
Aproximam-se as
Festas de Natal!

O certame decorreu durante 4 dias tendo 
encerrado no dia 3 de Novembro com a presença 
do espirituoso Padre Fontes. O público aderiu 
em grande número ao evento durante todos os 
dias do evento.
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Na Educação está o futuro 
das nossas Freguesias 

A Junta de Freguesia tem 
demonstrado um forte empenho 
em tudo o que diz respeito à 
educação.

Página 3

Página 2JORNAL INFORMATIVO
EDIÇÃO. 12

Requalifi cação de 
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Requalifi cação da escola 
EB1 da Igreja, em S. 
Pedro, e melhoramentos 
importantes na EB1 do 
Pidre, em S. Mamede, em 
vista para 2019.
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Aproximam-se as 
Festas de Natal

Parabéns 
agrupamento 375 
de Este S. Mamede

Aproxima-se mais uma 
época natalícia e já são 
conhecidas as datas 
para as Festas de Natal 
de Este S. Pedro e Este S. 
Mamede.

Em Este São Pedro, a 
festa está agendada 
para o próximo dia 9 
de Dezembro, pelas 
15h00, no salão da Junta 
de Freguesia. Em Este 
São Mamede, a festa de 
Natal decorre no dia 16 
de Dezembro, às 15h00, 
também no salão da 
autarquia local.

O agrupamento 375 de 
Este S. Mamede do Corpo 
Nacional de Escutas 
atingiu e celebrou 
uma data especial: 50 
anos de atividade. A 
Junta de Freguesia de 
Este (São Pedro e São 
Mamede) congratula 
o agrupamento pelo 
seu aniversário, mas 
também pelo trabalho 
desenvolvido ao longo 
dos anos em prol da 
população.

“Primeiro as pessoas”
 O Presidente da Junta de Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede), 
Manuel Carvalho, sente-se satisfeito com o trabalho desenvolvido pelos 
membros que do executivo fazem parte e com os membros dos grupos que o 
acompanham na difícil, mas honrada, tarefa de trabalhar para as Freguesias 
de Este (S. Pedro e S. Mamede). 
 Trabalhar para as pessoas passa por estar atento às necessidades 
individuais e aos problemas que muitas vezes existem mesmo entre famílias 
ou vizinhos (que necessitam da mediação do Presidente da Junta).
 Trabalhar para as pessoas passa também por dar atenção aos idosos 
ou debilitados, ajudar a resolver questões sociais que aparecem todos os 
dias. Estar de mãos dadas com os professores no desempenho da atividade 
escolar, nunca desperdiçar os recursos disponíveis e muitas vezes escassos, 
manter um equilíbrio saudável para o bem estar das crianças, gerir os 
funcionários ao serviço da junta para que as suas tarefas sejam benéfi cas 
e adequadas ao trabalho que é necessário desenvolver no dia a dia. Estar 
presente nas atividades escolares associativas e dar a cara em tudo o que de 
bom ou, por vezes, menos bom ocorre. Acompanhar o esforço dos dirigentes 
responsáveis pelos vários grupos e associações da freguesia, apoiando-os nas 
suas iniciativas, tem sido também um preocupação do executivo que lidero.
 Procuramos pautar a nossa ação, tendo um critério amplo e sério 
nas decisões que todos os dias são tomadas, estando atentos aos bens 
da Freguesia, decidindo de uma forma justa, sem intenção de prejudicar e 
mantendo sempre o interesse coletivo da Freguesia. Por outro lado, mantemos 
sempre uma boa relação com os políticos e técnicos da Câmara Municipal de 
Braga para que os projetos para a Freguesia sejam concluídos a tempo de 
satisfazer as necessidades mais prementes para a Freguesia de Este. 
 Acompanhar os problemas ambientais dando condições a quantos 
por aqui passem para que possam levar a mensagem de uma Freguesia 
cuidada e asseada, com a visibilidade que todos pretendemos para a nossa 
terra são igualmente preocupações que levamos a sério.
 Somos e seremos sempre persistentes para que a rede viária esteja em 
condições transitáveis e de sinalização efi ciente, com a visibilidade necessária 
para que todos os transeuntes não levem para fora da Freguesia um sinal 
negativo do nosso trabalho. 
 Temos mantido sempre uma boa relação com a representação 
religiosa, dando o nosso melhor na participação dos movimentos de carácter 
religioso, aparecendo e apoiando nestas iniciativas. Estamos sempre a 
trabalhar para que o reconhecimento dos nossos fregueses nos dê mais 
vontade para servir e não para nos servirmos. 
 Somos um grupo que durante estes anos se mantém unido com um 
único sentido: trabalhar. 
 Esta é a nossa forma de estar na política, trabalhando sempre para o 
bem comum, com uma atenção permanente, vendo a realidade, não fi cando 
à espera que o nosso trabalho venha através da crítica, mostrando o nosso 
compromisso sem que tenhamos um alvo apenas para criticar. O nosso 
trabalho é diário para servir as pessoas no seu todo e sem exceção.
 Primeiro as pessoas e os compromissos, esquecendo por completo as 
quezílias políticas. O nosso trabalho é sempre desenvolvido tendo em conta o 
superior interesse das freguesias.

