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Este foi um mandato de ouro. A elevação a Vila. A primeira pedra do Centro de
Dia e Creche. O protocolo para o Centro de Saúde. Das três, qual a concretização
que mais o satisfaz?

Acha? Deixe-me começar esta nossa conversa por lhe dizer que este mandato
ficará marcado, para sempre, como aquele em que ao fim de 35 anos da conquista
da Liberdade, alguém vindo fora do nosso município, ousou quebrar uma "regra de
ouro", que trespassou de uma forma transversal, executivos camarários do PS e do
PSD. Estou pois, como já calculou, a referir-me ao corte de verbas a transferir da
Câmara para esta Junta de Freguesia, de protocolos assinados e não cumpridos.
Respondendo à sua questão, gostaria de lhe dizer que a elevação da povoação da
Madalena à categoria de Vila foi uma decisão, unânime, do executivo que tenho a
honra de presidir, tomada em Abril de 2007. Este processo teve avanços e recuos,
mas, na verdade, este ano de 2009, avançou rapidamente graças à ajuda que nos
foi dada, pela deputada Dra. Maria José Gamboa e pelo deputado Dr. Joaquim
Couto, junto da Comissão do Poder Local. A eles, quero publicamente agradecer
todo o empenho demonstrado, na "conquista" da elevação da Madalena a Vila,
nesta legislatura.

Em relação ao lançamento da 1ª pedra da Creche e do Centro de Dia da Madalena,
efectuado pelo ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Dr. José Vieira da
Silva, no passado dia 14 de Julho, foi o culminar de um trabalho de parceria,
estabelecido entre a Junta de Freguesia da Vila da Madalena; a Associação de
Solidariedade Social da Madalena (ASSM) e o município, tendo por objectivo comum,
dar dois tipos de respostas: por um lado, a pensar na população Menos Jovem

Frontal q.b. Claro e objectivo.
Características do 'filho da Terra
Linda'. Características que reúne
ódios e amores de estimação.
Pelos resultados das eleições
anteriores, os amores ganham por
maioria. Nada a que não esteja
habituado. Nada que o possa
atormentar. Pelo contrário. É esta
dicotomia, uma das responsáveis
pela movimentação política.
É um dos presidentes socialistas
"discriminados e ostracizados". Por
dedicação à Terra Linda. À
população da Vila. E, só depois, ao
partido. Uma camisola que veste
com orgulho. Sair da junta? Deixar
a "sua" freguesia? Quem sabe…
mas, seguramente, não é para já!!!
Sorte para uns. Azar para outros. É
assim a democracia!
Fala-nos das glórias e das
injustiças dos últimos anos. Das
conquistas e dos desejos. Com o
pragmatismo a que nos habituou.
José Carlos Cidade é o rosto da
mais recente Vila de Gaia: a
Madalena. Na primeira pessoa…

"Os Madalenenses sabem que estou
sempre disponível, na defesa

intransigente dos seus interesses"

VILA DA MADALENA
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Rua do Barreiro, 218 Madalena - 4405-730 Gaia
Tel: 22 711 60 43  -  email: dmaria1@mail.telepac.pt

“O DONA MARIA”
É mais que um simples
restaurante,
É o local onde se brinda simpatia
e se deliciam os sabores da
nossa cozinha regional!

DELICIOSAS
REFEIÇÕES
Resistir é perder um mundo de
deliciosas tentações!
“Os nossos Filetes de Pescada” são
por si só a nossa principal referência...
Tendo os mais rasgados elogios de
quem já os provou...R. das Oliveiras 219 - Madalena

4405-889 Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 124 129

terças e quartas

brushing + creme ou espuma

5,00

desta Vila, cuja percentagem atinge os 60%. Por
outro lado, a carência de creches, para dar
respostas às inúmeras famílias que estão a
chegar à Vila, mas que estão a colocar os seus
filhos, em creches, fora da Vila. Assim, a
associação, foi a preponente de uma candidatura
ao PARES 2; a Junta de Freguesia, cedeu o terreno
e o município, apesar de ter assumido efectuar os
projectos, (todos), apenas efectuou alguns, tendo,
portanto a assim que suportar os custos com os
projectos em falta.

