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Uma nova geração de
vias estruturantes apre-
sentada na passada se-
mana, “projecta Gaia ru-
mo ao futuro”. Um inves-
timento na ordem dos 14
milhões de euros, uma in-
tervenção em cerca de
seis quilómetros de novas
vias vão contribuir para
uma “significativa melhoria
da competetividade terri-
torial e para o aumento da
qualidade de vida de to-
dos os gaienses”, destaca
o presidente da Câmara
Filipe Menezes.

Esta nova geração de
vias para a zona ocidental
de Gaia “influenciará, de
forma determinante”, nas
palavras do vereador das
obras Firmino Pereira,
“uma moderna e atractiva
cidade, diminuindo as dis-

Vias Estruturantes
Nova geração

tâncias a percorrer, elimi-
nando os conflitos em ar-
ruamentos com perfil re-
duzido, aproximando e in-
tegrando os cidadãos na
sua mobilidade.”

As VL1 que ligará a
Rotunda das Devesas à
Rua Marques Gomes di-
minui em mais de dez mi-
nutos a ligação entre os
dois pontos da cidade,
uma extensão de 2,300
Km, para um investimento
de quatro milhões de eu-
ros com prazo de execu-
ção de um ano.

Já a VL2-4, ligação da
VL8 ao mar através da
VL7 (Avenida Eugénio de
Andrade), facilita o aces-
so do centro da cidade ao
mar; esta via articulará os
eixos estruturantes como
o IC1, VL8, IC23, VL7 e

Via Marginal de Gaia. Pa-
ra construir dentro meio
ano, por cerca de um mi-
lhão e oitocentos mi, eu-
ros.

Quanto á reformula-
ção da VL8, terá um ca-
rácter de via urbana, am-
pla, segura, arborizada e
de escala humana; uma
extensão de 1 500 me-
tros, prazo de execução
de nove meses, um in-
vestimento na ordem dos
2 milhões de euros. A Via
Panorâmica vai esta-

Algumas centenas de
Sandinenses assinaram
uma petição enviada ao
Ministro das Obras Públi-
cas onde se manifestam
contra a actuação do con-
sórcio auto-estradas do
Douro Litoral.

Na génese desta peti-
ção está o facto de este
concessionário da A32
(vai ligar S. João da Ma-
deira aos Carvalhos), não
ter vindo a cumprir as de-
terminações do Instituto
Nacional de Infra Estrutu-
ras Rodoviárias (INIR).

A AEDL/Brisa quer
alterar o traçado “aprova-
do, concursado e adjudi-
cado, da A32, entre Olivei-
ra de Azeméis e Nó de S.
Lourenço.”

Traçado esse, (pelo
corredor B), que foi objec-
to de concurso público “e
sobre o qual os demais
concorrentes elaboraram
as suas propostas, derro-
tadas pela proposta da
Brisa”, diz a petição.

A Brisa “pretende ago-
ra, na fase de execução,
alterar o traçado, de uma
ponta a outra da AE, des-

belecer ligação entre a VL
8 e a marginal ribeirinha;
será construída com a
participação de investido-
res privados, através de
operações urbanísticas.
Com cerca de 1 100 met-
ros, nove meses para
construir e um custo de 3
milhões de euros, este
será um acesso entre a
cota alta e cota baixa da
cidade. Uma ligação rápi-
da entre a Rotunda das
Devesas ao núcleo cen-
tral da zona histórica da

cidade, será possível
através da Via do Centro
Histórico.

Melhores acessos a
equipamentos em cons-
trução como o Centro
Cultural de Gaia, Escola
Superior de Tecnologia da
Saúde ou o Convento
Corpus Christi.

Um investimento que
ronda os dois milhões de
meio de euros, um prazo
de execução de seis me-
ses, numa extensão de oi-
tocentos metros.

Sandim descontente
Com traçado da A32

locando-o mais para lito-
ral.”

Essa proposta rasga
ao meio a freguesia de
Sandim, destruindo a zo-
na de Várzea e do Vale
do rio Uíma. Além de tu-
do, dizem os signatários
“faz tábua rasa do PDM
de Gaia em fase de dis-
cussão pública.” O traça-
do aprovado tem em con-
ta a construção da Zona
Industrial, importante in-
vestimento que não é es-
quecido nesta petição.

O INIR já fez saber á
AEDL/Brisa que não acei-
tará qualquer alteração ao
traçado, mas este orga-
nismo já apresentou nas
Estradas de Portugal o
novo projecto para apro-
vação.

Juntas
que subscrevem

Por iniciativa da Junta
de Freguesia de Sandim,
as freguesias mais abran-
gidas pelo traçado da
A32, Olival, Lever e Cres-
tuma entregaram, como

explica o presidente de
Sandim, Mota Baptista,
“uma carta na Câmara
Municipal, assim que se
começou a falar na pre-
tensa alteração do traça-
do, dando conta do nosso
desacordo, manifestando
a nossa preocupação e
solicitando que a Câmara,
junto de entidades res-
ponsáveis, diligencie no
sentido de que tal não ve-
nha a concretizar-se.”

Afinal, se foi estudado
durante tanto tempo o tra-
çado, “foram apresenta-
das dezoito/dezanove al-
ternativas e foi escolhida
a proposta adjudicada
não faz sentido nenhum
alterar”, e pergunta: “por-
que é mais barata a solu-
ção que apontam? Só vi-
ram isso agora, após tan-
tos estudos?”

Para o autarca não faz
sentido que haja um or-
ganismo o INIR, uma enti-
dade estatal a manifestar-
se contra a alteração do
traçado e outra entidade
a AEDL  a querer contra-
riar tudo que até agora foi
decidido.

Filipe Menezes arpesentou novas vias...


