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Gaia
em boa maré

O concelho de Gaia não passou despercebido aos
olhos de ninguém durante o Verão. Desde 15

quilómetros de praias distinguidas com bandeira
azul a novos projectos escolares, passando pelos

típicos concertos “Marés Vivas” à estreia do Red
Bull Air Race World Series, Gaia foi sinónimo de

progresso, beleza e animação.
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Gaia Azul

O município de Vila Nova de Gaia conseguiu,
obter mais uma vez, o galardão da Bandeira
Azul em todas as zonas balneares da sua
costa. Ao todo são 17 praias e 15 quilómetros
de Bandeira Azul.
Desde 1999 que a empresa Águas de Gaia,EM
desenvolve um contínuo esforço para que as
praias do concelho primem pela segurança e
higiene.
Todas as zonas balneares possuem apoios
equipados com WC para deficientes, postos
SOS e balneários, além de áreas próprias de
estacionamento. O acesso às praias é
facilitado pela rede de infra-estruturas, que
liga o concelho, e pela de autocarros e de
caminhos-de-ferro pela qual é servida. Nestas

zonas balneares pode também encontrar-se
áreas de lazer, com actividades recreativas e
desportivas como surf, pesca, caça submarina
e áreas próprias para crianças.

• Lavadores • Salgueiros

• Canide Nor te • Canide Sul

• Madalena Nor te • Madalena Sul

• Valadares Nor te • Valadares Sul

• Dunas Mar • Francelos

• Francemar • Sãozinha

• Senhor da Pedra • Miramar

• Mar e Sol • Aguda

• Granja

Praias com Bandeira Azul

Marés Vivas

O município de Gaia, em parceria com a Porto
Eventos, voltou a organizar um dos maiores
espectáculos musicais da região Norte. Este
festival de Verão tem sido essencial para a
descentralização das iniciativas que tendem a
ocorrer na capital, sendo das poucas desta
dimensão a ter lugar na área metropolitana do Porto.
Este ano, as areias da praia do Areinho, em
Oliveira do Douro, receberam cerca de 15 mil
pessoas desejosas de ver as actuações do
cartaz musical. A noite de 15 de Agosto ficou marcada pela

presença em palco dos Da Weasel que tudo
fizeram para agradar aos seus fãs, tocando
músicas do seu recente álbum “Amor, Escárnio
e Maldizer”, e os clássicos “Re-Tratamento” e
“Tas na Boa”. Os ingleses The Chemical
Brothers ofereceram ao público um alucinante
espectáculo de música com cenários hilariantes
e muitos efeitos sonoros e visuais.
O festival Marés Vivas deverá voltar para o
próximo ano para preencher o Verão dos
gaienses.
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A VL2 foi inaugurada por Luís Filipe Menezes e
contou com a presença de centenas de pessoas
que quiseram prestar homenagem à escritora.
Agustina Bessa-Luís foi representada pela filha
que referiu como a mãe sempre gostou de viver
junto ao rio, aquela avenida com o seu nome
era, sem dúvida, uma homenagem adequada.
O presidente da Câmara de Gaia e Carlos Lage,
presidente da Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)
defenderam durante a cerimónia, que a escritora já
deveria ter sido galardoada com o Prémio Nobel.

Ases pelos Ares

As margens do Rio Douro acolheram, nos dias
31 de Agosto e 1 de Setembro, a 8ª Etapa da
Red Bull Air Race World Series. Foram mais de
seiscentos mil espectadores que encheram as
ruas de Gaia e do Porto, curiosos para verem o
que prometia ser um grande espectáculo aéreo.
Durante dois dias, as estradas ficaram
congestionadas, os transportes públicos lotados
e todos os locais de onde era possível assistir à
prova reservados.
Várias foram as pessoas que se deslocaram de
outras cidades e países para estarem presentes
naquela louca corrida de aviões, o que tornou a
estreia do Air Race, no maior evento desportivo
da história em Portugal.
Durante o espectáculo era visível o
encantamento do público ao ver os aviões
sobrevoar o Rio Douro. A prova ficou marcada
pelas acrobacias dos pilotos e a rapidez que os
aviões atingiam, até 400 km/h. Dos 13
candidatos ao 1º lugar, sobressaíram Steve
Jones (Team Matador) e Mike Mangold (Team
Cobra), que lidera a classificação geral. Com
uma diferença de 0,38 segundos, Steve Jones
sagrou-se vencedor da etapa, após um duelo
final surpreendente.
Para as duas autarquias, o evento realizado só
pode ser motivo de orgulho para todos os
habitantes do Grande Porto e, uma prova que
têm a capacidade e o espírito necessário para
albergar uma iniciativa como esta.
O Red Bull Air Race continuará a correr pelo
Mundo e, estará de regresso a Portugal em
2008 e 2009, tal como os presidentes das duas
câmaras confirmaram.  

Campus Escolares

Luís Filipe Menezes apresentou, no dia 22 de
Agosto, um novo projecto – “Campus Escolares”-
para melhorar o sistema educativo em Vila Nova
de Gaia.  Esta iniciativa, com um conceito
inovador, permitirá revolucionar o sistema
pedagógico no concelho e, tem como principal
objectivo transformar até 2013 as escolas em
locais de grande qualidade com uma realidade
educativa de excelência. A aposta vai para a
qualidade e não para a quantidade de escolas.

O 1º Campus a ser construído será na Serra do
Pilar e servirá de modelo para todos os outros.
Neste espaço, os alunos terão à sua disposição
várias valências, nomeadamente, recintos
desportivos, ateliê de artes, espaços
multimédia, bibliotecas, entre outros. Cada
aluno poderá explorar o conhecimento mais
desejado, sendo cada um dos Campus voltado,
temática e pedagogicamente, para as mais
diversas áreas do saber.
As freguesias de Arcozelo, Madalena, São Félix
da Marinha, Pedroso, Vilar do Andorinho,
Mafamude e Avintes, incluem-se no projecto
que Luís Filipe Menezes refere como uma forma
de cumprimento da essência do estado social,
que prevê a universalidade e a gratuidade na
educação para todos.

Homenagem a Agustina Bessa-Luís

No dia 30 de Agosto decorreu o descerramento
da placa comemorativa da inauguração da via

VL2, baptizada como Avenida Agustina Bessa
Luís. Esta obra, que inicia na Rua da Bélgica e
conflui junto ao Cabedelo, na Baía de S.Paio,
visa impulsionar o investimento nas freguesias
da Afurada e de Canidelo, que agora já podem
usufruir de novas acessibilidades.


