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1. Distribuição de Cabazes 

Durante o mês de abril, foi realizada uma distribuição de cabazes de carácter extraordinário 

aos utentes que são acompanhados pela ação social da Freguesia da Guarda. Esta 

atribuição de cabazes surge em complemento à distribuição de bens alimentares que 

ocorreu no mês anterior, quando os utentes recolheram os cabazes de Páscoa. 

Ainda durante o mês de maio, a par com o mês subsequente, foram doados alguns cabazes 

de alimentos, a título de emergência, a cerca de 5 agregados familiares que se encontraram 

numa situação agravada de dificuldades socioeconómicas, e que solicitaram apoio à 

Freguesia no sentido de colmatar essas mesmas dificuldades. 

 

 

 

Gráfico I – Cabazes distribuídos 

 

2. Apoios Financeiros Atribuídos 

O apoio financeiro prestado, corresponde, maioritariamente, e como tem sido habitual, 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 

habitual apoio prestado às famílias que requerem o mesmo. Este serviço de apoio social 

encontra-se disponível para os cidadãos mediante contacto/agendamento junto da 

Freguesia. Por sua vez, a Loja Social “Mão Amiga” localizada em S. Miguel, irá manter-se 

encerrada, considerando as intervenções no espaço do mercado que tiveram início no mês 

de junho. 

 

4. Hortas Comunitárias 

As hortas comunitárias continuam a estar ao dispor dos fregueses que demonstraram 

interesse no seu cultivo. Assim sendo, e após a atribuição dos lotes aos cidadãos inscritos 

mediante a disponibilidade do terreno, a Freguesia da Guarda tem mantido esforços para 

disponibilizar grande parte dos materiais necessários ao cultivo, bem como na manutenção 

do espaço.  

De forma a continuar a promover e a valorizar esta iniciativa, a Freguesia da Guarda decidiu 

também participar no programa “Bairro Feliz” com a causa “Hortas da Guarda”, tendo, no 
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mês de maio, preparado a sua candidatura no âmbito da área de atuação junto da 

comunidade “Apoio a pequenos produtores para promoção de alimentação saudável”. 

 

 

5. Iniciativa Solidária de Apoio à Ucrânia 

A Junta de Freguesia manteve o seu apoio e a sua participação na organização da iniciativa 

do grupo dos “Encontros para Tricotar”, tendo acolhido, na sede deliberativa em S. Miguel, 

várias voluntárias que se reuniram com o intuito de tricotar diversos tipos de itens que 

consideram que possam ser necessários ou úteis para os cidadãos de nacionalidade 

ucraniana que foram acolhidos nos últimos meses. 

Durante o mês de abril, esta ação solidária decorreu nos dias 06 e 27 de abril, tendo-se 

repetido, a partir daí, duas vezes durante as semanas que se seguiram. 

 

6. Reuniões - Conselho Local de Ação Social 

A 19 de abril de 2022, a Freguesia da Guarda participou na reunião extraordinária do núcleo 

executivo do CLAS, no sentido de discutir a reavaliação de pareceres PRR.  

No dia 20 de abril de 2022, decorreu uma reunião extraordinária de plenário do Conselho 

Local de Ação Social juntamente com os restantes parceiros sociais da Guarda, na qual foi 

abordado o tema da requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas 

sociais, ao abrigo do PRR, Aviso N.º 02/C03-i01/2021. 

No dia seguinte, 21 de abril, realizou-se mais uma reunião extraordinária do núcleo 

executivo, que pretendeu a análise de alterações aos pareceres PRR.  

E, por fim, a 22 de abril, decorreu a reunião extraordinária de plenário do CLAS que, por 

sua vez, teve como objetivo a aprovação das alterações documentais dos pareceres PRR. 
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Nas reuniões realizadas, foram ainda abordados outros assuntos de habitual interesse, 

relacionados com os pedidos de parecer para projetos ou equipamentos sociais, e que são 

apresentados à consideração do Conselho Local de Ação Social. 

