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Junta de Freguesia de S. Vicente

Editorial
Começa hoje, na freguesia de S.Vicente, 
mais uma etapa, na divulgação e na 
abertura da Junta de Freguesia aos 
seus residentes, através da publicação 
do boletim informativo da Junta de 
Freguesia de S. Vicente.
Este será mais um espaço de uma 
freguesia aberta, moderna e defensora 
das suas tradições mais seculares, que 
pretendo que sirva para dar voz aos 
anseios dos vicentinos, para divulgar as 

suas aspirações e desejos e para dar a conhecer o melhor que se faz 
em S. Vicente. 
Todos os vicentinos interessados em participar activamente nos 
próximos números do boletim informativo da Junta de Freguesia de 
S. Vicente, podem fazer chegar os seus contributos à sede da Junta de 
Freguesia ou através do endereço electrónico:
assessorimprensa@jf-svicente.com.

Conto com a colaboração de todos, para juntos darmos vida a um 
projecto credível, útil e plural, desligado de qualquer ideologia política, 
que tenha por base o desenvolvimento da nossa freguesia.

Jorge Pires
Presidente da Junta de S. Vicente - Braga

Ficha Técnica

Junta de S. Vicente com multibanco e blog
A junta de freguesia de S. Vicente já tem multibanco para pagamento de serviços. Trata-
se de mais uma medida da política do actual executivo na modernização da junta de 
freguesia e contemplada no programa eleitoral que Jorge Pires sufragou ao eleitorado 
vicentino.
Para uma maior aproximação dos vicentinos à sua freguesia, a junta criou um blog, 
mais um passo no sentido da modernização da autarquia, modernização essa que 
não existia no executivo anterior. A nova ferramenta informática da junta pode ser 
acedida em imprensa.jf-svicente.com. Com esta nova medida pretende a junta de 
freguesia uma maior aproximação dos eleitos com os eleitores e com toda a população 
vicentina. No blog serão tratados temas do dia-a-dia da freguesia, havendo abertura 
de comentários a temas relevantes e de acordo com a política editorial seguida pelo 
executivo vicentino.
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Com pouco mais de 250 dias de mandato, 
Jorge Pires garante que está a cumprir 
o plano apresentado, na íntegra. O 
contributo de todos é importante, para que 
seja possível realizar este projecto a que 

se propôs. Defende mais e diferentes competências 
para as juntas de freguesia. Quanto ao Centro Cívico, 
acredita que será uma realidade em 2011.

As promessas eleitorais estão a ser cumpridas por 
parte do executivo da junta de freguesia?

«O Executivo da junta de freguesia de S. Vicente está 
a trabalhar exaustivamente, e não irá desapontar os 
Vicentinos que nos deram a confiança nas urnas. 
Estou convicto de que o Plano traçado para o mandato 
está a ser cumprido na íntegra, e até, em alguns casos, 
temos encurtado os prazos de execução. Mas, o mais 
importante é a adesão dos eleitores da Freguesia ao nosso 
projecto de trabalho. E, para o tornar exequível, conto 
com o enorme contributo de todos, nomeadamente 
do Executivo, dos funcionários e dos técnicos que nos 
acompanham, bem como do grupo de voluntários que, 
connosco abraçou a causa cívica incondicionalmente».

A oposição ao actual executivo pauta-se por ideias 
claras e comprometedoras para o bem-estar dos 
vicentinos?

«Como iniciámos o mandato há pouco tempo, não quero 
fazer essa avaliação, com receio de poder ser injusto.
Analisando as últimas assembleias, fiquei com a sensação 
de que o partido socialista está com muita dificuldade em 
gerir a derrota eleitoral. No entanto, espero que com a 
experiência adquirida ao longo dos 20 anos que geriram 
a freguesia, venham a ser mais-valias para ajudar a 
desenvolvê-la».

Como são as relações com a Câmara Municipal?

«Institucionalmente correctas, como não podiam deixar 
de ser!»

A falta de autonomia financeira 
por parte das juntas de freguesia 
condiciona o seu trabalho?

«É obvio que sim, com mais 
verbas era possível fazer muito 

mais e muito melhor». 

Que soluções seriam viáveis para uma maior 
autonomia e dignidade das juntas de freguesia, 
uma vez que vivem de perto com os reais problemas 
das populações?

«Defendo para as freguesias mais e diferentes 
competências. Inerentes a elas, defendo novas formas de 
financiamento, para que, dessa forma, o trabalho da Junta 
não fique na sombra nem na dependência dos protocolos 
de delegação de competências da câmara, mas possa ser 
autónoma, e capaz de fazer obras de grande relevância 
para a comunidade, e não um tapa buracos de todos os 
problemas».

A falta de capacidade de grande parte das juntas 
de freguesia para realizar obras condiciona 
fortemente a actuação dos eleitos perante os 
eleitores?

«As prioridades desta autarquia não se esgotam nos 
aspectos económicos. A política deste executivo 
desenvolve-se nas seguintes áreas: organização e 
modernização administrativa, planeamento, urbanismo, 
património e ambiente; acção social e solidariedade; 
educação; cultura, desporto, juventude e associativismo».

O político é um inconformado?

«Sim, sou, e não podia deixar de ser! Qualquer autarca 
deste país, e em especial de freguesia, tem que ser um 
inconformado. As pessoas, em S. Vicente, vivem a sua 
terra, são participativas e exigentes. Não posso ficar 
conformado com o desmazelo e o tempo que demoram, 
por exemplo, a substituir as lâmpadas públicas fundidas, 
com o abandono e a falta de rega das zonas verdes ou 
com os buracos das ruas e passeios que demoram uma 
eternidade a serem arranjados. Estas e outras pequenas 
obras podiam e deviam ser realizadas pelas juntas de 
freguesia. É necessário descentralizar a autarquia, 
delegando nas juntas de freguesia a resolução de 
problemas diários, que seriam prontamente resolvidos 
e, garantidamente, com menos custos. Tenho a certeza 

«Plano está a ser cumprido na íntegra»



que enquanto estas políticas não forem implementadas 
pela Autarquia, não será possível evoluir e desenvolver o 
concelho». 

O Centro Cívico de S. Vicente vai ser uma realidade 
no actual mandato?