Em relação ao Centro de Saúde da Madalena,
e considerando que era um dos compromissos

investimentos que mais respostas vão dar à
população e que foram duas das razões porque
me recandidato, seja a construção do Centro de
Dia e da Creche da Madalena e o Centro de Saúde
da Madalena.

Mas em termos práticos, qual deles a
freguesia mais precisava?

Atendendo às características demográficas da
Vila da Madalena, em termos práticos, a Vila precisa
tanto da construção do Centro de Dia e da Creche
da Madalena como da construção do Centro de
Saúde da Madalena.

população local, (Posto de Enfermagem; Posto
Avançado de Atendimento da Segurança Social;
Gabinete de Apoio Social, Serviço de reabilitação
motora e massagem terapêutica; Serviço de
cedência de camas articuladas, cadeira de rodas
e canadianas; entre outros…); em que compramos
a carrinha à disposição das instituições locais; em
que construímos mais de 5 mil metros de
passeios, aumentando desta forma a segurança
de peões, em especial das crianças e dos Menos
Jovens; em que construímos mais de 4 mil
metros2 de espaços verdes; em que conseguimos
atrair para a Madalena, policiamento de

apresentados e sufragados maioritariamente, pela
população, em Outubro/2005, encetamos desde
o inicio deste mandato contactos, quer com a
Câmara Municipal - que cedeu o terreno, no valor
de 95 mil euros -, quer com a Administração Re-
gional de Saúde do Norte, quer directamente com
o Governo da República, através do secretário de
Estado da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, tendo por
objectivo primeiro a inclusão em PIDDAC, o que
veio a acontecer, nos anos de 2008 e no actual.
Todo o processo burocrático, tendo em vista a
construção do Centro de Saúde da Madalena, está
a ser devidamente acompanhada, de forma que
espero, ainda nesta Legislatura, que este
compromisso se possa iniciar.

Pelo que, permita-me que lhe diga que o
projecto em termos imediatos que saliento, tenha
sido a elevação da Madalena a Vila, mas os

O mandato não se resume a estas três
conquistas. Como decorreram estes quatro
anos? Que obras conseguiu concretizar?

Felizmente para a população da Madalena, que
quase quatro anos decorridos - e apesar do
"asfixiamento" financeiro, fomentado pelo ainda
presidente da Câmara, durar precisamente há 30
meses -, os últimos 4 anos, foram de grande
progresso sendo notório o desenvolvimento
sustentado e as melhorias realizadas na Vila da
Madalena. Foram anos em que fomos distinguidos
com três Bandeiras Azuis, com outras tantas
"Praias Douradas"; em que apostamos na
valorização do património ambiental, cultural e
construído; em que apostamos nas enormes
potencialidades turísticas da Madalena; em que
criamos serviços gratuitos à disposição da

proximidade, (PSP); em que se instalaram, duas
agências bancárias; em que foram desenvolvidas
inúmeras actividades para os Menos Jovens,
sendo de salientar: Passeio dos Menos Jovens;
Semana dos Menos Jovens; Ginástica; Natação;
passagem de filmes no Auditório da Freguesia;
ateliês de artes manuais, entre outras; em que
foram apoiadas inúmeras actividades para os
mais jovens, sendo de destacar a realização da
colónia balnear; idas ao circo; idas ao teatro, visitas
de estudo; comemoração do Dia Mundial da
Criança e atribuição de Bolsas de Estudo aos
nossos estudantes; em que efectuamos eventos
de divulgação da Madalena, respectivamente:
"MadalenAmostra"; "Festa da Francesinha";
"Encontro de Carros Antigos"; fruto do Protocolo de
intercâmbio das "MadalenAtlânticas", levamos aos
Açores, em 2006, o Orfeão da Madalena e vamos
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Serviço de Café e Snack-bar
Aberto Diariamente

