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4 Entrevista Presidente da Câmara

EN T R E V I S TA

Há nove meses, foi apresentada a 
primeira fase do Quadro de Investi-
mento Inteligente, focado no Centro 
Histórico e no Turismo. Tratava-se 
um volume de investimento muito 
significativo, superior a 300 milhões 
de euros e gerador de emprego. Vol-
vido esse tempo, o que mudou? De 
que forma Gaia tem contribuído para 
o desenvolvimento do país?
Vila Nova de Gaia e os gaienses estão a 
contribuir para o esforço do país na criação 
das condições de confiança, de crescimento 
e de coesão. Empenhamo-nos na recons-
trução do bom nome e da credibilidade das 
instituições, dando esperança e confiança às 
pessoas e às empresas. Isto tem sido possí-
vel pelas nossas convicções, e também pelo 
equilíbrio da situação financeira da Câmara. 
Uma questão estratégica fundamental para 
o desenvolvimento das políticas públicas e 
da confiança dos privados, na linha do que 
acontece, atualmente, em Portugal.
A dívida total da Câmara Municipal era, no 
início deste mandato, de 300 milhões de eu-
ros, baixando a 31 de dezembro de 2016 para 
171 milhões, correspondendo a uma redução 
de 128 milhões de euros nestes três anos – a 

“ T EMOS  A  OBR IGAÇÃO  DE  CON T IN UAR 
A  SER,  TODOS,  ATORES 
FU NDAM EN TAIS  NA  AF IRMAÇÃO 
DA  COM PE T I T IV IDADE  NAC IONAL”

Eduardo Vítor 
Rodrigues 

Presidente 
da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia

GAIA PRETENDE POSICIONAR-SE NO GRUPO DOS MUNICÍPIOS INTELIGENTES 
E SUSTENTÁVEIS QUE EXISTEM NA EUROPA. A CIDADE ESTÁ HOJE SUJEITA A 
PRESSÕES E A UMA COMPETIÇÃO INTERNA E EXTERNA: A LOCALIZAÇÃO EM-
PRESARIAL, O EMPREGO, A COESÃO SOCIAL E O COMBATE À POBREZA,  
A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE MODERNOS  
E ACESSÍVEIS. MAS, TAMBÉM, A MOBILIDADE, TRANSPORTES DE QUALIDADE, 
TERRITÓRIOS LIMPOS E MARCANTES. E, IGUALMENTE, PESSOAS ENVOLVIDAS, 
PARTICIPATIVAS E VIGILANTES. PARA ISSO, FOI ESTABELECIDA UMA 
ESTRATÉGIA MUITO CLARA, ONDE AS BOAS CONTAS SÃO CENTRAIS.

maior redução de passivo municipal do país 
neste período.
Reduzimos o prazo médio de pagamento 
de 212 para, à data de hoje, 66 dias, corres-
pondendo a uma normalização da relação 

com os fornecedores e as instituições, e a 
uma devolução efetiva de dinheiro à econo-
mia local. Note-se que, entre 2014 e 2015, 
pagámos mais de três milhões de euros de 
juros de mora. Basta avaliar o volume de 
investimentos que poderia ser feito com a 
poupança dos juros de mora para se perce-
ber que eles correspondem a um modelo de 
desperdício de dinheiros públicos, com claro 
prejuízo para a gestão pública.
As empresas municipais foram restruturadas 
e estabilizadas, apresentando agora um 
equilíbrio económico-financeiro e partici-
pando no esforço desenvolvimentista da 
autarquia. Poupámos na Câmara para inves-
tir na cidade, nas pessoas, num modelo de 
investimento inteligente, de coesão social 
e de resposta a novos desafios. Ao mesmo 
tempo, baixámos impostos municipais, ta-
xas e tarifas, reforçámos o investimento na 
educação e na ação social e assumimos o 
investimento inteligente que caracteriza os 
modernos modelos de gestão da Europa, 
com os quais nos identificamos. Mas é, 
igualmente, verdade que o Município de 
Gaia apresenta dos melhores resultados em 
termos de investimento global. Isso mostra 
que não foi pela redução do investimento 
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Mesmo nos tempos de maior  
dificuldade, importa sublinhar que 

sempre assumimos a prioridade das 
questões sociais. Tem sido assim nas 
escolas, quer com as obras, quer com 

as políticas sociais: livros escolares 
gratuitos, ATL, computadores  

e quadros interativos

que controlámos o passivo, mas sim pela 
alteração do paradigma da gestão e do mo-
delo de desenvolvimento.

A gestão municipal esteve, então, 
assente na redução do passivo, por 
um lado, no reforço do investimento 
inteligente e sustentável, por outro, e 
ainda na redução de taxas e impostos 
aos cidadãos. E no que é que isto se 
traduz?
Como exemplo deste modelo de investimen-
to, assumimos comparticipações relevantes 
na obra de requalificação integral do nosso 
Hospital de Gaia, participámos na gestão do 
STCP e na expansão da rede do Metro, en-
trámos na obra de alargamento da A1, com a 
construção das rotundas dos Carvalhos e do 
Atlântico, para além das escolas EB 2/3.
Entrámos neste mês de junho com as contas 
no verde, ao fim de muitos anos, preparados 
para os desafios do novo quadro comunitá-
rio, para o investimento que sirva as pessoas 
e para políticas sociais mais fortes e inclu-
sivas. Afinal, para que servem as contas no 
verde? Para desenhar políticas públicas de 
apoio às classes médias, tão visadas pelos 

últimos anos de crise e de austeridade, para 
apoiar os grupos mais desfavorecidos e para 
assumir investimentos com uma nova racio-
nalidade.
Mesmo nos tempos de maior dificuldade, 
importa sublinhar que sempre assumimos a 
prioridade das questões sociais. Tem sido 
assim nas escolas, quer com as obras, quer 
com as políticas sociais: livros escolares 
gratuitos, ATL, computadores e quadros inte-
rativos, pequenos-almoços gratuitos, terapias 
aos alunos do 1.º ciclo com NEE. Mas tam-
bém com os idosos, com a teleassistência 
ou o apoio às IPSS que têm valências nestes 
domínios.

Com base neste percurso, e tendo em 
conta princípios como a confiança, 
transparência, exigência e participa-
ção, foi desenvolvida a Agenda de De-
senvolvimento Sustentável de Gaia, 
assente nos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável 2030 da ONU. Em 
que consiste?
Este quadro de Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável assumiu em Gaia uma formu-
lação que enquadra os grandes desígnios 

globais com as esferas de ação municipal, 
inspirando a Agenda Gaia-2030, cuja pri-
meira fase começou ainda com as contas 
em equilíbrio instável. Por aqui passou o 
programa Gaia Aprende+, quer na vertente 
de apoio escolar, quer na vertente de apoio 
à deficiência e às fragilidades sociais. Por 
aqui passou, também, o reforço de pro-
gramas de apoio aos alunos e às famílias, 
até ao 12.º ano, com a criação do “cheque-
material escolar” para os alunos do ensino 
secundário, ao mesmo tempo que se ga-
rantiu o alargamento de apoios sociais nos 
ciclos anteriores. Em simultâneo, reforça-se 
o trabalho de parceria com a Fedapagaia 
e as Associações de Pais, com os agrupa-
mentos e escolas não-agrupadas, com as 
IPSS e com as empresas, num modelo de 
rede social em que se promove a horizon-
talidade institucional como instrumento de 
desenvolvimento.
A dimensão infraestrutural não pode ficar 
esquecida; só é possível uma educação de 
excelência se formos capazes de continuar 
o trabalho de valorização e de reabilitação 
das “escolas de proximidade”, onde há 
lugar para escolas modernas, renovadas e 
com as melhores e mais avançadas inova-
ções pedagógicas. A educação é escolari-
dade, mas vai para além disso; a criação de 
um polo da Ciência Viva, a adesão à Aca-
demia de Código Júnior, a oferta da Escola 
Virtual, a subscrição da Khan Academy ou a 
refuncionalização do Centro Interpretativo 
da Afurada, são exemplos de medidas com 
amplo potencial socioeducativo.
Por outro lado, o Hospital de Gaia mantém-
se como prioridade decisiva, tendente à 
criação de um polo fundamental de saúde 
a sul do Douro, claramente diferenciador e 
com urgências polivalentes. A isto soma-se 
o novo Centro de Saúde de Vilar de Andori-
nho ( já em obra) e o novo Centro de Saúde 
da Madalena (cujo concurso já foi lançado). 
A criação de condições de parceria e de 
aproveitamento dos fundos do Portugal 
2020 permitirá o surgimento de respostas 
inovadoras, seja no âmbito dos cuidados 
continuados, seja nos cuidados paliativos. 
Importa, ainda, não esquecer a necessária 
desoneração fiscal das famílias; continuar 
com a redução do IMI e com a redução da 
taxa de resíduos sólidos na fatura de água 
deve ser uma prioridade.

Que outras medidas podem ser en-
quadradas nesta agenda?
É crucial também apostar na reabilitação 
urbana, que deve ser o mote do novo mo-
delo de cidade. A reabilitação urbana deve 
ser potenciadora de uma cidade inclusiva, 
renovada, onde a requalificação dos espa-
ços públicos serve os cidadãos e não a es-
peculação imobiliária, onde os cidadãos e 
as famílias têm instrumentos de valorização 
do seu património e das suas condições de 
vida em geral e de habitação em particular.
A coesão social, a igualdade de género, a 
convivência sadia entre diferentes grupos 
socioeconómicos, a intergeracionalidade 
ou o trabalho em rede, interinstitucional 
e cooperativo, são elementos centrais de 
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uma sociedade mais justa, relacional e 
coesa. São aqui decisivas as causas mais 
recentemente inscritas nas políticas públi-
cas, como a questão animal, a cultura e o 
“desporto para todos”, a validação de gé-
nero do orçamento municipal, numa lógica 
de “gender budget”, a criação de espaços 
diferenciados de fruição por parte dos cida-
dãos, entre muitas outras.
Já a mobilidade eco-eficiente deve ser uma 
das principais prioridades deste novo ciclo 
de políticas públicas. Melhorar a qualidade 
da oferta de transportes públicos, melhorar 
a bilhética (generalizando o Andante) e 
reforçar a rede de transportes corresponde 
a desígnios estratégicos de um modelo 
de desenvolvimento sustentável, onde os 
municípios só agora começam a ter compe-
tências. Neste âmbito, a expansão da linha 
Amarela até ao Hospital de Gaia e a Vila 
d’Este foi uma conquista muito relevante. 
Mas a integração e a mobilidade pressu-
põem a coesão territorial e a valorização 
de todo o território de Gaia. Nesse sentido, 
importa reforçar a estratégia de reabilitação 
da rede viária, numa lógica de equidade e 
de coesão territorial. Finalmente, não pode-
rá haver cedências relativamente a redução 
de emissões de CO2 no transporte público 
e nos serviços municipais, respeitando os 
princípios da Conferência de Paris, numa 
época em que alguns pretendem abando-
ná-los, numa ação irresponsável que com-
promete o nosso futuro coletivo.

No quadro dos investimentos de 
Gaia para o desenvolvimento re-
gional e nacional, surge o Go.On 
– invest in Gaia como instrumento 
fundamental e fator de coerência na 
ação municipal. Como descreveria o 
programa?
Trata-se de uma iniciativa que nasce com 
a missão de compatibilizar o investimento 
público inteligente com as dinâmicas do 
investimento privado e do setor da econo-
mia social, promovendo a coesão social e o 
desenvolvimento sustentável.
O GO.ON surge com objetivos claros: pro-
mover o empreendedorismo, a incubação 
e o trabalho digno; apoiar a criação e o de-
senvolvimento de projetos empresariais de 
elevado potencial; disponibilizar todos os 
meios que permitam acelerar a sua execu-
ção. Tudo isto em linha com os programas 
de incentivo ao investimento e ao emprego 
do País.
Queremos mais e melhor emprego. Este 
programa terá uma face visível no Gabinete 
Municipal Go.on, consolidando a experiên-
cia obtida ao longo destes quatro anos, que 
originou vários casos de sucesso, sendo 
talvez o mais emblemático o renascimento 
da Cerâmica de Valadares.
O Go.on será agilizado através de vários 
instrumentos: a Via Verde para o investi-
mento, as reduções fiscais e o licenciamen-
to zero. E, ainda, a garantia de compartici-
pações em projetos do setor da economia 
social, valorizando a recente posição do 
Tribunal de Contas, que legitimou os mé-
ritos da relação entre os municípios e as 

IPSS, seja na educação, seja na ação social. 
Mas, obviamente, um programa de incenti-
vos ao investimento só faz sentido se tiver 
a ambição de contribuir para o desenvolvi-
mento nacional e regional, compatibilizando 
a orientação do investimento público com as 
necessidades da região, criando um ecos-
sistema indutor do investimento privado, do 
crescimento económico e da redistribuição 
de riqueza.

No investimento ambiental, de que 
modo Gaia continuará a ser um con-
celho exemplar?
O novo Parque de S. Paio, desenhado pelo 
arquiteto Sidónio Pardal, é o extremo de uma 
linha de 20 quilómetros de frente de rio que 
continuaremos a reabilitar com qualificação 
ambiental e social, criando, aqui também, 
oportunidades de desenvolvimento em-
presarial que permitirão corrigir assimetrias 
territoriais.

No interior do concelho, a requalificação 
ambiental será marcada pela intervenção, em 
parceria com os privados, no Monte da Vir-
gem, nas serras de Canelas, Monte Murado 
e Senhora da Saúde. Na frente marítima, te-
remos de continuar a melhorar a atratividade 
de pessoas e de investimentos, incentivando 
oferta hoteleira e criando uma infraestrutura 
fundamental: o Portinho da Aguda. Tudo isto 
assumindo a Agenda 21 local como um mapa 
que nos oriente na sustentabilidade ambien-
tal do território como um todo.

Na esfera da Região Norte, que papel 
Vila Nova de Gaia quer continuar a 
assumir?
A competitividade interconcelhia a que es-
tamos sujeitos impõe uma atitude aberta, 
criadora, parceira e afirmativa. Pensar a 
região Norte é, cada vez mais, pensá-la num 
contexto de competitividade com as regiões 
europeias, deixando para trás velhas ques-
tiúnculas Norte-Sul que nos fazem perder a 
todos energias e nos têm distraído, muitas 
vezes, do único fator que deve mobilizar-nos 
verdadeiramente: o Norte é uma região de 
Portugal que compete entre as regiões euro-
peias e as regiões do mundo.
O contributo do Norte para o País é inegá-
vel, mas ouso dizer que é, historicamente, 
a nossa obrigação sabermos contribuir, nos 
momentos difíceis, para o desenvolvimento 
de Portugal. E agora que antevemos um pre-
sente e um futuro próximo mais sorridentes, 
temos a obrigação de continuar a ser, todos, 
atores fundamentais na afirmação da compe-
titividade nacional.
À nossa escala, estamos a fazer de Gaia um 
território sustentável, coeso e competitivo, 
inclusivo e cosmopolita. Um território onde 
se trabalha em rede: pessoas, instituições e  
empresas. Assim, reforça-se a democracia, 
cria-se confiança e desenha-se um futuro 
melhor. 