«Este é um dos projectos que mais ambiciono e, 
lamentavelmente, a obra está parada desde Setembro. 
S Vicente, com mais de 12 000 residentes, é a terceira 
maior freguesia do concelho de Braga e, provavelmente, 
é a que tem piores instalações. 
Mas, apesar do grande atraso, acredito que, no próximo 
ano, a nossa sede possa estar em fase adiantada de 
construção, ou mesmo já concluída. Aliás, se assim 
não for, é preciso pedir responsabilidades aos nossos 
governantes e dizer-lhes que aqui vive gente bem 
formada, que honra compromissos, quer sejam escritos 

ou verbais. Penso que ninguém de bom senso atribuirá 
responsabilidades à Junta de freguesia, que, neste caso, 
é a primeira vítima de promessas não cumpridas».

Quer deixar alguma mensagem aos habitantes 
desta Freguesia?

«Deixo, acima de tudo, uma mensagem de confiança 
e esperança num futuro ambicioso. Iremos atravessar 
momentos difíceis, mas podemos ter a certeza que, as 
pessoas que estão a gerir esta freguesia, querem e vão 
fazer um bom trabalho para a população. Contamos 
com a colaboração dos trabalhadores da Junta, das 
Associações, dos voluntários e, como não podia deixar de 
ser, de todos os vicentinos. Iremos, certamente, procurar 
e encontrar soluções para todos. Esta é a mensagem 
que eu deixo, com toda a franqueza, à população de São 
Vicente». —

Carlos Almeida, 
representante da CDU na 
Assembleia de Freguesia de S. 
Vicente, não arrisca um balanço 
da actual gestão do executivo. 
Faz oposição para defender a 
freguesia e sua população. O 
clima de tensão e instabilidade 
entre freguesia e câmara 
não ajudam nas relações 
bilaterais, uma vez que os jogos 
partidários, muitas vezes, falam 
mais alto.

Que balanço faz da actual 
gestão da junta de freguesia?

«Penso que é um pouco cedo 
para se fazer uma apreciação 
rigorosa e fidedigna. Em todo 

caso há a registar alguns aspectos, tanto positivos como 
negativos.
Em primeiro lugar quero deixar claro que, na minha 
opinião, existem limitações, nomeadamente a falta de 
autonomia política e financeira, o que condiciona, e muito, 
a intervenção das Juntas de Freguesia, principalmente as 
urbanas.
Quanto a S. Vicente, nota-se, no entanto, um rompimento 

com alguns hábitos do passado, que marcaram a gestão 
do PS na Junta nas últimas duas décadas. Fica claro o 
esforço na mudança da imagem e uma certa aposta na 
modernização dos serviços. Tal aposta não é suficiente 
por si, é necessário que se traduza em resultados.
Noutro sentido, tive oportunidade de manifestar o 
meu desacordo em relação a algumas medidas deste 
Executivo, nomeadamente em relação ao Regulamento 
de Taxas, que me parece penalizador para as famílias, e 
em relação ao Regulamento dos Jardins de Infância, que 
cria, no meu entender, medidas de coacção muito graves.
O Plano de Actividades para 2010 é ambicioso. Estarei 
atento e exigirei deste executivo o seu cumprimento».

A oposição contribui com ideias para o debate e 
resolução dos problemas da junta de freguesia?

«Esta é uma questão que se põe em diversas situações. 
Quero deixar claro que não partilho a visão de que a 
oposição é um conjunto, um elemento único. Da oposição 
na Assembleia de Feguesia de São Vicente, fazem parte, 
hoje, o PS e o PCP. E não tenho dúvidas da importância 
de que se reveste fazer esta demarcação. Assim como, no 
passado me demarcava da oposição do PSD. De resto, as 
semelhanças que existem são entre esses dois partidos, 
PS e PSD.
Quanto aos contributos, e porque entendo que me devo 
referir apenas aos do PCP, penso que podem constituir 
uma mais-valia para a Freguesia. Note-se, por exemplo, 

«Vou estar atento à execução do mandato»
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as propostas que o PCP conseguiu incluir nas Opções 
do Plano de Actividades da Junta para 2010. Da mesma 
forma, devo sublinhar que quando o PCP se opõe a alguma 
medida deste executivo, fá-lo sempre com o sentido de 
defender a população e os interesses da Freguesia».

As assembleias de freguesia deveriam ser mais 
participadas pela população?

«A participação dos cidadãos nos órgãos de poder 
local é um elemento essencial para a concretização da 
Democracia, na sua vertente participativa. Não pode ser 
condição única mas é, certamente, indispensável. Para 
tal, é importante não só a divulgação e o envolvimento 
das pessoas nos assuntos da Freguesia, mas também, e 
mais importante, a dignidade que se dá à Assembleia de 
Feguesia.
É importante que os membros da Assembleia saibam 
cumprir o seu papel de representantes das populações, 
da mesma forma que também o é que as pessoas que 
assistem às sessões fiquem com a certeza de que vale 

a pena fazê-lo, o que, sinceramente, muitas vezes não 
acontece». 

Como avalia as relações entre a junta de freguesia 
de S. Vicente e a câmara municipal de Braga?

«Este é talvez o problema maior da gestão autárquica. 
Acontece que, pelo facto do partido que é poder na 
Câmara ser diferente do que está no poder na Freguesia, 
existe um clima de tensão e instabilidade, quando não 
devia ser assim. Os jogos partidários falam mais alto 
muitas vezes. Questiono-me se o Centro Cívico de S. 
Vicente já não estaria pronto se tivesse sido o PS a ganhar 
as eleições na Freguesia.
No entanto, penso ser útil que da parte da Junta e dos 
membros do seu Executivo se assuma uma posição firme 
e coerente, na sua relação com a Câmara, exigindo que 
esta cumpra o seu papel, reclamando quando assim não 
acontece e estabelecendo contactos regulares com os 
Vereadores dos diferentes pelouros». —

José Maria Gago, líder do Partido 
Socialista na Assembleia de 
Freguesia Vicentina, acredita 
que o actual plano não mais é 
que a continuidade do plano 
traçado pelo PS no mandato 
anterior, embora com outra 
roupagem. Enquanto oposição 
responsável, preocupa-se com 
a resolução dos problemas 
dos vicentinos. O resultado 
dos contactos com a Câmara 
são nulos, afirma aquele 
responsável.

Que balanço faz da actual 
gestão da junta de freguesia?

«A Coligação, quando oposição,  
criticava constantemente o programa e a actuação do 
anterior executivo, agora como poder, limita-se muito 
timidamente, embora com outra roupagem, a dar-lhe 
continuidade».

A oposição contribui com ideias para o debate e 
resolução dos problemas da junta de freguesia?

«O PS enquanto oposição responsável, preocupa-se 
mais com a resolução dos problemas da freguesia, 
não deixando no entanto de participar com a junta, 
essencialmente com ideias para a elaboração do plano 
anual de actividades/orçamento».