Especialidades: Cachorros e
Francesinhas

Rua Professor Joaquim Simões Hora, 17
Madalena  -  4405-742 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 134 909

JUMACAFÉ

Rua de Bocas, 467  *  Telf./Fax: 227 135 915
4405-731 - Madalena - Vila Nova de Gaia

Auto Tavares
De: Serafim Tavares

Reparações Gerais em todas as
marcas de automóveis

R. dos Guiões, 489 - Madalena
4405-752 Vila Nova de Gaia

Telf/Fax. 227 132 456

Constantino
Sampaio Correia

Construtor Civil

Executa todos os trabalhos inerentes à construção

levar, dentro de dias, o Grupo Folclórico da
Madalena; efectuamos a primeira geminação da
Vila da Madalena, com Ville D'Arpajon - França; em
que delimitamos o "Centro Histórico da Madalena";
em que apresentamos a candidatura ao PARES II,
para construção de uma Creche e de um Centro
de Dia com Apoio Domiciliário; em que
conseguimos a inscrição em PIDDAC, do novo
Centro de Saúde da Madalena; em que
conseguimos a ligação de vários arruamentos: Rua
da Trapa à Travª Leira da Pega; Rua da Cavada à
Rua da Vinha; entre outros; em que se procedeu à
abertura de novas acessibilidades, Travª da
Gândara, (ligação Madalena - Vilar do Paraíso);
Rua Maestro José Pereira de Castro; Rua António
Joaquim Simão da Mota; Rua Benjamim dos
Santos Moreira; Rua Padre António da Silva Mar-
tins; Rua António Fernando de Almeida Pinto
Tavares; Rua Campo do Forno; Rua Maria Pinto
Tavares Poças; Rua Alberto Matos; Rua Mestre
Isolino Vaz; Rua Padre Henrique Fortuna; Rua
Maurício Lourenço de Oliveira e Rua Ville D'Arpajon;
em que conseguimos a remodelação da
iluminação pública, praticamente em toda a
Freguesia; em que colaboramos no aumento da
rede de saneamento básico e na cobertura total
da Freguesia em termos da rede de água potável;
em que conseguimos que a Madalena, passasse
a ser servida por duas empresas transportadoras,
em que uma delas efectua a ligação entre a Vila e
o centro do Município; em que o investimento
privado, foi superior a 100 milhões de euros,
(Parque Empresarial da Madalena - 15 Pavilhões,
em construção; "Villas da Madalena" - 48 moradias,
em construção; "Centro de Negócios da Madalena"
(com Hotel 80 quartos), em apreciação; "Páteos
da Madalena", 600 habitações R/c + 2, em
construção; entre outros); em que o investimento
público ascendeu aos 3 milhões de euros,
(Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena; Centro
de Saúde da Madalena; Creche e Centro de Dia da
Madalena; aprovação da requalificação da nossa
orla marítima, entre outros); em que procedemos
à requalificação do cemitério, com a construção

construção da Creche. Mas, além disto, apoiamos
a realização da colónia balnear, com a cedência
de barracas e de transporte às crianças, até aos
10 anos; idas ao circo; idas ao teatro, visitas de
estudo; comemoração do Dia Mundial da Criança,
com a oferta de uma lembrança a cerca de 800
crianças (jardins de infância e EB - 1); atribuição
de uma lembrança de Natal, a todas as crianças,
além de atribuirmos Bolsas de Estudo aos nossos
estudantes, no valor de 1500 • e de termos sido a
primeira Freguesia de Gaia, a constituir o Conselho
Local de Jovens Talentos, no qual têm lugar os
jovens distinguidos nos Quadros de Valor e de
Excelência, das várias escolas secundárias, onde
os nossos jovens alunos frequentam.

Recentemente o executivo apresentou o
projecto do Programa Integrado de Policiamento
de Proximidade (PIPP). É a segunda do concelho
a aderir. Porque o fez? Acredita que depois de
estar no terreno, a freguesia estará mais segura?

