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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 abril, 

segue o respetivo link: 

Dezembro (1ª news de 2022): O mês do Natal trouxe, ainda que com algumas restrições, a 

possibilidade de colaboração em várias dinâmicas alusivas à época, mas também uma gestão dos 

apoios, ofertas de cabazes e outras ações de solidariedade nas quais a Freguesia desde há algum 

tempo se envolve. Foi também o mês de realização da última sessão ordinária do ano da Assembleia 

de Freguesia, a primeira transmitida online via Facebook da Freguesia.  

 

 
Janeiro (2ª news de 2022): Janeiro foi o mês em que a Freguesia assinalou o seu 9º aniversário. Foi 

também o mês das eleições legislativas que na nossa freguesia correspondeu à constituição de 35 

mesas de voto envolvendo um total de 175 cidadãos que se disponibilizaram para as integrarem.  A 

organização deste processo eleitoral foi bastante exigente e peculiar pelo elevado número de 

alterações e desistências, bem como de toda a dinâmica exigida nos procedimentos nas mesas de 

voto devido ao facto de ter acontecido em pleno pico da pandemia de Covid-19.  

 

Fevereiro (3ª news de 2022): O mês de fevereiro ficará inscrito na história Mundial pelas piores 

razões.  A Ucrânia, país independente, foi envolvido numa luta desigual e injusta após a invasão pelas 

tropas da Rússia. Uma triste e revoltante guerra que motivou um forte êxodo da população da 

Ucrânia e que exigiu respostas de apoio imediato um pouco por toda a Europa.  

https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/newsjaneiro2022.html
https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/newsfev2022.html
https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/newsmar%C3%A7o.html


 

Março (4ª news de 2022): No mês de março a freguesia marcou presença no XVIII Congresso da 

ANAFRE. Foi um momento importante onde se discutiram e debateram ideias, sendo também um 

local de partilha de experiências e aprendizagem bastante enriquecedor. Também durante este mês 

continuamos a dar o nosso melhor apoio, nas várias áreas em que conseguimos, aos cidadãos 

ucranianos que se encontram na nossa região, no seguimento da tragédia que assolou a Ucrânia após 

a terrível invasão pelas Tropas Russas. 

 

https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/Newsletter%20de%20abril%20de%202022.html

