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São Mamede FC
sagra-se campeão
de séniores!
Página 9

EDIÇÃO. 11

Crianças de Este

divertem-se em múltiplas iniciativas
Procissão de S. Sebastião
reúne população de Este
A população de Este São
Mamede reuniu-se para
assistir, este domingo à
tarde, à Grandiosa Procissão
de S. Sebastião. Tratou-se de
um dos momentos altos das
festas em honra ao santo
padroeiro.

10º Festival de Reis
reúne população
A décima edição do Festival de Reis organizado este
domingo, no salão da Junta de Freguesia de Este, em
São Mamede, pelo grupo de jovens “À procura do
EU” (ÀPE) reuniu a população em grande número. A
iniciativa, que contou novamente com o apoio da Junta
de Freguesia, voltou a envolver vários grupos.
Página 3

Crianças dos Jardins de Infância
de Este (São Pedro e São Mamede)
felizes em iniciativas promovidas
desde o início do ano.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

“Todos juntos para uma União
de Freguesias mais forte”
A primeira metade do ano tem reservado a toda a equipa da
DXWDUTXLDORFDOJUDQGHVGHVDȴRVPDVWDPE«PJUDQGHVFRQTXLVWDV
A continuidade do trabalho desenvolvido em rede e apoiado pelos
demais grupos e instituições de Este (São Pedro) e Este (S. Mamede)
tem fortalecido a ligação entre as duas freguesias, contribuindo
de forma decisiva para uma promoção de uma união consistente.
Juntamente com a equipa que me acompanha, acato como

Junta de Freguesia
de Este apoia Dia da
Criança nas escolas
As escolas e jardins de
infância da Freguesia
de Este festejaram o
Dia Mundial da Criança,
com estas festividades
a serem integralmente
apoiadas pela Junta de
Freguesia.

prioridade a atenção e disponibilidade concedidas a toda a
população, grupos e associações de Este. Continuamos por isso
a acreditar no trabalho que tem vindo a ser concretizado, seja
através de algumas obras e projetos, ou da disponibilidade total
para ouvir a população.
Nos últimos meses, por exemplo, temos assistido à instalação
de novos contentores do lixo um pouco por toda a União de
Freguesias. Se por um lado vemos com agrado a preocupação
da Agere no melhoramento do sistema de recolha do lixo, por
outro também compreendemos a preocupação demonstrada
legitimamente por alguns cidadãos. À semelhança de tantas
outras situações, neste caso em concreto a autarquia local tem
adotado uma posição que defenda os interesses da população,
tendo em vista uma convivência saudável entre todos. A fase de
adaptação a este sistema traz uma mudança que requer a nossa
atenção e os devidos reparos para que possa ser implementada
da melhor forma possível.
O sucesso desta última questão terá uma ligação importante à
aposta na área do ambiente que muito nos orgulha. Olharemos
Edição

sempre de forma positiva para todos os mecanismos que possam

Junta da União de Freguesias de

PHOKRUDU VLJQLȴFDWLYDPHQWH D TXDOLGDGH GH YLGD GD QRVVD

Este (S. Pedro e S. Mamede)

população.

Morada
Rua da Junta de Freguesia nº5

A atividade da Junta de Freguesia prossegue a bom ritmo, com
um trabalho focalizado no apoio aos estabelecimentos de ensino

Este São Pedro

e a toda a comunidade escolar. Igual apoio e carinho é aplicado a

4715-449

todos os grupos e instituições de Este, que recebem da autarquia

Braga

local todo o acolhimento para poderem desenvolver as suas
atividades.

