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Municipal, Adjunta do presidente para o
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Sem pelouros: Joaquim Couto, Eduardo
Vítor Rodrigues e Elisa Oliveira

(vereadores socialistas)

Na tomada de posse dos novos elementos

da Assembleia e Câmara Municipal de

Gaia, o presidente reeleito apela à união da

região para melhor se competir com

Lisboa. Menezes lança ideia do projecto de

eléctricos rápidos a circular pelo concelho

Em dia de aniversário, Luís Filipe Menezes tomou
posse, a 2 de Novembro, como presidente da
Câmara de Gaia, dando assim arranque ao quarto e
último mandato na edilidade. Perante uma plateia
que encheu por completo o Auditório Municipal, o
autarca aproveitou a ocasião para lançar várias
discussões regionais e ainda lançar algumas ideias
que irão nortear o trabalho no município até 2013.

Assim sendo, depois de todos os membros da
Assembleia e Câmara Municipal de Gaia assinarem
o compromisso de honra, Menezes trouxe de novo à
'luz da ribalta' a discussão em torno da regionalização
e da necessidade dos municípios da Área
Metropolitana do Porto unirem esforços de interesse
para melhor competirem com a congénere de Lisboa.

"A Área Metropolitana do Porto tem de se afirmar.
Os vários municípios têm de se juntar para apostar
em novos investimentos a Norte, como por exemplo
a passagem do TGV pelo aeroporto Sá Carneiro a
caminho da Galiza, o alargamento da rede do Metro
e a construção de novos atravessamentos entre Gaia
e Porto", registou o autarca, acrescentando que só "a

Último mandato em marcha
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nova ponte sobre o Tejo daria para construir mais
de trinta sobre o Douro".

Aproveitando a presença do líder parlamentar
na Assembleia da República do PSD, Aguiar
Branco, Menezes vincou a necessidade de avançar
o dossiê regionalização. "Espero que esta seja a
legislatura do avanço sério, não a brincar, do
processo de regionalização política e administrativa
do país. Se os defensores do regionalismo se
unirem e trabalharem em conjunto, será possível
acabar com a centralização que tanto prejudicou o
desenvolvimento do país nestes últimos 35 anos",
exortou.

Eléctricos rápidos em Gaia
Cimentando o discurso na tónica de que "Gaia

foi o segundo município do país em que uma
maioria foi eleita com maior número de votos em
valor absoluto [batido apenas pelo resultado em
Lisboa]", o reeleito presidente da câmara definiu
igualmente as linhas mestras com que se irá bater
nestes próximos quatro anos no concelho.

E entre as intenções lançadas está a
possibilidade de existir "uma rede de eléctricos
rápidos a circular pelo concelho", uma vez que a
chegada do Metro a Vila D'Este e a segunda linha
projectada, a ligar a zona ocidental de Gaia à
Boavista, ainda demorará "alguns anos". Se Lisboa
já tinha servido de exemplo para comparações,
mais uma vez Menezes reforçou-se no que foi feito
na capital para exigir igual investimento neste tipo
de transporte - típico dos países do Norte da
Europa - no "terceiro município mais populoso e
segundo em termos de território do país".

Em paralelo, o edil traçou ainda mais algumas
linhas de rumo: "Queremos inaugurar
equipamentos de vanguarda, tais como a Marina
de Afurada, o teleférico do Centro Histórico, o Centro
Cultural de Gaia, o novo Museu de Arte Moderna e
Museu do Teatro, juntamente com uma

programação de animação cultural permanente.
Queremos alargar até ao nono ano o projecto de
livros escolares grátis e duplicar a área verde no
município [actualmente com cerca de três metros
quadrados por habitante]".

Nova avenida a ligar Santo Ovídio ao Mar e o
projecto 'Encostas do Douro', de valorização de toda
a frente rio, entre a Ponte de Luís I e a freguesia de
Lever, são para o líder da coligação Gaia na Frente
novidades futuras para este mandato, esperando

para tal contar com "a colaboração burocrática do
Estado".

Criação de 1000 postos de trabalho, mais
unidades de saúde nas freguesias, conclusão do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e do Centro
de Reabilitação de Valadares foram outros dos
projectos mencionados por Menezes, minutos
antes de terminar o discurso de tomada de posse
e de ouvir da maioria dos presentes o cantar de
parabéns pela passagem do 56.º aniversário.


