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Ponto 1. Período de antes da ordem do dia 

 

 

 

 

As newsletters da Freguesia são de periodicidade mensal, podem ser consultadas 

no site da Freguesia, no apartado como o mesmo nome.  

 

Pode também recebê-las no seu mail pessoal, subscrevendo-as no final da primeira 

página do site (conforme imagem). 

 

Para uma rápida visualização das news correspondentes à Assembleia de Freguesia (AF) de 

setembro, siga o respetivo link: 

Junho (5ª news de 2022): Neste mês o principal destaque foi a inauguração do forno comunitário de 

Alfarazes que sofreu substanciais obras de requalificação.  Comemoramos também na mesma altura, 

com a população de Alfarazes, o 40º aniversário da criação legal da Associação local. Foi também 

neste mês que avançamos em mais uma etapa da nossa nova candidatura programa Eco-Freguesias 

XXI, com a realização de uma sondagem à comunidade. Partilhamos ainda nesta Newsletter as 

principais ideias trazidas do 4º Congresso Autarquias do Futuro. 

 
Julho (6ª news de 2022): A newsletter do mês de julho debruçou-se sobre mais uma obra inaugurada 

na freguesia. A regeneração da envolvente à Capela do Mileu- uma importante intervenção face à 

importância arqueológica do conjunto construtivo ali existente e igualmente para a valorização 

turística da nossa cidade. Houve ainda espaço para recordar os temas abordados na sessão ordinária 

de junho da Assembleia de Freguesia, e ainda para os 15 dias de festas dos Santos Populares, que 

após dois anos de interregno, se assinalaram na reedição do programa “Santos do Bairro”, agora 

renomeado de "Santos da Guarda”. 

Agosto (7ª news de 2022): No mês de agosto analisámos o processo negocial decorrido: a assinatura 

do Auto de Transferência de Competências do Município para a Freguesia. Este processo prolongou-

se durante os primeiros meses do ano em curso e, após ter sido votado nas sessões ordinárias das 

Assembleias de Freguesia e Municipal, promovemos, em sintonia com a Câmara Municipal da 

https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/newsjunho2022.html
https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/julhonews.html
https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/newsagosto2022.html


Guarda, a sessão pública da assinatura do referido documento. Como habitualmente nesta data, 

encerrámos os programas educativos promovidos pela Junta de Freguesia, em sintonia com o final 

do ano letivo e também dos Ateliês de Estimulação Cognitiva. Após uma sessão de trabalho e balanço 

final, houve tempo para um lanche e animação musical. Num tom mais negativo, terminámos esta 

newsletter lamentando a área ardida na freguesia, decorrente de um incêndio de consideráveis 

dimensões que resultou,  felizmente, apenas em perdas materiais.  

 

 


