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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 1º 
trimestre do ano de 2012: 
 

O Executivo da Junta de Freguesia esteve representado a 
convite das respectivas Instituições, nos eventos abaixo 
indicados: 
 
- Na Faculdade de Filosofia de Braga, conferência subordinada ao tema da 
publicidade, numa iniciativa intitulada “Conferências de Comunicação”. 
 
- Na estação de rádio da Faculdade de Filosofia de Braga (Rádio FF) numa 
entrevista conduzida por Luísa Magalhães, no programa «Periscópio». 
 
- Nas procissões da semana santa de Braga.  
 
- Na apresentação do edifício SIBELIS. 
 
- No 1º Forum "Educação politicas e dinamicas locais de eucação". ( No 
auditório da Biblioteca Lucio Craveiro da Silva)   
 
- Nos eventos promovidos pela Rusga de S Vicente e Escola de dança a 
capoeira.  
 
- Na "queima do judas" no Bairro das Andorinhas; 
 
 

Relações Institucionais: 
 
As relações com a Câmara Municipal de Braga continuaram a ser  privilegiadas 
pela Junta de Freguesia, mas também Movimentos Associativos, Culturais, 
Educativos, Religiosos e outros. 
Tem sido nossa preocupação continuar a estabelecer diálogo com todas as 
Pessoas e Instituições. 
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- Reunimos com o Vice-Presidente  e todos os Vereadores do Executivo,  
procurando soluções para diversos problemas da freguesia; 
 
 - Com a direção da Associação Vicentina, também com as técnicas sociais, 
articulando  esforços no sentido de ajudar pessoas carenciadas da freguesia. 
 
- Reunimos mensalmente com o grupo de voluntários da freguesia;   
 
- Reunimos com associações da freguesia para nos organizarmos e participar 
nos eventos, Braga Capital da Juventude. 

 
Acção Social/Segurança :  
 
- Estão a decorrer inscrições para a Colonia de Férias no Centro Social João 
Paulo II na Apúlia "10 dias na praia";  
 
- Organizamos com o grupo de Cavaquinhos Manuel Lima uma tarde de 
convívio com os utentes do Asilo de S José.  
 
- Reunimos com Técnicos da Saúde que acompanham pessoas carenciadas.  
 
 - Reunimos com a Associação AMU - Cooperação e Solidariedade Lusófona por 
um Mundo Unido, no sentido de assinarmos um protocolo de colaboração na 
ajuda alimentar a pessoas carenciadas da freguesia. 
 

- Reunimos com o Comando da Policia Segurança Pública; 
 
 
FORMAÇÃO: 
 
- Reunimos com os Técnicos de Entidades de Formação Profissional e Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, para articular no sentido de poder ser 
ministrados novos cursos profissionais nas nossas instalações;  
 
- Estamos a organizar turmas para realizar cursos de iniciação á informática; 
 
- Disponibilizamos a sala de formação para a concretização do Curso " O bebé 
e as suas emoções". ministrada pelos técnicos de Saúde, Braga Saudável ELI. 

 
- Estão a decorrer cursos ministrados com técnicos da Segurança Social e 
Gabinete da Ação Social,  para utentes do RSI da Freguesia; 
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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: 
 
- Continuamos a fomentar a música e a dança na Freguesia: 
   Mantemos aulas de guitarra e concertinas e 4 turmas de dança de salão.  
  
 - Participámos nos Plenários da Assembleia do Agrupamento das Escolas. 
 
- Reunimos com o Executivo do Agrupamento de Escolas Francisco Sanches; 
 
- Reunimos com o Diretor da Escola Sá de Miranda e da Faculdade de Filosofia 
de Braga; 
 
- Plantamos árvores com os professores e os alunos dos Infantários e Escolas 
no dia da árvore 2012. 
 
- Continuamos a apoiar e a servir os almoços nas Escolas e Infantário da 
Freguesia.  
 
 
CULTURA: 
 
 

- Organizamos e realizamos o 3º Festival da Primavera da Primavera no 
Auditório Vita, Este ano com a vertente solidário e com Braga Capital Europeia 
da Juventude. 
 
- Organizamos nas nossas instalações uma exposição de quadros da pintora 
Olinda Gil. 
 
- Organizamos uma palestra com o Dr Carlos Aguiar Gomes, na Sala de 
Formação da Junta de Freguesia com o tema " envelhecer com qualidade"; 
 
- Continuamos a organizar uma biblioteca nas nossas instalações com 
protocolo de parceria com a biblioteca Craveiro da Silva;   
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SERVIÇOS: 
  
- Apoiamos e ajudamos os residentes a tratar assuntos variados; 
 
- Estamos ajudar na entregar as declarações de IRS pela internet ;    
 
- Registamos a apresentação quinzenal  das pessoas a receber o subsidio de 
desemprego; 
  

- Estamos com a equipa SORRISO do grupo de voluntariado, a organizar eventos,  

com a missão solidária de ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro a instalar-se na 

Cidade de Braga. 

- Caminhada realizada ás sete fontes: 

- A organizar uma tarde de variedades no auditório vita; 

- Realizar o maior sorriso humano no estádio 1º de Maio; 

 

 