O Go.on será 
agilizado através  

de vários 
instrumentos: 

a Via Verde para 
o investimento, 

as reduções fiscais 
e o licenciamento 

zero
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CON TAS  DO  MUN IC ÍP IO  
DE  GA IA  PASSAM  "AO  VERDE"

A 30 de junho, as contas 
do Município de Vila 
Nova de Gaia passam 
«ao verde», ou seja, o 
endividamento desceu 

abaixo do limite legal. Entre o início do 
mandato e dezembro de 2016, a dívida da 
Câmara de Vila Nova de Gaia baixou de 
300 milhões de euros para 171 milhões, o 

AO FIM DE MUITOS ANOS, O ENDIVIDAMENTO 
DESCEU ABAIXO DO LIMITE LEGAL

correspondente à “maior redução de pas-
sivo municipal do país neste período”, de 
acordo com Eduardo Vítor Rodrigues, presi-
dente da Câmara Municipal de Gaia.
Assinalando ainda a redução do prazo de 
pagamento de dívidas a fornecedores, Edu-
ardo Vítor Rodrigues diz que “poupou na 
Câmara para investir na cidade”, sublinhan-
do que o equilíbrio financeiro municipal foi 

alcançado ao mesmo tempo que se reduzi-
ram impostos e se reforçou o “investimen-
to inteligente” no concelho. “Reduzimos o 
prazo de pagamento a fornecedores para 
66 dias. Isto corresponde a uma devolução 
efetiva de dinheiro à economia local. Pa-
gávamos 1,5 milhões de euros de juros de 
mora em cada ano. Havia um modelo de 
desperdício de dinheiros públicos com um 
claro prejuízo para o investimento”, frisou.
Para Eduardo Vítor Rodrigues, “o equilíbrio 
da situação económica e financeira da Câ-
mara de Gaia é uma questão estratégica 
fundamental para o desenvolvimento de 
políticas públicas” e para atrair “a confian-
ça dos privados”.
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E VO LU ÇÃO  DA 
D ÍV I DA  TOTA L

E VO LU ÇÃO 
D O  PAS S IVO

-128
milhões
de euros

-74
milhões
de euros

2013

100M €

200M €

300M €

400M €

500M €

600M €

700M €

2014 2015 2016

6
13

 5
0

3
 2

5
1 
€

4
4

0
 3

7
3

 6
16

 €

2
8

0
 2

6
9

 4
2
6

,4
6

 €

2
3
7
 6

5
9

 7
8

7
,6

9
 €

2
3

4
 2

3
6

 8
3

9
,4

8
 €

Passivo consolidado Passivo Dívida orçamental consolidada

4
12

 3
9

7
 5

7
2
 €

3
6

6
 7

5
7
 7

8
0

 €

4
9

4
 8

5
5

 5
9

0
 €

0
 €

3
3
7
 6

8
1 

11
3

 €

0
 €

5
3

5
 9

0
2
 0

0
0

 €



9Gaia com as contas no «verde»

Tratou-se de um enorme esforço que não foi feito à custa do investimento. Talvez por isso o 

desemprego também tenha diminuído desde setembro de 2013. Gaia foi um dos municípios que 

mais contribuíram para a descida do desemprego na Região Norte. A casa foi arrumada, as contas 

postas em dia. Mas sempre com os olhos postos no futuro. 

≤    Prazo médio de pagamentos

-158 dias (redução de 206 para 88 dias)

≤   Pagamentos em atraso

-18 milhões de euros

≤    Colaboradores

-182
-1,32 milhões de euros/ano

≤    Direções municipais

-4 
-250 mil euros/ano

≤   Frota automóvel

-20% de despesa anual

≤    Redução de impostos locais

IMI, derrama, taxa de resíduos sólidos

CASA  ARRU MADA, 
CON TAS  EM  D IA .

-1,4

Juros de
mora por ano

milhões
de euros
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GAIA APRENDE+ 
ESTÁ EN T RE  OS  CASOS  
DE  SUCESSO  NOS  MUN IC ÍP IOS 
PORT UGUESES

S uccess Full – Casos de Sucesso nos Municípios 
Portugueses", com a coordenação de João Abreu, 
reúne treze experiências de sucesso que se 
destacaram na gestão de municípios portugueses. 
“Este livro, de inegável interesse para autarquias, 

entidades de coordenação supramunicipal, investigadores e docentes, 
partidos políticos e gestores, aborda temáticas tão ricas e diversas 
como o turismo e o património, a gastronomia e os vinhos, a atração 
e a promoção do investimento, as políticas culturais e de educação, a 
sustentabilidade, os eventos icónicos dos municípios analisados, entre 
outros”, pode ler-se na síntese da obra que nos apresenta um roteiro por 
Amarante, Cabeceiras de Basto, Gondomar, Lamego, Maia, Mangualde, 
Melgaço, Paredes, Porto, São João da Madeira, Vila do Conde, Vila Nova 
de Famalicão e Vila Nova de Gaia. 
De Gaia, o destaque vai para o «Gaia Aprende+» como paradigma 
da escola a tempo inteiro. Decorrente do desafio de que as Câmaras 
Municipais deixam de ser vistas como “meros instrumentos das políticas 
educativas centrais”, o Município de Gaia desenvolveu um projeto que 
procura dar resposta “à fragilidade das políticas orientadas para as 
famílias, incapazes de permitir a conciliação das vidas profissionais, 
familiares e escolares”. 

Operacionalização  
do programa Gaia Aprende+
O programa compreende seis ofertas diferentes:
– O “acolhimento” que permite a guarda das crianças do pré-escolar 
ou dos alunos do 1.º ciclo nas respetivas escolas ou nos jardins de 
infância a partir das 07:30h até ao início da atividade letiva diária e que 
é financiado pelo município e pela comparticipação familiar, de acordo 
com o escalão de rendimentos definido pela ação social escolar;
– A “CAF”– Componente de Apoio à Família – decorre após o período 
das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular), como oferta para 
os alunos do 1º ciclo e que compreende atividades extracurriculares 
a partir das 17:30h até às 19:30h e que é financiada pelo município e 
pela comparticipação familiar de acordo com o escalão de rendimentos 
definido pela ação social escolar;
- A AAAF, que compreende as Atividades de Animação e Apoio à Família 
com oferta gratuita a partir do término da atividade curricular (15.30h) até 
às 19.30h com um programa educativo promovido pelo Departamento 
da Educação da Câmara Municipal de Gaia e totalmente financiado 
pelo município; - A AAAF com atividades extracurriculares, a serem 
ministradas a partir das 15:30h, escolhidas pelas famílias a partir de um 
leque de ofertas que o município põe à disposição e que é financiada 
pelo município e pela comparticipação familiar, de acordo com o escalão 

A Câmara Municipal de Gaia, no âmbito da sua 
responsabilidade social, ao apostar na Educação 
não formal, em 2014, com o programa Gaia 
Aprende + e Gaia Aprende + (i) (i, de inclusão), 
conseguiu, com o primeiro, demonstrar 
em apenas três anos «o resultado de uma 
interdependência da ação e do contributo de 
diversos atores e instituições» (Canário, 2000), 
com resultados validados e reveladores de 
sucesso ao nível das práticas educativas”

O LIVRO, COM A COORDENAÇÃO DE JOÃO ABREU,  
REÚNE 13 EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO

outros”, pode ler-se na síntese da obra que nos apresenta um roteiro por 

Melgaço, Paredes, Porto, São João da Madeira, Vila do Conde, Vila Nova 

Municipais deixam de ser vistas como “meros instrumentos das políticas 

O LIVRO, COM A COORDENAÇÃO DE JOÃO ABREU, O LIVRO, COM A COORDENAÇÃO DE JOÃO ABREU, 
REÚNE 13 EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO

“ 
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de rendimentos definido pela ação social escolar;
– O reforço de alimentação, oferecido às crianças que aderem ao 
“acolhimento” e que é totalmente financiado pelo município;
- O reforço de alimentação às 17.45h para os alunos que frequentem 
o programa e que beneficiam ainda da oferta universal do pequeno-
almoço nos JI e 1.º ciclo, como estratégia de promoção da alimentação 
saudável e generalizada a todos os alunos das escolas do concelho.
As interrupções letivas do Natal, Páscoa, Carnaval e férias escolares 
enquadradas no modelo ATL (Atividades de Tempos Livres) onde se 
assegura integralmente desde as 07.30h até às 19.00h um conjunto 
de atividades, visitas pedagógicas e outras e que é financiada pelo 
município e pela comparticipação familiar de acordo com o escalão de 
rendimentos definido pela ação social escolar.

Gaia Aprende + (i) – Crianças com 
Necessidades Educativas Especiais
Também o programa Gaia Aprende+(i) foi realçado no livro, que o 
descreveu como “uma referência à inclusão”. “Este projeto assume duas 
lógicas: garantir um plano de atividades durante as interrupções letivas e 
a resposta às famílias com NEE, nomeadamente através da dinamização 
de terapias”, pode ler-se no capítulo dedicado a Vila Nova de Gaia. 
A verdade é que o sucesso do Gaia Aprende+ e a estrutura proposta da 
Fedapagaia incentivaram o atual executivo para o alargamento do 
programa e do modelo às crianças com necessidades educativas 
especiais, tendo em conta que nos últimos anos houve um 

 O Município de Vila Nova de Gaia é hoje uma 
referência e marca na comunidade ao nível da 
Educação, pelo resultado de um exercício de 
partilha de conhecimentos, recursos e espaços, 
permitindo que a autarquia, as escolas, as IPSS 
se abrissem à comunidade. Esta articulação 
de sucesso resultou de uma relação ecológica, 
regida pelos mesmos valores, missão e visão”

Vila Nova de Gaia é uma cidade que responde 
às variáveis que definem um viver com 
qualidade. Entende-se por esta dimensão 
variáveis como: a saúde e segurança, 
transportes públicos, escolas e escolas 
profissionais, estudar, universidades e 
politécnicos, emprego, estágios, voluntariado, 
desporto e práticas ao ar livre”

“ 

“ 
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desinvestimento na educação inclusiva, que se refletiu de forma aguda 
na qualidade de vida destas crianças e jovens e trouxe dificuldades 
acrescidas aos encarregados de educação. O concelho de Gaia possui 
mais de 800 alunos com NEE. Uma parte significativa destes alunos 
está integrada nas Unidades de Ensino Estruturado (autismo) e nas 
Unidades de Apoio Especializado (multideficiência e outras) localizadas 
nos Agrupamentos de Valadares, Sophia de Mello Breyner, Costa Matos, 
António Sérgio, Gaia Nascente, para além da APPDA-N, APPACDM e 
CERCIGAIA. 
A Câmara Municipal de Gaia, conhecedora das escassas competências 
dos municípios na educação inclusiva, reconhecendo que não deve 
fazer-se substituir por quem tutela esta área, tem a consciência das 
insuficiências do sistema educativo em assegurar uma efetiva educação 
integradora que consiga responder ao desafio de uma educação 
diferenciada.
Neste sentido, o Município entendeu desenvolver um projeto integrado 
para os alunos com NEE, designado Gaia Aprende+(i), que inclui um 
conjunto de ações importantes no domínio da formação, informação, 
banco de ajudas técnicas, apoio às terapias, ocupação de tempos livres, 
refeições, transportes e acessibilidades.

Câmara Municipal alarga cheque-ensino 
aos alunos do secundário
Na senda da contínua aposta na educação, o Município de Gaia tem 
vindo a alargar o conjunto de medidas de apoio sócio-escolar nas 
escolas da sua jurisdição (pré-escolar e 1.º ciclo) e também dos ciclos de 
ensino que não são da competência direta da Câmara Municipal 
(2.º e 3.º ciclo e secundário). Apesar de não ser da responsabilidade 

Com a constatação da existência de cerca 
de 800 crianças sinalizadas como NEE, 
o Município desenvolve o projeto Gaia 
Aprende+(i) em que se prevê apoio, quer a 
nível educacional, como a nível de saúde e 
bem-estar, incluindo um conjunto de ações 
que visam a reabilitação e integração social 
das crianças com NEE”

O Programa Gaia Aprende+ «prende» a 
atenção daqueles que veem e reconhecem 
que a aposta na educação hoje é a garantia 
de um futuro com crianças/adultos que 
cresceram em igualdade e que desenvolveram 
competências que se traduziram num conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
onde: o conhecimento significa «ter o saber», 
habilidade significa «saber fazer» e atitude 
significa o «querer fazer»”

As evidências do programa Gaia Aprende+ 
são comprovadas pelo facto de o parque 
escolar do Município ser constituído por 
105 escolas: em 2014/2015, fizeram parte do 
mesmo 67 escolas; no ano letivo de 2015/2016, 
foram protocolados acordos com 94 escolas, 
abrangendo 3779 alunos e, no ano letivo 
2016/2017, das 105 escolas do parque escolar, 
98 escolas participam neste projeto educativo 
comum, dando resposta a 4966 alunos (número 
estimativo) e tendo uma taxa de evolução 
significativa”

“ 

“ 

“ 
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direta da Câmara, a autarquia entendeu ser adequado investir nos 
apoios sociais no 2.º e 3.º ciclo, o que já se faz há dois anos, à medida 
que a situação económico-financeira do município ia melhorando.
O ano de 2017 marca a passagem das contas municipais ao «verde», 
ou seja, a passagem da Câmara para condições de respeito pela lei do 
limite ao endividamento, depois de ter promovido uma redução de 128 
milhões de euros neste mandato, a maior redução de passivo municipal 
do país, estabilizando a Câmara e assumindo o modelo de boas contas 
e melhores políticas. Esta recuperação permite alargar esferas de 
intervenção de forma inteligente e sustentável, valorizando as questões 
sociais e as dimensões imateriais, para além do acompanhamento 
do novo quadro comunitário e do referido investimento inteligente e 
sustentável (em rede viárias, equipamentos e espaços públicos…). 
Na sequência deste novo cenário económico-financeiro do município de 
Vila Nova de Gaia, em 2017, foi decidido alargar o cheque-material de 

Sofia  
Andrade 
Psicóloga e empreendedora, colabora desde 
2007 no desenvolvimento e gestão de projetos 
no Ministério da Educação, assumiu o cargo de 
comissária do empreendedorismo na Câmara 
Municipal de Famalicão. Desempenha funções 
de consultora e formadora em Agrupamentos 
de Escola e Universidades com o projeto 
«Carreira GPS – Gestão de Pessoas para o 
Sucesso». Coach de Carreira na Ordem dos 
Psicólogos (OPP) no programa «Projeta-te», 
formadora de marketing pessoal no Espaço 
OPP e de empreendedorismo e gestão de 
projetos. Certificada internacionalmente em 
linguagem corporal e formadora na FPCEUP.

António 
Azevedo 
É, desde 2006, professor auxiliar da Escola 
de Economia e Gestão da Universidade 
do Minho. É especialista em planeamento 
estratégico e marketing, e autor de 
várias publicações e comunicações em 
conferências internacionais. Doutorado 
em Ciências Empresariais, em 2003, pela 
Universidade do Minho. mestre em Gestão 
de Empresas, em 1996, pelo Instituto 
Superior de Estudos Empresariais da 
Universidade do Porto (atual Escola de 
Gestão do Porto).

Susana 
Ferreira 
Educadora Social e Mestre em Educação 
Especial: multideficiência e problemas 
de cognição. Colabora, desde 2009, 
no Sistema de Ensino-Aprendizagem, 
desempenhando funções de responsável 
pedagógica, formadora e administrativa. 
A tese de mestrado centrou-se na 
promoção da autodeterminação da criança 
com incapacidade, partindo da criação de 
oportunidades de escolha em contexto 
familiar. 

AUTORES DO CAPÍTULO DEDICADO  
A VIL A NOVA DE GAIA

O Município de Vila Nova de Gaia, com o 
Programa Gaia Aprende+, consegue separar 
o que é essencial e obrigatório para todas 
as crianças daquilo que deve ser opcional 
e responder efetivamente às diferentes 
necessidades das diferentes crianças, em 
«múltiplos lugares e ocasiões de formação» 
(Pereira & Vieira, 2006)”

ensino aos alunos do ensino secundário das escolas públicas de Gaia. 
Trata-se de uma medida que abrange, nesta fase, as escolas públicas, 
admitindo-se repensar este modelo em condições financeiras melhores. 
Deste modo, todos os alunos que frequentam o 10.º, 11.º e 12.º ano, no 
início do ano letivo de 2017/18, devem ir à secretaria da escola para 
levantarem o referido cheque-ensino.

