
Documentos Informativos da Ação da Freguesia 

 

As newsletters da Freguesia têm uma periodicidade mensal, podendo 

ser consultadas no sítio eletrónico da Freguesia. 

 

 

 

Pode também receber 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, segue o respetivo link: 

 

- Junho (7ª news de 2021): foi o mês em que recebemos da Associação Bandeira Azul Europa a 

“Bandeira Verde”, galardão atribuído à nossa candidatura ao Eco – Freguesias XXI, que conseguiu a 

“Medalha de Prata” na prossecução dos objetivos por um desenvolvimento sustentável! Reunimos 

em Alfarazes com a população, no sentido de discutir o projeto de reabilitação do forno comunitário 

da localidade. E, tivemos “sessão dupla” da AF, realizando quer a sessão correspondente ao mês de 

junho, quer a de abril, permitida por lei neste mês devido à pandemia. 

  

- Julho (8ª news de 2021): apesar de já divulgado no site, sendo um documento preferencialmente 

de leitura digital, para quem não tem facilidade nesse acesso publicámos em papel o último e-jornal 

deste mandato! Também numa sessão online, foram divulgados os primeiros resultados, nacionais e 

locais, dos Censos2021, que tanto ocuparam a Junta de Freguesia, bem como toda a equipa que 

connosco trabalhou! Houve nova “sessão dupla” mas, desta vez, de reuniões com a população, 

primeiro nos Galegos e depois em Alfarazes, onde foi assinado com o Município o contrato de 

“salvaguarda rural”, para financiamento das obras, antes referidas, do forno comunitário. 

 

- Agosto (9ª news de 2021): congratulamo-nos de forma especial com as iniciativas do Município no 

âmbito da Comissão Municipal de Toponímia, em cujas reuniões a Freguesia participou sempre com 

empenho, sugerindo topónimos… Pelo que, destacamos o facto de já ser possível colocar e descerrar 

novas placas! Também salientamos o facto de as circunstâncias pandémicas permitirem já o regresso 

à abertura contínua dos serviços administrativos da Freguesia. Mas, não estando ainda erradicado o 

vírus, é necessário continuar com os cuidados recomendados e, queremos que o próximo ato 

eleitoral decorra em segurança. Estamos a preparar tudo nesse sentido e pedimos a todos que 

colaborem, verificando antecipadamente a sua mesa de voto. 
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