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INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO PRESIDENTE DA 
JUNTA, À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. 
VICENTE, REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE   DE 
29 de DEZEMBRO 2011. 
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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 2011: 
 

O Executivo da Junta de Freguesia esteve representado a 
convite das respectivas Instituições, nos eventos abaixo 
indicados: 
 
- Esteve presente no convívio de Natal nos Infantários Quinta da Veiga e 
Quinta das Fontes.  
- Esteve presente na Associação Vicentina para a  entrega dos cabazes de 
natal ás pessoas mais carenciadas da Freguesia. 
- Esteve presente na festa de Natal promovida pelo Patronato Nª Senhora da 
Luz e do Colégio de S. Vicente.  
- Esteve presente na Festa de Natal do Quartel Cavalaria 6.  
- Esteve Presente nas comemorações do aniversário da Escola Sá de Miranda. 

  
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. 
   
 Reuniões com, respectivamente, os vereadores Palmira Maciel, Ilda Carneiro e 
Vitor Sousa da Câmara Municipal, 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;   
- Reunimos com a Comissão Organizadora de  Braga Capital da Juventude, 
para nos organizarmos e S Vicente participar ativamente nos eventos; 

 
 
 



 

JUNTA FREGUESIA DE S VICENTE 

MUNICÍPIO DE BRAGA 

3 

 

Acção Social/Segurança :  
 
- Organizamos realizamos o passeio anual para pensionistas/reformados da 
Freguesia, à cidade de Lamego.  
- 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, e formação nas instalações da Junta; 
- Continuamos a organizar várias ações de formação nas nossas instalações. ( 
guitarra, concertina, danças de salão, artes decorativas e informática). 
- Estivemos uma tarde animar, com música, fotos e filmes os Idosos internos 
do Lar de S. José. 
 
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 novos cursos a 
decorrer nas instalações da Junta de 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: 
 
 - Participámos nos Plenários da Assembleia do Agrupamento das Escolas. 
- Contratámos pessoal para ajudar os alunos nas refeições. 
- Reunimos com o Presidente Francisco Sanches; 
- Reunimos com o Diretor da Escola Secundária Sá de Miranda; 
- Reunimos com os pais dos alunos dos Infantários e Escolas da Freguesia;  
- Reunimos com a Associação de Estudantes da Faculdade de Filosofia; 
- Reunimos com o Diretor da FACFIL. 
- Realizamos a Festa com as crianças da Freguesia.  
 
CULTURA: 
 
- Comemoramos o dia do aniversário da Freguesia, promovendo a música 
tradicional, fado e a história;  
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- Estivemos presentes em reuniões e eventos promovidos pela Rusga de S 
Vicente.  
- Continuamos a organizar uma biblioteca nas nossas instalações de livros 
doados à Junta Freguesia,  já em fase adiantada, estaremos em perfeitas 
condições de aderir ao projecto "Leituras com vida ", no âmbito de uma 
parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro de Silva;   
 
Desporto: 
 
- Temos reunido com um grupo de jovens das Fontainhas, para criar uma 
comissão para promover o desporto, especialmente  no rinque das Fontainhas;    
  