“ 
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TRÊS  ESCOLAS  
BÁSICAS  DE  GAIA 
SERÃO  REABIL ITADAS

A candidatura do Município 
de Vila Nova de Gaia para 
a reabilitação integral 
das escolas EB 2/3 de 
Valadares, Sophia de Mello 

Breyner e Dr. Costa Matos foi concretizada no 
âmbito das negociações do PDCT (Plano para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial) da Área 
Metropolitana do Porto. O Município de Gaia 
obteve o financiamento para as três escolas, 
assumindo parte do valor da comparticipação 
local/nacional, como forma de agilização do 
investimento, num montante que ultrapassa os 
três milhões de euros de orçamento 
municipal.

Escola Básica  
Dr. Costa Matos
Com início da empreitada previsto para 2018, 
a escola básica Dr. Costa Matos será alvo de 
um profundo processo de reabilitação, num 
valor global de 2,8 milhões de euros, compar-
ticipado pelo Programa Operacional Regional 
do Norte 2020, pelo Ministério da Educação 
e pela Câmara Municipal de Gaia. O plano de 
requalificação e modernização deste esta-
belecimento de ensino prevê a realização de 
obras de manutenção ao nível das coberturas, 
fachadas, paredes interiores, vãos, instalações 
sanitárias, infraestruturas e arranjos exteriores. 
O projeto inclui ainda intervenções na rede de 
gás que será ligada à rede de abastecimento 
de gás natural, enquanto a rede de combate a 
incêndios será substituída e as redes de abas-
tecimento de água e de drenagem de águas 
residuais e pluviais serão reabilitadas, assim 
como as infraestruturas elétricas e as insta-
lações de telecomunicações. No que se refere 
às acessibilidades, as pessoas com mobilidade 
condicionada ou reduzida não serão esque-
cidas, prevendo-se a reabilitação das rampas 
existentes e garantindo o cumprimento da 
inclinação máxima regulamentar. Também serão 

COSTA MATOS, SOPHIA DE MELLO BREYNER E VALADARES SEMPRE 
FORAM PRIORIDADES ABSOLUTAS PARA O ATUAL EXECUTIVO 

criadas instalações sanitárias para pessoas com 
mobilidade condicionada em todos os blocos. 
O processo durará, aproximadamente, um ano 
e três meses e não irá interferir com o normal 
funcionamento da escola.

Escola Básica  
Sophia de Mello Breyner
A obra, cujo investimento total ronda os três 
milhões de euros (1,7 milhões do Norte 2020, 
150 mil do Ministério da Educação e cerca de 
1,2 milhões da Câmara Municipal de Gaia), está 
em fase de concurso, que demorará cerca de 
meio ano, estando previsto que possa arrancar 
ainda este ano. Construído em 1987, o edifício 
alberga, no presente ano letivo, 826 alunos, 
apresentando uma falta de fluidez espacial, 
uma deficiente interligação funcional, algumas 
áreas não proporcionais, falta de instalações 
sanitárias, deficiente articulação entre o bufete 
e a cozinha, instalações sem luz direta, alguns 
incumprimentos nas áreas regulamentares e 

a inexistência de um polidesportivo coberto. 
Com as intervenções, estas necessidades serão 
supridas, sobretudo ao nível das coberturas, 
fachadas, paredes interiores, vãos interiores e 
exteriores, instalações sanitárias, infraestruturas 
e arranjos exteriores. Será ainda construído um 
polidesportivo coberto, com a capacidade para 
a prática desportiva de modalidades como vo-
leibol, futebol, basquetebol e minibasquetebol. 
Os espaços verdes também serão reabilitados, 
com a limpeza de terreno, abate de árvores em 
risco, remoção de raízes e plantação de novas 
espécies. Numa homenagem a Sophia de Mello 
Breyner, os pavilhões terão painéis decorativos 
alusivos à sua obra literária, nomeadamente: 
Bloco A (A Menina do Mar), Bloco B (O Cavaleiro 
da Dinamarca), Bloco C (A Fada Oriana) e Poliva-
lente (O Rapaz de Bronze). 

Escola EB 
de Valadares
A obra, cujo investimento total ronda os 2,6 
milhões de euros (1,7 milhões do Norte 2020, 
150 mil do Ministério da Educação e 800 mil 
da Câmara Municipal de Gaia), está em fase de 
concurso, que demorará cerca de meio ano, 
estando previsto que possa arrancar ainda este 
ano. Segundo o presidente da Câmara Munici-
pal de Gaia, durante a intervenção, que durará 
cerca de um ano, não haverá interrupção de 
aulas, uma vez que a obra será feita por fases.
Atualmente, a EB de Valadares encontra-se em 
avançado estado de degradação, sendo que 
em alguns pontos a estrutura de betão pré-es-
forçado apresenta sinais preocupantes de con-
servação, acompanhados de alguma cedência. 
Assim, a obra irá dotar a escola de condições de 
conforto térmico, acústico e de segurança, com 
a remodelação das salas de aulas, a criação 
de novas instalações sanitárias (na escola e no 
pavilhão desportivo), a melhoria das acessibi-
lidades, pinturas exteriores e a construção de 
parques infantis. 

O Município  
de Gaia obteve 

o financiamento 
para as três 

escolas, assumindo 
parte do valor 

da comparticipação 
local/nacional
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Filinto Lima 
Diretor do Agrupamento 
de Escolas Dr. Costa Matos

"Finalmente esta obra vai ser realizada. Estamos 
muito satisfeitos e a comunidade educativa 
merece estas intervenções. Vamos conseguir 
fazer um grande trabalho de reabilitação numa 
escola com 44 anos que nunca teve grandes 
intervenções"

2,8 
milhões 
de euros

Valor global do 
investimento:
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Luzia Veludo 
Diretora do Agrupamento de Escolas 
Sophia de Mello Breyner

"Esta é uma intervenção há muito 
aguardada que irá dar melhores 
condições de trabalho a professores e 
alunos. A escola, embora não seja muito 
velha, está degradada pelo grande e 
intenso uso que teve"

3 
milhões 
de euros

Valor global do 
investimento:
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Gil Jorge 
Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Valadares

"Com estas obras, o trabalho dos 
professores e a atenção dos alunos irão 
melhorar significativamente. Vamos, 
certamente, melhorar os resultados que, 
apesar de tudo, não são maus, muito 
devido à excelência dos professores"

2,6 
milhões 
de euros

Valor global do 
investimento:
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CENTRO HOSPITALAR 
V ILA  NOVA  DE  GAIA/ESP INHO  COMO 
REFERÊNCIA  A  N ÍVEL  NACIONAL
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CENTRO HOSPITALAR 
V ILA  NOVA  DE  GAIA/ESP INHO  COMO 
REFERÊNCIA  A  N ÍVEL  NACIONAL

EM VÁRIOS DOMÍNIOS, DA CARDIOLOGIA  
À CIRURGIA DE AMBULATÓRIO, DA GINECOLOGIA  
À OBSTETRÍCIA, O CENTRO HOSPITALAR VILA 
NOVA E GAIA/ESPINHO (CHVNG/E) ESTÁ ENTRE  
OS HOSPITAIS COM MELHORES RESULTADOS 
NOS CUIDADOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. 
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SEGUNDA  FASE  DE  OBRAS 
NO  HOSP I TAL  GA IA/ESP INHO 
CONCLU ÍDA  NO  F INAL  DE  2018

O secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Delgado, 
garantiu, numa visita ao 
CHVNG/E, que a segunda 
fase das obras naquele 

centro hospitalar estará pronta no final de 2018 
ou, o mais tardar, no início de 2019. “Estamos 
numa aposta de investimento para este centro 
hospitalar, que é fulcral para a saúde das popu-
lações do Norte porque tem valências de ele-
vada qualidade técnica", referiu o governante.
Recorde-se que a primeira fase de requalifica-
ção foi inaugurada em maio do ano passado e 
a portaria governamental que permitirá avançar 
com a segunda fase foi assinada a 20 de mar-
ço, estando o processo em fase de concurso.
O valor total do investimento para esta segun-
da fase ronda os 13 milhões de euros (mais 
IVA), dos quais cerca de seis milhões são 

Garantia foi deixada 
pelo secretário de 
Estado da Saúde, 
Manuel Delgado

provenientes de financiamento comunitário e 
três milhões da Câmara de Gaia. O montante 
remanescente é suportado por receita própria 
do CHVNG/E.
Já a 10 de maio, o novo presidente do Con-
selho de Administração, António Dias Alves, 
que substituiu recentemente no cargo Silvério 
Cordeiro, disse que a segunda fase de obras 
deverá arrancar no final do ano, acrescentando 
que será lançado concurso para a terceira fase 
em paralelo com as obras da segunda, de for-
ma a evitar "interregnos no projeto".

Início das obras de 
beneficiação da unidade 
II do CHVNG/E
A unidade II do Centro Hospitalar de Gaia/
Espinho está a ser alvo de obras de benefi-
ciação de 140 mil euros, fruto de um acordo 
de colaboração entre a Câmara Municipal 
de Gaia e a Liga dos Amigos do hospital. A 
empreitada inclui a realização de pinturas e 
o arranjo das caixilharias e janelas. Segundo 
Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da autar-
quia, “esta obra não é da competência direta 
da Câmara, mas é nossa obrigação”, acres-
centando ser perentório apoiar e valorizar a 
Unidade Materno-Infantil. “Sempre disse que, 

enquanto a Câmara tivesse estabilidade finan-
ceira, iria investir em obras inteligentes e esta 
é uma delas”, frisou.
A Unidade II, situada no centro da cidade, 
junto ao Palácio da Justiça, compreende os 
Serviços de Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, 
Pediatria (com Neonatologia) e Cirurgia Pedi-
átrica, para além da Urgência de Ginecologia/
Obstetrícia. 
Com uma lotação de 151 camas (20 berços), a 
atividade assistencial desta unidade é de, apro-
ximadamente, 89 mil consultas, 3.500 cirurgias, 
1.700 partos e cerca de 13 mil atendimentos de 
urgência obstétrica/ginecológica. 

O valor total 
do investimento 

para esta segunda 
fase ronda 

os 13 milhões 
de euros
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CEN T RO  HOSP I TALAR 
V ILA  NOVA  DE  GA IA/ESP INHO 
NAS  NOT ÍC IAS
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NOVOS  CEN T ROS  DE  SAÚDE 
MAIS  PERTO  DA  REAL IDADE

N o âmbito do Pacto para 
o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial (PDCT) 
da Área Metropolitana do 
Porto para a Saúde, foram 

assumidas duas prioridades: o Centro de Saú-
de de Vilar de Andorinho e o Centro de Saúde 
da Madalena. Estes dois investimentos têm 
comparticipação municipal e foram já lançados 
em "Diário da República", estando o Centro de 
Saúde de Vilar de Andorinho em plena obra e 
o Centro de Saúde da Madalena em processo 
concursal.

Centro de Saúde 
de Vilar de Andorinho
A primeira pedra foi lançada no dia 30 de se-
tembro e a obra já salta à vista. Com conclusão 
prevista para o início de 2018 e um investimen-
to de 1,5 milhões de euros, esta unidade de 
saúde é, para o Ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, “uma aplicação virtuosa 
do dinheiro”.
Para Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da 
Câmara Municipal de Gaia, esta é a concreti-
zação de uma das maiores aspirações da po-
pulação de Vilar de Andorinho, que esperava 
por esta obra há sensivelmente duas décadas. 
Além da unidade de saúde, será ainda constru-
ído num terreno contíguo um equipamento de 
referência destinado a alojar, prioritariamente, 
pessoas com esclerose múltipla. "Esta aposta 
é muito justa. Não há nenhum país que cresça 
de forma sustentável, coesa e integrada se não 

Vilar de Andorinho e Madalena terão duas novas unidades de saúde

tiver uma aposta clara na valorização da saú-
de”, defendeu Eduardo Vítor Rodrigues. 
Do Ministério da Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes deixou uma garantia: "o ministério 
não quer ter poder apenas pela importância de 
o ter. Quer ter poder para o poder partilhar com 
aqueles que, como os autarcas, estão mais 
perto das pessoas e podem fazer a gestão do 
dinheiro público de forma mais eficiente. Que-
remos que se construa no país uma aliança 
entre poder central e local que não olhe à cor 
política, mas à satisfação das pessoas”, afirmou. 
As futuras instalações vêm substituir as atuais 
que se encontram em elevado estado de de-
gradação, quer no que respeita ao edifício, quer 

aos equipamentos, tanto mobiliário como outro 
indispensável ao seu normal funcionamento.

Centro de Saúde 
da Madalena
A 24 de maio, foi lançado o concurso público 
para a construção do Centro de Saúde da 
Madalena, num investimento de 1,3 milhões de 
euros. 
Para Eduardo Vítor Rodrigues, "depois do cen-
tro de saúde de Vilar de Andorinho e do Hospi-
tal de Gaia, este é mais um equipamento novo 
numa área estratégica, a saúde”, cumprindo 
aquela que, para o autarca, era uma das suas 
grandes prioridades nesta área durante este 
mandato. 
Segundo consta na Portaria n.º 67/2017, "este 
investimento, que compreende a realização de 
uma empreitada de construção de um edifício, 
assume uma importância fulcral na melhoria 
das condições de funcionalidade e acesso 
dos cidadãos à carteira básica de serviços, 
mediante o aumento da cobertura assistencial 
à população sem médico de família e, conse-
quentemente, à obtenção de maiores ganhos 
em saúde, contribuindo para a consolidação da 
Reforma dos Cuidados de Saúde Primários”. 
Atualmente, os utentes da freguesia da Mada-
lena recorrem a uma unidade de saúde sem 
o mínimo de condições, sobretudo ao nível 
dos acessos a pessoas com mobilidade condi-
cionada. O novo centro de saúde está, assim, 
pensado para dar resposta a todas as carên-
cias sentidas ao longo de muitos anos.

O Centro 
de Saúde de Vilar  
de Andorinho está 
em plena obra e o 
Centro de Saúde 

da Madalena 
em processo 

concursal

Centro de Saúde de Vilar de Andorinho
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GAIA  COM  “O  MAIS 
IMPRESS IONAN T E  CRESC IMEN TO” 
NO  RANK ING  DAS  C IDADES
DOCUMENTO AVALIA A PERFORMANCE E A ATRATIVIDADE 
DOS 308 MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

V ila Nova de Gaia é, no 
âmbito do Top 25, o 
município com o mais 
impressionante cresci-
mento ao longo das últi-

mas edições do Bloom Consulting Portugal 
City Brand Ranking©, tendo passado de 34.º 
a 12.º classificado em apenas quatro edições 
e tornando-se numa referência nacional 

na dimensão de Talento. Ainda no Top 25 
nacional, Gaia subiu cinco posições relativa-
mente ao ano de 2016.
Além da excelente prestação no Top 25 Na-
cional, na edição 2017 do Bloom Consulting 
Portugal City Brand Ranking©, documento 
que avalia a performance e a atratividade 
dos 308 municípios portugueses, Gaia regis-
ta subidas em todas as categorias avaliadas, 

bem como no ranking regional Norte. Na 
categoria Negócios (Investir), Gaia subiu três 
posições relativamente a 2016 e encontra-se 
agora na 16.ª posição; na Visitar (Turismo), 
registou uma escalada de cinco lugares, 
para o 17.º; já na categoria Viver (Talento), o 
município consolidou a sua presença no Top 
10 nacional, tendo subido de décimo para 
nono lugar.

Sobre  
o Bloom Consulting 
Portugal City 
Brand Ranking© 
2017

O Bloom Consulting Portugal City Brand 
Ranking© 2017 mede a performance 
da marca de cada município, perante os 
seus públicos-alvo. Baseia-se em fatos 
concretos, que incluem o desempenho 
económico, turístico e social dos 
municípios, desempenho na comunicação 
através dos seus sites e redes sociais, e 
capacidade de atrair procuras online por 
todo o mundo. Um algoritmo matemático 
analisa todas as variáveis e dita uma 
classificação para cada município.

Metodologia 
– Como foi 
calculado este 
Ranking?

