Entrevista do Presidente da junta de freguesia de Santo AntónioFunchal
Rui Alberto Garanito Santos
J.A.-Qual a sua opinião sobre a situação política atual?
P.J.-Vivemos uma situação politica que não era normal, onde o partido que
suporta o governo não ganhou as eleições mas conseguiu acordos com dois
partidos de esquerda que viabilizam o governo. Este tipo de governação é
complicado pela necessidade de haver acordos entre os três partidos o que
pode levar a que o governo tenha algumas dificuldades em executar o seu
programa ficando à merce dos interesses partidários dos seus aliados.
J.A.-Que pensa sobre as novas medidas anunciadas por este governo em exercício?
P.J.-Não tenho um conhecimento profundo sobre as medidas tomadas pelo governo para além do
que ouço ou leio na comunicação social, no entanto como a generalidade dos portugueses
espero que as políticas produzam efeito positivo para a população e não sejam tomadas
medidas que nos levem novamente para períodos de austeridade.
J.A.-O aumento de desemprego gerou muita pobreza e, estando essa freguesia inserida
num dos distritos considerados de maior carência económica, como está essa
autarquia a gerir esse problema?
P.J.-A freguesia de Santo António, é uma das mais afetadas pelo desemprego, grande
percentagem da população trabalhava na construção civil, razão para o desemprego ser
muito grande. Esta Junta de Freguesia implementou a cerca de três anos um programa de
emergência social, programa esse que tem como objetivo apoiar as famílias em
dificuldades económicas. Os apoios concedidos ao abrigo do programa representam um
investimento de cerva de 22% do nosso orçamento, apoiamos as famílias no pagamento
pontual de faturas de eletricidade, água, gás, apoiamos ainda na aquisição de
medicamentos, no material escolar de desgaste, na requalificação das suas moradias
(pequenas obras) mas a grande fatia do apoio vai para ajuda alimentar.
J.A-O que pensa sobre a violência doméstica, que ultimamente tem aumentado
drasticamente, no nosso país, e qual a causa/efeito?
P.J.-Condeno vivamente qualquer tipo de violência e por conseguinte a violência domestica.
Espero que o facto de ser um crime público, em que existe a obrigatoriedade de denúncia
por parte de qualquer cidadão, ajude a diminuir este flagelo e a proteger estas vítimas
indefesas.
J.A.-Qual a vossa opinião sobre a emigração dos nossos jovens, principalmente os mais
credenciados?
P.J.-A emigração dos jovens é um grave problema nacional, originado pela falta de trabalho, e
por uma economia que tarda em crescer. No entanto os nossos jovens emigrantes têm
formação superior, podendo aceder a melhores oportunidades de emprego e a melhores
salários, coisa que neste momento Portugal não consegue oferecer.
J.A.- Qual a vossa opinião sobre a aceitação de refugiados?
P.J.-Somos um país de emigrantes. No passado os nossos cidadãos saíram de Portugal à procura
de uma vida melhor, e foram na sua grande maioria bem acolhidos, pelo que considero que
recebermos no nosso país de refugiados, que fogem da violência, da guerra, da fome e da
morte, é uma questão de bondade, de humanismo e de retribuição pelas oportunidades que
no passado os nossos emigrantes tiveram.

J.A.-Que apoio presta a autarquia aos mais idosos?
P.J.-Esta freguesia tem vários programas de apoio aos mais idosos. Temos em parceria com o
Município do Funchal um ginásio que funciona nas nossas instalações, que movimenta
cerca de 600 seniores com mais de 55 anos, promovendo ginástica de manutenção,
atividades lúdicas, desportivas, culturais, e caminhadas pela natureza. Organizamos
anualmente, a semana do idoso, com rastreios de saúde, passeios culturais, visitas a
museus, promovemos ainda formação básica em informática, pintura de tecidos, aulas de
línguas estrangeiras.
J.A.-Pedimos que nos faça uma síntese da sua freguesia.