Um abraço amigo,

Manuel Carvalho
Presidente da Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)
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A Junta de Freguesia tem demonstrado um forte 
empenho em tudo o que diz respeito à educação, 
nomeadamente ao funcionamento das nossas 
escolas. Para além das obrigações protocolares 
que a autarquia local tem com as escolas, a Junta 
tem colaborado em áreas importantes através 
de programas de desenvolvimento escolar, mas 
também nos projetos de cada professor, participando 
assiduamente em tudo quanto é solicitado por estes 
docentes. Nesse sentido, o esforço fi nanceiro da 
Junta de Freguesia vai muito para lá daquilo a que os 
protocolos obrigam.

O executivo bem como todos os elementos da Junta 
de Freguesia continuarão a dar o seu melhor, tendo 
em vista que o aumento da qualidade de vida em 

São Pedro e São Mamede passa obrigatoriamente pelas 
melhorias aplicadas em toda a área escolar.

Por conseguinte, a Junta tem em vista, no plano para 2019, 
a requalifi cação da escola EB1 da Igreja, em S. Pedro, e 
também melhoramentos importantes na EB1 do Pidre, 
em S. Mamede. Esta importante aposta contará com o 
relevante apoio da Câmara Municipal de Braga.

Os docentes, os alunos e os pais podem sempre contar 
com o empenho da Junta de Freguesia, assim como com 
o regular acompanhamento do seu Presidente, sempre 
disponível para ouvir e decidir em conjunto com os 
membros do executivo, os quais comungam a grandeza 
que as escolas merecem para o bem da comunidade em 
geral.

Na Educação está o futuro das nossas Freguesias

ESCOLAS
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O evento foi aberto para as crianças das escolas no 
dia 31 de Outubro pelas 10h00 com muita animação 
e divertimento.
 
A abertura ofi cial foi dada pelas 19h30 do mesmo 
dia com a presença do Sr. Vice-presidente da CMB, 
Dr. Firmino Marques, acompanhado pelos membros 
da Junta de Freguesia de Este S. Pedro e S. Mamede 
assim como das freguesias vizinhas e por vários 
elementos da Associação Organizadora.
 
O certame decorreu durante 4 dias, tendo encerrado 
no dia 3 de Novembro com a presença do espirituoso 
Padre Fontes. O público aderiu ao evento em grande 
número durante todos os dias do evento.
 
A Junta de Freguesia de Este S. Pedro e S. Mamede, 
para além do subsídio habitual, contribuiu com a 

logística para a realização da Feira de Bruxarias e 
ainda disponibilizou espaços da junta para benefício 
da organização: para a instalação de stands e 
barracas, o moinho e toda a sua área envolvente, 
assim como espaços para os animadores se 
caracterizarem e para arrecadação de material, 
sendo que toda a receita angariada reverte a favor 
da Organização do evento.
 
