
Festas em honra de 
São Pedro animam 
freguesia

O Rancho Folclórico de Este São 
Mamede já atingiu a maioridade 
há muito tempo e em Setembro 
completa 33 anos de existência. 
Foi formado pelos antigos da 
freguesia a 21/09/1983. O ADN 
deste grupo está intimamente 
ligado às romarias e festas típicas 

Rancho Folclórico de Este São 
Mamede procura novos membros

Moinho de Este
Um ativo da freguesia
recuperado 

A inauguração do Moinho de Este 
contou com a participação de dezenas 
de pessoas e representou um momento 
muito emotivo para a freguesia de Este. 
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da freguesia. Em cada atuação 
carregam com orgulho uma 
longa história, costumes 
e tradição. O Grupo está 
atualmente à procura de novos 
membros.
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Espetáculo de Dança 
com Associação 
Portuguesa de 
Defi cientes

Grupo Despertar Este 
FC organiza Procissão 
de Velas

Crianças assinalam 
Dia da Árvore

 “Tudo vale a pena quando a alma não é 

pequena!” foi o mote da iniciativa “Pensas, 

logo existes”, um espetáculo de dança 

promovido pelo grupo The RainBow em 
colaboração com a delegação de Braga 

da Associação Portuguesa de Defi cientes. 

A iniciativa decorreu dia 6 de Março, às 

15 horas, no salão da Junta da União de 

Freguesias de Este, em São Pedro.

Com o objetivo de promover a inclusão 

social, alertando o público presente para 

esta missão que diz respeito a todos os 

cidadãos, a organização do evento, que 

contou com o apoio da Junta da União 

de Freguesias de Este (São Pedro e São 

Mamede), convidou toda a população e 
os bracarenses em geral a participar nesta 

iniciativa. 

Tal como tem vindo a acontecer nos 

últimos anos, o Grupo Despertar Este FC 

voltou a organizar, no passado dia 12 de 

Maio, mais uma edição da Procissão de 

Velas. Este momento emotivo contou com 

a participação de dezenas de fi éis. 

As crianças da União de Freguesias de Este 

(São Pedro e São Mamede) festejaram o Dia 

Mundial da Árvore. A cerimónia teve início 

pelas 10 horas no parque de merendas, em 
Este S. Pedro, junto ao campo de futebol 

do Este FC, e contou com a presença dos 

alunos das escolas EB 1 de S. Pedro e EB 1 

de S. Mamede.

Para assinalar esta data, foram plantadas 

várias árvores. Esta foi mais uma iniciativa 

de âmbito educativo promovida pela 
Junta de Freguesia com o objetivo de 

proporcionar um dia diferente, educativo, 

às crianças das escolas de São Pedro e de 

São Mamede.

“Otimistas para o futuro”

 Em tempo de férias, “Otimismo” é o que nos faz querer 
trabalhar. Como todos sabemos, o mês de Agosto é tempo 
de férias e por isso a minha mensagem deste mês do boletim 
informativo recai sobre a grande atividade da Junta de Freguesia 
durante os meses que antecedem as férias (embora durante este 
mês também tenhamos a atividade necessária). 

 Damos a conhecer todo o esforço disponível para que, na 
nossa Freguesia de Este, a vida seja de normalidade, lembrando 
que somos uma Junta onde todos comungam a ideia de servir. 
E para servir é preciso estar disponível, presente e atento às 
necessidades de todos os fregueses, sem exceção. 

 O empenho e a boa disposição são as características de 
uma Junta que sabe ouvir mesmo aqueles que por alguma razão 
estão descontentes. Procuramos sempre corrigir situações menos 
satisfatórias, embora a nossa preocupação não se reveja em 
atitudes e palavras com pouca estrutura educativa.

 A realidade da Freguesia tem sido notória na participação 
ativa dos vários grupos e associações. São estes que têm dado 
muita vida e colorido às atividades da Freguesia, recuperando até 
costumes e hábitos de muito interesse. 

 A harmonia e a paz são o lema de um trabalho sem interesse 
pessoal e de um Presidente que, para além de morador da 
freguesia, faz tudo para se manter próximo de todas as situações 
e acontecimentos, nomeadamente nas escolas, com os idosos, 
com as organizações, com o ambiente, e com as infraestruturas, 
esforçando-se a ajudar sempre, não olham a quem nem “onde”.

 Considero-me um presidente tranquilo, ainda que 
preocupado com o bem estar de todos os nossos cidadãos. 
Agradeço a todos quantos têm colaborado no envolvimento nas 
atividades da Freguesia que, felizmente, têm sido muitas e de 
grande visibilidade.

 O bem da Freguesia está em primeiro lugar e é essa a nossa 
ambição. Desejo a todos muitas felicidades e aproveito ainda para 
dizer que sinto um orgulho enorme do povo que represento.

Um abraço amigo,
Manuel Carvalho

 MENSAGEM
DO PRESIDENTE
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São Pedro reviveu intensamente as tão desejadas festas em honra ao 
santo padroeiro. As festas voltaram e com um programa de atividades 
muito variado no qual se destacaram as Marchas Populares e a 
Grandiosa Procissão de S. Pedro.
O sonho tornou-se realidade para a população de São Pedro de Este 
graças à iniciativa promovida pela Comissão de Festas, que contou 
com o apoio da Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e 
São Mamede).
Os dias de quarta e sexta-feira já tinham sido de festa com alguns 
momentos religiosos e musicais. No sábado, a animação voltou 
com uma tarde repleta de atividades. Destaque para as marchas 
populares, que contaram com a participação do Grupo “Original”, 

Volvidos dois anos, a Festa em honra a São Bento voltou 
para alegrar a freguesia. Com o apoio da Junta da União 
de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede), a 
renovada Comissão de Festas de São Bento organizou 
esta festividade religiosa.
Com um programa variado, não faltaram motivos para 
que a população não perdesse as grandiosas festas 
em honra a São Bento. Destaque para a procissão, um 
momento bastante participado com público de todas as 
idades.
A Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e 
São Mamede) congratula-se com a repetição deste 
grande evento que faz parte da história e passado da 
freguesia. Manuel Carvalho, presidente da autarquia 
local, parabeniza a Comissão de Festas de São Bento 
por acreditar que era possível recuperar uma festa que 
diz tanto à população.

