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EDITORIAL

Com o objetivo de 
assegurar a melhor 
divulgação das 
atividades a realizar 
em 2019 e, desta 
forma, chegar mais 
perto de todos os 
Beneficiários, foi 

concebido este Boletim Informativo, 
especialmente dedicado à informação 
mais relevante sobre os eventos 
planeados.
Alerta-se para o facto das atividades 
estarem regulamentadas e aprovadas 
superiormente e necessitarem de 
inscrição prévia, a efetuar nos prazos 
definidos aquando da publicação dos 
respetivos Regulamentos/Anúncios de 
Abertura.
No caso dos Beneficiários não 
possuírem acesso à Internet, as 
Delegações dos SSGNR, existentes 
nas Unidades da Guarda Nacional 
Republicana, e os SSGNR, na sua 
sede em Lisboa, auxiliam com toda 
a informação necessária e apoio na 
inscrição, quer seja através de boletim 
em papel, que deverá ser preenchido 
e enviado aos SSGNR, quer através da 
internet.
Participe e desfrute das atividades 
planeadas.

Saudações cordiais

DIA DA CRIANÇA

Os SSGNR vão realizar, no dia 18 de 
maio, na Colónia de Férias da Costa 
da Caparica, o tradicional evento que 
comemora o Dia da Criança.
Totalmente dedicado às crianças, este 
evento terá como mote o Universo da 
Disney e, tal como nos anos anteriores, 
promete ter muita diversão e animação, 
pois para além das habituais atividades 
radicais, das pinturas e tatuagens, do 
espaço para os bebés, dos insufláveis e 
da animação de rua, este ano o evento 
contará, ainda, com algumas surpresas.
As inscrições decorrerão, no Portal do 
Beneficiário, no mês de abril.
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VIAGENS CULTURAIS

Nos últimos anos os SSGNR têm 
realizado diversas viagens de caráter 
lúdico-cultural, proporcionando, desta 
forma, a oportunidade de muitos dos 
beneficiários usufruírem de viagens que, 
sem este apoio, nunca conseguiriam 
realizar.
Assim, este ano, vão realizar-se duas 
viagens de três dias. A primeira de 10 a 12 
de maio 2019 e a segunda de 4 a 6 de 
outubro 2019. As viagens contemplam 
estadia completa em hotel (todas as 
refeições incluídas desde o início até ao 
final da viagem), transporte de autocarro 
de turismo durante o período em que 
decorrer a viagem, entradas em locais 
históricos, seguro e acompanhamento 
por técnico de turismo.
Para além de visitas a monumentos 
turísticos da cidade do Porto, garantimos 
um Cruzeiro no Douro e um passeio nos 
Moliceiros de Aveiro.
Cada viagem terá como limite 50 
participantes e um custo de 170,00 € por 
pessoa.

CONCURSO 
ALOJAMENTOS PARA 

ESTUDANTES

Os Alojamentos para Estudantes dos 
SSSGNR, constituídos como órgãos 
de execução da Assistência Escolar, 
instituídos nos termos estatutários, 
visam conceder o apoio social nos 
estudos aos filhos dos seus Beneficiários. 
Neste sentido, os SSGNR disponibilizam, 
em diversas localidades do território 
nacional, alojamentos que proporcionam 
aos estudantes as melhores condições 
para prossecução dos seus estudos.
As inscrições para estes alojamentos 
ocorrerão no mês de Julho, pelo que 
todos os Beneficiários que pretendam 
continuar com o alojamento ou os que 
se candidatam pela primeira vez, deverão 
efetuar a sua candidatura nos prazos que 
serão estipulados através do Anúncio do 
Concurso. 
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COLÓNIAS BALNEARES

Anualmente, os SSGNR desenvolvem, 
em período de férias escolares de 
verão, diferentes colónias balneares 
destinadas aos beneficiários familiares 
nas diferentes faixas etárias. 
Em 2019, pretende-se realizar as 
seguintes colónias:

Colónia Balnear Infantil de Quiaios:
Realização de cinco turnos, para as faixas 
etárias dos 6 aos 12 anos, nas seguintes 
datas:

1º Turno: de 22 de junho a 01 de 
julho
2º Turno: de 03 a 12 de julho
3º Turno: de 14 a 23 de julho
4º Turno: de 10 a 19 de agosto
5º Turno: de 22 a 31 de agosto

Em cada turno serão admitidas 108 
crianças.

