
Elevação do Estreito a Concelho I 
. Algumas reflexões 

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 desenvol- 
ver autonomamente sem que tivesse atrás 
de si alguém que nem se desenvolve nem 
deixa os outros se desenvolverem. 

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, tam- 
bém mostraria alguma 
abertura à &@o dos con- 
celhos 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. 

A proposta do 
Parridofbciami 
No dia 15 de Jiinho do 

mesmo ano, em notícia 
publicada no Diário de 
Notícias, o partido socialis- 
ta, pegando ou não na ini- 
ciativa do Dr. Albem João, 
adiantaria que ainda no 
decurso desse ano iria 
apresentar na Assembleia 
~ e g i o n a l ,  um projecto 
visando a elevaç30 da-fre- 
guesia do Estreito a sede 
que desi< ii"vrr<w.&+se 
para além do Fswito, fizes::~ 
sem pane asfieguesias de'' 
Jardim d;i S e m  e do Curral 
das Freiras. 

Dcsta forma, b concelho 
de Câmara de Lobos ficaria 
reduzido às freguesias da 
Quinta Grande e Câmara 
de Lobos, admitindo-se 
contudo, relativamente a 
esta última freguesia a sua 
subdivisão em mais duas, 
uma correspondente à 
paróquia do Camo e outra 
à parúquia de Santa Cedia. 

Um ano depois, a 4 de 
Março dc 2000. o panido 
socialista volia a pegar no 
assunto, para dizer nova- 

mente que iria propor i 
Assembleia Regional, pro- 
vavelmente porque o não 
fez, em 1999, a criação do 
concelho do Estreito de 
Câmara de Lobos. 

Ainda que a abordagem 
desta temática, feita pelo 
pattido wciali.m, possa tra- 
duzi~ a necessidade de p m  
tagonismo político, julgo 
que terá perfeito cab ien-  
to fazer algumas reflexões 
sobre as suas vantagens 
ou desvantagens, ou even- 
tualmente sobre outras 
altemarivas susceptíveis de 
serem colocadas relativa- 
mente à criago do conce- 
lho do Estreito. 

Criação do conceiho 
e as suas vantagens 
Na realidade, contraria- 

mente, ao- que 'aconteceu 
com a elevação da fregue- 
sia à categoria de vila, que 
só teve reflexos na adição 
de mais um castelo ao seu 
símbolo heráldico, a sua 
transformação em conce- 
lho, tem outras e impor- 

, tantes implicaçòes, em ter- 
mos -de desenvolvimento. 
O Esifeito teria a oportuni- 
dade de, dentro das limita- 
gões fuiancehs inerentes 
aos  'muni~ í~ ios  ,e apoios. 

.-desenvolver - a u i ó ~ d n $ ~  
mente sem que.tivesse 
atrás de si a l g u h  que nem 
se descnvolve neiii d e ~ u  
a5 outros se desenvolve- 
rem. O Estreito deixaria de 
estar dependente de gestò- 
es camarárias, com consti- 
tuições maioritariamente 
estranhas e às vezes até 
parecendo como que hostis 
a ele e que não souberam 
acompanhar e compreen- 
der o scu desenvolvimento. 

Rilvalldades entre 
CgdeheEsti.eito 
Ainda que acredite que 

os políticos do Largo da 

República, têm boa inten- 
sào e tudo fazem para, 
nas suas decisòes, serem 
isentos e não privilegiarem 
esta ou aquela freguesia, 
há uma particularidade 
que muitas vezes os trai: o 
seu subconsciente, as suas 
raízes. 

Se assim não fosse nào 
mostrariam algum newo- 
sismo quando, só para os 
piar, os do Estreito insinu- 
am que nos últimos 80 
anos a autarquia, só por 
uma vez, foi presidida por 
um , estreitense, ou por 
exemplo, que já seria aitu; 
ra da Câmai-a ser presidida 
por alguém não fosse nem 
da música velha, nem do 
Centro Social e Desportivo 
d e  Câmara d e  Lobos 
(CSDCL), símbolos com 
maior significado na fre- 
guesia de Câmara de labos 
e tradicionalmente afectos 
com os  representantes 
amarários. 

É obvio 'que isto não é 
bem assim e não passam 
.de formas d e  expressão 

, . .p,q vinca! as pequenas 
. -  ̂..>m 

cãmaraloben~es e estrei- 
tenscs, mas imagine-se, a 
situação inversa. O que 
diriam ai amaralohenses, 
se o presidente da Câmara 
fosse do M t o ,  da música 
nova e do Grupo üesporti- 
vo do Estreito (GDE)! Cer- 
tamente que tamhém os 
acusariam de proteger o 
Estreito, o GDE e a música 
nova, em detrimento das 
restantes freguesias e colec- 
tividades, ou s+, tal como 
OS estreitenses, os camara- 
lobenses ficariam inunda- 
dos de ciúmes e tal como 

-os do Esrreito seriam capa- 

zes de um dia virem a 
pedir a separação de  
Câmara de Lobos relativa- 
mente ao Estreito. 