Grupo “As Populares”, o Jardim-de-Infância de Este S. Pedro e ainda 
os escuteiros da freguesia. O público aderiu em número considerável, 
assistindo a uma parada feita de muita cor, música popular e alegria.
A emoção voltou a subir no dia seguinte, domingo, com a Grandiosa 
Procissão de S. Pedro. Este era um momento muito aguardado pelos 
fi eis que apesar do sol quente saíram à rua para assistir a este ato 
religioso.

Festa em honra a São Pedro volta a 
animar freguesia

O regresso da festa 
em honra a São Bento

Festa de São Simão e Festa de 
São Sebastião em preparação
As duas festas religiosas de Este São Mamede já se encontram em 
preparação pelas respetivas Comissões de Festas. A Festa de São 
Simão realiza-se em Outubro deste ano e a Festa de São Sebastião 
decorrerá em Janeiro do próximo ano.
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A inauguração do Moinho de Este contou 
com a participação de dezenas de pessoas 
e representou um momento muito emotivo 
para a freguesia de Este. O evento contou 
com a participação de vários grupos da 
freguesia e com a presença do presidente da 
Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e do 
executivo da Junta da União de Freguesias de 
Este (São Pedro e São Mamede).
O antigo moinho a água, que estava há vários 
anos em ruínas, foi fi nalmente recuperado 
e transformado numa nova área de lazer – 
mais uma para a União de Freguesias. Esta 
obra concretizada no âmbito do Orçamento 
Participativo é também um local de história e 
de aprendizagem sobre o legado da freguesia.
O dia era de festa e a população aderiu em 
peso à festa de inauguração. Em evidência 
estiveram as atuações do Grupo de Bombos 
do Jardim-de-Infância de S. Pedro, a Rusga 
de S. Pedro, o Rancho e as Concertinas de S. 
Mamede.
Quem também estava visivelmente contente 
era o presidente da Câmara Municipal de 

Braga, Ricardo Rio, que considera esta 
recuperação muito importante para a 
freguesia, assim como para a cidade.
“Este projeto de recuperação do moinho é 
um testemunho vivo da nossa história, que 
agora podemos sempre revisitar.”
O sonho tornou-se realidade, mas foi preciso 
um longo caminho para que se realizasse. 
Recorde-se que o moinho já pertenceu à 
família Braga da Cruz, que acabou por o doar 
à junta de freguesia em 2008. A autarquia 
local acabaria por desenvolver um projeto 
para aquele espaço, que serviria de base para 
o que hoje está edifi cado. 
“Hoje é um dia de grande felicidade para 
a freguesia e para o concelho em geral, 
podendo agora admirar-se este importante 
património local que exibe a economia da 
subsistência de outros tempos”, disse Jorge 
Pereira, o proponente do projeto. 
Manuel Carvalho, presidente da Junta da 
União de Freguesias de Este, destacou a 
oportunidade proporcionada pelo OP para 
dar corpo a um desejo assumido pela Junta e 

O antigo moinho a água, há vários anos em ruínas, foi recuperado e transformado 
numa zona de lazer

pela população.
“Foi necessário muito trabalho para 
chegarmos a este dia. Todos enfrentamos 
enormes difi culdades, desde a idealização 
de tudo isto até à conclusão da obra. A 
recuperação do moinho mantém agora o 
património e a memória de um povo. Esta 
não é apenas mais uma zona de lazer da 
freguesia, mas sim um local de tradições que 
emociona quem sente a freguesia. Sempre 
lutamos por a recuperação do moinho de 
Este e a população tem mais um motivo de 
orgulho”, disse.
O presidente da Junta de Freguesia realça 
ainda o notável trabalho realizado pelo 
arquiteto Nuno Azevedo, que considera 
ter encarado da melhor forma o espirito e 
enquadramento do projeto de reabilitação 
do moinho. Manuel Carvalho considera que 
o trabalho foi conduzido com “sensibilidade”, 
denotando-se por parte do responsável do 
projeto uma disponibilidade constante.

MOINHO DE ESTE
Um ativo da freguesia recuperado!
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A Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede) 
informa que se procedeu a um conjunto de análises à qualidade das 
águas da freguesia. Os resultados são bastante positivos, nos quais 
se destacam a excelente qualidade da água na Rua do Paço, em Este 
São Mamede, e na Rua de Areias, em Este de São Pedro.
 
A qualidade da água é satisfatória em praticamente todo o território 
da União de Freguesias, contudo há registo de um local onde a água 
é imprópria para consumo, nomeadamente na Rua dos Matos, em 
Este São Pedro.

A preservação do meio ambiente é uma preocupação constante a 
autarquia local, mas deve ser também um dever e uma tarefa de 
todos, pelo que é importante que as populações tentem ao máximo 
contribuir nas suas ações diárias para a preservação do bem-estar 
comum.

A proteção do ambiente e a limpeza da 
freguesia diz respeito a todos. A Junta da 
União de Freguesias de Este (São Pedro e 
São Mamede) renova o apelo para que todos 
respeitem as normas estabelecidas por lei, 
nomeadamente no que respeita ao local, 
hora e ao tipo de resíduos abandonados 
na via pública. A autarquia relembra que a 
recolha do lixo decorre todas as segundas, 
quartas e sextas-feiras. A separação do lixo 
nos contentores destinados à reciclagem é 
igualmente importante e, por isso, a Junta 
de Freguesia agradece desde já a todos os 
quantos desempenham um papel ativo na 
correta separação do lixo.

Análise da qualidade das Águas

Recicle e ajude o ambiente

A Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e São 
Mamede) faz um balanço positivo do ano letivo passado, 
para o qual contribuiu de forma determinante o empenho 
dos alunos, professores, educadores, pais e encarregados 
de educação.
Estão neste momento a decorrer os trabalhos necessários 
para que o regresso às aulas ocorra com tranquilidade e 
sem perturbações. 

As crianças de Este São Pedro e Este São Mamede voltaram 
a usufruir das piscinas municipais durante estas férias de 
verão. Já a população sénior repetiu as habituais deslocações 
à praia promovidas pela Junta de Freguesia.

