
                JUNTA FREGUESIA DE S. VICENTE 

                          MUNICÍPIO DE BRAGA 

 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO PRESIDENTE DA 
JUNTA, À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. 
VICENTE, REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 30  
de DEZEMBRO 2013. 

 
 

Presidente da Junta de Freguesia de 
 S. Vicente 

 

Jorge Pires 

 
 

 

 1 

 



 

JUNTA FREGUESIA DE S VICENTE 

MUNICÍPIO DE BRAGA 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias 
locais, informo a Assembleia de Freguesia das principais iniciativas 
que caracterizaram a actividade da  Junta de Freguesia no 4º 
trimestre do ano de 2013: 
 

O Executivo da Junta de Freguesia esteve representado, a 
convite das respectivas Instituições, nos eventos abaixo 
indicados: 
 
-  No convívio de Natal dos Infantários Quinta da Veiga e Quinta das Fontes.  
- Nas comemorações do aniversário da Escola Francisco Sanches. 
- No convívio organizado pela Associação de Reformados de S Vicente. 
- No magusto organizado pela Associação CANJA; 
 
Relações Institucionais: 
 
As relações com a Câmara Municipal de Braga são privilegiadas pela Junta de 
Freguesia, mas também Movimentos Associativos, Culturais, Educativos, 
Religiosos e outros. 
   
 Reuniões com, respetivamente, o Presidente da CMB, os vereadores Altino 
Bessa, Sameiro, Lídia e Vice Presidente Firmino Marques, procurando 
soluções para diversos problemas da freguesia e das Escolas e Infantários; 
 
 - Com a Associação Vicentina, na pessoa Padre João Paulo e Sr João Manuel,  
a fim de articular esforços no sentido de ajudar pessoas carenciadas da 
freguesia. 
- Reunimos mensalmente com o grupo de voluntários da freguesia;   
 
Acção Social:  
 
- Organizámos e realizámos o passeio anual para pensionistas/reformados da 
Freguesia, à Serra da Estrela;  
- Continuámos a organizar várias ações de formação nas nossas instalações. ( 
guitarra, concertina, danças de salão, Karaté, Zumba, artes decorativas e 
informática). 
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- Temos também a funcionar no Centro Cívico ginástica e danças tradicionais 
vocacionadas para todos os reformados da Freguesia, (gratis)   
- Todos os meses fazemos uma tarde animada, com música, fotos e filmes 
para os Idosos internos do Lar de S. José. 
- Continuamos a desenvolver diariamente junto dos residentes, atendimento 
personalizado a fim de ajudar as pessoas, a preencher documentos para várias 
Instituições, ouvir reclamações e arranjar soluções para melhorar a freguesia; 
- Temos em parceria com a Esprominho uma técnica do GIP para ajudar a 
procurar emprego aos nossos residentes; 
- Reunimos com Técnicos de Entidades de Formação Profissional, para 
articular e organizar cursos de interesse para os residentes, especialmente 
desempregados; 
- Reunimos com técnicos da Cruz Vermelha Portuguesa, a fim de possibilitar a 
ajuda psicológica a toxicodependentes da freguesia;  
- Participámos na reunião geral do CLAS, da Rede Social de Braga. 
-Participámos na 3ª Sessão, denominada “Técnicas de Comunicação e 
Imagem”, do Programa Juventude em Ação. 
 
 
Segurança: 
 
- Reunimos com o comandante da Policia Segurança Pública onde se 
abordaram assuntos sobre a segurança, trânsito e policiamento de proximidade 
na Freguesia.  
  
INFORMAÇÃO: 
 
Continuamos a privilegiar o site oficial da Junta e os órgãos da comunicação 
social  para informar os residentes sobre a actividade do Executivo; 
 
Educação: 
 
 - Reunimos com a Srª Vereadora da Educação e Cultura. 
 Participámos nos Plenários da Assembleia do Agrupamento das Escolas; 
- Contratámos pessoal para ajudar os alunos nas refeições; 
-Reunimos com os  coordenadores das Esc.- EB1 e   
 Jardins de Infância da Freguesia. 
- Reunimos com a Associação de Pais da Escola Quinta da Veiga;  
- Reunimos algumas vezes com o Executivo do Agrupamento de Escolas Dr. 
Francisco Sanches; 
- Reunimos com o Diretor da Escola Secundária Sá de Miranda; 
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- Reunimos com a Associação de Estudantes da Faculdade de Filosofia; 
-Reunimos com o Diretor da FACFIL. 
- Realizámos a Festa de Natal com as crianças da Freguesia.  
-Participámos no Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de 
Sá de Miranda. 
- Mantivemos visitas frequentes às escolas e jardins de infância, 
nomeadamente para acompanhar o serviço de refeições das nossas crianças´. 
 