A Junta de Freguesia continuará a dar o seu apoio, 
dentro do possível, a esta iniciativa, recomendando 
ainda assim a diversifi cação das actividades, dos 
espectáculos culturais e musicais por todo o 
espaço envolvente para que ninguém se sinta em 
desvantagem em relação aos outros, sendo os 
espaços acessíveis a todos.

Bruxarias Vale D’Este 2018
repetem sucesso
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A população de Este S. Pedro e Este S. Mamede 
voltou a aderir em grande número ao magusto 
tradicional promovido pela Junta de Freguesia. 
Este ano o evento decorreu em Este S. Mamede, 
perto das instalações da autarquia local, e 
para além das castanhas não faltou a música 
popular.

Tal como tem acontecido todos os anos, a 
Junta de Freguesia de Este (São Pedro e São 
Mamede) promoveu um magusto para o qual 
convidou toda a população a participar. Apesar 
do mau tempo, muitas pessoas compareceram 
à atividade. Foram servidas castanhas, vinho 
novo, caldo à lavrador e porco no espeto. 

Manuel Carvalho, presidente da Junta de 
Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede) 
explicou que este momento de convívio 

Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede) em 
festa com magusto tradicional

serviu para cumprir uma tradição e para 
representar um momento de convívio 
entre todos os presentes.
“Com a organização deste magusto 
estamos a cumprir uma tradição que se vai 
repetindo todos os anos. Por outro lado, 
a forte adesão por parte da população 
acaba por ser a prova da aceitação 
destes eventos. A Junta continuará, a este 
nível, a promover iniciativas que visam 
positivamente a população”, disse o 
presidente.

A animação do magusto fi cou a cargo do 
Grupo de Concertinas de Este S. Mamede, 
com uma atuação que divertiu a população 
de Este.
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Na cultura, no desporto e lazer
Os parques de merendas da União de Freguesias 
de Este (São Pedro e São Mamede) continuam 
a ser utilizados, com elevada frequência, para a 
realização de eventos com pessoas da freguesias 
e grupos organizados, incluindo também de fora 
fora da freguesia. 

Estes espaços têm sido aproveitados para 
iniciativas culturais em que as nossas Associações 
(e não só) usufruem da paisagem que estes 
locais proporcionam. Esta utilização vai desde 
a Nascente do Rio Este, que tem prevista a sua 
requalifi cação em 2019, passando pelo espaço 
da Capela de S. Simão, pelo parque de merendas 

das Cambas, pelo espaço da Capela de S. Bento 
e o Moinho. 

O espaço do moinho para além de ser um centro 
interpretativo da transformação de cereais é 
também um local de lazer, bem como um espaço 
que recorda o que em tempos remotos era a 
atividade e os costumes dos povos da Freguesia 
de Este (S. Pedro e S. Mamede).

A Junta de Freguesia tem mantido estes espaços 
abertos à população, sem exceção, e a todos 
quantos pretendam usufruir da beleza que o 
moinho oferece.

A Associação Juvenil Caminhos voltou a promover, no passado dia 
16 de Junho, junto à sede da Junta de Freguesia de Este (São Pedro e 
São Mamede), a Festa da Criança, um dos eventos mais importantes 
organizado todos os anos pela Associação.

O evento contou uma vez mais com o apoio da Junta de Freguesia 
de Este (São Pedro e São Mamede) e com a colaboração do Instituto 
Português do Desporto e Juventude.

O Dia da Criança promovido pela Associação Juvenil Caminhos voltou 
a ter entrada livre e não faltaram argumentos para que as famílias 
de São Pedro e São Mamede, em particular as crianças, vivessem 
um dia de emoções fortes. Slide, música, insufl áveis, jogos e muita 
brincadeira fi zeram o dia de todas as crianças que participaram no 
evento.

A Festa da Família, que decorreu nos dias 3, 4 e 5 
de Agosto no Polidesportivo do São Mamede Futebol 
Clube, promoveu um conjunto de experiências 
gastronómicas e desportivas.

O dia 3 fi cou marcado pela festa da cerveja e por um 
momento musical. No dia seguinte, disputou-se um 
torneio de sueca. 