Tratou-se de um programa de férias repleto de mergulhos 
para as crianças da União de Freguesias. Esta medida insere-
se no conjunto de atividades promovidas pela autarquia 
local em colaboração com o município com o objetivo de 
proporcionar momentos de lazer à população. 

Tal como aconteceu 
no ano passado, a 
população sénior de Este 
São Pedro e Este São 
Mamede é convidada 
a participar na grande 
romaria à Quinta da 
Malafaia, que acontece 
no próximo dia 14 de 
Setembro.

As inscrições estão 
abertas até ao próximo 
dia 5 de Setembro. Os 
interessados deverão 
deslocar-se à Junta de 
Freguesia, durante o 
horário habitual de 
funcionamento, a fi m 
de se inscreverem.

Regresso às Aulas Férias de Verão divertem 
miúdos e graúdos

Passeio à Quinta da Malafaia
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O Rancho Folclórico de Este São 
Mamede já atingiu a maioridade há 
muito tempo e em Setembro completa 
33 anos de existência. Foi formado pelos 
antigos da freguesia a 21/09/1983. O 
ADN deste grupo está intimamente 
ligado às romarias e festas típicas da 
freguesia. Em cada atuação carregam 
com orgulho uma longa história, 
costumes e tradição.
Depois da formação do grupo seguiu-
se o registo e uma atividade muito 
forte. Vieram tocadores experientes 
de Sobreposta que durante cinco anos 
acompanharam as gentes de Este. O 
surgimento do Rancho Folclórico de 
Este São Mamede motivou curiosidade 
e depressa percorreram o Baixo Minho. 
Daí em diante seguiram-se vários 
festivais pelo país fora. 
Ao longo dos anos este grupo já viveu 
momentos inesquecíveis, como foi o 
caso da grande festa do 12º aniversário; 
o Festival do lançamento do primeiro 
grande trabalho – a edição de uma 
cassete em 1997 –; e as Bodas de 
Prata, em 2008, ano em que ocorreu 
o lançamento de um CD. Há mais de 
30 anos que este grupo tem levado 
o nome da freguesia bem longe, 
utilizando sempre o traje da capotilha.
Atualmente o grupo está à procura de 
novos membros para poder voltar às 
grandes atuações.

“Quando vamos atuar queremos ter 
gosto no que apresentamos. Não 
gostamos de fi car mal e se não tivermos 
pessoal não se pode fazer uma atuação 
em condições. Recusámos muitas 
atuações porque achámos que não 
tínhamos o número certo de pessoas 
necessário”, disse António Carvalho, 
membro fundador do Grupo Folclórico 
de Este São Mamede.
A emigração consequente da crise é 
um dos principais fatores que retira 
a possibilidade de muitos casais 
participarem nas atividades do grupo. 
Contudo o Rancho Folclórico nunca 
parou e agora está a tentar ganhar força 
e mais membros para se apresentar ao 
público na melhor forma possível.
“O Rancho Folclórico de Este S. Mamede 
está de portas abertas às quintas-
feiras para acolher novos membros. As 
idades não importam porque qualquer 
criança devidamente trajada no grupo 
já está a fazer folclore. Folclore não 
é só dançar e cantar. Estar presente 
devidamente trajado já é uma ajuda 
importante. De crianças com 3 anos 
até pessoas com sessenta ou setenta 
anos, seja a idade que for, estamos 
abertos a essas pessoas”, disse António 
Carvalho.
Sobre a relação com a Junta da União 
de Freguesias de Este (São Pedro 
e São Mamede), António Carvalho 

RANCHO FOLCLÓRICO DE ESTE SÃO MAMEDE PROCURA NOVOS MEMBROS
assegura que a autarquia local sempre 
incentivou o grupo, convidando-o a 
participar em momentos importantes 
para a freguesia.
A identidade do grupo mistura-se com 
a identidade da freguesia, onde se 
colecionaram danças e canções que 
foram aproveitadas e adaptadas. Foram 
recolhidas informações junto dos mais 
velhos sobre danças e cantares típicos 
da freguesia.
Sobre o futuro, António Carvalho 
considera muito importante dar 
continuidade ao trabalho que se tem 
vindo a desenvolver para que o legado 
da freguesia não se perca.
“Ninguém inventou o folclore. O folclore 
está lá numa raiz muito profunda que 
vem dos nossos antepassados. Temos 
pena que a juventude não esteja a aderir 
muito ao folclore porque podemos 
deixar morrer um valor cultural 
muito signifi cativo. Estamos a falar na 
nossa tradição, usos e costumes de 
antigamente”
Como objetivo futuro, para além de 
reforçar o grupo com novos membros, 
um dos desejos do Rancho Folclórico 
de Este São Mamede passa por fazer 
um DVD.
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A Casa do Povo de Este é 
uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) sem 
fi ns lucrativos, que celebrou no dia 
23/01/2016 o seu 74º. Aniversário 
ao serviço da comunidade local. 
Assim a Direção da Casa do 
Povo de Este, vem mais uma 
vez agradecer todo o empenho, 
dedicação e participação de 
todos os Associados, Pais/
Encarregados de Educação, 
Voluntários, EQUIPA do CATL, 
na organização/colaboração nas 
iniciativas realizadas até então. 
O crescimento saudável da nossa 
IPSS está diretamente ligado à 
participação/ amadurecimento 
nas atividades, de querer realizar 
melhor pela experiência que se 
vai adquirindo. Obrigada assim a 
todos os que estiveram presentes, 
os que ajudaram e contribuíram 
para o sucesso alcançado no 
terreno. Apelamos para que 
continuem connosco, pois só com 
a V/ ajuda, poderemos continuar a 
AGIR+ e a conseguir que a Casa do 
Povo de Este seja uma Instituição 
de Todos e para Todos. Estamos 
todos de Parabéns, não podendo 
esquecer as nossas crianças 
“rabinas” e divertidas, pois é por 
elas que tudo faz sentido, uma 
vez que o apoio à Infância e 

