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Esteve na origem de co-
municados a dizerem bem
e a dizerem mal. Uns criti-
cavam, outros louvavam. Uns
queriam mérito pela reivindi-
cação, outros consideraram
oportunismo. A promessa foi
feita há alguns anos, esteve

Dizer que precisavam de
obras de reabilitação é pou-
co! As Ruas António Granjo
e José Falcão, na Freguesia
de Santa Marinha, não viram
muitos e muitos anos qual-
quer máquina, qualquer fer-
ramenta, qualquer trabalha-
dor que desse um sinal;
chegou a sua vez!

Já diz o povo «mais vale
tarde que nunca» e se todo
o Centro Histórico, naquilo
que é mais central e visível
está irreconhecível, no caso,
em termos de rede viária,
chegou a vez do «miolo» da
freguesia.

O prazo de execução é
de 180 dias. O investimento

Ronda pelo concelho...
na ordem dos 300 mil euros.
A satisfação da população e
junta de freguesia pelo arran-
que destas obras vale muito
mais que isso.

À primeira vista, nem pa-
rece nada de especial, mas
a reposição da água, na fon-
te da Rua Leote do Rego, na
mesma freguesia, mereceu

honras de «inauguração».
“De coisas grandes e

mais pequenas se faz o
mandato numa junta de
freguesia”, diz o autarca
Joaquim Leite. Em Santa
Marinha, “mais do que
noutra freguesia, tem que
ser dada especial atenção
a essas «pequenas coi-

sas»; falamos de uma po-
pulação muito enraizada
que sente cada canto da
freguesia como seu é uma
espécie de «orgulho» e
porque não vaidade que-
rer mostrar a todos que na
sua freguesia se trabalha”,
acrescenta o presidente da
junta.

Desde a Avenida Marginal, até à VL7, a Rua Alto das Chaquedas, freguesia de Canidelo,
sobre obras de beneficiação. No momento estão a ser construídos passeios numa zona de
intenso movimento de peões, sobretudo na época balnear que se aproxima.

A segurança é pois o objectivo de mais esta empreitada a cargo da Câmara Municipal.

Já pronta está a Rua Rio de Paço, freguesia de Valadares.
Instaladas todas as infra estruturas desde colectores de águas
pluviais a saneamento, sinalização, novo tapete, a rua está
uma verdadeira «avenida», fruto de um investimento que
ascendeu aos 108 mil euros.

prestes a arrancar várias ve-
zes e quando se dizia que
as máquinas estariam lá no
dia seguinte, tudo voltava à
estaca zero.

Agora é mesmo a sério!
A Rua 5 de Outubro, na fre-
guesia de Avintes, está em

obras. É impossível não re-
parar, causa transtorno por-
que o trânsito está cortado,
mas raramente a população
agradece tanto o corte de
uma rua tendo em vista o fim
a que se destina.

É da autoria de António

Carmo, assinala os 25 anos
da morte de Adriano Correia
de Oliveira. Um painel de
azulejos, à entrada do Par-
que Biológico, em Avintes,
ajuda a perpetuar a memória
de um dos maiores vultos da
música portuguesa.

Na placa que assinala a
efeméride, lê-se um dos poe-
mas de Manuel Alegre, «per-
gunto ao vento que passa
notícias do meu País; o vento
cala a desgraça, o vento na-
da me diz ...».

Avintes


