
7 30 de Julho de 2008 -  A VOZ DE GAIAR E P O R T A G E M

A construção de duas
novas Esquadras da PSP,

uma na freguesia de
Valadares na Boa Nova,

outra em Canidelo, junto
ao novo Centro de

Saúde, num investimento
do Ministério da

Administração Interna,
na ordem dos três

milhões de euros acaba
de ser oficializada.

Assinado o protocolo en-
tre a Câmara e o MAI repre-
sentado pelo vice-presidente
Marco António Costa e o Se-
cretário de Estado da Admi-
nistração Interna, no reforço
da “cooperação e empe-
nho” de ambas as entidades
elogiadas mutuamente.

Trata-se de construir ins-
talações adequadas “crian-
do condições para uma
maior eficácia, um me-
lhor serviço das forças de
segurança”, concordam as
partes.

A exemplo do que tem
feito a Câmara cede os ter-
renos para estas constru-
ções em nome de “um bom
entendimento, espírito de
colaboração para a se-
gurança de pessoas e
bens.”

A autarquia fará a obra de
acordo com o projecto ela-

Novas Esquadras da PSP
Melhor serviço

borado pela DGIE, Direcção
geral de Infra estruturas e
Equipamentos. Adaptados
às condições do terreno,
sempre fiscalizado pela enti-
dade competente, os projec-
tos deverão estar concre-
tizados no terreno dentro de
um ano.

Marco António Costa dei-
xou uma palavra de profundo
reconhecimento aos presi-
dentes de junta “primeiro
balcão de atendimento
da população, parceiros
muito activos na promo-
ção da segurança de pes-
soas e bens.”

A Câmara fará a sua parte
no que compete, por exem-
plo, ao reforço “de dezenas
de novos elementos para
a Polícia Municipal”, ao
Governo solicita “o reforço
de efectivos da PSP”, até
porque a GNR foi reforçar
áreas onde estava instalada
na mesma altura em que foi
substituída pela PSP, como
nas duas freguesias em
questão.

Escassos dias após as
notícias que davam conta de
um assalto à residência de
um ex-ministro e um caso
de carjacking, o vice-pre-
sidente lembrou: “estes in-
cidentes não correspon-

dem às estatísticas”, apon-
tando Gaia como “exemplo
nacional também na área
da segurança.” Muito fica
a dever-se à cooperação “es-
tratégica exemplar, o
comportamento impecá-
vel entre o MAI e a Câma-
ra”, elogiou.

Para Rui Sá Gomes, Se-
cretário de Estado, numa so-
ciedade moderna “o Estado
tem a obrigação de criar
condições de segurança
de pessoas e bens.” Afinal,
tudo tem a ver com seguran-
ça, na base de uma vida tran-

quila “nenhuma socieda-
de é viável sem seguran-
ça, a primeira das liberda-
des”, considerou Rui Sá Go-
mes.

Numa sociedade global
como esta, “o risco faz par-
te do dia-a-dia, o Governo
trabalha para assegurar a
paz pública, a tranquili-
dade” e apontou exemplos:
“duplicamos o investi-
mento em equipamentos
nesta legislatura em que
se regista o reforço de 4
500 efectivos para as For-
ças de Segurança.” Os

objectivos estão traçados,
“um policiamento de co-
munidade, de proximi-
dade, uma polícia mais
moderna e eficaz.” Con-
gratulou-se com a redução
da criminalidade grave e vio-
lenta, mas disse que este
não era um discurso de can-
tar vitória, “cada crime é
um crime a mais”, a pro-
messa é de continuar o tra-
balho de forma empenhada
“contando com a cola-
boração total de autar-
quias como a de Gaia”, re-
conheceu uma vez mais.

A medida, considera o

presidente Luís Filipe Mene-

zes, “é inédita, história e

de grande alcance so-

cial.”

No Parque da Lavandei-

ra, tendo por base o proto-

colo assinado entre a autar-

quia, Acigaia e a Fedapa-

gaia, o autarca oficializou a

oferta dos manuais escola-

Livros grátis
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res aos cerca de 12 mil alu-

nos do Ensino Básico do 1º

Ciclo.

No futuro, quer a alargar

a oferta, de forma progres-

siva a todos os alunos obri-

gados a frequentar o Ensino

até ao 9º ano. A ideia, acres-

centa, “criar condições

para que os alunos pos-

sam cumprir o ensino

obrigatório”, para o autar-

ca só assim faz sentido.

PS DESVALORIZA

Para o PS/Gaia é que a

medida não faz todo o sen-

tido. A oposição até conside-

ra a decisão “interessante”,

mas também a acha “pan-

fletária”. É que se tratou,

acrescenta o PS, “de uma

antecipação descarada à

decisão tomada no mes-

mo dia, pelo Governo,

que alargou a acção so-

cial escolar a mais 700 mil

crianças.”

Tão ou mais grave, disse

ainda o PS, é que a Câmara

“ainda deve às famílias

todo o dinheiro da acção

social escolar do ano lec-

tivo que terminou e ainda

deve parte das verbas do

ATL do ano findo.”

O presidente da Câmara

havia desafiado o Primeiro-

ministro a fazer o mesmo

que estava a ser feito em

Gaia. O presidente do PS/

Gaia Vítor Rodrigues, desa-

fia a Câmara “a pagar o

que deve às famílias de

Gaia.”

Vila Nova de  Gaia terá duas novas esquadras da PSP...