AJC promove Festa da Criança Festa da Família promove 
experiências gastronómicas e 
desportivas



Alexandre Cunha sagra-se campeão do
mundo de Light Kickboxing

Este S. Pedro já tem um novo campeão 
do Mundo. Alexandre Cunha sagrou-se 
campeão do mundo de Light Kickboxing 
na categoria de -54 kg. A representar as 
cores do SC Braga, o atleta de 16 anos 
demonstrou todo o seu valor nesta 
competição internacional disputada em 
Buenos Aires.

De acordo com a página ofi cial do SC 
de Braga, “o atleta do SC Braga venceu 
na grande fi nal o indiano Hashim 
Ashraf num combate verdadeiramente 

emocionante do primeiro ao último 
segundo. Alexandre Cunha somou, 
assim, o seu primeiro triunfo a nível 
internacional – uma vitória que vai entrar 
certamente no baú das suas melhores 
recordações desportivas”.

A Junta de Freguesia congratula-se pelo 
extraordinário feito de Alexandre Cunha, 
atleta que não representou apenas o 
concelho, mas também a freguesia de 
Este. 

7 JORNAL INFORMATIVO DESPORTO
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250 Atletas Benjamins e Infantis jogaram 1280 
minutos de futebol, em 32 jogos realizados 
no campo 25 de Abril em Este S. Pedro.

Enquadrado no programa da CED-Braga 
2018, o Este FC levou a efeito mais um evento 
muito participado e que decorreu com grande 
alegria por parte de todos os intervenientes, 
onde o elevado grau de competitividade 
provocou grande entusiasmo em todos 
os intervenientes, sem nunca esquecer o 
desportivismo e o fairplay.

Em jogos muito equilibrados, Prado em 
Infantis e Dumiense em Benjamins, vencem 
nas fi nais as equipas do Este FC e sagram-se 
campeões do Torneio.

Infantis – Classifi cação:
1. Prado
2. Este FC
3. Maximinense
4. P. Tibães
5. Sequeirense
6. Lacatoni
7. B.º Misericórdia
8. Dumiense

Benjamins – Classifi cação:
1. Dumiense
2. Este FC
3. P. Tibães
4. B.º Misericórdia
5. Sequeirense
6. Maximinense
7. Prado
8. Lacatoni

Este FC promove torneio de 
Benjamins e Infantis

DESPORTO8



Durante  três dias - 26, 27 e 28 de Outubro - a 
Comissão de Festas de S. Simão promoveu um 
certame de várias atividades, contando novamente 
com o apoio da Junta de Freguesias de Este (São 
Pedro e São Mamede).

No dia 26 destacaram-se o concerto dos Amigos 
das Concertinas de Este S. Mamede, o tradicional 
magusto e os cantares ao desafi o. No dia seguinte, 

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos 
anos, as festas em honra a São Bento organizadas pela 
Comissão de Festas voltaram a animar São Pedro de Este. 
A festividade voltou a contar com o apoio da Junta da União 
de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede).
 
A União de Freguesias de Este voltou a viver dias de 
festa. A par dos momentos religiosos, que são o principal 
argumento atrativo das festas, não faltou a música popular. 
Após eucaristia celebrada na igreja de S. Pedro, a Grandiosa 
Procissão em honra a São Bento percorreu o trajeto habitual.
 
Dezenas de pessoas participaram no cortejo religioso e 
muitas outras assistiram ao momento mais emblemático 
destas festas. 

JORNAL INFORMATIVO

FESTAS EM HONRA DE S. SIMÃO E S. JUDAS TADEU ANIMAM UNIÃO DE FREGUESIAS

FESTAS DE SÃO BENTO ALEGRAM SÃO PEDRO DE ESTE

Jorge Amado aqueceu o ambiente com a sua atuação.

No domingo, dia 28 de Outubro, cumpriram-se os 
habituais atos religiosos, nomeadamente a missa cantada 
pelo Grupo Coral de Este S. Mamede e Sermão em honra 
de S. Simão e S. Judas Tadeu. À tarde, o Rancho Folclórico 
de Figueiredo, de Amares, fechou a programação do 
evento.