As assembleias de freguesia deveriam ser mais 
participadas pela população?

«Numa freguesia com cerca de 10.000 eleitores e não 
12.000 como disse o presidente na apresentação do site 
da junta, a população deve marcar presença e intervir 
nas assembleias, apresentando sugestões, enriquecendo 
o debate, participando assim no desenvolvimento da 
freguesia e  não deixar que alguns o façam com ideias 
encomendadas».

Como avalia as relações entre a junta de freguesia 
de S. Vicente e a câmara municipal de Braga?

«O Sr. Presidente da Junta, lá vai dizendo que reúne com 
os Srs. Vereadores, Técnicos etc. mas os  resultados são 
nulos o que não acontece com as outras freguesias que 
também não são da cor política da Câmara». —

«Dizemos não às ideias encomendadas»
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Iniciativa inédita da junta de freguesia teve
lotação esgotada
O Festival da Primavera que decorreu no dia 19 de Março do corrente, no auditório 
Vita, em Braga, teve lotação esgotada. Numa iniciativa inédita da junta de freguesia 
de S. Vicente, o evento juntou vários agrupamentos musicais da freguesia vicentina, 
representando verdadeiros pilares da cultura bracarense. Em simultâneo, foi 
comemorado o Dia do Pai. O primeiro agrupamento musical a pisar o palco foi o 
Coro das 10h, seguido da actuação do Grupo Coral e Instrumental de S. Vicente 
e do grupo Apocalipse. A meio da noite mudou-se de timbre no Festival da 
Primavera, quando se assistiu à actuação dos CABçudos, Ana Gomes e 
finalmente, à Rusga de S. Vicente. No final do 
espectáculo foram distribuídos, por todos os representantes dos 
grupos intervenientes, troféus de participação, elaborados manualmente pela 
Formadora Cristina Aguiar, que tem a seu cargo o curso de artes decorativas, a 
decorrer na sede da Junta de Freguesia de S. Vicente.
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A última assembleia de freguesia de S. 
Vicente aprovou por maioria, com os 
votos favoráveis da coligação Juntos por 
Braga, o regulamento interno de apoio 
sócio educativo aos jardins-de-infância 
da freguesia. A CDU votou contra 
o documento e o Partido Socialista 
absteve-se. A reunião magna vicentina 
teve lugar do auditório do liceu Sá de 
Miranda, no passado dia 25 de Junho.
Antes da votação, o referido regulamento 
interno foi posto à discussão por parte 
de Carlos Lopes, presidente da mesa da 
assembleia. O documento foi alvo de 
alguns reparos por parte da oposição, 
nomeadamente no que respeita às 
coimas a aplicar por parte de quem não 
o cumprir.
Carlos Almeida, o representante da 
CDU, criticou a excessiva carga coerciva 
do documento no que respeita às coimas 
e à rigidez dos horários, nomeadamente 
aos atrasos previstos no final do dia, 

quando aos pais ou encarregados de 
educação vão buscar as crianças.
O ponto número dois da ordem de 
trabalhos, referente à acta nº 3 da última 
reunião da assembleia de freguesia, 
realizada no dia 28 de Abril, foi aprovado 
com duas abstenções do Partido 
Socialista.
De resto, foi ainda contemplado nesta 
assembleia uma intervenção de Jorge 
Pires, presidente da junta de freguesia de 
S. Vicente, para responder às perguntas 
que foram sendo solicitadas pelas 
diferentes bancadas parlamentares e 
informar os presentes da actividade que 

o executivo vem desenvolvendo ao logo 
destes primeiros 240 dias de mandato.
Foram ainda apresentados votos de 
pesar pelo recente falecimento de José 
Saramago e uma solicitação ao actual 
executivo para iniciar diligências junto 
das entidades competentes para a 
colocação de uma barreira protectora 
para crianças junto à rotunda da Volvo e 
à variante de Prado.
Uma nota final para a presença de dois 
novos elementos no elenco da bancada 
socialista na assembleia de freguesia de 
S. Vicente, em substituição de outros 
que saíram.

Assembleia de Freguesia
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Peças únicas e criativas feitas à mão, tais como vários tipos de bijutaria, trabalhos 
em feltro e objectos de decoração, foram algumas das propostas artesanais que 
encheram a Feira de Artesanato que teve lugar no fim-de-semana de 17 e 18 de 
Julho, na Praça Mouzinho de Albuquerque, em S. Vicente. 
A iniciativa, que despertou a curiosidade dos visitantes, teve o apoio da associação 
cultural “Sementinhas ao Vento” e do agrupamento de escolas Dr. Francisco 
Sanches.
No capítulo da animação musical, a organização do evento convidou o grupo de 
música regional “Os Bragueses” e também os “Pulse “, esta última com o estilo de 
rock alternativo e oriunda da freguesia vicentina.
Já no dia 18 de Julho, actuaram no recinto da Feira a “Escola Nuguel Music”, que 
igualmente apresentou a turma de guitarras da formação da Junta de S. Vicente. 
Ana Gomes, cantora de Bossa Nova, vicentina e solista dos “Apocalipse” brindou os 
presentes com sua voz inconfundível.
Os “CABçudos”, grupo de música regional, sediado em S. Vicente, fecharam o leque 
de actuações.
A excelência musical a todos contagiou, pelo que uma vez mais ficou bem provado 
que vale a pena dar a conhecer o talento, muitas vezes esquecido dos artistas de S. 
Vicente.
O apoio logístico de bebidas e refeições ligeiras foi assegurado pelo Soarense 
Futebol Clube e pelo Agrupamento XIX dos Escuteiros de S. Vicente.
Dado o grande êxito obtido, tudo leva a crer que iniciativas deste género voltem a 
repetir-se futuramente.

Peças únicas e criativas encheram Feira de Artesanato de S. Vicente
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Marcha solidária inédita em 
S. Vicente
Numa iniciativa inédita, a junta de freguesia de S. Vicente promoveu 
uma Caminhada Contra o Cancro, no passado dia 17 de Julho, 
aproveitando a oportunidade para fazer a promoção de estilos de vida 
saudáveis junto da população.

 A caminhada contou com preciosa colaboração do Núcleo Regional 
do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, cuja responsável, Odete 
Fernandes, aproveitou a oportunidade para fazer a divulgação do 
trabalho até aqui desenvolvido em prol dos doentes do foro oncológico.