A Bloom Consulting baseia este seu 
estudo anual, Portugal City Brand 
Ranking© no seu algoritmo proprietário. 
Foram consideradas variáveis relacionadas 
com as três dimensões (Negócios, Visitar 
e Viver) na formação deste algoritmo. Os 
resultados finais deste ranking não só 

medem as perceção sobre um município, 
mas também classificam o desempenho da 
sua marca de uma forma tangível e realista.
O algoritmo é composto por três variáveis-
-chave utilizadas para analisar o sucesso 
da marca dos 308 municípios portugueses, 
bem como o seu desempenho relativo 
entre eles. Esta metodologia utilizada 
avalia a variável económica turística e 
social, representada por dados estatísticos, 
a variável da procura, pelas pesquisas 
online captadas pela ferramenta Digital 
Demand - D2© e a variável da performance 
online, através dos sites e redes sociais de 
cada município. Desta forma concreta e 
rigorosa, é possível avaliar o desempenho 
e a eficácia dos diversos municípios na 
captação de investidores, turistas  
e novos residentes.
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VILA  NOVA  DE  GA IA  É  MARCA 
EST RELA  DA  REG IÃO  NORT E

P ara além de terceira classifi -ra além de terceira classifi-
cada entre os municípios da 
Região Norte, Vila Nova de 
Gaia foi distinguida no dia 20 
de abril, como Marca Estrela 

da Região Norte pela Bloom Consulting Por-
tugal. O Prémio Bloom Consulting Portugal 
City Brand Ranking© foi entregue ao Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, pela mão do 
Diretor-Geral da Bloom Consulting Portugal, 
Filipe Roquette.
"Estas são grandes notícias para Gaia e para 
os gaienses e, perante isto, não podíamos 
estar mais satisfeitos. O facto de Gaia estar 

em constante melhoria nos diferentes indica-
dores é o reflexo da aposta deste executivo 
em políticas de desenvolvimento inteligente 
e sustentável, no imaterial ao invés de obras 
megalómanas, e na preocupação com a 
qualidade de vida dos gaienses ou de quem 
adota Gaia para sua cidade", afirmou Eduar-
do Vítor Rodrigues.
“Com um aumento de 108% nas pesquisas 
online, desde a primeira edição do ranking 
(2014) Vila Nova de Gaia tem-se afirmado 
constantemente no panorama nacional. 
Não podíamos deixar de distinguir a im-
portante subida que protagonizou este 
ano, destacando-se nas três dimensões em 

análise, e atingindo o 12.º lugar nacional 
e o 3.º da Região Norte.” explicou Filipe 
Roquette.
O Bloom Consulting Portugal City Brand 
Ranking© 2017 mede a performance da 
marca de cada município, perante os seus 
públicos-alvo. Baseia-se em factos concretos 
que incluem o desempenho económico, tu-
rístico e social dos municípios, desempenho 
na comunicação através dos seus sites e 
redes sociais e capacidade de atrair procu-
ras online por todo o mundo. Um algoritmo 
matemático analisa todas as variáveis e dita 
uma classificação nacional e regional, para 
cada município.

PRÉMIO BLOOM CONSULTING PORTUGAL CITY BRAND RANKING    2017 
FOI ENTREGUE NO DIA 20 DE ABRIL EM VILA NOVA DE GAIA 

©
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GAIA LANÇA PROGRAMA 
PARA ATRAIR  INVEST IMENTO 
E  CRIAR EMPREGO

M unicípio de Vila Nova de 
Gaia deu a conhecer, a 
3 de junho, o programa 
Go.On – invest in Gaia, 
um pacote de medidas 

para atrair investimento e promover a criação 
de emprego no concelho. Depois da apresen-
tação, em setembro de 2016, da primeira fase 
do Quadro de Investimento Inteligente (QI2 
- Gaia) – um conjunto de investimentos, públi-
cos e privados, na ordem dos 300 milhões de 
euros no Centro Histórico, geradores de cerca 
de três mil postos de trabalho, com resultados 
já muito evidentes –, esta é a nova etapa que 
a Câmara Municipal se propõe iniciar para ala-
vancar o investimento.
Através do Go.On – invest in Gaia, o Município 
pretende acompanhar, da forma mais próxima 
e ágil possível, a iniciativa privada, asseguran-
do um conjunto de medidas e incentivos locais: 
licenciamento zero (isenções nos processos de 
licenciamento), via verde para o investimento 
(agilização dos processos burocráticos) e re-
duções fiscais na derrama, na taxa de resíduos 
sólidos e na taxa de publicidade.
A autarquia vai, ainda, criar um gabinete mu-
nicipal de apoio às empresas e à economia 
local – o Gabinete Go.On –, que terá, também, 
uma componente de suporte à preparação 
de candidaturas aos fundos comunitários. 
Este gabinete, que funcionará sob a alçada do 
presidente da Câmara Municipal, trabalhará 
ainda no sentido de assegurar o apoio direto 
à comparticipação nacional de candidaturas 
aprovadas aos fundos europeus, no âmbito da 
economia social. O Go.On assume-se, assim, 
como um instrumento de participação do muni-
cípio na promoção do investimento inteligente, 
gerador de emprego e de riqueza para o país, 
em linha com as medidas que vêm sendo pro-
movidas pelo Governo neste setor. 
Criar e manter emprego. Mais e melhor em-
prego, como fator de coesão. É este o grande 
desígnio do Programa Go.On – Invest in Gaia. 
Como? Através de parcerias com os cidadãos, 

Cerimónia contou 
com a presença  
do Primeiro-Ministro, 
António Costa

instituições e empresas, envolvendo-os, dialo-
gando e trabalhando com eles. São eles que 
tornam o objetivo do crescimento do emprego 
possível, mas a Câmara Municipal de Gaia 
assume-se como o motor, o parceiro decisivo. 

Gaia é, hoje, desafiada a mostrar a sua marca, 
uma marca que a identifica como município, 
território, cultura e pessoas, mas que não nega 
a sua relação de complementaridade com a 
região e com o país. A Marca de Gaia chega 
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“Gaia tem dado o seu contributo para 
o crescimento da economia nacional 
(…) os municípios são parceiros 
fundamentais nesta trajetória e Gaia 
tem uma visão clara sobre o futuro”

António 
Costa

e nacional. O acesso ao Aeroporto Interna-
cional Francisco Sá Carneiro, inclusivamente 
através da rede de Metro, o acesso ao Porto de 
Mar de Leixões, a disponibilidade de transporte 
ferroviário de passageiros e de mercadorias e 
a ligação direta por autoestrada à rede ibérica 
e europeia.
Paralelamente, aqui existem terrenos a preços 
competitivos e infraestruturas de acolhimento 
empresarial (para além da InovaGaia, existem 
vários espaços de incubação e de instalação 
de empresas «chave na mão»). Está ainda pró-
xima dos grandes centros de investigação das 
universidades do Porto, Aveiro e do Minho. Por 
fim, a existência de capital humano local fazem 
de Gaia uma plataforma excecional para o de-
senvolvimento empresarial. 
Recorde-se ainda que, de acordo com o estu-
do independente Bloom Consulting Portugal 
City Brand Ranking©, Gaia protagonizou a 
maior subida no top nacional, passando do 
34.º para o 12.º lugar. O mesmo estudo diz-nos 
que Gaia é a 3.ª cidade preferida para viver na 
região Norte, é a 5.ª melhor para visitar e a 6.ª 
melhor para investir. Com tudo o que Gaia tem 
para oferecer, as empresas, o emprego e as 
pessoas só podem crescer. 

a todo o mundo mas quer ir ainda mais longe. 
Componentes para aviões e para turbinas eóli-
cas, Vinho do Porto, bicicletas, lentes ou ervas 
aromáticas são exemplos irrefutáveis de que 
Gaia é, já, o ponto de partida de muitas mar-
cas, serviços e produtos. O Programa Go.On 
Invest in Gaia é, por isso, um novo impulso 
neste movimento imparável. Promover o em-
preendedorismo, apoiar projetos empresariais 
de elevado potencial e disponibilizar todos os 
meios que permitam acelerar a sua execução é 
a sua missão. 
Para o Primeiro-Ministro, António Costa, “Gaia 
tem dado o seu contributo para o crescimento 
da economia nacional”, acrescentando que “os 
municípios são parceiros fundamentais nesta 
trajetória e Gaia tem uma visão clara sobre o 
futuro”.

As mais-valias 
de investir em Gaia
Hoje, é substancialmente mais fácil instalar 
uma nova empresa em Gaia ou expandir uma 
empresa já existente. Gaia dispõe de condi-
ções de localização, de recursos e de talento 
humano excecionais no contexto regional 
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EM GAIA.  EM JUNHO. 
A  FESTA DO MUNDO

E ntre 15 e 18 de junho, o centro 
histórico de Gaia foi o ponto de 
encontro da criação universal. 
Na primeira edição do Fórum 
Internacional Gaia Todo um 

Mundo, artistas e pensadores de países tão 
diversos como Angola, Nova Zelândia, Brasil, 
Síria, Austrália, Islândia, Gâmbia, entre mais de 
vinte nacionalidades dos cinco continentes, 
estiveram em Gaia para uma celebração da 
Humanidade, que se congrega no combate 
por um ambiente sustentável. 
Com uma programação dividida pela música, 
pensamento, arte urbana, dança e marionetas, 
entregue a um leque de curadores, no Gaia 
Todo um Mundo foi possível encontrar espe-
táculos, conferências, intervenções artísticas 
e animação no espaço público, a maior parte 
de acesso livre. Uma rota de petiscos, com a 
participação do Chefe José Cordeiro, a rota 

Foram mais de 72 ações, com mais  
de 200 intervenientes, provenientes  
dos cinco continentes

dos palcos, a rota das marionetas, a rota da 
arte sustentada, foram os caminhos a percorrer 
durante quatro dias em mais de 72 ações.
Foram mais de 50 horas de programação com 
nomes como os músicos Omar Suleyman, 
Bonga, Nadine Khouri ou Batida, artistas como 
os Cumul Collective, Isaak Cordal ou Bordalo II, 
pensadores como Geoffrey Lean, Leng Ouch 
ou Gil Penha Lopes, em mais de 230 presen-
ças que fizeram da terceira cidade portuguesa 
um ponto de encontro de quem se inquieta 
com o futuro.
Entre o Largo Miguel Bombarda e o da Batalha 
de Aljubarrota, pelas centenárias Ruas Sete 
Passadas, Direita ou Sampaio Bruno, pelos 
largos e recantos deste património inconfundí-
vel, em locais como o Armazém 22, o convento 
Corpus Christi ou o espaço Zé da Micha, des-
cobrimos, durante quatro dias, como somos 
ricos quando estamos juntos. 

Mais de 230 presenças  
que fizeram da terceira cidade 

portuguesa um ponto  
de encontro de quem se inquieta 

com o futuro



31Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo



32 Balanço do «Palavras Soltas»

"PALAVRAS SOLTAS" 
JÁ ACOLHEU 12  ARTISTAS

O Arquivo Municipal Sophia 
de Mello Breyner, o salão 
nobre da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, o au-
ditório do Parque Biológico 

de Gaia e o Espaço Corpus Christi são alguns 
dos espaços que já acolheram o ciclo de con-
versas musicadas intitulado «Palavras Soltas». 
Trata-se de uma iniciativa organizada pela Câ-
mara Municipal de Gaia e que começou a 30 
de abril de 2016, com a cantora Sara Tavares. 
Enquadrado no Cartão Municipal do Professor, 
o «Palavras Soltas» tem como objetivo parti-
lhar com o público os processos criativos dos 
artistas, ao mesmo tempo que os convidados 
recordam momentos marcantes das suas 
atividades profissionais. Por aqui já passaram 
nomes sonantes do nosso panorama artístico, 
como Mafalda Arnauth, Susana Félix, David 
Fonseca, o «Clube dos Amigos à espera do 
Pina» (homenagem a Manuel António Pina), 
Blind Zero, Richard Zimler, Mundo Segundo, 
Sérgio Godinho, Miguel Miranda, Francisco 
José Viegas e Carlos Alberto Moniz, que en-
cerrou esta primeira fase da iniciativa. 
Ao longo das 12 sessões, cerca de 1500 pes-
soas não quiseram perder a oportunidade de 
conhecer mais aprofundadamente o percurso 
dos artistas convidados, sendo que 1100 foram 
professores titulares do Cartão Municipal do 
Professor, destinado a docentes a exercer 
em escolas de Vila Nova de Gaia ou a residir 
no concelho, valorizando e enaltecendo a 
profissão através de um conjunto de ofertas 
e descontos em diversos equipamentos. A 
grande recetividade poderá justificar-se pelo 
facto de a iniciativa ter decorrido em diferentes 
locais do concelho, de forma a promover esses 
espaços e a permitir que todos os interessados 
possam desfrutar destes momentos de grande 
partilha.

Cerca de 1500  
pessoas passaram  
pela totalidade
das sessões 
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34 «Meias com Ciência»

"MEIAS COM CIÊNCIA" 
-  O  MUNDO ESTEVE AOS PÉS  
DAS CRIANÇAS DE  GAIA

N ada melhor do que ce-
lebrar o Dia Mundial da 
Criança, a 1 de Junho, com 
uma atividade que promo-
ve o ensino experimental 

das ciências no público mais pequeno. Descal-
ças, mas usando meias brancas, as crianças do 
1.º ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de Gaia 
exploraram a diversidade das plantas, animais 
e rochas retidos nas suas meias. Para esse 
efeito, o Programa Ciência Viva, organizadora 
da iniciativa em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Gaia, distribuiu um pequeno kit de 
exploração, com uma caixa de petri para reco-
lha de materiais, uma pinça e um par de meias 
especialmente preparadas para estas tarefas.

Crianças com idades 
entre os 6 e os 10 anos 
exploraram um mundo 
vivo a seus pés

A atividade decorreu no Parque da Lavandeira, 
em Vila Nova de Gaia, ao longo do dia, onde 
estiveram montadas bancadas. Estiveram 
montadas bancadas com lupas, microscópios e 
outros equipamentos de observação e registo. 
Lado a lado com zoólogos, geólogos e botâni-
cos, os pequenos exploradores descobriram 
um incrível mundo a seus pés e comemoraram 
o dia que lhes é dedicado fora da sala de aula. 
Este projeto pretendeu ainda sensibilizar 
as crianças para a geobiodiversidade que 

Este projeto pretendeu ainda 
sensibilizar as crianças para a 
geobiodiversidade que podem 

encontrar aos seus pés

podem encontrar aos seus pés. Através da 
exploração de grupos taxonómicos, rochas e 
fósseis, os mais pequenos compreenderam 
que estes estão interligados e dependem uns 
dos outros, contribuindo para o equilíbrio do 
ecossistema. 
Além da Câmara Municipal de Gaia, a inicia-
tiva teve ainda o apoio do Museu de História 
Natural da Universidade do Porto, do Planetá-
rio do Porto – Centro Ciência Viva e do Centro 
Ciência Viva de Vila do Conde. 



