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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O início do século XX traz com euforia para tema da “atualidade”, um novo desporto, o futebol.

Pela importância de Braga, a Urbe não podia esquivar-se ao entusiasmo que rapidamente

conquistou a população. Vários recintos desportivos improvisados se instalaram em locais

disponíveis e o futebol “iniciou a conquista das nossas Gentes”. Existem referências históricas

de espaços improvisados para a prática desportiva na Zona dos Peões, atualmente espaço

densamente ocupado pela Universidade do Minho e por muita edificação e na Rua do Raio,

Zona Central da Cidade pulverizada atualmente de construções, onde outrora existiram muitas

Quintas de proprietários Bracarenses.

Tornou-se fundamental a partir de determinada altura que a Cidade dos Arcebispos pudesse ter

um clube que honrasse os pergaminhos e a importância da cidade e da região, apresentando-se

em 1921 uma novel Instituição desportiva o Sporting Clube de Braga, que nos terrenos da

Quinta da Mitra, também conhecida por “Campo das Goladas”, propriedade do Estado, fez de

uma ideia um pequeno mas real campo para a prática desportiva do futebol, ainda que esta

estrutura não respondesse às necessidades de um Clube que no seu pleno direito de sonhar, se

tornou em realidade um Clube que é o orgulho de Bracarenses e Minhotos, pelo trajeto pleno de

conquistas, nacionais e internacionais, tornando-o hoje uma referência eclética do Desporto

Português.

Iniciado o percurso do SC Braga, rapidamente se percebeu da necessidade de uma estrutura

para a prática do futebol compatível com o sucesso que paulatinamente foi conquistando no

panorama futebolístico nacional. Juntando-se os esforços necessários foi ganhando forma a

construção de um desejado Estádio em que se envolveram dirigentes desportivos,as forças

representativas da cidade, assim como o próprio Estado, que através de fundos desbloqueou as

verbas necessárias para o empreendimento de um projeto desenhado pelo Arquiteto João

Simões, sendo eleito para dirigir a sua construção em pedra, o Engenheiro Travassos Valdez e

a empresa Bracarense Azevedo Campos. De relevar “o seu intrínseco valor arquitetónico e

carácter simbólico”, cujo significado é fundamental para uma leitura mais abrangente do

contexto histórico-político do Estado Novo e as semelhanças com o Estádio Nacional do Jamor.



Tanto assim que no dia 28 de Maio de 1950, aniversário da “revolução de 28 de Maio de 1926”,

o Presidente do Conselho António de Oliveira Salazar e o Presidente da República Óscar

Carmona, acompanhados pelo ministro da Marinha e das Obras Públicas, inauguraram com

grande pompa o Estádio Municipal que se passou a denominar "28 de Maio", mais tarde

alterado após o 25 de Abril de 1974, para “Estádio 1º de Maio”.

Sendo pública e notória a vontade e a intenção do Município de Braga, pela voz do seu

Presidente Dr. Ricardo Rio, em reunião do Executivo Municipal de 18 de Outubro de 2021, de

que face à degradação deste Equipamento de Interesse Público, serão necessários numa

primeira estimativa, pelo menos 10 milhões de euros para a recuperação do Estádio 1º de Maio,

recolhendo esta intenção e vontade o consenso generalizado da indispensabilidade do Estado

contribuir também com verbas próprias para a estabilização e criação de condições de uso de

um equipamento que continua disponível e ao serviço do Desporto da Cidade e da Região, quer

em futebol mas também noutras modalidades coletivas, com uso do excelente relvado ali

instalado, assim como o uso contínuo da magnífica “Pista de Atletismo”, primeiro construída em

“cinza” e atualmente com piso sintético. Em nome da segurança e da possibilidade dos

espectadores poderem voltar às “bancadas graníticas do Estádio”, atualmente em perigo

eminente de ruína, é URGENTE a sua recuperação, originando esta intervenção também o

aproveitamento dos “fundos das bancadas” para a instalação de diversas valências quer sociais,

quer desportivas.

Nestes termos e, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados do Partido Social Democrata, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer

ao Governo, e em particular à Senhora Ministra da Cultura, por intermédio de Vossa

Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes questões :

- Face à premência e reconhecimento da necessidade de uma intervenção generalizada

no Estádio 1º de Maio, atualmente MIP-Monumento de Interesse Público e à

disponibilidade publicamente assumida pelo Município de Braga para assumir

responsabilidades na gestão deste processo, num equipamento que por proposta de 02

de Abril de 1985 pretendia que tivesse tratamento de “Monumento Nacional”, recolher o

apoio do Governo e em particular do Ministério da Cultura?

- Que mecanismos de apoio à reabilitação deste Património Cultural como é o Estádio 1º

de Maio, integrando no seu seio valores de memória, antiguidade, autenticidade, raridade,

singularidade e exemplaridade podem ser acionados e disponibilizados pelo Governo?

- Estando a questão identificada e a necessidade URGENTE de intervenção, é possível

calendarizar intervenção adequada neste equipamento testemunho com valor de

civilização e identificar no quadro dos fundos comunitários dirigidos à proteção e

valorização do Património, assim como o enquadramento para um investimento de

reabilitação desta natureza?

Mais solicitamos,

- Que tão rápido quanto possível possam ser respondidas as questões suscitadas.



Palácio de São Bento, 30 de novembro de 2021

Deputado(a)s

FIRMINO MARQUES(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

RUI SILVA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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