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// Mogadouro

Candidatura de Francisco Guimarães à câmara quer 
mais para as pessoas e para o investimento local
A candidatura do Partido So-
cialista à câmara de Mogadou-
ro, encabeçada por Francisco 
Guimarães, escolheu o Parque 
da Vila para a apresentação dos 
elementos que integram as Jun-
tas e Uniões de Freguesia do 
concelho, Assembleia Munici-
pal e Câmara Municipal.
Com o lema “Mais pelas pessoas 
- Viver, trabalhar e Investir em 
Mogadouro”, o candidato lem-
brou que quando há oito anos 
apresentou a sua candidatura 
como independente pelo Partido 
Socialista à Câmara Municipal 
de Mogadouro, sabia que essa 
tarefa “não era fácil”, e os moga-
dourenses deram-lhe o seu voto 
de confiança elegendo-o como 
presidente da Câmara.
Para Francisco Guimarães, a 
equipa que o acompanha reú-
ne um conjunto de pessoas do 
concelho de Mogadouro com o 
único propósito de servir à cau-
sa pública e com provas dadas 
da sua vasta experiência autár-
quica e profissional, numa ma-
triz de espírito aberto e plural, 
mas sempre consubstanciada 
numa ética exigente no exer-
cício da prática política, sendo 
uma equipa unida forte e coesa , 
constituída por pessoas capazes 
de trabalhar com seriedade, ri-
gor e transparência em prol de 
um futuro melhor, estando as-
sim reunidas as condições para 
vencer este desafio autárquico.
“Trata-se de uma equipa com 
espírito de missão, sem ganân-
cia nem obsessão de poder, com 

objetivos próprios para o nosso 
concelho, com a convicção que 
as necessidades das pessoas de-
vem ser colocadas em primeiro 
lugar, daí centralizar novamen-
te esta candidatura, tendo como 
principal foco mais pelas pes-
soas”.
Para o candidato do PS, e ape-
sar dos tempos difíceis provo-
cados pela pandemia, “o conce-
lho de Mogadouro é hoje uma 
referência a nível nacional, no 
que diz respeito a uma rigorosa 
e responsável gestão financeira, 
o que posiciona esta autarquia 
num lugar de destaque a nível 
nacional no anuário financeiro 
de 2019, e em primeiro lugar no 
ranking global dos municípios 
do Distrito de Bragança, com a 
melhor pontuação global”.
Esta candidatura do PS tem na 
ação social e no emprego, um 
dos principais objetivos garanti-
do que a promessa foi cumprida.
“A título de exemplo refiro-me à 

requalificação do Ex. Bairro do 
Fundo de Fomento de Habitação 
e arranjo urbanístico do espaço 
público envolvente, no valor de 
mais 2,8 milhões de euros.  Este 
bairro social teve várias promes-
sas nunca anteriormente cum-
pridas, envergonha todos os que 
ali habitavam e os mogadouren-
ses em geral, mas que agora sim 
é uma realidade e esta em fase 
final de conclusão. Este mesmo 
Bairro não só servirá para apoio 
à habitação social, mas também 
para o arrendamento jovem”, en-
fatizou o candidato, que é o atual 
presidente da câmara de Moga-
douro.
Francisco Guimarães disse ain-
da que em todo o concelho estão 
em curso obras cujo valor de in-
vestimento supera os 12 milhões 
de euros, apontado como exem-
plo a requalificação do Parque de 
Feiras e Exposições, Cantina Es-
colar, Sistemas de Abastecimen-
to de Águas Residuais, entre ou-

tra empreitadas 
 No que respeita ao apoio à cria-
ção de emprego, hoje com mais 
de 210 postos de trabalho apoia-
dos o que representa um apoio 
financeiro por parte do Municí-
pio de mais de um milhão de eu-
ros, o apoio às pessoas com ne-
cessidades especiais através do 
ESPAÇO MAIS – Mogadouro 
apoia a Inclusão Social, o apoio 
à comparticipação em despesas 
com medicamentos atribuin-
do 300 euros anuais a cada ele-
mento que compõe o agregado 
familiar das famílias mais ca-
renciadas; o transporte gratuito 
de doentes aos hospitais centrais 
do Porto e mais recentemente a 
Vila Real onde fomos pioneiros; 
o apoio à criação de condições 
dignas de habitabilidade, o apoio 
à natalidade e adoção de crian-
ças, criação de bolsas de estudo, 
entre outros.
No âmbito da IPSS do conce-
lho foi apoiada Santa Casa da 

