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O próximo fim de
semana voltará a levar,

sem dúvida, milhares de
forasteiros à Romaria do

Senhor da Pedra, na
freguesia de Gulpilhares.

Acompanhando,
como se espera, pela

positiva, a evolução dos
tempos, algumas
alterações estão

na origem, ano após
ano, do crescente

número de romeiros.

E com o que vão deparar,
este ano, de novo, os foras-
teiros? Desde logo, com algo
que há algumas semanas o
presidente da junta, Alcino
Lopes, deparou e não gos-
tou mesmo nada! Nem gos-
ta, para além do quanto se
mostra indignado. É que o
bar de apoio, na praia do Se-
nhor da Pedra começou a
nascer “em cima de uma
zona dunar, esventraram
uma duna, para «plantar»
o equipamento cuja volu-
metria, como é fácil a
qualquer um perceber,
não se enquadra na paisa-
gem.”

O autarca não cala o de-
sagrado e não percebe “co-
mo o Instituto do Ambien-
te e a Câmara fazem uma
coisa destas!” Pode não
perceber, mas isso pode não
ser o mais importante porque
a verdade é que esta “agres-
são à paisagem urbana”,
lá vai sendo construída.

Sentindo-se como que
envergonhado por a sua fre-
guesia passar a ter um dos
exemplos do que não se de-
ve fazer, Alcino Lopes ainda
compara: “quando não se

Senhor da Pedra

Com novidades
trata de interesses públi-
cos, tudo são burocracias,
entraves, dificuldades”,
mas noutros casos, como
este, “para se cumprir um
dos itens da atribuição da
Bandeira Azul atropela-se
tudo.”

O Plano de Ordenamen-
to da Orla Costeira “é disci-
plinador para as praias”,
ou pelo menos devia sê-lo;
para a certificação da quali-
dade das praias “é funda-
mental a paisagem ur-
bana, depois deparamo-
nos com cenários destes”,
o presidente da junta não
sabe onde está a disciplina.

Os milhares de forastei-
ros que este ano chegarem
ao Senhor da Pedra não sa-
bem, mas na freguesia de
Gulpilhares há outra novida-
de! A Junta de freguesia
“continua ser socialista, a
ser gerida pelos ideais do
PS”, mas o presidente Alci-
no Lopes é socialista, mas
não é do PS! Ou seja, arris-
camo-nos a dizer, sente-se
socialista, mas oficialmente
não é, entregou o cartão.

A bem da verdade, esta
é uma questão de somenos
importância apenas para
«desanuviar», o desconten-
tamento do tal bar de apoio.
Importante, isso sim, é pres-
tar atenção à promessa de
Alcino Lopes que não sendo
do PS, se for candidato à
junta nas próximas eleições
“não o serei nem pelo PS,
nem pelo PSD e ponto fi-
nal".

Para já sabe-se isso,
mas o autarca «adivinha»
que o próximo mandato será
o mais difícil para todos, não

necessariamente para ele
“mais para a Câmara, pa-
ra os vereadores” e passa
a explicar: “a maior parte
dos presidentes de junta
estão de saída; o grau de
exigência será muito
maior, por uma questão

Até lá, o que quer Alcino
Lopes para a freguesia? Em
tom de brincadeira ainda diz
“a saída do PS originou
um vazio de ideias”, mas
lá se lembra de uma ou ou-
tra obra: a cobertura do pa-
vilhão do complexo despor-

afirmar, acho que saiu na
altura certa.”

Se tudo isto quer dizer
que Menezes é o candidato
á câmara, pois que seja. Ao
presidente da junta tanto faz.
Se ele, Alcino Lopes, for
candidato, se for e ganhar
“tenho que viver com
quem estiver na Câmara.”
Verdade incontestável que
uns contornam outros não.

Não se pense que o pre-
sidente da junta só olha para
o seu umbigo! Pensa em to-
dos os gaienses como acha
que a Câmara devia fazer
“baixando os coeficientes
do IMI que são excessi-
vos”, já o defendeu em As-
sembleia Municipal.

O que também defende
há muitos anos já o disse e
foi escrito é que não concor-
da com a construção desen-
freada de habitação social.
Nunca a quis na sua fregue-
sia “há muitos anos que
defendo a construção de
habitação a custos contro-
lados”, como há na sua fre-
guesia. Caberá ao Instituto
Nacional da Habitação pro-
mover esta política “a Câ-
mara pode sempre cola-
borar quer na cedência
de terrenos quer na isen-
ção de taxas.”

Ideias de um presidente
de junta que no final de toda
a conversa continua com
uma pedra no sapato – não,
não é saída do PS! É o bar
de apoio na Praia do Senhor
da Pedra. Quanto mais olha
mais indignado fica!
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tivo ou a EN 1.15 junto ao
Salvador Brandão “pode a
Câmara fazer as obras ou
celebrar protocolos que a
junta faz; está provado
que rentabilizamos os
meios técnicos e huma-
nos, preferimos esta op-
ção”, deixa escapar.

Se valer de alguma coisa
é bom lembrar que o pre-
sidente de Gulpilhares votou
favoravelmente a Conta de
Gerência da Câmara “não
sou do PS, votei como me
apeteceu”, diz como que
«libertado».

Quem se libertou, isso
sim, foi Filipe Menezes da
liderança do PSD. Uma de-
cisão que merece o aval de
Alcino Lopes “acho que fez
bem, não tinha uma go-
vernação pacífica, não ti-
nha condições para se

de brio e muito mais, to-
dos estão dispostos a tra-
var uma luta fratricida.”

...precisamente em cima das dunas, nasce bar de apoio à praia...

...indigna-se Alcino Lopes ...

...em conversa à n/ reportagem...


