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De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias 
locais, informo que esta Junta desenvolveu, no período que 
decorreu desde a última reunião desta Assembleia de Freguesia, 
as seguintes actividades: 
 

Relações Institucionais: 
 
As relações com a Câmara Municipal de Braga continuaram a ser  privilegiadas 
pela Junta de Freguesia, mas também outros Organismos como sejam os da 
Administração Central, Juntas de Freguesia, em particular as do Concelho, 
Movimentos Associativos, Culturais, Educativos, Religiosos e outros. 
Foi nossa preocupação estabelecer diálogo com todas as Instituições para 
abordar questões relacionadas com a vida da Freguesia e do Concelho. Deste 
modo, destacamos pela sua importância: 
   
 Reuniões com, respectivamente, os vereadores Hugo Pires e Palmira Maciel, 
da Câmara Municipal, procurando soluções para diversos problemas da 
freguesia; 
 
 Com a Associação Vicentina, nas pessoas do seu presidente e psicóloga, bem 
como com os responsáveis do Voluntariado de Proximidade, concretamente a 
dra Amélia Pereira. 
 
Reunimos com o Grupo de Moradores do Bairro do Pachancho, e com a 
Direcção da Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas;  
 
Reunimos, ainda, com a Fundação Bonfim, com quem estabelecemos um 
protocolo de formação de teatro, aprendizagem de língua portuguesa, 
informática e dança de salão para maiores de 55 anos.  
 
 

Acção Social :  
 
Estivemos presentes nos plenários do Núcleo Executivo do CLAS. Nessas 
reuniões foram analisados e acompanhados os principais problemas na área 
social do Concelho, a execução do Plano Social do Concelho e o Plano de 
Acção para o ano de 2010. 
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Temos realizado reuniões periódicas da Comissão Social da Freguesia de S. 
Vicente, com todos os parceiros sociais e também em subgrupos. Foram 
desenvolvidos trabalhos temáticos na área das famílias, eixo estratégico: 
Criação da Rede Local de Voluntariado. 
 
Reunimos com Técnicos que acompanham utentes no âmbito do RSI 
(Rendimento Social de Inserção), colaborando na realização do projecto de 
inserção no mercado de trabalho; 
 
Acompanhamento do Projecto escola segura e policia de proximidade, em 
articulação com a PSP de Braga; 
 
Realização da Colónia Balnear para idosos e crianças. 
 
Levámos a cabo uma acção de animação para idosos e doentes do Asilo de S. 
José, em estreita colaboração com a Associação Anima com Riso. 
 
Reunimos com os pais das crianças que frequentaram a colónia de férias da 
Apúlia. 
 
FORMAÇÃO:  
 

Atendimento de utentes, entrevistas e realização de inscrições; 
 
Informações sobre cursos de formação profissional, (IEFP, Entidades 
Formadoras), e também a procura de situações possíveis; 
  
Reunimos com Técnicos de Entidades de Formação Profissional e Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, elaboramos protocolos para realização de 
cursos de formação e RVCC na Junta de Freguesia; 
 

Apoio técnico aos utentes que frequentam o curso modelar e RVCC e 
formadores; 
Sessões de diagnóstico; 
Sessões individuais de esclarecimento sobre dúvidas da inserção na vida 
activa. 

- Realização de sessões de diagnóstico para inserção de utentes em RVCC; 
 

Foram abertas inscrições para a formação:  Português, teatro, danças de salão, ginástica, 

informática, música em guitarra e concertina e artes decorativas. 
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INFORMAÇÃO : 
 
Fizemos uma conferência de imprensa.   
 
Reestruturámos o site oficial da Junta; 
 
Publicámos a 1ª edição do Boletim da Junta. 
 
 
Educação:  
 
 Estivemos presentes nas reuniões preparatórias do início do ano lectivo, quer dos 

Jardins de Infância, quer das Escolas do 1º Ciclo, reunindo  com os coordenadores 
e com os pais e encarregados de educação.  
 
Participámos nos Plenários da Assembleia do Agrupamento. 
 
Contratámos pessoal para ajudar os alunos nas refeições. 
 
CULTURA: 
 
Estamos a organizar o passeio anual com os pensionistas/reformados da 
Freguesia, a realizar no dia 12 de Outubro, com visita ao parque biológico da 
serra da Lousã.  
 
Estivemos presentes e apoiámos as festas em honra de Nª Sª da Piedade e 
São Marçal de Guadalupe. 
 
.Estivemos presentes nas Comemorações do Dia da Unidade do Regimento de 
Cavalaria de Braga; 
 
 
Desporto:  
 
Estivemos presentes e apoiámos os eventos levados a efeito pelas 
Colectividades da Freguesia, nomeadamente o Torneio Soarense/S. Vicente 
organizado pelo Soarense F. C. 
 
Organização de um torneio de futebol de 5 com equipas de bairro, nos dias 25 
e 26 de Setembro no rinque das Amoreiras.  
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 Denunciamos ao Município , por escrito e em reuniões com os 

Vereadores : 

Problemas com as obras de repavimentação da Rua de Infantaria. 

Prédios degradados e abandonados na Freguesia. 

Alguns espaços verdes abandonados na Freguesia: (Praça Mouzinho de 

Albuquerque, Praça das Fontainhas, Praceta Beato Inácio Azevedo, Urbanização do Pachancho e Br 

das Andorinhas). 

Problemas existentes na Urbanização do Pachancho e em toda a Freguesia, 

como por exemplo, falta de passadeiras e de sinalização de transito e de 

informação, carros abandonados, buracos nos passeios e pavimento, pedido 

de circuitos de manutenção e a repavimentação da rua de S Vicente.  

A falta de segurança e aumento da criminalidade na Freguesia.  

Reivindicámos o reinício das obras do Centro Cívico.  

A falta de espaços cobertos na cerca, das Escolas da Misericórdia e da Quinta 

da Veiga. 

Fizemos um contrato de locação de uma máquina multifunções a cores de 
impressão e fotocópias; 
 
 

 

 
 


