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Os novos Órgãos Sociais da A.C.C.P. 
– Associação das Colectividades do 
Concelho do Porto eleitos no dia 21 
de Outubro de 2005, vêm assumir 
junto das suas associadas, o com-
promisso da publicação deste Bo-
letim, que pretendemos seja das 
colectividades e para as colectivi-
dades da cidade do Porto.

Com o apoio da Câmara Municipal 
do Porto, conseguimos atingir o 
primeiro degrau da nossa aspira-
ção – o boletim “ CLÉRIGUS ” será 
gratuito.

Será distribuído pelas colectivida-
des da cidade, estará aberto à sua 
participação e será divulgador das 
iniciativas do movimento associa-
tivo do Porto.

Não tem sido fácil a gestão da 
A.C.C.P., tem sido grande o traba-
lho de organizar, objectivar com 
rigor e transparência os poucos 
recursos existentes, no sentido de 
cumprir os compromissos relacio-
nados com as despesas correntes e 
ir eliminando aos poucos as dívidas 
aqui deixadas.

Após reflexão em reuniões da Di-
recção com os restantes Orgãos 
Sociais, foi-se conseguindo gra-
dualmente normalizar a situação 
existente, à custa das quotas das 
associadas e dos suplementos re-

cebidos das colectividades com 
contabilidade efectuada no nosso 
Gabinete.

O ano de 2006, é por assim dizer, 
um prazo de recuperação da nossa 
credibilidade, de negociação com 
as entidades que poderão apoiar a 
A.C.C.P. – Associação das Colectivi-
dades do Concelho do Porto, na re-
alização de futuros eventos do mo-
vimento associativo da cidade, com 
qualidade e maior dimensão.

Estamos certos que o caminho é 
este – trabalho rigoroso dos diri-
gentes nas suas áreas de interven-
ção – Desporto, Cultura, Ambiente 
/ Acção Social e Administrativa / Fi-
nanceira, através da disponibilida-
de possível após a suas actividades 
profissionais.

As dificuldades existentes não são 
de solução rápida, requerem um 
grande espírito de serenidade, so-
lidariedade e exigem a unidade do 
movimento associativo, para resis-
tir e continuar vivo, na defesa dos 
interesses das colectividades, das 
crianças, dos jovens, dos trabalha-
dores activos e reformados, que no 
seu seio, desenvolvem actividades 
que carecem do nosso apoio e que 
são dignas do orgulho que nelas 
deposita o Povo do Porto.
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Em Outubro de 2005 tomaram posse na ACCP

Novos Orgãos Sociais

Os novos orgãos sociais da A.C.C.P. – Associação das 
Colectividades do Concelho do Porto, eleitos no dia 21 
de Outubro de 2005, constituem uma equipa de ho-
mens e mulheres, não profissionais do associativismo, 
que trabalham em prol do movimento associativo po-
pular, sem qualquer desejo de protagonismo pessoal, 

a não ser o de exercer diariamente a cidadania para 
conseguir

“ Com melhor Associativismo, 
Um Porto com Futuro ”.

Direcção

Manuel Almeida António Silveira Laurindo Pereira

Felizardo BouenneJoaquim Pinto Carla Magalhães

Albino Nascimento

Hugo SousaJosé SantosTeresa Alves

José Carlos

Manuel Duque Manuel Pereira Fernando Ribeiro António Campos Joaquim Pinto António Peixoto

Mesa da Assembleia Geral Concelho Fiscal

No passado dia 3 de Fe-
vereiro tomaram posse 
no Orfeão do Porto os 
novos Corpos Sociais. Na 
cerimónia estiveram pre-

sentes a representar entidades oficiais 
a Governadora Civil, Drª Isabel Oneto e 
o Vereador da Cultura, Dr Fernando Al-
meida. De salientar também as presen-
ças do Presidente da Junta de Freguesia 
de Santo Ildefonso, e da ACCP, Orfeão 

da Foz, Círculo Católico Operários do 
Porto e o Orfeão de Gondomar.

O Orfeão do Porto foi fundado a 3 de 
Fevereiro de 1910, é hoje o orfeão mais 
antigo do país com actividade ininter-
rupta. No dia 5 de Outubro desse ano 
saiu espontaneamente pelas ruas da 
cidade do Porto, cantando “A Portu-
guesa” e aclamando a implantação da 
República.

Raúl Casimiro foi o seu primeiro maes-
tro e a ele se sucederam: Virgílio Perei-
ra, Resende Dias, Filinto Nina, César de 
Morais, Guilherme de Andrade, Borges 
Coelho, José de Castro e, actualmente 
Guilherme Santos.

É hoje uma Instituição de Utilidade Pú-
blica à qual foram já conferidas diversas 
distinções honoríficas atendendo à sua 
valiosa contribuição ao serviço da cultu-
ra e da cidade.

ORFEÃO DO PORTO
Tomada de Posse
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A.C.C.P. recebe “ Prémio Talma ” no amasporto – 5 de Fevereiro de 2006

Manifesto divulgado desde 1997
Texto: Alfredo Correia (da Companhia Teatral de Ramalde - Director Artístico)

A Grande Região do Teatro é, sem 
dúvida, o Associativismo, sobretu-
do se atendermos à importância 
que o Movimento Associativo tem 
na sociedade, através das suas ma-
nifestações sócio-culturais.

O Teatro de Amadores (leia-se “por 
amor à arte”) nas Associações tem, 
de facto, o “papel principal ” no 
desenvolvimento cultural dos lo-
cais e regiões onde está inserido. 
Tal como o ensino básico, o Teatro 
Associativo é uma “escola” neces-
sária no desenvolvimento social. A 
criatividade, o espírito colectivo, a 
solidariedade e a educação quando 
aliados a uma saudável aprendi-

zagem associativa, são, verdadei-
ramente, bases sócio-culturais im-
portantes que o Teatro Associativo 
coloca à disposição da sociedade, 
substituindo em grande medida o 
“ papel principal” dos governantes.

Se o Teatro é o parente mais pobre 
da nossa cultura, o Associativismo 
é, inegavelmente, a mão-de-obra 
mais barata que o Governo dispõe 
nas actividades sócio-culturais.

Assim sendo, o Teatro de Amadores 
nas Associações, é a Grande Região 
do Teatro.

Daí que devemos Todos E Cada 
Um, com a dignidade que o Teatro 

de Amadores nas Associações nos 
merece, fazer deste dia 20 de Mar-
ço, sucessivamente esquecido, um 
dia comemorativo e lembrado em 
todo o Movimento Associativo, não 
só com a apresentação de espectá-
culos teatrais como também atra-
vés de reuniões e colóquios, onde 
a Mensagem desta data deve ser 
lida e divulgada, como lembrança 
revitalizadora, relançando o signi-
ficado e a importância que tem na 
sociedade o Teatro Associativo.

Viva o Teatro de Amadores nas As-
sociações. Viva o Teatro Associati-
vo.

No âmbito de um 
novo ciclo de iniciativa 
cultural iniciada pelo 
Sport Musas e Benfica 
com o nome “Espaço 
Musas”, realizaram-se 

três encontros dedicados ao software 
livre e às aplicação das novas tecnolo-
gias na organização associativa.

Nesses encontros, que se realizaram 
em Março e Abril, estiveram presen-
tes: o Fórum digital libertália, o clube 
de informática do CCOP e o Projecto 
FreeFEUP da Faculdade de Engenharia 
da UP.

Estes encontros estiveram incluídos 
no Festival CopyRiot - Gente sem pa-

tentes (http://copyriot.azine.org).

É intenção do “Espaço Musas”, do 
Sport Musas e Benfica, continuar a 
promover o intercâmbio e debate 
nestas áreas da tecnologias da in-
formação e desenvolver parcerias 
futuras com outros projectos asso-
ciativos .

Sport Musas e Benfica
Encontros digitais do CopyRiot



5CLÉRIGUS - Abr-Jun/06

Breve Historial de uma Colectividade Octogenária.