Contactos
253 679 726 | 253 675 655
jfestespedro.estesmamede@gmail.com

Estando certo que o sucesso do nosso trabalho depende também
da participação átiva de cada uma de vós, apelo à participação de
todos na construção de um Uniao de Freguesias mais forte.

www.freguesiadeeste.pt

Um abraço amigo,
Manuel Carvalho
Presidente da Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede)

Assembleia de
Freguesia aprova
Relatório e Contas
de 2017
Realizou-se no passado
dia 27 de Abril a
Assembleia da União
de Freguesias de Este.
Da ordem de trabalhos
constava, entre outros
pontos, a aprovação do
Relatório e Contas de
2017, que foi aprovado
com 5 votos a favor, 3
abstenções e um voto
contra.
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10º Festival de Reis reúne população
A décima edição do Festival de Reis, que teve lugar no
salão da Junta de Freguesia de Este, em São Mamede,
pelo grupo de jovens “À procura do EU” (ÀPE) reuniu
a população em grande número. A iniciativa, que
contou novamente com o apoio da Junta de Freguesia,
voltou a envolver vários grupos.
O salão da Junta de Freguesia de Este, em São Mamede,
encheu para mais um Festival de Reis. André Matos,
responsável pelo grupo de jovens ÀPE, fala numa
data especial.
“São dez edições. É uma data especial e, tal como todos
os anos, enquanto grupo organizador desta iniciativa,
fazemos uma peça de teatro de abertura. Este ano
vamos atribuir uma lembrança mais memorável aos
grupos, até porque alguns deles já nos acompanham
desde a primeira edição. Queremos manter esta

tradição e, dez anos depois da primeira edição, temos
sempre muito público”, disse.
O festival contou com a participação do grupo de Jovens de
São Julião de Passos, do grupo de escuteiros de Este São
Mamede, do grupo coral juvenil da freguesia, do grupo de
concertinas e do Rancho Folclórico de Este São Mamede.
Manuel Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Este,
congratulou o grupo e toda a população que participou na
iniciativa.
“O grupo de jovens de Este São Mamede está de parabéns
pelo caminho que tem trilhado até aqui. A 10.ª edição
deste festival acaba por ser uma data redonda e especial
que marca o trabalho destes jovens em prol da freguesia.
Não menos importante foi o público presente, que apesar
do frio fez questão de acarinhar este festival”, disse.

BREVES
Acidentes na rotunda junto ao
Moinho
A Junta de Freguesia de Este
(São Pedro e São Mamede), tem
comunicado à CMB todos os
acidentes ocorridos na rotunda
junto ao moinho da Variante do fojo.
De momento, esta é a grande
preocupação da Junta de Freguesia
no que respeita à rede viária.
Esperamos que o assunto seja
resolvido com a maior brevidade
possível.

AGERE instala contentores na freguesia

Campanha de sensibilização

A Junta de Freguesia informa que a AGERE está
a proceder à colocação de contentores pela
freguesia. A Junta de Freguesia de Este S. Pedro
e Este S. Mamede, que está a acompanhar e a
colaborar nesta operação, apela cooperação da
população.
Os contentores em questão serão utilizados
somente para a colocação de lixo doméstico,
sendo recomendável a utilização dos ecopontos
para depositar o lixo reciclável.
A recolha do lixo continuará a decorrer da
mesma forma e os contentores colocados pela
AGERE serão desinfetados mensalmente.

Inscreva-se
para
receber
gratuitamente o seu compostor
e/ou ecoponto doméstico. Ajude
a reciclar.
Informe-se mais na Junta de
Freguesia.
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Procissão de S. Sebastião reúne
população de Este
A população de Este São Mamede reuniu-se para
assistir à Grandiosa Procissão de S. Sebastião.
Tratou-se de um dos momentos altos das festas
em honra ao santo.

e adultos, uma prova de que há unanimidade na
vontade de preservar os costumes e tradições
da freguesia.