Ainda que, como diz o 
povo sejam mais nozes do 
que vozes, julgo que nào 
será segredo para ninguém 
a existência, desde há lon- 
gos anos; de um certo aui- 
to, uma certa rivalidade 
entre estreitense e amara- 
lobenses, rivalidade que 
nas últimas décadas se tem 
vindo a agudizar devido 
não só a alguns erros de 
estratégia política ou com- 
portamentos muito pouco 
claros de quem desde o 
largo da República conduz 
a política em Câmara de 
Lobos, como iamhém às 
guerrilhas institucionaliza- 
das e algumas vezes tam- 
&m apadrinhadas por res- 
ponsáveis políticos, entre 
as colectividades desporti- 
vas e culturais de pmbas as 
freguesias. 

A este promito, recor- 
da-se que tanto n CSDCL 
como o GDE mobilizam 
algumas centenas de atletas 
a ouem desde cedo, incen- 
LIVdUU> u ~ ~ ~ . . ~  .-.... .-. 
consequência das di.@ta~. 
desportivas e ouuas pelos 
próprios dirigentes, Ihes é 
incutido um ódio mútuo, 
que para além deles se 
estende a familiares e 
adeptos e que ultrapassa a 
pura actividade desportiva 
para se transformar num 
fenómeno social, aumenta- 
do ainda mais o fosso entre 
as populaqks de ambas as 
freguesias. 

Raz&s para a cri$áo 
do concelho 
Estes e outros factos fze- 

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 

soluç&s 
transitórias 
Até IÁ e enquanto não há 

um consenso sobre a sua 
criaçaio, os esmitensss têm 
duas alternativas para ultra- 
passar as razões que estào 
por detrás do seu suposto 
desejo. 

A primeira, é esperar que 
a estrutura local do PSD 
saia do marasmo em que 
está. e aue seia capaz de . . , . 

ram, nahlraimenre, com formar quadros susceptí- 
que ao longo dos anos veis de ombrear, na dispu- 
se fosse cimentando um ta do poder no concelho 
clima de desconfiança e de Câmara de Lobos, com 
a ideia dc que o p d e r  a estrutura da freguesia de 
instituído antes na rua Câmara de Lobos, cheia 
de Nossa Senhora da de quadros e que por inér- 
Conceição e hoje no cia das outras estruturas 
largo da República privi- locais, se tem vindo a com- 
Iegiava, a sede do con- portar como se de uma 
celho em detrimento das concclhia se tratasse. A 
restantes freguesias. Foi este propósito, recorde-se 
aliás, o abandono a que que não se prevê que nos 
durante anos e anos csti- anws mais próximos o -PSD 
veram votadas as zonas deixe de ser poder no con- 
altas do Fstreito, que fari- celho de Câmara de Lobos 
am nascer o movimento e, consequentemente, as 
que acabaria por dar ori- boas ou más soluções 
gem à freguesia do Jar- governativas para o conce- 
dim da Serra, sendo tam- lho depender20 da quali- 
Wm, este mesmo moti- dade dos quadros. 
vo, uma das razões evo- . Apesar desta primeira 
cadas pelo partido socia- solução apontada não ser 
lista para avançar com a ideal, a verdade é que, 
proposta de criação do uma estrutura local forte 
concelho do Estreito. estaria melhor posicionada 

para de. vez em quando 
0 s  pr~blema~ marcar o curso dos aum- 
Apesar da iniciativa da tecimentos políticos d o  

criação do concelho do concelho,  a favor d o  
Estreito ser uma ideia inte- Estreito. 
ressante, poder conjiregar A segunda solução seria 
em sua volta a maioria a de, dentro do PSD ou 
dos estreiten.4es.e trazm" foradele; escolher um pre- . . .  sitlenrc e um elenco cama- 

. . .  >e&- ta não 
t0es a cie se s ; i i ~ ~ - n ú m e m  ae caf(ázes. 
saldo entre as receim c os dos ou cotas de jms e 
custos da nova máquina mulheres, mas as qualida- 
autárquica é Ou não mais des e capacidades ineren- 
vantajoso para o Estreito, tes às exigências do cargo 
do que quando estava esta e à manutenção de um 
freguesia integrada no distanciamento inequívo- 
concelho de Câmara de co, relativamente à  ri- 
Lobos? Para além disso, gem e filiações clubísticas 
não sei até que ponto o ou associativas e com um 
Curral das Freiras estaria projecto de  desenvolvi- 
disposto a trocar Câmara mento global para O con- 
de Lobos pelo Estreito, celho que tivesse em conta 
numa altura em que pare- o presente mas nào esque- 
ce haver algum namoro cesse o hituro. m 
com o Funuhal. Manuel Pedrn Fmitar 


