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Conhecidos os resultados das Autárquicas,
que leitura faz da sua reeleição em Vilar do
Andorinho?

Foi uma boa vitória, essencialmente por
alguma instabilidade pré-eleitoral que se criou e
pelo reconhecimento do trabalho feito nos últimos
mandatos. É uma prova de que a população está
com o PS em Vilar do Andorinho e de que o trabalho
aqui desenvolvido tem sido positivo. Fico contente
por o PS ter ganho nesta junta, mas não fico
contente por termos perdido outras. A leitura que
posso fazer é que isto é que o resultado da conduta
que as pessoas vão tendo e que privilegiam os
interesses da freguesia muitas vezes em
detrimento de quezílias políticas e partidárias.

Porque é que se recandidatou?
Recandidatei-me para concretizar os objectivos

que estão em falta. Por muito que se possa fazer,
há sempre algo que falta. E porque desbravei muito
caminho para tal - como as construções do centro
de saúde e lar da terceira idade, bem como

Aos 53 anos, Manuel Monteiro acaba de ser reconduzido na

presidência da Junta de Vilar do Andorinho. O sufrágio das

Autárquicas traduziu a vontade popular de dar nova maioria

absoluta ao PS na freguesia e é por estes que pretende

continuar a trabalhar em nome do desenvolvimento de toda

uma comunidade. Centro de saúde, lar de terceira idade,

requalificação da Rua Heróis de Ultramar e novo posto da PSP

são alguns dos objectivos políticos para os próximos quatro

anos.

"Não estou na
política por
interesses
pessoais"

requalificação da rede viária e defesa do traçado
do novo hospital -, nada mais do que a
recandidatura, para que outros não colham os
louros e flores por nós semeadas.

De forma pragmática, que objectivos tem para
o novo mandato?

São fundamentalmente quatro: requalificação
da Rua Heróis de Ultramar, construção do centro
de saúde, construção do lar de terceira idade e
tentativa de criação de um posto de Segurança
Pública em Vilar do Andorinho. Uma freguesia com
31 mil habitantes, com uma população
heterogénea, justifica perfeitamente um posto de
segurança. Temos um posto nas instalações da
junta que se torna insuficiente para o atendimento
eficiente e fazer o policiamento de
acompanhamento à população.

"O centro de saúde está
pronto a arrancar"

Prestes a iniciar novo mandato, quais são os
projectos incrementados na freguesia que
destaca nesta sua marcha pela política?

Entre os que já estão feitos, destaco o que foi
feito em termos de acção social, como a construção
do centro de dia, do jardim-de-infância, da creche
e do apoio domiciliário. Do que ainda falta
concretizar, mas também ligado à acção social e à
saúde, destaco a construção de raiz de uma
unidade de saúde familiar e ainda a construção
de um lar para a terceira idade, porque no centro
de dia há utentes sem retaguarda familiar e
estamos a recorrer a lares fora da freguesia.

A acção social sempre foi para si uma
bandeira de cartaz. Que rescaldo faz da criação,
por exemplo, do Gabinete de Inserção
Profissional, do Serviço de Apoio Psicológico ou
da biblioteca na sede da junta?

Não queria ser juiz em causa própria, mas

Especial Vilar Andorinho

LOJAS:
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posso dizer que o balanço é altamente positivo.
Ultrapassámos todas as nossas expectativas. Ao
Serviço de Apoio Psicológico e ao Gabinete de
Inserção Profissional têm acorrido muitas
pessoas, que têm sido bem encaminhadas e
algumas já com casos de sucesso, onde se
criaram próprios empregos ou foram colocados
no mercado de trabalho; o que é bom, visto que a
freguesia tem uma das maiores taxas de
desemprego do concelho. A biblioteca também tem
um grande número de frequentadores, como
jovens que usam o serviço de informática
disponibilizado. Sucesso também tem sido o
espaço anexo a esta biblioteca, onde funcionam
os cursos de novas oportunidades; aliás, têm vindo

pessoas de fora da freguesia fazer esses cursos.

Qual é o ponto de situação das feiras do
emprego e da saúde?

São também mais duas actividades positivas
e que terão continuidade, porque acorrerem a elas
um número significativo de pessoas, o que
demonstra o sucesso das ambas.

E o futuro centro de saúde…
O centro de saúde quase que podia começar

amanhã. Não será demasiado optimismo dizer
que tudo está resolvido. Há espaço e vontade para
o construir, há o reconhecimento político para que
exista, portanto podia arrancar amanhã, depois de
amanhã, como daqui por um mês. Estamos numa
fase de indecisão derivada da nova formação de
governo e isso impossibilitou que processo ainda
não estivesse no terreno. O projecto e o

levantamento topográfico estão feitos, esperando
agora que o centro de saúde venha para o terreno
no menor curto espaço de tempo.