Um turno para a faixa etária dos 12 aos 
14 anos, realizado em intercâmbio com 
a Força Congénere de Marrocos, no 
período compreendido entre 

25 de julho e 03 de agosto.
Neste turno serão admitidas 88 crianças.

Colónia de Férias da Costa da Caparica:
Realização de dois turnos para as faixas 
etárias dos 6 aos 12 anos, nas seguintes 
datas:

1º Turno: de 22 de junho a 17 de 
julho
2º Turno: de 14 a 23 de julho

A Colónia Balnear da Costa da Caparica 
permitirá a frequência de 50 crianças.

Colónia Balnear em Marrocos:
A Colónia Balnear realizada em Marrocos, 
em intercâmbio com a Força Congénere 
de Marrocos, será composta por 20 
crianças, com idades compreendidas 
entre os 12 e os 14 anos, e este ano 
decorrerá entre  04 e 15 de julho. 

Campos de férias dos 13 aos 16 anos:
Dando continuidade aos campos de 
férias para as faixas etárias dos 13 aos 16 
anos, os SSGNR irão realizar três campos 
de férias, com a duração de sete dias, 
dois na zona centro e um na zona norte 
do país.
Neste sentido, cada campo de férias a 
ser realizado na zona centro, em Leiria, 
terá uma ocupação de 40 jovens e o 
campo de férias a realizar no norte, em 
Viana do Castelo , permitirá a frequência 
de 60 jovens.
Os campos decorrerão nos seguintes 
períodos:

Zona centro - Leiria
de 14 a 20 de julho
de 21 a 27 de julho

Zona norte – Viana do Castelo
de 14 a 20 de julho
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ANIMAÇÃO DE VERÃO

Com estes eventos pretende-se garantir 
que todos os beneficiários desfrutem de 
atividades lúdicas e desportivas durante 
o período de férias. Deste modo, os fins-
de-semana, nos meses de julho e agosto, 
serão de animação na Colónia de Férias 
da Costa da Caparica.
O programa contemplará a atuação 
de grupos musicais, ao sábado à noite, 
animação desportiva aos domingos de 
manhã, com aulas de zumba e, para os 
mais novos serão instalados insufláveis, 
aos domingos.
Destaca-se, ainda, a atuação da 
Banda Sinfónica da Guarda Nacional 
Republicana na Colónia de Férias da 
Costa da Caparica, proporcionando duas 
tardes de animação, uma no mês de 
julho e outra no mês de agosto.

PASSAGEM DE ANO

Também na Passagem de Ano os 
SSGNR disponibilizarão, no espaço da 
Colónia de Férias na Costa da Caparica, a 
tradicional animação através da atuação 
de um conjunto musical.
Neste dia (31 de dezembro), os 
Beneficiários poderão disfrutar de um 
ambiente festivo, num local tranquilo, 
juntamente com a sua família e amigos. 
O refeitório da Colónia estará encerrado 
para jantares neste dia, contudo, o bar 
encontrar-se-á a funcionar com horário 
prolongado.

Programa “Arrendamento com 
Projeto de Reabilitação”

A curto prazo, será lançado o Programa 
“Arrendamento com Projeto de Reabilitação”, 
através do qual, mediante concurso, os 
Beneficiários poderão aceder a casas devolutas, 
responsabilizando-se pela reabilitação.
Os SSGNR garantem financiamento, concedendo 
empréstimo  destinado à execução das obras, 
cuja amortização é deduzida ao valor da renda.

Após publicação da necessária Portaria Ministerial e consulta do respetivo 
Regulamento do Concurso, as inscrições deverão ser efetuadas através do Portal do 
Beneficiário.
Os prazos de inscrição serão anunciados, com oportunidade,  através dos habituais 
canais de comunicação utilizados pelos SSGNR.
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CONCURSOS CULTURAIS

Mantendo o objetivo de incentivar o 
interesse pelos estudos e pelas artes, os 
SSGNR realizam mais uma vez quatro 
concursos culturais.

CONCURSO MELHOR ALUNO
O Concurso “O Melhor Aluno” tem como 
objetivo incentivar os beneficiários 
familiares, que frequentem o 6º, o 9º 
e o 12º ano de escolaridade do Ensino 
Regular e dos Cursos Vocacionais, a serem 
os Melhores Alunos. Pretende-se, assim, 
dar um apoio e incentivo 
ao estudo, reforçando a 
ideia da importância que o 
investimento na educação 
se repercutirá no futuro de 
cada um e na consolidação 
do seu conhecimento.
O Regulamento do 
Concurso, encontra-se 
publicado no Portal do 
Beneficiário e deverá ser 
consultado pelos Beneficiários Titulares.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Este concurso é uma iniciativa lúdico-
cultural que procura partilhar, os 
diferentes momentos de lazer vividos 
por todos os beneficiários, promovendo 
assim o interesse pela arte fotográfica.
Este concurso que decorrerá entre junho 
e setembro, encontra-se regulamentado 
e no corrente ano terá como mote ”As 
melhores paisagens naturais em tempo 
de lazer”.
O Regulamento será publicado no Portal 
do Beneficiário e deverá ser consultado 
antes do envio da candidatura.

CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA
Dirigido aos Beneficiários, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 16 
anos, o concurso de Escrita Criativa tem 
como finalidade estimular a prática de 
atividades como a leitura e a escrita, 
fator primordial para o desenvolvimento 
intelectual dos mais jovens, potenciando 
a imaginação, a criatividade e aquisição 
de competências e valores de cidadania. 
O concurso, que tem tema livre mas que 
deverá envolver os SSGNR, decorrerá 
entre 24 de Junho a 14 de Setembro 

e o seu regulamento 
será publicado no 
Portal do Beneficiário. 

CONCURSO DE 
DESENHO JUVENIL
Este concurso tem 
como objetivo 
sensibilizar os 
beneficiários mais 
jovens para a profissão 
dos seus familiares e 

para os serviços de ação social prestados 
pelos SSGNR, ao mesmo tempo 
que se alerta para a importância da 
solidariedade, do altruísmo e se valoriza 
a criatividade, expressão artística e o 
imaginário infantil. Os desenhos deverão 
subordinar-se ao tema: “O Natal, a GNR 
e os Serviços Sociais da GNR” e ser 
elaborados em papel A4, com recurso a 
materiais de lápis de cor ou de carvão, 
aguarelas e canetas de feltro.
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CONCURSOS 
PARA AS 

INFRAESTRUTURAS 
TURÍSTICAS DOS SSGNR

Os SSGNR utilizam, para fins turísticos, 
algumas infraestruturas pertencentes 
ao seu património imobiliário e outras 
infraestruturas que, pertencentes ao 
Património do Estado, têm estado a 
cargo destes Serviços para esse mesmo 
fim.
A utilização das 
Infraestruturas Turísticas 
(IFT) dos SSGNR está sujeita 
às condições aprovadas 
pelo Conselho de Direção e 
pelo Regulamento Geral de 
IFT dos SSGNR. 
Neste sentido são realizados, 
anualmente, três concursos 
distintos:

CONCURSO DE REPOUSO
O Concurso de Repouso, 
decorre até ao dia 27 de 
maio de 2019 e prevê a 
inscrição direta no Portal do Beneficiário, 
para as diversas IFT. Neste Concurso 
os períodos de reserva devem ter um 
mínimo de três dias e um máximo de 30 
dias.

CONCURSO DE REPOUSO
ÉPOCA ALTA

No Repouso Época Alta, serão 
disponibilizadas todas as IFT que não 
forem atribuídas no Concurso de 
Veraneio. As inscrições, serão efetuadas 
diretamente no Portal do Beneficiário, 

terão que ter um período mínimo de  
três dias e um máximo de sete. 
Este concurso decorrerá entre 1 de 
Junho e 26 de Setembro.

CONCURSO DE VERANEIO 2020
O Concurso de Veraneio é um concurso 
que prevê inscrições prévias para num 
período obrigatório de sete dias (seis 
noites) nos meses de verão. Neste 
concurso podem candidatar-se todos 
os Beneficiários Titulares dos SSGNR, 

através do Portal do Beneficiário, 
conforme as regras estabelecidas para o 
concurso.
As inscrições para este concurso deverão 
ocorrer entre dezembro de 2019 e 
fevereiro de 2020.

Braga

Consolação


