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Desenvolvimento
sustentado
Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Gondomar é uma das
maiores do país. A obra, projectada pelo Arquitecto
Luís Miranda, marca o centro da cidade de Gondomar,
devido à sua imponente dimensão. Com quatro pisos,
a biblioteca está divida em áreas infanto-juvenil e de
adultos e equipada com as mais modernas tecnologi-
as, numa área de 3.166 metros quadrados. O valor
total do investimento foi de cerca de três milhões de
euros, comparticipados pelo Ministério da Cultura,
através do Instituto Português do Livro e das Bibliote-
cas. Valentim Loureiro, presidente da Câmara de Gon-
domar, classifica este espaço de “a Casa do Saber e
do Conhecimento”.

Gondomar é um dos maiores
e mais populosos concelhos

da Área Metropolitana do Porto
e também um dos que mais

tem crescido nos últimos anos.
A criação de uma série
de infraestruturas, que

abrangem as mais diversas
áreas, é um factor que tem

vindo a contribuir para
o desenvolvimento

de um concelho cujo potencial
de crescimento é ainda

muito grande.
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Hospital-Escola em Gondomar

Cerca de 35 milhões de euros é o valor do investi-
mento previsto para a criação do futuro Hospital-Escola
de Gondomar, que resultou de uma parceria entre a
Câmara Municipal, que disponibilizou os terrenos, e a
Universidade Fernando Pessoa (UFP). A infraestrutura,
cujas obras já tiveram início, entrará em funcionamento
até finais de 2011. O ensino das Ciências da Saúde é
uma das vertentes do projecto, à qual se associará,
também, a área de prestação de cuidados de saúde e,
ainda, uma zona comunitária e de serviços sociais.
Mas é a parte social que torna este projecto pioneiro.
Para além da vertente hospitalar e pedagógica, o equi-
pamento irá partilhar espaços com a comunidade local.

estudo, disponibilização de camas em internamento,
descontos em inúmeros serviços, apoios sociais a
várias instituições ou espaços para actividades (e
colectividades locais).

Valentim Loureiro, considera que o Hospital-Esco-
la será de extrema importância no desenvolvimento
do município. “É um protocolo histórico, marcante e
de extraordinária importância para Gondomar. O equi-
pamento vai ser bom, quer para os gondomarenses,
quer para a Área Metropolitana. Vai criar um novo
movimento social e será um ponto de dinamização”.

Metro chega a Gondomar

Até ao final do ano entrará em funcionamento a
Linha de Metro de Gondomar que vai ligar Fânzeres
ao Estádio do Dragão. Após uma longa fase de inde-
finições, a empreitada de construção da nova linha
foi determinada em 2008. Mário Lino, então minis-
tro das Obras Públicas, Transportes e Comunica-
ções, elogiou a intervenção de Valentim Loureiro.
“Sou testemunha das inúmeras vezes que se «bateu»
para que esta linha avançasse no terreno e o seu
grande empenho na realização desta obra”, afirmou o
então ministro.

As simulações feitas aos tempos de viagem indi-
cam que será possível chegar de Fânzeres ao Estádio
do Dragão em 18 minutos e que cerca de nove minu-
tos será o tempo necessário para ir do Dragão a Rio
Tinto. De Fânzeres à Trindade estima-se um período
de viagem de cerca de 26 minutos, e até à Casa da
Música de 30.

Com a entrada em funcionamento do novo troço,
que se prevê possa vir a movimentar mais de 12
milhões de passageiros por quilómetro, serão adici-
onados à rede de Metro mais sete quilómetros de
linha e dez novas estações - Contumil, Nasoni, Nau
Vitória, Levada, Rio Tinto, Lourinha, Baguim, Carrei-
ra, Venda Nova e Fânzeres.

Multiusos exemplar

Inaugurado em 2007, com a assinatura do arqui-
tecto Siza Vieira, o Multiusos de Gondomar está
preparado para receber eventos de carácter económi-
co, social, cultural e desportivo, nacional e interna-
cional, e todas as modalidades de pavilhão como

Auditório, jardins públicos, espaços associativos e ou-
tros serviços pretendem, assim, transformá-lo num es-
paço inovador que envolva a população local.

A UFP, que irá fazer o investimento, vai proporcionar
aos gondomarenses vários benefícios como bolsas de
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andebol, voleibol, basquetebol, hóquei em patins,
futsal, ginástica desportiva e ténis.

A infraestrutura, que ocupa uma área de mais de 30
mil metros quadrados e custou cerca de 15 milhões
de euros, possui três bancadas fixas, com capacidade
para 4.216 lugares sentados e uma quarta bancada
amovível, para permitir a montagem de um palco ou
para alargamento da área de exposição, em eventos de
carácter económico e comercial. Em realizações des-
se género, a capacidade estende-se até aos seis mil
lugares. Além do pavilhão central, é constituído por
edifício de apoio, com salas para congressos, auditó-
rios, salas de imprensa e até um segundo pavilhão
desportivo, também com medidas internacionais e uma
bancada e um parque de estacionamento com cerca de
700 lugares.

Proximidade com os munícipes

Valentim Loureiro é um grande apreciador da ma-
neira de ser dos gondomarenses. “São pessoas afec-
tuosas, simpáticas, respeitadoras, solidárias e com
um coração de ouro” assegura.

Uma das principais “conquistas” do autarca foi a de
estabelecer uma política abrangente, sem exclusões,
com especial atenção para os mais carenciados. “Fazer
política é trabalhar para ajudar a resolver os problemas
de todos os gondomarenses, ajudando-os a serem mais
felizes”, refere o autarca, cuja vida se apoia em três
grandes pilares: a família de sangue, a família gondo-
marense e a gestão da autarquia. Natural de Viseu e a
morar no Porto, Valentim Loureiro tem na população de
Gondomar a sua “família adoptiva”.

Num dia normal chega à Câmara bem cedo. Lê os
jornais, recebe os munícipes em audiência, trata de
questões formais da autarquia, almoça num restau-
rante local e acompanha as obras em desenvolvimen-
to. Um dia normal pode também ser ocupado no exte-
rior, a falar com as pessoas e a ouvir os seus anseios,
tentando ajudar a solucionar as questões que lhe são
apresentadas.

Comparece num elevado número de cerimónias pú-
blicas realizadas em Gondomar, desde uma simples
entrega de prémios de um Torneio de Sueca, a uma
visita ministerial ou de um Prémio Nobel da Paz. Valen-
tim Loureiro afirma-se por ser um autarca que está pró-
ximo dos gondomarenses. 