Os bombos e as gaitas de foles da Equipa Espiral animaram a 
caminhada. O percurso teve início na praça Mouzinho de Albuquerque, 
tendo depois seguido pelas ruas de Santo André, de S. Vicente, Avenida 
Artur Soares e pelos dois principais bairros da freguesia. Participaram 
ainda o grupo desportivo Soarense, os escuteiros do agrupamento 
XIX S.Vicente Braga, a farmácia Santos, a Cidadela Electrónica, a 
CM.Braga, a PSP e o Grupo Espiral.

Em declarações aos jornais da cidade, Jorge Pires, presidente da junta 
de freguesia, adiantou que «a partir de Setembro próximo a junta que 
lidero vai continuar a promover estilos de vida saudáveis junto da população sénior, com a realização de sessões de 
ginástica na escola Sá de Miranda. Esta instituição de ensino vai ceder-nos o ginásio fora do horário escolar».

A junta de S. Vicente quer repetir esta marcha solidária, aliando o objectivo da promoção da actividade física e causas 
solidárias. Jorge Pires garante também que o objectivo é juntar outras instituições a esta iniciativa para lhe dar ainda 
mais visibilidade.

Delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro em Braga
Um dos grandes objectivos desta caminhada foi a realização de uma acção de sensibilização para a criação, em Braga, 
de uma delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Os números são bem esclarecedores. De acordo com Odete 
Fernandes (responsável pelo serviço de angariação de fundos da instituição), «a Liga duplicou este ano o apoio aos 
doentes oncológicos e suas famílias. Em 2009 foram apoiados cerca de 10 mil pacientes».

«A prevenção é determinante para vencer o Cancro. A Liga está neste momento a levar a toda a região Norte os 
rastreios oncológicos, nomeadamente, da mama, da pele e, brevemente, do colo do útero. A luta contra o Cancro é 
uma luta difícil, mas com a ajuda da população e de iniciativas com esta que foi promovida pela junta de freguesia de 
S. Vicente, sentimos a esperança de que conseguiremos vencer», finalizou aquela responsável.

Caminhada Contra o Cancro juntou dezenas de entusiastas



A Associação Vicentina teve início há cerca de 15 anos 
com a realização das Conferências Vicentinas. Na altura, 
quem liderava os destinos da paróquia era o padre 
Queirós.
Em 1993, a actual Associação efectuou um levantamento 
das carências da população no bairro das Andorinhas, 
uma vez que a freguesia estava carenciada de apoio 
social. Foi assim que foi criada a conferência de S. Vicente 
de Paulo, na freguesia de S. Vicente.
«A partir daqui começamos a dar o apoio possível com a 
ajuda preciosa de amigos e de outras pessoas que foram 
colaborando na distribuição de géneros alimentícios, 
roupas e outros objectos. Nas épocas festivas 
melhorávamos estas ofertas», refere João Manuel.

«Após um estudo em toda a freguesia e o preenchimento 
de uma ficha familiar, rapidamente chegamos à conclusão 
que havia muitas famílias com muitas necessidades. 
Ajudamos com roupas, alimentos e reparações em 
habitações. Estas ajudas, protagonizadas ainda pela 
conferência de S. Vicente de Paulo, não eram suficientes. 
Era preciso criar na freguesia uma estrutura de apoio 
mas diariamente. É uma necessidade que ainda hoje se 
mantém.»

«Há cerca de sete anos, falei ao então padre Pereira que 
apoiou a ideia de avançar para outro tipo de estrutura. 
Pedi uma audiência à junta de freguesia da altura que me 
disse que havia alguns terrenos vagos e era uma questão 
de efectuar o pedido à câmara municipal de Braga», 
adianta.
«Fomos então contactar a autarquia de Braga onde 
fomos recebidos em audiência pelo seu presidente. 
Ficou destinado um terreno perto da Volvo, mas 
o processo arrastou-se e ficou parado. Entretanto 
fizemos uma candidatura ao programa PARES na qual 
não fomos contemplados. Mas tudo isto tem de ter 
a comparticipação da Segurança Social (SS), como é 
evidente. Depois de analisar o terreno, a SS não aprovou 
a construção. Por fim, e após nova incursão pela câmara 
municipal, surgiu um terreno de vago nas Andorinhas, 
local onde se mantém actualmente. Aqui a SS aprovou o 
local», assegura.
É então aqui que começa propriamente a aventura da 
Associação Vicentina (2003/2004). Sem dinheiro para 
nada, a instituição foi começando a angariar apoios 
e verbas com a realização de actividades, tais como 
passeios e voluntariado. Foi então a partir daqui que a 
Associação começou a amealhar dinheiro.

Obra de referência para 
breve
A nível de obra, a Associação 
Vicentina tem já em projecto 
o Lar de Idosos, o Centro de 
Dia, o Apoio Domiciliário 
e a Creche. Tudo isto vai 
“nascer” no bairro das 
Andorinhas. O programa de 
apoio apenas contemplou as 
verbas para a creche, nesta 
primeira fase.
Em relação a esta última 
valência (creche) já estão 
garantidas as verbas para a 
sua construção. Dos mais de 
500 mil euros orçamentados, 
cerca de 405 mil vão ter 
comparticipação comunitária, através do FEDER. O início 
da obra está previsto para Setembro próximo e a sua 
abertura para Setembro de 2011.
«Em relação ao Lar de Idosos, a Associação Vicentina já 
providenciou a 2ª fase de candidatura, estando previsto 
um orçamento de um milhão e quinhentos mil euros para 
a execução da obra. Se houver apoios melhor, se não 
houver, a Associação avança mesmo com a obra. Não 
podemos esperar mais», garante João Manuel.
Em termos de utentes - numa garantia dada por João 
Manuel, a creche vai acolher cerca de 66 crianças, o Lar 
vai ter 33 inquilinos, o Centro de Dia vai albergar 47 idosos 
e a Apoio Domiciliário vai estender-se por 60 carenciados.