Juventude (Centro de Atividades e 
Tempos Livres) é a principal área 
de intervenção da Instituição.
Desde já aqui fi ca o nosso muito, 
muito obrigado uma vez mais, 
desta vez, pelo vosso apoio 
através da consignação do IRS de 
2014 e 2015. Relembramos que 
podem continuar a ser solidários 
com a “CASA DO POVO DE ESTE” 
aquando do preenchimento da 
sua Declaração de IRS.
A Campanha de recolha de 
tampinhas está a ser dinamizada 
pela nossa Intuição há já alguns 
anos e é com orgulho que 
vemos as nossas crianças a 
aderirem. Obrigada a todos os 
que continuam a acompanhar-
nos nesta causa que reverte 
atualmente para a Estela Maria. 
Este ano as nossas crianças 
receberam-na com miminhos 
na nossa Sede. Ajudar, custa tão 
pouco e o  sucesso da campanha 
depende de cada um de nós.
Acreditamos que cada vez mais a 
família é a chave da estabilidade 
de uma criança e a nossa IPSS, 
como sempre, relembra e festeja 
as datas familiares para que esses 
momentos sejam mais coloridos 
e vividos com alegria. Cabe-nos 
a todos cativar o sorriso de uma 
criança e a mantermos vivos esses 

momentos, que marcam sem 
dúvida a infância de cada uma. 
Festejamos assim o dia do pai, o 
dia da mãe, o dia da família, o dia 
dos avós. 
A Festa do Dia da mãe é uma festa 
com maior visibilidade, sendo já 
uma tradição na nossa instituição. 
Por isso este ano a data foi uma 
vez mais festejada com todas as 
crianças e mães presentes no dia 
30 de abril, pelas 15h00, na Sede 
da Casa do Povo. Foi um dia de 
partilha, de amor e diversão. Este 
ano contamos com a presença 
do Agrupamento 375 de Este S. 
Mamede, com a atividade: “Mãe 
ser escuteiro até é fi xe, vês?”, 
com Ana Maria Machado com 
um Workshop sobre “Bombons 
de chocolate”, com o Grupo 
Vem Dançar com Criatividade 
com um mimo intitulado “Vem 
surpreender-te Mãe”, no qual as 
nossas crianças puderam criar 
uma coreografi a de puro carinho 
no atelier de dança. Esta fi nalizou 
com um momento de convívio 
com “o chã de mães” para todos 
os presentes.
O CATL cria sorrisos nas diversas 
atividades que realiza, sobretudo 
nos períodos de interrupções 
letivas, dado que as crianças 
estão de férias e ansiosos por 

novidades. Assim nas Férias da 
Páscoa, para além de atividades 
divertidas, manuais, presenças de 
voluntários, confeção de bolos e 
lembranças realizou-se o passeio 
como vem sendo hábito, este ano 
ao “Rates Park Campo Aventura”.
O dia da Criança é um dia sempre 
de alegria e foi assinalado nos 
CATL´s, mas também na Festa 
do Dia Mundial da Criança, 
organizada pela AJC- Associação 
Juvenil Caminhos, de Este S. Pedro. 
As nossas crianças brindaram 
os seus Pais/Encarregados de 
Educação com uma coreografi a 
de fi m de ano. Assim o Atelier de 
Dança fi nalizou o ano em beleza, 
num ambiente de animação.

Nas férias de Verão, o CATL 
realizou como bem sendo hábito 
inúmeras atividades. Assim para 
além das duas semanas de Piscina 
da parte de tarde em Sobreposta 
e uma semana de Praia na Apúlia, 
tivemos diariamente atividades 
engraçadas, diferentes, divertidas 
e até bastante enriquecedoras, 
nas quais as crianças participaram, 
aprenderam e viveram assim 
momentos únicos na nossa IPSS. 
As nossas crianças como vem 
sendo tradição foram ao S. João 
e passaram momentos animados 

Um agradecimento pelo empenho, dedicação e participação de todos.

Casa do Povo de Este
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nas mais diferentes diversões e neste ano 
puderam apoiar a Seleção Nacional e vê-la 
sagrar-se Campeã Europeia 2016.
Assim a Direção da Casa do Povo de Este 
vem por este meio agradecer a todos 
que desenvolveram a sua intervenção 
voluntariamente nas mais diversas atividades 
de verão, para as nossas crianças. É sempre 
um orgulho quando estas surgem de antigos 
alunos, como foi o caso do Ricardo Antunes 
com a confeção de um bolo de chocolate, 
divinal e da Lara Alves laranjo com decoração/
montagem de maquetes dos Minions. As 
crianças adoraram a atividade dado que 
as criaturinhas amarelas e engraçadas são 
a sensação do momento. Fica no ar uma 
pergunta: - Quem será o próximo antigo 
aluno a realizar uma atividade no CATL? 

Como sabem, as portas estão abertas e 
sempre prontas para vos receber.
 Agradecemos também aos demais 
voluntários que premiaram as nossas 
crianças com um bocado do seu tempo. 
Obrigada Srª. Mena Gama e Sr. João 
(técnica do guardanapo); enfermeira Rute 
Figueiredo (conselhos e regras a ter com o 
sol, na piscina e na praia), Marta Rodrigues 
(Workshop de bolachinhas), Licas Sousa 
(artes manuais) que neste verão deram um 
sorriso da sua graça e a todos que o fi zeram 
noutras ocasiões, aqui fi ca o nosso sincero 
agradecimento.
A Direção da Casa do Povo de Este informa 
que já se encontram abertas as inscrições 
para o Centro de Atividades de Tempos 
Livres (CATL) respeitantes ao ano letivo 

2016/2017.  Mais informamos que podem 
solicitar o Processo Individual do Utente às 
Educadoras/Auxiliares Educativas, ou por 
mail ( casadopovo2010@gmail.com) . 
Relembramos que o CATL reabre a 1 de 
setembro na Sede da Instituição da Casa do 
Povo de Este e que assim que nos for possível 
daremos mais informações quanto à data do 
recomeço nos respetivos CATL´S.
A Direção Instituição deseja a todas as 
crianças, Encarregados de Educação e 
restante comunidade a continuação de umas 
Boas Férias. Aproveitem assim cada minuto, 
brinquem, divirtam-se e descansem. Afi nal 
estão de férias. Como sempre contamos 
convosco, para assim continuarmos Todos 
juntos a AGIR+ e fazer da nossa IPSS, uma 
Instituição de Todos e para Todos! 