Há já algum tempo que estávamos a trabalhar,
como Comando Metropolitano da PSP, numa
solução que passasse por aumentar os níveis de
segurança da população da Vila da Madalena. Em
particular da população Menos Jovem, dos jovens
e dos comerciantes. Assim, foi com regozijo, que
vimos o nosso trabalho ter resultados no passado
mês de Junho, altura em que a Vila passou a ser
contemplada com o Policiamento de Proximidade,
sendo que a partir dessa data, passamos a ter
agentes "adstritos" à Vila, que estão munidos de
meios de telecomunicações da Vila da Madalena,
com número telefónico próprio, fazendo com que
de uma forma mais célere um Menos Jovem possa
ser ajudado; um Menos Jovem, tenha nos agentes
da PSP, pessoas de confiança, que conhecem

baixos preços, daí a necessidade que tivemos em
estabelecer parceria com a ASSM, no sentido de,
quando o Centro de Dia estiver pronto, os Menos
Jovens que o frequentem, tenham bons cuidados
e serviços de qualidade, mas ao mesmo tempo,
esses Menos Jovens, regressam ao seu meio fa-
miliar, ninguém os vai retirar do seu meio ambiente.
Agora, também tenho a plena noção que não é,
apenas, com a construção do Centro de Dia, apesar
deste ter Serviço de Apoio Domiciliário, que vamos
resolver o problema de todos os Menos Jovens da
Madalena. Dai estarmos já a estabelecer outras
parcerias, no sentido de pensar, desde já, nos
outros Menos Jovens, e não apenas nos 65, que
serão servidos pelo Centro de Dia da Madalena.
Diria, portanto, que a construção do Centro de Dia
da Madalena vai ajudar a resolver o problema de
uma parte da população Menos Jovem.

E os mais novos? De que forma a junta
mobiliza a população mais jovem da Vila?

Para a população mais jovem, e como já
falamos anteriormente, a Junta, teve a preocupação
de também aí dar a resposta possível com a
apresentação ao programa PARES - 2, da

perfeitamente os seus hábitos, desde os seus
familiares até ao seu médico, assim, se
necessário entram em contacto directamente com
eles; além disso, temos uma brigada da "Escola
Segura" e das "Praia Segura", além de outros
programas que estão ao dispor dos cidadãos, por

de uma secretaria; de 12 jazigos; de 57 sepulturas
gerais; de 40 ossários e da remodelação da
entrada principal do cemitério, finalmente elevamos
a Madalena a Vila.

Esta é uma freguesia com cerca de 60% da
população idosa. Isto preocupa-o? O Centro de
Dia vai solucionar os problemas da população
'menos jovem' da freguesia?

Tal como falamos anteriormente, é evidente
que a população Menos Jovem, é para mim uma
preocupação. E isso, por uma série de razões: hoje
o ritmo de vida dos filhos é tal que estes têm pouco
tempo para os pais; por outro lado, hoje os filhos
têm uma carreira profissional a defender e isso
retira-lhes imenso tempo à família; por outro lado,
ainda, não há espaços onde os Menos Jovens,
possam ficar, com todas as comodidades e a
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ESPECIALIDADES NO FORNO A LENHA
FRANCESINHAS * CACHORROS * PIZZA

SUGESTÕES DO CHEFE
2ª feira: Arroz de pato à moda antiga

3ª feira: Frango assado no forno
4ª feira: Pernil assado no forno

5ª feira: Panadinhos c/ arroz de feijão
6ª feira: Rojões c/ castanhas

Sábado: Bacalhau c/ broa; Tripas à moda Porto
Domingo: Bacalhau à Zé do Pipo; Cabrito e Vitela assada no forno a lenha

TAKE-AWAY

R. dos Combatentes 78,
Madalena

4405-738 V. N. Gaia
Telef: 227 136 080

Fax: 227 136 080

J. Marques
Pinto, Lda.

R. Marinha, 320 Madalena 4405-761 Vila Nova de Gaia
Tlf/Fax. 227 128 602 - Tlm. 919 502 887

SERRALHARIA CIVIL
Fabrico e montagem de portas, janelas duplas e normais, portões, gradeamentos.

