
Dezenas de casas
sociais háanos sem
portas nemjanelas
Gondomar Bairro de Carreiros

em Rio Tinto possui cerca nas
de 12 apartamentos ao abandono

Câmara mandou colocar tijolos
nasaberturas das habitações

depois de denúncia dos socialistas

HermanaCruz

Umpouco por todo o con
celho de Gondomar esta
rão dezenas de habitações
sociais há anos sempor
tas nemjanelas O caso
que foi denunciado pelo
PS já levou aCâmaraa em
paredar as habitações

ParaoPSas12habi tações sociais completamente des
truídas no Bairro

de Carreiros em Rio Tinto
são um exemplo de uma si
tuação generalizada no
concelho Dezenas de aparta
mentos sem portas nem ja
nelas e completamente des
truídos por dentro quando
em Gondomar estão cerca

de 12 mil pessoas à espera de
casa e ainda recentemente a

Câmara adquiriu 43 aparta
mentos em S Pedro daCova

A situação foi denunciada
pelo PS na últimaAssembleia
Municipal depois de uma sé
rie de visitas a bairros sociais

pela candidatura socialista à
Câmara liderada pelo autar
ca de Rio Tinto Marco Mar
tins São habitações vanda

lizadas consecutivamente e

deixadas ao abandono pela
Câmara alega o deputado
municipal do PS Carlos Brás
No Bairro de Carreiros

construído em 1997 os mo
radores são os primeiros a la
mentar a existência de 12

apartamentos devolutos É
uma pena São umas casas
tão jeitosas e há tanta gente
a precisar de um teto apon

taAndrezaAlmeida residen
te naquele conjunto habita
cional há 16 anos

Há pelomenos uns cinco
anos que as casas estão assim
São pessoas que vão lá para
dentro drogarem se epartem
tudo corrobora Maria Cus
tódia Campinho que mora
no prédio em frente a um
desses apartamentos sociais
sem portas nem janelas
No sábado passado aCâma

ra colocou tijolos no sítio
onde outrora existiramjane
las Foi depois de denunciar
mos o caso em Assembleia

Municipal acusa Marco
Martins garantindo que são
dezenas as habitações sociais
devolutas nos 20 conjuntos
habitacionais do concelho

É uma situação generali
zada Não se justifica que es
tejam tantas casas assim re
força o autarca convicto de
que isso acarreta custos tri
plos para oMunicípio Pri
meiro a Câmara não recebe
rendas dessas casas Depois
tem que suportar custos ele
vados de reparações E ainda
há o custo social das famílias

que necessitam de uma casa
e não têm resposta especi
fica Marco Martins
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