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1. Distribuição de Cabazes 

Durante os meses de junho e julho, foram distribuídos alguns cabazes de carácter 

extraordinário a utentes acompanhados pela ação social da Freguesia da Guarda, e que se 

encontravam em situação de urgente necessidade de bens alimentares, solicitando, assim, 

apoio à Freguesia no sentido de colmatar essas mesmas necessidades.  

 

 

Gráfico I – Cabazes distribuídos 

 

2. Apoios Financeiros Atribuídos 

O apoio financeiro prestado pela Junta de Freguesia da Guarda correspondeu, 

maioritariamente, ao auxílio com despesas domésticas de primeira necessidade, ou 

despesas de saúde, de agregados familiares em verificada carência socioeconómica. 
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Gráfico II – Apoios financeiros atribuídos às famílias 

 
 

3. Loja Social “Mão Amiga” 

A Loja Social “Mão Amiga”, localizada junto à Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 

continua a aceitar donativos de roupas e de calçado, de modo a conseguir atribuir o apoio 

às famílias em verificada situação de carência socioeconómica e que solicitam auxílio à 

Freguesia da Guarda. Este serviço de apoio social mantém-se disponível mediante 

contacto/agendamento junto da Freguesia. 

 

4. Reuniões - Conselho Local de Ação Social 

A 21 de junho de 2022, a Freguesia da Guarda participou na reunião online do Núcleo 

Executivo do CLAS, tendo sido abordados assuntos de habitual interesse, incluindo as 

propostas dos eixos de intervenção social no concelho da Guarda, e outros relacionados 

com a apresentação ou pedidos de parecer de projetos ou equipamentos sociais que são 

colocados à consideração do Conselho Local de Ação Social. 

No dia 23 de junho de 2022, houve uma reunião de plenário do CLAS, desta vez presencial, 

onde, juntamente com os restantes parceiros sociais, se procedeu à discussão sobre os 

grupos temáticos e eixos de intervenção na área social. Relativamente à mesma questão, 

foi aplicado um questionário onde os técnicos representantes de todas as entidades 

parceiras identificaram os problemas e necessidades sociais proeminentes na área de 
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intervenção do CLAS.  Na mesma reunião, decorreu a apresentação de projetos e atividades 

que têm sido organizados e desenvolvidos por alguns parceiros sociais do Conselho Local 

de Ação Social – nomeadamente, o PIT STOP, CLDS-4G, e TAT (Cruz Vermelha). Foram ainda 

abordadas as recentes adesões ao CLAS, bem como outros assuntos de interesse. 

 

5. Participação em Iniciativas e Eventos 

 

5.1. Concerto solidário "Música e Poesia por uma Causa" 

No dia 2 de junho, a Freguesia da Guarda marcou a sua presença no concerto solidário 

organizado pelo grupo da APADG juntamente com o Núcleo da Guarda da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro (LPCC). Esta iniciativa solidária contou com a apresentação de música coral 

e declamação de poesia por parte de alguns dos participantes, sendo que a receita 

angariada reverteu para o apoio do núcleo da LPCC. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Exposição Academia Sénior – APADG 

No dia 4 de junho, a Freguesia da Guarda assistiu à abertura do evento que promoveu a 

exposição dos trabalhos realizados pelo grupo de pintura da Academia Sénior da 

Associação de Professores Aposentados da Guarda nas atividades que são frequentemente 

realizadas pela APADG. Esta exposição ficou patente no piso 1 do Centro Comercial La Vie, 

onde pôde ser visitada durante vários dias. 
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5.3. Eco-Freguesias – Sondagem à Comunidade 

Ao longo do mês de junho e até ao dia 20 de julho, a Freguesia da Guarda promoveu a 

Sondagem à Comunidade “Quero Viver numa Eco-Freguesia”, apelando à participação de 

todos os cidadãos com mais de 18 anos, e residentes na Freguesia da Guarda, no sentido 

de reunir opiniões e aferir as principais situações carentes de intervenção na freguesia. Esta 

iniciativa, integrada no âmbito de uma nova candidatura da Freguesia da Guarda ao 

programa Eco-Freguesias XXI, tem como principal e último objetivo a adoção de futuras 

medidas que visam melhorar a qualidade do nosso espaço público. 
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5.4. Campanha da Farmácia da Sé 

A Farmácia da Sé, em colaboração com a Junta de Freguesia da Guarda, promoveu uma 

campanha de recolha de brinquedos que se prolongou por todo o mês de junho. Todos os 

brinquedos recolhidos foram doados à Loja Social “Mão Amiga”, pretendendo-se que estes 

sejam, posteriormente, entregues a crianças de famílias mais carenciadas. 

