
Participação do executivo em reuniões/atividades 
(01 de abril 2015 a 31 de maio 2015) 

DATA REUNIÃO/ATIVIDADE OBJETIVOS/ASSUNTOS TRATADOS 

1-4-2015 
Reunião com a FSJD e o MACA Análise da cooperação entre os dois parceiros e a 

Freguesia da Guarda – protocolos de cedência de 
espaço na Loja Social 2. 

6-4-2015 

Reunião na CMG com o respetivo 
Presidente. 

Solicitação de apoio para diversas atividades (CSF, 
Feira Social, projetos e obras diversas de 
requalificação e melhoramentos). 

Reunião com as formadoras. Análise e discussão das atividades da formação; 
análise dos diferentes perfis dos formandos. 

Reunião com o professor Pedro. Cálculo do número provável de alunos nas sessões do 
Teatro das Letras. 

8-4-2015 
Convite de Conselho de 
Administração da ULS. 

Tomada de posse do Presidente do Conselho de 
Administração da ULS. 

10-4-2015 
Reunião com o MACA Informação sobre o Instrumento Financeiro para 

Investigação e Inovação Horizonte 2020. 

11-4-2015 
Formação e Encontro Distrital de 
Autarcas das Freguesias no IPDJ da 
Guarda. 

Participação na Sessão de Formação e no Encontro de 
Autarcas promovido pelo Conselho Diretivo e 
Delegação da ANAFRE-Guarda. 

15-4-2015 

Reunião com o formador e com os 
candidatos à Hortas Comunitária. 

Estabelecer de algumas regras de funcionamento da 
Horta Comunitária e da respetiva formação do IEFP. 

Reunião com a diretora do Modelo 
– Guarda. 

Pedido de apoio/ bens alimentares ao grupo 
Modelo/Continente 

Reunião com a Dra. Daniela 
Gonçalves – CMG 

Análise da informação do calendário dos eventos 
sociais da CMG. 

17-4-2015 

Convite da Oficina Nove - 
Associação de Empreendedores da 
Guarda-, para um Cocktail & 
Welcome Drink, sob o tema 
"Produtos Regionais - certificação 
de qualidade". 

Presença no Cocktail que contou com o apoio da 
Escola Profissional de Gouveia e de produtores locais, 
para apresentação oficial da “Oficina’9” e assinatura 
de Protocolo com a M5 Business Center, que será a 
sua sede. 

Convite para o Desfile “Lenços 
Solidários” a favor da LPCC. 

Presença no Desfile de moda organizado pelos 
voluntários da LPCC da Guarda. 

20-4-2015 
Reunião com os candidatos às 
hortas comunitárias. 

Visita ao terreno das hortas comunitárias da 
Freguesia da Guarda 

21-4-2015 

14ª Reunião, de consórcio do 
Projeto "tu decides+..."-E5G, na 
Sala de Conferências do Centro 
Cultural e Social de S. Miguel. 

Balanço das atividades de janeiro a abril; avaliação do 
relatório (janeiro 2013 a dezembro de 2014); reunião 
de apoio e acompanhamento técnico com a equipa 
do Programa Escolhas; propostas/sugestões. 

Reunião, de consórcio do projeto 
"Pit stop" do NDS. 

Participação na reunião dos parceiros do Pit stop, cuja 
entidade promotora é o Núcleo Desportivo e Social. 



23-4-2015 
Convite da Cáritas Diocesana da 
Guarda: tertúlia Elos Inclusivos, no 
Café Concerto do TMG. 

Tertúlia sobre a temática do Dialogo Inter-Religioso, 
promovida pelo CLAII-Centro Local de Apoio à 
Integração dos Imigrantes. 

24-4-2015 

Convite da Associação Social 
Cultural e Recreativa da Sequeira. 

Inauguração do Centro Dia/SAD, com a presença do 
Sr. Secretário de Estado Dr. Agostinho Branquinho. 

Convite da casa de saúde Bento 
Menni para o 100º Aniversário da 
morte de S Bento Menni. 

Participação no Encerramento das Comemorações: 
Missa na Sé catedral e “Beira de Honra” oferecido 
pelas irmãs anfitriãs. 

Organização da CPCJ e entidades 
parceiras, na Praça Velha. 

Presença no assinalar do mês de Prevenção Contra os 
Maus-Tratos na Infância: abril. 

25-4-2015 

Comemorações do 25 de Abril, 
organizadas pela CMG. 

Hastear da bandeira; inauguração do parque TIR; 
escritura de lotes da PLIE; Jardim de Cravos. 

Convite da Associação Social 
Cultural e Recreativa da Sequeira. 

Almoço da comemoração do 41º aniversário do 25 de 
Abril. 

29-4-2015 

Reunião com os Agrupamentos de 
Escolas da cidade (AA e Sé). 

Apresentação do “teatro vai ao JI” e da ocupação dos 
alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Reunião com o IPDJ-Guarda. Análise de possíveis candidaturas a programas para 
os jovens. 

Reunião com a Dom Digital. Discussão de questões relacionadas com a 
comunicação eletrónica da Freguesia. 

Reunião no CFAD com os parceiros 
sociais. 

Análise de problemas sociais apresentados pelas 
diferentes entidades presentes.  

