
 

Nota à imprensa 

- Tomada de posse no Centro Norton de Matos - 

Tomaram na passada sexta-feira posse os órgãos sociais do Centro Norton de Matos para o biénio 2019-2021, 

eleitos no passado dia 30 de março. 

Os discursos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Ferreira, e do Presidente da Direção, João 

Rafael, centraram-se numa tónica comum: as dificuldades sentidas no associativismo, em muito decorrentes 

da agitação da vida moderna, que obstaculiza a que as pessoas tenham tempo e disponibilidade para participar 

mais na vida associativa. Lamentou José Ferreira que daí decorra a inexistência de mais listas concorrentes 

aos atos eleitorais da instituição, congratulando-se, contudo, que ainda haja alguns associados que se 

disponham a contribuir com o seu esforço e empenho diário para dirigir o leme da instituição. 

O Presidente João Rafael começou exatamente por esse aspeto, agradecendo aos seus colegas da Direção e 

restantes órgãos sociais que com ele se disponibilizaram para avançar para mais um mandato à frente do CNM. 

Reeleito para mais um mandato de dois anos (o sétimo como presidente), João Rafael realçou que a maioria 

dos efetivos que integram a Direção agora empossada o acompanham nestas lides há já dez anos - é o caso da 

Vice-Presidente Ana Gomes, do Tesoureiro Filipe Rocha, do 1.º Secretário Paulo Carranca, e dos vogais Cláudia 

Gomes e Fernando Loureiro. Transitam também de mandatos anteriores a vogal Cláudia Rodrigues e do último 

biénio o 2.º Secretário Délio Nunes, entrando apenas um novo elemento no atual mandato, o vogal Rui Santos. 

Na mesa da Assembleia mantêm-se João Ferreira como Presidente e José Paulino Rocha como 2.º Secretário, 

a que se junta neste biénio Rosa Carranca como 1.ª Secretária. Quanto ao Conselho Fiscal, permanece 

inalterado, com Carlos Cunha na presidência, Mário Rui Dias como Secretário e Luís Pedro Reis como Relator. 

No seu discurso, João Rafael destacou a importância do Centro para a cidade, pois já há muito que a instituição 

ultrapassou as barreiras não só do Bairro, mas da própria cidade, com todo o destaque e projeção que as suas 

atividades têm a nível nacional e até internacional. Fez questão de frisar a utilização de “o Centro” e “o 

Bairro”, pois há muito que estas duas expressões em Coimbra designam e são imediatamente associadas ao 

CNM e ao Bairro Norton de Matos. 

Salientou ainda que um dos desafios dos próximos anos é a ampliação das instalações do CNM, necessidade 

sentida há muitos anos, e que se espera venha a ser uma realidade breve. A melhoria significativa da situação 

financeira da instituição verificada no último ano poderá dar uma ajuda, mas, no entanto, não será suficiente 

para conseguir concretizar esse projeto, sendo essencial o apoio das entidades públicas e dos parceiros. 

A cerimónia contou com representantes de entidades oficiais, nomeadamente o Presidente da Junta de 

Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Andrade, que usou da palavra para elogiar o trabalho 

desenvolvido pelo CNM e a importância da coletividade para a freguesia, desejando as maiores felicidades aos 

órgãos empossados. 

Estiveram também representadas entidades parceiras, como a Confederação Portuguesa das Coletividades de 

Cultura, Recreio e Desporto, e patrocinadores, destacando-se as Pastelarias Vasco da Gama, o maior 

patrocinador das atividades do CNM. Marcaram ainda presença na cerimónia alguns associados, bem como 

trabalhadores e colaboradores da instituição. 
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