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A população voltou a confiar em
si e na sua equipa. Voltou a vencer
nas últimas eleições Autárquicas.
Isto é resultado de que o trabalho
feito em Crestuma tem sido do
agrado da população?

Penso que sim. A decisão do povo
é soberana. Os resultados das
Legislativas, 15 dias antes, foram
completamente diferentes. Isto
demonstra que as pessoas sabem
distinguir as coisas…

Acha estranho o aparecimento
de movimentos independentes?

Achei muito estranho. Até porque
partiu de pessoas que eram nossas
amigas. Não digo que fiquei
magoado, mas fiquei triste. Não é que
isso tenha sido uma tentativa de
ganhar a junta, mas antes a tentativa
de dividir as pessoas e de criar
problemas onde eles não existiam.
Politicamente, a freguesia está
classificada e isso serviu apenas para
dividir algumas famílias, porque o
contacto porta a porta deles foi
persistente. Isso foi sentido mesmo
na minha família. Enfim…

Mas as informações que foram
passadas à população não eram
verdadeiras?

Sim, passaram informações que
não eram verdade e não só uma vez.
Ainda por cima vindas de pessoas
ressabiadas, que dois anos antes
vinham à junta bater nas costas de
quem cá estava e a dizer para
continuar com o bom trabalho que
aqui estava a ser feito. Aliás, até há
pessoas que estavam nesses

José Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Crestuma

"O reconhecimento do
trabalho deixa-me satisfeito"

A cumprir o segundo mandato na presidência da freguesia de
Crestuma, José Ferreira destaca as várias iniciativas
conseguidas pelo executivo local e espera que os projectos do
campo de futebol e do centro de dia possam ser concretizados.
Dando previlégio à política de proximidade junto da população,
o autarca fala da inauguração do quartel dos bombeiros, do
cancelamento da Maratona Internacional de Canoagem e das
descobertas arqueológicas na Quinta do Castelo

movimentos que já se arrependeram
de terem lá estado. Mas isto acabou
por ajudar a clarificar algumas coisas.
Posso mesmo dizer que se não
tivesse acontecido isto, a nossa
coligação conseguia um resultado
ainda maior, apesar de termos
aumentado o número de votos em
relação às anteriores eleições.

Apesar de já ter feito parte do
executivo, enquanto secretário,
como é que correu o seu primeiro
mandato enquanto presidente da
junta de Crestuma?

Penso que correu bem. E a prova
disso é que as pessoas continuam a
confiar em nós. Não sou novato
nestas coisas e não gosto de fazer
promessas que não posso cumprir,
até porque não dependemos de nós
em termos económicos. Tenho até
pena de ter entrado para a junta numa
altura em que as dificuldades
financeiras foram mais evidentes no
país.

Dois projectos por
concretizar

Ficou alguma situação por
cumprir e que faz falta à freguesia?

Ficou e ficará sempre, até porque
devemos estar sempre insatisfeitos
e querer mais. Há o campo do Futebol
Clube de Crestuma por fazer,
também o centro de dia… Ou seja,
são situações que estão pensadas.
Todavia, não se pode pegar no lençol
e tapar a cabeça para depois os pés
ficarem destapados.

Este dois projectos transitaram

para este mandato…

Penso que sim. Mas são projectos
que ultrapassam a nossa
capacidade. No caso do campo
desportivo, temos sido pacientes. A
câmara compreende a nossa
paciência, mas já chegou o tempo…
Sei que o Crestuma continua a treinar
no Centro de Estágio da Fundação
Porto/Gaia, mas esta é uma situação
que não é correcta. Os juvenis e os
juniores vão lá treinar uma vez por
semana, mas acabam por, de certa
forma, prejudicar o funcionamento
normal de uma equipa profissional e
de craveira como é o FC Porto.
Querem treinar mais vezes e jogar e
não podem, fazendo isso num

campo pelado, obrigando muitos
atletas a escolherem outros clubes
de outras freguesias para praticar
desporto. Fizeram-se os balneários
novos no actual campo - não são os
ideais, mas são melhores do que
havia -, mas isto não chega.

Já existe projecto para o novo
complexo?