Esta iniciativa culminou com a organização de uma atividade gratuita dirigida às crianças, 

realizada na tarde do dia 30 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Rastreio – Doença Obstrutiva Pulmonar Crónica (DOPC) 

Durante três dias (4, 5 e 6 julho), a Freguesia da Guarda, associada à Federação Portuguesa 

do Pulmão, promoveu o rastreio gratuito da Doença Obstrutiva Pulmonar Crónica, tendo o 

mesmo sido dirigido, sobretudo, à população que tem ou teve hábitos tabágicos. O rastreio 

foi executado por uma técnica credenciada para o efeito, que esteve presente em ambas 

as sedes da Freguesia da Guarda. 
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5.6. Webinar “Estatuto do Cuidador Informal” 

No dia 7 de julho, a Junta de Freguesia da Guarda participou no webinar “Estatuto do 

Cuidador Informal” organizado no âmbito da colaboração entre a Associação Nacional de 

Freguesias (ANAFRE) e o Instituto da Segurança Social, tendo tido como objetivo o 

estabelecimento de uma implementação articulada do Estatuto do Cuidador Informal. O 

webinar surgiu como uma forma de sensibilizar e de fomentar a informação sobre o ECI 

junto das autarquias para que estas prestem o melhor auxílio aos cidadãos interessados na 

medida. 

 

 

 

5.7. Encontro/Convívio da Cáritas 

No dia 7 de julho, a Junta de Freguesia participou na iniciativa promovida pela Cáritas 

Diocesana da Guarda que organizou um convívio que juntou os vários técnicos e dirigentes 

de algumas entidades que, habitualmente, colaboram em parceria no sentido de prestar o 

melhor e mais adequado apoio social à comunidade que necessita do mesmo. 

 

5.8. “Oficinas de Estimulação Cognitiva”  

Dia 28 de julho, decorreu o primeiro convívio dos grupos das Oficinas de Estimulação 

Cognitiva, realizadas no espaço da Freguesia em S. Miguel, um projeto que tem como 

objetivo a realização de sessões de estimulação cognitiva, individuais ou em grupo, 

destinadas a maximizar as funções e capacidades intactas e a aumentar os recursos das 

funções que se verifiquem em declínio. Esta foi uma iniciativa organizada com a 
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colaboração entre o Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional – 5 Sentidos e 

a Junta de Freguesia da Guarda, e teve lugar no forno comunitário da Sequeira.  

 

 

 

5.9. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses 

A Junta de Freguesia da Guarda participou nas comemorações do aniversário da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses (AHBVE), que no dia 5 de agosto 

completou 146 anos. Estas comemorações tiveram lugar no quartel da corporação no dia 

7 de agosto, e contou com várias intervenções dos elementos da mesa da sessão solene 

que destacaram as necessidades presentes e futuras da Associação. 

 

6. Atividades – População Sénior 

 

6.1. Estimulação Cognitiva 

As sessões de estimulação cognitiva, dinamizadas pela gerontóloga Dra. Maria Coutinho, 

continuaram a decorrer nas instalações da Junta de Freguesia da Guarda, em S. Miguel, ao 

longo dos meses de junho e julho. Nas sessões, que decorrem duas vezes por semana, o 

grupo de participantes desenvolve múltiplas atividades que têm como objetivo o exercício 

das múltiplas faculdades cognitivas. Durante o mês de agosto, decorreu a habitual 

suspensão das atividades por motivo de férias. 
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6.2. Ginástica Sénior 

Durante os meses de junho e julho, as aulas de ginástica sénior continuaram a ser 

dinamizadas em diferentes espaços da Freguesia, como no espaço da sede deliberativa da 

Junta de Freguesia da Guarda em S. Miguel, na Póvoa do Mileu e em Alfarazes, estando as 

mesmas a cargo do Professor Miguel Bico, conjuntamente com a Professora Joana Ferreira. 

Durante o mês de agosto, decorreu a habitual suspensão das atividades por motivo de 

férias. 

 

6.3. “Encontros para Tricotar” 

A Junta de Freguesia tem prestado o seu apoio às atividades do grupo dos “Encontros para 

Tricotar” que acolhe na sede deliberativa em S. Miguel. Esta iniciativa reúne várias 

participantes num saudável espírito de convívio, sendo promovido o bem-estar social e 

emocional. 


