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Caminhar por Gaia e
Jardins em Movimento.

De Maio até Setembro,
todos os domingos, a

Câmara Municipal, através
da Gaianima, quer

proporcionar à população
uma actividade física

orientada, regular e
vocacionada para a

promoção da saúde e
bem-estar através de

caminhadas nas Orlas
Marítima e Ribeirinha.

Em simultâneo, quem
aceitar o desafio poderá, en-
tre outros benefícios, ter
acesso gratuito a alguns
rastreios (tensão arterial, ín-
dice de massa corporal e fre-

Pela saúde e bem estar
Câmara
incentiva a caminhar

quência cardíaca).
O projecto Caminhar por

Gaia, pelo segundo ano «no
terreno», faz-se de quatro
passeios pedestres, junto da
Orla Marítima, nas manhãs
de domingo, num percurso
de 4Km com actividades
desportivas nos pontos de
partida e intermédios dos
percursos.

A primeira caminhada -
das Pedras Amarelas, ao
Parque Desportivo da Praia
de Marbelo; a segunda, do
Senhor da Pedra até ao
Centro de Educação Am-
biental; caminhada número
três, do Cais de Gaia ao Lar-
go da Afurada e finalmente
a quarta caminhada, da Pis-
cina da Granja à praia junto
ao Hotel Solverde. Aos in-
teressados em participar
basta comparecerem nos lo-
cais indicados, pelas 10h de
cada domingo e ainda se ha-
bilitam a rastreios feitos pela

Fundação Portuguesa de
Cardiologia, um dos parcei-
ros neste projecto.

Já o projecto Jardins em
Movimento assenta em três
pilares fundamentais – exer-
cício físico, a família e os va-
lores culturais, a revitaliza-
ção dos jardins e espaços
verdes.

Os jardins Soares dos
Reis, Morro, Lavandeira e S.
Caetano foram os escolhi-

dos e serão palco de jogos
tradicionais e actividades de
academia, num total de
duas horas de actividade ao
ar livre. Todas as actividades
estão abertas à participação
da população em geral,
sobretudo a grupos familia-
res.

Estes projectos contam
com parcerias como clubes
e ginásios, monitores, nutri-
cionistas, fisioterapeuta e a

A apresentação do pro-
jecto da piscina de Pedroso,
integrada no Complexo Des-
porto representa “a concre-
tização de um sonho de
dois homens”, Filipe Me-
nezes e António Tavares.

O vice presidente da Câ-
mara, Marco António Costa,
lembrou isso e a importân-
cia destes investimentos “a
pensar nas pessoas, não
são obras para a fotogra-
fia”. Destacou a qualidade
do projecto “soberbo”, enal-
tecendo a mão-de-obra da
Câmara “temos dos melho-
res técnicos devemos, co-
mo temos sempre feito,
privilegiar a «prata da ca-
sa»”.

Esta obra representa um
investimento na ordem dos
dois milhões de euros, de-
verá estar concluída dentro
de um ano segundo pers-

Piscina de Pedroso
Rentabiliza complexo

pectiva do vereador do des-
porto, Guilherme Aguiar.

Feita uma prospecção do
mercado o vereador con-
sidera que bem se justifica
a construção de mais esta
piscina “temos uma média
de 3 mil utentes/ano na
Escola Municipal de Nata-
ção.” Lembrou a propósito
o sucesso da piscina de Le-
ver, um equipamento no inte-
rior do concelho cuja procura
cedo excedeu as melhores
expectativas.

Desta feita o novo equipa-
mento em Pedroso tem co-
mo «pedra de toque», ren-
tabilizar aquilo a que chama
a «jóia da coroa», que é o
complexo Desportivo “o me-
lhor de toda a Área Me-
tropolitana.” A  piscina é
apenas mais um dos vários
equipamentos que ainda vão
nascer «à volta» do Com-

plexo de que é sobejamente
conhecido o Estádio Jorge
Sampaio palco de alguns
jogos da Selecção Nacional
dos Sub-21. Com dois tan-
ques de aprendizagem, um
de 25X21 e outro de 21X15,
com oito pistas a as con-
dições ideais a que todas as
faixas etárias, saibam ou
não nadar, possam frequen-
tar o equipamento, mesmo
bebés; faz parte do equipa-
mento uma bancada amoví-

vel, um ginásio de fisiotera-
pia e muitas mais valias que
farão desta piscina, realça
Guilherme Aguiar, “o que há
de melhor a nível do país
e de certeza com uma
procura muito grande por
parte da população”, con-
cluiu na cerimónia de apre-
sentação do projecto.

A obra deverá estar con-
cluída dentro de um ano, o
investimento ronda os dois
milhões de euros.
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já referida Fundação Portu-
guesa de Cardiologia.

Promover actividades
física desportiva; mobilizar a
comunidade para a impor-
tância dos espaços verdes;
a participação de diferentes
faixas etárias na prática de
actividades físicas e dina-
mizar os jardins públicos do
município são alguns dos ob-
jectivos que estes projectos
tentam alcançar.

Senhor da Pedra integrado no percurso «Caminhar por Gaia»...


