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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 4º 
trimestre do ano de 2010: 
 

O Executivo da Junta de Freguesia esteve representado a 
convite das respectivas Instituições, nos eventos abaixo 
indicados: 
 
- Esteve presente na cerimónia de inauguração das novas instalações da 
Associação a BOGALHA.  
- O Executivo esteve presente nas cerimónias de homenagem ao ilustre 
director Senhor Calheiros no Asilo S. José. 
- Esteve presente na ceia de Natal do Agrupamento de Escuteiros de S. 
Vicente. 
- Esteve presente no almoço de Natal na  Associação de Reformados. 
- Esteve presente na apresentação de um livro sobre a história do desporto em 
Braga, na Sede do Soarense. 
- A convite do grupo de Voluntariado o executivo esteve presente na festa de 
Natal, realizado com os utentes nas instalações da Junta. 
- A convite das Escolas o Executivo esteve presente nas festas de Natal 
realizados nas escolas e distribuiu livros aos alunos dos Infantários. 
- A convite da Associação Vicentina o Executivo esteve presente na ceia com 
os carenciados da freguesia, participando na entrega dos cabazes de natal que 
decorreu na Igreja do Carmo. 
- A convite da associação Alunos da Apolo visitamos as instalações da sua 
Sede e elaboramos uma parceria de solidariedade na ajuda às pessoas 
carenciadas. 
- O Executivo esteve presente no concerto de Natal na Igreja do Carmo 
promovido pelo grupo coral e instrumental da Igreja do Carmo;  

 
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. 
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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 Drª Alda 
Assistente Social a fim de articular esforços no sentido de ajudar pessoas 
carenciadas da freguesia. 
- A convite do Presidente da Junta da Sé este Executivo reuniu para tratar 
assuntos comuns a todas as freguesias urbanas;  
- Reunimos com a nova Associação de Moradores do Bairro do Pachancho;  
- Reunimos mensalmente com o grupo de voluntários da freguesia;   
- Reunimos com associações desportivas. 

 
Acção Social/Segurança :  
 
- Realizamos o passeio anual com os pensionistas/reformados da Freguesia, 
no  dia 12 de Outubro, ao parque biológico da serra da Lousã.  
- Temos realizado reuniões periódicas da Comissão Social da Freguesia de S. 
Vicente, com todos os parceiros sociais. Foram desenvolvidos trabalhos 
temáticos na área das famílias e desempregados: 
- Continuamos a apoiar a 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; 
- Reunimos com o Comando da PSP; 
- Reunimos com o Chefe de Gabinete do Senhor Governador Civil; 
 
FORMAÇÃO: 
 
- Continuamos a desenvolver diariamente junto dos residentes, entrevistas e 
inscrições para realização de cursos a realizar na Junta de Freguesia; 
- Reunimos com os Técnicos de Entidades de Formação Profissional e Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, para articular e organizar os cursos a 
decorrer nas instalações da Junta de Freguesia; 
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- Apoio técnico aos utentes que frequentam o curso modelar e RVCC e 
formadores; 
- Sessões individuais de esclarecimento sobre dúvidas da inserção na vida 
activa. 
- Realização de sessões de diagnóstico para inserção de utentes em RVCC; 

- Em parceria com a Fundação Bonfim iniciamos a formação de informática e 

iniciamos as inscrições para a formação:  Português, teatro, danças de salão, 
ginástica;  
 

INFORMAÇÃO: 
 
Continuamos a privilegiar o site oficial da Junta para informar os residentes 
sobre a actividade do Executivo; 
 
Educação: 
 
 - Participámos nos Plenários da Assembleia do Agrupamento. 
- Contratámos pessoal para ajudar os alunos nas refeições. 
- Reunimos com as Associações de Pais. 
- Realizamos a festa de Natal com as Escolas no grande Auditório do Parque 
de Exposições de Braga. 
 
CULTURA: 
 
- Reunimos com a Senhora Directora do Estabelecimento prisional de Braga, 
para conhecer a realidade da prisão.  
- Comemoramos o dia da Freguesia no Auditório da Escola Sá de Miranda com 
a presença de várias individualidades civis, militares e , religiosas; 
- Assinamos protocolo de parceria com a Escola Sá de Miranda;  
- Com o grupo de voluntariado da Freguesia  participamos numa exposição de 
voluntariado que decorreu durante cinco dias na Universidade do Minho.   
 
Desporto: 
 
- Estivemos presentes e apoiámos os eventos levados a efeito pelas 
Colectividades da Freguesia, nomeadamente um Torneio futebol juvenil  
organizado pelo Bairro da Misericórdia; 
- Fizemos reuniões com a direcção do Bairro da Misericórdia;  
- Reunimos com a Associação de Atletismo; 
- Reunimos com a Associação Alunos Apolo;       
  