Depois de muitos meses de atividades concretizadas com o 
objetivo de poderem estar com o Papa Francisco, o Grupo 
de Jovens de Este São Mamede “À Procura do Eu” rumou 
até Cracóvia a fi m de participar nas Jornadas Mundiais da 
Juventude. 
Os jovens de Este São Mamede estiverem entre milhares de 

outros jovens de todo mundo na mais recente edição das 
Jornadas Mundiais da Juventude. O Grupo ÀPE foi acolhido 
por voluntários e cidadãos de Chalmek. A possibilidade 
de estarem perto do Papa Francisco levou este grupo de 
jovens a muito longe.

Grupo de Jovens ÀPE participa nas Jornadas Mundiais da Juventude
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Natural de São Mamede, 
Conceição Fernandes faz 
questão de não de se desligar do 
lugar que a viu nascer. O encanto 
por São Mamede e o gosto pela 
etnografi a e etnologia levaram-
na a fazer um levantamento de 
enxovais relativos às raparigas 
aldeãs do concelho de Braga, 
hoje mulheres avós e visavós. 

O livro será apresentado apenas 
no próximo dia 11 de Setembro, 
no salão do museu Pio XII, mas a 
autora, sem levantar muito o véu, 
partilhou alguma informação 
sobre esta nova obra.

O projeto assentou num estudo 
feito no campo, nomeadamente 
em algumas freguesias do 
concelho. Para isso, Conceição 
Fernandes pediu auxílio 
aos presidentes de junta na 
identifi cação e no contacto 
com as mulheres detentoras 
de enxovais. Como acontece 
sempre nestes casos, umas 
pessoas colaboraram mais do 
que outras. Em todo o caso a 
autora considera que possuí 
uma amostra interessante de 

enxovais. 

“Peguei no universo de raparigas 
aldeãs, hoje avós e visavós, na 
altura meninas moças, e tentei 
saber o que levaram para o 
casamento e como viam o 
casamento”, explica Conceição 
Fernandes, que confessou ainda 
que há freguesias que lhe dizem 
mais do que outras, como é 
o caso de São Mamede, onde 
nasceu.

Sobre as inquiridas, a escritora 
disse que “muitas pessoas 
não abriram as portas da sua 
intimidade”, mas assegurou que 
também encontrou “pessoas 
de uma enorme generosidade”. 
O seu livro abordará várias 
questões relacionadas com 
os enxovais e contará com a 
participação da Dr.ª Teresa 
Costa. 

Sobre o futuro, Conceição 
Fernandes pretende a curto 
prazo fechar o ciclo deste livro, 
com a revisão gráfi ca, ortográfi ca 
e sintática, e no futuro será a 
poesia que se segue. “Tenho 

A Associação “Pais-em-rede”, a Junta 
da União de Freguesias de Este (São 
Pedro e São Mamede), os Escuteiros 
e o AKI cumpriram o seu principal 
objetivo que era de “promover de 
forma descontraída a participação na 
vida em comunidade”. A celebração 
do Dia do Pai nas margens do Rio Este 
correu bem, com muita alegria e boa 
disposição, mas foi impossível realizar 
trabalhos de limpeza devido ao mau 
tempo.

Prevaleceu o sentido de inclusão 
social de pessoas com defi ciência e 
suas famílias. O espírito de convívio 
e de união contagiou todos os 
participantes.

Dia do Pai e do Rio 
foram iniciativas 
ganhas

Conceição Fernandes avança para o 
segundo livro

Conceição Fernandes considera que tem havido uma evolução muito signifi cativa na freguesia.
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muita coisa escrita que precisa 
sair cá para fora”, disse.

Já em relação a São Mamede de 
Este e às condições da freguesia, 
Conceição Fernandes afi rma que 
“tem sido um evoluir constante”.

“São Mamede Tem evoluído 
em termos de património, 
nomeadamente as condições 
das habitações, as condições da 
educação e tem evoluído também 
em condições de vida. Há uma 
evolução muito signifi cativa a 
nível da freguesia”.



A Festa da Criança organizada 
pela Associação Juvenil Caminhos, 
que conta com o apoio da Junta da 
União de Freguesias de Este (São 
Pedro e São Mamede), realiza-se 
há pelo menos 16 anos. 

Junto à sede da autarquia local, em 
São Pedro, as crianças voltaram a 
usufruir de um dia muito animado 
cheio de música, dança e muitos 
jogos. O evento tem vindo a 
crescer de ano para ano, com mais 
insufl áveis e animação, e está 
ligado com a celebração do Dia da 
Criança.

O dia foi longo e feito de muita 
festa. Todas as crianças foram 
convidadas a participar e não 
faltaram bons argumentos para 
as famílias passarem o dia em 
Este São Pedro. Insufl áveis, torre 
de escalada e muitos jogos foram 
complementados com dança e 
música. A participação especial 
do CATL da Casa do Povo de 
Este, com o grupo ‘Dançar com a 
Criatividade’, tratou-se de um dos 

momentos altos da festa.
Pedro Vieira, presidente da 
Associação Juvenil Caminhos, falou 
sobre o objetivo deste evento que 
tem vindo a ser melhorado de ano 
para ano.

“Qualquer criança pode participar, 
seja de onde for. A essência deste 
dia é a diversão das crianças e 
de todos os participantes, pois 
no fundo todos temos uma 
criança dentro de nós. Qualquer 
pessoa pode desfrutar da dança, 
dos insufl áveis e das inúmeras 
brincadeiras que temos aqui. O 
objetivo da Associação Juvenil 
Caminhos é trabalhar para a 
freguesia. Sem dúvida que este 
é um dos eventos baluartes da 
Associação, juntamente com a 
festa de Natal, aos quais estamos 
a adicionar outros”, disse.

Sobre a atividade do grupo, Pedro 
Vieira explicou que a Associação 
está integrada nas Festas de São 
Pedro, juntamente com o Grupo 
Despertar e o Grupo de Escuteiros, 

FESTA DA CRIANÇA ANIMA FREGUESIA DE ESTE

referindo ainda a organização 
do Encontro de Coros. “Estamos 
a tentar evoluir gradualmente”, 
afi rmou.

Manuel Carvalho, presidente da 
Junta da União de Freguesias de 
Este (São Pedro e São Mamede), 
esteve presente na iniciativa 
e sublinhou a importância da 
longevidade da mesma.