CULTURA: 
- Comemorámos o dia do aniversário da Freguesia, promovendo a história e a 
música tradicional, e homenageando quem mais se distinguiu na freguesia;   
- Estivemos presentes em reuniões e eventos promovidos pela Rusga de S 
Vicente; 
-Inaugurámos, com a presença da vereadora da Cultura do anterior executivo 
da Câmara Municipal de Braga, de representantes das Associações da 
Freguesia, de muitos convidados e de numerosos vicentinos, a Biblioteca “Dr. 
Domingos Alves”. 
- Promovemos a “Feira do Artesanato” nas instalações do Centro Cívico de S- 
Vicente. 
- Por solicitação da autora bracarense Maria do Sameiro Barroso, e no âmbito 
da dinamização da biblioteca da Freguesia, promovemos o lançamento do livro 
de poemas “Luas de Gengibre”(em 19/09/13) e do livro de prosa “A Noite tem 
Garras de Seda”(em 19/12/13) nas instalações do Centro Cívico, e cuja 
apresentação esteve a cargo do vogal para a Educação e Cultura Domingos 
Alves. 
- Em parceria com a Farmácia Lima, e subordinado ao tema genérico 
“Envelhecer para a Vida”, levámos a cabo um projecto cultural destinado aos 
mais idosos ao longo de cinco sessões (4,11,18, 25 e 31 de Outubro), 
orientado por profissionais da saúde (médicos e enfermeiros), cujo êxito foi 
reconhecido por todos, e sempre com o espaço da sala repleto de público. 
-Por sugestão da Câmara Municipal de Braga e em colaboração com o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, colaborámos na elaboração de um plano 
gerontológico, a levar a cabo por duas alunas da referida instituição. 
- Como corolário do projecto “Envelhecer para a Vida”, organizámos , no teatro 
do liceu Sá de Miranda, a” Festa do Idoso”, onde intervieram os  especialistas 
Dra. Odete Araújo e Dr. Simão Vilaça. 
- A convite da direcção, estivemos presentes no “Dia da Escola”, no liceu Sá de 
Miranda”. 
- Estivemos representados nn tomada de posse da Ass. de estudantes da Fac. 
de Filosofia da Univ. Cat. Portuguesa.  
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-Continuamos a colaborar com a Univ. do Minho, apoiando a actividade de 
alguns alunos do Curso de “Ciências da Comunicação”- 
- Continuamos a trabalhar na organização da biblioteca, nas nossas 
instalações, com livros doados à Junta Freguesia,  já em fase adiantada, pelo 
que  estaremos em perfeitas condições de aderir ao projecto "Leituras com vida 
", no âmbito de uma futura parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro de Silva;   
- Participámos, com grande êxito, na Feira das Freguesias; 
- Continuámos com as sessões de biblioterapia para maiores de 55 anos, em 
parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva; 
- Participámos no Workshop sobre deficiência levado a cabo na Biblioteca 
Lúcio Craveiro da Silva; 
 - Estivemos presentes, como convidados, na Solene Abertura das Aulas, do 
Centro Regional de Braga, da Universidade Católica Portuguesa; 
- A convite da Câmara Municipal, estivemos presentes nas solenidades da 
Festa de S. Geraldo, padroeiro da cidade; 
- Promovemos, no Lar de José, uma tarde recreativa, tendo em mente a quadra 
natalícia que se aproxima. 
- Promovemos uma tarde recreativa, em parceria com a Associação de 
Reformados  do Centro Histórico no Estabelecimento Prisional de Braga;  
 
Desporto: 
 
- Temos reunido com as direções do Soarense e Bairro da Misericórdia, no 
sentido de tomar conhecimento do seu trabalho e ajudar a ultrapassar 
dificuldades existentes na partilha do tempo de utilização do campo da Mata 
Real, reunindo também duas vezes, com a Vereadora do Desporto e os 
Presidentes dos dois Clubes;  
 
Gestão da Autarquia: 
 
- Temos mantido um rigor na gestão da Junta, conseguindo investir fortemente 
na modernização do Centro Cívico, colocando mobiliário, computadores, e 
obras necessárias indispensáveis, para podermos apresentar uma Sede de 
Freguesia, com capacidade e com a dignidade da grandeza da nossa 
freguesia;  
- Negociamos alterações aos contratos das comunicações, baixando os custos 
em mais de 60%. 
- Tivemos que pagar uma indeminização, por imposição do Tribunal de 
Trabalho, relativo a um acidente de trabalho ocorrido no ano de 2010, que não 
estava prevista no orçamento da Junta, uma vez que existia seguro de 
acidentes de trabalho, à funcionária Manuela Braga;  
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- A população da freguesia continua a aumentar;   
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