
Natal 2017 

 

Dezembro é um mês cheio de eventos e a Junta não quis deixar de responder 

afirmativamente às diversas solicitações recebidas. 

Correspondemos à proposta do Município, participando nos enfeites da cidade, 

particularmente na “aldeia cristal”. 

Iluminamos e embelezamos as sedes da Freguesia, quer a executiva, no Solar dos 

Póvoas, quer a deliberativa, no Edifício de São Miguel. 

 

 

 

 

 

 

Porque o Natal é, por excelência, tempo de solidariedade não esquecemos os que mais precisam, 

preparando “cabazes” especiais para as famílias carenciadas, apoiadas pela Loja Social da Freguesia: “Mão 

Amiga”. 

Contudo, tal não seria possível sem a ajuda dos muitos donativos recebidos… 

Desenvolvemos campanhas de recolha de alimentos em superfícies comerciais que aderiram ao pedido 

e, com a ajuda de voluntários e a colaboração dos cidadãos que ofereceram géneros alimentares, nos dias 

9 e 10 de dezembro enriquecemos a “despensa” da Loja Social da Freguesia. 

No dia seguinte, 11 de dezembro, recebemos na sede da Junta a visita amistosa do Senhor Jean Pina que 

quis também colaborar na preparação de quase uma centena de cabazes de natal! 

Também a Casa do Benfica e as Escolas e Jardins de Infância colaboraram, quer com alimentos, quer com 

brinquedos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000LwM70UAF&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000LwmDIUAZ&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000LwXnbUAF&t=1


 

E, recebemos ainda diversos donativos particulares, que muito agradecemos. 

 

O tempo de Natal é ainda propício ao convívio, multiplicando-se as Festas e Ceias, promovidas pelas 

Escolas, Associações e outras Instituições privadas e públicas. 

Agradecemos os muitos convites recebidos e estivemos presentes nesses diversos momentos de 

confraternização. 

 

 

Durante a última semana de aulas antes do Natal a Junta foi ainda convidada a participar nas Festas de 

Natal organizadas pelos Jardins-de-infância da Freguesia, nas quais foi possível testemunhar o empenho 

de toda a comunidade educativa e também dos professores envolvidos no Projeto desenvolvido pela 

Freguesia, de apoio à docência de algumas áreas curriculares.  

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000Lx02fUAB&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000Lx02BUAR&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000Lx02BUAR&t=1