Grupo Dramático e Beneficiente 26 de Janeiro 

Em 26 de Janeiro de 1924, nasceu 
esta Associação, com a designa-
ção de Grupo Dramático e Bene-
ficente 26 de Janeiro, tendo como 
principais objectivos o Teatro e a 
Beneficência, o Teatro feito pelos 
amadores que com a receita da bi-
lheteira ajudavam as famílias mais 
carenciadas, teve como primeira 
sede um espaço (Barracão) na Rua 
de Ramalde do Meio.

Depois de quase três anos de ac-
tividade, e por motivos a que não 
será alheia a data de 28 de Maio, 
a Associação teve de abandonar o 
Barracão e, entrou num período de 
inactividade que se prolongou por 
cerca de três anos.

Mas existem sempre homens que 
não desistem, e por volta de 1930 a 
Associação arranjou novo espaço, o 
nº 8 da Rua de Requesende, aqui foi 
recomeçado o trabalho e dada con-
tinuidade ao convívio e aos ensaios, 
as representações públicas das pe-
ças eram levadas à cena no desapa-
recido Teatro Casino do Monte, em 
S. Gens, Senhora da Hora.

Em 1936 muda-se a Associação para 
um novo espaço que é o actual, na 
Rua de Requesende, nº 194, na épo-
ca apenas ocupava o 1º andar do 
prédio, no início da década de qua-

renta passa a ocupar o rés-do-chão 
e logradouro.

A partir de então começou a cimen-
tar-se no meio Associativo, sempre 
com o Teatro como principal activi-
dade, mas introduzindo entretanto 
outras secções: columbofilia, que 
se manteve entre 1975 e 1996 e pes-
ca desportiva.

Em Novembro de 1985 é fundado 
dentro da Associação o Rancho Fol-
clórico de Ramalde, que se mantém 
em actividade, organiza anualmen-
te o Festival Nacional de Folclore de 
Ramalde, vai já na XV Edição que 
será no próximo dia 8 de Julho, ten-
do ainda organizado cinco Festivais 
Internacionais, foi ainda em 1988 
um dos organizadores do 1º Festi-
val de Folclore da Europa Comuni-
tária realizado em Portugal.

Em 1992, através de um protocolo 
com a Comissão de Jovens de Ra-
malde, criou-se no 26 de Janeiro o 
Grupo de Teatro de Ramalde. O ob-
jectivo foi reactivar o Teatro, dar-
lhe continuidade, dar-lhe alma, ter 
uma actividade regular, e não es-
porádica como vinha acontecendo 
desde o início dos anos oitenta.

Ao fim de dois anos, após alguns 
espectáculos em co/produção com 
o grupo Ribalta, e sempre com Al-

fredo Correia como Encenador, uni-
ram-se estes dois grupos e nasce a 
Companhia Teatral de Ramalde.

Em 1995 nova página se escreve no 
Teatro feito por Amadores, organi-
za-se o primeiro “ AMASPORTO ” 
então designado por, Encontro Te-
atral de Amadores.

No ano seguinte (1996) surge já 
com a designação actual, “ AMAS-
PORTO ” Encontro de Teatro Asso-
ciativo, já lá vão onze edições de 
um encontro que desde a primeira 
edição pretendeu ter princípios e 
objectivos bem definidos, e não ser 
apenas mais um Festival de Teatro 
Amador.

Criou-se o Prémio “ TALMA ”. Esta 
atribuição, que é inédita no pano-
rama Associativo, e de Teatro feito 
por Amadores, é uma Homenagem 
a Homens e Mulheres do Teatro, e 
Instituições, que contribuíram para 
o prestígio do Teatro de Amadores, 
e do Associativismo, e do desenvol-
vimento sócio cultural da socieda-
de em geral.

O Prémio “ TALMA ” é o reconhe-
cimento da Companhia Teatral de 
Ramalde e uma lembrança pública 
a todos os amantes de Talma.



6 CLÉRIGUS - Abr-Jun/06

41º ANIVERSÁRIO

Desportivo Operário Fonte da Moura
19 de Março de 2006

Tudo começou como normalmen-
te tudo começa neste género de 
associações ou colectividades: de 
repente um grupo de amigos com 
apetência para determinado sector 
de actividades, sente a necessida-
de de se organizar, de dar aspecto 
legal ao que já existia no concreto, 
ou seja, criar uma colectividade, 
devidamente legalizada, onde se 
possam encontrar com outros ami-
gos e alargar horizontes.

Neste caso, aqui na Fonte da Mou-
ra, ao tempo bairro essencialmente 
de operários, a oficialização deu-se 
a 19 de Março de 1965.

Quanto à razão de ser da fundação, 
continua firme: o futebol, com uma 
equipa feminina (com idades entre 
os 12 e os 17 anos) e três de escalões 
masculinos – iniciados: juniores, na 
3ª Divisão de Futsal e já foram cam-
peões da modalidade a nível distri-
tal, e os seniores, que se continuam 
a manter na 1ª Divisão do Campe-
onato Nacional de Amadores, onde 
já se sagraram campeões. Taças 
a atestar os feitos desportivos, é 
coisa que não falta. O carinho que 
dedicam aos “ seus ” atletas vai ao 
ponto de terem conseguido já uma 
carrinha e um autocarro de 27 lu-

gares, para as deslocações. Aliás a 
equipa de seniores esteve presen-
te, aqui há uns anos, no torneio 
da Páscoa, em Paris. E o autocarro 
vai ser posto ao serviço do bairro, 
na organização de passeios para a 
população, a preços económicos, 
mas que deixarão sempre “ algum 
” para a colectividade…

E, dentro do verdadeiro lema do 

desporto amador, aqui ninguém 
ganha tostão. Mas, nas instalações 
do “ Desportivo ”, há sempre um al-
moço ou uma lauta merenda para 
todos os atletas, de qualquer esca-
lão, conforme a hora a que acabem 
os jogos.

Os sócios são cerca de 300, actual-
mente a pagar um euro de quota 
por mês. Mulheres e reformados só 
pagam metade. Durante o dia são 
estes sócios que mais frequentam 
as instalações sociais – eles para ca-
vaquearem ou jogar uma suecada, 
elas para tomarem o seu cafezinho 
no bar, aliás com três empregadas 
de serviço permanente. É este bar 
um dos centros de convívio das 
gentes do bairro e uma das fontes 
de financiamento da colectividade. 
O resto vai surgindo, ao jeito de 
subsídio, da Junta, com quem man-
têm as melhores relações institu-
cionais assim como com a  Câmara 
Municipal do Porto.

Numa inteligente e saudável medi-
da de continuidade, a renovação de 
quadros directivos vai-se fazendo, 
à custa de inclusão de gente nova, 
o que é óptimo, dado o seu dina-
mismo e empenhamento.
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A A.O.S.L. é uma associação implan-
tada na cidade do Porto, freguesia 
de Paranhos, desde 4 de Março de 
1990. 

Por esta associação já passaram 
centenas de jovens, que neste espa-
ço descobriram o seu talento e ac-
tualmente são conhecidos em pra-
ça pública. Os programas culturais 
realizados durante o ano, consistem 
em dar apoio às várias instituições 
de índole social e cultural, a fim de 
realizar espectáculos musicais e de 
animação, tais como, serviços de 
apoio a actividades das Juntas de 
Freguesia (serviços  de som e de 
luz para realização de animações 
junto dos idosos e de jovens), apoio 
de som e luz nas escolas (Festas de 
Natal, de Fim-de-Ano, etc.), apoio 

no mesmo âmbito a outras associa-
ções fora da freguesia e também a 
várias paróquias da cidade. 

O grupo de jovens desta associação 
Grupo “ Arte e Juventude ”, tem 
apresentado vários espectáculos 

em associações do concelho do Por-
to (música, dança e teatro). 

Pretendemos dar a conhecer o nos-
so trabalho a outras colectividades 
e também disponibilizar os nossos 
serviços de som e luz (possuímos 
equipamento próprio) e os espec-
táculos de música, dança, teatro e 
palhaços do nosso Grupo “ Arte e 
Juventude ”. Temos um espectácu-
lo que pode ter uma duração entre 
60 a 120 minutos e como tal pode-
remos animar as vossas festas. 

