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INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE S VICENTE REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 de Junho 2010. 
 

De harmonia com as competências da lei das Autarquias locais, informo que 
esta Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última reunião 
desta Assembleia de Freguesia, datada 28 de Abril de 2010, a seguinte 
actividade: 
 

Relações Institucionais: 
 
Tiveram lugar diversas reuniões com Departamentos da Câmara Municipal de 
Braga, procurando soluções para a Freguesia: 
Reunimos com a Direcção do INATEL, no sentido de elaborarmos parcerias de 
interesse para ocupação de tempos livres dos jovens da Freguesia. 
Reunimos com a Presidente do Centro Social de Fraião, no sentido de 
conhecermos o trabalho realizado e na ajuda prestada a muitos cidadãos de S 
Vicente. 
Reunimos com o Presidente da Associação Vicentina.  
Reunimos, a nosso pedido, com a Direcção da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro na Sede da Junta, para no futuro podermos auxiliar a causa e dar a 
conhecer o grande trabalho desta Associação aos Vicentinos.      
Reunimos com a Senhora Vereadora da Cultura Ilda Carneiro. 
Reunimos Com o Senhor Vereador Hugo Pires e seus Assessores. 
 
   

Acção Social :  
 
Estivemos presentes em todas as reuniões levadas a cabo pela Rede Social de 
Braga, nomeadamente as realizadas, quer na Câmara, quer na Biblioteca Lúcio 
Craveiro de Silva. 
 
Realização de reuniões técnicas: 
 
Reunimos com Técnicos que acompanham os utentes no âmbito do RSI 
(Rendimento Social de Inserção), colaborando na realização do projecto de 
inserção no mercado de trabalho; 
Acompanhámos e apoiámos o trabalho iniciado pelo grupo de voluntariado de 
proximidade de S Vicente. 
Realizámos a Colónia Balnear com os idosos no mês de Maio na Apúlia. 
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Iniciámos as inscrições para as crianças frequentarem as piscinas. 
Iniciaram-se as inscrições para todas as crianças da freguesia, dos 6 aos 12 
anos, poderem frequentar a Colónia de férias na Apúlia durante o mês de 
Agosto. 
Iniciaram-se as inscrições para os jovens entre os 12 a 17 anos fazerem férias 
nos Centros Hoteleiros do INATEL.  
 
FORMAÇÃO: 
 

Atendimento de utentes, entrevistas e realização de inscrições; 
Informações aos Vicentinos sobre cursos de formação profissional, (IEFP, 
Entidades Formadoras).  
Reunimos com Técnicos de Entidades de Formação Profissional e Instituto de 
Emprego e Formação Profissional.  
Arrancámos, na Freguesia, com duas turmas de formação modelar ministradas 
pelo IEFP.  
 
Arrancaram, na Sede da Junta, os cursos programados de música (guitarra e 
concertina), ministrados por uma credenciada escola de música. 
Temos, também, em actividade formação nas áreas de bijutarias e trabalho em 
barro. 
Os funcionários da Junta de Freguesia têm tido formação adequada, ministrada 
pela empresa Global Soft, sobre as várias aplicações informáticas que 
adquirimos para modernizar a área administrativa, contabilidade e contas. 

 

CULTURA 

 

Estivemos presentes, e apoiámos, os eventos levados a efeito pelas 
Colectividades da Freguesia; 
Estivemos no lançamento de um livro intitulado “ O Lugar Feminino “, escrito 
pela investigadora da Universidade de Minho, Drª Adília Fernandes e onde se 
aborda, entre outros assuntos, a questão do ensino no Liceu Sá de Miranda, 
entre os anos de 1930 e 1947. 
 
Participámos nas comemorações do 45º aniversário de Rusga de S. Vicente. 
 Estivemos representados na 46ª edição dos serões do burgo, realizado na 
Sede da Rusga de S Vicente, com a participação dos Presidentes dos dois 
Clubes desportivos da Freguesia (Soarense e Bº da Misericórdia). 
 
Estivemos presentes nas Comemorações da Festa do S João.  
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Subsidiámos os seguintes eventos: 
-Comemorações do centenário das Conferências de S. Vicente de Paulo. 
-Organização de Coros do Minho, a cargo do Orfeão de Braga.  
  
Estamos a preparar a realização de uma caminhada e um espectáculo musical, 
para apoio á luta contra o cancro.  
Estamos a organizar a feira do artesanato na Praça Mouzinho de Albuquerque 
nos próximos dias 17 e 18 de Julho. 
 
 
Educação: 
 
 Visitámos e reunimos, frequentemente, com os Coordenadores das Escolas da 
Freguesia, bem como com as responsáveis dos Jardins de Infância.  
Reunimos, também, com todas as Associações de Pais.  
 
 
Participámos em eventos realizados nas Escolas. 
1 - Dia da criança: de manhã, projecção de um filme no Auditório da Escola 
Secundária de Sá de Miranda; de tarde, distribuição de gelados a todos os 
alunos, professores e funcionários dos Jardins de Infância. 
2 – Festa de fim de ano na Escola da Quinta de Veiga, Escola do Bairro da 
Misericórdia e no Jardim de Infância da Quinta das Fontes.  
3- Reunimos com o Director do Agrupamento de Escolas.  
 
Contratámos pessoal para ajudar os alunos nas refeições. 
Oferecemos amêndoas pela Páscoa aos alunos e professores de todos os 
estabelecimentos de ensino da Freguesia. 
Acompanhámos, com assiduidade, o dia a dia nas Escolas, nomeadamente as 
horas de distribuição das refeições. 
 
Desporto: 
 
Reunimos com a Direcção do Soarense e do Bairro da Misericórdia, discutindo 
os assuntos relacionados com a organização dos Clubes.  
  

Património: 

 
1 – Sede da Junta: 
- Reparadas e substituídas algumas lâmpadas fundidas e armações. 
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- Efectuada uma limpeza geral ao telhado da Sede da Junta de Freguesia, 
assim como a substituição de algumas telhas. 
2 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral, e aprofundada, de toda a Zona de Lazer; 
corte de relva, arranjo de canteiros, poda, adubações, renovação de relvados e 
sistema de rega. 
 Procedeu-se à aplicação de holofotes no local. 
3 – Procedemos à instalação eléctrica e rede de internet na sala de formação 
da Sede da Junta. 
4 - Procedemos à instalação de 12 computadores na referida sala, para 
formação dos Vicentinos.   
5- Continuámos a apoiar a realização do Projecto de Inventariação/ 
Identificação e Características dos Monumentos da freguesia de S. Vicente, 
através da prestimosa colaboração da vicentina, Drª Irina Vanessa Pereira.  
  
 Denunciámos ao Município, por escrito e em reuniões com os 

Vereadores: 

Arranjo das ruas de Infantaria, de S. Vicente e de Timor. 

A vedação, ou demolição, de um prédio devoluto na Rua de Timor que serve 

para práticas marginais, como prostituição e droga. 

Prédios degradados e abandonados na Freguesia. 

Alguns espaços verdes igualmente abandonados. 

A reposição, pela EDP, de diversas lâmpadas fundidas dispersas pela 
Freguesia. 
 

Reivindicámos, por diversas vezes, o reinício das obras do Centro Cívico.  

Continuámos a ajudar no preenchimento de documentos (Abono, IRS, 
Complemento Solidário a Idosos, e outros); 
 

O Presidente da Junta 

Jorge Pires. 