Todos os trabalhos em ferro, alumínio e inox

NINHO DAS SEMENTES
De: Augusto Soares Peres

R. Escola do Maninho, 68 Madalena
4405-746 Vila Nova de Gaia

Tlf. 227 138 100

Sementes, farinhas e cereais

exemplo, nesta época de férias. Como lhe disse,
o Programa, está ainda numa fase de
implementação, mas já se começam a ver sinais
bastante positivos da adesão a este programa.

E no que toca à rede viária. O que mais o
preocupa?

Bem, quanto a esta questão, neste momento
preocupam-se, basicamente três coisas. A primeira
é a VL-3. Esta via que foi prometida a sua
conclusão, há 12 anos, com a vinda do ainda
Presidente, mas que ao fim do 1º mandato (2001),
toda a população percebeu que apenas serviu
para fins eleitorais. Apesar disso, tem-se mantido
nos compromissos do executivo municipal desde
2001…. Esta via servirá, basicamente para duas
coisas: diminuir o tráfego viário na rede local, que
hoje em dia já não aguenta mais viaturas/hora;
por outro lado, como ligação directa de Vilar do
Paraíso à orla marítima.

A segunda a requalificação da entrada da Vila.
Quanto a esta questão, e após a realização de um
abaixo-assinado, com 1150 assinaturas, a
resposta da Câmara foi nenhuma. Mas, há dias,
na apresentação do candidato da Coligação PSD/
PP à Madalena, o Sr. Presidente da Câmara,
assumiu, mais uma vez, a realização desta obra
com início para Setembro próximo. A bem da
melhoria da qualidade de vida da população,
esperemos que o pregador não esteja mais uma
vez a não falar verdade…. Finalmente, quanto à
requalificação de (praticamente) toda a rede viária
da Vila da Madalena que esteja em asfalto. É
lamentável que para esta Vila a câmara não olhe
como olha para as restantes vilas do Município.

Falemos do desemprego. A Junta de
Freguesia da Madalena vai organizar, na Escola
do Maninho, nos dias 27, 28 e 29 de Julho, a I
Feira de Emprego da Madalena, com a presença
de empresas e instituições ligadas ao emprego
e formação. Qual é o objectivo do executivo com
esta iniciativa?

Com esta iniciativa, o executivo da Madalena
tenta, por um lado, divulgar as opções que as
pessoas que infelizmente, se encontram
desempregadas, (cerca de 500), podem recorrer
para melhorar as saídas profissionais, ficando
assim, melhores preparadas para as exigências
do mercado de trabalho. Por outro, permitir aos
jovens à procura do 1º emprego, opções de

contactos com empresas no sentido de passarem
a ter relações laborais com o mercado de trabalho.
Assim, nesta I Feira do Emprego da Madalena,
vamos contar com empresas; com institutos
superiores; com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional; com o Exército, entre outros.

população, é estar sempre à disposição da
mesma, com elevado sentido de servir e não servir-
me da mesma como outros fazem, dou-lhe
exemplos de candidatos que à medida que vão
perdendo eleições autárquicas vão subindo dentro
de algumas estruturas municipais ou vão
arranjando empregos para familiares próximos…

Já apresentou a sua recandidatura. A terceira
e última. O que é não pode deixar de fazer nos
próximos quatro anos?

É verdade, apresentei, no passado dia 27 de
Junho, a minha candidatura à Assembleia de
Freguesia da Madalena, o que a vencer como
espero, serei, novamente presidente de Junta da
Vila da Madalena. Lamento informá-la, mas não
se trata da minha terceira candidatura ao cargo de
Presidente da Junta. Atendendo a que o meu
primeiro mandato não conta para as contas que
efectuou. Ou seja, poderei ainda voltar a ser
candidato à Assembleia de Freguesia da
Madalena, em 2013…. Permita-me já agora, que
partilhe consigo, que atendendo a que alguns
candidatos da oposição estão a dizer a um ou outro
conterrâneo que tenho "outros voos" e o que, por
exemplo, o quero é "ser Deputado", quebrando
assim o vínculo à minha Vila, esses terão que
esperar mais uns aninhos para confirmar essa
situação….