9
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À semelhança do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, 
a Junta de Freguesia voltou a promover o habitual passeio ao 
santuário de Fátima. 

No passado dia 15 de Julho, a população de Este São Pedro e Este 
São Mamede aderiu em grande número ao tradicional passeio 
a Fátima. A iniciativa decorreu em ambiente de grande festa e 
convívio.

Esta é mais uma iniciativa de cariz cultural e religioso promovida 
pela Junta de Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede) que 
se insere no conjunto de atividades promovidas ao longo do ano 
para toda a população.

População de Este (São Pedro e São Mamede) ruma a Fátima

A Comissão de Festas do Padroeiro S. Pedro voltou a promover três dias de festa que arrancaram 
no dia 29 de Junho, prolongando-se até dia 1 de Julho. A população aderiu em grande número a 
este evento de cariz religioso que contou com o apoio e colaboração da Junta de Freguesia de Este 
(São Pedro e São Mamede).

A par dos momentos religiosos, destacaram-se as atuações do Grupo Musical “ZécAdegas”, do 
Grupo de Bombos “Os Geraldinos”, da “Orquestra Xystema Show” e do Rancho Folclórico de Este 
S. Mamede. 

No que concerne aos atos religiosos importa referir a Missa em honra a S. Pedro, a Velada de 
Armas do CNE Agrupamento 763 de Este S. Pedro e a Grandiosa Procissão em honra de S. Pedro. 

Outro momento alto das festas tratou-se das Marchas Populares que deram vida e cor às ruas da 
freguesia.

Três dias de festa em honra a São Pedro
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Dando continuidade ao seu plano de 
atividades, a Junta de Freguesia de Este 
(São Pedro e São Mamede) voltou a 
promover um passeio à praia da Apúlia, 
em Esposende. À semelhança do que 
tem vindo a acontecer todos os anos, a 
adesão da população a esta atividade 
especialmente dirigida aos seniores e 
jovens da freguesia foi grande.

Proporcionar um momento de lazer à 
população sénior e jovem foi o objetivo 
largamente cumprido pela atividade 
promovida pela Junta de Freguesia. O 
passeio decorreu em ambiente de festa 
e de muito convívio. Manuel Carvalho, 
presidente da União de Freguesias 
de Este, destacou o reforço de ligação 
entre gerações diferentes motivado por 
este passeio.

A população de Este (São Pedro e São 
Mamede) visitou a Quinta da Malafaia, 
numa atividade que envolveu a Junta de 
Freguesia e a Câmara Municipal de Braga.

A parceria entre a autarquia local e o 
município permitiu proporcionar um 
momento de animação e lazer a todos 
aqueles que participaram na atividade.

A iniciativa decorreu em ambiente de 
grande festa à semelhança do que tem 
vindo a acontecer em edições anteriores.

Junta de Este promove passeio à praia 
com seniores e crianças

População de Este visita 
Quinta da Malafaia

JORNAL INFORMATIVO

“A Junta de Freguesia sabe que estas iniciativas são importantes para 
a população sénior e juvenil de Este São Pedro e de Este São Mamede. 
Devemos continuar este trabalho, apostando em atividades que 
aproximam pessoas de todas as idades. Enquanto autarquia procuramos 
contribuir de forma ativa para uma dinâmica forte e interessante que 
permita envolver a população.”
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Visita a Paris
Numa inquietante noite de chuva miudinha, num 
mês de julho muito atípico e desconcertante, um 
grupo de vultos rumou para o ponto de encontro 
previamente defi nido, na Cidade dos Arcebispos… 
naquela “triste e leda madrugada”! 
Subitamente, risos esfusiantes ecoaram pelos ares, 
ouviram-se cumprimentos mais ou menos tímidos 
dos adultos presentes, alegres acenos de adeus…e 
hop! A viagem (a)venturosa rumo ao desconhecido 
começou!
A cidade de Paris, na vibrante e orgulhosa França, 
esperava-nos!
No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, a 
representante da agência de viagens Club AF Vânia 
Santos e a guia Sofi a Mália já esperavam a ansiosa 
comitiva. Passados os trâmites legais, embarcamos 
num voo iniciático, (para alguns…) com o apoio de 
simpáticos comissários e hospedeiras de bordo.
No primeiro dia da visita de estudo, dia dois de julho 
de 2018, teve lugar uma visita guiada pela cidade-luz, 
continuando para o emblemático Museu do Louvre, 
que extasiou todo o grupo. Ao entardecer, antes de 
jantar, concluiu-se o longo dia com um passeio pelo 
rio Sena, num “bâteau-mouche”.
No dia seguinte, com o apoio da guia francesa Mme 
Jacqueline, que nos acompanhou numa viagem 
estilo «Hop on, hop off », de autocarro pela cidade, 