35Meias com Ciência



36 Jogos Juvenis de Gaia 2017

A edição de 2017 dos 
Jogos Juvenis che-
gou com uma novi-
dade: o badminton 
fez, pela primeira vez, 

parte da competição. Chegou-se, assim, a 
um lote de 11 modalidades onde se incluía, 
desde o ano passado, o desporto adaptado. 
Esta edição contou com 1122 atletas de 127 
equipas participantes, de todas as freguesias 
do concelho. Tal como acontece com o «Gaia 
Aprende +», a Câmara Municipal de Gaia vê 
nos Jogos Juvenis uma oportunidade de 
desporto para todos, fomentando assim o 
interesse pelo exercício físico e o espírito de 
equipa entre os mais novos, ao mesmo tem-
po que estreita a relação entre o poder local 
e a população. 
Andebol, atletismo, basquetebol, futebol, gi-
nástica, natação, ténis de mesa, voleibol, xa-
drez, desporto adaptado e badminton. Foram 
estas as modalidades da edição deste ano, 
que decorreu ao longo de três fases: fase de 
freguesias, fase concelhia e as finais. A festa 
de encerramento decorreu a 10 de junho, 
com uma cerimónia de entrega de prémios 
no Pavilhão Municipal de Gaia, e um concer-
to da Capicua, no Parque da Lavandeira.
A edição deste ano contou com uma par-
ceria com o ISMAI e o IPMAIA, isto porque, 
além da competição, os Jogos Juvenis 
trouxeram dois debates a Gaia. O primeiro 
versou sobre o tema «Desporto individual/
desporto coletivo – uma escola difícil», 
enquanto o segundo decorreu com base 
no tema «Uma referência no desporto». 
Do programa constou ainda uma ação de 
formação creditada que abordou as moda-
lidades de futebol, voleibol, ténis de mesa 
e atletismo.
Para Eduardo Vítor Rodrigues, presidente 
da Câmara Municipal de Gaia, é de destacar 
o “sentido pedagógico dos Jogos Juvenis”, 
decisivos para formar “jovens mais envolvi-
dos, mais disciplinados e, no futuro, melhores 
cidadãos”.
Recorde-se que Rosa Mota e Jorge Tormenta 
(antigo selecionador nacional de andebol) 
foram os padrinhos da edição de 2017 dos 
Jogos Juvenis de Gaia, sendo que cada uma 
das modalidades também foi apadrinhada 

ESTA EDIÇÃO CONTOU COM 1122 ATLETAS DE 127 EQUIPAS  
PARTICIPANTES, DE TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO

JOGOS  JUVEN IS  DE  GA IA  
CON T INUAM  A  SER  UM  MARCO 
NO  DESPORTO  LOCAL  E  NAC IONAL

por uma figura ímpar do desporto nacional: 
Domingos Paciência (futebol), Vanessa Fer-
nandes (atletismo), Miguel Martins (andebol), 
Miguel Miranda (basquetebol), Pedro Bár-
tolo (desporto adaptado), Sónia Gonçalves 
(badminton), Rui Borges (natação), Manuel 
Simões (ténis de mesa), Ana Vieira (voleibol) 
e António Frois (xadrez).

Equipamentos 
utilizados:
– Pavilhão Municipal de Gaia
– Estádio Municipal da Lavandeira
–  Pavilhão Municipal Miguel Maia 

e João Brenha
–  Pavilhão Municipal das Pedras 

– Nélson Cardoso
–  Pavilhão da Escola EB 2/3 Soares 

dos Reis
– Piscina Municipal de Vila D’Este
–  Centro Alto Rendimento no Pavilhão 

Municipal da Lavandeira
– Escola Básica das Pedras

Consulte a lista completa dos vencedores 
em:  www.cm-gaia.pt



372.ª Bienal Internacional Arte Gaia 2017 

M iguel Guedes, Rui 
Massena e Rafaela 
Oliveira. Em co-
mum, mais do que 
o facto de serem 

artistas conceituados, partilham um lugar 
de destaque na 2ª Bienal Internacional de 
Arte Gaia 2017. Depois de Pedro Abrunhosa 
e Valter Hugo Mãe terem sido as figuras es-
colhidas para a edição de estreia, a escolha 
dos padrinhos recaiu sobre estes três artistas 
do panorama musical. 
A jovem pianista Rafaela Oliveira, que recen-
temente mostrou o seu talento no programa 
televisivo «Got Talent», recebeu com entu-
siasmo o apelo para ser a madrinha desta 
edição. “Vejo este convite como uma aposta 
de futuro e que resulta do meu percurso 
escolar e artístico. Por onde tenho andado, 
tenho procurado promover a minha terra, por 
isso, contem comigo para promover a Bienal, 
pois tudo farei para que seja um sucesso”, 
referiu a jovem, que já venceu 28 concursos 
nacionais e internacionais de piano. 
Sendo uma iniciativa de grande relevância 
no panorama artístico nacional, a Bienal In-
ternacional de Arte de Gaia é, para Rui Mas-
sena, uma oportunidade para que “artistas 
emergentes, consagrados e internacionais 
possam partilhar com o público o seu traba-
lho, documentando, assim, os nossos dias, 
sob o ponto de vista da identidade nacional”.  
Por sua vez, para Miguel Guedes, “a ideia 
de ser uma bienal com causas sociais, onde 
se abordam temas como o desemprego, as 
desigualdades sociais, a discriminação ou a 
guerra, projeta esta iniciativa para um outro 
patamar de comunicação. Uma cidade que, 
como Gaia, quer virar-se para o mundo, tam-
bém se projeta nas suas formas de expres-
são artística, e esta cidade tem particulares 
responsabilidades nisso pela forma como 
deu e dá tantos artistas ao país”.
São, também, já conhecidos os artistas ven-
cedores das principais categorias da Bienal. 
Marta Soutinho Alves venceu o Grande 
Prémio da Bienal/Câmara Municipal de Gaia. 

MIGUEL GUEDES, RUI MASSENA  
E RAFAELA OLIVEIRA SÃO OS PADRINHOS 
DESTA EDIÇÃO 

APRESEN TOU 
PADRINHOS 
E  PREMIADOS

João Macedo conquistou o Prémio de Escul-
tura Zulmiro de Carvalho/Câmara Municipal 
de Gondomar. Por sua vez, Mariana Poppovic 
arrecadou o Prémio Águas de Gaia. Os três 
artistas, escolhidos entre 292 inscritos, 130 
pré-selecionados e 88 selecionados, recebe-
ram um prémio monetário no valor de cinco 
mil euros. Foram ainda entregues menções 
honrosas a Ana Almeida Pinto, Joana Couto, 
Frederico Mendes, Niccolõ Rossi, Tales Frey, 
Daniela Pinheiro Joana Patrão e Elizabeth 
Leite.
A decorrer de 8 de julho a 30 de setembro, a 
2.ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2017, or-
ganizada pela Cooperativa Cultural – Artistas 
de Gaia, com o apoio da Câmara Municipal 
de Gaia, pretende ser um centro agregador 
de problemas sociais muito atuais, lançando 
as linhas para uma profunda reflexão e agi-
tando consciências. 



38 Festival Internacional de Música de Gaia 2017

Mensagem de Mário Mateus, Maestro e Diretor  
da Fundação Conservatório Regional de Gaia
Esta edição do Festival Internacional de Música de Gaia, na linha 
das anteriores, tem uma programação generalista, quanto ao 
reportório, e descentralizada relativamente aos locais em que se 
vai realizar. O festival insere-se no Projeto Educativo e no Plano 
de Atividades da Fundação Conservatório Regional e visa con-
tribuir para a agenda cultural do Município de Vila Nova de Gaia, 
que dispensa à iniciativa um importante apoio. Esta iniciativa 
coloca a vida cultural de Vila Nova de Gaia no roteiro artístico 
internacional.

Todos os momentos do festival têm o seu atrativo. Todas as 
sensibilidades encontrarão no programa motivos de atração e 
interesse: seja um recital de piano por um dos maiores pianis-
tas da atualidade, seja uma conferência sobre os Caminhos de 
Santigo - em Gaia. O 24.º Festival Internacional de Música de 
Gaia propõe aos seus ouvintes um programa variado que inclui 
obras de superior qualidade estética executadas por intérpretes 
prestigiados, alguns do maior relevo no panorama musical con-
temporâneo.



39Red Bull Air Race 

G aia e Porto integram, as-
sim, dez anos depois da 
estreia, o calendário da 
Red Bull Air Race World 
Championship – desta vez 

com ainda mais animação. A etapa ficou na 
história do desporto português, com um re-
corde de público que ultrapassou um milhão 
de espectadores nas margens do Porto e de 
Vila Nova de Gaia.
A ação regressa nos dias 2 e 3 de setembro, 
correspondente à sexta e antepenúltima 
etapa do calendário. Para Eduardo Vítor Ro-
drigues, presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, “a Red Bull Air Race traz a 
Gaia e ao Porto a centralidade mundial atra-
vés de um espetacular evento internacional. 
O cenário único do Douro e das suas mar-
gens, vividas por gente genuína e apaixona-
da, acrescenta-lhe a magia desta região”.
O diretor geral da Red Bull Air Race GmbH, 
Erich Wolf, não esconde o seu entusiasmo 
perante uma das mais sonantes novidades 
da décima temporada do campeonato do 
mundo. “Estamos muito animados com o 
regresso da Red Bull Air Race a Portugal, que 
é uma das etapas preferidas do público e 
dos pilotos. Este ano, o calendário vai evoluir 
de sucesso em sucesso, com cada etapa a 
adquirir um significado especial, seja pelo 
histórico do desporto ou por se tratar de uma 
estreia num cenário único. Estamos especial-
mente orgulhosos por trazer de volta ao rio 
Douro esta corrida de alta velocidade a baixa 
altitude e estou certo que cada piloto e cada 
equipa tudo farão para ser coroados no Por-
to perante os aplausos de milhares de fãs”.

A MAIS IMPORTANTE  
COMPETIÇÃO  
INTERNACIONAL  
DE AVIÕES REGRESSA  
EM SETEMBRO DE 2017  
ÀS PAISAGENS  
DO DOURO 

RED  BULL   
A IR  RACE  
ESTÁ  DE
VOLTA

Calendário
(provas que ainda faltam)

HUNGRIA - Budapeste | 1 e 2 julho
RÚSSIA - Kazan | 22 e 23 julho
PORTUGAL - Porto | 2 e 3 setembro
ALEMANHA - Lausitzring | 16 e 17 setembro
EUA - Indianápolis | 14 e 15 outubro



40 Piquenique do Dia da Mãe

O Dia da Mãe assinalou-se no dia 7 de maio e em Vila Nova de Gaia este foi o momento 
ideal para celebrar e homenagear «As Melhores Mães do Mundo». O Parque da Lavandeira 
foi palco de um piquenique que juntou mais de 1 300 pessoas. Mães, tias, avós e filhos des-
frutaram de um conjunto de atividades especialmente desenhadas para que este fosse um 
dia único ( jogos tradicionais, pinturas faciais, aulas de pilates e de zumba, jogos da SUMA 
e Hora do Conto, pela Biblioteca Municipal de Gaia). Mas… os pais também marcaram pre-
sença. As condições foram criadas pela Câmara Municipal de Gaia, com um único requisito 
básico: levar o almoço e boa disposição! 

MAIS DE 1300 PESSOAS PASSARAM PELO 
PARQUE DA LAVANDEIRA 

VILA NOVA DE GAIA

CELEBROU  
"AS  MELHORES 
MÃES  DO  MUNDO"



41Festival Eco-Famílias

Repetindo o sucesso da edição de estreia, o Festival Eco-Famílias realizou-se, este ano, no 
Parque da Lavandeira, no dia 11 de junho, tendo proporcionado a todas as crianças momen-
tos de grande diversão ao longo de uma tarde inesquecível. Pinturas faciais, caricaturas, 
Hora do Conto e dança fizeram parte de um rol de atividades, desenvolvidas ao som 
d’ «As Músicas da Sónia» (Sónia Araújo), da Fada Juju, de Ricardo Reis Pinto e da dupla mu-
sical «Palavra Cantada». O festival prometeu, mais uma vez, animar a cidade, com o «desfile» 
de alguns dos grandes heróis que fazem parte das fantasias dos mais pequenos. 
Promessa cumprida!

SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTIVAL 
LEVOU AO PARQUE DA LAVANDEIRA CERCA  
DE 10 MIL PESSOAS

FAMÍLIAS REUNIDAS 
NO  PARQUE  DA  LAVANDE IRA
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Lançada a primeira pedra do 
Pavilhão Municipal de Avintes
O dia 26 de março foi marcante para a comunidade de Avintes. Na 
presença do presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor 
Rodrigues, foi lançada a primeira pedra da obra de construção do 
Pavilhão Municipal de Avintes Salvador Guedes. 
O pavilhão, situado junto à Escola Básica Fernando Guedes, deverá 
servir os interesses não só da comunidade escolar, mas de toda a 

comunidade local que terá aqui um equipamento disponível para a prática desportiva. Sérgio 
Afonso, diretor do Agrupamento de Escolas «Gaia Nascente, não escondeu a sua satisfação, 
fazendo questão de dizer que este era um dia há muito esperado por todos. “Com melhores 
escolas, teremos uma melhor educação e um melhor futuro”, garantiu o diretor que não 
deixou de reforçar o seu agradecimento à Sogrape, um parceiro fundamental para a escola 
e para a freguesia de Avintes. Tal reconhecimento materializou-se no nome atribuído ao 
pavilhão. Salvador Guedes, antigo presidente da Sogrape, esteve presente na cerimónia e este 
momento não passou ao lado de qualquer um dos discursos. Para Eduardo Vítor Rodrigues, 
Salvador Guedes “marca pela inteligência, pela audácia e força de caráter de uma pessoa 
que luta contra todas as contingências”, acrescentando: “a placa que vamos descerrar é a do 
Pavilhão Municipal Salvador Guedes, esperando que esta denominação nos inspire a todos, 
pela importância que ele e a Sogrape têm em Avintes, pela sua presença inspiradora, pela 
força da inteligência de quem constrói projetos sustentáveis, com rigor. É um grande exemplo 
para todos nós”.
Com nenhum apoio comunitário, este pavilhão é um dos primeiros equipamentos construídos 
na última década exclusivamente a partir do orçamento municipal, o que, para o presidente 
da Câmara Municipal de Gaia, é motivo de grande orgulho. “Vila Nova de Gaia apresenta-se 
de cabeça erguida porque superou o efeito do impacto que poderia ter a continuidade de um 
processo de endividamento. Estamos a criar as condições estratégicas para um concelho mais 
forte”, explicou, sendo que este novo pavilhão é exemplo disso mesmo. 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE CANIDELO 
NASCE COMO POLO DE CULTURA, 
LAZER E DESPORTO

O Pavilhão Municipal de Canidelo vai avançar 
numa lógica de congregação, no mesmo 
espaço, de atividades de lazer, cultura e 
desporto. Correspondente a um investimento 
de 1,3 milhões de euros, o pavilhão 
gimnodesportivo tem um prazo de execução 
de um ano. 
Localizado num terreno adjacente à escola 
básica de S. Paio, o pavilhão servirá de apoio 
ao estabelecimento de ensino, durante o ano 
letivo, e à comunidade em geral, após o horário 
escolar e aos fins de semana. Será ainda 
utilizado pelos utentes da APPACDM de Gaia 
(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental) e da Cercigaia, 
com sedes nesta freguesia, pelo que todo o 
espaço possui condições para cidadãos com 
mobilidade condicionada ou reduzida. 
Com uma área de implantação de 1 515 metros 
quadrados, o pavilhão reunirá condições 
para a prática, nas vertentes de formação e 
competição, das modalidades de andebol, 

futsal, basquetebol e ténis, e de voleibol, 
apenas na vertente de formação. Por sua vez, 
a bancada terá capacidade para 180 lugares 
sentados, com acessos, através de rampas, 
para cidadãos portadores de mobilidade 
condicionada e reduzida. 
O Pavilhão Municipal de Canidelo é, uma vez 
mais, um exemplo da aposta da autarquia 
liderada por Eduardo Vítor Rodrigues no 
investimento inteligente e sustentável, com 
benefícios diretos para a comunidade escolar e 
para a população. 

INFRAESTRUTURA CORRESPONDE A UM  
INVESTIMENTO DE 1,3 MILHÕES DE EUROS

Espaço é construído 
numa lógica  
de «Loja do Cidadão»

Está em curso a construção de 
um novo e moderno edifício de 
atendimento e apoio adminis-
trativo e financeiro do Município 
de Gaia, numa lógica de «Loja 
do Cidadão», uma vez que aí 
estará concentrado um conjunto 
alargado de serviços municipais 
e outros. Devido à exiguidade 
do edifício atual e a sua descon-
centração, a construção deste 
espaço conhecido como «Pra-
ça» tornou-se uma prioridade. 
Esta construção tornou-se uma 
oportunidade para a criação de 
uma nova centralidade de even-
tos e de lazer, num modelo de 
grande praça, capaz de dar uma 
nova vida ao centro cívico de 
Vila Nova de Gaia.

O Município de Vila Nova de 
Gaia adquiriu mais três carrinhas 
de transporte escolar, duas das 
quais adaptadas ao transporte 
de crianças e a terceira adapta-
da especificamente a pessoas 
com mobilidade reduzida.