O nosso grupo só faz sentido se ti-
vermos oportunidade de mostrar 
aos outros aquilo que produzimos. 
Neste sentido contamos com a vos-
sa colaboração.

Comemorou-se a 25 de Março deste 
ano o  aniversário deste clube fun-
dado por um grupo de bons Cida-
dãos Nortenhos -  o CLUBE FENIA-
NOS PORTUENSES. Inscreve na sua 
bandeira a legenda “PELO PORTO” 
– símbolo da divisa que no futuro 
orientaria as suas realizações, a 
favor do progresso e civilização da 
CIDADE INVICTA.

Os primeiros estatutos do clube 
são aprovados por alvará do Gover-
no Civil do Porto a 17 de Junho de 
1904.

Colectividade de grande prestígio 
realizou ao longo de anos e anos, 
eventos na cidade do Porto, como 
Cortejos de Carnaval, Bodas aos po-
bres, festejos de St. António, festas 
de Verão, além de ter contribuído 
com a sua influência social para a 
resolução de carências da cidade e 
da sua população, como a abolição 
das Portagens da Ponte D. Luís I, a 
regalia do descanso dominical, a 
inauguração rápida dos serviços de 
viação eléctrica para V.N. de Gaia, 
a criação de Sociedades de Previ-
dência Social, a criação do Teatro 
lírico ou Teatro modelo (hoje Tea-
tro Nacional de S. João), o socorro 
a vitimas de catástrofes e o auxilio 
a combatentes, o alargamento do 
Estatuto do Porto de Leixões, de 
porto de abrigo a porto comercial.

Na construção da actual Sede So-
cial foi lançada a 1º Cunhal em 
Agosto de 1920 com a presença do 
Dr. António José de Almeida, então 
Presidente da República, e que já 
em 1910 tinha inscrito no LIVRO DE 
HONRA do clube a seguinte frase: “ 
ESTE CLUBE É O EXEMPLO DE QUE A 
UNIÃO FAZ A FORÇA ”.

A partir daqui foram muitas as ac-
ções e actividades desenvolvidas, 
desde ginástica, iniciação musical, 
bilhar, filatelia, xadrez, ténis de 
mesa, conferências e debates sobre 
vários temas.

São inúmeras as homenagens, os 
galardões, as medalhas de mérito 
e os louvores recebidos de diversas 
entidades da vida portuense e na-
cional.

16º ANIVERSÁRIO

Associação de Ocupação Sadia do Lazer
(Instituição Privada de Solidariedade Social)

102º ANIVERSÁRIO

Clube Fenianos Portuenses
Pelo Porto
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Embaixador da República 
de Moçambique visita a 
cidade do Porto
Felizardo Bouene

O 25 de Abril de 1974 tinha um triplo objectivo: demo-
cratizar, desenvolver e descolonizar (os célebres três 
d). No âmbito do processo de descolonização, Moçam-
bique tornou-se independente em 25 de Junho de 1975, 
tendo-se tornado, após período de alguma perturba-
ção, um valioso aliado e grande amigo de Portugal. Foi 
neste contexto que o Presidente de Moçambique, Ar-
mando Guebuza, nomeou, em Novembro de 2005, o 
Dr. Miguel Mkaima, embaixador de Moçambique em 
Portugal.

Em boa hora decidiu ele, após se ambientar na capital, 
iniciar os contactos com a comunidade moçambicana 
espalhada pelo país.

A cidade do Porto teve a honra de receber a visita do 
senhor embaixador na semana de 13 a 18 de Março.

No dia em que recebeu a comunidade e os amigos por-
tugueses de Moçambique, uma delegação da A.C.C.P. 
encabeçada por Manuel Almeida e constituída por  Al-
bino Nascimento, Felizardo Bouene, Manuel Pereira e 
António Silveira, que participaram dignamente na re-
cepção, tendo na ocasião Manuel Almeida feito uma 
intervenção, focando os laços históricos que unem 
Portugal e Moçambique.

A delegação, apesar de outros compromissos já assu-
midos, fez questão de permanecer, em ameno conví-
vio, na recepção oferecida pelo consulado, após o de-
bate.

A comunidade moçambicana manifestou de diversas-
formas o seu agrado pela presença amiga da delega-
ção da A.C.C.P.

Entrevista 
Leonardo Júnior
Presidente da Associação Portugal-Moçambique

1. Qual é a sua opinião sobre os problemas dos imi-
grantes africanos em Portugal?
- Sendo difícil enumera-los todos, vou indicar aqueles 
que me parecem mais prementes e urgentes de resol-
ver. O problema da legalização dos que são chamados 
– pessoalmente não gosto do termo – de ‘ ilegais ’. A 
humanização dos processos de renovação dos vistos 
e autorizações de residência junto dos Serviços de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF). A discriminação no mer-
cado de trabalho. O racismo e o desrespeito pela dife-
rença.

2. O governo português está a responder ao que os 
imigrantes africanos esperam?
- Diria que não. Caso contrário não se justificaria a lista 
de problemas referidos na questão anterior. Há muita 
coisa por fazer e não me parece que haja uma política 
coerente que possa dar garantias de que os problemas 
serão resolvidos a curto/médio prazo. Há alguns bons 
sinais, como é o trabalho do Alto Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas (ACIME). Tem desenvol-
vido um trabalho extraordinário e tomado posições a 
favor dos imigrantes. Mas o ACIME, por si só, não pode 
resolver todos os problemas. Todas as instituições do 
Estado devem estar envolvidas para que se encontrem 
soluções para os problemas dos imigrantes e não só.

3. De que modo é que os imigrantes se podem organi-
zar para resolverem os seus problemas?
- Creio que o associativismo é o melhor caminho. E as 
associações devem servir para várias coisas, não ape-
nas para reivindicar direitos. È necessário saber encon-
trar soluções próprias – onde for possível – e dar-se a 
conhecer à comunidade de acolhimento, através da 
gastronomia, moda, música, literatura e outras mani-
festações culturais. Por outro lado, a organização em 
associações pode facilitar o diálogo com as instituições 
portuguesas na busca de soluções para os problemas 
dos imigrantes.

4. O que pensa sobre a problemática da segunda gera-
ção e da nova lei da nacionalidade?
- Parece-me que se deu um passo no bom sentido. É 
problemática a situação de muitos filhos de imigran-
tes nascidos em Portugal, não são portugueses, mas 
também não podem ser da nacionalidade dos pais, 
que são de um país que eles nem conhecem. Nascem 
e crescem no meio português, onde se socializam, mas 
sem serem portugueses. Como é que podem, desse 
modo, se inserirem plenamente na sociedade portu-
guesa?
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O cinema Batalha está renascido 
após 6 anos de indecisão. Foram 
criados novos espaços e funciona-
lidades neste edíficio marcante da 
nossa cidade.

O projecto de recuperação foi con-
duzido pelo gabinete Comércio 
Vivo e será sem dúvida importante 
para revitalizar a baixa.

O novo Batalha vai contar com um 
grande auditório completamente 
renovado,  um bar, um restaurante, 
exposições e congressos, cinema e 

uma loja dedicada à sétima arte. 
De destacar ainda o aproveitamen-
to do terraço, nunca antes utiliza-
do, para servir como esplanada.

A Sala Bébe é o anfiteatro que tem 
como objectivo principal a projec-
ção e divulgação do cinema. Agora 
recuperada e equipada com mate-
rial de cinema actualizado, pode 
potenciar as capacidades filmicas 
no cinema de hoje. 

Assim o Cineclube do Porto reto-
mará as sessões quinzenais e res-

tante programação durante o mês 
de Abril com as sessões a decorrer 
nessa mesma sala.