visitamos a maravilhosa e emblemática Catedral 
de Notre Dame de Paris, explicitando algumas das 
lendas associadas à Catedral e ao padroeiro de 
Paris, St. Denis.
De tarde, rumou-se ao luminoso Palácio de 
Versalhes. A “Sala dos Espelhos» arrancou Ahs! e 
Ohs! a discentes e docentes. Quanta emoção!
Finalmente, no dia quatro de julho, o Parque da 
Disneyland foi a “cereja no topo do bolo” que todos 
esperávamos! Fotos e mais fotos às personagens 
conhecidas que deambulavam, correrias para 
as principais diversões e o fantástico espetáculo 
noturno…Uau! Suprema excitação!
No dia cinco de julho, último dia da visita de estudo, a 
Place du Tertre, a colina de Montmartre, a catedral do 
Sacré-Coeur, os últimos “souvenirs…preencheram o 
dia.
De volta ao aeroporto, rumo à nossa amada Pátria, 
ainda houve lugar para muita emoção (acidente que 
encontramos pelo caminho e que atrasou a nossa 
chegada), o revistar das malas, risos e partilha de 
emoções. Viagem de volta, já sem susto, pois então! 
Mete lá medo andar de avião!
“Pai, mãe, para o ano quero mais! Que sono! Que 
horas são?”

Projeto desenvolvido pelo Clube de Línguas Estrangeiras

12



JORNAL INFORMATIVO

Como verifi camos pela imagem esta obra está incluída 
num pacote de obras que irão ser levadas a cabo na 
Freguesia com vista a cumprir um protocolo entre a CMB 
e a Junta de Freguesia de Este (S. Pedro e S. Mamede). 
Esta empreitada contempla as ruas / travessas: Travessa 
das Ladainhas, Rua do Outeiro (S. Mamede), Travessa do 
Outeiro (S. Pedro), Beco do Outeiro (S. Pedro).

Para 2019 pretendemos realizar diversas obras em toda a 
União de Freguesias de Este, obras estas com um interesse 
muito importante, como o Parque Infantil junto ao Jardim 
de Infância de S. Pedro ou a requalifi cação do largo 
do Pidre em S. Mamede, entre outros melhoramentos 
previstos e aprovados. Poderão sempre existir pequenas 
obras que se tornem urgentes e necessárias, sendo que 

Este (São Mamede) é uma terra singular. Confi nada 
a norte pela Serra do Carvalho e a sul pela Serra 
dos Picos, numa paisagem de transição entre os 
territórios montanhosos da Cabreira e do Gerês e 
o litoral atlântico, daqui brota o rio Este, rompendo 
um verdejante vale voltado para a cidade de Braga. 

As suas primeiras referências históricas escritas 
datam do século XIII, mas tem vestígios de ocupação
que remontam ao início do I milénio a.C., no pico do 
Crasto, onde existiu um castro, tal como nas Eiras 
Velhas, sendo estes locais de especial relevância 
arqueológica.

Pleno de história, o “Trilho da Nascente do rio Este” 
revive memórias milenares.
Passa pelo traçado da quase bimilenar Via Romana 
XVII, que ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica 
Augusta (Astorga), passando por Aquae Flaviae 
(Chaves). 

O lugar de Carvalho d’Este foi, em Março de 1809, o 
primeiro ponto de defesa das tropas portuguesas, 

Obras em curso na freguesia

a Junta de Freguesia continua sempre atenta 
aos problemas imediatos que todos os dias 
vão surgindo e aos quais teremos de dar 
resposta. 

