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União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto) 

 

 
Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: ECG - Cooperativa Cultural CRL 
 
E-mail: info@ecgcoop.org 
 
Telefone / Telemóvel: 253 086 210 
 
Morada: Rua do Raio, 301, Ed. Rechicho, 2.º, Sl 17C 
 
Data de Nascimento: 08/05/2015 
 
Título da Proposta: Centro de Memórias 
 
Âmbito de Atuação: Cultura 
 
Tempo de execução (em meses, até 31/12/2019): 01/10/2019 
 
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 € 
 
Descrição da Proposta:  
 
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 
 
- Produção, alojamento, programação e manutenção da plataforma colaborativa – 600,00€; 
- Produção e armazenamento de vídeo relatando as várias etapas do projeto – 300,00€;  
- Despesas várias com aluguer e/ou aquisição de equipamento eletrónico e didático, deslocações 
e ingressos –150,00€ 
- Outras despesas necessárias à boa execução do projeto (logísticas e administrativas) – 200,00€ 
- Orçamento total – 1.250,00€ 
 


