequeira e Senhora dos Remédios que 

beneficiaram de obras com maior vulto 

nomeadamente uma pintura completa de 

todo o seu edificado. 

 

• No embelezamento urbano cuidámos, na Rua das Barreiras e Travessa das Covas, em 

proceder à manutenção dos muros e estrutura de ferro existentes desenvolvendo para 

o efeito a remendagem das diversas fendas nos muros, rebocar devidamente e por fim 

concretizámos a pintura dos muros e da estrutura de ferro existentes. 

• Continuámos, pelo menos, até final de outubro com rega e corte da relva em alguns 

dos canteiros na zona da Guarda-Gare e em Alfarazes. 

 

 



• Na Quintazinha do Mouratão efetuámos uma 

maior intervenção no “Parque de Merendas”, 

junto ao curso de água que passa naquela 

localidade, nomeadamente a remendagem das 

estruturas edificadas, retirámos os ultrapassados 

equipamentos para as crianças pois não 

respeitavam já as regras de segurança, podámos 

as árvores e pintámos todo o material ali 

existente mormente os bancos, os separadores, 

os muros, as grades e demos um arranjo e 

pintura igualmente no abrigo e nos wc existentes. 

 

•Mantivemos o asseio urbano nos bairros em 

que tal foi necessário seja na varredura dos 

arruamentos o corte das ervas e da vegetação 

intrusiva, alguns ramos maiores das árvores 

foram também cortados e na altura da queda 

das folhas das árvores prestámos, em alguns 

locais, a colaboração aos serviços municipais e 

da empresa que tem a concessão também 

para essa mesma tarefa. 

• Na EB1 do Bairro do Pinheiro procedemos à realização de uma pequena rampa de 

acesso ao estabelecimento de ensino cimentando-a para evitar a sujidade e melhor 

conduzir as águas pluviais. 

• Iniciámos o transporte de terra saibrosa para o cemitério da Guarda-Gare onde 

contamos em 2018 iniciar a obra do alargamento daquele equipamento público. 

                                  

• Prestámos a nossa total colaboração na organização da Feira Farta transportando, 

equipamento e preparando a participação da Freguesia da Guarda naquele importante 

evento para a comunidade do concelho da Guarda.  