Trilho da nascente do rio Este
atacadas pelas tropas do Marechal Soult durante 
as Segundas Invasões Francesas, na célebre 
“Batalha de Carvalho d’Este”.

Evidenciam-se, entre outros, a capela de São 
Sebastião, o monumento ao Sagrado Coração de 
Jesus no Chamor e a Igreja Paroquial, já no núcleo 
rural, onde pitorescos caminhos se conjugam com 
construções tradicionais.

https://www.cm-braga.pt/archive/doc/Guia_
Percursos_de_Braga.pdf
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Lar para Idosos
Cumprindo na íntegra o seu programa eleitoral, 
o executivo da Junta de Freguesias tudo fará 
para criar condições a uma construção para a 
instalação de um lar para idosos. O executivo 
acredita que esta valência será um bem necessário 
para a União de Freguesias, nomeadamente 
para possibilitar que a população sénior não 
tenha que se deslocar para terras longínquas. 

A pensar neste objetivo, o executivo fará o 
esforço necessário para a sua concretização, 
apelando a todas as forças vivas da freguesia 
para demonstrarem se há ou não interesse 
nesta posição que é assumida em benefício das 
duas freguesias.

Um lar de idosos com 60 camas e com cerca 
de 40 postos de trabalho não será certamente 
um investimento que se faça em qualquer local. 
Sabendo que há a possibilidade e o interesse 

de entidades privadas para avançar com um 
projeto desta envergadura na nossa terra, este 
executivo acredita que todos, em conjunto, 
deveriam garantir essa hipótese.

É sabido também que a Junta de Freguesia 
nunca terá a possibilidade de o conseguir 
isoladamente. Assim sendo, será igualmente 
importante perceber se as IPSS da freguesia 
têm interesse e disponibilidade para fazer 
semelhante investimento. Mesmo assim, o 
executivo irá trabalhar em conjunto com a 
Assembleia de Freguesia e com todos os que se 
interessam pela elevação de Este S. Pedro e de 
Este S. Mamede.
 
Um lar para idosos será, com toda a certeza, uma 
obra de que todos se irão orgulhar no futuro.       
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A União de Freguesia de Este (São Pedro e São 
Mamede) voltou a marcar presença em mais uma 
edição da Semana do Mundo Rural e das Freguesias, 
dando a conhecer um pouco da nossa história e das 
nossas tradições.

A nossa participação fi cou marcada pela boa 
disposição, principalmente durante todo o percurso 
do cortejo etnográfi co.

A Junta de Freguesia agradece, desde já, o apoio 
de todos aqueles que estiveram envolvidos na 
preparação deste grande evento.

União de Freguesias marca presença na Semana do Mundo Rural
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Obs.: Todos os habitantes de ambas as freguesias podem-se deslocar a qualquer uma das sedes no horário acima referido.

Sede 1: Rua da Junta de Freguesia nº5   *   Este S. Pedro   *   4715-449 Braga   *   Portugal
Sede 2: Rua do Campo nº4 * Este S. Mamede   *   4715-477 Braga   *   Portugal

E-mail: jfestespedro.estesmamede@gmail.com   *   Tlf: 253 679 726 / 253 675 655   *   NIF: 510 836 631

Horário

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
Ginastica JI Tai Chi

16:15 - 17:00 11:00 - 12:00

Karaté Tai Chi Karaté

19:00 - 20:30 19:30 - 21:30 19:00 - 20:30

ABCDance Danças Salão

20:30 - 21:30 21:30 - 23:30

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
Dança EB1

13:15 - 14:15
Ginastica JI Ioga JI Ioga JI

16:00 - 17:30 13:15 - 14:00 13:15 - 14:00
Dança Dança Rancho Concertinas Dança Danças Salão

19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 21:00 - 22:00 21:00 - 23:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:30
Cantares Este Dança Juv. Concertinas Tango Argentino
22:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 22:00 * 20:30 - 22:00

* salão cave

Horário Salão Junta de Este S. Pedro

Horário Salão Junta de Este S.Mamede


