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POLÍTICA
| José Paulo Silva | 

Dirigentes de várias forças polí-
ticas e candidatos à Câmara Mu-
nicipal de Braga nas próximas
eleições autárquicas subscreve-
ram o ‘Manifesto Contra a Indi-
ferença’, iniciativa de um grupo
de cidadãos apostado em inver-
ter a curva crescente da absten-
ção eleitoral em Portugal. A
apresentação pública do docu-
mento, já entregue ao Presidente
da República, Primeiro Ministro
e Presidente da Assembleia da
República, decorreu ontem à tar-
de, no Altice Forum Braga.

Hugo Pires (PS) e Eugénia
Santos (Chega) marcaram pre-
sença  na sessão de lançamento
do Manifesto, tendo Ricardo Rio
(PSD), Olga Baptista (Iniciativa
Liberal), também candidatos à
Câmara Municipal de Braga, já
manifestado apoio ao movimen-
to que quer “mobilizar todos e
todas, a começar pelos estabele-
cimentos de ensino secundário e
superior, juntas de freguesia, as-
sociações cívicas, partidos polí-
ticos e movimentos políticos in-
dependentes”.

A candidatura do Bloco de Es-
querda vai ainda ponderar a
subscrição do manifesto, sendo
que a CDU decidiu não o fazer.

Rafael Pinto, do PAN, foi ou-
tros dos dirigentes políticos pre-

sentes na sessão onde foi feito
um apelo de adesão à luta anti-
abstenção por parte dos candida-
tos à Assembleia Municipal e
Assembleias de Freguesia.

Paulo Sousa, um dos elemen-
tos a comissão de redacção do
Manifesto, desafiou as autar-
quias locais e a Comissão Na-
cional de Eleições a rever o ac-
tual modelo das assembleias de
voto, de forma a aproximá-las
mais dos eleitores, dando  como
exemplo a freguesia de S. Vic-
tor, que tem mais de 25 mil elei-
tores e apenas uma assembleia
de voto.

“A democracia só faz sentido
quando assumimos a nossa res-
ponsabilidade individual e co-
lectiva do direito de voto”, sa-
lientou o mentor do ‘Manifesto
Contra a Indiferença’, em cuja
redacção participaram também
os professores José Miguel Bra-
ga e Maria José Fernandes, o
empresário Ricardo Costa, o sa-
cerdote e ex-jornalista Silva
Araújo e a livreira Helena Velo-
so.

Maria José Fernandes, que é
presidente do Instituto Politécni-
co do Cávado e Ave, numa men-
sagem enviado ao encontro de
apresentação pública do Mani-
festo, sublinhou que “a luta con-
tra a abstenção é uma causa que
precisa de alertas” e que “a não
participação eleitoral é um peri-

go para a democracia”.
O empresário Ricardo Costa,

recém eleito presidente da Asso-
ciação Empresarial do Minho,
defensor de uma “discriminação
positiva para aqueles que exer-
cem o seu direito de voto”, pro-
pôs a realização de iniciativas de
combate à abstenção “dentro das
empresas”.

António Macedo, presidente
da Associação Empresarial de
Braga, é outro dos subscritores
do ‘Manifesto Contra a Indife-
rença’.

Movimento anti-abstenção
junta candidatos autárquicos
CONTRA a indiferença, movimento de cidadãos desafia candidatos nas
próximas eleições autárquicas a fazerem campanha pelo dever de votar. 

DR

Cerca de 70 pessoas já subscreveram ‘Manifesto Contra a Indiferença’

Entre 1975 e 2015, a
abstenção nas eleições
para a Assembleia da
República aumentou
oito vezes (Jornal
Público), atingindo os
45,5% nas Legislativas
de 2019. Na  recente
eleição para a
Presidência da
República, mais de 60
por cento dos eleitores
não votou. Nas eleições
autárquicas, o valor
médio da abstenção é
superior a 40 por cento.
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UF FREGUESIAS 
DE VILAÇA
E FRADELOS