Houve um projecto feito para os
terrenos que são da autarquia de
Crestuma, mas esses não chegam,
pois era necessário adquirir mais um
terreno de uma pessoa particular. Até
considero este projecto muito
grande. Se calhar, nesta altura não
há tanto dinheiro público para se
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investir nisto. Por outro lado também
há o projecto, ainda em rascunho, de
alargamento do campo actual. As
direcções do Crestuma também têm
de decidir se querem uma situação
ou a outra. Aliás, eles querem é que
se avance com alguma coisa. Se
puder ser no mesmo sítio, para nós
tudo óptimo, pois os terrenos são
nossos e é indiferente. O PDM aqui
até já foi alterado, pois tratava-se de
terrenos agrícolas e que agora
passaram para terrenos que podem
ter equipamentos. Por isso, os
terrenos são nossos e aqui até
podemos fazer um parque de
merendas ou um campo de Verão
para crianças. Já houve reuniões e
espera-se que fique tudo decidido até
final do ano. Era muito bonito, mas
Crestuma não precisa de um estádio,
pois nunca teremos um equipa de
topo, antes para entreter as pessoas
e possibilitar a melhor prática
desportiva, essencialmente aos
jovens.

E o centro de dia…
Já nos candidatámos ao

Programa Pares para o fazer, pois
também temos terreno para ele. Aliás,
foi feita uma escritura do terreno de
uma antiga fábrica para o efeito.
Existe um projecto que não foi
aprovado no Programa Pares. No
entanto, o centro tem funcionado, só
que de forma limitada e sem
capacidade para aumentar o número

de pessoas.  Não tem cozinha
própria, está a utilizar as instalações
da igreja. São 25 utentes, mais o apoio
domiciliário - apesar dos protocolos
com a Segurança Social não
preverem o número de utentes
necessário com apoio em casa;  ou
seja, monetariamente, gasta-se mais
do que o que recebe e começam a
não conseguir dar resposta. Mas isto
de se criar centro de dia em todos
cantos e sítios… Por que não
rentabilizar certos locais próximos à
freguesia. Não quero dizer nomes
para não criar confusão nas cabeças
das pessoas. Chegou-se a pensar
numa escola que, mais dia menos
dia, vai ter de encerrar. Todavia, essa
escola pode agora encerrar e passar,
daqui a um ou dois anos, a ser
utilizada para o pré-escolar… Por
isso, é melhor pensar bem e não
tomar riscos desnecessários. Temos
de ser cautelosos. Agora, é certo que
resolver o problema da cozinha é
prioritário. Isto está a ser tratado com
a vereadora da Acção Social da
câmara, para que não se continue a
andar com panelas de um lado para
o outro. Mas o local definitivo para o
centro de dia continua em estudo e
esperamos por uma boa solução.

Quartel do bombeiros até
Dezembro

Em que situação se encontra o
quartel dos bombeiros?

O quartel está praticamente

pronto. É uma obra
dos bombeiros e
que tem tido um
grande trabalho da
junta por trás.

Mas já se
arrasta há muitos
anos?

Arrasta-se. Foi
aquilo que eu disse:
era um sapato
grande para o pé.
Chegou-se a uma
certa altura que -
com as dívidas ao
antigo empreiteiro,
que abandonou a
obra e ameaçou
avançar para tribu-
nal - tivemos de
remediar a
situação, resolver o
problema, a
câmara teve de
atribuir uns

Agosto sem nada fazer. Assim,
criámos uma iniciativa que ocupa as
crianças nesta altura do ano. Fizemos
protocolos com a Gaianima na
cedência de alguns professores, na
utilização de piscinas… Falámos
também com as nossas
colectividades, por exemplo, com o
Futebol Clube de Crestuma, onde se
utiliza o campo de jogos… Falámos
também com o Clube Náutico, onde
vamos até à zona fluvial e se aprende
a andar de canoa. Isto acaba por ser
uma fonte de recrutamento para os
clubes. Finalmente, conseguimos ir
ao encontro de algumas empresas
para serem patrocinadores e darem
apoio. Assim conseguimos mostrar
que a junta também se preocupa com
o futuro da juventude. Chegámos a
ser criticados por gastar aqui dinheiro,
como nos seguros, mas estou certo
de que os pais e as crianças estão
satisfeitos com o Verão Mais
Desportivo. Depois, houve um ano
que apareceu a ideia de se avançar
com uma noite de campismo. Foi
uma alegria para todos e só este ano
já se realizaram três noites de
campismo em terrenos nossos, onde
o Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar nos cedeu uma tenda gigante
e a câmara os sanitários
transportáveis. Para o ano teremos
de conseguir água quente, pois os
pais já o pediram. As crianças estão
divididas por idades e não faltam
actividades. No futuro, talvez
tenhamos de restringir as inscrições,
pois são muitos a quererem aderir.
Posso dizer que numa destas
iniciativas uma mãe ficou pasmada
por ver o filho a lavar a louça!...

