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: Centro Novais e Sousa
E-mail: cnesousa.caci@gmail.com
Contacto: 253 205 570
Morada: Rua Dom João Cândido Novais e Sousa nº17 4710-235
Título da Proposta: Música Inclusiva
Âmbito de Atuação: Ação Social
Tempo de execução (até 31/12/2021): 01/06/2022
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 €

Descrição do Projeto:
Com este projeto pretende-se desenvolver na instituição mais uma atividade na área das artes,
desenvolvendo competências sociais e pessoais. Os jovens/adultos com deficiência intelectual do Centro
Novais e Sousa têm demonstrado bastante interesse na música através das concertinas e, neste sentido,
o projeto passa por dar formação para aprenderem/aperfeiçoarem o instrumento.
Será uma mais valia, uma vez que, poderão depois os próprios jovens/adultos, acompanhar com a
concertina o nosso grupo de Cantar de Reis e o Grupo de Folclore em atuações junto da comunidade.
O principal objetivo é criar oportunidades de verdadeira inclusão através da participação ativa das
pessoas com deficiência intelectual, desenvolvendo espetáculos que permitam, por um lado, sensibilizar
a comunidade em geral e por outro lado, através da participação ativa e do aplauso desenvolver nos
jovens/adultos o sentimento de pertença, aceitação e reconhecimento.

Quadro de Investimentos:

Quadro de Investimentos

Valor

Aquisição de Bens (1 Concertina)
Prestação de Serviços \ Formador

1250.00 €
0.00 €
1.250,00 €

Total

Mapa de Calendarização:
Calendarização
De Junho a Dezembro de 2022

Descrição detalhada das atividades:

Actividades

Discrição

Atividade 1

Formação; de Junho a Dezembro de 2022
Apresentação/atuação no “Dia da Juventude” –

Atividade 2

promovido pela Junta de Freguesia de São Lazaro e
São João de Souto; setembro 2022-05-17
Apresentação/atuação com o grupo de Folclore do
Novais no Largo Carlos Amarante em parceria com

Atividade 3

a Junta de Freguesia de São Lazaro e São João de
Souto no âmbito do dia Internacional da Pessoa
com Deficiência

Atividade 4

Apresentação/atuação na Festa de Natal da
instituição; dezembro 2022

