MUNICÍPIO DE ALMEIDA
CÂMARA MUNICIPAL

COMUNICADO

Sendo do conhecimento geral um comunicado emitido pela Junta de Freguesia de
Almeida, no dia de hoje, sobre o I Encontro Ibérico de Desporto Sénior, cumpre-nos
informar e esclarecer o seguinte:

Consideramos que o comunicado em apreço foi feito de forma leviana e ligeira,
omitindo pormenores importantes sobre o conteúdo que encerra;

1. O 1º Encontro Ibérico de Desporto Sénior pretendeu ser aquilo a que se poderia
considerar uma gala de encerramento de época do projeto “Mexa-se com Alma”;
2. A Junta de Freguesia de Almeida, à semelhança do que aconteceu com todas as
Juntas e Uniões de Freguesia, foi convidada a participar numa reunião de
apresentação do projeto em 27 de dezembro de 2021, de forma presencial na
Câmara Municipal.
Logo após esta reunião de apresentação, o Secretário da Junta de Freguesia de
Almeida contactou telefonicamente o Vice-Presidente da Câmara no sentido de
este lhe prestar esclarecimentos sobre o projeto, e bem assim, lhe poder enviar
por correio eletrónico descrição do mesmo. Assim foi procedido.
De acordo com o delineado, foi dado um prazo para as Juntas de Freguesia se
pronunciarem sobre a participação ou não no projeto. O Técnico Superior de
Desporto do Município encarregue do projeto, contatou pessoalmente os
Presidentes de Junta no sentido de lhes prestar esclarecimento e auscultar a sua
vontade de aderir ao mencionado projeto.
O contacto à Sra. Presidente de Junta de Freguesia de Almeida foi feito no dia
30 de março, pelas 17h, tendo a mesma informado que não se encontrava em
Almeida e não estava ao corrente daquilo que seria o projeto, voltando a solicitar
ao Município o envio por mail da globalidade do projeto.
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Foi enviado mail para a Junta de Freguesia com toda a informação a 11 de abril
de 2022, pelas 13h 27m, ao cuidado da Sra. Presidente de Junta.
3. A Junta de Freguesia de Almeida até à data de hoje (04.07.2022) não deu
qualquer resposta oficial à participação ou não no projeto.
4. Outras quatro Juntas de Freguesia não aderiram ainda ao projeto, mas
manifestaram oficialmente essa intenção com base em argumentos próprios e
diferenciados.
5. Diz a Sra. Presidente de Junta que no dia 2 de julho contactou o Sr. Vereador do
Desporto no sentido de saber porque razão “os nossos utentes não puderam
participar no encontro, ao que respondeu que o convite só foi dirigido às juntas
que tinham aderido ao projeto”.
6. Omitiu a Sra. Presidente de Junta o facto de o Vereador lhe ter informado que
uma vez que ia fazer um comunicado que o fizesse com base em todos os factos
e não apenas os “convenientes”. Deveria, no comunicado, informar que a Junta
ainda não tinha dado qualquer resposta ao projeto e deveria também ter vertido
no comunicado tudo o que o Sr. Vereador lhe transmitiu, ou seja, deveria ter
informado que o mesmo lhe fez saber que ainda que não tenham manifestado
intenção de aderir ao projeto, poderia ter-se associado ao encontro (o ónus
estaria clara e naturalmente do lado da Junta de Freguesia) e a Câmara
Municipal de bom grado teria aceite a inclusão do grupo da Junta de Freguesia
de Almeida no Encontro Ibérico.
Sejamos razoáveis, não havendo resposta ao convite inicial, mesmo após
algumas insistências, caberia à Junta de Freguesia “presentear” o seu grupo com
o pedido de adesão ao Encontro.
7. A Câmara Municipal iniciou este projeto, dando a possibilidade às Juntas e
Uniões de Freguesia de ter um serviço gratuito (apenas existindo o seguro dos
participantes), cabendo às Juntas de Freguesia a decisão de aderir ou não.
8. O projeto decorrerá anualmente entre os meses de outubro e junho do ano
seguinte, estando o mesmo aberto á adesão por parte de qualquer Junta de
Freguesia em qualquer altura do seu normal curso.
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9. Fará sempre todo o sentido emitir comunicados à população quando a intenção
for esclarecer integralmente, sem omissões ou juízos de valor que condicionem a
interpretação de quem os lê, caso contrário estaremos a embarcar no campo do
populismo e a contribuir para a desinformação que apenas favorece os malintencionados.

O Vice-Presidente, da Câmara Municipal,
de forma digital por
ALCINO MIGUEL Assinado
ALCINO MIGUEL DOS SANTOS
MORGADO
DOS SANTOS
Dados: 2022.07.04 16:42:02
MORGADO
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Dr. Alcino Miguel Santos Morgado
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