PÓVOA DE LANHOSO ‘AS 7 MULHERES DO MINHO’ EM EXPOSIÇÃO 

MARIA DA FONTE É INSPIRAÇÃO 
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Candidatos e grupo
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PISCINAS FECHADAS EM QUASE TODAS AS FREGUESIAS DE BRAGA

SEM METER ÁGUA

B

A
pesar dos últimos Censos
mostrarem que quer Vilaça,
quer Fradelos conseguiram
manter o mesmo número de
pessoas, a verdade é que a

luta pela fixação população tem sido uma

das preocupações da última década das

duas freguesias. O objectivo é, em pri-

meiro lugar, não perder e, se possível, au-

mentar o número de residentes, confessa

o presidente da junta desta união de fre-

guesias. Paulo Ferreira sabe que a única

forma de conseguir o objectivo é cons-

truir mais habitações que permitam res-

ponder aos anseios dos filhos da terra e às

inúmeras solicitações que tem chegado ao

executivo, sobretudo no último ano. “Fra-

delos é uma freguesia mais jovem e per-

deu alguns deles precisamente por causa

da falta da habitação. Querem constituir

família e tem de sair  por falta de respos-

ta”, assegura.

O autarca explica que a junta conseguiu

construir, há cerca de uma década, na fre-

guesia de Fradelos, dois loteamentos com

investimento próprio que “neste momen-

to estão a ganhar vida”.“Há um mês atrás vendemos três lotes,

mas o lote tem capacidade para mais de

30 habitações que estão a ser vendidas a

um bom ritmo”, confessa o autarca.
Em Vilaça há um terreno com uma gran-

de área de uma empresa privada, mas que

está actualmente totalmente parado.

“Neste momento quem está a construir

nesta freguesia é quem tem terrenos pró-

prios, da família. Não há outros terrenos

vagos para construção”, confessa Paulo

Ferreira, acrescentando que o Plano Di-

rector Municipal poderá alterar algumas

situações particulares, mas em número

muito reduzido. “Há alguns terrenos que

são de uma, duas, três famílias que não

tem interesse em vender ou construir”,

continua.
O autarca confessa, por isso, que a fixa-

ção de pessoas constitui um dos “grandes

problemas desta união de freguesias, so-

bretudo Vilaça que conta com uma popu-

lação mais envelhecida.O que o executivo fez em Fradelos há

mais de uma década torna-se hoje, segun-

do Paulo Ferreira, praticamente impossí-

vel. “ A junta não tem dinheiro para com-

prar os poucos terrenos disponíveis. Os

valores que hoje se pedem tornam esse

negócio completamente incomportável”,

admite o autarca, aguardando que a ini-

ciativa privada ajude a resolver o proble-

ma. “No caso Vilaça há um terreno priva-

do que que pode dar origem a dezenas de

habitações. É aguardar”, diz.
A crescente procura que se tem feito

sentir, sobretudo desde o despoletar da

pandemia, poderá ‘espicaçar’ a vontade

dos privados.

A falta de terrenos disponíveis para a construção de fogos habitacionais

constitui uma das principais preocupações do executivo de Vilaça e Fradelos

que tem visto partir os filhos da terra sem (quase) nada poder fazer.

Este foi um mandato atípico e Paulo
Ferreira diz que há ainda muitas obras

que estão já aprovada e que vão agora
avançar para a fase da concretização. 

E é para ver esse desfecho que o actual

presidente da União de Freguesias de
Vilaça e Fradelos assume nova

candidatura. “Candidato-me com a
mesma equipa”, assume Paulo Ferreira,

argumentando que o projecto “está a meio”.“Entrámos sem nenhum projecto feito

nem nenhuma obra aprovada. Tivemos
de começar do zero”,  diz o autarca,

referindo que a concepção  dos projectos
demoraram mais do que estava à

espera, confessando que o primeiro ano

do mandato foi “muito difícil” , também
em virtude de não haver uma 

“base de trabalho” oriunda do mandato anterior.