E no que toca à terceira idade e juventude.
Que medidas tomou o seu executivo sobre estes
dois temas?

Como já foi dito, em relação à terceira idade foi
feito o centro de dia, está a ser prestado o apoio
domiciliário e temos o Gabinete de Acção Social a
funcionar para prestar apoio a famílias idosas
carenciadas. No aspecto da juventude, podemos
aqui, eventualmente, uma ou outra falha. Existem
os cursos de novas oportunidades a funcionar,
mas no âmbito desportivo ainda existem algumas
lacunas que temos de colmatar. Mas mesmo
assim, para os mais jovens existem as colónias
balneares, a participação activa de

aproximadamente uma centena de jovens nos
Jogos Juvenis de Gaia… Faltam é clubes
desportivos que possam ocupar os jovens no
desporto durante todo o ano, o que pretendemos
mudar.

"O Metro é uma necessidade
imperiosa"

Como observa a necessidade de o Metro
chegar a Vila D'Este?

Observo à distância, com uma análise
racionalista, como uma necessidade imperiosa
de dar satisfação a uma população numerosa (17
mil) da urbanização de Vila D'Este, bem como a
uma população que há-de vir também para o novo
centro hospitalar e para esta zona geográfica do
concelho.

Com os posicionamentos das 900 e 905 dos
STCP, mais a chegada do Metro, Vilar do
Andorinho fica bem servida de transportes
públicos?

Ainda não ficará complemente bem servida,
apesar de melhorar de forma significativa. Vilar do
Andorinho não é só a zona onde vai chegar o Metro,

Especial Vilar Andorinho

Rua da Gandara, 108 * S. Lourenço
4430-421 V. N. Gaia
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não é só Vila D'Este; também existem lugares onde
habitam mais cerca de 14 mil pessoas. Mariz, Baiza,
Menesas, Mata, São Lourenço, Balteiro, Lijó… são
insuficientemente serviços de transportes
públicos. Penso que com o Metro na Vila D'Este,
mais as linhas 900 e 905 dos STCP, haverá a
possibilidade acrescida de as outras empresas
privadas passarem a operar mais, prestando
melhores serviços e dando uma maior mobilidade
às pessoas que residem nos restantes lugares

da freguesia.

Quanto a intervenções na malha rodoviária,
os trabalhos na Rua do Mariz são uma batalha
diplomática ganha?

Sim. Cerca de 65% da intervenção na Rua do
Mariz está pronta, faltando os restantes 35%. É
irreversível que estamos descansados neste
arruamento. Agora, para dar cobertura à melhor
mobilidade interna na freguesia, falta requalificar
mais duas ou três vias, como são os casos das
ruas Heróis de Ultramar e Carvalheiras, ambas

para dar um digno e seguro acesso ao hospital.

É certo que a reabilitação de Vila D'Este é
uma prioridade para o município. Como se
encontra este processo e como tem sido a
parceria política entre os agentes do concelho
interessados?

O processo está numa fase boa e final, em que
as obras vão avançar; o processo é irreversível.
Aliás, sempre considerei que, quando esta câmara

se começou a interessar verdadeiramente pelo
assunto, seria um processo para levar a bom porto.
A junta de freguesia, a paróquia e as associações
de Vila D'Este são parceiras da câmara e da
GaiaSocial, com quem assinaram o protocolo de
candidatura ao concurso de requalificação. Isto
quer dizer que houve e vai continuar a haver um
bom entendimento, uma perfeita relação
institucional entre os diversos intervenientes, para
se conjugarem esforços da requalificação no
menor curto espaço de tempo.

Existem muitas crianças residentes em Vila
D'Este sem acesso a creche. Já existe solução
para que se colmate esta lacuna?

Resolução não; há tentativas de resolução. Há
um infantário (O Filhote) que está a finalizar obras
para a própria creche e que, como é privado, não
tem protocolo com a segurança social. Estamos a
desenvolver esforços para que possamos, através
de uma outra IPSS existente na freguesia, fazer
um protocolo com a segurança social para que os

lugares de creche do referido infantário possam
ser contemplados com subsídios da segurança
social. Há uma outra associação, que é a de
Proprietários de Vila D'Este, que já deveria ter nesta
fase em funcionamento obras para a construção
de uma creche, mas que ainda não começaram.
E, eventualmente, há também uma infantário que
está desactivado (Elos), cuja área de superfície
pertence à câmara, e que a intervenção foi feita por
um privado, em que a câmara está a negociar a
possibilidade deste equipamento poder vir a ser
reutilizado, até porque está a ficar num estado de
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FERNANDO CARVALHO
ELECTRICISTA

