
“SER MULHER II“ - Contributo para a Casa “Nascer” 

 

Correspondendo a uma sugestão da docente Elizabete Dente, residente na Freguesia, a Junta e 

a própria corporizaram uma iniciativa que envolveu depois a Cáritas Diocesana da Guarda, o 

Conservatório de Música da Santa Casa da Misericórdia da Guarda e muitas dezenas de cidadãs 

e cidadãos que aceitaram cooperar no desenvolvimento das várias iniciativas que foram 

concretizadas desde o início do ano até ao mês de novembro. 

Desde logo assentou-se a edição de uma publicação com fotografia de Patrícia Vilela Antunes 

e textos poéticos da professora Elizabete Dente. O livro tem a designação “Ser Mulher II” e foi 

apresentado à Sociedade numa cerimónia a 1 de junho de 2019 no Café Concerto com a 

presença da Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, Cidália Valbom e do 

professor Manuel Portugal para além de algumas mulheres do mundo associativo da nossa 

Freguesia que emprestaram a Sua Voz e melodia a alguns dos poemas do livro. A acompanhar 

esta sessão esteve uma exposição de fotografias, alunos e uma docente do Conservatório de 

Música da Guarda que muito valorizaram esta iniciativa. A partir desta data procedemos à venda 

dos livros com intenção de doar o produto à valência “Nascer” da Cáritas Diocesana da Guarda. 

E, na tarde do dia 14 de novembro realizou-se, numa das salas da Casa “Nascer”, a cerimónia da 

entrega do donativo que juntou o produto da venda dos livros e mais algum valor 

disponibilizado pela Junta de Freguesia de modo a alcançar o total de mil euros. Nesta cerimónia 

estiveram presentes representantes de várias entidades oficiais para além do representante do 

Senhor Bispo, Cónego Matos, o Diretor da Segurança Social, Jacinto Dias, o Presidente da 

Câmara Municipal, Carlos Chaves Monteiro, a Vereadora Lucília Monteiro e a Presidente da 

Assembleia Municipal, Cidália Valbom. Marcaram também presença o Presidente da Cáritas 

Diocesana Manuel Portugal e os seus colegas da Direção. Igualmente estiveram também 

presentes vários dirigentes associativos da nossa Freguesia para além dos membros da Junta e 

de alguns dos eleitos na Assembleia de Freguesia com o seu presidente Peres Almeida. No 

decurso da sessão registaram-se ainda as intenções da autora dos textos poéticos Elizabete 

Dente e também do professor Manuel Portugal. A acompanhar a sessão que terminou com um 

lanche-convívio confecionado pelas colaboradoras da Cáritas Diocesana, estiveram ainda 

algumas das utentes da Casa “Nascer”. 

O Presidente da Direção da Cáritas agradeceu a presença de todos e reforçou a intenção da 

Direção investir o valor doado na Casa; agradeceu também à Câmara Municipal a disponibilidade 

e o apoio concedido para a requalificação do logradouro, que consistiu no calcetamento da área 

de entrada da Casa Nascer. 
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