«Praça»: 
criação  
de um novo 
e moderno 
edifício de 
atendimento

Aquisição  
de três novas 
carrinhas de 
transporte 
escolar
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ALARGAMENTO DA A1 
EM VILA NOVA DE GAIA 
FOI INAUGURADO

Decorreu, no dia 20 de Maio, a 
cerimónia de inauguração da ro-
tunda dos Bombeiros Voluntários 
dos Carvalhos, na presença do 
secretário de Estado da Admi-
nistração Interna, Jorge Gomes, 
que elogiou o forte investimento 
que a Câmara Municipal de Gaia 
tem feito no setor da proteção 
civil. Paralelamente, foi assina-
do o acordo de colaboração 
com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários dos 
Carvalhos, no valor de cem mil 
euros, para apoio à realização de 
obras no quartel operacional.
Eduardo Vítor Rodrigues, presi-
dente da Câmara Municipal de 
Gaia, recordou que “perante as 
obras de alargamento da A1, a 
preocupação do município foi a 
de perceber em que é que esta 
empreitada poderia contribuir 
para a coesão do território”. As-
sim, através desta nova rotunda, 
do ponto de vista operacional, a 
atuação da corporação fica mais 
facilitada.
Por sua vez, o presidente da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários dos Car-
valhos, Ricardo Magalhães, res-
salvou o papel que a autarquia 
tem desenvolvido em parceria 
com os bombeiros locais. “Gaia 
é um exemplo do trabalho em 
rede”, afirmou o responsável que 
aproveitou ainda para sugerir o 
lançamento de um regulamento 
municipal de incentivos aos 
bombeiros voluntários. 
Recorde-se que esta rotunda foi 
construída com vista a melhorar 
as atuais condições de acessi-
bilidade da zona, com especial 
destaque para o acesso ao novo 
Quartel dos Bombeiros, num 
valor total de cerca de 500 mil 
euros. 

“Esta é uma obra que muda o paradigma da mo-
bilidade em Vila Nova de Gaia. Transforma aquilo 
que era uma barreira na vida de um concelho 
numa oportunidade de maior coesão territorial. 
E, ao tornar Gaia mais acessível no quadro da 
Área Metropolitana e no quadro do país, torna o 
território mais atrativo como plataforma de de-
senvolvimento social e económico”. As palavras 
do Primeiro-Ministro, António Costa, marcaram a 
inauguração do alargamento do sublanço da A1 
Carvalhos-Santo Ovídio. Eduardo Vítor Rodrigues, 
por sua vez, considerou que este alargamento 
“não é apenas mais uma obra de betão”, uma vez 
que se trata de uma requalificação importante 
e estruturante da A1 que coloca um fim a “um 
muro”. 
Esta obra envolveu um investimento de 29 mi-
lhões de euros, por parte da Brisa, e responde 
ao crescimento do tráfego no acesso ao Porto, 
através da Ponte da Arrábida, melhorando signi-
ficativamente o nível de qualidade, segurança e 
conforto dos automobilistas, bem como da comu-
nidade envolvente. O alargamento implicou ainda 
a demolição e reconstrução no mesmo local de 
cinco passagens inferiores à autoestrada na rua 
da Venda de Baixo, na Rua da Venda de Cima, 
na Rua da Jaca, na Rua da Serpente e na Rua da 
Fonte dos Arrependidos (EN1). 
A Câmara Municipal de Gaia aproveitou para, 
paralelamente mas integrada no mesmo projeto, 
construir novas acessibilidades nomeadamente 
aos Carvalhos, criando uma derivação que permi-

te acesso ao centro mas também ao quartel dos 
bombeiros locais, e uma rotunda em continuida-
de com a de Santo Ovídio, a qual se chamará Ro-
tunda do Atlântico. “É um investimento – de cerca 
de um milhão de euros – que fazemos convictos 
de que é o grande desatar de nó, quer nos Car-
valhos, quer em Santo Ovídio”, garantiu o autarca. 
Estas obras constituíram uma requalificação 
completa da rede viária intervencionada, au-
mentando de forma evidente a largura e a altura 
disponível nas passagens inferiores – construídas 
na década de 60 do século passado –, passando 
a ser possível o tráfego de veículos pesados, 
traduzindo-se em ganhos de mobilidade em toda 
a zona envolvente.
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Requalificação do Areinho  
de Avintes já começou 
Fruto de um investimento municipal de 1,5 milhões de euros, o Areinho 
de Avintes, em Vila Nova de Gaia, estará pronto em nove meses, de 
acordo com previsão da autarquia. A requalificação começou no dia 
26 de maio, na presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos 
Fernandes, numa cerimónia que culminou com uma libertação de aves. 
O investimento é inteiramente municipal, estando integrado num 
projeto global de 10 milhões de euros que inclui outras empreitadas 

de requalificação da Frente Fluvial do Rio Douro, algumas delas cofinanciadas pelo Ministério do 
Ambiente. 
Esta intervenção no Areinho de Avintes irá decorrer ao longo de nove meses e, mesmo 
ocorrendo durante a época balnear, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal 
de Gaia, garantiu que serão criadas condições para que o espaço continue a poder ser utilizado 
nesse período. “Aqui nascerá um espaço aprazível com zona de merendas, ciclovia, zona 
pedonal, reabilitando um espaço com as melhores práticas”, descreveu o autarca. 
João Pedro Matos Fernandes, por sua vez, lembrou que esta intervenção está associada a três 
outras cofinanciadas pelo Ministério do Ambiente. Trata-se da recuperação dos muros e das 
retenções marginais até à escarpa da Serra do Pilar com adaptação do espaço às alterações 
climáticas e com o objetivo de mitigar o efeito das cheias. Para o governante, “é muito relevante 
que este investimento esteja a ser feito. Esta era a parte do rio do lado de Gaia que foi sempre 
muito menos olhada no passado”, referiu. 

Nova 
rotunda nos 
Carvalhos já foi 
inaugurada
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5.ª CONFERÊNCIA DE GAIA 
DEBATEU «O CAMINHO PORTUGUÊS 
DE SANTIAGO»

Empregabilidade e empreendedo-
rismo; educação e formação; saúde 
e bem-estar; criatividade e cultura; 
coesão social; participação; juven-
tude e o mundo; e voluntariado 
são as oito áreas de intervenção 
daquele que é o primeiro Plano 
Municipal da Juventude construído 
em Vila Nova de Gaia e que come-
çou a ser pensado em setembro de 
2015. Este plano propõe o envolvi-
mento dos jovens entre os 13 e os 
30 anos de idade e dos agentes 
que trabalham ou fazem voluntaria-
do com jovens na implementação 
das políticas locais da juventude.
Numa primeira fase, foi feita a 
auscultação junto de serviços mu-
nicipais, agentes locais e peritos 
nacionais, que permitiu elaborar 
o diagnóstico da juventude. Entre 
janeiro e abril deste ano, a Câmara 
Municipal de Gaia dinamizou a se-
gunda fase de auscultação através 
do ciclo «Mais Voz à Juventude», 
que contou com o apoio das 15 jun-
tas de freguesia e do Conselho Na-
cional de Juventude, envolvendo 
mais de trezentos participantes. 
No seguimento de tudo o que 
foi feito, Vila Nova de Gaia está a 
desenvolver um projeto pioneiro 
e inovador na área da juventu-
de. Esta foi uma das principais 
conclusões da 1.ª Conferência da 
Juventude de Gaia, que juntou os 
jovens envolvidos neste processo, 
agentes, organizações de juventu-
de e decisores nacionais. Todos os 
participantes foram convidados a 
refletir sobre o seu papel enquanto 
agentes positivos de mudança. 
Para muitos, o processo foi inspira-
dor, promovendo o conhecimento 
do concelho, uma cidadania ativa, 
competências cívicas e sociais, 
trabalho em equipa, capacidades 
de comunicação e um espírito de 
iniciativa único. 
Eduardo Vítor Rodrigues, presiden-
te da Câmara Municipal de Gaia, 
acredita que faz sentido existir um 
Plano Municipal de Juventude, 
esclarecendo que “um bom plano 
deve entender as diferenças, diag-
nosticá-las, conceptualizá-las e, 
depois, testar um conjunto de eixos 
que permitam encontrar respostas 
multidimensionais”. Para o autarca, 
o mérito deste projeto deve-se, aci-
ma de tudo, à participação jovem.

Na 5.ª edição das Conferências de Gaia, uma 
iniciativa realizada em parceria entre a Câmara 
Municipal de Gaia e o "Jornal de Notícias", debateu-se 
o estado atual e os desafios para o futuro daquele 
que é «O Caminho Português de Santiago». O 
Mosteiro de Grijó acolheu dezenas de pessoas 
interessadas em conhecer mais aprofundadamente 
esta temática, absorvendo o conhecimento e as 
experiências de um painel diversificado de oradores. 
David Pontes, subdiretor do "Jornal de Notícias", 
começou por relembrar que este tema não poderia 
ter vindo em melhor altura, uma vez que nos 
primeiros cinco meses deste ano registou- 
-se um aumento recorde de 20% no número de 
peregrinações. 
Embora o balanço seja bastante positivo, 
Ricardo Rio, presidente do Eixo Atlântico, 
destacou a “desproporção muito significativa 
do caminho português em relação ao francês”, 
acreditando que o primeiro deveria ter uma 
maior projeção internacional. Para o também 
presidente da Câmara Municipal de Braga, 
o envolvimento do Governo português na 
valorização do Caminho Português de Santiago 
deveria ser feito com “passos mais assertivos”. 
O responsável do Eixo Atlântico referiu ainda 
que “vários municípios e outras instituições 
tentaram apropriar-se do caminho e tomá-lo 
como seu sem um esforço mais alargado”. 
Contudo, acrescenta que “tem de haver alguma 
materialização na concertação”.

Posteriormente, foi apresentado o «Estudo dos 
traçados do Caminho Português de Santiago no 
Norte de Portugal», pela voz de Ana Ladeiras, 
consultora da Around Europe Advisors. Trata-se 
de um trabalho que tem como objetivo “avaliar 
as necessidades dos diferentes percursos”. Entre 
várias conclusões, destaca-se a necessidade de 
uma uniformização e renovação da sinalética 
dos caminhos para evitar que os peregrinos 
fiquem confusos ao longo do percurso. A possível 
candidatura do Caminho Português a Património 
Mundial da UNESCO foi outro dos temas em análise, 
pelo arquiteto Rui Loza, que acredita que o caminho 
deve ser apresentado como um alargamento do 
Caminho Francês. 
O encerramento foi da responsabilidade de Eduardo 
Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de 
Gaia, e D. António Francisco dos Santos, bispo do 
Porto. Em jeito de balanço, Eduardo Vítor Rodrigues 
garantiu que o que se retira desta conferência é que 
existe uma necessidade premente de “aglutinar 
energias porque há muito trabalho individual, muitas 
vezes de conflito, e pretendemos que este caminho 
tenha um fator de unidade entre todos os agentes, 
da Igreja, da sociedade civil e das autarquias que 
se possam envolver para valorizar este projeto”. D. 
António Francisco dos Santos, por sua vez, afirmou 
que a 5.ª Conferência de Gaia conseguiu “reunir o 
Norte de Portugal com a Galiza porque o tema dos 
Caminhos de Santiago é algo que nos une, nos 
aproxima e nos mobiliza a todos”.
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Cantinho do Estudo «chegou» a Avintes 
Na certeza de que o combate ao insucesso escolar começa, muitas vezes, dentro de casa, a 
freguesia de Avintes associou-se ao projeto «Cantinho do Estudo», uma iniciativa que teve os 
primeiros passos em Canidelo e que já apoiou cerca de 24 famílias daquela freguesia. Atenta 
ao desenrolar do projeto, a Junta de Freguesia de Avintes assinou o protocolo de colaboração 
para a execução do mesmo, juntamente com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta 
de Freguesia de Canidelo, a Fundação Manuel António da Mota, o Agrupamento de Escolas 
Gaia Nascente e o Agrupamento de Escolas D. Pedro I, num valor total anual de 40 mil euros, 
comparticipados em partes iguais pela autarquia, pela Fundação e pelas juntas de freguesia. 
O «Cantinho do Estudo» vai muito além de um programa que visa melhorar as condições de 
alojamento e estudo nas habitações dos alunos mais carenciados. Através de um móvel e da 
criação de condições dignas para a realização em casa das suas tarefas enquanto estudantes, 
pretende-se criar um conjunto de memórias positivas em infâncias difíceis. Em muitos casos, a 
intervenção pode ir muito além da colocação desse móvel, incluindo melhorias do edificado, 
nomeadamente da cobertura, paredes e caixilharia de portas e janelas do quarto ou do espaço 
de estudo. Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia, acredita que o 
sucesso deste projeto só se deve ao espírito de um trabalho em rede que todas as entidades 
envolvidas souberam aproveitar. O arrojo da experiência em Canidelo permitiu alargar o 
«Cantinho do Estudo» a Avintes, prevalecendo um compromisso de continuidade que irá levar o 
programa ainda mais longe. 
Cada uma das entidades envolvidas mobilizará as suas competências em prol da melhoria dos 
níveis educativos da região. Sendo uma parceria por tempo indeterminado, enquanto existirem 
desigualdades e problemas para serem resolvidos, esta rede de trabalho continuará a ser forte.

Gaia está  
a desenvolver 
um projeto 
pioneiro na área 
da juventude
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SERVIÇO DE FORMAÇÃO 
DO CENTRO DE EMPREGO JÁ ESTÁ 
EM FUNCIONAMENTO

A Casa-Museu Teixeira Lopes 
acolheu a cerimónia de assinatura 
do protocolo de parceria entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia e a Universidade do Por-
to para a recuperação e uso da 
oficina-atelier Soares dos Reis. O 
objetivo passa por converter num 
“núcleo museológico vivo” a antiga 
oficina do escultor Soares dos Reis, 
construída na segunda metade do 
século XIX. Localizado na União 
de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, este espaço 
já foi gerido pela autarquia, tendo 
sido também propriedade de «O 
Primeiro de Janeiro». O protocolo 
assinado aponta as linhas de uma 
intervenção futura, sendo que a 
obra será candidatada a fundos co-
munitários e a comparticipação da 
percentagem local caberá à Câma-
ra Municipal de Gaia. Para Eduardo 
Vítor Rodrigues, esta aposta vem, 
também, no sentido de “valorizar 
uma pessoa que é marca de Gaia e 
do país”, reforçando “uma dinâmica 
de turismo que deve ser aproveita-
do, ligado a quem, além do Vinho 
do Porto, procura a identidade da 
cidade e do povo”.
Da parte do Município de Gaia, 
ficou vincado o compromisso de 
realizar o projeto de execução e, 
após a aprovação formalmente ex-
pressa deste projeto de execução 
pela Universidade do Porto, reali-
zar a obra de reabilitação. Deverá 
ainda assegurar o regular funcio-
namento da oficina nos moldes 
a definir com a Universidade do 
Porto e promover as iniciativas que 
lá serão desenvolvidas.
Esta parceria visa ainda o relança-
mento do Prémio Anual Soares dos 
Reis da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto que tem 
como objetivo distinguir jovens ar-
tistas. A autarquia vai comparticipar 
anualmente com 2500 euros.

