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Cabazes Distribuídos

Apenas no mês de julho de 2019 foi distribuído um cabaz alimentar 

de urgência, devido à necessidade de gerir os alimentos existentes.
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Loja Social – Artigos distribuídos
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Apoios Financeiros atribuídos

Os apoios atribuídos destinaram-se, na sua maioria, a pagamentos de 

água, eletricidade e gás.
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Visita ao Santuário de Fátima
O As oficinas de estimulação cognitiva consistem em sessões semanais

de intervenção técnica (Gerontologia/Psicologia) dos “5 Sentidos -

Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional”, nas quais são

realizados jogos e exercícios práticos, de uma forma divertida e lúdica,

promovendo a otimização do desempenho cognitivo e,

consequentemente, prevenir situações de demência e potenciar um

envelhecimento saudável.

O São dinamizadas pela Junta de Freguesia da Guarda que, com os

“5Sentidos”, proporcionaram ao grupo que nelas participa uma viagem

ao Santuário de Fátima, no dia 8 de junho.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OBOQ8UAP&t=1


Visita ao Santuário de Fátima

O A viagem reuniu 50 pessoas.

O Em Fátima assistiram à Eucaristia das 11h, na Basílica da

Santíssima Trindade.

O Posteriormente, visitaram a Capelinha das Aparições sendo um

dos momentos mais emocionantes da visita.

O Almoçaram na Casa de Nossa Senhora das Dores e ainda

visitaram a Casa dos Santos Jacinta e Francisco Marto, e da

Irmã Lúcia, nos Valinhos.



O No dia 19 de Junho decorreu, no Café

Concerto do TMG da Guarda, a 3ª Tertúlia

do III Ciclo de Tertúlias "Conversa Fiada,

Velhice Adiada".

O Desta vez, o tema foi "Bem mal é, quem

ouve música e não bate o pé", sendo

dedicado à MUSICOTERAPIA.

O A apresentação esteve a cargo do

musicoterapeuta Lucas

Sorrentino, intervindo de forma entusiasta

com a assistência, através de música e

sons produzidos por diversos instrumentos.

O Explicou a importância da música ao longo

da vida, como terapia e como divertimento.

Tertúlia no Café Concerto

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OBR6qUAH&t=1


O Dias 27 e 28 de junho foram dois dias de enriquecimento no IPG, para idosos e seus cuidadores,

debatendo-se vários temas com a presença de especialistas em Gerontologia.

O A sessão de abertura contou com os Presidentes da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro,

do IPG, Joaquim Brigas, e da ULS, Isabel Coelho, que assinaram um Protocolo para a expansão do

Projeto +65 a todo o concelho da Guarda.

O Carolina Vila-Chã, organizadora destas Jornadas, deu as boas vindas e apelou à atividade física como

uma necessidade para um envelhecimento saudável com qualidade.

O Alexandra Fonseca, da Câmara Municipal da Guarda, apresentou o Programa GUARDA+65.

O João Granado da Unidade de Cuidados na Comunidade de Gouveia falou do projeto "Bate Coração -

Mexe-te Gouveia". E, do município de Viseu, Abel Figueiredo falou da "Atividade Sénior: Um

compromisso com a Vida".

Jornadas Envelhecimento Ativo

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OBTKHUA5&t=1


Jornadas Envelhecimento Ativo
O "Por uma vida saudável e envelhecimento ativo" esteve a cargo de João Malva da

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

O "Investigação Tecnológica aplicada à promoção da qualidade de vida" apresentado por

Nuno Felício da Fraunhofer Portugal AICOS.

O O espanhol José Blas Pagador, da Universidade de Cáceres falou das Iniciativas

Inovadoras para a Promoção do Envelhecimento Ativo na Região

EUROACE (Universidade da Estremadura de Espanha, dos Institutos Politécnicos da

Guarda e Castelo Branco e da Universidade da Coimbra); tornar autónomos os idosos

criando para tal, novas tecnologias.