Espetáculo no TMG. Apresentação dos finalistas do conservatório da 
Guarda. 

30-4-2015 Inauguração da FIT. Presença na Inauguração da FIT. 

2-5-2015 Convite para o Aniversário da ADC. Presença no 33º Aniversário da ADC de Alfarazes. 

5-5-2015 
Conselho Municipal de Educação da 
Guarda, nos Paços do Concelho. 

Tomada de posse dos novos membros do Conselho; 
informações e Carta Educativa – 10 anos depois. 

6-5-2015 
Atividade no Forno Comunitário da 
Sequeira, património da Freguesia. 

Disponibilização e presença do/no Forno para a 
atividade de “aprender a fazer o pão”, com os alunos 
da Escola Carolina Beatriz Ângelo. 

8-5-2015 
Reunião com funcionários e 
formadoras. 

Análise crítica do processo formativo dos 
funcionários administrativos e da organização interna 
da freguesia. 

9-5-2015 

Encontro de pais de alunos com 
surdez/problemas de comunicação, 
do Agrupamento de Escolas da Sé. 

Participação no encontro de pais de alunos apoiados 
pela “Escola de referência” para a surdez/problemas 
de comunicação. 

Convite do Núcleo das “Velhas 
Guardas” da ADG. 

Participação no jantar comemorativo do aniversário 
do Núcleo VG da Associação Desportiva da Guarda. 

10-5-2015 
1ª Caminhada Urbana da Freguesia, 
no “mês do coração”. 

Início das 3 caminhadas previstas. Ponto de encontro: 
Sé 

11-5-2015 

“Espetáculo de talentos” Reunião com a organização do evento 

Reunião com a Associação de 
Dislexia da Guarda 

Apresentação conjunta de um projeto de apoio 
escolar à Fundação EDP 



Convite da CMG para uma 
cerimónia. 

Cerimónia de assinatura dum protocolo entre a CMG 
e a Altice para a instalação de empresa na Guarda. 

12-5-2015 

Evento “Inspiração para uma Vida 
Mágica” do CARG (Centro de 
Alcoólicos Recuperados do distrito 
da Guarda), no auditório do NERGA. 

Palestra de coaching da “LIFE Training” que tem como 
objetivo ajudar as pessoas a ultrapassar os obstáculos 
da vida. As receitas do evento reverteram na 
totalidade a favor da CARG 

13 e 14-5-
2015 

FEEQ (Feira do Emprego, 
Empreendedorismo e Qualificação), 
no NERGA. 

Participação com um stand institucional da Freguesia 
na Feira organizado pelo CLDS+ da CERCIG. 

14 e 15-5-
2015 

Teatro nos JI (jardins-de-infância) 
da cidade, apoiado pela Freguesia. 

Espetáculo “Contos de um conto – Histórias 
tradicionais I”. 

15-5-2015 
Reunião com o Grupo Desportivo da 
Sequeira. 

Análise de proposta conjunta de trabalho. 

16-5-2015 

Encontro de Freguesias promovido 
pela Anafre. 

Participação no encontro de preparação do 
Congresso da ANAFRE. 

Teatro para pais e crianças dos JI, da 
Freguesia. 

Participação no espetáculo de teatro promovido pela 
Junta de Freguesia. 

75º Aniversário da Associação de 
Futebol da Guarda. 

Participação nas comemorações em Vila Nova de Foz 
Côa. 

17-5-2015 
2ª Caminhada Urbana da Freguesia, 
no “mês do coração”. 

Caminhada com início na Capela da Póvoa do Mileu e 
almoço na Associação do Bairro da Luz. 

22-5-2015 

Reunião no CFAD com os parceiros 
sociais 

Análise de problemas sociais; proposta de trabalho 
em rede 

Convite da Ovelhã para a “Tosquia, 
Gastronomia e II Capítulo” da 
Confraria. 

Presença no Welcome drink na Praça Velha. 

23-5-2015 
Participação na Entronização de novos Confrades nos 
Meios. 

24-05-2015 
3ª Caminhada Urbana na Freguesia, 
no “mês do coração”. 

Caminhada com início no Centro Cultural e Social de 
S. Miguel da Guarda. 

25-5-2015 

Visita e reuniões de trabalho com os 
Presidentes de Junta das Freguesias 
de Castelo Branco e Viseu. 

Partilha de conhecimento da organização e 
funcionamento de cada uma das freguesias e análise 
da possibilidade de organização de iniciativas 
conjuntas. 

Reunião com Empresa de 
Consultadoria. 

Tema de debate: Quadro Comunitário Portugal 2020. 

29-5-2015 

15ª Reunião do Consórcio do 
Projeto “tu decides+…”-E5G. 

Apresentação e aprovação do plano detalhado de 
atividades para o 2.º semestre de 2015. 

Inauguração das instalações do 
Núcleo da Guarda da ADFA. 

Assinatura do comodato entre a CMG e a Associação 
dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA).  

30-5-2015 

Comemorações do “Dia da Igreja 
Diocesana” 

Presença no desfile do arciprestado e na Missa na 
Praça Velha 

“Espetáculo de Talentos” (ET). Participação na 4ª edição do ET, na Escola Secundária 
Afonso de Albuquerque. 

 