“Esta festa já conta com vários anos 
de atividade, sempre englobada 
no Dia da Criança. A Associação 
Juvenil Caminhos é quem organiza 
e anima este evento. Claro que 
este é um evento da freguesia 
de Este. Todos são convidados a 
participar e a Junta de Freguesia 
apoia este evento, como faz com 
todos os grupos que trabalham 
em prol de Este São Pedro e Este 
São Mamede”, disse o autarca.
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Certamente poucos sabem que em 
São Mamede de Este vive um dos mais 
promissores atletas nacionais que tem 
elevado o taekwondo em Portugal ao mais 
alto nível. Michel Fernandes até começou com 
a natação, mas foi no tatame que se afi rmou. 
O desporto faz parte da vida de Michel 
desde muito cedo. Não foi o taekwondo o 
primeiro desporto praticado pelo jovem de 
São Mamede, mas sim a natação por desejo 
dos seus pais que o queriam ver a praticar 
desporto. Mais tarde, pela mão do pai que tinha 
muitos amigos praticantes de taekwondo, deu 
início ao seu caminho no desporto. 
Começou a treinar aos 7 anos de idade. 
Hoje treina no Sporting Club de Braga, no 
Braga Sport Center. Aos 13 anos iniciou a 
modalidade olímpica, pertencendo na altura 
ao escalão “cadete”. O início fez-se de muitas 
provas nacionais e algumas internacionais, 

nomeadamente com os vizinhos de Espanha, 
mais habituados a esta prática desportiva.
Seria em 2010 que o taekwondo português e 
Michel Fernandes iram juntos fazer história 
com a conquista da primeira grande medalha 
no desporto a nível internacional. Michel torna-
se vice-Campeão do Mundo em juniores. 
O ritmo ia aumentando e a subida de escalão 
estava à vista. Mas para Michel, que com 
15 e 16 anos já participava em competições 
para seniores, esta passagem acabou por 
acontecer de forma natural.
Seguiu-se mais um grande feito, com a 
conquista de mais um título europeu, desta 
feita de sub-21, em 2012, repetindo-se a 
glória mais tarde com o bronze na mesma 
competição. Este ano Michel venceu os jogos 
europeus universitários.
Apesar do sucesso, Michel Fernandes explica 
que o caminho não é sempre ascendente e 

Michel Fernandes eleva taekwondo nacional

São Mamede FC perto da glória 
mas com sentimento de dever 
cumprido

São Mamede FC organiza 
torneio de futebol

por isso deve sempre existir cautela.
 “Não é uma estrada sempre a subir. Também 
tive algumas lesões pelo caminho que me 
retiraram algum tempo de competição”, disse, 
acrescentando que as pisadelas que resultam 
do contacto físico são normais e que o corpo 
começa a habituar-se a isso.
Uma rotura de ligamentos e rotura de 
menisco numa altura em que entrava para a 
bolsa olímpica para o projeto Rio causaram 
uma breve desaceleração, mas agora sente-
se muito bem e considera estar no bom 
caminho.
O sonho de qualquer atleta é estar nos jogos 
olímpicos e Michel Fernandes não é diferente.
“É difícil chegar lá, mas isso no fundo é o que 
dá piada. É um desafi o que gostamos de 
tentar, que gostamos de trabalhar para que 
aconteça. Quando começámos, pouca gente 
sabia o que era o taekwondo. Ainda hoje há 
pouca gente que sabe o que é o taekwondo. 
Então é bom saber que estamos a fazer com 
que a modalidade evolua e que o nosso 
próprio caminho seja de evolução. Nós no 
fundo somos amadores, pois não temos as 
condições de outras seleções: treinar duas 
vezes por dia e ter um salário do taekwondo. 
Mesmo assim conseguimos ter prestações ao 
nível deles. Por isso tudo é possível e temos 
de continuar a trabalhar”, disse.
Sobre a vivência em São Mamede, Michel 
admite que com a prioridade dos treinos nem 
sempre tem tempo para estar com os amigos. 
Contudo, mantém contacto com muitos deles.
Sobre o futuro, a próxima grande competição 
é o Open da Polónia, em meados de Setembro. 
Depois vêm mais Campeonatos do Mundo e 
da Europa e quem sabe… os Jogos Olímpicos!

DESPORTO

A Direção do São Mamede FC faz um balanço 
muito positivo de mais um ano desportivo. O 
clube fez uma excelente temporada, lutando 
até ao fi m pelo objetivo principal e natural de 
quem compete naquela liga: subir de divisão.
O São Mamede FC lutou com brio até ao fi nal 
e por muito pouco não atingiu a tão desejada 
subida. Contudo o trabalho desenvolvido 
não foi em vão e certamente que o caminho 
percorrido servirá de experiência para o que a 
nova época reserva.

O São Mamede FC organizou um torneio 
de futebol entre os dias 26 de Julho e 6 
de Agosto. À semelhança do que tem 
vindo a acontecer em torneios anteriores 
organizados pelo clube, para além da 
competitividade também houve espaço 
para o convívio.
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Depois de terem confi rmado a 
subida de divisão ao tornarem-
se Campeões da 2.ª Divisão da 
Série B, os juvenis do Este FC 
foram recebidos pelo Executivo 
da Junta da União de Freguesias 
de Este, nas instalações da 
autarquia local, em São Pedro. 
Esta pequena homenagem 
serviu para alentar ainda 
mais este grupo de trabalho 
vencedor que segundo Manuel 
Carvalho, presidente da Junta 
de Freguesia, representa da 
melhor forma os valores da 
perseverança e espírito de 
grupo que devem ser replicados 
e tidos como exemplo por 
todos.
 
Com o objetivo da subida de 
divisão cumprido, a homenagem 
da Junta de Freguesia prolongou 
assim os festejos dos jogadores 
e equipa técnica. Outro rosto do 

sucesso, o presidente do Este 
FC, Jorge Rodrigues, também 
marcou presença no evento. O 
ambiente foi de festa e convívio 
com a certeza de que ainda há 
muito por conquistar.
 
“De uma forma simples, com um 
bolo e um pequeno momento 
de convívio, fi zemos questão 
de homenagear esta equipa. O 
caminho que percorreram até 
atingirem o seu objetivo foi longo, 
trabalhoso, mas com força de 
vontade, espírito de sacrifício 
e de união, atingiram uma 
meta que certamente algumas 
pessoas nem acreditariam ser 
possível. Enquanto Junta de 
Freguesia acabamos por dar os 
parabéns a esta equipa que no 
fundo representa um modelo 
e atitude que devem ser tidos 
em conta por todos nós”, disse 
o presidente.