O Serviço de Formação do Centro de Emprego 
e Formação Profissional de Vila Nova de Gaia 
começou a funcionar nas antigas instalações 
da Escola Superior de Tecnologias da Saúde 
no dia 19 de abril, num momento marcado pela 
presença do secretário de Estado do Emprego, 
Miguel Cabrita. Com trezentos formandos, 
as instalações acolhem cursos diversificados 
que serão direcionados às necessidades do 
concelho. Mecatrónica (curso ligado à indústria 
automóvel), ou turismo, línguas e eletricidade 
são alguns dos cursos na calha. A capacidade 
do edifício vai permitir também aulas práticas 
de hotelaria e restauração, formação que vai de 
encontro ao que o mercado de trabalho precisa.
Num espaço de oito mil metros quadrados é 
agora possível concentrar todos os serviços 
que estavam dispersos pelo concelho. A 
preocupação do novo centro passa por adaptar 
e requalificar os desempregados para que 
melhor sejam absorvidos no mercado de 
trabalho, sendo que uma das principais mais-

valias deste novo espaço prende-se com a 
proximidade que irá procurar manter com os 
empregadores.
“Finalmente chegamos aqui”, congratulou-se 
Eduardo Vítor Rodrigues. Mesmo que a ideia 
inicial tenha sido a construção de um edifício 
de raiz, para o autarca, depois de a solução 
se ter tornado inviável e “pouco inteligente”, a 
ambição passou pela reabilitação deste espaço. 
“Este é um esforço que é do país e, no universo 
municipal, temos participado com medidas de 
diplomacia económica, com a conquista de 
investimento e de postos de trabalho através 
do programa «Gaia + Investimento + Emprego». 
Trouxemos, por exemplo, a Brico Depôt, a 
Grandvision e conseguimos reativar a Cerâmica 
de Valadares”, afirmou. Além disso, com a 
regressão dos níveis de desemprego no país, 
Vila Nova de Gaia tem assumido uma posição 
crucial e “até acima da média nacional”, tal como 
realçou Eduardo Vítor Rodrigues. 
Esta ideia é partilhada por Miguel Cabrita, 
que também realçou a descida dos níveis de 
desemprego. "O Norte voltou a baixar dos 200 
mil desempregados, algo que não acontecia 
desde 2009”, reforçou, acrescentando: "o 
concelho de Gaia contabiliza cerca de 25 mil 
pessoas no desemprego, o que sublinha a 
importância de contribuir para a melhoria desses 
indicadores. Apesar desta evolução positiva, 
este trabalho tem de continuar a ser uma 
prioridade”. Para o governante, a parceria e a 
perseverança entre a Câmara Municipal de Gaia 
e o IEFP foi um exemplo, acreditando que este 
"será um dos centros de topo de formação em 
Portugal”.
O novo centro de emprego e formação 
profissional tem capacidade para mais de cinco 
mil formandos por ano. Para todos eles, Eduardo 
Vítor Rodrigues deixou uma mensagem: “que 
esta seja uma passagem de transição para o 
mercado de trabalho”. 
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Inauguração do Centro Paroquial 
Cidade de Deus e dos Homens 
O dia 28 de maio foi marcante para a freguesia de Canidelo, mas muito 
em especial para a paróquia de Santo André de Canidelo, que há muito 
tempo esperava por este momento. Na presença do Padre Almiro 
Mendes, o novo Centro Paroquial Cidade de Deus e dos Homens foi 
oficialmente inaugurada, tendo como testemunhas o bispo do Porto, 
D. António Francisco dos Santos, e o presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

A cerimónia teve lugar na antiga seca do bacalhau, atual sede do novo centro paroquial, e incluiu 
ainda a bênção da primeira pedra da futura igreja nova.

Câmara de Gaia  
e Universidade  
do Porto vão 
recuperar  
oficina atelier  
Soares dos Reis
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BOMBEIROS 
SAPADORES DE GAIA CELEBRARAM 
178 ANOS DE HISTÓRIA

Os idosos que vivem sozinhos 
em Vila Nova de Gaia já podem 
beneficiar de um programa de 
teleassistência a partir do qual, em 
caso de emergência médica, basta 
pressionar um botão para pedir 
ajuda. O protocolo de colaboração 
entre a Fundação Portugal 
Telecom e a Câmara Municipal 
de Gaia foi assinado no dia 25 de 
maio, no salão nobre dos Paços 
do Concelho.
Trata-se de um projeto-piloto 
que irá abranger, para já, 150 
pessoas, sendo pago pelas duas 
entidades, que todos os meses 
irão disponibilizar 25 euros por 
cada idoso, ao longo de dois anos. 
Nesta fase, serão escolhidos, 
pelo município, idosos que vivam 
em situação de isolamento, 
pesando ainda nesta decisão 
a situação socioeconómica do 
munícipe em causa. De acordo 
com Eduardo Vítor Rodrigues, 
presidente da Câmara Municipal 
de Gaia, “tem-se registado um 
número significativo de idosos 
a viverem sozinhos em casa”, 
no que se refere às políticas da 
autarquia ligadas à terceira idade 
e à área da deficiência. Esta é, 
por isso, uma ajuda que procura 
ser fundamental no quotidiano de 
pessoas que mais precisam.
Sabendo que os idosos, 
num quadro geral, não estão 
familiarizados com as novas 
tecnologias, este projeto assume 
uma simplicidade ímpar, uma vez 
que se trata de um aparelho que 
tem um botão e que poderá estar 
ao pescoço da pessoa que o 
utiliza. Ao pressioná-lo, o utente 
é, no imediato, reencaminhado 
para um contacto direto com uma 
plataforma (no género de um 
«callcenter»), que irá diligenciar a 
assistência necessária.

No dia 4 de maio, o quartel dos Bombeiros 
Sapadores de Gaia foi pequeno para a 
quantidade de pessoas que não quiseram 
perder a oportunidade de felicitar a corporação 
pelos seus 178 anos de existência em prol da 
comunidade. 
Vítor Primo, comandante dos Bombeiros 
Sapadores de Gaia, fez um balanço da atividade 
operacional do ano passado, totalizando 6090 
ocorrências (uma média de 17 por dia), sendo 
que 37% das quais foram relacionadas com 
saúde. Foram ainda registados 373 incêndios 
urbanos e mais de 300 incêndios rurais. “Isto 
resulta do facto de estarmos num município 
que, para além da sua dimensão, exige o 
acompanhamento de uma diversidade de 
solicitações e intervenções várias”, explicou 

o responsável que agradeceu ainda o apoio 
que a Câmara Municipal de Gaia tem prestado 
à corporação, mais concretamente no que se 
refere à mais recente recruta de efetivos. Os 
novos recrutas devem ser incorporados em 
julho ou agosto, tal como referiu Eduardo Vítor 
Rodrigues, presidente da Câmara Municipal 
de Gaia, admitindo ainda que este número 
poderá ultrapassar o esperado. “Como as 
contas do Município já estão no verde, poderá 
haver margem para contratar mais do que duas 
dezenas”, referiu. 
A cerimónia incluiu ainda uma visita à renovada 
sala-museu do quartel, onde foi descerrada 
uma placa de homenagem ao Chefe Ajudante 
Manuel Cabral, que faleceu em junho do ano 
passado. 
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Gaia inicia projeto-piloto de apoio  
a famílias no pagamento de rendas 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai avançar com um projeto-piloto de ajuda a 
famílias em dificuldades para pagar a renda de casa. Em causa estão os agregados que têm 
dificuldade para arrendar no mercado normal mas estão acima dos critérios exigidos para 
terem direito a uma habitação social. Na prática, a autarquia disponibilizar-se-á para, ao longo 
de seis meses, comparticipar a renda de casa e, ao mesmo tempo, fazer uma intervenção junto 
dos beneficiários, capacitando-os para que depois possam reassumir a tarefa de pagamento 
integral da prestação.
A medida insere-se no programa «Gaia + Inclusiva», devendo arrancar com uma dotação de 60 
mil euros. A verba poderá ser revista depois de testado o programa-piloto e avaliada a procura, 
sendo que caberá às técnicas sociais das juntas de freguesia sinalizar as pessoas que poderão 
beneficiar desta medida. Quanto aos casos em que a capacitação, pelo emprego por exemplo, 
não se revê possível ao longo dos seis meses, tudo será reavaliado para que, no final desse 
período, não se deixe de acompanhar as pessoas. Este projeto visa todo o território de Vila 
Nova de Gaia.

Gaia vai 
acompanhar  
idosos que  
vivem
sozinhos
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ELEVADOR NOS PAÇOS 
DO CONCELHO É MAIS UMA APOSTA 
NAS ACESSIBILIDADES PARA TODOS

A Câmara de Vila Nova de 
Gaia vai renovar a sua frota 
ambiental e adquirir viaturas de 
monda térmica para substituir o 
uso de pesticida na limpeza de 
ervas daninhas na via pública. A 
Câmara e a empresa Águas de 
Gaia ganharam candidaturas no 
âmbito do POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos. 
A candidatura da Câmara 
Municipal diz respeito a um 
montante de cerca de 75 mil 
euros, ao passo que a das 
Águas de Gaia refere-se a 
aproximadamente 60 mil euros.
“Trata-se de candidaturas 
ligadas em parte às obras e 
em parte à gestão ambiental 
e jardins, substituindo 
veículos antigos por veículos 
elétricos cofinanciados pelo 
Governo através dos fundos 
comunitários”, explicou Eduardo 
Vítor Rodrigues, acrescentando: 
“aproveitamos a oportunidade 
para adquirir mais viaturas de 
monda térmica que permitirão 
reforçar o que a SUMA (Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente, SA) 
já está a fazer e acabar de vez 
com o uso de pesticida em 
Vila Nova de Gaia”. Recorde-
se que, em março, a autarquia 
avançou que começaria a 
utilizar equipamentos de 
monda térmica para limpeza de 
ervas daninhas na via pública, 
substituindo o uso de pesticida.

A inauguração do elevador no edifício dos 
Paços do Concelho, cujo acesso é efetuado 
pela área dos serviços administrativos, integra 
a primeira fase de um processo que tem como 
objetivo conceber melhores acessibilidades 
para todas as pessoas, num momento que 
contará com a presença da Secretária de Estado 
da Inclusão das Pessoas com Deficiência, 
Ana Sofia Antunes. Tratando-se de um imóvel 
emblemático, enquanto imagem da Edilidade, 
era importante não desvirtuar a sua identidade 
e, como tal, a intervenção efetuada foi delicada 
e pouco intrusiva. A empreitada, cujo valor 
rondou os 63 mil euros, “é o primeiro passo 
para garantir que todos tenham acesso ao 
salão nobre e à presidência, numa estratégia 
que a autarquia pretende que abranja todos 
os equipamentos do Município”, explicou 
Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara 
Municipal de Gaia. Assim, posteriormente, 
serão ainda colocados rampeamentos nos 
serviços técnicos do Município e instaladas 
casas de banho para pessoas com mobilidade 
reduzida. Mas o trabalho não fica por aqui. 
“Vão ser realizadas obras no antigo edifício da 
PSP, localizado na Avenida da República, para 
ali serem instalados serviços de atendimento 
municipais à face da rua e, deste modo, 
responder de perto às necessidades de pessoas 
com mobilidade condicionada”, assegurou 
Eduardo Vítor Rodrigues.  

A eliminação de barreiras arquitetónicas no 
espaço público, nas zonas comuns e nos 
interiores dos edifícios do parque habitacional 
social e nos serviços municipais constituirá 
uma das prioridades a prosseguir pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia. 
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Gaia já tem monumento  
de homenagem ao associativismo 
Por sugestão da Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, a 
Câmara Municipal ergueu um Monumento ao Associativismo, localizado 
na Rotunda Diogo Cão, em Mafamude. Coletividades ligadas à música, 
teatro, folclore, arte, desporto, entre outras, foram, deste modo, 
homenageadas com uma obra com a assinatura da escultora Helena 
Fortunato. Um dos complementos mais importantes deste monumento 
é a iluminação. Foram colocados projetores embutidos no solo, com 

raios luminosos verticais, de baixo para cima, de forma a não perturbar a visão de automobilistas 
e transeuntes. 

FOI DADO MAIS UM PASSO IMPORTANTE 
NO TRABALHO QUE A CÂMARA MUNICIPAL  
DE VILA NOVA DE GAIA TEM PROCURADO 
PROMOVER NO SENTIDO DE CRIAR CONDIÇÕES  
IGUALITÁRIAS DE ACESSIBILIDADE.

Gaia quer 
reduzir uso
de pesticida 
na via 
pública 
renovando 
frota
ambiental
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AS  CON TAS  DA  CÂMARA  
E  A  VERDADE  DAS  CON TAS
O Executivo Camarário, no âmbito do seu 
dever, apresentou na Assembleia Municipal 
as contas (contabilidade) referentes ao ano 
de 2016.
Na ocasião, a maior parte dos Deputados e 
Presidentes de Junta presentes com direito a 
voto consideraram as referidas contas exem-
plares, afinando pelo mesmo diapasão do 
Presidente da Câmara, que não se poupou a 
autoelogios.
Após aprovação no final do ano passado do 
Plano e Orçamento para 2017, o executivo já 
veio por duas vezes submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, duas revisões orça-
mentais.
A segunda revisão aconteceu em 11/5 com um 
reforço de 805.500,00 €, para a mesma sub-
rúbrica, Outros Serviços.
Convém informar que esta mesma rúbrica 
acomodou em 2016 o valor de 704.579,00 €, 
e em 2015, 549.993,00 €.

Os Deputados do CDS/PP, foram os únicos a 
questionar o Presidente do Executivo quanto 
aos valores contabilizados na Sub-Rúbrica Ou-
tros Serviços, que depois de reforçada na 2.ª 
Revisão do Orçamento, acomoda agora a im-
portância de 13.612.860,00 Euros, cerca de 9% 
do Orçamento Total de 159.988.910,00 Euros.
E a questão é pertinente e mantém-se a dú-
vida.

Sabendo que o POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade para as Autarquias Locais) de-
termina que esta Sub-Rúbrica assume carácter 
residual no contexto das aquisições de servi-
ços. Sabendo que o mesmo POCAL determina 
que “só lhe devem ser afetadas as despesas 
que, não possam ser classificadas nas rúbri-
cas tipificadas do respetivo subagrupamento”, 
continuamos a perguntar o porquê deste ele-
vado montante.
Sabemos que as contas terão de ser certifica-
das pelo Revisor de Contas contratado pela 
Autarquia. 
Mas também sabemos que esta Sub-Rubrica 
foi reforçada após a aprovação do Orçamento. 
O que não sabemos é qual a verdadeira razão 
para estes reforços, a que se destinam e qual 
a finalidade.
Os deputados do CDS/PP com assento na 
Assembleia Municipal continuarão atentos e 
prontos a denunciar eventuais manigâncias. 

■ Faustino Bernardo - Deputado municipal do grupo CDS/PP

REFORMA ADMINISTRATIVA, REPOSIÇÃO DE FREGUESIAS,  
DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS

-  UMA  OPORT UN IDADE  PERD IDA  
POR  ( IN )AÇÃO  DO  PS
A extinção de freguesias foi uma medida 
imposta por PSD e CDS contra a vontade 
expressa pelas populações e pelos órgãos 
autárquicos.
Milhares de freguesias foram extintas e 
fundidas sem ter em conta as especificidades 
de cada território, surgindo freguesias 
com enormes áreas, de que é exemplo 
uma freguesia em Alcácer do Sal com área 
superior à da ilha da Madeira, ou freguesias 
com número de habitantes superior à maioria 
dos municípios, de que é exemplo a “união de 
freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso”: 
com mais de 52 mil habitantes, equipara-se 
ao Marco de Canaveses e é maior que 253 
Municípios! 
E as promessas de mais capacidade de 
intervenção, reforço de meios e coesão 
territorial não foram cumpridas, e quem 
perdeu foram as populações.
Perdeu-se proximidade. Perdeu-se 

representatividade política. Perdeu-se 
participação popular. Perdeu-se identidade 
cultural. Perdeu-se capacidade reivindicativa. 
Hoje, os eleitos estão mais afastados das 
populações. Têm mais dificuldades em 
acompanhar e dar resposta aos problemas e 
preocupações das populações. 
A nova composição da Assembleia da 
República saída das eleições de 2015 tinha 
a oportunidade soberana de reverter esta 
malfeitoria, e isso mesmo foi proposto 
pelo PCP, há um ano, portanto com tempo 
suficiente antes do novo ato eleitoral: 
propunha-se que se pudessem repor as 
freguesias extintas, respeitando a vontade das 
populações e as posições assumidas pelos 
órgãos autárquicos, sem esquecer que é à 
Assembleia da República que cabe decidir 
sobre a criação de freguesias.
Mas o PS, numa atitude lamentável, travou 
essa possibilidade, preferindo adiar por mais 

quatro anos a resolução deste problema e 
apresentando em “alternativa” uma discussão 
sobre “descentralizações” e “delegações 
de competências” o que, na prática, adia 
mais uma vez o preceito constitucional de 
Regionalização.
As propostas que vão sendo conhecidas 
no âmbito dessa “reforma administrativa” 
confirmam os receios de que se esteja, 
mais uma vez a caminhar no sentido da 
desresponsabilização do Estado central num 
leque de competências e atribuições – na 
Educação, na Habitação, nos Transportes – 
que conduzirão a um enfraquecimento do 
Poder Local e o sobrecarregarão com novos 
encargos financeiros sem que daí resulte 
maior coesão social, maior justiça e equidade, 
ou melhor rentabilização de recursos.
As acções – e inações – do PS nesta matéria 
são um risco para as populações e o Poder 
Local. Por isso a CDU as rejeita.

