
XVI CONGRESSO DA ANAFRE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS) 

(Janeiro/2018) 

 

Decorreu nos dias 26 e 28 de janeiro, na cidade de Viseu, o XVI Congresso Nacional da ANAFRE. 

A Freguesia da Guarda é associada desta Associação Nacional e participou no Congresso, tendo como 

congressistas os Presidentes da Assembleia e da Junta de Freguesia. 

Neste congresso participaram ainda os membros da Junta de Freguesia Isabel Martins, Paulo Sanchos e António 

Morgado. Da Assembleia de Freguesia o deputado Fábio Pinto e ainda o Funcionário Albino Mêda. Foi a maior 

participação da Freguesia da Guarda num Congresso da ANAFRE. 

Estiveram presentes mais de mil quinhentos delegados de todo o país e Ilhas da Madeira e dos Açores. 

O Presidente da República concedeu a honra à ANAFRE de marcar presença na sessão de abertura e o senhor 

Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo cabrita e o Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos 

Miguel, marcaram presença na sessão de encerramento. 

Num e noutro momento o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Almeida Henriques, fez as 

honras da casa. 

No decurso do Congresso foram mais de duzentas as intervenções dos delegados para além do debate e votação 

das vinte e duas moções apresentadas aos congressistas e que mereceram discussão, debate alterações e por 

fim a votação maioritária e algumas delas registaram votação unânime. 

A unanimidade registou-se ainda em relação ao relatório do desempenho do mandato anterior e no que 

concerne às linhas de orientação estratégica para o quadriênio 2017/2021. 

Salientamos ainda que o Presidente da Junta de Freguesia da Guarda aceitou o convite para integrar o Conselho 

Diretivo da ANAFRE e o Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia foi eleito para o Conselho Geral. 

Todos os documentos alusivos ao Congresso podem ser consultados no site da ANAFRE (WWW.anrafre,pt) ou 

verificar aqui a notícia realizada e publicada no site da Freguesia da Guarda. 
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