Os Juvenis do Este FC sagraram-se 
campeões da 1ª Divisão da Série B 
ao vencerem a equipa de Terras de 
Bouro por 6-0. Esta vitória caseira 
permite à equipa de Este subir à 
Divisão de Honra.

Foi certamente um dia que fi cará 
na memória destes jovens atletas, 
que uma vez mais são motivo de 
orgulho para a União de Freguesias 
de Este (São Pedro e São Mamede). 
Para assinalar este feito, a Junta 
de Freguesia acolheu a equipa 
campeã.

“Na nossa União de Freguesias 
continuam a acontecer feitos que 
nos orgulham. Toda a equipa está 
de parabéns, bem como a Direção 
do Este FC, que tem trabalhado 
para obter cada vez mais sucesso. 
A Junta de Freguesia reconhecerá 
publicamente o mérito desta 
conquista para o clube, recebendo 
a equipa de Juvenis na sede da 
autarquia”, disse Manuel Carvalho, 
presidente da Junta da União de 
Freguesias de Este (São Pedro e São 
Mamede).

A subida de divisão foi mais 
um motivo de festa a juntar às 
comemorações do 42.º aniversário 
do Clube.

Juvenis do Este FC 
sagram-se campeões

Juvenis do Este FC homenageados pela 
conquista do campeonato
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Em Este São Pedro, o 25 de 
Abril e o aniversário do Este FC 
continuam a ser comemorados 
com desporto. Foi o que voltou 
a acontecer no dia da liberdade, 
com o Este FC a organizar várias 
provas de atletismo. A iniciativa, 
que serviu ainda para homenagear 
a atleta Valquíria Silva, contou 
com a participação de dezenas 
de atletas e com o apoio da Junta 
da União de Freguesias de Este 
(São Pedro e São Mamede) e do 
Município de Braga.

O feriado ensolarado trouxe 
muitos participantes a este 
evento que ano após ano vai 
reforçando uma longa tradição. 
Sameiro Araújo, vereadora do 
Desporto da Câmara Municipal de 
Braga, que marcou presença na 
iniciativa, começou por dizer que 
o aniversário do clube coincide 
com uma data “muito feliz”.

“Por aquilo que me venho 
apercebendo, é uma tradição 
em que todos os anos aumenta 

o número de participantes e 
aliar o desporto à comemoração 
do dia da liberdade, penso que 
é de registar porque já a partir 
de 74, efetivamente o 25 de 
Abril tem a característica das 
corridas de atletismo, com os 
cravos vermelhos, um pouco por 
todo o país. Só tenho que dar os 
parabéns à organização por este 
evento, porque muitas vezes, 
nestas provas, aparecem jovens 
que mais tarde são referências 
nos clubes”, disse.

Já Manuel Carvalho, presidente da 
Junta da União de Freguesias de 
Este (São Pedro e São Mamede), 
que marcou igualmente presença 
no evento, destacou a abertura 
do clube à comunidade.

“O Este FC está de parabéns 
pelo 42.º aniversário e por ter 
demonstrado a capacidade de 
se abrir à população, servindo-a 
com momentos como este. Hoje 
é clara a união da população em 
eventos como este numa União 

de Freguesias cada vez mais ativa 
e dinâmica. A Junta de Freguesia 
continuará atenta e a apoiar, 
dentro das suas possibilidades, 
todos os grupos que mostrarem 
interesse em servir São Pedro e 
São Mamede”, disse o presidente.

Já Jorge Rodrigues, presidente do 
Este FC, explicou que é importante 
dar continuidade a esta tradição 
do clube, destacando o precioso 
contributo de Valquíria Silva na 
divulgação destas provas de 
atletismo.

“Desde a sua formação, o Este FC 
sempre celebrou o 25 de abril. 
Dizem até os mais antigos que 
quando aconteceu mesmo o 25 
de abril vieram todos festejar para 
este campo e fi zeram um jogo 
de futebol. E desde então nunca 
parou. É uma das datas mais 
importantes para o nosso clube 
e não podemos deixar morrer a 
tradição. Hoje homenageamos a 
Valquíria Silva, uma atleta que nos 
ajudou a dinamizar esta prova. 

Com a ajuda dela conseguimos 
atrair vários atletas de diversos 
pontos do país”.

Sobre o trajeto do clube, Jorge 
Rodrigues explicou que o objetivo 
inicial “foi sempre abrir as portas 
às pessoas”.

“Queremos ter gente pois sem 
pessoas isto não consegue 
funcionar e o nosso trabalho 
passa por tornar este clube 
cada vez mais forte, pelo menos 
ao nível de recursos humanos. 
Neste segundo ano de trabalho 
já fomos campeões numa equipa 
de juvenis, nos seniores estamos 
muito bem e nos benjamins 
também. Há dois anos tínhamos 
20 a 30 atletas e neste momento, 
no futebol, temos 170, sem contar 
com a secção de karaté, que é 
um desporto muito interessante. 
Temos cerca de 210 atletas”, disse.

Clube continua a cumprir o objectivo de abrir as portas às pessoas.

42.º Aniversário do Este FC 
festejado no dia da liberdade
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Este FC disputa Campeonato da divisão de Honra
A Associação de Futebol de Braga informou o Este FC 
que a sua equipa de seniores disputará o Campeonato 
da divisão de Honra. 
Com o terceiro lugar alcançado na época passada e 
com a desistência do Ferreirense, o esforço do Este 
FC foi recompensado com esta notícia. A direção do 
clube considera que “o grupo de trabalho (jogadores, 
treinadores, diretores) merecem esta recompensa”.
“Os sócios, simpatizantes e adeptos, foram fantásticos 
durante toda a época e este prémio também é deles. 
Dedicamos também esta subida aos fundadores do 
clube, e a todas as pessoas que por cá passaram ao 
longo dos anos. Esperamos que se sintam honrados, 
pois sem a vossa coragem não seria possível desenvolver 
este trabalho. Estão todos de parabéns”, disse Jorge 
Rodrigues, presidente do Este FC.