Cinema Batalha renovado

Cineclube vai poder utilizar a Sala Bébe

A Comissão Promotora das Come-
morações Populares do 25 de Abril 
no Porto constituída por várias 
organizações sem fins lucrativos 
(Associação 25 de Abril, Associação 
das Colectividades do Concelho 
do Porto, Associação José Afonso, 
Federação das Colectividades do 
Distrito do Porto, Federação Inter-

nacional de Teatro de Expressão 
Ibérica, M.D.M., Movimento pela 
Paz, U.R.A.P., U.S.P./Intersindical 
Nacional e Universidade Popular 
do Porto) realizou nos dias 24 e 25 
de Abril o 32º Aniversário desta 
data histórica para Portugal e os 
Portugueses, através de dois espec-
táculos com festa popular na Praça 

D. João I, a homenagem aos resis-
tentes anti-fascistas e o desfile da 
liberdade.

Nestes espectáculos estiveram a re-
presentar a A.C.C.P., o Grupo Índico, 
a AOSL e o grupo de cavaquinhos 
do do Orfeão da Foz do Douro.

Comemorações do 25 de Abril 
 Cidade do Porto
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Com o intuito de dar continuidade e 
complementaridade à metodologia de 
trabalho iniciado no Bairro do Rega-
do, através do projecto denominado 
por E.L.F.O. (Espaço Lúdico Formativo 
Ocupacional) integrado no Progra-
ma Escolhas, programa que segue os 
princípios metodológicos no âmbito 
do combate à pobreza e exclusão so-
cial, implementado no terreno desde 
Fevereiro de 2002 e ao mesmo tempo 
iniciar uma intervenção mais activa e 
participativa no Bairro do Bom Pastor, 
foi elaborado o Projecto Saber Viver, 
com duração de 2 anos tendo iniciado 
em Outubro de 2004 e com o público- 
alvo dividido em dois grupos de jovens 
distintos, o primeiro dos 11 aos 18 anos 
e o segundo dos 19 aos 24 anos assim 
como as suas famílias.

Depois de identificadas um conjunto 
de problemáticas sociais que através 
da implementação de um projecto 
como este poderão ser minimizadas: 
absentismo, abandono e insucesso es-
colares; ausência de competências pes-
soais - deficiente relacionamento inter 
e intra pessoal - parentais e deficiente 
relacionamento intra familiar; baixa 
taxa de cobertura de equipamentos 
sociais e serviços dirigidos a crianças 
e jovens; baixa escolaridade e falta de 
qualificação profissional; problemas 
comportamentais; consumo de estu-
pefacientes; comportamentos sexuais 
inadequados. 

O projecto apresentado foi consubs-
tanciado num consórcio entre  a Junta 
de Freguesia de Paranhos, o Conselho 
da Fábrica da Igreja e do Benefício Pa-
roquial de Nossa Senhora do Amial e a 
Associação das Colectividades do Con-
celho do Porto (ACCP), onde a Junta de 
Freguesia de Paranhos mais concreta-
mente pela acção do Pelouro de Acção 
Social, assume o papel de entidade 
promotora do projecto e a ACCP o de 
gestora.

O Projecto tem uma intervenção em 
dois territórios distintos, que se justifi-

ca pela proximidade dos mesmos, com 
problemáticas em tudo idênticas, ten-
do-se verificado nos dois, uma lacuna 
no que se refere à intervenção social. 
Pretende-se efectuar uma intervenção 
ao nível de competências/condições 
básicas de existência, na tentativa de 
reduzir factores de exclusão social. No 
sentido de dar uma continuidade do 
trabalho efectuado neste bairro (P.E.), 
mantém-se o espaço psico-pedagógico 
e lúdico com actividades que por um 
lado, incentivem o gosto pela Escola e, 
pelo outro, fomentem a participação 
intergeracional constante envolven-
do assim a família, pois não podemos 
trabalhar os jovens de uma forma iso-
lada. 
Sendo assim, dividimos as actividades 
em duas áreas: 
1ª- Dedicada a actividades lúdico pe-
dagógicas (ateliers de manualidades, 
Desporto e a formação de informáti-
ca), 
2ª- Centrada num acompanhamento 
personalizado dos jovens com vista a 
um percurso escolar/formativo; 

Esta metodologia adoptada para o 
bairro do Regado será em tudo idênti-
ca a adoptar ao bairro do Bom Pastor, 
adoptando numa 1ª fase um trabalho 
de aproximação/conhecimento dos jo-
vens, revestindo- se de grande impor-
tância o contacto com a comunidade 
e jovens através do trabalho de rua; 
Numa 2ª fase iniciar-se-ão as tarefas 
de implementação do espaço psico-

pedagógico e lúdico, tendo sempre 
a preocupação de envolver os jovens 
no processo de modo a criar um senti-
mento de pertença para com o espaço. 

Na procura de atingir os seus objectivos 
principais: prevenir e diminuir a baixa 
escolaridade e a falta de qualificação 
profissional; promoção da saúde e pre-
venção da doença; aquisição de com-
petências pessoais; no relacionamento 
inter e intra pessoal e relacionamento 
intra familiar e desenvolvimento da 
criatividade e da psicomotricidade, o 
“Saber Viver” dinamiza um conjunto 
de actividades em que se destacam 
actividades de ar livre, xadrez, boccia, 
ténis de mesa, ginástica, natação, ma-
nualidades, visitas, cursos de informá-
tica, badmington, festas, dança, tea-
tro, música, apoio escolar, orientação 
vocacional e profissional, jogos tradi-
cionais, acampamentos, apoio psicoló-
gico, acantonamentos entre outros. 

As actividades decorridas até este 
momento apresentam um balanço 
bastante positivo e satisfatório, assim 
como a participação dos seus destina-
tários, o que facilmente se pode com-
provar com a adesão registada, inicial-
mente o projecto tinha como objectivo 
abranger cerca de 100 crianças/jovens 
dos 11 aos 24 anos e cerca de 20 famí-
lias e neste momento o projecto tem 
cerca de 250 inscritos entre jovens e 
familiares.

As principais metas a alcançar passam 
por atingir os objectivos propostos 
inicialmente e trabalhar para garantir 
a sustentabilidade do Projecto, com 
o apoio e esforço dos parceiros e na 
persecução destas metas o projecto 
encontra-se neste momento à procura 
de formas de garantir a sua sustenta-
bilidade de maneira a proporcionar a 
todos os seus jovens e famílias uma 
continuidade do trabalho de apoio de-
senvolvido até aqui.
E-mail: saberviver@tvtel.pt
web: saberviver.programaescolhas.pt 

Programa Escolhas

Projecto Saber viver
Texto: Pedro Rodrigues - coordenador do projecto

“

Saber Viver significa que 
este Projecto tenta propor-
cionar aos seus beneficiá-
rios ferramentas para que 

aproveitem a vida e saibam 
usufruir dela”.



11CLÉRIGUS - Abr-Jun/06

Programa 
Vida-Emprego
Dr.ª Mónica Amorim - psicóloga

Através da resolução do Conselho 
de Ministros 136/98, de 4 de Dezem-
bro de 1998 foi criado o programa 
Vida-Emprego, no quadro global 
das medidas activas de emprego 
e formação e como instrumento 
de acção do Programa Nacional de 
Prevenção da Toxicodependência 
– Projecto Vida – visando potenciar 
a reinserção social e profissional 
de toxicodependentes como par-
te integrante e fundamental do 
processo da   toxicodependência. 
O programa Vida-Emprego é pro-
movido pelo Programa Nacional 
de Prevenção da Toxicodependên-
cia– Projecto Vida, e pelo Instituto 
do Emprego e Formação Profissio-
nal (I.E.F.P.).

São destinatários do presente pro-
grama os toxicodependentes que 
se encontrem ou tenham termina-
do processos de tratamento, quer 
em comunidade terapêutica, quer 
em regime ambulatório, aqui se in-
cluindo os toxicodependentes em 
processo de tratamento no quadro 
do sistema prisional.

