Elevação do Estreito a Concelho
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Contrariamente, ao que aconteceu com
a elevaqão da freguesia â categoria de vila,
que só teve reflexos na adição de mais um
castelo ao seu símbolo heráldico, a sua
transformação em concelho, tem outras
e importantes impíica@es, em temnos
de desenvolvimento. O Estreito teria a
oportunidade de, dentro das limitações
h c e i r a s inerentes aos municípios e
apoios do Governo Regiond, se desenvolver autonomamente sem que tivesse atrás
de si alguém que nem se desenvolve nem
deixa os outros se desenvolverem.
mente que iria propor i
Assembleia Regional, provavelmente porque o não
fez, em 1999, a criação do
concelho do Estreito de
Câmara de Lobos.
Ainda que a abordagem República, têm boa intendesta temática, feita pelo sào e tudo fazem para,
pattido wciali.m, possa tra- nas suas decisòes, serem
duzi~a necessidade de p m isentos e não privilegiarem
tagonismo político, julgo esta ou aquela freguesia,
que terá perfeito c a b i e n - há uma particularidade
to fazer algumas reflexões que muitas vezes os trai: o
sobre as suas vantagens seu subconsciente, as suas
ou desvantagens, ou even- raízes.
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No dia 15 de Jiinho do com a elevação da fregue- por alguém não fosse nem
mesmo ano, em notícia sia à categoria de vila, que da música velha, nem do
publicada no Diário de só teve reflexos na adição Centro Social e Desportivo
Notícias, o partido socialis- de mais um castelo ao seu d e Câmara d e Lobos
ta, pegando ou não na ini- símbolo heráldico, a sua (CSDCL), símbolos com
ciativa do Dr. Albem João, transformação em conce- maior significado na freadiantaria que ainda no lho, tem outras e impor- guesia de Câmara de labos
decurso desse ano iria tantes implicaçòes, em ter- e tradicionalmente afectos
apresentar na Assembleia mos -de desenvolvimento. com os representantes
~ e g i o n a l ,um projecto O Esifeito teria a oportuni- amarários.
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formas
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das Freiras.
se descnvolve neiii d e ~ u situação inversa. O que
Dcsta forma, b concelho a5 outros se desenvolve- diriam ai amaralohenses,
de Câmara de Lobos ficaria rem. O Estreito deixaria de se o presidente da Câmara
reduzido às freguesias da estar dependente de gestò- fosse do M t o , da música
Quinta Grande e Câmara es camarárias, com consti- nova e do Grupo üesportide Lobos, admitindo-se tuições maioritariamente vo do Estreito (GDE)! Cercontudo, relativamente a estranhas e às vezes até tamente que tamhém os
esta última freguesia a sua parecendo como que hostis acusariam de proteger o
subdivisão em mais duas, a ele e que não souberam Estreito, o GDE e a música
uma correspondente à acompanhar e compreen- nova, em detrimento das
paróquia do Camo e outra der o scu desenvolvimento. restantes freguesias e colecà parúquia de Santa Cedia.
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Em Março de 1939, o
Dr. Alberto João Jardim ao
defender a necessidade de
rccstnituração do poder
local, apontaria como
modelo seu preferido, o
francês, opçào que levaria
à criação de 30 concelhos,
em vez dos actuais onze,
com o desaparccimento
das freguesias.
Na mesma altura, também mostraria alguma
abertura à &@o dos concelhos da Camacha: Caniço
e Estreito de Câmara de
Lobos, tanto mais que o
projecto de poder local
que acabara de propor,
dificilmente poderia ser
concretizado nos anos mais
próximos.
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Sendo assim, julgo que,
apesar de vantajosa, pelo
menos em termos d e
podermos decidir por nós
próprios o nosso htum, a
criação do concelho do
Estreito, terá de ser muito
bem ponderada
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I e enquanto não há
um consenso sobre a sua
criaçaio, os esmitensss têm
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por detrás do seu suposto
desejo.
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Lobos, como iamhém às
cadas pelo partido socia- solução apontada não ser
guerrilhas institucionalizalista
para avançar com a ideal, a verdade é que,
das e algumas vezes tamproposta
de criação do uma estrutura local forte
&m apadrinhadas por resconcelho
do
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estaria melhor posicionada
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próprios dirigentes, Ihes é saldo entre as receim c os dos ou cotas de jms e
incutido um ódio mútuo, custos da nova máquina mulheres, mas as qualidaque para além deles se autárquica é Ou não mais des e capacidades inerenestende a familiares e vantajoso para o Estreito, tes às exigências do cargo
adeptos e que ultrapassa a do que quando estava esta e à manutenção de um
pura actividade desportiva freguesia integrada no distanciamento inequívopara se transformar num concelho de Câmara de co, relativamente à
rifenómeno social, aumenta- Lobos? Para além disso, gem e filiações clubísticas
do ainda mais o fosso entre não sei até que ponto o ou associativas e com um
as populaqks de ambas as Curral das Freiras estaria projecto d e desenvolvifreguesias.
disposto a trocar Câmara mento global para O conde Lobos pelo Estreito, celho que tivesse em conta
Raz&s para a cri$áo numa altura em que pare- o presente mas nào esquedo concelho
ce haver algum namoro cesse o hituro. m
Estes e outros factos fze- com o Funuhal.
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