Ana Dias sagra-se campeã no regional norte de Karaté
O Karaté tem sido uma modalidade em crescimento no Este FC. Prova disso mesmo é a recente vitória de Ana Dia que se 
sagrou campeã regional norte de Karaté, numa prova que se realizou no no Pavilhão Municipal de Valongo. A vitória vale 
à atleta a passagem para o Campeonato Nacional de Karaté.
Este 1.º lugar no Campeonato Regional Infantil/Juvenil Norte 2016 dá confi ança no trabalho que se tem vindo a desenvolver 
e a esperança de que o futuro traga mais conquistas.
Jorge Rodrigues, presidente do Este FC, já deu os parabéns  Sensei Ângelo Dias e a todos os atletas do clube pelo excelente 
trabalho realizado.

Ana Dias com o sensei Ângelo Dias Ana Dias no 1º lugar do pódio no Campeonato Regional Infantil/Juvenil Norte 2016
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Verdades e Mitos na Saúde

alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar, de 
forma a evitar a desidratação. 
 Nesta altura do ano os acidentes durante a prática 
de atividades de lazer são frequentes. A segunda maior 
causa de morte acidental de crianças em Portugal é o 
afogamento. E a maior parte dos acidentes acontece devido 
à má avaliação dos riscos. Por isso, assegure-se de que as 
crianças são permanentemente vigiadas por um adulto. 
Utilize dispositivos de segurança apropriados para cada 
atividade e adaptados à idade da criança. Frequente praias 
vigiadas e respeite os sinais das bandeiras e as instruções 
dos nadadores salvadores. Não mergulhe sem antes avaliar 
a profundidade da água! Os mergulhos de cabeça são a 
principal causa de acidente durante as atividades desportivas 
e recreativas na água, podendo resultar em traumatismo 
craniano e lesões vertebro-medulares graves. Não mergulhe 
quando o nível da água é inferior a 1,20 metros!
 Com alguma frequência, os viajantes internacionais 
apresentam um problema de saúde durante ou após as 
viagens, podendo requerer tratamento médico. Por isso, se 
no momento do regresso de outro país ou durante o mês 
seguinte apresentar sintomas como febre, diarreia, vómitos, 
problemas respiratórios ou da pele (entre outros possíveis) 
deverá recorrer ao médico para rastreio de doenças como 
a malária, dengue, ricketsiose, leptospirose ou giardíase, 
situações que necessitam de orientação médica. 
Lembre-se, mais vale prevenir do que remediar! 
 E boas férias!

 A época de verão é sinónimo de férias para muitas 
famílias. Mas para que tudo corra bem, existem alguns cuidados 
e precauções a ter em conta antes e durante este período. 
 Dependendo do destino e do tipo de viagem, poderá 
estar recomendada a realização de vacinas específi cas, pelo 
que deverá obter aconselhamento prévio com o seu Médico 
de Família ou numa consulta do Viajante, acerca das doenças 
endémicas (malária, dengue, hepatite A, entre outras) que poderá 
encontrar no seu local de destino. As vacinas poderão ter de ser 
administradas algum tempo antes da viagem (por vezes com 
um ou dois meses de antecedência) para que sejam efi cazes. 
Questione também sobre os medicamentos que deve levar 
consigo. Por exemplo, medicamentos para a febre e diarreia ou 
pomadas para picadas de insetos podem fazer toda a diferença. 
Em muitos locais os repelentes de insetos são indispensáveis 
e deve informar-se sobre qual será o mais indicado. Em todo o 
caso, a melhor proteção passa por usar roupa que cubra bem o 
corpo e, durante a noite, redes mosquiteiras. 
 Uma das principais doenças contraídas durante as férias 
é a diarreia do viajante. A melhor forma de a prevenir é ter 
alguns cuidados em relação à higiene, à água e alimentos 
consumidos. Opte, preferencialmente, por alimentos frescos 
e bem cozinhados na hora, evitando aqueles já previamente 
confecionados e mantidos à temperatura ambiente durante 
várias horas, assim como alimentos crus (p.e. mariscos e saladas), 
com cremes ou maionese. Lave bem as mãos antes e depois 
de manusear os alimentos. Utilize sempre água engarrafada, 
inclusive para lavar os dentes, e tenha atenção às bebidas com 
gelo cuja proveniência desconheça. 
 A exposição prolongada ao sol pode provocar diversos 
danos à sua pele, desde ligeiras insolações e envelhecimento 
prematuro, até ao desenvolvimento de cancro. O sol é saudável 
de manhã cedo ou no fi nal da tarde. Evite a exposição solar 
entre as 11 e as 17 horas. Use sempre protetor solar com um 
índice adequado à idade e ao tipo de pele, igual ou superior a 
30, aplicado meia hora antes da exposição e renovado de duas 
em duas horas, ou sempre que necessário, em função dos 
banhos, da ação de fricção da areia e da transpiração excessiva. 
Se a criança tiver menos de 24 meses deve usar um fotoprotetor 
mineral, evitando-se a exposição direta ao sol. A aplicação não 
se deve limitar às idas à praia, devendo estender-se a todas as 
atividades ao ar livre. Mesmo à sombra estamos sujeitos aos 
raios ultravioleta! A roupa também ajuda a proteger. Opte por 
roupa leve, sempre seca, de algodão e de cores claras. Use 
chapéu, de preferência, de abas largas, e óculos que ofereçam 
proteção contra a radiação UVA e UVB. Mesmo em dias nublados 
estes cuidados não devem ser descurados pois a radiação, 
apesar de não ser tão óbvia, tem a mesma intensidade e incide 
de igual forma sobre a pele. Em caso de queimadura solar é 
recomendável evitar nova exposição ao sol, aplicar compressas 
com água fria, não rebentar as bolhas, não aplicar álcool, 
manteiga ou óleos gordos e contactar o médico, sempre que 
necessário. Aumente a ingestão de líquidos, evitando as bebidas 

SAÚDE

Cláudia Pereira 
Médica Interna da USF Gualtar

 
Orientadora de Formação

Drª Cristiana Sousa

JORNAL INFORMATIVO 18



SAÚDE19 JORNAL INFORMATIVO



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

JORNAL INFORMATIVO 20