As acções a desenvolver no âmbito 
do presente programa incidem nas 
vertentes da informação, orienta-
ção e formação profissional, bem 
como da integração socioprofis-
sional. As medidas específicas de 
apoio á integração socioprofissio-
nal são:

• Mediação para a formação e o empre-
go;

• Estágio de integração socioprofissional;

• Prémio de integração socioprofissional;

• Apoios ao emprego e ao auto-emprego;

Decidi abordar este tema, e, assim, 
dissecar sobre o “ Slogan ” em títu-
lo. Nos tempos que correm, praticar 
desporto é algo cada vez mais ne-
cessário e vantajoso, no âmbito da 
saúde, no combate ao stress, enfim, 
como “ hobby ” e preenchimento 
de lazer. Mas, como é evidente, as 
actividades desportivas, dividem-
se, fundamentalmente em três áre-
as, a saber: POPULAR – AMADOR 
– PROFISSIONAL.

Nenhuma destas três situações se 
enquadra no chamado “ Desporto 
para todos ”, pois, algumas destas 
modalidades, por exemplo, a Popu-
lar, já tem alguma mistura, em al-
guns casos, de tácticas e sistemas, 
um tanto ou quanto rígidos, limi-
tando o acesso a todos. No que se 
reporta ao Desporto Amador, ainda 
pior, com campeonatos e regras es-
pecíficas, aumentando assim a tal 
limitação na sua prática.Finalmen-
te, o Profissional, então esse, está 
mesmo, e só, ao alcance dos “ Elei-
tos ”.

Assim, é por demais evidente, que, 
“ Desporto para todos ”, na sua 
verdadeira essência, deve ser pra-
ticado, sem apuros de técnica, tác-
tica, estratégia e qualquer siste-
ma rígido, pois o objectivo é, o são 
convívio entre todos, até porque, o 
desporto não é uma ciência oculta. 
Para quem está dentro desta maté-
ria, e para quem não está, a prática 
desportiva, a partir da “ tenra ida-
de ”, ex: (escolinhas, infantis), e até 
em alguns casos, em iniciados, em 
determinados clubes ou outras or-
ganizações, é levada, por razões de 
objectivo, prestígio, ambição, etc., 
demasiadamente a sério, pois só o 
deveria, a partir dos escalões de ju-
venis, em diante.

Nessas instituições, começa-se des-
de logo, nos primeiros escalões, a 

ensinar, a exigir que o atleta, tenha 
técnica, táctica, etc., etc. Isso, por si 
só, quer queiramos ou não, seleccio-
na de imediato, a criança, que quer 
praticar determinada modalidade.

Em meu entender, e, como disse, 
até ao escalão de iniciados, as ins-
tituições e clubes/ou colectividades 
populares, devem preocupar-se em 
colocar, aceitar e promover, o des-
porto para todos, organizando con-
vívios, torneios, sem rotina, mas 
por forma a que as crianças se sin-
tam alegres, não pressionadas, por 
monitores, treinadores e principal-
mente animadores desportivos.

Olhando a este princípio, com jo-
vens, adultos, e terceira idade, tam-
bém é possível, aplicar o referido “ 
slogan ”. Deixem, as colectividades, 
os sistemas rígidos, para os clubes 
com aspirações de alta competição, 
e, façam, com todos aqueles, que 
queiram praticar desporto, mas, 
que, não têm habilidade, repito, 
façam com que essas pessoas, se 
sintam úteis, alegres, livres, e, com 
vontade de praticar, o que lhes é 
oferecido, não se sentindo margina-
lizadas, o que muitas vezes, provo-
que o abandono, por falta de apoio 
moral, e, por tentativas de quem 
quer impingir, aquilo que muitas 
vezes o atleta, não quer praticar.

No fundo, quem aspira à alta com-
petição, tem o seu lugar próprio, e, 
não deve de qualquer jeito, ser se-
guido, por quem, quer, com discipli-
na, e através duma actividade des-
portiva, sã, praticar, com alegria, e, 
sentir no dia seguinte, e todos os 
dias, a vontade, e, sem complexos 
de voltar a praticar aquilo de que 
realmente gosta.

“ VIVA O DESPORTO PARA TODOS ”
*responsável do pelouro do Desporto 

 Laurindo Pereira*

“Desporto para todos”
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Considera o associativismo impor-
tante? Em que aspectos?
Considero que o associativismo tem 
um papel muito importante, tanto 
pelos relevantes serviços sociais 
que presta à comunidade, como 
pela oportunidade que representa 
para muitas pessoas de intervirem 
civicamente.

Na sua opinião, qual o papel do 
associativismo que considera mais 
relevante?
É difícil responder a essa pergunta 
porque o associativismo tem mui-
tas vertentes, todas elas igualmen-
te importantes. O associativismo 
social, por exemplo, presta muitos 
e importantes serviços às pessoas 
mais carenciadas, mas também o 
associativismo cultural, recreativo 
e o desportivo têm muitas vezes 
um papel importantíssimo. E isto 
não esquecendo muitas outras for-
mas de associativismo, como por 
exemplo, o juvenil.

Pessoalmente, faz ou já fez parte 
de alguma associação? 
Sim, fiz parte do Rotary Club do 
Porto.

Aconselharia familiares, amigos ou 
colegas de trabalho a serem mem-
bros de alguma associação? 
Claro que sim. É uma excelente for-
ma de intervir civicamente.

No âmbito de desenvolvimento re-
gional e local, quais as acções que 
as associações poderiam ainda de-
senvolver?
Penso que a importância do asso-
ciativismo passa sobretudo pela 
sua capacidade de identificação 
das necessidades e de ir ao encon-
tro das expectativas das pessoas. 
O papel do poder político, nesta 
matéria, é o de colaborar, apoiar e 
incentivar naquilo que lhe for pos-

sível, e nunca o de impor caminhos. 
Por isso, não faria sentido que fos-
se eu a propor acções. Pelo contrá-
rio, é precisamente esse o papel in-
substituível das associações.

Actualmente, em plena “globali-
zação”, considera que o papel do 
associativismo deve ser mais ou 
menos activo?
Deve ser cada vez mais activo, até 
porque é unanimemente sentida a 
necessidade de dar lugar à socieda-
de civil e deixar que ela se desen-
volva. Por isso, penso que cada vez 
mais a sociedade tenderá a organi-
zar-se e a procurar novas formas de 
intervenção para resolver os seus 
próprios problemas. 

O que propõe para uma maior visi-
bilidade do associativismo?
Mais uma vez, penso que deve ser 
o próprio movimento associativo a 
procurar a resposta a essa pergun-
ta. Iniciativas como este Boletim, 
por exemplo, são uma boa maneira 
de dar a conhecer a toda a cidade 
o que é o movimento associativo, 
a enorme diversidade de formas 
de intervenção que abrange, e as 

múltiplas associações que existem 
no Porto.

Tem alguma sugestão para um me-
lhor associativismo na sociedade 
portuense actual?
Acho que na cidade do Porto há já 
um associativismo bastante forte, 
e espero que o seu papel seja cada 
vez maior. Tenho a certeza de que 
a Associação das Colectividades 
do Concelho do Porto terá um pa-
pel fundamental no incremento do 
associativismo na nossa cidade, e 
confio que esta instituição está no 
bom caminho para tornar o movi-
mento associativo cada vez mais 
presente no Porto.

Acredita no futuro do associativis-
mo? Porquê?
Claro que acredito. Como já disse 
anteriormente, penso que quanto 
mais for reconhecida a capacidade 
de a própria sociedade se organizar 
e de criar as suas próprias formas 
de organização, maior será o peso 
do associativismo. Para mim, asso-
ciativismo é sinónimo de cidadania 
e, nunca, como hoje, se deu tanta 
importância à intervenção cívica.

Entrevista a Álvaro António Magalhães Ferrão de Castello-Branco

O associativismo na cidade do Porto
Vice-Presidente e Vereador do Ambiente da Câmara Municipal do Porto
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Desde sempre o homem procurou 
associar-se por diversas e variadas 
razões. Quer seja por defesa (terri-
tório) quer seja por sobrevivência 
(caça) e outras. O Movimento As-
sociativo Popular, tal como o Fado, 
os Grupos de Forcados, o Teatro de 
Revista, são uma criação genuina-
mente portuguesa. A esta conclu-
são se chega facilmente, bastando 
uma abordagem à globalidade dos 
traços que as evidenciam, com dis-
pensa de um estudo aprofundado 
e exausto.

