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Inauguração das Obras de Beneficiação e Relvamento do Campo de Jogos Gandarada 21 de Maio de 2009

Exmº. Senhor Secretário da Juventude e do Desporto, Dr. Laurentino Dias
Senhor Vice – Presidente do Instituto do Desporto, Dr. João Sequeira
Senhor Representante do Governador Civil de Viseu , Dr. Alcidio Faustino
Presidente da Associação de Futebol de Viseu, Dr. José Alberto Ferreira
Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Acácio Fonseca
Presidente da Direcção do Mortágua Futebol Clube, Paulo Gomes
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Caros Mortaguenses
Caros Jovens
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Promover e desenvolver a actividade física e o desporto, enquanto valor de melhoria
da qualidade de vida das populações foi e é um objectivo estratégico do Município de
Mortágua.
Com uma população residente de 10.331 habitantes dispersa por 92 aglomerados
populacionais de reduzidíssima dimensão, e num território de 251,18 km2, com uma
densidade

populacional

de

41,13hab/km2,

resultou

certa

a

estratégia

de

concentração dos equipamentos e actividades colectivos na sede do Concelho,
criando-se embora condições de acessibilidade e mobilidade fácil para a população
que vive nos restantes aglomerados e sobretudo os mais afastados.
A concentração dos parcos recursos financeiros de um pequeno Município do interior,
na programação e construção de equipamentos sociais e desportivos na sede do
Concelho criaram qualidade de vida urbana também nos espaços envolventes.
As boas acessibilidades e as condições de mobilidade criadas permitem hoje a
utilização,

sempre

em

crescendo

dos

equipamentos

colectivos

existentes,

nomeadamente: Complexo de Piscinas Municipais (piscina de ar livre e piscina
coberta aquecida), Pavilhão Gimnodesportivo Municipal

(permite a prática de

modalidades desportivas como o Voleibol, o basquetbol, o andebol, futsal,
badminton, etc... e ainda a prática de eventos da mais diversa natureza); Dois
Campos de Ténis ; Um Polidesportivo ao Ar Livre enquadrado em espaço verde
urbano; um Centro de Animação Cultural (com palco e auditório com capacidade
para 248 pessoas e realização das mais diversas actividades culturais e de lazer,
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equipado para projecção de cinema, e realização de espectáculos de Teatro);
Biblioteca Municipal .
Dos equipamentos colectivos projectados para o horizonte 2007/2013 fazia parte a
construção de raiz de um Estádio Municipal, cujo orçamento de projecto ultrapassava
sete milhões e meio de euros.
Face ao valor do investimento e considerando, em resultado da elaboração da Carta
Educativa, a prioridade de construir o Centro Educativo de Mortágua e Creche que
vai concentrar todas as crianças em idade do Pré-Escolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico
e cujo orçamento é próximo daquele valor, considerou-se que uma intervenção que
remodelasse e requalificasse o Campo de Jogos da Gandarada poderia cumprir o
objectivo de oferecermos à população, e sobretudo aos jovens, um espaço digno e
com todas as condições para prática de um desporto tão popular como o futebol.
Por outro lado permitiria a recuperação de uma infraestrutura a caminho da
degradação e a revitalização do espaço urbano em que se insere.
Reconhecemos que a abertura das candidaturas à Medida 2 - Primeiro Relvado da
iniciativa do Instituto do Desporto nos incentivou a estudar a possibilidade de com
uma enorme economia de meios financeiros se fazer a remodelação e relvamento do
Campo de Jogos da Gandarada.
Em Junho de 2007 apresentámos a respectiva candidatura ao Programa Primeiro
Relvado que mereceu aprovação do Instituto do Desporto e em que V. Exª. se
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empenhou pessoalmente. Gratos por isso e pela forma como os serviços do Instituto
nos apoiaram ao longo do processo.
A operação veio posteriormente a ser integrada no Programa Operacional de
Valorização do Território como “ Remodelação e Arrelvamento do Campo de Jogos
da Gandarada e Beneficiação Geral das Instalações”, com claro beneficio para o
Município que assim teve possibilidade de obter um financiamento 70% da despesa
elegível, que para além do relvado contemplou também obras de beneficiação geral
das instalações. Em 3 de Março de 2009 celebrou-se o respectivo contrato de
financiamento, tendo sido considerado o montante de 586.698,36 € de despesa
elegível e que mereceu uma comparticipação financeira de 70% pelo FEDER
correspondendo a 410.688,85 €
É certo, como quase sempre acontece quando do velho se procura fazer novo, que o
investimento total da operação que era de 616.033,28€ acabará por ser de cerca de
800 mil euros, Valor de qualquer forma muito longe do investimento que exigiria a
execução do já referido projecto do Estádio Municipal.
Consideramos pois que aquilo que é o resultado desta intervenção justifica bem o
esforço acrescido que de qualquer forma o Município fez além da candidatura,
porque como V. Exª. já teve oportunidade de verificar vai muito para além do
relvado.
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A gestão dos recursos públicos exige rigor e optimização na sua aplicação. A
operação que fizemos no Campo da Gandarada corresponde a essa optimização do
investimento na perspectiva do interesse público e dos benefícios esperados .

Com esta intervenção no Campo de Jogos da Gandarada, o arrelvamento durante
este Verão do Campo Juíz de Fora em Vale de Açores e a construção de dois novos
courts de ténis investem-se este ano cerca de um milhão e duzentos mil euros,
ficando desta forma evidenciada a aposta que fazemos neste sector.
A fixação da população e a atracção de pessoas e empresas só é possível se
Mortágua oferecer qualidade de vida para as famílias em geral e para os filhos em
particular, e esta exige a infraestruturação do território, que está feita, a preservação
ambiental e dos recursos naturais, e equipamentos colectivos que prestem serviços e
permitam o acesso aos bens sociais, culturais e de lazer da família no seu conjunto.
A fixação de empresas e a criação de emprego qualificado para atrair novos
residentes fica facilitada pela atractividade urbana da sede do Concelho, pelos
equipamentos e serviços colectivos existentes que respondem às necessidades dos
jovens casais e que promovem a igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres. O investimento feito nesta infraestrutura dá inequivocamente o seu
contributo para que tal seja possível.
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Senhor Secretário de Estado agradecemos a Vossa presença por ter aceite o convite
para estar aqui connosco neste fim de dia e poder testemunhar a satisfação dos
Mortaguenses e sobretudo a dos jovens praticantes.
Uma palavra de agradecimento ao Mortágua Futebol Clube, na pessoa do seu
Presidente, pela forma como soube ser parceiro neste projecto e o desejo sincero
que, como principais utilizadores, possam fruir as novas condições que lhes são
oferecidas para um trabalho ainda mais profícuo em benefício do desenvolvimento
harmonioso dos jovens da nossa Terra.
O que nós mais desejamos é que sejam felizes com as condições que lhe
proporcionamos.
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