O que não posso deixar de fazer pela "minha"

Ora isso não farei. Por outro lado, e tal como já lhe
referi, entre outras razões há duas que me motivam
a ter apresentado a minha candidatura ao mandato
2009/2013: a construção do Centro de Dia e da
Creche da Madalena e a construção do Centro de
Saúde da Madalena, melhorando,
substancialmente a qualidade de vida de todos os
que escolheram esta "Terra Linda", para morar.

O recandidato Carlos Cidade…

Porquê mais quatro anos à frente da Vila da
Madalena?

Pelas razões que acabo de lhe dizer. Porque já
que tive a ideia de avançar com a construção da
Creche e do Centro de Dia; assim como da
construção do Centro de Saúde, gostava de ser eu
a representar a população no dia em que estes
dois investimentos públicos forem inaugurados,
ou seja, dentro de 18 meses, pós colocação da 1ª
pedra… Por outro lado, gostava de lhe dizer que
sou autarca há 20 anos, (desde 1989), as pessoas
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conhecem-me, sou um "filho da terra", não me
candidato "empurrado" por ninguém, nem tenho
qualquer contrapartida, para ser candidato;
candidato-me porque tenho vontade; ambição e
quero o melhor para a minha população

Mas este não tem sido um mandato fácil.
Mesmo assim está disponível. Porquê?

Sabe que tal como o Povo diz, "é nos momentos
de crise, que se vê quem tem capacidade". Não é
difícil gerir uma autarquia, por maior ou pequena
que seja, com os duodécimos em dia. O difícil é
gerir uma autarquia, com 16 funcionários, que só
para pessoal gasta cerca de 250 mil euros/anos;
que efectuou obras e investimentos, como já
falamos; criamos novas receitas, para fazer face à
ostracização da câmara à nossa população, não
cumprindo com protocolos assinados e não
cumpridos, cujo valor ronda o meio milhão de eu-
ros. Percebo que alguns preferissem que eu me
tivesse "vendido" ao poder municipal. Acontece,

vermos a situação anómala, resolvida o quanto
antes, a verdade é que a ida do presidente da
câmara, para Lisboa, tratar (durante muito pouco
tempo) dos assuntos do seu partido, esquecendo
Gaia, fez com que as cinco juntas, nas quais os
presidentes são eleitos em representação do
Partido Socialista, ficaram sem receber o valor
protocolado e não pago, desde 23 de Fevereiro de
2007, ou seja, há 30 meses… Perante tal
anormalidade, em defesa do dinheiro devido a
cada uma das juntas, não nos deixaram outra
alternativa que não fosse a de recorrer á via judi-
cial, pedindo (apenas) aquilo que as populações
têm direito. Ou seja, a população destas cinco
freguesias, têm o direito de ser tão bem tratadas
com a das restantes 19 freguesias, que
constituem o município de Gaia.

Vejamos o seguinte cenário: Luís Filipe
Menezes volta a ganhar a câmara e a Junta da
Madalena permanece sob a sua alçada. Tendo

Merece-lhe algum comentário esta opinião?
Essa opinião só pode ser daqueles que não

podem falar abertamente, nem defender as suas
populações. Porque se falarem qualquer coisa que
"belisque" o "sistema instituído" ficam sem obras
ou então são convidados a acompanhar uma
deslocação ao exterior e quando regressam já
pensam de forma bem diferente. Em defesa das
nossas populações, decidimos não comparecer
a uma Assembleia Municipal, que votou
favoravelmente a antecipação das rendas da EDP,
nos próximos 25 anos. Ou seja, a Câmara teria
um encaixe financeiro "gordo", sendo que seriam
as gerações futuras a "pagar" essa mesma factura.
Por esta razão, estamos sem protocolos, desde
23 de Fevereiro de 2007. Decorridos 35 anos do
25 de Abril, é esta a Democracia de alguns….