À semelhança do que tem vindo a acontecer todos
os anos, e apesar de alguma chuva, dezenas de
pessoas saíram à rua para assistir à procissão.
3RUYROWDGDVKRUDVRVȴ«LVLDPVHRUJDQL]DQGR
para a partida da Grandiosa Procissão de S.
Sebastião. A população distribui-se pelas ruas de
São Mamede de Este com o objetivo de presenciar
um dos momentos que mais une a freguesia. A
procissão acabaria por envolver muitas crianças

PRÓXIMOS EVENTOS
Festa do Padroeiro S. Pedro
29, 30 de Junho, 1 de Julho - Este S. Pedro

Festa do Emigrante
18 e 19 de Agosto – Este S. Mamede

Torneio de Sueca C. Festas S. Sebastião
7 e 21 de Julho - Este S. Mamede

Torneio da Sueca C. Festas S. Sebastião
8 Setembro – Este S. Mamede

Férias de Verão
16 a 27 de Julho - Piscina da Rodovia

Poio da Vaca
15 e 16 Setembro – Este S. Mamede

Torneio da Sueca C. Festas S. Sebastião
4 Agosto - Este S. Mamede

Festa das Colheitas
13 e 14 de Outubro – Este S. Mamede

Festa de S. Bento
10, 11 e 12 de Agosto – Este S. Pedro
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Mau tempo não estragou Carnaval de Este
O mau tempo não estragou o Carnaval de Este
HRGHVȴOHRUJDQL]DGRSHOD-XQWDGH)UHJXHVLD
que contou com a inscrição de 16 grupos e de
dezenas de participantes, percorreu as ruas de
Este São Pedro e Este São Mamede.
O cortejo contou com a participação de vários
grupos e associações de Este e não faltou
imaginação por parte de todos os participantes.
Sem medo à chuva, os carros alegóricos iam
abrindo caminho para que os foliões pudessem
levar muita cor e alegria ao público que assistia
nas ruas ou a partir das suas janelas de casa.
Esta iniciativa de cariz cultural organizada
pela autarquia local insere-se no conjunto de
atividades que a Junta de Freguesia de Este
promove ao longo do ano.
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Aventuras pelo ambiente e pelos Bombeiros Voluntários de Braga
Depois de sucessivos adiamentos devido ao mau tempo, a
caminhada solidária a favor dos Bombeiros Voluntários de
Braga decorreu este domingo na União de Freguesias de
Este. A iniciativa foi promovida pela Junta de Freguesia, pela
Câmara Municipal de Braga e pela Itineris.

vertentes. A primeira é a vertente solidária, com uma pequena
ajuda aos Bombeiros. Depois acabamos por divulgar este
belíssimo trilho, que merece ser apreciado, e fomentamos a
prática desportiva”, disse Manuel Carvalho, presidente da Junta
de Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede).

A vontade dos participantes em ajudar juntou-se à vontade de
descobrirem o trilho da Nascente do Rio Este que faz parte da
Rede de Percursos Terrestres de Braga. O ponto de encontro
aconteceu por volta da 9h00, no parque de merendas das
Cambas, junto ao Campo de Futebol do Este FC.
O Trilho da Nascente do Rio Este, que tem uma distância
aproximada de 14 km, revive memórias milenares e apresenta
vários pontos de interesse como o monumento ao Sagrado
Coração de Jesus no Chamor, a capela de São Sebastião ou a
própria nascente do Rio Este.
“Hoje o tempo permitiu realizar esta atividade que tem três

Junta de Este promove aulas de
ginástica gratuitas para seniores
Com o objetivo de fomentar a prática desportiva
junto da população, a Junta de Freguesia de
Este (São Pedro e São Mamede) promove,
semanalmente, duas aulas de ginástica gratuitas
para todos os seniores. As aulas decorrem à
terça e quinta-feira, nas instalações da junta. Os
interessados podem inscrever-se na autarquia
local, durante o horário de atendimento.

desta feita gratuita e dirigida a todos os seniores.
Manuel Carvalho, presidente da Junta de
Freguesia, explica o objetivo desta atividade.

“Estas aulas de ginástica, que complementam
as outras atividades que vamos promovendo ao
longo do ano, foram pensadas especialmente
para os seniores da freguesia. Para além de
promovermos hábitos de vida saudáveis,
Os salões da autarquia local, em São Pedro e estamos a promover o convívio entre a própria
em São Mamede, acolhem mais uma atividade, população”, explica o autarca.
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Crianças do Jardim de Infância
de Este São Mamede participam
em atividades do Município
No decorrer do ano letivo em curso, foram
promovidas pela Câmara Municipal de
Braga várias atividades, que contaram com
a presença e participação das crianças do
Jardim de Infância de Este S. Mamede. Este
conjunto de atividades mereceu sempre que
necessário o apoio incondicional da Junta
de Freguesia, no sentido de as valorizar,
contribuindo assim para um incremento do
bem-estar e satisfação das crianças.
Importa destacar quais as atividades que
colheram maior impacto e agrado das crianças
e da comunidade educativa: “O Dia da dança”;
“Os piratas vão à piscina”; “O Dia internacional
da Família”.

Crianças do JI de Este São Pedro
WDPE«PQ¥RȴFDUDPGHSDUWH
Durante todo este ano lectivo, como é habitual,
a Câmara Municipal de Braga promoveu
e organizou múltiplas actividades para as
crianças do concelho, com os meninos e as
meninas do Jardim de Infância de Este S.
Pedro a participar em muitas delas. A Junta de
Freguesia de Este sempre apoiou e continuará
a apoiar estas iniciativas, com o propósito de
fortalecer a relação entre toda a comunidade
escolar, oferecendo as melhores condições
possíveis para que todas as crianças da
freguesia usufruam de uma educação de
qualidade, e se sintam felizes no seu dia-adia.

ESCOLAS
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SOMOS S. MAMEDE
Falar de S. Mamede D’Este é descrever uma freguesia
luminosa, verdejante e, essencialmente, uma terra de gente
simpática, acolhedora e afável. Gente ciosa da sua terra que
tanta tradição hospeda e que o povo faz questão de ostentar
e preservar. Não é por acaso que esta freguesia está em
IUDQFR FUHVFLPHQWR GHPRJU£ȴFR GHPRQVWUDGR SHODV EHODV
KDELWD©·HVTXHVHY¥RHGLȴFDQGRHQFKHQGRRVHVSD©RVGH
vida.
Neste contexto, emerge a EB1/JI de Este S. Mamede
que prima pela extraordinária localização, pelas excelentes
condições físicas, pelo asseio e beleza, sendo o orgulho de
quem nela labora e de quem, diariamente, dela usufrui. Esta
instituição, escola, funciona como uma grande família, onde
o objetivo supremo é a felicidade e bem-estar dos alunos.
As assistentes operacionais e funcionárias, exímias no
desempenho das suas funções, a boa relação e empenho do
corpo docente, fazem desta escola um local aprazível onde é
bom trabalhar.

Temos o privilégio de contactar com uma comunidade
educativa espetacular; encarregados de educação e pais
colaborantes, participativos e atentos aos apelos que lhes são
dirigidos.
De realçar a notável cooperação do senhor Manuel Carvalho,
presidente da Junta da União de Freguesias de Este, exemplar
na disponibilidade e prontidão para a resolução dos dilemas e
obstáculos que no dia-a-dia vão assomando. E são bastantes, pois
exigimos para a nossa escola equipamentos que nos permitam
WUDEDOKDUFRPPDLRUTXDOLGDGHHHȴF£FLD
Nem tudo é perfeito! Queremos mais e melhor! Contudo,
temos a certeza que as nossas crianças são felizes aqui!
Escola EB 1 de Este S. Mamede