Outras actividades da “Vicentina”
Para além das actividades descritas, a Associação 
Vicentina presta outro tipo de apoios. Em 2006 criou o 
Gabinete de Apoio Social. As pessoas que nos contactam 
não vão à Segurança Social. Esse trabalho é feito por 
nós, fazemos uma espécie de triagem. Para além disto, 
temos igualmente a funcionar nas nossas instalações um 
apoio com uma psicóloga, uma educadora social e uma 
administrativa. Todas estas actividades são suportadas 
pela Segurança Social, em termos de vencimentos, mas 
o pessoal pertence à Associação Vicentina.
De acordo com João Manuel, presidente da direcção 
da Associação Vicentina, «queremos criar todas as 
estruturas para dar apoio essencialmente aos idosos. 
Neste momento, com a ceia de Natal de 2009 apoiámos 
cerca de 130 famílias e os cabazes de Natal orçaram em 
cerca de 800 euros».
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A junta de freguesia de S. Vicente já deu início à actividade de Voluntariado de 
Proximidade com uma reunião que teve lugar na junta de freguesia de S. Vicente. 
A iniciativa contou com as presenças de Jorge Pires, Alda Ferreira, da Associação 
Vicentina, de Amélia Pereira coordenadora do Banco Local Voluntariado de Braga e 

de cerca de 12 voluntárias.
Neste primeiro encontro 
para acertar agulhas, os 
intervenientes nesta acção 
de apoio social aos mais 
carenciados ficaram a conhecer 
alguns dos problemas 
que afligem a freguesia, 
nomeadamente ao nível da 
falta de apoio aos idosos.
De acordo com Amélia 
Pereira, que trabalha para a 
Comissão Nacional para a 
Promoção do Voluntariado 
«esta iniciativa destina-se a 
idosos sem retaguarda familiar 
e deficientes. Todo o grupo 
que vai iniciar o voluntariado 
de proximidade já teve 
formação específica na área. 
Vão ser formados grupos 
de dois voluntários que vão 
acompanhar as necessidades 
diárias dos idosos e 

deficientes», garantiu aquela responsável.
«Vamos trabalhar preferencialmente em bairros sociais. O voluntário de proximidade 
não vai substituir ninguém, mas apenas dar apoio e quebrar o isolamento. Vamos 
reunir mensalmente para debater os problemas surgidos no dia-a-dia e melhorar 
desempenhos», referiu Amélia Pereira.
Para Alda Ferreira, coordenadora do Gabinete de Atendimento e Acompanhamento 
Social de S. Vicente da Associação Vicentina, «cada vez há mais idosos, a retaguarda 
familiar não existe ou é escassa. Quero frisar que o voluntariado de proximidade que 
fazemos é diferente do apoio domiciliário, não interferimos nesta última. As redes 
de vizinhança acabam por divulgar o nosso trabalho, uma vez que muitos idosos não 
nos procuram para apoio e daí não sabermos a real dimensão deste flagelo social 
que é o isolamento dos mais velhos», referiu a jovem assistente social.

Os Bancos Locais de Voluntários são um local de encontro entre as pessoas 
que desejam ser voluntárias e as organizações promotoras do voluntariado. O 
voluntariado de proximidade é a actividade desenvolvida pelos voluntários a nível 
local, baseadas nas relações de proximidade no sentido de prestar apoio pessoal e 
social a pessoas, famílias ou instituições em contexto domiciliário e/ou institucional, 
procurando dar resposta a problemas que não carecem de uma resposta específica 
de natureza profissional.
O Banco Local de Voluntariado de Braga tem sede na rua D. Frei Caetano Brandão e 
funciona das 10h às 12h e das 14h30m às 16h30m (ajustável às necessidades).

Voluntários de proximidade já estão no terreno

Os alunos finalistas do 
jardim de infância da Quinta 
das Fontes e Quinta da 
Veiga festejaram o seu fim 
de ano com muita animação 
e alegria.
Os alunos desfilaram 
mascarados na presença 
dos pais, encarregados de 
educação, educadores e 
auxiliares.
Este foi mais um momento 
simbólico para os alunos. 
A junta de freguesia de S. 
Vicente foi representada 
pelo vogal do executivo 
Domingos Alves.

A primeira actuação dos 
novos guitarristas agradou 
ao público, o que vem 
mostrar, que a formação é 
algo essencial, seja em que 
campo for. Estes jovens 
ficaram mais “ricos” em 
termos de conhecimentos, 
o que constitui, sem dúvida, 
uma mais valia para eles. 
Quem sabe se daqui não 
nascerão novos talentos 
musicais.

A aposta na formação por 
parte da junta de freguesia 
de S. Vicente constitui uma 
das promessas eleitorais e já 
começa a dar frutos.
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«A catequese é a principal preocupação»
Padre Carlos, pároco da freguesia de S. Vicente aceitou de imediato falar ao boletim 
da junta de freguesia. Enumerou as suas principais preocupações nos destinos dos 
paroquianos vicentinos, apontou algumas farpas ao executivo anterior e abordou o 
escândalo que actualmente assola a Igreja Católica: a pedofilia.

«Nesta altura do ano a actividade da paróquia parou um bocado. A catequese acabou, 
fizeram-se as primeiras comunhões, as profissões de fé. Com estas festas, o trabalho na 
paróquia amainou um pouco».

Em entrevista ao nosso boletim, padre Carlos referiu que «ao longo do ano, de facto a 
catequese é uma das minhas maiores preocupações, na medida em que estamos a lidar 
com crianças, estão a aprender o aspecto religioso. Serão aquilo que conseguirmos 
comunicar e por isso é que a catequese é uma das actividades primordiais da paróquia. 
Depois das crianças estão as pessoas idosas que merecem toda a nossa atenção, o 
nosso carinho e a nossa disponibilidade», reiterou.

«Estamos ligados à diocese, como não poderia deixar de ser. A diocese é a entidade 
máxima deste território com o responsável máximo que é o arcebispo e nós somos uma pequena parcela desse 
território».

Adiantou ainda que «as nossas relações com D. Jorge Ortiga são óptimas, não poderiam ser de outra forma senão 
“puxavam-me as orelhas”. Há uma grande abertura neste aspecto, aliás, tivemos a visita pastoral à qual D. Jorge foi 
muito atencioso, não só comigo mas também com as pessoas, ficou admirado pela anuência das pessoas mostrando 
igualmente grande satisfação com o evento. Com tudo isto as relações são boas, não propriamente institucionais, 
mas relações fraternas. D. Jorge Ortiga prima muito pelas relações fraternas».

Em relação à festa de S. Vicente, padre Carlos referiu que «esta festa que se realiza em Janeiro é a festa da Irmandade. 
A Irmandade é que trata disso. Neste processo, apenas sou mais um agente no aspecto religioso (apenas celebro a 
eucaristia). Dá-me a impressão que a festa de S. Vicente está como há duzentos/trezentos anos, em que a criança leva 
uma vela ao santo, essa vela é depositada junto ao santo que depois são vendidas novamente. A festa não purifica 
estas coisas ancestrais, antigas e estamos a celebrá-la como há três séculos».

«VAMOS COOPERAR COM A NOVA JUNTA»

«Para mim o novo elenco da junta de freguesia é sempre visto com grande expectativa, na medida em que no elenco 
governativo anterior era mais do mesmo, mas isto sem me meter em política. Perante esta nova junta de freguesia, 
embora em campos diferentes, temos de colaborar, até porque a junta tem de procurar o bem-estar material das 
pessoas, a paróquia tem de procurar também este bem-estar mas interior, imaterial, espiritual. Embora por caminhos 
diferentes, temos de procurar o mesmo objectivo que é a felicidade das pessoas. É meu dever colaborar, respeitando-
nos mutuamente e nesse sentido não tenho dúvidas que assim será. O presidente é uma pessoa crente, mas mesmo 
que não o fosse, estaria sempre na disponibilidade de colaborar com ele na medida em que vejo tanto a acção dele 
como a minha esse procurar de bem-estar», alertou o sacerdote.

PEDOFILIA: ALGO HORRENDO

Em relação à problemática da alegada pedofilia na Igreja o sacerdote abriu o livro e foi dizendo à nossa reportagem que 
«houve mais empolamento do que aquilo que aconteceu na realidade. A pedofilia é algo horrendo, não tem qualquer 
classificação seja quem for. Quem a pratica penso que são pessoas transtornadas, sejam políticos ou sacerdotes como 
infelizmente tem acontecido. Se pode haver mil políticos que abusem sexualmente das crianças e se houver dois 
sacerdotes que a pratiquem estes dois últimos são falados muito mais que os políticos. Neste capítulo, a comunicação 
social não primou por uma honestidade intelectual, na medida em que foi muito tendenciosa faltando à verdade nas 
proporções devidas», finaliza padre Carlos.
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Padre Carlos, em entrevista exclusiva ao boletim da junta de freguesia



«A continuidade da Rusga está garantida 
pelos elementos mais novos da associação»
“Todas as actividades em curso na Rusga de S. 
Vicente de Braga - Grupo Etnográfico do Baixo Minho, 
nomeadamente, as tertúlias, a retoma do Entrudo, as 
exposições itinerantes são para ter continuidade no 
futuro. O empenhamento dos elementos mais novos dá 
essa garantia, revela José Pinto, presidente da direcção, 
na inauguração da exposição retrospectiva dos 45 anos 
de actividade daquela colectividade. 

“Os serões do burgo são uma iniciativa com estatuto 
adquirido. Futuramente, já estão garantidas muitas 
sessões, a julgar pelos convidados que já confirmaram a 
sua presença”.

“A questão da exposição itinerante é para continuar. 
Temos muitos concelhos a solicitá-la. Ela retrata o trajar 
de todo o Baixo Minho e são vários os concelhos que 
compõem a região geoetnográfica baixo-minhota”.

“A corrida do Entrudo está garantida para os próximos 
tempos porque foram os mais novos que assumiram essa 
responsabilidade e estão muito envolvidos nesta tradição 
carnavalesca”, adianta.

Lançamento de CD

Uma iniciativa de capital importância para a associação 
foi a criação de um repositório fonográfico. “Pretendemos 
com esta iniciativa salvaguardar todo o património ao 
nível sonoro, o nosso reportório”.

“Dos mais de quarenta temas que estão gravados e 
guardados nesse repositório, escolhemos oito temas que 
deram origem ao trabalho discográfico, cujo lançamento 
aconteceu no passado dia 26 de Junho, no palacete de 
Infias”.

“A própria história da Rusga de S. Vicente é ela própria 
um património a preservar. Foi com essa intenção 
que decidimos elaborar esta exposição retrospectiva 
comemorativa dos 45 anos da Rusga de S. Vicente. 
Através dela facilmente se constata que a Rusga é um 
património da freguesia, da cidade e do país”, assegura 
aquele responsável.

O lançamento do CD teve como prato forte o encontro 
entre os antigos e actuais elementos da Rusga de S. 
Vicente e serviu igualmente para cortar o bolo de 
aniversário com toda a família rusgueira.

A abertura da exposição retrospectiva comemorativa do 
45º aniversário da rusga de S. Vicente, na sua sede, contou 
com as presenças de Vítor de Sousa (vice-presidente da 
câmara municipal de Braga) e de Jorge Pires (presidente 
da junta de freguesia de S. Vicente). José Pinto, cicerone 
da iniciativa teve oportunidade de passar em revista 

todos estes anos com uma mostra ímpar e valiosa de 
todo o património material e imaterial da associação. 
Começou por referir o traje à lavradeira típico desta 
região e a primeira participação num jantar de reis.

Percorrendo a exposição, foram referidos o entrudo, 
as exposições temáticas, as visitas efectuadas e os 
espectáculos internacionais já efectuados e que tiveram 
início em 1997.

Maria Barroso e Maria José Rita já foram madrinhas da 
associação, esperando que Maria Cavaco Silva siga o 
exemplo das suas antecessoras. O convite está feito, 
falta a confirmação.

Vitor de Sousa lembra Fecisco

Jorge Pires: “Embaixadores da freguesia”

No final da visita guiada pela História da associação, 
Vítor de Sousa lembrou o percussor: Fecisco. Saudou a 
associação pelo seu papel ímpar na promoção da cultura 
popular e na preservação 
de um património cada 
vez mais valioso. Também 
é por esta via que se 
fortalecem e preservam 
os laços de identidade.

Para Jorge Pires, a rusga 
de S. Vicente representa 
bem a freguesia nos 
espectáculos que 
promove. Realiza um 
trabalho meritório. 
São uns verdadeiros 
embaixadores da 
freguesia vicentina. Em 
final de discurso, lembrou 
a disponibilidade total da 
junta de freguesia em 
colaborar em tudo o que 
for necessário para levar 
cada vez mais longe o 
nome da associação e 
para que os vicentinos 
sintam orgulho neste 
marco incontornável 
da cultura popular 
portuguesa.
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Junta de S. Vicente reúne 
com moradores do Areal e 
Pachancho

A junta de freguesia de S. Vicente reuniu com 
o Grupo Acção Areal Pachancho (GAP) para dar 
conta ao executivo vicentino dos problemas que 
afectam aqueles locais habitacionais da cidade 
de Braga.

Cansados de não obter respostas por parte 
das entidades da cidade, um pequeno grupo 
de moradores das urbanizações do Areal e 
Pachancho alertou Jorge Pires para os problemas 
que se arrastam há anos, naqueles complexos 
habitacionais.

A junta de freguesia de S. Vicente não ficou, 
aliás, como seria de esperar, indiferente aos 
problemas existentes naquela zona da cidade.