O que pensa dos seus adversários políticos
para as próximas Autárquicas?

No momento desta entrevista, apenas conheço
alguns dos candidatos. Não sei se aparecerá mais
alguém, por isso, permita-me apenas, que refira
que não sou candidato "empurrado", nem
"negociei" nada para ser candidato, nem para mim,
nem para os meus. Apresento-me, ao eleitorado,
com um património político de 8 anos, como
presidente de junta, testemunho político intenso,
credível, transformador. A população julgar-me-á e
como sabe, a população é sábia ao julgar. Confio
plenamente nos Madalenenses. Mas em política,
como na vida, o trabalho que importa é o trabalho
que está por fazer. É esse trabalho que me ocupa,
me move, me mobiliza. Olhar em frente, abrir
horizontes, construir caminhos, ganhar os novos
desafios que o tempo e a evolução da vida e da
sociedade nos colocam.

Avanço para mais este desafio, com
entusiasmo, com motivação, na defesa dos
interesses dos Madalenenses e com muita
Solidariedade, para com aqueles que estão a
atravessar um momento difícil nas suas vidas
pessoais e em particular nas suas vidas
profissionais.

Parto para este desafio com a ambição de gerir
a junta da Vila da Madalena, com o Dr. Joaquim
Couto a presidente da Câmara de Gaia, para que
esta Vila não seja discriminada, ostracizada, como
tem sido desde, 23 de Fevevreiro de 2007 por uma
câmara liderada por uma coligação de direita que
usa e abusa de um poder "musculado".

Vai ter de sair daqui a quatro anos. Vai querer
ser lembrado porque…

Tal como já falamos, posso sair ou não daqui a
4 anos… Mas, gostava de ser lembrado como um
cidadão que dedicou (neste momento), metade
da sua vida à causa pública, na defesa de uma
população, na defesa dos interesses dos outros,
fazendo com que a qualidade de vida de todos,
tivesse efectivamente melhorado ao longo deste
período.

Tânia Tavares

R. Tapada da Marinha, 348
4405-791 Madalena Vila Nova Gaia

Tel.: 227 122 090 - Fax: 227 122 091

porém, que a população já me conhece e sabe
que tenho princípios, defendo valores, tenho ética.
Ao contrário de outros. Mas, a população, também
sabe, que efectuamos uma gestão muito rigorosa,
que apresentamos, nos últimos anos, taxas de
execução orçamental, superiores a 95%; os
Madalenenses sabem que estou sempre
disponível, na defesa intransigente dos seus
interesses, veja-se, por exemplo, a alteração
efectuada nos horários dos comboios, entre
outros… Eu estou sempre disponível para ser
sufragado na população. Os Madalenenses, em
11 de Outubro, têm várias opções e são livres de
votar em quem melhor os representa. Estou de
consciência tranquila quanto ao veredicto popular,
porque em política há ganhar e perder, outra coisa,
é o executivo municipal, quer transformar o voto
democrático da população, como no período, pré-
25 de Abril de 1974, e passar a transformar o
Presidente de Junta, num regedor, isso, comigo,
não aconteceu, não acontece, nem vai acontecer
no próximo mandato…

Esta semana apresentou - juntamente com
outros 4 colegas socialistas - uma providência
cautelar contra a câmara por causa de verbas
que foram protocoladas e não foram
transferidas. Afinal, o que se passa?

Após contactos e sempre na expectativa de

em conta toda esta situação, como vão ser as
relações institucionais entre as duas autarquias?

Permita-me que não concorde, em absoluto,
com tal cenário. Isto porque basta contactar com a
população para perceber que, se o ainda
Presidente fez obra, isso foi durante os seus
primeiros 8 anos, neste último mandato, limitou-
se a dar projecção ao seu "sonho" de "comandar"
o PSD, para ao fim de pouco tempo "cair" do lugar.
Isto para lhe dizer, que o ainda presidente, não
goza hoje da simpatia de outros tempos…. Logo,
tal cenário não se coloca.

