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Foi há pouco mais de um
ano que a Junta de Fregue-
sia da Afurada, na pessoa do
presidente Eduardo Matos,
começou a sensibilizar o
presidente da Câmara para
a necessidade de recuperar
o edifício da junta.

Para uma Afurada  “mais
e melhor”, começou a  ser
feito “um trabalho árduo”,
todos consideram, a come-
çar pelo presidente da As-
sembleia de Freguesia que
não sendo um filho da terra
“sinto muito orgulho por
toda a obra que tem sido
feita e os afuradenses
têm razões para se sen-
tirem felizes.”

A sede da junta “pelo es-
tado lastimável em que se
encontrava, sem condi-
ções dignas para traba-
lharmos e receber os afu-
radenses era urgente a
sua recuperação”, lem-
brou Eduardo Matos na ceri-
mónia de inauguração. Filipe
Menezes e toda a equipa da
câmara desde Firmino Pe-
reira a Marco António Costa
todos quantos estiveram en-
volvidos no processo, mere-
cem palavras de apreço do
presidente da junta. Deu
conta da satisfação, assim
que Menezes acedeu à recu-

Afurada
Importa a obra

Posto da Brigada Fiscal po-
de bem ser aproveitado, por-
que não, para a criação de
um Centro Social. Duas das
muitas propostas feitas ao
presidente da Câmara que
respondeu à primeira “o ve-
reador Guilherme Aguiar
diz que está para breve a
solução para o problema
do Rancho.”

A primeira obra que o pre-
sidente da Câmara inaugu-
rou na Afurada, há uns oito/
nove anos, foi o troço da
marginal por baixo da Ponte
da Arrábida “o povo fez
uma festa tão grande que
fiquei admirado afinal
não era uma obra assim
tão grande.”

Podia não ser a maior
das obras, mas foi uma opor-
tunidade para Filipe Me-
nezes confirmar “este é um
povo grato, solidário, jus-
to, um povo inteligente,
sabe que o importante é
saber escolher as pessoas
e não ideologias”, referin-
do-se às votações quer para
a junta, quer para a Câmara
“se preciso, no mesmo
dia, votam de diferentes
formas, porque sabem
que as ideologias não
lhes pagam as contas
nem fazem as obras.

Afurada sem emoção
Nem popular

nem outra

Nunca, em tempo al-
gum, se viveu dias tão «cin-
zentos», como ao que se
assistiu, no passado sá-
bado, aquando da inaugura-
ção da sede da Junta de
Freguesia, cerimónia pre-
sidida por Filipe Menezes.
No espaço, que se pode
chamar de centro cívico, al-
gumas dezenas de popu-
lares aguardavam o início
da festa.

Num passado recente,
a palavra «festa» vivida nes-
ta freguesia tinha outro sig-
nificado; a euforia era con-
tagiante, o povo trazia à rua
a sua alegria e vivência tão
singular desta freguesia
piscatória e característica
de Gaia, que é a Afurada!

Não decorre muito tem-
po assim, em que dava
gosto assistir a uma qual-
quer cerimónia na Afurada;
encontrava-se, sempre, um
ambiente de salutar con-
vívio, uma entrega total por
parte dos populares ao fes-
tejo que envolvia todos que
por lá passavam.

Hoje, apesar de todo
progresso vivido na fre-
guesia, escasseia a autên-
tica agitação, sentimentos
como o de felicitação, sen-
timento, a ligação afectiva
que se sentia noutros tem-
pos entre povo e autarcas.

Diz o provérbio popular,
«mudam-se os tempos,
mudam-se as vontades»,
mais verdade neste dito,
não há! Assim sendo, ficam
as obras para benefício de
uma população.

A Afurada tem hoje a
seus «pés», uma frente de
rio que é o orgulho de muita
gente. Investimentos como
a Barra do Douro, marginal,
saneamento, rede viária,
escolas recuperadas, es-
paços de lazer, desportivos,
sedes culturais e a mais re-
cente obra que é a sede da
Junta, marca a diferença
da Afurada de hoje e a Afu-
rada de «ontem». Razões
não faltam para que a po-
pulação se sinta satisfeita,
pelo menos, no que diz res-
peito, a obra feita. Outras
razões, que a própria razão
desconhece, essas ficam
no saber de cada um, que
o povo não esquece.

L.P.

Opinião

ideia do Polis nasceu de
uma reunião comigo e o
então ministro do Am-
biente José Sócrates.” Fi-
cou decidido que o primeiro
programa arrancava em
Gaia, seguindo-se Porto e
Matosinhos. Por opção de
Menezes, “o Polis em Gaia
centrava-se na frente de
Canidelo e Afurada.”  O
programa arrancou, as obras
começaram a ser visíveis no
terreno, “mas a meio do
programa não havia di-
nheiro do Polis. Se a Câ-
mara queria obra, como

esta, por exemplo, teve
que a fazer”, esta é a ver-
dade que a Câmara quer fa-
zer vir ao de cima.

O dia de inauguração da
nova sede foi de festa para
a freguesia da Afurada. O po-
vo assistiu aos discursos,
aplaudiu e embora não dis-
pensasse muitas energias a
fazê-lo, no final tinha à sua
espera um churrasco colec-
tivo. Preparar o estômago,
porque não, para mais tarde
cantar e dançar ao som das
músicas de Quim Barreiros
convidado a animar a malta.

peração do edifício “caiu
por terra a ideia de o de-
molir como chegou a es-
tar previsto pela Polis.” O
presidente da Câmara, “não
promete, assume compro-
missos e cumpre-os, é jus-
to que se diga”, acrescen-
tou Eduardo Matos.

Em tempo de agradecer
o que foi feito, a oportunidade
para alguns pedidos. O Ran-
cho Folclórico da Afurada há
anos que sonha com uma
sede, para deixar de andar
com a casa às costas. O

As obras, na Afurada são
aos molhos. A recuperação
do Bairro do Cavaco, o Cen-
tro Cívico, Porto de Pesca,
novos armazéns, “mas não
podemos estar sempre a
falar do que foi feito, é
passado, temos que falar
do futuro.”

Antes disso, é bom que
todos saibam, “às vezes
querem fazer crer que as
obras na Afurada são do
Polis, com dinheiro do
Estado e até da Europa.”
Desmistifique-se a ideia: “a

O inicio da inauguração, com a presença dos Mareantes do Rio Douro...

...no salão nobre da nova sede da Junta, proferiram os discursos...

...à tarde centenas de pessoas...

...assistiram ao espectáculo de Quim Barreiros que agradeceu à ......Câmara Municipal o convite..., no meio da população, estava Filipe

Menezes acompanhado de Teresa Moás...


