
 
 

As Portas do Futuro 

Reunião plenária com as instituições, organizações e associações 

da comunidade albicastrense 

 

DIA 24 DE FEVEREIRO 21 HORAS AUDITÓRIO DA ESECB 

 

Car@s companheir@s no trabalho comunitário: 

 

É nossa obrigação e prioridade promover a proximidade com a comunidade que compõe 

a nossa freguesia, procurando conhecer os seus problemas, necessidades e anseios para 

que, de forma sustentada e eficaz, os possamos resolver, satisfazer e realizar. 

Tem sido trabalho de todos nós o procurar estar próximos, saber ouvir, debater, refletir, 

conjugar, ver e agir.  

Há, contudo, a necessidade urgente de construir um roteiro efetivo de ações, através do 

mapeamento dos contributos de todos nós, para que seja possível estabelecer 

compromissos comunitários sem privilegiar nem secundarizar ninguém. 

Daí este convite para uma reunião conjunta das forças vivas comunitárias — associações 

culturais, recreativas, desportivas e profissionais; organizações e instituições públicas e 

privadas, para que seja possível transformar os compromissos programáticos em ação 

com abrangência funcional, sustentabilidade orçamental e equidade distributiva. 

Há, como sabem, no trabalho comunitário (autárquico, institucional, organizacional e 

associativo) cinco etapas que são obrigatórias, e devemos, percorrer: 

— Conhecer o passado da comunidade (histórico, cultural, social e económico) para 

saber como continuar, refazer ou mudar o que for necessário. 

— Perceber o passado, especialmente os acertos para aprender com eles e poder 

potenciá-los. 



— Saber o presente, para poder enfrentar os grandes desafios, aproveitar todas as 

potencialidades e enfrentar as principais dificuldades. 

— Viver o presente, promover os jovens à decisão e à ação conjugada com os mais 

experientes, e procurar saber onde estão os que podem fazer e ajudar a consolidar a 

atualidade ou promover a novidade. 

— Querer o futuro, saber o que e como fazer (ter uma visão operacional e sustentada), 

saber porque e com quem fazer (ter uma visão estratégica fundamentada) e saber onde 

fazer (ter um conhecimento efetivo do território físico e social). 

 

Só assim será possível estabelecer protocolos de parceria geradores de apoios que 

promovam ou contribuam para a promoção o desenvolvimento de projetos ou 

atividades concretas em áreas de interesse para a Freguesia com carácter permanente, 

regular e continuado, designadamente nos âmbitos social, cultural, desportivo, 

recreativo, ambiental, dos direitos humanos e da cidadania, bem como de apoio à 

juventude e à população sénior, e também a eventos de caráter pontual para atividades 

com implicação comunitária. 

 

Solicito a confirmação da vossa presença até ao dia 14 de fevereiro, para o email 

secretaria@jf-castelobranco.pt ou para o telefone 272098158. 

 

Após a confirmação da vossa presença, enviar-vos-emos, para que seja possível uma 

participação mais documentada, os principais instrumentos para implementação do 

projeto alargado de intervenção comunitária da Junta de Freguesia de Castelo Branco e 

que são: 

• Apoio a projetos de implicação comunitária  

• Apoios à Edição de Livros e a Livros Editados 

• Casa do Arco do Bispo — Espaço Cultural da Freguesia de Castelo Branco 

• Cidadã(o) Honorári@ da Freguesia de Castelo Branco 

• Livros de Mão em Mão — Biblioteca rotativa da comunidade albicastrense 

• Olá nov@ albicastrense — Apoio à natalidade na Freguesia de Castelo Branco 

• Orçamento Participativo Jovem 

mailto:secretaria@jf-castelobranco.pt


• Programa Mãos de Ajudar — Pequenos arranjos ao domicílio 

• Programa Vamos — A Freguesia Vai por Si — Apoio a Cidadãos com 

Mobilidade Condicionada 

 

Com os melhores cumprimentos e votos de trabalho profícuo 

 

 

José Dias Pires 

Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco 

 


