
Para dar sequencia a uma promessa eleitoral de criar uma autarquia 
aberta, transparente e próxima de todos cidadãos, a junta de freguesia 
de Tadim irá passar a disponibilizar a todos os fregueses um boletim 
informativo com uma periodicidade semestral.

Esta será mais uma forma, para além dos médios digitais, de levar 
a todos os tadinenses sem exceção informação sobre a atividade e 
projetos promovidos pela junta de freguesia.

A celebração do Dia das Bruxas é um evento que tem 
vindo a ganhar projeção no município nos últimos anos 
junto da população mais jovem. Assim, com objetivo de 
proporcionar às nossas crianças uma noite diferente, 
o executivo da junta e a sua equipa decidiu abrir as 
portas da autarquia a toda a população e em especial 
as crianças.

A forte adesão da população contribuiu para o balanço 
da iniciativa é muito positivo feito pela Junta de 
Freguesia.

A celebração do dia São Martinho é uma tradição 
que a Junta de Freguesia decidiu recuperar para 
criar momentos de convívio para a população. 
A população aderiu em grande número a esta 
iniciativa que contou ainda com a presença da 
vereadora da Câmara Municipal de Braga, Olga 
Pereira.

O convívio entre a população, com o encontro de 
diferentes gerações, deverá ter seguimento nos 
próximos anos.

Dia das Bruxas 
é cada vez mais 
apreciado

Há São Martinho 
em Tadim
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AULAS DE
GINÁSTICA

As aulas de ginástica decorrem 
desde o início do ano todas as 
segundas e quartas-feiras e 
estão abertas a toda a população. 
Saiba mais na sede da Junta de 
Freguesia.
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A Junta de Freguesia visitou todas as famílias 
de Tadim sem exceção, levando aos seniores as 
tradicionais consoadas. Não foram esquecidas as 

restantes famílias, com a partilha de um pequeno 
mimo. O objetivo da iniciativa passou sobretudo 
por privilegiar o contacto com a população.

O Natal é especial em Tadim 

EVENTOS

No passado dia 27 de Abril, a Junta 
de Freguesia realizou um passeio 
sénior a Fátima, uma iniciativa muito 
apreciada por todos os participantes.

Passeio a Fátima 
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Cerca de uma centena de 
pessoas participaram na 
Caminhada Solidária a favor 
da Liga Portuguesa contra o 
Cancro promovida pela Junta de 
Freguesia de Tadim. Autarquia 
local faz um balanço muito 
positivo da iniciativa.

“A forte participação da 
população de Tadim, combinada 
com o valor das inscrições que 
reverte diretamente a favor de 
uma causa tão nobre, resulta 
num balanço muito positivo 
desta iniciativa. Por outro lado, 
esta caminhada serviu para 
promover um momento de 
atividade física, importante 
para a população de todas as 
idades, mas também o explorar 
dos vários locais aprazíveis que 
Tadim tem para os amantes 
de caminhadas”, disse Rolando 

Vilaça, presidente da Junta de 
Freguesia de Tadim.

A partida da caminhada 
decorreu no Largo S. Bartolomeu. 
À frente na luta contra o cancro, 
os participantes realizaram esta 
caminhada em grande ambiente 
de convívio.  Pelo percurso, 
foi possível apreciar os vários 
pontos de interesse de Tadim.

No final, e para que todos 
pudessem recuperar energias, a 
Junta de Freguesia ofereceu um 
lanche a todos os participantes. 
Segundo Rolando Vilaça, 
este género de atividades 
sociais e desportivas “são 
para ter continuidade, pois 
também reforçam o espírito 
de comunidade entre os 
tadinenses”.

Caminhada solidária de 
Tadim conta com uma 
centena de participantes

NOVO PORTAL DA 
FREGUESIA

Foi criado um novo site 
da autarquia local, com o 
objetivo de tornar a relação 
entre a Junta e a população 
mais simples e transparente. 
O portal será uma 
ferramenta de aproximação 
da autarquia aos Tadinenses.
Exemplo disso mesmo 
é a possibilidade de, a 
partir do balcão virtual, 
solicitar comodamente 
atestados, certidões e outros 
documentos.
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Foram entregues os primeiros dois cheques de 
incentivo à natalidade na freguesia de Tadim. Trata-
se de uma medida levada a cabo pela autarquia local 
com o objetivo de promover a fixação da população 
naquele território.

São os residentes mais novos de Tadim e, por isso, as 
famílias dos recém-nascidos receberam um cheque 
de 150 euros que poderá ser utilizado em compras. 
Para a mãe Bruna Ribeiro, que beneficiou deste 
incentivo, este apoio é muito bem-vindo.

“Este apoio é bastante útil, principalmente numa 
fase em que há muitas despesas. Por isso, este 
incentivo da Junta de Freguesia acaba por ser 
sempre importante para quem tem filhos e mora em 
Tadim”, disse.

Cumpre-se assim um desígnio eleitoral do executivo 
da Junta de Freguesia de Tadim liderado por Rolando 
Vilaça.

“Esta é uma das várias medidas de apoio que a 
Junta de Freguesia irá promover, ao longo dos 
próximos anos, dando um sinal claro de proximidade 
e de abertura para com todos os tadinenses. Não 
entrando em loucuras, gerindo a autarquia de forma 
responsável, este cheque é um simbólico apoio para 
quem escolheu esta freguesia para viver”, disse o 
presidente.

Esta medida de apoio à natalidade está reservada 
para todos os novos nascimentos em famílias 
residentes em Tadim.

• Remoção de postes que estavam na via publica na Rua 25 Abril que retiravam estética à rua e que retiravam 
espaço à estrada.

• Aposta na melhoria das acessibilidades da freguesia. Reposicionamento da sinalização vertical para desimpedir 
passeios (Rua 25 Abril) e Fase 1 do nivelamento dos passeios (Rua dos Talhos). A segunda fase irá arrancar 
ainda no decorrer do mês de maio.

• Reparação do passeio e rampa de acesso ao supermercado de Tadim “PreçoDoce”.
• Foi corrigido o desnível na entrada da Praceta General Humberto Delgado. 
• Arranjos de alguns jardins da freguesia.

• Intervenção em curso com vista à requalificação do cemitério de Tadim (limpeza, arranjos de muros, pinturas, 
jardim).

• Casa Mortuária e zona envolvente
• Polidesportivo 
• Escola do Padrão

Junta de Tadim atribui cheques de incentivo à natalidade

Ao longo dos últimos meses, realizaram-se várias intervenções na freguesia:

Obras:

Em requalificação:

INTERVENÇÕES EM TADIM