 

7. Participação em Iniciativas e Eventos 

7.1. Semana da Interculturalidade 2022 

No início do mês de abril, decorreu no auditório do Instituto Politécnico da Guarda, sob o 

tema “Diz-me quem és, vamos saborear o mundo!”, uma atividade desenvolvida pelo 

Gabinete de Mediação Intercultural do Politécnico e integrada na semana da 

Interculturalidade 2022 no Distrito da Guarda, sob a égide da EAPN Portugal, Rede Europeia 

Anti Pobreza. Estiveram presentes várias delegações de estudantes do IPG de Angola, Cabo 

Verde, Grécia, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Espanha e Portugal, onde os alunos 

tiveram a oportunidade de expressar a sua cultura através da dança, desfile de trajes 

tradicionais, cantares, jogos tradicionais, poesia e gastronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Feira da Interculturalidade 

O CLDS da Guarda e o Núcleo da EAPN dinamizaram, no dia 09 de abril, uma edição da Feira 

da Interculturalidade que decorreu no Paço da Cultura e que contou com a participação de 

mais de uma dezena de stands “promocionais” dos pratos tradicionais de alguns países que 
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têm na Guarda vários cidadãos a residir. Na mesma iniciativa foi promovido o artesanato 

da nossa região, tendo havido ainda a presença de stands de mais de dez países desde 

Guiné-Bissau, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Nigéria e ainda outros protagonizados, 

principalmente, pelos jovens estudantes no Instituto Politécnico da Guarda. O programa 

contemplou ainda a atuação de diversos grupos de danças, cantares e folclore daqueles 

países e também da nossa cidade. 

7.3. “Parece que foi ontem!” - Comemoração do 48º Aniversário do 25 de Abril 

No dia 26 de abril, decorreu a comemoração do 48º aniversário do 25 de Abril sob o tema 

“Parece que foi ontem!”, uma iniciativa organizada pela ACSR da Sequeira. A celebração 

incluiu a realização de uma tertúlia que abordou múltiplos temas alusivos ao 25 de abril e 

ao contexto português antes da Revolução dos Cravos, como “O papel das mulheres na 

sociedade antes do 25 de abril”, “Polícia Secreta PIDE”, “Exército e Guerra Colonial”, e 

“Emigração”, tendo-se tratado de uma tertúlia bastante participada que convidou a uma 

reflexão por parte dos membros da comunidade presente. 

 

7.4. Ação de Sensibilização em Comemoração do Dia de África 

No dia 25 de maio, a Freguesia da Guarda esteve presente na comemoração do dia de 

África, que decorreu no Instituto Politécnico da Guarda, tendo sido uma iniciativa 

organizada pela AEPALOPG - Associação de Estudantes de Países de Língua Oficial 

Portuguesa da Guarda em colaboração com o CLAIM - Centro Local de Integração de 

Migrante da Cáritas Diocesana da Guarda. A iniciativa de celebração incluiu também a 

dinamização de uma ação de sensibilização dirigida à prevenção e minimização de riscos, e 

que contou com a colaboração do projeto PitStop do NDS - Núcleo Desportivo e Social da 

Guarda, que realizou atividades teórico-práticas sobre o tema “O preservativo e as doenças 
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sexualmente transmissíveis”, bem como do CRI - Centro de Respostas Integrada da Guarda, 

que abordou o tema “Tabagismo, alcoolismo e dependências químicas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. III Gala Solidária da Freguesia de Viseu 

A 27 de maio, a Freguesia da Guarda marcou presença na III Gala Solidária da Freguesia de 

Viseu que teve lugar na Expocenter, onde foi destacado o trabalho que a Cáritas Diocesana 

de Viseu tem vindo a realizar no âmbito do trabalho solidário. Foram ainda homenageadas 

diversas personalizadas que têm vindo a realizar um importante contributo em várias áreas 

de relevo. 

8. Atividades – População Sénior 

8.1. Estimulação Cognitiva 

Mantêm-se as sessões de estimulação cognitiva nas instalações da Junta de Freguesia da 

Guarda, em S. Miguel. Estas continuam a ser dinamizadas pela gerontóloga, Dra. Maria 

Coutinho, que desenvolve, com o grupo de participantes, várias atividades que têm o 

objetivo de exercitar as múltiplas faculdades cognitivas, como a memória, o raciocínio, 

a atenção ou a linguagem e, dessa forma, prevenir condições de demência através 

da promoção de um envelhecimento ativo e do aumento da qualidade de vida. 

8.2. Ginástica Sénior 

As aulas de ginástica sénior continuam a ser dinamizadas em diferentes espaços, como no 

espaço da Junta de Freguesia da Guarda (na Guarda-Gare), na Póvoa do Mileu e em 

Alfarazes. 
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Essa dinamização é da responsabilidade do Professor Miguel Bico que, conjuntamente com 

a Professora Joana Ferreira, promove esta iniciativa destinada à promoção do bem-estar 

físico, mental e social dos cidadãos seniores. 

 