EB DE ESTE S. PEDRO, ESCOLA DE SER E SABER

2DQROHWLYRDSUR[LPDVHGRVHXȴQDO0DLV
um ano de intensa atividade na EB de Este S. Pedro, escola
que integra o Agrupamento de Escolas Carlos Amarante e
que é diariamente frequentada por oitenta e uma crianças.
É uma escola onde as relações humanas estabelecem
uma verdadeira empatia com o conhecimento e a construção
do ser humano, nos mais elementares princípios dos valores.
É uma escola do Ser e Saber. É uma escola feita de pessoas e
para as pessoas.
Os alunos estão inseridos em quatro turmas, cada uma
com um ano de escolaridade, contando ainda com a resposta
da Unidade de Ensino Estruturado de Autismo que se
DȴUPDFRPRXPH[FHOHQWHUHFXUVRSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
funcional e cognitivo das seis crianças com esta problemática.
É também nesta área uma escola inclusiva, onde se cultivam
os valores da diferença e se aprende o verdadeiro sentido
do respeito e de ser respeitado.
A escola pretende ir para além do currículo,
dinamizando atividades que facilitem aos alunos um
desenvolvimento integral e o mais abrangente possível,
colocando sempre o enfoque no domínio da formação
pessoal, capaz de capacitar os seus alunos para que no
futuro sejam cidadãos responsáveis e ativos. Para que tal
aconteça, a Escola Básica de Este S. Pedro conta com o saber,
VHQWLGRGHUHVSRQVDELOLGDGHHSURȴVVLRQDOLVPRGXPFRUSR
docente experiente e muito dedicado na mui nobre missão
de ensinar. O empenho e a afabilidade das Assistentes
Operacionais que diariamente se esforçam para que nada
falte aos alunos e professores é também motivo de realce.
$HVFROD«LJXDOPHQWHIUHTXHQWDGDSRURXWURVSURȴVVLRQDLV

da educação que colaboram com os professores titulares de
turma, com as suas especializações técnicas e que vão agir nas
problemáticas dos alunos que delas necessitam.
A escola privilegia a diversidade das aprendizagens
promovendo atividades na escola e visitas de estudo a locais e
a eventos culturais, possibilitando aos seus alunos o contacto
com a história, a arte e a cultura do seu ambiente próximo ou
nacional. Neste contexto, cumpre-me enaltecer o contributo
ímpar dos Encarregados de Educação que não regateiam esforços
na colaboração com os docentes para que todas as atividades
propostas sejam executadas, constituindo-se como uma mais-valia
na aprendizagem dos seus educandos. A escola mantém relações
cordiais e parcerias funcionais com instituições que promovem a
ciência como é exemplo a Casa da Ciência de Braga e a Universidade
do Minho, contamos também com o CATLE, instituição que
SURPRYHDWLYLGDGHVGLYHUVLȴFDGDVGHDSRLR¢IDP¯OLDFRPD-XQWD
de Freguesia de Este – S. Pedro e S. Mamede, que na pessoa do seu
presidente tem aplicado a sua sensibilização para com a educação
QR DSRLR ȴQDQFHLUR H ORJ¯VWLFR TXH SHUPLWHP D UHDOL]D©¥R GH
atividades previstas no Plano de Atividades da Escola e também
na conservação e execução de pequenas reparações do edifício
escolar, que pela sua idade e uso têm sido frequentes. A Câmara
Municipal de Braga é também um parceiro por excelência não só
pelo leque variado de propostas de atividades que proporciona,
mas também pelo apoio ao desenvolvimento das atividades.
O coordenador de Escola,
Prof. José Teles
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Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos com nova Direção
A Junta de Freguesia felicita a no
nova direção da Associação de Reformados, Pensionista e Idosos
da Freguesia de Este e Limítrofes, não esquecendo o bom trabalho desenvolvido pela anterior
direção, cujo trabalho dedicado da sua presidente e restantes membros deram a esta Associação
a grandeza e o bom nome que possui neste momento.
Esperamos que todos os associados e membros desta associação continuem a marcar presença
na organização e continuem a participar e a gostar da atividade que irá ser desenvolvida pelos
novos corpos gerentes.

