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1. Centro de Memórias

Apresentação do projeto
Na sequência do trabalho já desenvolvido na cadeira de História da Arte, da Universidade Sénior de Santa
Maria de Braga, decidimos submeter ao Orçamento Participativo de 2019 (área da Cultura) um projeto
de produção de um CENTRO DE MEMÓRIAS. 

O  Centro  de  Memórias terá  como  eixo  norteador  a  recolha  de  registos  históricos  partilhados  pelos
residentes da União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) na vertente das
suas  relações  com  a  cidade/concelho  de  Braga  potenciando  assim  a preservação  da  memória  desta
comunidade,  a  socialização  dos  conhecimentos  adquiridos  e  a  valorização  de  todos  os  participantes  no
projeto, enquanto sujeitos históricos, junto da sua comunidade e família,

✔ incentivando a preservação da memória dos participantes através do relato das suas lembranças;

✔ valorizando a oralidade através da narrativa dos participantes e suas contribuições;

✔ promovendo a pesquisa histórica em variados locais relevantes para a comunidade;

✔ articulando as histórias desses locais e pessoas com a história da nossa União de Freguesias, com

foco na arte e na preservação da memória.

Metodologia de trabalho
➢ Organização de tertúlias;

➢ Visita a locais históricos referenciados pelos participantes e inseridos no espaço geográfico da União

das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto);

➢ Produção de um acervo pela recolha de fotos, mapas, adereços, objetos, depoimentos, documentos

das povoações e/ou localidades e outros, sendo o mesmo devidamente armazenado e catalogado em
plataforma eletrónica colaborativa cujo acesso público será facultado a partir de 31/12/2019;

➢ Produção de um vídeo com as várias etapas do projeto;

➢ Organização de um colóquio aberto ao público em geral onde serão apresentados os resultados e

conclusões finais do projeto.

Orçamento previsto

Orçamento total – 1.250,00€

https://www.ecgcoop.org/
http://www.rutis.pt/universities/view/294
https://www.ecgcoop.org/universidade-senior-de-santa-maria-de-braga/
https://www.ecgcoop.org/
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2. Valorizar o Idoso

Apresentação do projeto
Na  sequência  do  trabalho  que  já  vem  sendo  desenvolvido  no  âmbito  da  atividade  regular  da  nossa
cooperativa decidimos submeter ao  Orçamento Participativo de 2019 (área de Ação Social) o projeto
VALORIZAR O IDOSO. 

No âmbito deste projeto serão organizados encontros de seniores, residentes na área geográfica da nossa
União de Freguesias, na expetativa de:

➢ proporcionar o convívio lúdico valorizando as experiências de vida;

➢ preservar a memoria individual e coletiva e valorizar o conhecimento dos mais velhos;

➢ fortalecer laços de amizade, respeito e confiança.

Os encontros lúdicos com idosos serão formalizados de forma alegre e aprazível com uso de jogos didáticos,
jogos de tabuleiro,  brincadeiras,  cirandas,  rodas  de conversa,  trocas  de experiências,  contando histórias,
leitura de poesia, anedotas e outras.

Metodologia de trabalho
• Planeamento e calendarização dos encontros que decorrerão, quinzenalmente, entre 1 de outubro e

31 de dezembro de 2019;
• Divulgação do projeto através da plataforma eletrónica do projeto, dos serviços da Junta e também

através das redes sociais;
• Receção de inscrições nos encontros em plataforma eletrónica disponibilizada para o efeito;

• Constituição de grupos temáticos;

• Definição dos locais destinados à realização de cada um dos eventos calendarizados;

• Elaboração  do  registo  dos  participantes  em  cada  um  dos  encontros  e  feedback dos  mesmos

relativamente a cada um dos eventos em que participou.

Orçamento previsto

Orçamento total – 1.250,00€

https://www.ecgcoop.org/
https://www.ecgcoop.org/

