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Relatório de Atividades

Dezembro 2019

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio 2020



Cabazes Distribuídos

Dezembro: distribuição de cabazes de Natal

Fevereiro: foi fornecido um cabaz alimentar de urgência

Março: cabazes da Páscoa e outros adicionais, devido à entrada do país em estado de

emergência

Abril e Maio: ainda como consequência da pandemia, foram solicitados cabazes

extraordinários
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• Os 91 agregados familiares, referidos no gráfico em janeiro, abrangem
278 pessoas.

• Em fevereiro foi doado um cabaz de alimentos por se tratar de uma
situação de emergência, para uma família de 4 elementos, sendo dois
deles crianças, que não usufruía de qualquer apoio.

• Ao longo de todo o mês de março foram doados alimentos a cerca de
228 pessoas.

• Em abril e maio foram distribuídos alimentos a 35 agregados
familiares, que não estavam sinalizados na Freguesia, tendo solicitado
ajuda de forma excecional devido à crise provocada pela Covid-19.

Cabazes Distribuídos/Pessoas Abrangidas



Loja Social – Artigos distribuídos
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Roupa Calçado Outros

Devido ao estado de emergência, as lojas sociais estiveram encerradas durante o 
mês de abril.



Apoios Financeiros atribuídos

Os apoios atribuídos destinaram-se, na sua maioria, a
pagamentos de água, eletricidade, gás e medicamentos.
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Decorreu no dia 20 de dezembro de 2019, no
salão do NERGA, o jantar de Natal solidário, que
contou com mil participantes, entre
representantes institucionais, beneficiários,
jovens e artistas convidados pelo Sr. Jean Pina.

Usaram da palavra o Senhor Bispo, o Presidente
da Câmara Municipal e o dinamizador principal
deste importante evento solidário, o Sr. Jean Pina;
que convidou outros empresários luso-
descendentes a associarem-se ao seu
voluntarismo social, traduzido na doação de
vestuário, brinquedos e alimentos a quem mais
necessita deste solidário e forte apoio com o qual
a Junta de Freguesia da Guarda mantém um
importante compromisso.

Ceia de Natal Solidária

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OZxESUA1


No Natal, época de união e vivência comunitária, a
Junta de Freguesia correspondeu ao convite de várias
Associações, estando presente nas Ceias organizadas
pelos respetivos associados.

Foi então possível participar: na Ceia de Natal do
Centro Social da Póvoa do Mileu, da Associação de
Futebol da Guarda, no almoço de Natal da Associação
de Professores Aposentados do Distrito da Guarda, na
Ceia de Natal da Associação Cultural Social e
Recreativa da Sequeira, da Aldeia SOS, da Associação
Cultural e Recreativa do Bairro da Luz, do Centro de
Alcoólicos Recuperados da Guarda, no almoço de
Natal da Paróquia de São Miguel, na Ceia de Natal do
Projeto CAFAP (Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental) e do Agrupamento de
Escolas da Sé da Guarda.

Também a Freguesia organizou a Ceia de Natal dos
funcionários, eleitos e demais colaboradores.

Ceias de Natal das Associações

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OZxEDUA1&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OZtJZUA1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OZuGJUA1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OZvgYUAT


Ação de sensibilização do ACEDER

No dia 15 de janeiro decorreu uma ação de
sensibilização do projeto ACEDER, na Sala de
Imprensa do Casino Fundanense.
Contou com a presença de empresários da
região, entidades públicas, duas representantes
do projeto ACEDER (Espanha) e uma vasta
comunidade cigana.
O projeto visa a integração socioprofissional
das comunidades ciganas, promover o
desenvolvimento de percursos individualizados
de inserção social e profissional, através da
transmissão de competências básicas (sociais,
pessoais, relacionais e profissionais) e a
definição de projetos de vida.

A Freguesia esteve presente e continuará a
apoiar o projeto, do qual é parceira.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000CzrnUAC&t=1


Realizou-se no dia 5 de fevereiro de 2020, no auditório da
Guarda-Gare, Sede Deliberativa da Freguesia da Guarda, a
1ª Tertúlia do IV Ciclo de Tertúlias “Conversa Fiada, Velhice
Adiada”, sob o tema “Muito esquece a quem não recorda”.

Foi uma iniciativa promovida em parceria pelo Núcleo
Distrital da Guarda da EPAN Portugal, a Casa de Saúde Bento
Menni, a Câmara Municipal, através do Programa “Guarda +
65”, e acolhida pela Freguesia.

Dedicada ao envelhecimento ativo e com saúde, a
moderação da tertúlia esteve a cargo da Dra. Carla Costa,
Psicóloga Clínica da Casa de Saúde Bento Menni, que
salientou a importância das reminiscências e da partilha de
experiências. A recetividade dos participantes foi muito
positiva e alguns partilharam memórias.

Tertúlia 
"Conversa Fiada, Velhice Adiada"

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000D9BXUA0&t=1


Projeto VOAHR Interior

No dia 13 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Celorico da Beira, foi feita a
apresentação do "Programa Cidadãos Ativos" VOAHR INTERIOR, destinado à
Formação de Bancos de Voluntariado.

