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Pimenta de Castro, o apoio 
social é também uma preo-
cupação da associação, 
que ambiciona «ser mais 
interventiva nesta área, 
através da aproximação 
a determinadas institui-
ções carenciadas, criando 
desta forma novas pontes 
de relacionamento, com 
uma finalidade específi-
ca de auxílio». No plano 
de atividades da atual di-
reção destaca-se também 
a criação de um congres-
so bianual.

Por outro lado, 
a Real Associa-
ção de Braga 
pretende, igual-
mente, promo-
ver um proje-
to de coopera-
ção internacio-
nal, a decorrer 
em Timor Les-
te, com a projeção de um 
centro cívico.

Gonçalo Pimenta de Cas-
tro referiu que a associa-
ção «deve ter um papel 
protetor e motivador na 
sociedade», demonstran-
do às pessoas que «ainda 
existe esperança, acredi-
tando nos valores tradi-
cionais de uma história 
portuguesa muito forte, 
onde o regime monárquico 
sempre teve uma influên-
cia positiva e conectada 
ao povo, testemunhada 
pela presença e postura 

de D. Duarte».
Por sua vez, o presiden-

te cessante, Luís Pimen-
ta de Castro Damásio fez 
um balaço «positivo» do 
seu percurso na presidên-
cia da direção da associa-
ção. «Em 24 anos, realiza-
mos inúmeras atividades, 
muitas delas em parcerias 
com diversas instituições 
de diferentes quadrantes. 
Houve momentos marcan-
tes como o batizado de D. 
Afonso na Sé Catedral ou 

no Centenário da Re-
pública, onde 
conseguimos 
juntar a maior 
concentração 
de pessoas a de-
fender a Monar-
quia», conta.

Luís Pimenta 
de Castro Damá-
sio deseja ainda 

«as maiores felicidades» 
aos novos membros e dei-
xa alguns conselhos. «É 
importante dar continuida-
de à nossa causa de defe-
sa da instituição real, di-
vulgar a nossa proposta às 
pessoas através das novas 
tecnologias, e promover a 
envolvência com as insti-
tuições regionais de refe-
rência, porque nós somos 
uma associação aberta e 
um movimento subparti-
dário. Valorizamos sobre-
tudo uma estratégia de diá-
logo», defendeu.

Gonçalo Pimenta de Castro 
é o novo presidente 
da Real Associação de Braga

A nova direção da Real Associação de Braga

A Real Associação de 
Braga elegeu os novos cor-
pos sociais, tendo sido no-
meado para presidente da 
direção, Gonçalo Pimenta 
de Castro, que irá cumprir 
um mandato de três anos, 
até 2016. Da lista nomeada 
fazem, igualmente, parte, 
Gabriela do Carmo Sequei-
ra (vice-presidente); Fran-
cisco Maria da Silva Pei-
xoto (secretário); João Ma-

ria da Rocha (tesoureiro); 
Luís Miguel Sequeira (vo-
gal) e Maria José Pimenta 
de Castro (vogal suplente). 
A Mesa da Assembleia-Ge-
ral é composta por Antó-
nio Brochado Pedras (pre-
sidente); Francisco Alvim 
(vice-presidente); e Nuno 
Augusto Alcoforado de Fa-
ria Roby (secretário). Luís 
Teixeira e Melo preside 
ao Conselho Fiscal, ten-

do Pedro Pereira de Fa-
ria Roby como vice-pre-
sidente e Bernardo Lobo 
Xavier, como relator.

Os objetivos da atual di-
reção passam por «divul-
gar o papel da associa-
ção, dos seus valores mo-
nárquicos e da imagem de 
D. Duarte, Duque de Bra-
gança junto da comunida-
de bracarense», mas tam-
bém apostar «na interven-

ção cultural», através de 
uma maior abertura e en-
tendimento com diferen-
tes organizações, de for-
ma a «garantir estudos es-
pecíficos e académicos so-
bre determinadas e varia-
das áreas», como a «arte 
sacra, as diferenças entre 
Constitucionalismo, Repú-
blica e Monarquia», entre 
outras.

De acordo com Gonçalo 

 Real Associa-
ção de Braga 
quer apostar 

na intervenção 
cultural e 

social, através da cooperação 
institucional
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