P.J.-A Freguesia de Santo António é uma das dez freguesias do Concelho do Funchal, tem 22,20
Km quadrados, cerca de 28000 habitantes e é por conseguinte a freguesia mais populosa da
Região Autónoma da Madeira. É uma freguesia que cresceu muito nos últimos 20 anos,
tem no seu território as Piscinas Olímpicas da Madeira, o Arquivo e Biblioteca Regional, a
Universidade da Madeira. É também a freguesia da RAM com maior número de fogos de
habitação social, onde se contabilizam 14 bairros sociais. É uma freguesia com uma
orografia difícil, onde a construção de habitação foi crescendo montanha acima.
J.A.-Qual o maior problema com que a sua freguesia se debate?
P.J.-O maior problema da freguesia de Santo António e sem qualquer dúvida o desemprego.
J.A.-Que outros problemas necessitam de maior intervenção?
P.J.-Precisamos de requalificar o centro da freguesia de forma a disciplinar-mos o trânsito, criar
um espaço onde possamos promover atividades de carater social. É necessário
requalificarmos algumas estradas municipais que apresentam alguns troços em mau estado.
J.A.- Que perspectivas têm para o futuro da freguesia?
P.J.-Gostava que o desemprego na freguesia baixasse, que as famílias recuperassem o seu poder
de compra e o seu orgulho em viver em Santo António.
J.A.- Como é a situação financeira da autarquia?
P.J.-Temos uma situação financeira equilibrada, as nossas contas estão consolidadas, pagamos
aos nossos fornecedores a 30 dias. Em suma, estamos bem financeiramente.
J.A.-Qual o apoio que a câmara presta às juntas de freguesia?
P.J.-A Câmara Municipal do Funchal, delega na Junta de freguesia através de acordos de
execução e de delegação de competências, uma verba anual que representa 49% do total
das nossas receitas.
J.A.-Que tipo de envolvimento a população tem com a autarquia?
P.J.-Este Executivo da Junta de Freguesia tem tido desde o início do seu mandato uma política
de proximidade com os seus fregueses, indo ao encontro da população, seja em visitas
feitas pelo executivo às diversas zonas da freguesia, como também através do programa
“Ouvir Santo António”, em que reunimos com a população de determinada zona, e numa
conversa aberta ouvimos os seus problemas, preocupações e desejos. Temos também
trazido a população às nossas instalações através de programas de formação e workshops
diversos, cinema ao ar livre nos nossos jardins na altura de verão. Colaboramos
estreitamente com o Clube de Emprego, Associações, e com as Escolas e Infantários desta
freguesia. Temos um gabinete para consulta médica destinada aos mais carenciados, que é
realizada por uma médica aposentada, que faz esse trabalho de forma voluntária, sendo
uma mais-valia para a nossa freguesia e população. Realizamos também e de forma anual,

um piquenique familiar na altura do Verão, dinamizamos as festas da freguesia, encontros
de automóveis clássicos, e passeios na natureza.
J.A.-Que mensagem quer enviar à população da sua freguesia?
P.J.-A minha mensagem para a população é uma mensagem de esperança em dias melhores, é
uma mensagem para que tenham orgulho em viver na freguesia de Santo António, que
mesmo tendo alguns problemas, é sem dúvida alguma a melhor freguesia para se viver.
J.A.-Como consegue gerir a absorvente vida de autarca com a vida familiar?
P.J.-Exerço o meu mandato a tempo inteiro, nasci e vivo na freguesia a 5 minutos da Junta,
tenho uma vida social um pouco agitada mas a minha esposa normalmente acompanha-me
nalgumas atividades, habitualmente almoço e janto em família o que suaviza a situação.
J.A.-Que mensagem quer deixar ao Jornal das Autarquias?
P.J.-Quero felicitar o jornal por esta iniciativa, pelo trabalho que tem desenvolvido em prol das
autarquias e desejando que continuem no bom caminho.