Esta é uma forma de
responsabilizar e aproximar os
jovens aos agentes da freguesia?

subsídios extras e ir junto do Governo
pedir mais um reforço da primeira
verba. Os protocolos feitos foram
cumpridos, mas com o arranque das
primeiras obras os valores não
chegavam para construir o quartel.
Felizmente, tudo se resolveu. Neste
momento, tudo está bem
encaminhado e até final do ano será
inaugurado. Falta apenas o espaço
exterior, onde conseguimos, por
exemplo, junto das Águas de Gaia,
colocar saneamento na rua. Será um
quartel com as condições ideais.

Política de proximidade
De que se trata o projecto Verão

Mais Desportivo?
No fundo, é uma colónia de férias.

Iniciámos isto há uns anos e temos
tido a sorte de criar à nossa volta um

Serralharia Mecânica
Jolofe, Lda

Travessa Bela Vista 49 | 4415-577 CRESTUMA
Telefone: 227 651 428 | Fax: 227 652 006 | Telm: 969 004 794

Email: rpaulosi@mail.netvisao.pt

Fabricante de bocas - Rega - Grampos para carpintaria
Apoio à construção civil

TODOS OS TRABALHOS EM SERRALHARIA

grupo de jovens que tem colaborado
muito bem connosco. Foi a Filipa
Dias que nos apresentou esse
projecto e logo achámos que era
muito bom e demos carta branca
para avançar. Isso implica despesa
para a junta, pois há apenas uma
inscrição muito simbólica. Começou
com cerca de 60 jovens e este ano
foram 205, de Crestuma, Lever,
Sandim, Mafamude… Esta iniciativa
tem sido muito útil. Por exemplo, as
crianças estão em casa em Julho e

É mesmo! Este é um dos
objectivos. Recordo-me que, no início
do meu mandato, disse que uma
junta de freguesia não existe para
fazer inaugurações, mas sim para
fazer com que as pessoas se sintam
bem. Fico satisfeito quando as
pessoas me falam com satisfação e
vejo que as crianças me reconhecem
na rua. Este contacto com as pessoas
é uma das minhas grandes
conquistas e que faz com que fique
contente por ser autarca. Aliás, ainda
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tenho mais um objectivo de criar
raízes nas crianças, que é o passeio
anual educativo para os finalistas do
primeiro ciclo. Este ano fizemos isso
e fomos à Assembleia da República,
com o apoio do deputado Luís

FAUSTINO

SOUSA

Construção Civil, Lda.

ENCARREGA-SE DE TODOS OS
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Rua da Lagoa - Caixa 213   *   4415-597 Crestuma
Telefone/Fax: 227 634 717   *   Telem. 917 582 681

FAUSTINO

SOUSA

Foi feito no mês de Agosto e já
acabou. Quando foi a apresentação
desse trabalho, disse que a natureza
e a arqueologia podem conviver
perfeitamente. Há uns anos atrás
havia pessoas com medo, pois

diziam que havia lá vestígios
arqueológicos e que não se podia
fazer a sede do Clube Náutico nem
nada. Afinal não é isso. O Parque
Municipal do Castelo faz agora um
ano e tem sido um sucesso,
principalmente no Verão com os
piqueniques nesta zona ribeirinha.
Este projecto das escavações
arqueológicas veio dar-lhe outro
alento, porque verificou-se que há
vestígios dos romanos. Ou seja, se
calhar até é verdade que Crestuma
pode ser a capital da arqueologia de
Vila Nova de Gaia, pois somos o sítio
do concelho com mais vestígios.

Esta iniciativa vai ter
continuidade?

