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Uma data especial
A Freguesia de Esgueira comemora este ano os 500 anos do seu foral Manuelino. Em diálogo
com a presidente da Junta, Ângela Almeida, conhecemos a sua dinâmica atual.

Esgueira assume uma grande centralidade no concelho de
Aveiro, tendo servido como sede
durante muitos anos. Inclusive,
até à recente reorganização administrativa, ocupava o estatuto
de maior e mais populosa freguesia do município. “Temos uma
grande importância, pelo tecido
empresarial – nomeadamente,
a Zona Industrial de Taboeira e pela vasta zona habitacional
que albergamos”, descreve,
acrescentando ainda o facto de
“ser uma freguesia muito bem
posicionada”.
A pressão urbanística colocada pelos seus cerca de 19 mil habitantes levanta um conjunto de
desafios. Ângela Almeida chama
a atenção para a falta de zonas
de lazer, um problema cuja res-
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posta faz parte da sua estratégia
iniciada já com o principiar da
requalificação do Cais da Ribeira de Esgueira, Mataduços. Um
outro exemplo, prende-se com a
saúde. Há quase duas décadas
que Esgueira sofre de uma importante carência que é a falta de
um Centro de Saúde. A unidade
local funciona no rés-do-chão do
edifício da Junta de Freguesia e
a construção deste novo equipamento foi a grande bandeira da
campanha de Ângela Almeida.
Em setembro de 2014, deu-se
então início às obras com vista
àquela que é, nas palavras da
presidente, a sua “menina dos
olhos”.
Se as realizações materiais
são importantes, não menos
importante é a resposta social
direta que é dada pela Técnica
Superior de Serviço Social da
Junta de Freguesia aos cidadãos
da Freguesia de Esgueira. “Tem
sido uma preocupação constante”, sublinha, apontando que “o
orçamento da junta nunca tinha
tido uma verba para ação social
e este ano foi contemplada uma
verba unicamente para essa
parte”. Em menos de um ano,
receberam-se mais de 50 casos
que, posteriormente, foram encaminhados para as entidades
mais indicadas. Outra vertente
que tem sido preocupação deste
Executivo, “são os nossos seniores, que hoje podem usufruir
de projetos vocacionados para

esta faixa etária como: ateliers,
ginástica, informática e grupo
coral entre outros”. O trabalho
no âmbito cultural será também
relevante em 2015, não fosse
este o ano das já referidas comemorações da atribuição do foral
por D. Manuel I. Como exemplo
muito próximo, terá lugar já no
dia 13 de fevereiro o cortejo de
Carnaval assente nesta temática, dinamizado em colaboração
com as IPSS e com o Agrupamento de escolas da freguesia.
De resto, 2015 em geral é,
para a nossa interlocutora, um
ano para o qual a Junta está
“muito esperançada” e que promete ser “um ano melhor”: “O
ano que agora terminou foi um
período de aprendizagem e nós
conseguimos que as coisas corressem dentro da normalidade
e lealdade. Agora para 2015,
temos a expetativa de que seja
melhor em termos económicos e
que Esgueira tenha a dinâmica
de que precisamos”. |