Misericórdia de Mogadouro na 
criação da equipa de apoio do-
miciliário à demência e seu fi-
nanciamento, na ampliação e 
readaptação da Estrutura Re-
sidencial Para Idosos de Bruçó 
com quadros demenciais já com 
protocolo assinado.
“Ao longo destes oito anos, mui-
to teríamos para enumerar, mas 
é certo que dotamos o concelho 
de infraestruturas necessárias e 
capazes de melhorar a qualida-
de de vida da população em ge-
ral”, disse.
O autarca disse não ter dúvidas 
de obra e enumerou os arrua-
mentos em diversas freguesias 
do concelho, remodelação das 
redes de abastecimento de águas 
e saneamento, intervenções em 
estações de tratamento de águas 
residuais e fossas compactas, 
reparação da comporta da des-
carga de fundo da barragem de 
Bastelos em Penas-Róias, que se-
gundo o candidato “era um pro-
blema que subsistia há 28 anos 
mas que ninguém teve coragem 
para o fazer”.
Contudo e de acordo com a can-
didatura de Francisco Guima-
rães, há eixos estratégico para os 
próximos quatro nos e que pas-
sam pela ação social, agricultu-
ra /ambiente cultura/turismo, 
educação/desporto/juventude, 
emprego/empreendorismo/di-
namização local, ordenamento 
do território/requalificação ur-
bana/mobilidade, proteção civil 
ou a saúde.

 Francisco Pinto
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No âmbito das ações informativas sobre o 
Pacto Ecológico Europeu, grande priori-
dade da União Europeia, o Europe Direct 
Bragança tem dado particular destaque à 
importância da Economia Circular.
Assim salientamos uma ação sobre este 
tópico que ocorre este mês em Bragança 
com a colaboração de várias entidades 
ibéricas: A Semana da Economia Cir-
cular.
A Semana da Economia Circular (SEC) 
decorrerá de 13 a 17 de setembro em 
Bragança e reúne um conjunto de inicia-
tivas desenvolvidas no âmbito do Projeto 
INTERRREG POCTEP Circular Labs, 
dirigidas a Empresas, Instituições, In-
vestigadores, Alunos e à População em 
geral, criando uma oportunidade única 
para o debate em torno da Economia 
Circular e o seu impacto na sociedade 
contemporânea.
O projeto Circular Labs
O principal objetivo do Projeto é inte-
grar a Economia Circular em novos mo-

delos de negócios, possibilitando espaços 
de criatividade, geração de ideias e res-
posta à mudança, que contribuam para 
acelerar a transição do modelo “linear” 
para o modelo “circular” no contexto da 
eficiência no uso de recursos.
As suas atividades visam estabelecer as 
condições para novas iniciativas empre-
sariais com a criação de redes de em-
presários e PME, a promoção do em-
preendedorismo, o trabalho colaborati-
vo, a utilização partilhada de espaços e 
equipamentos, a formação e os serviços 
avançados através da utilização das TIC 
e tecnologia 3D.
O carácter inovador assenta na metodo-
logia do trabalho em rede, nos mercados, 
em living labs e nos negócios de inova-
ção, através do trabalho colaborativo en-
tre empresas, entidades e a população.

Na Semana da Economia Circular te-
rão lugar Palestras/Debates, Workshops, 
Exposições, oferecendo um panorama do 

que se faz atualmente, no contexto No-
roeste Ibérico Peninsular e das poten-
ciais oportunidades para uma transição 
da Economia Linear para a Economia 
Circular. 
Este evento inclui:
- Palestras/debates com a participação 
de instituições e empresas de referência 
no contexto da Economia Circular (com 
sessões a 13/09 – segunda feira; 14/09 – 
terça feira; 15/09 – quarta-feira e sexta-
-feira 17/09)
- Workshops temáticos (com sessões 
a 13/09 – segunda feira; 14/09 – terça 
feira; 15/09 – quarta-feira e quinta-fei-
ra 16/09)
- Roteiro da Economia Circular – vi-
sita técnica de observação de boas prá-
ticas (quinta-feira 16/09)
- Exposições alusivas à Economia Cir-
cular
Programa detalhado e inscrição gratuita, 
mas obrigatória em:
http://sec2021.esa.ipb.pt/