De certeza que vai ter. Depois de
encontrados vestígios, só podemos
continuar com o trabalho para se
encontrar mais coisas. Isto até vai
fazer com que a câmara tenha outra
visão sobre este espaço, pois um dos
locais pertence à autarquia. Pelo que
se fez, tudo leva a crer que as
escavações tenham de ser feitas para
além dos limites do terreno
camarário. Será mais um factor de
referência para a freguesia e estamos
muito satisfeitos. Vamos ter de fazer
novos acessos para as pessoas
verem o que se encontra e aumentar
o local para expor os objectos.

Tem falado muito na câmara
municipal. Preocupa-o que o actual
presidente não continue na
autarquia?

Não. Em democracia isto é nor-

mal. Claro que tem sido um excelente
timoneiro. Mas estou certo que outras
pessoas podem ter igual sucesso,
porque ele não pertence a uma só
pessoa. Por exemplo, se tiver o
sucesso que pretendo na freguesia,
não acho que o próximo presidente
não possa ter o mesmo
reconhecimento. Quando o dr.
Menezes sair, não penso que isto tudo

vá ao charco. Mas também quando
falo em câmara, falo no global. Diz-
se sim quando tem de ser, mas
também se diz não. Há sempre
coisas para melhorar, até porque um
presidente de junta é um eterno

Menezes, e foi uma alegria
para todos, pois ficaram a
saber como funciona o
parlamento. Ou seja,
tentamos proporcionar o
interesse pela causa
pública.

Como é que correu a
5.ª edição do AnimaRio?

Este ano o evento não
teve uma figura de cartaz,
pois não é ano para se
gastar muito dinheiro. Por
isso apostámos numa
noite de encerramento
com humor. Este evento foi
uma promessa eleitoral do
primeiro mandato,
nomeadamente no que
diz respeito a iniciativas
para a juventude. No
primeiro ano não houve a
presença das tasquinhas,
mas depois decidimos
alargar o evento e
convidar as colectividades
para participarem
precisamente com as
tasquinhas. Isto faz com
que as colectividades
realizem algum dinheiro
para que não estejam tão
dependentes de subsídios,
até porque a junta não
sabe se haverá subsídios
em 2011. Ou seja, o espaço
do AnimaRio foi rentabilizado e o
evento durou mais tempo (sete dias),
o que fez com que tudo corresse
novamente bem.

Maratona de Canoagem
cancelada

Vai realizar-se a Maratona
Internacional de Crestuma?

Pelo que sei, este ano, na data
que estava prevista, não se vai
realizar.

O que é que se passou?
Acho que houve uma falha de

comunicação entre o Náutico e a
Federação Portuguesa de
Canoagem. O aspecto de
colaboração logística, quer a câmara
e a junta, estava salvaguardado.
Lamentamos a situação e as culpas
não podem ser imputadas à junta e à
câmara.

Mas isto é mau para a
freguesia...

Acaba por ser. Ficámos
desagradados, mas continuamos ao
dispor desse organização.

Capital arqueológica no
concelho

Por que é que surgiu a
Investigação Arqueológica no
Parque do Castelo?

insatisfeito.

Sente uma diferença
no investimento e
desenvolvimento entre
as freguesias do interior
e do litoral?

Isso é um pouco
verdade; não posso dizer
que não. As freguesias do
interior têm menos
gente… Mas também não
esqueço que a câmara
podia ter colocado o
saneamento apenas na
zona central do concelho.
Não esqueço que
Crestuma foi das
primeiras freguesias a ter
saneamento. Aliás, há uns
anos atrás até diziam que
a ETAR de Crestuma tinha
sido uma das mais caras
per capita. Todavia, é
lógico que há mais
investimento noutras
freguesias. Mas, por
exemplo, o Projecto das
Encostas do Douro pode
balançar tudo isto. As
freguesias do interior
também se
desenvolveram, apesar de
não ter sido um salto tão
grande. Posso até dizer
que a A32 pode trazer
mais benefícios para

Crestuma, apesar de, felizmente,
não passar pelo meio da freguesia.
Não sou é invejoso, porque se o fosse
já tinha batido à porta da câmara para
pedir uma piscina igual a Lever. Não
fico chateado se um colega de outra
freguesia consegue algo, como
também não aceito que se fique
chateado por algo que consegui para
Crestuma.               Tânia Tavares