Paulo Ferreira
volta a candidatar-se

VILAÇA E FRADELOSBBRAGA

Prioridade é fixar 
população e garantir o futuro
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ANIVERSÁRIOGD ADAÚFE
81.º

É um histórico renascido para a
formação. O Grupo Desportivo
de Adaúfe assinala 81 anos de
vida, de olhos postos no futuro e
no grande objectivo assumido

pela actual direcção de reconstruir o clu-

be, criando bases formativas para os jo-

vens atletas da freguesia. Há dois anos,

uma equipa jovem e dinâmica abraçou a

direcção do clube para que não fechasse

portas, assumiu a aposta apenas nas ca-

madas jovens - terminando com a equipa

sénior - com o claro intuito de reerguer o

clube e estabilizar financeiramente por

forma a voltar a ter todos os escalões des-

portivos. “O GD Adaúfe é um clube histórico da

cidade de Braga, de nome, hoje vocacio-

nado para a formação de jovens da terra

com a ajuda da junta de freguesia. A ideia

é formar pessoas primeiro, depois jogado-

res, para que tenham uma competição em

que se possam distrair, sair de casa e fazer

amigos. Era isso que estávamos a fazer e

bem e todo o trabalho foi interrompido. O

nosso objectivo passou por reestruturar o

clube, sanámos as contas, a nível finan-

ceiro não temos dívidas e o clube cumpre

com todo os compromissos. Estávamos a

reconstruir a formação e tivemos de parar,

infelizmente devido à pandemia”, subli-

nhou o presidente Nuno Antunes, lamen-

tando os efeitos colaterais da Covid-19.  

“A pandemia não deixa fazer nada, apa-

nhámos a presidência no meio de uma

pandemia e não é fácil. Com as condições

que nos exigem, como é que podemos pôr

um clube a funcionar?”, questionou, con-

siderando que as “exigências por parte da

DGS” não ajudam ao desenvolvimento

do clube. “Não é muito fácil, é preciso fa-

zer testes, os pais não contribuem…acre-

dito que metade dos clubes de certeza já

desapareceram”, alertou o dirigente, reve-

lando que o clube mantém as actividades

suspensas. 

HistóriaO Grupo Desportivo de Adaúfe foi fundado a

8 de Junho de 1940. Depois da fundação,

participou no campeonato regional do

INATEL, sagrando-se duas vezes campeão

regional e várias vezes finalista. 
A 23 de Abril de 1974 foi inscrito como sócio

da Associação de Futebol de Braga e a 30 

de Julho desse mesmo ano inscreveu-se

para participar no campeonato da AF Braga. 

Participou nos campeonatos distritais da III

Divisão, II Divisão, I Divisão e na Divisão de

Honra. Foi campeão quando da III e II

Divisão e conta no histórico com a presença

numa final da Taça AF Braga. 

ActualidadeHá dois anos, o GD Adaúfe deixou de ter

equipa sénior masculina, dedicando-se em

exclusivo à formação, a grande aposta da

actual direcção. Nas camadas jovens, o

clube tem um longo histórico, tendo

participado nos campeonatos distritais da

AF Braga, em iniciados, juvenis e juniores,

sagrando-se campeão em juvenis e em

juniores, na época 2005/06. Em 2017/18, 

o GD Adaúfe festejou o título de campeão

distrital de infantis. Actualmente, conta com os seguintes

escalões: petizes/traquinas, benjamins,

infantis, iniciados e juvenis.

GRUPO DESPORTIVO DE ADAÚFE assinala hoje o 81.º aniversário de olhos postos no grande objectivo de

reestruturação do clube. Aposta está centrada na formação. Pandemia limitou projecto da direcção. 
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Histórico renasce para a formação

81.º
Aniversário 

GD ADAÚFE

HOJE
em destaque nesta edição

VIANA DO CASTELO
Lançado programa
para dar vida 
ao espaço público    
Pág. 10

Maioria dos autarcas são unânimes e garantem que não
há condições. Sobreposta, Lamas e Arentim  são

excepções e têm intenção de abrir as portas, contudo
com o cumprimento máximo das regras de segurança. 
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