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Cabazes Distribuídos
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Loja Social – Artigos distribuídos
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Apoios Financeiros atribuídos
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Os apoios atribuídos em abril e maio destinaram-se a 

pagamentos de água, eletricidade e uma renda de casa.



Ginástica Sénior

O Durante o mês de abril e maio foram distribuídos questionários pelas pessoas

que frequentam estas aulas.

O O objetivo foi conhecer os motivos que levam os séniores à ginástica, avaliar o

grau de satisfação e as suas expetativas em relação ao apoio da Junta de

Freguesia.

O No total foram recolhidos 48 questionários das diferentes turmas (Alfarazes,

Centro Paroquial, S. Miguel e Póvoa do Mileu).



Ginástica Sénior 
Resultados dos questionários

• As pessoas que praticam as aulas de Ginástica Sénior são, maioritariamente,

do género feminino e casadas;

• Idades compreendidas entre os 52 e os 82 anos, sendo que a média de

idades é de 67 anos;

• A esmagadora maioria destas pessoas não pratica mais nenhuma atividade

para além das aulas de ginástica sénior, o que revela, mais uma vez, a

extrema importância que estas aulas têm nas suas vidas.



Ginástica Sénior 
Resultados dos questionários
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Sinto-me mais relaxado/a

Falo com outras pessoas

Sinto-me alegre

Sinto-me melhor com o meu corpo

O médico  recomendou-me exercício físico

Faz bem à saúde

Há um bom ambiente e a professora é

espetacular

Ajuda na autoestima pessoal

Razões pelas quais frequentam as aulas de ginástica



Ginástica Sénior 
Resultados dos questionários
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Aulas de informática

Jogos de Tabuleiro/Mesa

Aulas de Dança

Trabalhos Manuais

Praticar a Escrita

Passeios/Visitas

Não respondeu

Outros

Outras atividades propostas a desenvolver pela Junta de 

Freguesia



Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância

O Foram expostos, no hall da CMG, laços azuis criados pelas

diferentes entidades que aderiram a esta atividade;

O A Freguesia da Guarda aderiu a esta iniciativa com um laço

criado por um grupo de senhoras que se reúne

semanalmente nas instalações da freguesia, em São Miguel,

realizando trabalhos manuais/lavores.



II Reunião - Comissão Social de 
Freguesia da Guarda

O Decorreu no passado dia 18 de abril na Sala de Conferências de S. 

Miguel.

O Estiveram presentes o executivo da Junta de Freguesia da Guarda e 

representantes de 15 instituições da área social pertencentes à 

Freguesia.


