Orçamento Participativo 2022
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto)
Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Associação Juvenil SYnergia
E-mail: synergiajovem@gmail.com
Contactos: 965 736 683
Morada: Praça Francisco Araújo Malheiro, 4715-016 Braga
Título da Proposta: Biblioteca de Jardim (Hora do Conto)
Âmbito de Atuação: Cultura
Tempo de execução (até 31/12/2021): 30/06/2022
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 €

Descrição do Projeto:
Com o objetivo de dar mais cultura e oportunidades aos utentes das diversas gerações que nos
visitam diariamente pretendemos comprar equipamentos e abrir uma Biblioteca de Jardim, no
exterior do CADI, com possibilidade de interação entre idosos, crianças e pessoas com necessidades
especiais. Servirá também para apresentação de novos livros, workshop de leitura e escrita, etc
O nosso Centro de Artes e Desporto Inclusivo (CADI) recebe diariamente dezenas de idosos de
Universidades Séniores, jovens oriundos de vários países europeus, utentes com necessidades
especiais e comunidade em geral.
Acreditamos que os projetos inclusivos são os que juntam todos sem distinção e, por isso,
pretendemos abrir uma Biblioteca Inclusiva, adaptada a várias necessidades, e onde a leitura seja um
fator de união de gerações. Com a abertura da Biblioteca de Jardim SYnergia conseguiremos unir
estes diferentes públicos, estimularemos as diferentes gerações para o gosto pela leitura e, mais

importante, permitiremos nesta fase difícil que vivemos uma possibilidade de voltar à comunicação
entre todos e com a segurança que exige. Este espaço, ao ar livre e aberto a toda a comunidade,
juntará dezenas de pessoas, em segurança, e permitirá perseguirmos o objetivo intergeracional que
sonhamos.
A fase que vivemos levou-nos a repensar e a alterar o formato das atividades. Assim, pretendemos
nos próximos tempos fazer o máximo possível dos nossos projetos ao ar livre, em segurança, mas
perseguindo os objetivos sociais e educativos que temos no nosso ADN. Conseguir apresentar à
comunidade na Praça Francisco Araújo Malheiro uma Biblioteca de Jardim será uma mais valia para
as crianças (que estão mais tecnológicas e não estão motivadas para o livre) e para combater a solidão
dos idosos.

Quadro de Investimentos:

Quadro de Investimentos
4 Mesas de exterior
1 Estante exterior movel para colocar os livros
16 Cadeiras de exterior com almofada
Puffs de exterior
Total: 1.250,00 €

Descrição Detalhada das Atividades:
A Atividade: Com a abertura da Biblioteca de Jardim SYnergia conseguiremos unir estes diferentes
públicos, estimularemos as diferentes gerações para o gosto pela leitura e, mais importante,
permitiremos nesta fase difícil que vivemos uma possibilidade de voltar à comunicação entre todos
e com a segurança que exige. Este espaço, ao ar livre e aberto a toda a comunidade, juntará dezenas
de pessoas, em segurança, e permitirá perseguirmos o objetivo intergeracional que sonhamos.

Outros:
Pretende-se que a Biblioteca esteja aberta todos os dias da semana (de segunda -feira a sextafeira), das 9h às 18h.

