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JM – Na vossa opinião o que vai mal
em Matosinhos?

BP – A Câmara de Matosinhos continua
a falhar. Nestes últimos dois anos, para
além da falta de transparência, desta utili-
zação dos meios públicos, como se fossem
seus, a Câmara continua a falhar no dia-a-
dia dos cidadãos matosinhenses. Dou ape-
nas alguns exemplos. Por exemplo, a
recolha de lixos continua a apresentar fa-
lhas graves e não se verifica nenhuma ino-
vação técnica de relevo na área, continua a
ser feito tudo como há 10 ou 15 anos, ao
contrário dos municípios vizinhos. 

Os transportes em Matosinhos estão
maus, pois a Maré continua tal como a Re-
sende a não oferecer as condições mínimas
de segurança e a Câmara Municipal de Ma-
tosinhos continua a não garantir a quali-
dade do material circulante do
concessionário. Mesmo com autocarros
novos, continuamos a ver autocarros com
mais de 20 anos a circular e outros que ape-
nas foram pintados e passam como novos,
pois a Câmara não supervisiona a manuten-
ção dos veículos. 

As acessibilidades a Matosinhos são
horríveis e não são suficientes. É difícil cir-
cular em Matosinhos. É difícil estacionar
em Matosinhos. A mobilidade tem falhado

ao contrário do que apregoam os responsá-
veis. O trânsito é caótico. Não estamos só
a falar da A28, ou da ligação ao NorteShop-
ping, ou da ponte móvel, ou da Circunva-
lação. Estamos a falar das estradas
interiores do Concelho. Hoje em dia é
muito difícil circular em Leça da Palmeira,
em Perafita, em S. Mamede de Infesta, na
Senhora da Hora e em Matosinhos. E co-
meça a notar-se um aumento de tráfego
com muita dificuldade de circulação em
Custóias e Leça do Balio, fruto da vinda de
novas empresas para o Concelho e fruto
das pessoas utilizarem o seu automóvel. A
Câmara não dá resposta pois não sabe pla-
near atempadamente uma alteração no dia-
a-dia dos matosinhenses. 

Em 2019 o PSD foi o único Partido que
contestou o novo PDM, votamos contra,
pois este veio com 27 anos de atraso, e con-
sideramos que não dá resposta a nenhuma
dessas necessidades. Fomos os únicos a
votar contra e os únicos a levantar objeç-
cões ao novo PDM. Matosinhos continua a
ser lanterna vermelha no processo de pla-
neamento urbanísticos. 

O novo PDM também não dá resposta
ao saque que está a acontecer na orla cos-
teira. O PDM não previa o novo quebra-
mar do porto de Leixões, nem o

licenciamento do hotel na Praia da Memó-
ria, nem as complicações da construção do
portinho de Angeiras. Os estudos não
foram efectuados, não se verificou coorde-
nação, não se sabe os impactos ambientais,
sociais ou económicos que a obra do que-
bra-mar de Leixões acarreta, ou o aumento
do esporão do portinho de Angeiras, o qual
está a alterar de forma drástica a orla marí-
tima da zona. E ainda aparece agora um li-
cenciamento de um hotel em Perafita, o
qual parece uma peça de teatro para alguém
obter uma indemnização, pois a médio
prazo, com os impactos na alteração das
correntes e na reposição das areias pelo au-
mento do quebra-mar de Leixões ou espo-
rão do portinho de Angeiras aquela zona
corre riscos de inundações constantes. 

Tudo isto se deve a interesses no seio
do PS, os quais em proveito próprio, não se
interessam pelo bem-estar dos matosinhen-
ses. O quebra-mar de Leixões tem impactos
graves e marcantes em Matosinhos, na in-
dústria da pesca, da restauração, no tu-
rismo, na qualidade das águas, das praias e
não existem estudos sérios e independen-
tes. Esta obra é exclusiva do PS, para o seu
melhor e seu pior, o projecto data de 2009,
da autoria de Matos Fernandes, nessa época

administrador da APDL, foi para a gaveta
e voltou à discussão pública em Dezembro
de 2015, 15 dias após o governo do PS
tomar posse.

O PSD, em conjunto com outros parti-
dos ou movimentos ainda apresentou uma
proposta para a suspensão do concurso do
quebra-mar de Leixões, mas a mesma foi
chumbada com os votos contra do PS e
pasme-se do PCP. O pai deste projecto é
Matos Fernandes, actual ministro do Am-
biente, o mesmo ministro que tem a seu
cargo a competência para negociar a in-
demnização, caso o hotel na praia da Me-
moria não avance.

O mesmo ministro que tem como seu
secretário de Estado Eduardo Pinheiro, o
ex-presidente de Câmara de Matosinhos
que licenciou e autorizou a construção do
hotel na praia da Memoria e que foi respon-
sável pelo novo PDM de Matosinhos, no
presente ano, e também não soube ou não
quis precaver a defesa da orla costeira de
Matosinhos.

JM – E o PSD de Matosinhos como
está actualmente?

BP – Hoje somos inegavelmente o rosto
da oposição política ao PS em Matosinhos,
o PSD cresceu e hoje afirma-se de forma
credível como a alternativa política. 

Mas antes deixe dizer que vejo com
bons olhos a seriedade, as diferentes expe-
riências profissionais e académicas, e a boa
vontade demonstrada por alguns autarcas
eleitos nos movimentos independentes, que
acrescentaram uma mais-valia à política
em Matosinhos. Como os autarcas do BE
também têm demonstrado bastante serie-
dade intelectual na defesa dos interesses
dos matosinhenses. Em contraponto veri-
fico que o PCP não existe em Matosinhos
e é desanimador ver o PCP completamente
rendido aos encantos do PS, está comple-
tamente aburguesado e não respeita a sua
matriz ideológica. 

O mesmo se passa com os líderes das
listas independentes à Câmara que conti-
nuam agarrados às suas raízes dentro do
PS, e não tem representado devidamente os
votos não PS que lhes foram conferidos em
urna. Narciso Miranda e António Parada
foram durante muitos anos presidente da
Câmara e presidente da Junta, eleitos pelo
PS e, na hora da decisão acabam de votar
pensando no passado. 

Hoje o PSD vai continuar expandir ho-
rizontes nestes dois anos até às autárquicas,
afirmando-se pela positiva, preparando as
próximas eleições autárquicas. Vamos che-
gar à sociedade civil, sempre pela positiva.
Vamos mudar o estilo do PSD. Tem que ser
um Partido mais próximo, no qual as pes-
soas reconheçam protagonismo, preparado
para as próximas eleições. Em 2020 vamos
construir um programa social-democrata
sério e inovador, no qual os matosinhenses
se revejam, que se apresente aos olhos dos
matosinhenses como credível, e atractivo,
numa postura agregadora e ousada, e tem
de dar resposta aos problemas dos matosi-
nhenses. 

E o nosso objectivo é apenas um, a re-
solução dos problemas dos matosinhenses
e estamos, desde há muitos meses, a fazer
um levantamento exaustivo das necessida-
des de Matosinhos. Por isso garanto que
somos fiéis a um objectivo, a melhoria da
qualidade de vida em Matosinhos.

José Maria Cameira
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