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Foi em 2005 já com o
actual presidente da
direcção, Fernando

Lopes Vieira, que os
estatutos do Lar Santa
Isabel foram alterados

por forma a possibilitar
o apoio à Infância e à

Juventude. Estava dado
o primeiro passo para a

concretização do sonho,
a criação de uma

creche.
A inauguração teve lugar

na passada semana e Fer-
nando Vieira quis agradecer
a todos quantos contribuí-
ram para dar resposta a uma
lacuna que se fazia sentir.

A presença de Filipe Me-
nezes a par de muitas ou-
tras figuras como o director
do Centro Distrital do Porto
do Instituto de Segurança
Social, Luís Cunha, “trans-
mite um sinal de reconhe-
cimento, pelo trabalho
que vimos prestando à co-
munidade.” Aliás, já no ano
passado, a Câmara atribuiu
à instituição a Medalha de
Mérito Cívico do Município,
precisamente pelos serviços
prestados à comunidade.

Importante, lembrou Fer-
nando Vieira, “esta obra
não é só da direcção, mas
de um conjunto de pes-
soas, que desde o início
se empenharam e cola-
boraram, para que pas-

sasse a ser uma realidade
aquilo que antes foi um
pequeno sonho.”

Uma palavra de apreço
para Pereira Dias «o sonha-
dor», que o actual presidente
destaca, “tivemos a sorte
de o ter connosco, asso-
ciado e amigo”, vice presi-
dente de Fernando Vieira na
anterior direcção e presi-
dente do Lar Santa Isabel du-
rante alguns anos.

A Creche Santa Isabel
estabeleceu protocolos com
outras instituições, designa-
damente, Creche e Jardim
de Infância D. Emília de Je-
sus Costa, Jardim de Infân-
cia Salvador Caetano e  Ana
Caetano, Centro Social de
Santo Ovídio o Regaço, As-
sociação de Jardins Escola
João de Deus, Jardim dos
Pequeninos, Fundação Cou-
to, Associação Social Re-
creativa e Cultural Trim-trim.
Graças a estes protocolos
“as nossas crianças, após
o período de frequência
na nossa Creche, até aos
36 meses, podem ter ga-
rantia de inscrição nessas
instituições até ao perío-
do escolar”, o que também
merece uma palavra de reco-
nhecimento de Fernando
Vieira.

O presidente da Assem-
bleia Geral, que ao longo de
vários anos foi vereador na

Câmara de Gaia, deputado
à Assembleia da República,
Governador Civil e actual
presidente da Câmara Mu-
nicipal do Marco de Canave-
zes, Manuel Moreira,consi-
derava este “um dia
maior”, pois a abertura da
Creche “dá uma resposta
positiva a um antigo an-
seio da instituição.” Ao
mesmo tempo, pela oportu-
nidade “enobrece o aniver-
sário da instituição, a co-
memorar este ano as Bo-
das de Diamante.”

Fundada com o objec-
tivo, conseguido, de prestar
“grandes serviços de as-

Creche Santa Isabel
Do sonho à realidade

sistência aos mais pobres,
aos mais desfavorecidos”,
encontra agora uma comple-
mentaridade nas novas va-
lências que funcionam em
instalações “que honram o
concelho”, pelas condições
criadas e por tudo que ainda
virá “continuar a valori-
zar”, é o lema da institui-
ção. Para o presidente da
Câmara, Filipe Menezes,
estas obras repre-sentam
“uma lógica das institui-
ções sólidas na socieda-
de portuguesa.” Gaia é
bem o exemplo “quando os
cidadãos se organizam
conseguem dar resposta

...na abertura da cerimónia as crianças interpretaram algumas canções...

...após os discursos, seguiu-se a visita às instalações...

Educadoras interpretaram o conto da Rainha Santa Isabel ...