■ Paula Baptista - Deputada municipal da CDU
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PREPARAR O FUTURO
No mundo atual, o espaço está em constante 
e (cada vez mais) rápida mudança. O que hoje 
é dado como seguro e estável é, no amanhã, 
uma incógnita.
Quando se gere algo que é de todos (seja um 
espaço ou dinheiro, por exemplo), deve-se ter 
a preocupação de efetuar uma gestão sem 
excessos, rigorosa, de modo a proporcionar o 
melhor possível no momento presente, mas de 
maneira a que o futuro não acarrete constrangi-
mentos para todos e para uma comunidade em 
geral. É a chamada gestão sustentável.
A atual gestão do município de V. N. Gaia, 
no dia em que assumiu o seu destino, tomou 
também consciência do legado de muitos e 
variados processos que teria de solucionar, 
devido não só ao peso económico/financeiro e 
aos valores avultados envolvidos, mas também 
aos custos que poderiam vir a incidir nas pes-
soas, instituições e empresas. Por essa razão, 
assumiu uma gestão cuidadosa, inteligente e 
rigorosa, na defesa do cidadão e na procura de 
soluções exequíveis, de forma a resolver esse 
passado sem pôr em causa o futuro.
Passou a pagar dívidas (mais de 128 milhões) e, 
em simultâneo, equilibrou as contas (estamos, 
agora, a atingir o verde ao nível do défice).
Acabou com os juros de mora ( juros de calo-
teiro, sobre o dinheiro que era pedido, não se 
cumprindo depois o acordado) e que ascen-
diam a mais de 1,5 milhões /Ano. Graças ao 

trabalho deste executivo, em 2017 não haverá 
juros de mora.
Apostou na Educação, reabilitando e requali-
ficando imensos espaços escolares. Investiu 
nos jovens e ajudou os pais (com os programas 
Gai@prende+ e Gai@prende+ (i)), contribuindo 
para a melhor formação das crianças como 
adultos de amanhã.
Aliviou a carga fiscal dos gaienses, através do 
IMI e da fatura da água, libertando recursos às 

famílias (refira-se que isto foi feito em tempos 
de vacas magras, quando em tempos de opu-
lência, nos anteriores mandatos, as taxas foram 
sempre cobradas pela taxa máxima legal).
Olhou-se para a mobilidade das pessoas e fez-
se um enorme investimento em obras de reabi-
litação de arruamentos que facilitam o dia a dia 
dos gaienses. Realce-se o alargamento da A1, 
a construção das rotundas dos Bombeiros. Vol. 
Carvalhos e de Santo Ovídeo, a garantia de 
construção do Metro até Vila d´Este, passando 
pelo hospital e a ligação da Avenida de Gaia 
ao mar.
Foram criadas condições para uma melhor 
prestação nos cuidados de saúde no concelho, 
com a construção do Novo Hospital de Gaia, 
a reabilitação do Polo 2 e a construção de 2 
novos postos de saúde (Madalena e Vilar de 
Andorinho).
Investiu-se numa nova imagem, feita de rigor, 
honra, transparência, compromisso e credibili-
dade da palavra.
Muito mais se poderia escrever. No entanto, a 
grande aposta nas pessoas, nas empresas, na 
criação de emprego, no tratamento equitativo 
de todos, potencializando múltiplas soluções e 
garantias de que os recursos do município não 
seriam postos em causa no futuro, são aspetos 
que, associados ao anteriormente referido, nos 
levam a dizer: hoje, em Vila Nova de Gaia, faz-
se um presente e prepara-se o futuro.

■ Joaquim Tavares - Líder do Grupo Municipal do Partido Socialista

MAIS GAIA, MAIS PARTICIPAÇÃO
O país vive um défice de participação cidadã. 
São vários os estudos que têm vindo a dar 
corpo teórico e científico a esta premissa. E é 
difícil fugir dela. Basta olhar para os atuais ní-
veis de abstenção nos últimos atos eleitorais: 
as eleições não são tudo, mas continuam a 
enviar-nos sinais de preocupação. A descren-
ça na “classe política” – termo que evito utili-
zar pois confunde os vários sujeitos políticos 
em ação – invadiu a opinião geral sobre o 
próprio papel que a política deve ter. Em ano 
de Eleições Autárquicas, a pergunta impõe-
se: será que, também ao nível do poder local, 
essa desconfiança é real? E, se sim, como tem 
sido combatida?
A resposta à primeira questão é um claro 
Sim. Os casos de corrupção, ajustes diretos, 
a desajustada política do betão e a economia 
baseada no favor e no compadrio minaram 
as relações entre os executivos camarários e 
os eleitores. Mas, quatro décadas depois das 
primeiras eleições autárquicas, que novos 
mecanismos é que foram implementados para 
aproximar a política dos cidadãos?
O Orçamento Participativo é um mecanismo 
que aposta numa lógica de democracia parti-

cipativa, permitindo aos cidadãos influenciar, 
discutir e decidir sobre os orçamentos públi-
cos, geralmente o orçamento de Câmaras Mu-
nicipais e outros organismos do Poder Local. 
Para que tal princípio se transforme em rea-
lidade, todo o processo costuma contar com 
assembleias abertas e periódicas e etapas de 
negociação com os próprios representantes 
políticos. Algumas países da América Latina 
como o Brasil ou, no Norte da Europa, a Fin-
lândia ou a Noruega, são alguns exemplos a 
nível mundial que implementaram este meca-
nismo de participação democrática e inclusiva.
O geógrafo David Harvey, numa das suas 
últimas obras publicadas -  “As Cidades Rebel-
des: Do direito à cidade à Revolução Urbana”, 
fala-nos justamente da importância da partici-
pação democrática numa era onde a cidade 
– engolida pela especulação imobiliária, por 
negócios alheios ao interesse público, expulsa 
os mais vulneráveis desse mesmo direito – o 
de poder escolher onde viver.
O Orçamento Participativo deve, por isso, ser 
um instrumento de inclusão social. Quando 
os excluídos são chamados a tomar a palavra, 
então essa participação já significa que o 

poder autárquico vai, pelo menos, ter de lidar 
com uma realidade até então escondida ou 
pouco discutida.
Infelizmente, em Vila Nova de Gaia, como em 
muitos outros concelhos do país, o Orçamento 
Participativo ora não existe, ora a sua função é 
adulterada. Concursos escolares onde o pré-
mio é uma linha de financiamento camarário 
para que os alunos desenvolvam um projeto 
escolar é, sem dúvida, uma proposta meritória 
e que deve merecer mais apoio e alargar-se 
a mais áreas do quotidiano de uma cidade. 
No entanto, talvez não possamos intitular este 
tipo de programas como verdadeiros Orça-
mentos Participativos e estamos ainda longe 
de um horizonte de democracia mais plena.
Aproximar os gaienses do quotidiano político 
do concelho não pode ser apenas um slogan 
ou um horizonte abstrato, tão abstrato que 
nem os que o reproduzem têm a capacidade 
de deslindar o caminho para ele. Ao invés, 
repensar o tipo de ligação que almejamos 
entre os órgãos autárquicos e os cidadãos do 
concelho é conseguir dar-lhes voz, seja ela 
para apoiar, criticar o executivo camarário ou 
até forçar novas discussões. 

■ Luís Monteiro - Deputado Municipal do Bloco de Esquerda
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S IM,  FO I  POSS ÍVEL !
Chegados ao final do mês em curso, o Mu-
nicípio, como entidade autárquica onde se 
integra como orgão deliberativo a Assem-
bleia Municipal, estará, pela primeira vez em 
muitos anos, abaixo do limite legal de endivi-
damento! 
 Ora, como pude alertar na única inter-
venção que fiz perante o plenário, em 
setembro de 2014, enquanto 1.º Deputado 
eleito para a Assembleia Municipal, con-
vém, agora, em junho de 2017, recordar 
que “as exigências dirigidas à capacidade 
de endividamento do Estado levaram a As-
sembleia da República a aprovar duas Leis 
, a Lei nº 73/2013, de 03 de setembro e a 
Lei nº75/2014, de 12 de setembro, esta com 
a indicação de entrar em vigor, justamente, 
a 30 de Setembro, ou seja, um dia depois 
das eleições autárquicas”.
 Assim, desde o afastamento da obrigatorie-
dade de adesão do nosso Município ao FAM, 
garantido nesse exercício de 2014, os autar-
cas dos dois órgãos do Município, Câmara 
e Assembleia Municipal, puderam conviver 
numa situação de normalidade política, afas-
tado o risco de estarem todos reduzidos a 
uma gestão controlada. 
O órgão deliberativo ficou liberto de se trans-
formar numa assembleia legitimadora da 
vontade imperativa de entidade não eleita, 
tecnocrata por definição, portanto distante 
e insensível às realidades e necessidades 
financeiras dos municípios.
 Desde esse marco histórico, resultante da 
redução substancial de passivo da autarquia 
em 32 milhões de euros, logo em 2014, 
temos estado a realizar a que já é maior re-
dução de passivo financeiro autárquico num 

mandato – 128 milhões de euros retirados à 
dívida! 
 Durante os últimos três anos e meio do 
mandato, não raras vezes, dava comigo a 
pensar como foi bom no plano económico e 
financeiro, mas especialmente no plano ético 
e político, enquanto Deputado e Presidente 
da Assembleia Municipal ser cúmplice da ac-
tividade do executivo camarário!
 Do afastamento do recurso ao Fundo de 
Apoio Municipal, até agora, em especial a 
partir deste mês de junho, eu e todos os De-
putados municipais, sem excepção, podere-
mos, perante os cidadãos afirmar a capacida-
de da Autarquia de cumprir os compromissos 
que forem assumidos com os gaienses.
 Antecipar o que poderia ser o tempo actual 
se não tivéssemos prosseguido o caminho 
feito pelo Município, dá a ideia da verdadeira 
hecatombe, social e política que se teria aba-
tido sobre todos os agentes políticos, mas 
especialmente sobre os gaienses.
 Com esta reflexão pretendo, enquanto primei-
ro representante mais votado pelos gaienses, 
instituir esta situação económica e financeira 
do Município, em momento de efetiva dignifica-
ção da Política,  bem como desta Assembleia, 
de todos os Senhores Deputados, mas também 
de todo o Executivo Camarário.
 Só em normalidade democrática poderemos 
todos, na pluralidade democrática das várias 
convicções e opções, com todos os poderes 
atribuídos aos Municípios pela Lei, em De-
mocracia e na República, com finanças equi-
libradas e com respeito com pelos compro-
missos assumidos, olhar sem reservas todos 
os gaienses, no quadro de representação 
que estes nos outorgaram, podendo assim 

assumir-nos com reforçada dignidade, quer 
no governo da autarquia, quer na oposição!
 “O exercício da política suporta sempre risco 
– escrevi em 2014 – mas a postura institu-
cional e estratégica de preservar o passado 
para melhor garantir o futuro, sendo passível 
de desapontamento junto de muitos, é por 
norma garante dos melhores resultados para 
todos”.
Quando se dirige, ou se representa, uma 
sociedade com mais de 300.000 pessoas, 
os políticos têm de assumir em determinados 
momentos um olhar mais longo e mais largo 
para um futuro que terá de continuar a dar 
resposta, em cada dia, desde os “pequenos” 
problemas dos cidadãos, aos que são indis-
pensáveis à sua qualidade de vida, como 
são a educação, a economia, o emprego, a 
saúde, a Segurança Social, o desporto e mo-
bilidade, numa visão integrada e estratégica 
que é tarefa de todos os autarcas eleitos 
tenham as funções que tiverem executivas 
ou deliberativas.
Ao longo deste mandato, perante os resul-
tados alcançados pela acção do Executivo, 
bem como pelo desempenho desta Assem-
bleia, construímos as condições para fazer 
frente às necessidades dos nosso Munícipes, 
quer pela capacidade renovada de as avaliar, 
quer pela capacidade de as resolver através 
de escolha de políticas públicas estratégicas 
e sustentáveis!
 
SIM, FOI POSSIVEL!
 
Pelas nossas próprias mãos, foi possível cum-
prir o dever de levantar mais alto o esplendor 
de Gaia, do Norte e de Portugal

■ Albino Almeida - Presidente da Assembleia Municipal de V.N. Gaia

JOGOS JUVENIS DE VILA NOVA DE GAIA
Os Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia são 
uma verdadeira oportunidade para os jovens 
tomarem contacto com a prática desportiva 
e experienciarem novas atividades. Provavel-
mente, para alguns deles, atrevo-me a dizer, 
são a primeira oportunidade para se envolve-
rem na competição desportiva. 
A fórmula encontrada em 1981 pelo Prof. 
Miranda de Carvalho, muito justamente con-
siderado o pai dos Jogos Juvenis, revelou-se 
de larga visão e mantém-se atual. 
Ao retomar a realização dos Jogos Ju-
venis em 2015, com o envolvimento das 
Juntas de Freguesia, o Sr. Presidente da 
Câmara – Prof Dr. Eduardo Vítor Rodrigues 
e o Sr. Vereador do Desporto – Dr. Gui-
lherme Aguiar, pôs-se fim a um interregno 
absurdo e abriu-se aos jovens a possibi-
lidade de praticar desporto ou de terem, 

pela primeira vez, contacto com a prática 
desportiva. 
A edição de 2015, que retomou a realização 
dos Jogos Juvenis, contou com 5 modalida-
des (Andebol, Atletismo, Futebol, Ginástica, 
Ténis de Mesa), com 105 equipas envolvidas, 
num total 1.100 participantes na fase concelhia. 
Na edição 2016, as modalidades passaram 
para o dobro. Mantiveram-se as 5 modalida-
des do ano anterior e foram adicionadas mais 
5 modalidades (Desporto adaptado, Natação, 
Voleibol, Xadrez, Basquetebol), num total 
1500 participantes na fase concelhia. 
A inclusão do desporto adaptado deu uma 
nova dimensão aos Jogos Juvenis. A prática 
desportiva é mais um pilar da política munici-
pal para a inclusão. O desporto evidencia e 
dá visibilidade às capacidades de cada um, 
combate o sedentarismo e a exclusão, bem 

como promove a integração social. 
A edição deste ano acrescentou-se o Bad-
mínton, num total de 11 modalidades, tendo 
o número de participantes (atletas e equipas 
técnicas) atingido os 1700 participantes. 
Ao responderem presente, os Jovens Gaien-
ses fizeram dos Jogos Juvenis um programa 
verdadeiramente único, que poderá ser 
determinante para vivências desportivas futu-
ras, mas que, acima de tudo, ficará marcado 
nas suas memórias. 
Um cumprimento e um agradecimento muito 
especial para todos os que tiveram a missão 
de planear, organizar e coordenar a edição 
de 2017 dos Jogos Juvenis Gaia. Todos con-
tribuíram com os seus saberes e exemplar 
dedicação, para que a organização fosse de 
elevado nível e que todas as atividades de-
corressem como planeado. 

■ Carlos Vergueiro - Líder do Grupo Municipal «Juntos por Gaia»
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