
Relatório de Atividades 

setembro, outubro e novembro 2016 
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Houve um decréscimo de cabazes atribuídos no 

mês de novembro devido à escassez de 

alimentos na “despensa” da Loja Social. 
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Nos meses de setembro e outubro houve um decréscimo 

de entrega de roupa e afins, por falta de colaboradores 

nas Lojas Sociais. Em novembro, só foi possível graças à 

boa vontade de uma voluntária. 
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€1.063,87  

€767,76  

€52,69  €30  

€1.854,32  

A maior parte dos apoios atribuídos destinaram-se a 

pagamentos de água, eletricidade e medicamentos, 

sendo alguns sob a forma de empréstimo. 



 Nos dias 26 e 27 de novembro de 2016 foi realizada uma 

angariação de bens alimentares que decorreu no supermercado 

Intermarché. 

 Ao longo do fim de semana, com a preciosa ajuda dos voluntários, 

foi possível recolher cerca de 530 produtos alimentares, com maior 

quantidade no que toca ao leite, bolachas e massa (lista em anexo). 

  
 
 
 
 



 

 O supermercado Pingo Doce doou, no passado dia 16 de 

novembro de 2016, cerca de 220 produtos alimentares, entre 

os quais leite, água, óleo, arroz, massa e enlatados (lista em 

anexo). 



 No passado dia 25 de novembro decorreu o desfile solidário 

“Vestir os Valores”, organizado pela Escola Secundária Afonso 

de Albuquerque, onde se angariaram produtos alimentares, 

dos quais 350 unidades foram oferecidas à Loja Social “Mão 

Amiga” (lista em anexo). 

 



 Segue, a bom ritmo, o trabalho nas hortas 

comunitárias com a colheita de produtos de 

inverno, como couves, alho francês, grelos, entre 

outros. 



 Esta atividade, implementada pela Freguesia da Guarda, decorre sob 

orientação da professora Joana Ferreira. 

 Desde setembro que a Ginástica Sénior conta com a participação de 

cerca de 80 idosos. Realiza-se duas vezes por semana em três locais 

da Freguesia: Alfarazes (15 participantes), S.Miguel (23 participantes) 

e Centro Paroquial da Sé (38 participantes).  



Doação – Pingo Doce 

Produtos Total Unid. 

Massa 30 

Arroz 30 

Leite 72 

Salsichas 30 

Água 30 (5L) 

Óleo 30 (1L) 

Doação – Vestir os Valores (Escola 
Sec. Afonso de Albuquerque) 

Produtos Total Unid. 

Açúcar 2 

Arroz 13 

Bolachas 9 

Cereais 4 

Grão/Feijão 86 

Salsichas 71 

Atum 117 

Farinha 2 

Leite 6 

Massa 41 

Óleo 2 

Azeite 1 

Outros 44 




