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Porto  

Limpezas  
e distrações

O
Governo, e bem, está 
preocupado com a limpe-
za das matas e bermas de 
vias, por causa dos fogos. 

Definiu mesmo um calendário 
que os municípios consideram 
difícil, se não impossível, de 
cumprir, na fiscalização/ação. 
Tudo bem, “homem prevenido 
vale por dois”, diz o povo, mas há 
coisas que se não entendem. Este 
“ultimato” aos municípios é fácil 
de fazer, mas têm de se perceber 
as dificuldades logísticas e ope-
racionais destes para cumprir a 
tarefa. As câmaras não têm má-
quina operativa e fiscalizadora 
capaz e, se há vontade e determi-
nação política para prevenir a 
próxima, e outras, épocas de fo-
gos, são precisos meios para as-
segurar isso no terreno e as Au-
tarquias não os têm, precisam de 
tempo e ajudas para o efeito. Ig-
norar isto é fácil, mas pode dar 
maus resultados! 
Entretanto, nas áreas ardidas, 

de eucalipto e pinheiro-bravo, 
sobretudo, as chuvas mais recen-
tes, poucas embora, já fizeram re-
bentar o eucalipto e, aproveitan-
do o vazio, muitas foram replan-
tadas com esta espécie, de forma 
intencional, contrariando a von-
tade do Governo. Basta percorrer 
umas dezenas de km em autoes-
trada, para norte, sul ou nascen-
te, para se constatar isso, ficando 
a triste ideia de que tudo voltou 
ao mesmo e as preocupações go-
vernamentais não se ajustam aos 
interesses no terreno, imediatis-
tas e diferentes do “interesse na-
cional”. Há que dar atenção a isto, 
por se tratar de uma emergência, 
pois o eucalipto cresce de dia e 
noite e “seca” tudo à volta, embo-
ra para o “mercado”, produtores 
e consumidores, seja o meio mais 
rentável em tempo/resultados. 
Limpezas como processo a 

consolidar, sim, o país tem de 
mudar, mas sem esquecer os 
“Chicos finos” que voltam ao “an-
tigamente”, por facilitismo e dis-
tração de quem deve exigir a cor-
reção de caminhos mas não o faz, 
por negligência ou falta de meios. 
Alerta que não pode cair em 
“saco roto”! 
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Corte de água levou 
ao fecho de escolas
MAIA  O rebentamento de uma 
conduta em Águas Santas,  na 
Maia, obrigou a cortar o forneci-
mento de água em grande parte da 
freguesia, que é a uma das mais 
populosas do concelho, e a fechar 
escolas ao longo de todo o dia. 
A conduta terá rebentado na 

Rua D. Afonso Henriques durante 
a manhã afetando pelo menos 
duas escolas, a Secundária de 
Águas Santas e a EB1 e JI da Pícua. 
Pais e avós foram buscar os alu-

nos às escolas uma vez que não 
havia previsão de quando o forne-
cimento de água poderia ser reto-
mado. 
Fonte dos Serviços Municipali-

zados de Águas e Saneamento da 
Maia confirmou ao JN o corte par-
cial do fornecimento de água em 
Águas Santas na sequência do re-
bentamento de uma conduta. E 
referiu que o regresso à normali-
dade estava previsto “entre as 20 e 
as 22 horas” de ontem. �

3Os novos centros de saúde de Vi-
lar de Andorinho, em Gaia, e de 
Baguim do Monte, Gondomar, de-
vem entrar em funcionamento 
em finais de maio, inícios de ju-
nho. A previsão foi avançada ao JN 
pelo presidente do Conselho Di-
retivo da Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Norte, Pimen-
ta Marinho, que anteontem foi in-
teirar-se do andamento das obras 
em várias unidades da Área Me-
tropolitana do Porto. 
Localizado numa zona de pi-

nhal perto da urbanização de Vila 
D’Este, o edifício de Vilar de An-
dorinho está quase concluído, es-
tando já a decorrer a fase de aqui-
sição de equipamentos e material. 
Ali vão funcionar uma unidade de 
saúde familiar e um serviço de 
atendimento a situações de doen-
ça aguda. Segundo Pimenta Mari-
nho, o novo centro responde “a 
uma velha aspiração das popula-
ções” e está dimensionado para 
dar resposta às necessidades de 
20 mil pessoas. O número de mé-
dicos sobe de dois para sete. 
Também adiantada está a obra 

de Baguim do Monte. Nesta fre-
guesia, além de degradado, o edi-
fício atual apresenta muitos entra-
ves aos utentes com mobilidade 
condicionada. Campo, em Valon-
go, irá igualmente dispor de um 
centro construído de raiz, estan-
do a abertura prevista para o se-
gundo semestre deste ano. 
Já a nova valência de Santiago 

de Bougado, na Trofa, deverá en-
trar em funcionamento no pri-
meiro trimestre de 2019. Com 15 
gabinetes médicos e cinco de en-
fermagem, este centro é o que 
captou mais investimento entre os 
aqui referidos: mais de 2,3 mi-
lhões de euros. 

Batalha e Ramalde 

O presidente da ARS/Norte visi-
tou ainda as obras em curso no 
Porto. As da Batalha estão atrasa-

das devido a aspetos relacionados 
com a estrutura do edifício (anti-
go e de arquitetura complexa) que, 
de início, não estavam previstos. 
Ainda assim, o responsável disse 
ao JN que este centro “tem de en-
trar em funcionamento até ao fi-
nal deste ano”. 
Quanto à nova unidade de saú-

de familiar de Ramalde, a Câma-
ra do Porto, responsável pela 
construção mercê de um acordo 
estabelecido com o Ministério da 

Saúde, prevê a conclusão até ju-
lho.  À exceção deste caso,  as 
obras de construção ou requalifi-
cação a que aqui se faz referência 
estão incluídas num pacote de 8,3 
milhões de euros, investimento 
comparticipado por fundos do 
Portugal 2020. 
A ARS/Porte prevê lançar bre-

vemente, talvez ainda neste se-
mestre, as obras referentes às es-
truturas do Cerco (Porto), Alfena 
(Valongo) e Madalena (Gaia). � 

Área Metropolitana Novas valências de cuidados primários em Gaia e Gondomar estão quase concluídas
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Centros de saúde abrem 
entre maio e junho  
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Localizado perto de Vila D’Este e do hospital, o novo centro de saúde de Vilar de Andorinho vai ter sete médicos

Câmara reforça 
verbas para juntas
VALONGO A Câmara de Valongo 
decidiu reforçar para mais de seis 
milhões de euros os acordos de 
delegação de competências com 
todas as  freguesias para os quatro 
anos de mandato. As transferên-
cias vão agora aumentar 45% face 
a 2015, ano que iniciaram este pro-
cesso de descentralização. 
A proposta para os acordos de 

delegação de competências, que 
incluem varredura, manutenção 
de espaços verdes e pequenas re-

parações nas escolas, foi aprova-
da ontem. Este ano, o valor a 
transferir para as freguesias de Al-
fena, Campo/Sobrado, Ermesin-
de e Valongo está estimado em        
1 145 316 euros, mais 355 946 eu-
ros face aos valores inicialmente 
contratualizados em 2015.  
Considerando o atual mandato 

(2018-2021), o valor global dos 
acordos com as juntas ascende a 
mais de 6.061.665 euros (inclui 
verbas e recursos humanos). �


