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ASSUNTO: Petição Pública pela recuperação do Campo de Jogos da Mãe de
Deus em Vila Franca

Exma. Senhora,

Pela presente e na qualidade de primeiro Peticionário estou a enviar a V.
Exa. a «Petição Pública pela Recuperação do Campo de Jogos da Mãe de
Deus em Vila Franca do Campo» e cujos elementos que a justificam, constam
do documento que junto em anexo.

Sem outro assunto de momento

Apresento os meus respeitosos cumprimentos

Os Peticionários

ASSEMBLELA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AÜTÓNOMA DOS AÇORÉS

ARQVIVO

Entrada 2^7 prQf.
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V. Franca do Campo, 22 de Dezembro de 2015. 

Assunto: Petic;ao Publica pela Recuperac;ao do Campo de Jogos Municipal da 
Mae de Deus de Vila Franca do Campo - llha de Sao Miguel. 

Pretendem os cidadaos peticionarios que o Governo Regional e a Camara 
Municipal de Vila, Franca do Campo recuperem o recinto desportivo 
denominado «Campo Municipal da Mae de Deus» que permitira, nao ·s6, a 
continuidade desportiva do Clube de Futebol Vasco da Gama - o unico clube 
de futebol sedeado no centro urbano de Vila Franca do Campo - que no 
momenta movimenta cerca de 50 atletas - assim como possibilitara a formac;ao 
de outros escaloes aumentando a ocupac;ao de mais jovens e tambem, o 
ressurgimento de outras coletividades desportivas. As razoes que 
apresentamos sao pertinentes e reconhecidamente justificadas e que a seguir 
se d~screve: 

1° - Historicamente, o futebol em Vila Franca do Campo iniciou-se com os 
primeiros pontapes no infcio dos anos 40 do seculo XX, numa altura em que o 
«volley-boll» deixava de ser prioridade no desporto local - muito por forc;a da 
safda dos militares, responsaveis pela sua introduc;ao nesta Vila - e que alias, 
foram duas modalidades que chegaram a conviver no terrenos da Rua 
Visconde da Palmeira e denominados de «Mae de Deus», passando a ser nas 
decadas subsequentes a modalidade que apaixonou os vilafranquenses ate 
uma altura em que a edilidade, nos tres ultimos mandatos, deixou de prestar 
atenc;ao a manutenc;ao devida ao Campo Municipal da Mae de Deus, com 
consequencias financeiras para os clubes locais, resultando na extinc;ao de 
alguns clubes e, a continuar assim, podera contribuir para o «fecho» de outro 
hist6rico do nosso futebol - o Vasco da Gama; 

2° - A Camara Municipal de Vila Franca (segundo o programa eleitoral que 
suportou a lista vencedora), pretende construir no actual terreno - que 
anteriores dirigentes da edilidade abandonaram - oficinas anexas a Escola 
Profissional e urn campo de «futebol de sete»; 

3° - Porque urn campo com dimensoes de futebol de sete s6 servira os 
escaloes de formac;ao ate aos 12 anos pelo que os atletas que subirem aos 
escaloes superiores verao interrompida a sua actividade, que obriga a sua 



·.~ . 

pratica num campo com as dimens6es mfnimas exigidas para o 
desenvolvimento do «futebol de onze» e que e possfvel de concretizar-se no 
terreno em causa; 

4° - Porque o «futebol de sete» podera ser praticado nas infra-estruturas ja 
existentes em varias freguesias do concelho bern como, atraves de Protocolos, 
nos ediffcios escolares, para alem de nao ser, ate ao momento, uma 
modalidade com hist6ria em Vila Franca e mesmo em Sao Miguel e, por isso, 
nao se compreender a insistencia na construc;ao de outro recinto para a sua 
pratica; 

5° - Porque a deslocac;ao dos escal6es de formac;ao para os treinos e jogos em 
Ponta Garc;a comec;a a asfixiar financeiramente o unico clube de futebol da 
sede do concelho que podera resultar na sua extinc;ao caso a recuperac;ao do 
Campo Municipal da Mae de Deus nao se concretize; 

6° - Porque a possibilidade de treinos e jogos bern no corac;ao da Vila, permitira 
urn facil acesso das crianc;as de e para a sua casa, para alem da presenc;a de 
seus pais e adeptos nos jogos caseiros; 

7° - Porque historicamente o Campo de Jogos da Mae de Deus constitui urn 
Iugar de encontro social e desportivo, reconhecido em toda a ilha, ja alVei· de 
atenc;ao das entidades que geriram a nossa Vila ha rna is de 50 a nos; e ·que a 
ser eliminado, contrariamente ao objectivo por que labutaram tantos 
pescadores e camponeses, que voluntariamente se pre dispuseram para que 
aquele terreno, bern no corac;ao da Vila, palpitasse alegremente os corac;oes 
de tantos desportistas e adeptos do futebol e do voleibol e s6 por isso, nao 
merecem o desrespeito pela nao continuidade bern como por urn patrim6nio 
que e publico; 

8° - Porque a situac;ao actual porque passa o Municipio nao deve permitir obras . 
desportivas megal6manas (como constituiu erradamente, num tempo proximo 1 .>: 
passado, o Ac;or Arena) com custos suportados pelos vila-franquenses a custer· 

~ 

do endividamento da autarquia; 

go- Porque nao devemos corrigir urn erro com outro erro; 

10° - Porque urn Campo de Futebol no corac;ao da Vila incentivara a criac;ao. de 
mais escal6es permitindo a integrac;ao de mais crianc;as e jovens na pratica 
desportiva para alem de servir de apoio a actividade escolar (em tempos 
lectivos), os clubes locais (no calendario desportivo), e a populac;ao em geral 
(em alturas de inactividade daquelas primeiras); 
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11 ° - Porque os 'terrenos que em tempos fizeram parte dos projectos 
desportistas meramente eleitoralistas de diversas forc;as polfticas, em diversas 
campanhas foram, entretanto, eliminados por ocupac;ao de espac;os comerciais 
e residenciais, nao restando de momento outro espac;o que melhor substitua o 
do actual recinto desportivo que requer, nao uma construc;ao, mas 
simplesmente uma recuperac;ao. 

Pelo atras exposto, os cidadaos peticionarios vern requerer que o Governo 
Regional e a Camara Municipal de Vila Franca do Campo promovam a 
recuperac;ao do Campo de Jogos da Mae de Deus, dotando-o de condic;6es 
·minim as para a pratica de desporto, nomeadamente o futebol, voleibol, futsal, 
·ttenis de campo, entre outros; 

E: terminamos com a transcric;ao das declarac;6es de urn antigo dirigente que 
sobre aquele recinto, no Diario Desportivo de 26 de marc;o de 1980, disse::" E 
convicgao minha que valeu todo o esforgo e sacriffcio para que o nosso campo 
de futebol, ja dotado de iluminagao, continue para sempre,servindo o desporto 
e os jovens at/etas na nossa Vila Franca." 

W11a Franca do Campo, 22 de Dezembro de 2015. 