Chegado aos dias de hoje o M.A.P. 
encontra-se cada vez mais enraiza-
do em toda a população portugue-
sa e em todo o mundo onde a nos-
sa língua é falada. Desde os novos 
mundos por nós descobertos, até 
aos locais para onde os portugue-
ses se deslocaram, por aí encontra-
rem melhores condições de vida 
que Portugal lhes negava.

Hoje, o M.A.P. continua a suprir la-
cunas estruturais que o Estado não 
colmata ou não o faz satisfatoria-
mente.

Não podemos esquecer que a pri-
meira estrutura viva que em regra 
as populações têm junto de si para 
suprir muitos problemas locais 
como a droga, a marginalidade dos 
jovens, a falta de acesso a outras 
fontes de informação e formação, 
quer sejam culturais, desportivas 
ou recreativas, são as colectivida-
des.

Ao iniciar um novo século o Mo-
vimento Associativo Popular está 
avaliado em mais de 2 milhões de 
associados, “ sem contar com a 
comunidade que serve “, por volta 
de 20 mil colectividades e com um 
número na ordem de mais de 200 
mil dirigentes associativos volun-

tários que trabalham diariamente 
a título gratuito, contribuindo para 
o Orçamento Geral do Estado com 
um valor superior ao das Pescas e 
Agricultura juntos.

Com mais de 500 colectividades no 
nosso Concelho, facilmente se che-
ga ao valor que elas representam.

Este movimento que representa no 
País cerca de 80% de toda a acti-
vidade desportiva, com o valor de 
70% de toda a actividade cultural e 
na ordem de 30% da actividade so-
cial, continua a ser visto como uma 
coisa de 2ª categoria.

A importância do M.A.P. se orga-
nizar e reforçar neste concelho em 
torno da sua Associação Concelhia 
é de primordial importância nas 
suas reivindicações, na defesa dos 
seus direitos, na melhor promoção 
dos valores do associativismo e no 
apoio às suas iniciativas a dar pelo 
Governo Civil, Câmara, Juntas de 
Freguesia e outras instituições.

É com este reforço organizativo e 
no cumprimento dos seus deveres 
que a Associação Concelhia poderá 
melhorar o apoio administrativo, 
contabilístico, fiscal, jurídico, infor-
mativo e formativo a dar às suas 
associadas.

Não podemos deixar de estar sem-
pre alerta contra os falsos “ pais e 
avós “ que se auto proclamam de 
detentores únicos da verdade, da 
pureza e da exclusividade da luta 
em defesa do M.A.P., pois como diz 
o velho ditado “ a verdade é como o 
azeite, vem sempre ao de cima “.

Teremos de ter igual atenção aos 
“ falsos novos Messias “, que se di-
zem seguidores dos grandes exem-
plos dignos que o M.A.P. tem e na 
hora da verdade, “ misturam tudo 

no mesmo caldeirão “, passando a 
actuar de forma a criar muito sub-
tilmente a divisão no seio do Movi-
mento.

Não tenhamos ilusões, pois “ quan-
do a esmola é grande até o pobre 
desconfia “.

Se os nossos antepassados nos le-
garam este grande movimento as-
sociativo resistente à Monarquia, à 
feroz longa noite fascista, que des-
de a primeira hora esteve na linha 
da frente com o 25 de Abril, que 
com ele se desenvolveu e para ele 
muito contribui também é nossa 
a grande responsabilidade de nos 
tempos de hoje em que o mundo 
está à distancia de um dedo, saber-
mos dar continuidade e deixar obra 
feita que nos orgulhe e aos nossos 
vindouros.

São tão diferentes e em quantida-
de de tal monta os problemas que 
enfrenta o M.A.P., que só unidos, 
mais organizados, mais interac-
tivos e pró activos, será possível o 
trabalho ser mais eficaz, mais visí-
vel, que estou consciente que leva-
remos o nosso barco a bom porto e 
os nossos jovens futuros dirigen-
tes, saberão dizer amanhã, obriga-
do por tudo o que fizeram.

Termino dizendo que o tempo é de 
resistência contra os falsos heróis 
do M.A.P., contra todos aqueles que 
de uma forma ou outra, estando 
eles dentro ou fora de toda a estru-
tura nacional, visam por todas as 
formas o “ DIVIDIR PARA REINAR “

*Vice-presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral; Sócio do Grupo Musical 
de Miragaia

Manuel Pereira*

Ponto de vista
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6 de Maio
Pavilhão dos Bombeiros Voluntários Portuenses(Ramalde)
10:00
Equipas do F.C. Porto - Futsal adaptado/Veteranos

12 a 25 de Maio
Salão do F.C.Porto (junto à C.M.P.)
21:00
Torneio de bilhar snooker entre corporações de bombeiros da cidade

27 de Maio
Praça D João I

9:00 - 12:30
Torneio de Xadrez e Torneio de Dominó

14:30 - 18:00
Torneio de Sueca e Torneio de Damas

2 de Junho
Auditório da Biblioteca Almeida Garrett
(dentro do Palácio de Cristal)
21:00

Sessão solene, com a presença e intervenção das entidades oficiais e 
do movimento associativo, assim como de personalidades destaca-
das da vida da nossa cidade e de todas as colectividades interessa-
das.

Serão entregues galardões às colectividades que mais se salientaram 
no Desporto, Cultura e Ambiente/Acção Social e prémios às equipas 
vencedoras dos torneios. Será servido um Porto de Honra.

Com o apoio:
Câmara Municipal do Porto - Pelouro do Desporto

Com melhor Associativismo
Um Porto com Futuro.

Dia das Colectividades
da Cidade do Porto 2006

de 6 de Maio a 2 de Junho

ACCP Associação das colectividades do Concelho do Porto
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Dia Nacional das Colectividades

Confederação presente 
em Castelo Branco
Retirado de www.confederacaodascolectividades.com

A bela e desenvolvida cidade de Castelo Branco, vai 
receber as comemorações nacionais do Dia Nacional 
das Colectividades e o 82º Aniversário da Confedera-
ção Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio 
e Desporto que se realizarão nos dias 27 e 28 de Maio e 
que, este ano são dedicadas ao tema “As novas tecno-
logias ao serviço do Movimento Associativo”.

Como é sabido, este dia (31 de Maio) está expresso em 
lei em que o Movimento Associativo Popular é reco-
nhecido como Parceiro Social.

Programa (provisório)

Sábado – 27 de Maio
- Fórum Digital – “O Movimento Associativo de hoje e 
para o futuro”
- Contactos virtuais internacionais - “Conhecer o Movi-
mento Associativo mundial e projectos para o futuro”
- Eleição da melhor Página/Sitio do Projecto 2001  As-
sociações
- Sessão Solene do 82º Aniversário da Confederação, 
onde serão anunciados os vencedores do “Prémio 
Anual – O Associativismo na Informação Autárquica”, 
entrega de Galardões Estatutários e intervenções ins-
titucionais.
- Noite artístico – cultural associativa

Domingo – 28 de Maio
- Passeio pedestre, Agita Portugal, pela sua saúde mexa-
se
- Mostra de Jogos Tradicionais
- Debate sobre “A Rede Associativa e o Choque Tecno-
lógico”

Campanha 
Novos Associados

ano 2006

As colectividades que aderirem a 
esta campanha, só pagarão o va-
lor relativo às quotas (7,50 Euros 
mensais), ficando isentas do pa-

gamento da joia e inscrição.

Benefícios das Associadas
As associadas gozam de vários benefícios, 
nomeadamente:

•Atendimento Jurídico gratuito

•Apoio administrativo (elaboração de Esta-
tutos, Regulamentos Internos, obtenção do 
Estatuto de Utilidade Pública e outros)

•Apoio fiscal e contabílistico

•Desconto de 50% nas licenças da S.P.A. (So-
ciedade Portuguesa de Autores)

•Elaboração de Contabilidade (a preços so-
ciais)

•Apoio Médico e de enfermagem (incluindo 
exames necessários a grupos de atletas) às 
associadas e familiares de associados das 
Colectividades, em conformidade com o 
protocolo estabelecido com a Associação 
mutualista A Benéfica e Previdente, a custos 
considerados sociais.

•Apoio na realização de acções de formação 
para dirigentes associativos.

As colectividades que aderirem a esta 
campanha e decidirem recorrer ao 

Gabinete de Contabilidade da ACCP 
para efectuar as suas contabilidades, 
só pagarão 50% das quotas relativas 

ao ano de 2006.
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UNICEPE -COOPERATIVA LIVREIRA DE ESTUDANTES DO PORTO, CRL

Memória de uma colectividade históri-
ca fundada em 1963
 A Direcção da  UNICEPE

 Após a crise académica de 1962, que 
também atinge a nossa Academia, os 
estudantes do Porto consciencializam-
se de que precisam estar mais orga-
nizados para a percepção e discussão 
dos seus múltiplos problemas, que são 
também os problemas da sociedade.

Impossibilitados de se organizarem 
naquilo que seria mais natural, as suas 
próprias Associações, idealizam, e fun-
dam em 1963, uma Cooperativa, cujo 
mister era a comercialização do livro 
entre os associados, quebrando alguns 
elos entre a produção e a distribuição, 
conseguindo assim preços mais favo-
ráveis – a cultura para todos.

Ultrapassados os entraves de natu-
reza política e organizativa, chega o 
momento de ter instalações próprias. 
onde, para além do seu desiderato pri-
meiro, pode finalmente ter um pon-
to de encontro e reflexão, ao mesmo 
tempo que dispõe de condições míni-
mas de se abrir à cidade e à sociedade, 
de forma a alargar o debate dos pro-
blemas da época.

Assim organiza e promove variadíssi-
mos colóquios, conferências e exposi-
ções em que são debatidos a cultura, 
a sociedade, a política e naturalmente 
os muitos problemas que afligem a 
juventude e as suas perspectivas de 
vida futura. Para tudo isto recebe a 
colaboração de muitos intelectuais, 
escritores e estudiosos, não só da cida-
de como do país. Conta também com a 
colaboração de outros organismos cul-
turais da cidade como o Cinedube do 
Porto, a Cooperativa Árvore, o Teatro 
Experimental e organismos académi-
cos como o TUP.

Vale a pena relevar a importância, de-
dicação e disponibilidade total do seu 
Associado de Honra, o Professor Ar-
mando de Castro.

Levar a cabo todas estas actividades 
nos anos sessenta e parte dos seten-
ta implicou grandes sacrifícios pesso-
ais dos seus associados e dirigentes, 
não só suprindo a crónica má situação 

financeira mas acima de tudo as per-
seguições e a incompreensão das au-
toridades do regime que a todos nos 
asfixiava.

A PIDE, o Governo Civil e a polícia de 
costumes, tudo faziam para proibir e 
dificultar as nossas actividades, como 
também se encarregavam de nos to-
mar cada vez mais pobres, ao levar com 
eles, com ou sem mandado, livros que 
eram nossos ou ao não permitir que 
eles chegassem às nossas instalações, 
actuando directamente nos Correios e 
Alfândegas.

Chegados finalmente ao dia libertador 
de 25 de Abril, a Cooperativa sente que 
a sua missão não acabou e é necessá-
rio o seu esforço de levar a cultura a 
preços mais módicos a todas as cama-
das sociais. Começou então a colaborar 
com Sindicatos e Escolas em mostras 
de livros e inicia uma forma pioneira: 
leva o livro mais barato ás portas das 
fábricas. Fecha assim o círculo na di-
vulgação do livro e da cultura.

Nos nossos dias muitos dos pressu-
postos da sua actividade estão com-
pletamente realizados. Os estudantes 
têm as suas associações, a cultura está 
mais liberalizada e a compra do livro 
está mais facilitada. Contudo há ainda 

muito espaço para a UNICEPE, na luta 
contra a uniformização da cultura e da 
informação, na certeza de que ainda 
será possível oferecer a todos os seus 
associados os livros que as grandes su-
perfícies e as grandes cadeias de livra-
rias rejeitam porque não são boa fonte 
de lucro, mas que são marcos da nossa 
cultura e pensamento.

Dando continuidade às iniciativas cul-
turais dos anos 60, desde 1996 tem 
vindo a UNICEPE a realizar mensal-
mente, às segundas quartas-feiras, 
um JANTAR DE AMIZADE UNICEPE, 
abordando os temas mais variados 
(poesia, música, magia) e, desde 2005, 
às quartas quartas-feiras, outra tertú-
lia denominada MEMÓRIA DA MÚSICA 
UNICEPE, com audição de música te-
mática, seleccionada e comentada por 
JORGE RIBEIRO. Os pormenores podem 
ser consultados no nosso site.

Há ainda muito por fazer, passados 
que são quarenta e dois anos de vida. 
Assim queiramos todos!

Contactos
Praça Carlos Alberto, 128-A 
4050-159 PORTO
Telf 22 205 66 60 | fax: 22 208 85 82            
Unicepe@mail.telepac.pt  
 http://www.unicepe.com/



17CLÉRIGUS - Abr-Jun/06

O Homem é criatura e criador do 
seu ambiente que lhe assegura a 
subsistência física e lhe dá a possi-
bilidade de desenvolvimento inte-
lectual, moral, social e espiritual.

No decurso da longa e laboriosa 
evolução da raça humana na terra, 
chegou o momento em que, graças 
ao progresso cada vez mais rápido 
da ciência e da tecnologia, o Ho-
mem adquiriu o poder de transfor-
mar o seu ambiente de inúmeras 
maneiras e em escala sem prece-
dentes. Os dois elementos do seu 
ambiente, o elemento natural e o 
que ele próprio criou, são indispen-
sáveis ao seu bem-estar e à plena 
fluição dos seus direitos funda-
mentais, inclusive o direito à pró-
pria vida.

A Associação das Colctividades do 
Concelho do Porto (A.C.C.P.), preo-
cupada com as questões ambien-
tais, propõe-se levar a cabo diversas 
campanhas de sensibilização junto 
das associações, suas associadas e 
outras instituições, nomeadamen-
te no que respeita à separação e 
aproveitamento de resíduos do-
mésticos e na sua colocação nos 
ecopontos.

Residuos em separação 

A quantidade de resíduos urbanos 
gerada na União Europeia repre-
senta 160 quilogramas/ano por 
pessoa, dos quais dois terços são 
resíduos de embalagem.

Para atingir as metas definitivas na 
legislação aplicável à reciclagem 
dos resíduos sólidos urbanos, os hi-
permercados têm também um pa-
pel importante, devendo separar o 
plástico, o vidro, o papel e o cartão, 
lâmpadas e baterias, restos de fru-
tas e vegetais, etc. Este tratamen-
to é benéfico ao nível ambiental e 
económico, mas tal deverá integrar 
uma atitude mais exigente que 

abranja uma estratégia e gestão 
globais. Medidas preventivas a ní-
vel interno, são importantes, como 
a redução do uso do papel, da ma-
deira utilizada em prateleiras, da 
redução do tamanho das embala-
gens e da sua concepção de forma 
a diminuir a quantidade de resídu-
os gerados.

Energia e água sem desperdícios

Para o cumprimento do protoco-
lo de Quioto, é importante que se 
utilizem tecnologias energicamen-
te mais eficientes e se recorram a 
fontes renováveis de energia para 
reduzir a emissão de gases causa-
dores do efeito de estufa na atmos-
fera. Isolar bem os edifícios, apro-
veitar a energia solar e congelar os 
artigos em arcas fechadas, reduz o 
consumo da energia. Tal redução 
está directamente ligada à dimi-
nuição de custos, por isso, para re-
duzir o impacto das águas residuais 
deverá optar-se por implementar 
sistemas de tratamento das águas 
visadas com vista à reutilização 
noutros fins.

