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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 2º 
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 jantar comemorativo dos 85 anos do Soarense Sport 
Club.  
 
- Esteve presente no jantar comemorativo dos 75 anos do Agrupamento XIX de 
S. Vicente. 
 
- A convite da Associação Vicentina estivemos presentes no lançamento da 1ª 
pedra para a construção de um Infantário no Bairro das Andorinhas.  
 
- A convite das Escolas, o Executivo esteve presente nas festas de 
encerramento do ano escolar na Quinta da Veiga, das Fontes e no Bairro da 
Misericórdia. 
 
- O Executivo esteve presente na Praça do Município na abertura das festas de 
S. João.   
 
- O Executivo participou, em conjunto com a Rusga de S Vicente e o Soarense, 
num programa em directo da TV Minho, promovendo a Freguesia e as suas 
Associações.   
 
- O Executivo esteve, ainda, presente no Asilo de S. José, mostrando aos 
utentes várias fotos da Freguesia e eventos realizados recentemente pela 
Junta de Freguesia.  
 

Relações Institucionais: 
 
As relações com a Câmara Municipal de Braga continuaram a ser  privilegiadas 
pela Junta de Freguesia, mas também promovemos reuniões com todas as 
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Associações sediadas na Freguesia para nos organizarmos, a fim de podermos 
participar nos eventos de Braga, capital europeia da juventude.  
   
 Reunimos com a Senhora Vereadora das Freguesias no sentido de resolver 
alguns assuntos importantes para a freguesia; 
 
- Reunimos mensalmente com o grupo de voluntários da freguesia;   
 
- Reunimos com o Comandante do Quartel de Cavalaria 6.  
 
- Reunimos com o Director da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica. 

 
Acção Social/Segurança :  
 
- Em conjunto com a Direcção de Moradores do Bairro das Andorinhas, 
reunimos com o Comissário da PSP, a fim de tratar assuntos de segurança 
relacionados com o Bairro das Andorinhas.  
 
- Acompanhámos o Projecto “escola segura” e polícia de proximidade, em 
articulação com a PSP de Braga; 
 
- Reunimos com os técnicos Sociais da Segurança Social, a fim de lhes darmos 
a conhecer alguns problemas  graves de que vamos tendo conhecimento.  
 
- Continuámos a apoiar o Voluntariado na Freguesia. 
 
FORMAÇÃO: 
 
- Continuámos a desenvolver diariamente, junto dos residentes, entrevistas e 
inscrições para a realização de cursos a implementar 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; 
 

INFORMAÇÃO: 
 
Continuámos a privilegiar o site oficial da Junta para informar os residentes 
sobre as actividades do Executivo; 
Temos colaborado com todos os Órgãos de comunicação social, prestando 
sempre todas as informações solicitadas.  
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Educação: 
 
- Festejámos com os alunos dos Infantários o dia da criança , proporcionando-lhes  

um dia diferente e rico culturalmente, no renovado teatro da Escola Sá de Miranda.  
  

 - Participámos nos Plenários da Assembleia do Agrupamento. 
 
- Reunimos com o Director do agrupamento de Escolas Francisco Sanhes. 
 
- Reunimos com as Associações de Pais. 
 
- Temos mantido uma presença assídua  nas Escolas, estando sempre atentos  
na resolução de problemas e conflitos. 
 
CULTURA: 
 
- Realizámos a Feira do Artesanato no Campo Novo, em conjunto com a 
Associação dos Artesãos do Baixo Minho, com a Associação o Mercadinho 
Criativo, com o grupo de voluntariado de S Vicente, com o Agrupamento de 
Escuteiros de S Vicente, com a Associação Famílias, com a participação da 
rádio FF da Universidade Católica, do grupo Apocalipse, com o grupo musical 
“Os Bragueses” e a Escola de Música “Nuguel Music”, a funcionar na Junta de 
Freguesia.   
 
- Realizámos uma caminhada ao Complexo das Sete Fontes, em conjunto com 
a Jovem-coop e a Agere. Tivemos a colaboração da CMB e do grupo de 
bombos do Centro D.João Novais de Sousa.  
 
SERVIÇOS: 
 
Apoiámos a CMB e o Governo Civil na organização das eleições 
legislativas na nossa Freguesia, dia 05 de Junho.  