O primeiro passo a dar pelo GAP será a criação 
de uma associação de moradores para assim 
prosseguir com acções concretas de cidadania 
com o objectivo de obter respostas e prazos para 
a resolução dos vários problemas que afectam 
as urbanizações do Areal e Pachancho.

No decorrer da reunião, foram enumerados 
ao executivo vicentino alguns dos problemas 
existentes, nomeadamente, prédios devolutos, 
casas em ruínas, prostituição, assaltos, 
acumulação de lixos, zonas destinadas a espaços 
verdes transformadas em selvas cheias de lixo, 
entre outros.

Moradores das Andorinhas 

reivindicam resolução de problemas

A Associação de Moradores das Andorinhas reuniu com a junta 
de freguesia de S. Vicente para transmitir ao chefe do executivo 
alguns dos problemas que afectam aquele bairro no centro da 
cidade de Braga.

Flávio Vieira, presidente da direcção da associação enumerou a 
Jorge Pires alguns dos problemas que afectam a urbanização, 
nomeadamente a existência de ratos a passear pelos jardins 
que, devido à existência de um parque infantil, pode causar 
problemas nas crianças que lá estão a brincar.

Para além disso, existe um passadiço junto aos blocos 5 a 9 
do referido bairro cujo piso é de terra e que durante o tempo 
quente e seco provoca constrangimentos devido ao imenso pó 
que se levanta. Os moradores destes blocos não conseguem 
abrir as janelas devido à poeira. O sistema de rega dos jardins 
que ornamentam o bairro também apresenta deficiências de 
funcionamento.

Os moradores do bairro das Andorinhas querem ver estes e 
outros problemas resolvidos, para uma vivência mais saudável 
e digna. A junta de freguesia, como entidade representativa dos 
interesses e anseios da população de S. Vicente, vai interceder 
junto da entidade com responsabilidades directas nestes casos, 
ou seja, a câmara municipal.

Como última reivindicação na actual reunião, Flávio Vieira 
solicitou ao presidente da junta de S. Vicente que interceda 
junto da direcção da Associação Vicentina para a limpeza 
do terreno onde irá ser construída a Creche e o Lar de Idosos 
daquela agremiação. Este terreno possui muita vegetação já 
alta e propícia à propagação de animais indesejados.
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O presidente do Soarense Sport 
Clube, acredita na nova sede em 2012. 
Quer mudar mentalidades e cooperar 
mais estreitamente com o Bairro da 
Misericórdia. As relações institucionais 
com a actual junta de freguesia são as 
melhores, mas pretende aprofundá-las 
com a realização de reuniões trimestrais.

«Nós temos na nossa posse documentos 
da Associação de Futebol de Braga, que 
dizem que o Soarense nasceu em 1926. 
No entanto, existem pessoas daqui da 
rua que dizem que o clube ainda é mais 
antigo. Contudo, a realidade que está 
documentada é a de 1926. Fizemos as 
bodas de diamante com os 75 anos e 
coincidiu com a subida de divisão. Nos 
oitenta anos do clube também subimos 
de divisão», revelou João Silva à nossa 
reportagem.
«A mística do clube é muito forte. Quem 
lá entra dificilmente sai. Entre os clubes 

da freguesia não há rivalidade nenhuma. 
A rivalidade em termos futebolísticos com 
o Bairro da Misericórdia já foi. Foi quando 
o bairro tinha equipa. Neste momento não 
tem. Havia aí uma certa rivalidade mas 
era em relação ao campo de futebol onde 
neste momento estamos inseridos. Antes 
disso jogávamos no campo da Ponte e 
no campo das Camélias», lembra aquele 
dirigente.
«Em 2009, foi feito um protocolo entre os 
dois clubes e a câmara municipal de Braga. 
Enquanto nos outros campos jogávamos 
gratuitamente, nesta altura pagamos uma 
mensalidade ao Bairro da Misericórdia. 
Neste protocolo, que é para levar avante, 
temos as nossas instalações (balneário, 
arrecadação, etc) dentro do próprio 
campo da Mata da Ordem».
«O protocolo assinado prevê ainda os 
tempos para os jogos, para os treinos, 
para os balneários, tem lá tudo. Neste 
momento já funciona há um ano e não 
tem havido qualquer tipo de problema. 
A câmara municipal cedeu o espaço e 
o Bairro exigiu serem eles a explorar o 
recinto de jogo. Apesar desta situação, os 
objectivos desportivos do Soarense foram 
alcançados», revela com orgulho.

«Queremos equipa de juniores»
«Em termos de futebol estávamos a 
pensar criar uma equipa de juniores e como 
estamos inseridos no campo da Mata 
da Ordem com o Bairro da Misericórdia, 
estava pensado incluir na equipa de 
juniores do Soarense todos os atletas 
que viessem dos juvenis e das escolas do 
Bairro. Estava previsto acontecer este 
ano mas não foi possível por uma série 
de contingências. No futuro prevemos 
que isso venha a acontecer. Se para o 
próximo ano o Soarense tiver uma equipa 
de juniores é porque o Bairro vai deixar de 
ter esse escalão e haverá, logicamente, 
um entendimento entre ambas as partes», 
assegura João Silva.
«Ainda em termos de modalidades, o 
Soarense também tem um escalão de 
veteranos em atletismo, com cerca de 
10 atletas. Estão vocacionados para 
maratonas. O responsável pela valência 
do atletismo é o nosso actual director 
financeiro».
Para o presidente do clube, «a actual 
estrutura directiva do Soarense tem uma 

intenção muito clara que é cooperar. 
Estamos contra as rivalidades. Essas só 
deverão existir dentro campo. Depois do 
jogo acabar acaba também essa postura».
«Neste momento vivemos das quotas dos 
associados, que não é muito. Temos cerca 
que 350 sócios pagantes que contribuem 
com cerca de 2 euros, aproximadamente. 
Para além disso, temos um orçamento 
que ronda os sete mil euros, fruto de 
patrocínios. O nosso principal partner é a 
Mebra».