Semana da Economia Circular

// Bragança
Filme que usa máscaras de Pinela premiado em festival de Los Angeles
A curta metragem “A Entrevista”, onde 
são usadas máscaras de Pinela, dirigida 
por Antonio Paula, arrebatou dois pré-
mios no Los Angeles - Independent Short 
Awards 2021, nomeadamente Ouro para 
a categoria “Best Student Diretor” e prata 
para “Best Horror Short.  
Esta curta, que compareceu nomeada para 
três prémios, utiliza na sua produção más-
caras da autoria de Alex Rodrigues, presi-
dente da junta de freguesia de Pinela,  tal 
como o Mensageiro avançou em primeira 

mão no dia 18 de agosto na edição online. 
O realizador da curta é António Paula, 
cuja família é oriunda da aldeia de Vila 
Meã, no concelho de Bragança. O filme 
está inserido num projeto de alunos de ci-
nema da Universidade Católica Portugue-
sa e foi rodado no Porto e em Braga.
Alex Rodrigues está muito satisfeito por ter 
participado como artesão e por partilhar o 
seu trabalho através das máscaras, levando 
Pinela e de certa forma as suas tradições 
(Caretos), ao mundo cinematográfico. “É 

um projeto de cinema interessante, fora da 
caixa, que acaba por divulgar o nosso arte-
sanato e a nossa cultura”, explicou.
O realizador, António Paula, é apaixona-
do pela cultura transmontana, pelo que 
tentou transpor alguns aspetos para a sua 
curta-metragem, que é baseada numa his-
tórica verídica, com uma base ficcional. 
“Trata-se de uma história do tio-avô de 
um amigo meu, que era padre e esteve em 
África muitos anos e que quando regres-
sou a Portugal foi para Mogadouro”, reve-

// Bragança

Semana da 
Economia 
Circular é 
o futuro
O IPB promove a  Semana da Econo-
mia Circular, de 13 a 17 de setembro, 
com o objetivo de estimular a transi-
ção para esse modelo económico, pelo 
uso eficiente dos recursos, dando lugar 
a novas oportunidades de negócio e ao 
aumento da produtividade e competi-
tividade da sociedade em geral. 
Com o intuito de integrar a Economia 
Circular em novos modelos de negó-
cios, possibilitando espaços de criati-
vidade, geração de ideias e resposta à 
mudança, que contribuam para ace-
lerar a transição do modelo “linear” 
para o modelo “circular” no contexto 
da eficiência no uso de recursos.
Cinco dias de sensibilização, mas so-
bretudo de informação, sobre o que já 
se faz bem e, particularmente, o que se 
pode fazer no âmbito deste novo mo-
delo de sociedade, em que se pode au-
mentar a produtividade das empresas, 
com ações como o aproveitamento dos 
remanescentes e resíduos resultantes 
dos processos de produção.
Dar nova vida, criar novos produtos, 
encontrar novas soluções de aumento 
da produtividade e, ao mesmo tem-
po, apostar na inovação, com ganhos 
evidentes não só económicos como 
ambientais é esse o propósito deste 
conceito. Especialistas e investigado-
res de Portugal e Espanha, bem como 
empresas dos dois países, vão estar 
presentes para partilhar os seus co-
nhecimentos.  Estas atividades visam 
estabelecer as condições para novas 
iniciativas empresariais com a cria-
ção de redes de empresários e PME, 
a promoção do empreendedorismo, 
o trabalho colaborativo, a utilização 
partilhada de espaços e equipamentos. 

lou o realizador. O enredo deste ‘thriller’ 
psicológico anda em torno de um jornalis-
ta que está a investigar a vida desse padre e 
acaba envolvido numa série de peripécias.
“Tenho família em Bragança e sempre vivi 
muito essa cultura das aldeias. O cinema 
português não mostra o que temos de rico, 
nomeadamente a cultura. É aí que entra o 
careto e os fatos e as máscaras, que usa-
mos como uma metáfora para a maldição 
de que o filme fala”, referiu António Paula.

 Glória Lopes


