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Roupa Calçado Outros

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.

Apoios Financeiros atribuídos



• A Academia da Memória e a ginástica sénior continuaram a decorrer com a

regularidade habitual dos meses anteriores.

• A ação social reuniu também mensalmente com a RLIS (Rede Local de

Intervenção Local).

• Em relação às reuniões de CLAS (Conselho Local de Ação Social), reuniu

duas vezes entre abril e maio, com o núcleo executivo e reuniu com os

parceiros em reunião extraordinária, a 17 de maio, onde decorreu

apresentação do Centro Qualifica do IEFP da Guarda e posteriormente

apresentação e aprovação do Plano de Ação do CLDS 4G da Guarda.

Atividades Diversas



• Integrada na Semana da Interculturalidade, decorreu na tarde
do dia 9 de abril, no Centro Comercial "La Vie", uma conversa
moderada por Alexandre Gonçalves, da Câmara Municipal da
Guarda, com a participação de elementos de várias etnias e
países.

• Como entidades organizadoras estiveram presentes EAPN -
Rede Europeia anti-pobreza, "Tu decides+..." E7G - NDS
e CLAIM - Centro local de Apoio e Integração de Migrantes
da Cáritas Diocesana da Guarda.

• Os países representados foram: Guiné, São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde, Índia, Malli, Marrocos, Venezuela e Portugal com
um membro de etnia cigana.

• Após a apresentação dos vários representantes, estes foram
convidados a definir as diferenças entre os países de origem e o
país de acolhimento - cultura, costumes, alimentação e idiomas.

• Falaram da integração das várias culturas, das dificuldades em
ter emprego, respeito pelas diferenças culturais e do bom
acolhimento em Portugal.

Tertúlia "Criar Pontes na Interculturalidade"



• Realizou-se no dia 17 de abril a 2ª Tertúlia do III Ciclo de Tertúlias "Conversa Fiada, Velhice Adiada", no Café Concerto do

TMG.

• O tema da conversa - "A União faz a força e a europeia é de todos" -, foi apresentado pela Dra. Paula Cruz - técnica da EAPN

PORTUGAL (Rede europeia anti-pobreza) que falou do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e quais as suas prioridades.

• Continuando a agradável conversa, contámos com a presença da Dra. Margarida Gomes da Silva - presidente da Associação

de Professores Aposentados do Distrito da Guarda/Academia Sénior da Guarda, falando da sua experiência na área do

ambiente com projetos europeus realizados fora da Europa, tais como Brasil, China, Índia, Sri-Lanka e Nepal, num trabalho

ligado ao ambiente e à sociedade, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia em 2007.

Tertúlia “A União faz a força e a europeia é de todos”



• No âmbito das comemorações do 45º aniversário do
25 de Abril, decorreu a inauguração da exposição
“Viver Abril”, no hall de entrada do Edifício da Câmara
já que, devido ao mau tempo, não foi possível no
Jardim José de Lemos, como estava previsto.

• Os trabalhos expostos foram realizados por alunos do
pré-escolar e 1º CEB do ensino público e privado do
concelho, bem como de Instituições da rede social…
De entre as Freguesias que também participaram, a
Freguesia da Guarda contribuiu com belas “pétalas de
cravo”, flor que simboliza a nossa grande revolução
pela democracia!

Comemorações 25 Abril



Ação de Sensibilização MAVI – ADM Estrela

• No dia 29 de Maio, o Centro de Vida Independente (CAVI) da
ADM Estrela realizou uma sessão pública de apresentação e
esclarecimento sobre o projeto Modelo de Apoio à Vida
Independente (MAVI), no auditório do Instituto Politécnico da
Guarda.

• Esta sessão contou com a presença da Sra. Secretária de Estado
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia
Antunes, assim como com as presenças do Sr. Presidente da
Autoridade de Gestão do POISE, Dr. Domingos Ferreira Lopes, e
do Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, Dr.
Humberto Santos, enquanto entidades co-financiadora e
intermédia, respetivamente.



Música para Moçambique
• A Associação dos Professores Aposentados do Distrito da Guarda promoveu o

espetáculo "Música por Moçambique", a favor das vítimas dos ciclones IDAI e
KENNETH, no passado dia 30 de Maio no Grande Auditório do Teatro Municipal da
Guarda.

• O valor angariado nesta iniciativa destina-se a apoiar " Moçambique - Missão de
Emergência AMI ".

• Colaboraram neste espetáculo o Conservatório de Música de S. José com os
grupos Ensemble Intermezzo e Orquestra de Guitarras e a Escola de Iniciação ao
Ballet e Dança Moderna do Centro Cultural da Guarda


