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1.

Apresentação

A Fundação Jorge Antunes, situada em Caldas de Vizela, na Rua Dr. Abílio Torres, foi criada a 23 de Abril de
1993, em homenagem póstuma a Jorge Pinto Antunes, por intermédio de seus pais. É uma instituição
particular de solidariedade social, que tem por objeto apoiar e contribuir para a promoção e formação
integral do jovem, bem como contribuir para a reinserção social dos mais carenciados e em perigo moral e
social.
Ao longo da sua existência, a Fundação Jorge Antunes promoveu uma política de aproximação e apoio à
comunidade e auscultação das suas necessidades, tendo vindo a alargar os seus objetivos estatutários para
dar resposta às solicitações de que é alvo.
Nesse sentido, a Fundação Jorge Antunes desenvolve atividades e projetos que visam promover o
desenvolvimento cultural, educativo e social da comunidade em que se insere.
Nas suas instalações e em virtude de um contrato de comodato assinado em maio de 2017 a Fundação Jorge
Antunes, cedeu o seu edifício para albergar a Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes, por um período de
25 anos, sendo a Câmara Municipal de Vizela responsável pela gestão do novo equipamento. Por sua vez, a
Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes é composta pela Biblioteca Municipal de Vizela, espaço internet,
galeria, bar equipado com jogos de mesa para as crianças e jovens, salas para ateliers artísticos e formação e
sala de reuniões.

2.

Orgãos sociais

Conselho de Curadores
Presidente: Armando da Silva Antunes
Vice-presidente: Camila Vaz Pinto
Vice-presidente: Maria de Fátima Pinto Antunes
Vogal: Bento José Pinto Antunes
Vogal: Isabel Pinto Antunes
Conselho de Administração
Presidente: Armando da Silva Antunes
Secretário: Eduardo Armindo Ferreira Guimarães
Tesoureiro: João Ilídio Monteiro da Costa
Vogal: Luís Filipe Pedrosa Fernandes
Vogal: Marco António Guimarães Fontes Araújo
Comissão Executiva
Armando da Silva Antunes
Bento José Pinto Antunes
João Ilídio Monteiro da Costa
Marco António Guimarães Fontes Araújo
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3.

Enquadramento

O ano de 2018 foi para a Fundação Jorge Antunes um ano de reflexão e de busca de estratégias no sentido
de manter e consolidar os seus objetivos após a assinatura do acordo de comodato em 2017 que estipulou a
cedência do espaço físico da Fundação Jorge Antunes para a criação da Casa Municipal de Cultura Jorge
Antunes, com gestão da Câmara Municipal de Vizela.
Decorrente do acordo assinado, a Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes, assumiu ainda todos os projetos
e atividades que até então constavam do plano de atividades da Fundação Jorge Antunes, com exceção dos
apoios económicos atribuídos.
Face a este vazio de projetos ocorrido, a Fundação Jorge Antunes, teve de levar a cabo um esforço de
reinvenção e de procura da sua essência, com base nos seus estatutos e objetivos.
Foi então decidido em reunião de Direção que o foco de ação se manteria no apoio e contribuição para a
promoção e formação integral do jovem, conforme decorre dos seus estatutos, e nesse sentido foi decidido
criar a Bolsa de Mérito+, com o objetivo de apoiar a formação académica de jovens com elevadas
classificações académicas e comprovada carência económica.
O apoio a projetos e a associações da comunidade e outras que comungam de objetivos comuns com a
Fundação Jorge Antunes foi ainda assumido.
Por outro lado, a Fundação Jorge Antunes, assente no reconhecimento da atividade editorial enquanto
veículo de diversificação da oferta documental e promoção cultural, patrimonial e histórica de Vizela, decide
continuar com o apoio à edição local como forma de promover o aparecimento e crescimento de novos
autores vizelenses ou documentos acerca de Vizela.
Por fim, no sentido de assinalar a passagem do seu 25º aniversário e simultaneamente intervir de forma
artística na cidade foi encomendada a pintura de um mural que refletisse a dinâmica e as memórias da
instituição.
O artista plástico escolhido foi um jovem vizelense e o projeto aprovado em 2018 será executado em 2019.
2018 foi ainda o ano de grandes decisões no que respeita a obras de reabilitação do edifício, tendo ficado
decidido em reunião de Direção que em 2019 se iniciariam as intervenções para substituição das janelas de
madeira por um material mais eficiente a nível energético e de forma a proporcionar um maior conforto aos
seus utentes e a pintura de todas as fachadas e interiores.
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4. Projetos e atividades
4.1. Bolsa de Estudo Mérito+
Público-alvo: Jovens estudantes
Descrição e objetivos: A Bolsa Mérito+ da Fundação Jorge Antunes apoia jovens com as melhores notas e
menos recursos com uma bolsa de estudo visando contribuir para uma maior igualdade de oportunidades.
Com o objetivo de gerar maior igualdade de oportunidades, as bolsas dirigem-se a alunos finalistas do ensino
secundário com menos recursos financeiros.
Metodologia: Criação de um regulamento que discipline e oriente a atribuição de jovens com elevadas
classificações académicas e comprovada carência económica.
Calendário: Janeiro a Dezembro

4.2. Apoio à edição
Público-alvo: Escritores
Descrição e objetivos: A Fundação Jorge Antunes, assente no reconhecimento da atividade editorial
enquanto veículo de diversificação da oferta documental e promoção cultural, patrimonial e histórica de
Vizela, decide continuar com o apoio à edição local como forma de promover o aparecimento e crescimento
de novos autores vizelenses ou documentos acerca de Vizela.
Metodologia: Em 2018, e como forma de uniformizar os procedimentos relativos ao apoio à edição foi criado
um regulamento que estipula as condições e formas em que o apoio poderá ocorrer.
Calendário: Janeiro a Dezembro

4.2.1. Apresentação do livro Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela e homenagem ao seu
presidente Joaquim Ribeiro Ferreira
Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição e objetivos: Apresentação do livro Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela de Márcia Castro
com edição da Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes. Na apresentação foi prestada homenagem ao
Presidente do Centro de Recreio, Joaquim Ribeiro Ferreira (1933-1960), na presença de seus familiares. O
presidente da Fundação Jorge Antunes, Armando Antunes, no seu discurso, enalteceu a figura de Joaquim
Ribeiro Ferreira e o seu caráter de líder e amigo. Marcaram presença cerca de 70 pessoas.
Calendário: 27 janeiro 2018
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4.3. Mural artístico
Público-alvo: Público em geral
Descrição e objetivos: Encomenda de intervenção artística sob a forma de mural na parede lateral do
estacionamento da Fundação Jorge Antunes, no prédio da Real Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Vizela, com o objetivo de dar a conhecer a instituição e embelezar a cidade. O mural em
questão deveria refletir o trabalho desenvolvido pela Fundação Jorge Antunes ao longo dos seus 25 anos de
existência.
Metodologia: Foram contatados 7 artistas plásticos a nível nacional com pedido de orçamento para a
intervenção artística em questão e foram recebidos 4 orçamentos. Após análise dos mesmos a escolha
recaiu sobre o vizelense Ricardo Gonçalves por se considerar que o seu esboço captou a essência da
Fundação Jorge Antunes.
Calendário: Março a Dezembro
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