Mas, perante tal situação, as relações
institucionais serão sempre, tal como lhe disse
no meu primeiro e segundo mandatos, tendo por
objectivo, a defesa intransigente dos interesses
dos Madalenenses. Até porque, é difícil reivindicar
e até mesmo reunir com o ainda Presidente, se
este est(eve)á mais interessado em "tomar de
assalto" novamente o PSD. Esquecendo Gaia e
os Gaienses. Espero, que nessa altura, seja outro
o presidente da Câmara, para que possa
reivindicar sempre, na defesa dos interesses da
população local.

Há colegas que dizem que este problema só
existe porque vocês (os cinco presidentes de
junta) olharam mais para a cor partidária em
detrimento da população que representam.
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Comércio de Alimentos, Lda.

Venda de todo o tipo de
alimentos

Largo Aguim, 72 Madalena
4405-721 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 126 643

MODESTAControle o seu peso
Subir / Manter / Descer de Peso

Distribuidor Independente da Herbalife

Contacte para fazer a sua encomenda
ou oportunidade de negócio
PART-TIME  *  FULL-TIME

Alexandre Saraiva
914 243 804

Todos os trabalhos em vidro
Resguardos de banheiras
Temperados e laminados

VIDROGAIA

Rua de Bocas, 286  *  Telf./Fax: 227 131 552
Madalena - 4405-731 Vila Nova de Gaia

VILA DA MADALENA

A cerimónia de lançamento da primeira pedra na construção do Centro de
Dia e Creche da Madalena ocorreu no passado dia 14 de Julho.

Presentes no evento estiveram o ministro da Solidariedade Social, Vieira
da Silva, o presidente da Junta de Freguesia da Madalena, José Carlos Cidade,
assim como Elisa Oliveira, presidente da Associação de Solidariedade So-
cial da Madalena.

Vieira da Silva salientou a necessidade de um empreendimento com
estas características para contrabalançar a estatística que refere a existência
de 60% da população da freguesia com idade superior a 65 anos, num total
de 12 mil habitantes. Além disso, é reconhecido pelo governante o mérito da
associação que acolhe este equipamento, não apenas em referência a esta
construção, mas como um acumular de positivos trabalhos em tão pouco
tempo (seis anos de vida). Como tal, o reconhecimento de Vieira da Silva é
correspondido pela restante população da freguesia.

O funcionamento do Centro de Dia e Creche está vocacionado para três
valências: a creche, com capacidade para 33 crianças, dos 3 meses aos 3
anos, o Centro de Dia, para 30 utentes e o Apoio Domiciliário, para 35 pessoas,
estando as duas primeiras áreas interligadas. A construção terá dois pisos,
sendo o primeiro ocupado pela creche.

O autarca local elogiou esta obra e elevou a mesma a um estatuto de
merecida congratulação junto dos populares, sendo esta uma acção orientada
para o desenvolvimento presente e futuro da vila da Madalena.

Este novo empreendimento tem o objectivo definido de apoio a todos os
extractos sociais, com a comparticipação da Segurança Social, propósito

Uma pedra pelo futuro

este que invoca as necessidades dos habitantes da Madalena.
Com o apoio logístico da câmara municipal e comparticipação da junta de

freguesia, que cedeu o terreno para a construção, o novo equipamento surge
no âmbito do PARES II (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais) que financiou o empreendimento em 240 mil euros e que conta, em
todo o país, com cerca de 500 equipamentos a ser construídos.

A obra estará concluída dentro de um ano.

Junta promove emprego
A Junta de Freguesia da Madalena organizou, entre os dias 27 e 29 de

Julho a I Feira do Emprego.
Esta iniciativa pretende chamar a atenção para o desemprego na região,

sendo que as mais recentes estatísticas demonstraram a existência de 500
desempregados na Vila.

A criação do Centro de Dia e Creche pretende contrariar os últimos
números, estando já garantidos 15 novos postos de trabalho.

Esta iniciativa contará com a presença de empresas e instituições ligadas
ao emprego e formação.                                                  Mário Souto