Rua Central S. Lourenço, 45 * 4430-358 Vila Nova de Gaia
VILAR DE ANDORINHO
Telemóvel. 918 128 507

http://www.reparacoeselectricasfcarvalho.pai.pt
Email: carvalho.f.t@gmail.com

* Alarmes * Ar Condicionado * Assistência Eléctrica
a Empresas * Bombas Água * Instalações Eléctricas
* Montagens Eléctricas em Obras * Orçamentos
Grátis * Painéis Aquecimento Água * Portas
Automáticas * Portões * Reparações Eléctricas *
Reparações Urgentes 24 horas * Ventilação *

AUTO  BENJAMIM

Av. Vasco da Gama, 4939 - Vilar de Andorinho
4430-251 Vila Nova de Gaia * Tlf: 227 821 372 * Fax: 227 871 136

Oficina  especializada  na  reparação  de
Automóveis  de  todas  as  marcas

Benjamim Carvalho Gonçalves Passos

Rua Heróis do Ultramar, 2479 – Vilar de Andorinho
Tlf: 22 782 04 84 * Fax: 227 832 931 * 4430-432 VILA NOVA DE GAIA

AGENTE DISTRIBUIDOR NAS
CIDADES DO PORTO E

VILA NOVA DE GAIA

MANUEL  PEREIRA DA
SILVA  &  FILHOS, L.DA
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"Vamos dar uma nova centralidade

a Gaia"
A par da chegada do metro, acha que o novo hospital faz da

freguesia um dos centros nevrálgicos de Gaia?
Sem dúvida que sim. Tenho defendido a ideia de que Vilar do

Andorinho vai dar a Vila Nova de Gaia uma nova centralidade. Com a
chegada do Metro e com o novo hospital vai criar-se nesta área do
Monte Grande uma nova centralidade no concelho. Esta zona está
envolvida ainda por um espaço virgem, com cerca de 30 mil metros
quadrados sem construções. Com um urbanismo bem pensado, tipo
século XXI, espero que se possa dar uma outra configuração à freguesia,
para que aqui se faça a ponte entre uma área de construção excessiva
(como é a urbanização de Vila D'Este) e outra rural, original, que a
freguesia tem e quer manter.

degradação bastante acentuado.

Para finalizar, pensa que mais
altruísmo e menos interesses
pessoais são o caminho que se
devia seguir na política e por quem
trabalha em nome da população que
o elegeu?

Estou na política com objectivos
de credibilizar a política autárquica.
Porque estou na política por
solidariedade com as pessoas,
porque estou na política devido a um
sentimento que foi deixado pelos
meus antepassados. O meu avô foi
presidente de junta durante 23 anos
antes do 25 de Abril e só foi convidado

a sair depois de impedir a viciação
dos resultados do general Humberto
Delgado… Com este passado, com
uma família ligada a toda a
comunidade, quer nas associações
e mesmo na vida política autárquica,
digamos que herdei deles estes
genes e que estou mais ao serviço
da comunidade do que por
interesses próprios. É assim que vejo
a política autárquica. Era assim que
queria ver, num futuro próximo, uma
nova geração de políticos, quer nas
freguesias, nos concelhos e mesmo
a nível nacional, para que possamos
acreditar na política e para que o prin-
cipal partido não seja a abstenção.
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Rua Heróis do Ultramar, 1259 – Vilar de Andorinho
Telefone: 22 783 42 31 4430-432 VILA NOVA DE GAIA

CARNES SÁ DA BANDEIRA
De: Joaquim da Conceição Rocha

DIARIAMENTE CARNES VERDES E FUMADAS

fotovisual foto

Rua Salgueiro Maia (Capitão
Abril), 371 Lj. 3
4430-627 Vilar de Andorinho
V. N. Gaia
Telefone / Fax: 227 835 237

Fotografia e Papelaria

Foto
Fotos tipo passe * Foto de estúdio

* Impressões de fotos em todos
os tamanhos * Casamentos *

Baptizados * Comunhões

Papelaria
Payshop * Material escolar *

Artigos de decoração *
Prendinhas

"A Feira Medieval chegou

a todo o país"
A Feira Medieval, primeira do género em Gaia, tem sido um

sucesso. Sente que este evento e a Festa da Cebola são os dois
principais postais culturais de Vilar do Andorinho?

Sem dúvida que sim. A Feira Medieval arrancou por iniciativa da
associação de pais da EB1 de Balteiro. Dada a qualidade da mesma,
decidimos alargar a iniciativa a toda a freguesia, facto que proporcionou
que ela chegasse a todo o país. Por isso, implementou, consolidou-
se e transporta o nome da freguesia e do concelho. Se tivermos mais
apoio da câmara municipal, poderá crescer e tornar-se num marco
ainda maior. Quanto à Festa da Cebola, temos de repensá-la. Duas
actividades muito próximas uma da outra faz com que uma delas
possa ser prejudicada. Assim, ou fazemos a Festa da Cebola mais
tarde ou simplesmente esta será abolida em beneficio da Feira Medi-
eval.