O Da Associação AZIMUTE esteve Vítor Rosário com o PROJETO ALDEIAS PEDAGÓGICAS -

Concelhos de Bragança e Vimioso.

O Do Concelho da Guarda, Vanda Rodrigues do IPG apresentou um grupo de crianças e

idosos integrados no projeto SABORES E TRADIÇÕES DO VALE DA TEIXEIRA -

AZEITE: um contacto intergeracional numa ação para um envelhecimento feliz e ativo e

de aprendizagem de costumes e tarefas agrícolas para os mais novos.



O No dia seguinte Maria João Quintela da Sociedade Portuguesa de
Psicogerontologia falou dos pilares do envelhecimento ativo - SAÚDE,
PARTICIPAÇÃO E SEGURANÇA - e voltou a falar da importância das
relações INTERGERACIONAIS, um conceito amigo de todas as idades.

O Os perfis e processos de envelhecimento no interior de Portugal foram
apresentados por Maria João Guardado Moreira gerontóloga social do
Instituto Politécnico de Castelo Branco.

O A terminar esta Jornada de dois dias desenrolou-se uma Mesa Redonda
com o tema SER IDOSO NO INTERIOR - PROBLEMA DE SOLIDÃO E
ISOLAMENTO onde foi enaltecido o papel importante das IPSS. Nela
participaram, além dos palestrantes do dia, a representante da Academia
Sénior da Guarda, Fernanda Pena, o vereador da Câmara Municipal da
Guarda, Vítor Amaral e como moderador o jornalista Sá Rodrigues.

Jornadas Envelhecimento Ativo



O Dia 18 de julho, decorreu o passeio sénior da Freguesia, à cidade
da Figueira da Foz..

O Anualmente a Junta de Freguesia promove para os cidadãos
séniores que participam nas várias atividades que temos ao
dispor – ateliers de pintura, bordados, atividade
física e estimulação cognitiva – uma deslocação a uma outra
cidade para que possam também partilhar o “encerramento” do
ano letivo das “atividades” e, claro, desfrutar de um dia diferente,
de momentos de convívio e conhecer outras paragens.

O A saída da Guarda foi por volta das 7h00, com 180 pessoas.

O No entanto e correspondendo a múltiplas solicitações aceitou-se
a participação de outros cidadãos que, não integrando nenhum
dos atelieres, manifestaram interesse em acompanhar todos os
outros.

Passeio Sénior à Figueira da Foz

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OBYtWUAX&t=1


O Visitaram o eco-museu do sal.

O Após a visita deslocámo-nos para o

almoço na Quinta da Salmanha que

foi muito bem servido e do agrado

geral.

O No período da tarde os participantes

tiveram a oportunidade de visitar

a marginal da Figueira da Foz.

O O regresso à Guarda foi perto

das 21h00.

Passeio Sénior à Figueira da Foz



Recolha de alimentos

O Face aos ofícios enviados aos diferentes hipermercados,
evidenciando a necessidade de recolha de alimentos durante o
mês de junho de 2019, não foi possível a realização da mesma.

O Os hipermercados não deram parecer favorável à exceção do
Intermarché. Nas datas propostas inicialmente, não houve
possibilidade de reunir os voluntários necessários, de modo a
obter as condições favoráveis à recolha de alimentos.

O Nas datas propostas posteriormente não houve possibilidade, por
parte dos hipermercados, de que a Loja social “Mão amiga”
realizasse a recolha de alimentar.

O Neste sentido, não se reuniram as condições necessárias para a
distribuição de cabazes alimentares às famílias carenciadas
durante o mês de julho, como estava inicialmente previsto.



Doações

O No mês de junho e julho fizeram-se doações
excecionais.

O Uma das doações foi ao projeto “NASCER”, da
Cáritas Diocesana da Guarda, de forma a
colmatar algumas necessidades sentidas pelas
jovens mães, inseridas no projeto.

O A outra doação foi para uma família particular
que se encontrava com bastante escassez de
recursos económicos e necessitavam de roupa
para um recém-nascido.



Anexos