Nova sede em 2012
«Em termos de sede da colectividade 
já temos projecto e terreno. As novas 
instalações do clube vão ser perto das 
actuais, na rua do Loureiro. Luís Machado, 
arquitecto, ofereceu-se para executar 
todo o projecto de arquitectura, o que é 
uma preciosa ajuda. Em princípio, vamos 
inaugurar a nova sede em 2012».
«As relações institucionais com o actual 
elenco governativo da junta de freguesia 
de S. Vicente são as melhores. Em termos 
de valores de comparticipação, estamos 
de acordo com a actual política de Jorge 
Pires. Vão manter-se os mesmos valores 
do ano transacto. Compreendemos 
perfeitamente essa posição, uma vez 
que existem fortes constrangimentos 
orçamentais a nível nacional e as 
autarquias também sofrem com essa 
situação», lamenta.
«No entanto, através de rigorosos relatórios 
de contas que serão apresentados, poderá 
haver uma excepção em termos de apoios 
financeiros. Contudo, no início de cada 
época, fazemos um torneio de futebol 
com o total apoio da junta de freguesia. 
Este apoio pode revestir a forma de 
financiamento ou de fornecimento de 
material».
Para um relacionamento mais profícuo e 
duradouro, a direcção do Soarense Sport 
Clube propôs à presidência da junta de 
freguesia de S. Vicente a realização de 
reuniões trimestrais na sede da junta. 
«Pretendemos com esta medida dar 
conhecimento mais estreito da actividade 
do clube e para que a junta de freguesia 
possa acompanhar mais de perto toda a 
nossa actividade», finalizou João Silva.

«Nova sede em 2012»

João Silva
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Fundado em 1958 e inscrito na Associação 
de Futebol de Braga, O Grupo Desportivo 
Bairro da Misericórdia aposta forte na 
formação cívica e desportiva dos seus 
jovens atletas. António Fontes, presidente 
do clube, gostava de fazer mais, mas 
o dinheiro não chega para tudo. Para 
este “doido do campo”, a actual junta de 
freguesia tem muito trabalho pela frente, 
uma vez que o anterior executivo ficou 
aquém das expectativas, a julgar pelos 
anos que lá esteve.

«Rivalidade está na cabeça das 
pessoas»
«Inicialmente éramos um clube de 
bairro, não competíamos em nenhum 
campeonato. Começamos a nossa 
actividade a participar em campeonatos 
de futebol de salão, que eram superiores 
aos campeonatos distritais de futebol. 
Estamos a falar dos anos sessenta do 
século passado», revela António Fontes, 
presidente do Grupo Desportivo Bairro da 

Misericórdia.
«O que efectivamente lançou o Bairro 
da Misericórdia foi o facto de se sagrar 
campeão de futebol salão em 1968. Os 
jogos eram no ringue do Flávio Sá Leite. 
Era uma prova a sério», lembra com 
saudade.
«Nesta fase começaram a criar-se 
estruturas, uma direcção, mas foram 
obrigados a mudar de nome de Grupo 
Desportivo para Centro de Recreio Popular 
para se inscreverem no actual INATEL».
«Nesta altura chegaram a existir dois clubes 
no Bairro da Misericórdia, mas o Centro 
acabou por ser absorvido pelo Grupo, 
até que em 1973 chegaram à conclusão 
que a melhor opção era a fusão dos dois 
clubes. Nesta altura, na qual António 
Fontes esteve presente, queriam manter 
os dois clubes, apesar da concretização da 
fusão. Fazer um cartão de sócio com dois 
emblemas era impensável».
Em 1981 chamaram António Fontes para 
dirigir os destinos do Bairro, com alguns 
interregnos pelo meio mas foi quase 
sempre seguido.

«Não há rivalidade»
«Em relação a eventuais rivalidades entre 
os dois clubes da freguesia (Bairro e 
Soarense), António Fontes é peremptório: 
«não há rivalidade». As pessoas podem 
criar na sua cabeça aquilo que entenderem, 
o pensamento é livre. Até porque o 
Bairro nem sequer está a competir com o 
Soarense», lembra aquele dirigente. 
«No ano passado (2009), iniciámos as 
obras do campo da Mata da Ordem, 
mas ninguém acreditava que isso fosse 
possível. Durante as comemorações dos 
50 anos do clube, o próprio Mesquita 
Machado deu autorização para fazer o 
campo e na câmara chamavam-nos os “os 
doidos do campo”. Fizemos ali um milagre, 
não obstante as forças de bloqueio e 
pessoas que se acomodam», assegura.

«Objectivos ficaram aquém»
«Os objectivos da presente época 
desportiva do Bairro da Misericórdia 
não foram alcançados. Em iniciados e 
juvenis descemos de divisão, mas não foi 
propriamente descida. Efectivamente 
descemos para a 2ª divisão mas como foi 
criada a divisão de honra ficamos neste 
último escalão. Agora há três divisões em 

camadas jovens».
Pré-escolas, minis, escolas, infantis, 
iniciados, juvenis e juniores. São estes 
os escalões que o Bairro da Misericórdia 
ministra entre portas. Estamos a falar de 
mais de cem atletas se contarmos com a 
equipa de ténis de mesa. «Aliás, a única 
equipa representativa de Braga nesta 
última modalidade é a do nosso clube. Não 
temos mais formação em ténis porque não 
temos condições. E descemos de divisão 
da segunda para a terceira por perdermos 
um jogo no “barraco” da rodovia porque 
não havia luz», lamenta António Fontes.

«Falta de dinheiro afecta 
desempenho»
A falta de condições financeiras dos 
pequenos clubes é um problema que já 
não é novo. O Bairro da Misericórdia não 
é excepção. O clube vai sobrevivendo 
com pequenas ajudas de todos os 
simpatizantes, mas esta situação tem 
de ser resolvida. António Fontes não 
concordava com a política do anterior 
presidente de junta. «Não tenho nada 
contra ninguém, mas não posso concordar 
que o anterior presidente desse o mesmo 
valor em subsídios aos dois clubes da 
freguesia. A julgar pelo número de atletas 
que cada colectividade tem. O Bairro da 
Misericórdia deve ser o único clube do país 
e do mundo que não tem sede própria. 
Pagamos quase 400 euros de renda. Já 
corri muitos países a nível desportivo e 
constato esta realidade».

Educar, Formar e Competir: lemas da 
colectividade
«O meu lema como presidente desta 
colectividade é Educar, Formar, Ensinar, 
Competir e no fim Ganhar. Quando entro 
para um torneio é mais lúdico do que 
competitivo. Ensinar só aos miúdos que 
têm de vencer não é a melhor estratégia».
«Em relação à actual junta de freguesia, 
ainda é muito cedo para emitir qualquer 
juízo de valor, apenas na altura das 
eleições é que tivemos algum contacto 
institucional. Contudo, espero deste novo 
executivo mais do que o anterior. Não 
tenho nada contra a sua pessoa, aliás sou 
amigo dele há mais de quarenta anos. Dos 
anos todos que lá esteve podia ter feito 
mais em todos os aspectos e não somente 
no aspecto desportivo», finalizou.

António Fontes

«Rivalidade está na cabeça das pessoas»