DESPORTO

São Mamede FC sagra-se campeão
A época terminou da melhor maneira para
o São Mamede FC, ao sagrar-se campeão
da Série B da 1ª Divisão, assegurando
assim a subida à Divisão de Honra. O título
ȴFRX DVVHJXUDGR QD SHQ¼OWLPD MRUQDGD
frente ao Aboim, com a equipa a não
ter contemplações e a vencer por 4-0,
mostrando a sua determinação em vencer
o título.

Juniores do Este FC campeões invictos
A Equipa de futebol no escalão junior do Este FC sagrou-se campeã
só com vitórias.
Foram 28 os jogos disputados, e 28 as vitórias alcançadas, com o
melhor ataque, com 140 golos marcados, e a melhor defesa com
apenas 19 sofridos.
Para o ano a equipa irá disputar o campeonato maior deste escalão
distrital, sendo a única da cidade de Braga neste campeonato que
será disputado por: Fão (Esposende), Maria da Fonte (Póvoa de
Lanhoso), Amigos de Urgeses (Guimarães), Moreirense, Vilaverdense,
Prado, Esposende, Torcatense, Aguias de Alvelos (Barcelos),
Marinhas (Esposende), Santa Maria (Famalicão), Tadim (Braga), Joane
(Famalicão), Lousado (Famalicão), Antime (Guimarães).
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Ano positivo no Este FC
Num ano que se previa muito difícil, o
Este FC arregaçou as mangas e criou
condições para que se realizasse mais
uma grande época. A aposta no pessoal
da terra tem dado os seus frutos, com
as pessoas a aproximarem-se do clube,
o que é muito importante.
Na formação os resultados são
importantes, e com treinadores da
casa o Este FC tem feito um trabalho
maravilhoso
e
com
excelentes
resultados. Com a conquista do
campeonato nos Juniores, com vitórias
em todos os jogos do campeonato, o
clube consegui um feito raro mesmo à
escala mundial.
A celebração do 25 de Abril foi um

Este FC celebra 44º
aniversário

sucesso, talvez o mais participado da história da associação. O
Atletismo foi muito participado, contando com a presença de atletas
internacionais e pela primeira vez percorreu as ruas de S. Mamede,
com a colaboração do S. Mamede FC. No futebol foram cerca de 700 as
crianças que passaram pelo campo neste dia onde a Cidade Europeia
do Desporto marcou presença com as mais importantes entidades do
concelho.
2IXWXURHVW£JDUDQWLGRFRPRDXPHQWRHUHFXSHUD©¥RVLJQLȴFDWLYDGH
sócios, alguns dos quais já ausentes há alguns anos, o que é um bom
sinal para os tempos que aí vêm.
O Este FC endereça também os parabéns ao S. Mamede FC pela subida
de divisão, agradecendo toda a colaboração prestada e desejando os
maiores sucessos pessoais e desportivos a todos.
O Este FC assinalou o 44.º aniversário no passado dia 25 de Abril. A prova
solidária “Uma Corrida pela vida” a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro
foi um dos momentos altos do dia. A competição foi apadrinhada pela atleta
Valquiria Silva. A Junta de Freguesia de Este (São Pedro e São Mamede) e a
Câmara Municipal de Braga associaram-se a este grande evento que decorreu
no âmbito da Cidade Europeia do Desporto.
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Horário Salão Junta de Este S. Pedro
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Tai Chi
11:00 - 12:00
Karaté

ABCDance

Karaté

19:00 - 20:30

19:00 - 20:00

19:00 - 20:30

Tai Chi

ABCDance

Danças Salão

Need 4

21:00 - 22:00

20:30 - 21:30

21:00 - 23:00

16:00 - 18:00

Horário Salão Junta de Este S.Mamede
Segunda

Cantares Este
22:00 - 23:00

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Escola Dança

Rancho

Concertinas

18:00 - 21:00

21:00 - 22:00

21:00 - 23:00

Sábado

Domingo
Danças Salão
18:00 - 20:30

Juv. Concertinas

Tango Argentino

21:00 - 22:00 *

20:30 - 22:00

VDOmRFDYH

Horário

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