FUNERÁRIA NORTENHA
De: António Serafim

Contactos

916 958 786
919 879 923

Rua de Mariz, 925
Vilar de Andorinho
4430-287 Vila Nova de Gaia

Preços Especiais para Cremações e Inumações
(a partir de 750 euros)

Documentação p/ Segurança Social e Associações Fúnebres

Conte com uma família amiga nas horas

em que Você mais precisa
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Finalmente. A requalificação de Vila D' Este vai
sair do papel. A autarquia de Gaia assinou o
contrato para a primeira fase de requalificação dos
edifícios, no valor de 5 milhões de euros. O projecto
foi aprovado pelo Quadro de Referência Estratégico
Nacional.

Apesar de não ser responsabilidade camarária,
a autarquia encomendou um projecto ao Profes-
sor  Vítor Abrantes (Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto), que agora pode passar à
prática nesta primeira fase. O importante é
recuperar uma urbanização onde vivem 17 mil
pessoas.

A concurso público vão agora as restantes fases
que dizem respeito, por exemplo, aos arranjos
exteriores e nova requalificação de edifícios.

"É com particular satisfação que assinamos

Requalificação de Vila
D'Este já arrancou

este protocolo", referiu o vice-presidente da câmara
e presidente da Gaiasocial". E Marco António Costa
explica: "Ao contrário do que alguns dizem, este
acordo só acontece devido ao esforço concertado
das forças políticas de Vila Nova de Gaia e das
associações representativas".

Os trabalhos começam já nos próximos dias e
ficarão sob a alçada do departamento de Obras
da autarquia. Entretanto, decorre o estudo de
impacte ambiental para o prolongamento da linha
do Metro até Vila D'Este. "Só chega em 2013 graças
à vontade da população e à reivindicação da
Câmara que, juntos, conseguiram que a decisão
da secretária de Estado dos Transportes fosse
anulada. Se nada tivesse sido feito, só teríamos
Metro em Vila D´ Este em 2024", salientou Marco
António Costa.

Menezes recordou que a autarquia está a intervir
em Vila D ' Este desde o primeiro mandato.
"Construímos uma escola do 1º ciclo, um pavilhão,
uma piscina e demos sedes às associações".

Paralelamente, foram realizadas intervenções
ao nível da mobilidade e da recolha de lixo, que
passou a ser diária.

Mas não chega. No futuro "vamos lutar pela
instalação de um policiamento de proximidade. Na
educação, vamos dialogar com os proprietários
da antiga escola privada para fazer o
desdobramento da Escola Básica e permitir que
os alunos tenham um horário contínuo. E com as
associações e a Paróquia vai continuar o diálogo,
para trabalharmos no campo da 1ª infância e da 3ª
idade, que até nem são competências nossas",
finalizou o presidente do executivo camarário.

Sérgio Lourenço

Rua de Baiza, 1326 - R/c - C
Vilar de Andorinho * 4430-335 V. N. Gaia
Telefs. / Fax: 227 839 680 - 227 841 184

Email: geral@sergiolourencoseguros.mail.pt

Agente de Seguros em
todos os ramos

Gabinete Técnico
de Contabilidade

De: JOSÉ BENTO

Rua Vila d’Este, 53 - 1.º
Vilar de Andorinho

4430-569 Vila Nova de Gaia
Telf. / Fax: 227 825 571

Contabilidade * Fiscalidade e Afins

Talho QUINTA
DA ESTIVADA

Diariamente: carnes verdes e fumadas

De: Hugo Lameirão

Rua 1.º de Maio, 19 * Vilar de Andorinho
Telef. 227 123 190 * 4430-284 V. N. Gaia

LINHA GRÁTIS: 800 207 928
MORADA
Rua Heróis do Ultramar, n.º 2036
4430-432 Vilar de Andorinho
Vila Nova de Gaia
Tel. 22 783 43 17
Fax 22 783 43 19
Email: geral@magipao.com

Av. Vasco da Gama, 3033 B - 1.º Vilar de Andorinho
4430-249 Vila Nova de Gaia

(junto ao BOM PÃO DE BAIZA)
Telf.: 22 783 76 66 * Fax: 22 783 76 31

Cristina Ribeiro
Estilista Capilar

Largo Francisco Rodrigues, Loja 6
4430-418 Vilar de Andorinho VNG
Tel. 227 835 907
Email: cristina67.r@hotmail.com