Susana Godinho realizou a apresentação do Projeto "Pista Mágica" - Escola de
Voluntariado, expondo as condições de uma boa formação e gestão dos elementos
de um Banco de Voluntariado.

A Junta de Freguesia da Guarda, considerando
da maior importância o trabalho de
voluntariado, para os próprios voluntários e
para as entidades que os acolhem, esteve
representada na iniciativa.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DFxAUAW&t=1


Ciclo de Conferências “Envelhecer Bem”, organizado pela
Associação de apoio social “Rugas de Sorrisos”, decorreu
no dia 7 de março, na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, e teve como
principal objetivo fomentar o debate e a reflexão acerca de
diversas questões relevantes no âmbito do
envelhecimento ativo e saudável.

Foram abordadas temáticas como os processos de luto e
perda, os benefícios da prática de exercício físico, a
demência e outras patologias que mais afetam os idosos.

A abordagem da “Rugas de Sorrisos” pretende ser
individualizada, de forma a retardar a institucionalização e
a promover um envelhecimento positivo.

Para além da presença e participação, a Junta de Freguesia
da Guarda teve muito gosto em apoiar a organização e
continuará a colaborar com as "Rugas de Sorrisos".

Ciclo de Conferências “Envelhecer Bem”

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DJYmUAO&t=1


Evento - (Des)Envolver Igualdade

No dia 9 de março, realizou-se na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico
da Guarda, o evento “(Des)Envolver Igualdade”, organizado pela ADMEstrela.

Foi apresentado o Projeto (Des)Envolver
Igualdade, que será desenvolvido pela ADM
Estrela ao longo de 3 anos, tendo sido iniciado
em janeiro de 2020.
Este projeto tem como objetivo a promoção
da Igualdade Género, disseminando materiais e
boas práticas, aumentando práticas
pedagógicas e promovendo a eliminação de
estereótipos de género.
Para tal, serão organizadas diversas atividades,
como fóruns de debate, ações de capacitação
de género, ações de informação e
sensibilização, entre outras.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DRP2UAO&t=1


CLAS

No dia 4 de março realizou-se a primeira reunião Ordinária de 2020 do
Núcleo Executivo do CLAS Guarda, do qual a Junta de Freguesia da Guarda
faz parte. A reunião teve como principal objetivo a emissão de parecer para
os equipamentos sociais da ADM Estrela (Centro de Atividades Ocupacionais
de Vale de Estrela), da CERCIG (ERPI - Maçainhas) e do Centro Paroquial
Nossa Senhora da Conceição (Centro Social Paroquial Nossa Sra. da
Conceição - Castanheira), tendo em conta os fundamentos baseados no
Diagnóstico Social, no Plano de Desenvolvimento Social e no Plano de Ação.

RLIS

No dia 26 de fevereiro realizou-se uma reunião ordinária da Rede Local de
Intervenção Social, que consistiu na partilha de informação e de possíveis
soluções para as situações e problemáticas sociais mais prementes
verificadas ao nível local pelas diversas entidades.

Participação em Reuniões de Ação Social



A Junta de Freguesia dinamiza atividades promotoras do envelhecimento ativo e
saudável:

• Ginástica Sénior

São cerca de 90 séniores, em diferentes espaços: Associação Desportiva e Cultural de
Alfarazes, Centro Cultural da Guarda e Sede Deliberativa da Freguesia.

• Bordados

O atelier localizado na Sede Deliberativa da Freguesia tem cerca de 6 utentes.

• Pintura

Também localizado na Sede Deliberativa da Freguesia, o atelier tem cerca de 11 utentes.

• Estimulação Cognitiva

São acompanhados 50 utentes

Atividades – População Sénior



Recolha de alimentos

• Face ao contexto de pandemia devido à Covid-19, não foi
possível realizar qualquer recolha de alimentos por parte
da Loja Social “Mão Amiga”.

• De forma a colmatar a necessidade de atender às
dificuldades resultantes desta situação atípica, a Junta de
Freguesia da Guarda, com o apoio do supermercado
Auchan (donativo de 200,65€ em alimentos), adquiriu
nessa superfície comercial os alimentos mais necessários
(no valor de 200,03€) no dia 21 de abril.

• Foram ainda doados 5 produtos alimentares, por parte de
uma colaboradora da Junta de Freguesia.



• Ao longo dos diversos meses foram sendo doadas roupas para a
Loja Social da Junta de Freguesia da Guarda. Parte dessas
doações foram feitas por cidadãos, aos quais a Freguesia
agradece a generosidade.

• Destacamos ainda as doações feitas: por um particular, de 61
artigos de roupa; pelo Jardim de Infância do Bairro da Luz, de
calçado e roupa de criança e de brinquedos; e 183 artigos de
roupa doados pela Guarda Nacional Republicana, no mês de
maio.

• Também foi recebido um donativo monetário por parte da
Associação Desportiva e Cultural de Alfarazes.

Roupa para a Loja Social
e Outros Apoios
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