No entanto, a Estratégica Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS) foi estabelecida em torno 
de quatro grandes domínios estra-
tégicos.

::O território como um bem a pre-
servar;

::Melhorar a qualidade do ambien-
te;

::Produção e consumo sustentáveis 
das actividades económicas (Em di-
recção a uma sociedade solidária e 
do conhecimento);

::Promover uma utilização mais efi-
ciente dos recursos naturais;

::Promover uma política de Orça-
mento do território sustentável;

::Proteger e valorizar o património 
natural e paisagístico e a biodiver-
sidade;

::Melhorar os níveis de atendimen-
to;

::Qualidade do ambiente numa 
perspectiva transversal e integra-
da;

::Prover a integração do ambiente 
nas políticas sociais;

::Dissociar o crescimento económi-
co da utilização dos recursos e dos 
impactos ambientais;

::Promover a alteração dos padrões 
de produção e consumo;

::Estabelecimento de parcerias es-
tratégicas visando a modernização 
das actividades económicas, sociais 
e das organizações;

::Promover o emprego, a educação 
e a formação, a investigação, a co-
operação tecnológica e a qualifica-
ção profissional reforçando capaci-
dades e visando a competitividade 
da população portuguesa;

::Desenvolver a educação, a sen-
sibilização, a informação, a par-
ticipação, o acesso à justiça e á 
responsabilização em matéria de 
desenvolvimento sustentável;

::Avaliação e análise/monitoriza-
ção sistemática do progresso por 
recursos a indicadores.

 *Responsável do pelouro do Am-
biente/Acção Social 

Joaquim Pinto*

Ambiente
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Próximas tertúlias previstas da UNICEPE:
- Maio 24:
 10ª Memória da Música: Simon & Garfunkel
- Maio 25: 
76º Jantar de Amizade (extra, à quinta-feira), com Maria Vir-
gínia Monteiro, no seu 75º aniversário, apresentação do seu 
livro “Poemas Imperfeitos”
- Junho 14: 
77º Jantar de Amizade, com João Pedro Mésseder

Agenda

I Ciclo De Cinema Infantil
Ipanema Park Hotel às 11h00
Entrada Gratuita para o Filme
30 de Abril de 2006 - A Floresta Mágica
21 de Maio de 2006 - Stuart Little
25 de Junho de 2006  - O Sonho de uma noite de S. João

Informações e Reservas para Buffet: 226 079 609; 225 322 
100

Organizado pela Associação para a Medicina, as Artes e as 
Ideias Co-produção com o CINECLUBE DO PORTO, IPANEMA 
PARK HOTEL e LIVRARIA MÃOS À ARTE

Apelo às associadas

Participe na Agenda da 
CLERIGUS
Envie as actividades previstas para 
realizar na vossa associação que nós 
ajudámos a divulgar dentro das nossas 
possibilidades de espaço

Secção de 
Correio dos Leitores
Envie as suas opiniões ou preocupações 
em relação ao movimento associativo 
ou assuntos relacionados para o cor-
reio dos leitores, procuraremos publicar 
todas as intervenções. 

Exposições no Espaço Musas 
Sport Musas e Benfica
Rua do Bonjardim 998
Pintura a óleo de Rui Ricardo.
27 Maio a 10 Junho
Os trabalho podem ser vistos às Terças feiras (19h-23h) e aos 
sábados (15-23h)

A A.C.C.P. espelha uma distância ímpar no contexto do 
movimento associativo. O 25 de Abril, cujo aniversário 
acabámos de comemorar, estabeleceu, ao longo do 
tempo, as bases para uma participação cívica respon-
sável dos membros das associações. É no quadro do 
exercício dos direitos de cidadania que se deve enca-
rar a acção das colectividades nos seus múltiplos do-
mínios.

Entendemos que a cultura deve ocupar um lugar vital 
nas preocupações do homem como indivíduo e como  
ser inserido na sociedade. As colectividades e a A.C.C.P. 
constituem espaços de eleição onde se podem vazar 
as manifestações culturais que estejamos dispostos a 
criar. Os produtos culturais disponíveis devem bene-
ficiar todas as colectividades interessadas em deles 
usufruir.

É propósito do pelouro da cultura da A.C.C.P. propor 
iniciativas que dinamizem a vida cultural das colecti-
vidades nos seus múltiplos domínios, como por exem-
plo, organização de espectáculos musicais, debates 
sobre temas de interesse, apoio pedagógico, entre ou-
tros; mas é sobretudo intenção deste departamento 
criar condições para que as colectividades participem 
e cooperem umas com as outras na sua vitalização 
cultural. Será portanto, numa base interactiva em que 
se desenvolverá a nossa acção.

Nas datas mais marcantes da história do país e do 
movimento associativo iremos propor a realização de 
eventos que avivem a nossa memória; nas datas mais 
marcantes da história das colectividades associadas 
da A.C.C.P. esperamos associarmo-nos às actividades 
por elas engendradas, colaborando dentro das nossas 
possibilidades. Esperamos, enfim, que todos nos sin-
tamos úteis na animação das nossas comunidades. Es-
tas, na verdade, não podem obter a qualidade de vida 
a que têm direito sem o usufruto mínimo dos bens 
culturais.

Parafraseando John Kennedy em 1961, na sua tomada 
de posse como Presidente, não devem as colectivida-
des perguntar o que pode o pelouro da cultura fazer 
por elas, mas sim o que podem as colectividades fazer 
pela A.C.C.P. O desafio é, portanto, procurar que todos 
contribuam. Cada colectividade deve disponibilizar os 
produtos culturais em que está “ especializada ”, ou 
seja, deve contribuir no domínio em que é mais apto. 
Só o concurso de todos tornará mais rica a vida cultu-
ral na cidade do Porto.

*responsável do pelouro da Cultura

Felizardo Bouene*

A cultura na Associação das 
Colectividades do concelho do 
Porto (A.C.C.P.)
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Sudoku
SOLUÇÕES: 1-Folha por cima do bico; 2- Asa da chávena direita; 3- Pé da 
mesa; 4- Garfo esquerdo; 5-Lombada do Livro; 6-Pés da cadeira da direita; 
7-Nó do ramo

2:

Descubra as 7 diferenças Anedotas
Calino, que procurava noivo para a filha, resolve dar 
um grande baile. Está a redigir a lista dos convidados, 
quando a mulher diz:
- Então tu só convidas os homens? A nossa filha há-de 
ser a única rapariga a aparecer no baile?
Calino sentenciosamente:
- Então tu julgas que eu vou dar um baile para casar as 
filhas dos outros?

Conversa entre marido e mulher.
- Querido, diz-me, estou mais bonita hoje?
- Querida, já te disse que não percebo nada de cosméticos.

Um homem vê uma rapariga sair da casa de banho de 
um restaurante, amparada pela mãe e muito mal dis-
posta e pergunta:
- Foi comida?
- Foi, mas vai-se casar!

O bêbado está encostado a uma árvore, e passa o polícia:
- Francamente! sempre bêbado, bêbado, bêbado!
- E você? Sempre polícia, polícia, polícia!

1:

1:2:



Visite os parques e jardins da Cidade

Aqui lhe lançamos o desafio
para uma visita aos principais es-
paços verdes da cidade do Porto.

JARDIM DAS VIRTUDES
JARDIM DA ARCA D´ÁGUA

JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL
PARQUE DE S. ROQUE
MATA DA PASTELEIRA

QUINTA DO COVELO
JARDIM DO PASSEIO ALEGRE

JARDIM DA PRAÇA DA REPÚBLICA
JARDIM JOÃO CHAGAS (OU CORDOARIA)

JARDIM DE S. LÁZARO
JARDIM DA CORUJEIRA

JARDIM DA PENA
PARQUE DA CIDADE

JARDIM DA ROTUNDA DA BOAVISTA
JARDIM DO CARREGAL

Para mais informações consulte o Guia da Cidade em
www.cm-porto.pt


