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§agenda
Hoje e amanhã
Agrupamento
de Maximinos
acolhe alunos
O director do Agrupamento de
Escolas de Maximinos dá hoje as
boas-vindas aos alunos que neste novo ano lectivo vão frequentar os estabelecimentos de ensino ligados ao agrupamento.
Pelas 9 horas, na Secundária de
Maximinos, António Pereira,
acompanhado pelos respectivos
directores de turma, acolhe os
alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e
3.º ciclo e secundário.
Os alunos do 3.º ciclo que vão
frequentar a Escola EB 2,3 Frei
Caetano Brandão serão recebidos no início da tarde de amanhã pelos respectivos directores
de turma que os vão levar por
uma visita guiada aos diferentes
espaços pedagógicos e lúdicos
da escola.

Sexta-feira
Noite de fados
junto à Sé catedral
A Associação de Solidariedade
Social Cultural e Recreativa de
Santa Maria de Braga promove
sexta-feira, às 21.30 horas, uma
Noite de Fado, na Praceta António Losa (junto à Sé de Braga),
com entrada livre.
Paula Barroso, Conceição Brito e
Lino Arantes são os fadistas convidados, acompanhados na viola
e guitarra por Manuel Lima e
Henrique Lima. A tem o patrocínio da União de Freguesias de
Maximinos, Sé e Cividade.
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OP é oportunidade para regenerar
S. Gregório e Jardim dos Chorões
JUNTA apela ao voto nos projectos de requalificação do recinto da capela de S. Gregório e de requalificação do Jardim dos Chorões, no âmbito do Orçamento Participativo (OP). Votação decorre até dia 19.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
| Marlene Cerqueira |

Impossibilitada de apresentar
projectos no âmbito do Orçamento Participativo, pois o regulamento assim o dita, a União de
Freguesias de Maximinos Sé e
Cividade manifesta publicamente o seu apoio a dois projectos
submetidos por dois dos seus
fregueses e apelando ao voto nos
mesmos.
“Esta é uma oportunidade única para requalificar duas das
nossas áreas emblemáticas: o recinto da capela de S. Gregório e
o Jardim dos Chorões/Praceta
padre Pe. Diamantino Martins”,
explica Luís Pedroso, presidente
da junta, que ontem promoveu
uma conferência de imprensa
para divulgar os dois projectos,
que concorrem ambos na categoria ‘Equipamentos e espaços
públicos’ e apelar ao voto nos
mesmos.
O projecto para a requalificação e valorização do recinto da
capela de S. Gregório foi submetido por José Manuel Fernandes,
presidente da Comissão dos
Amigos de São Gregório.
Com um orçamento a rondar os

FLÁVIO FREITAS

Luís Pedroso, ao centro, com os promotores dos dois projectos que concorrem ao Orçamento Participativo de Braga

81 mil euros, este projecto visa
uma intervenção para requalificar na integra toda a superfície
do recinto que rodeia a emblemática capela de S. Gregório.
O projecto prevê, nomeadamente, a construção de casas de
banho para pessoas de mobilidade reduzida, eliminação de barreiras arquitectónicas e criação
de um circuito que pode ser usado para exercício físico e para as
procissões.

A concretização deste projecto
seria a realização de um sonho
antigo partilhado por todos
quantos gostam daquela área
que é um dos mais bonitos miradouros da cidade.
Já o projecto para requalificação e valorização do Jardim dos
Chorões foi submetido por Nuno
Jacob e visa regenerar uma área
que encontra pouco valorizada.
Com um orçamento de 56 mil
euros, este projecto visa regene-

rar uma área junto ao Capo das
Hortas que já foi alvo de intervenção.
Além de áreas verdes, o projecto prevê o ordenamento do
estacionamento e a construção
de um auditório ao ar livre que
será colocado à disposição da
comunidade. “O objectivo é
criar uma zona verde agradável,
sem barreiras arquitectónicas,
para as pessoas usufruírem”, explicou o promotor.

Publicidade

Churrasqueira

CERTIFICAÇÃO
ENERGÉTICA
GABINETE DE
ENGENHARIA

AVALIAÇÃO ACÚSTICA

CLASSE ENERGÉTICA

PEÇA JÁ O SEU CERTIFICADO
ENERGÉTICO

DESDE 80€*
ENTREGA EM 3 DIAS ÚTEIS

Restaurante

Informamos os nossos
estimados clientes,
fornecedores e amigos que
encerramos para férias,
de 4 a 21 de setembro
A Gerência

*Acresce o valor do IVA e Taxa Adene
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