
3 17 de Setembro de 2008 -  A VOZ DE GAIAC O N C E L H O

Editor
ial

Não há dúvida, somos um povo voltado para o desenrasca.
Podemos não ter uma propensão natural, para aproveitar as boas
oportunidades, mas venha lá um evento qualquer que junte milhares
de pessoas e, de preferência, que não dê trabalho, lá está em cada
esquina um português «esperto».

Exemplo disso, os dois dias que trouxeram a Gaia e ao Porto
milhares e milhares de pessoas para assistirem ao Red Bull Air Race.
Falamos de Gaia, por maior conhecimento de causa, mas para lá
chegarmos «atravessamos» o Porto e o cenário era idêntico.

Boa parte das ruas de acesso às ribeiras estava cortada ao trânsito
pelo que o evento não contribuiu muito para encher os bolsos dos
arrumadores. Para mal deles e o bem de quem teve que andar a pé
uns bons quilómetros se queria assistir ao espectáculo.

Á parte isso, desengane-se quem pensava que isto seria uma
«barrigada», para os cafés e restaurantes das redondezas. Não foi
tanto assim e sabe-se porquê. Ou pelo menos, o que «prejudicou» o
negócio. Por algumas ruas fora era ver uma banca montada, uma
bacia ou balde cheio de gelo onde estavam mergulhadas umas cervejas,
umas águas, uns sumos e o vendedor de ocasião a apelar à sede de
quem passava.

Azar, parecia que este ano, ninguém tinha sede! Bom, não estava
um calor de rachar é certo, mas entre gastar um euro ou euro e meio e
aguentar a sede até chegar a casa, toda a gente parecia optar pela
segunda alternativa, muitos outros já se habituaram a andar com a
garrafa de água atrás. O negócio esteve mal para estes vendedores.

Depois era ver bancas e roulotes espalhadas ao longo das vias de
maior afluência. Os pregos, os cachorros, as sandes mistas a preços
mais convidativos que nos cafés ou restaurantes, estes últimos viram
goradas as expectativas de um dia em cheio.

Como se não bastasse, foi uma oportunidade até para associações,
como os escuteiros; na tentativa de angariarem receita para as suas
actividades, montaram também banca, vendiam mais barato que nas
roulotes e criou-se um «ciclo», de concorrência desleal. Sim, não deixa
de o ser. Todos têm direitos e se se fazem á vida, mais ainda, mas
convenhamos que não é justo. Sem as despesas que tem um
estabelecimento de portas abertas todo o ano, estes «desenrascas»
governaram-se. Contra isso nada, haja quem tenha habilidade, mas os
outros foram penalizados. É a vida!

Á parte tudo isto, os verdadeiramente espertos, pensamos, foram
as boas centenas que saíram de casa bem cedo, mas «armados» de
lancheira porque nestas coisas já se sabe que a fome aperta e a vida
não está para brincadeiras. A receita é quase sempre a mesma – uns
rissóis, uns pastéis de bacalhau, uns panados, uns sumos, sandes, etc.
tiveram algum trabalho em casa, também gastaram algum, mas nem
sequer tiveram que se deslocar do local onde acamparam para irem
petiscar.

Antes dos comes e bebes já largas centenas de «armados em
espertos», tinham tentado ganhar algum alugando a sua varanda, o
seu pátio, a janela enfim qualquer ponto de onde alguém mais
endinheirado quisesse ver o espectáculo sobre uma outra perspectiva.
Mas esta gente é louca? Não, faz-se à vida! Mas pagar para ver um
espectáculo que é de graça não faz muito sentido.

E se no caso dos particulares a coisa ainda vá que não vá, já nos
espaços públicos, a situação tornou-se absurda. Cobrar a entrada no
Palácio de Cristal para ver o Red Bull, um espaço público onde se entra
de graça, é de bradar aos céus.

Mas pronto, são desenrascanços dos portugueses. As expectativas
deste Red Bull não eram sobre quem seria vencedor, mas quem iria
ganhar mais com este evento. Ás duas por três, se uns estavam
maravilhados outros já diziam «é a mesma coisa, fazem todos o mesmo
quem viu no ano passado...».

O acontecimento arrastou milhares às margens do Douro criando
um cenário lindo divulgado por todo o mundo, se mais não fosse por
isso já valeria pena.

Tudo o resto, todo o aproveitamento político ou social à volta do
Red Bull, disso não rezará a história quando se falar cá e lá fora do Red
Bull Air Race. Ainda bem, de certeza estragaria a grandiosidade do
espectáculo.

H.C.

Finalmente, ao fim de
quase quinze anos o início
das obras, a Urbanização

de habitação social do
Monte Velho, na freguesia

de Lever, composta por
doze fogos foi inaugurado
sob o nome «Padre Vítor

Melícias».

Num investimento que
ronda mais de um milhão e
trezentos mil euros, o em-
preendimento de T3 duplex
conta ainda no rés-do-chão
com dois grandes espaços,
um destinado á Banda Mu-
sical e outro ao Rancho de
Lever, além de um gabinete
de Apoio Social, como é po-
lítica da empresa Gaia So-
cial.

A obra, recorde-se, este-
ve parada muitos anos, por
vicissitudes várias, entre
elas a falência do emprei-
teiro; arrancou em definitivo
em Julho de 2006, está
pronto a ser habitado.

Nas palavras do presi-
dente da empresa Municipal
de habitação, Marco António
Costa, o empreendimento
“era um monumento à
inércia, já quase ninguém
acreditava que viesse a
ser concluído”, mas foi e
“valeu a pena esperar,
sob a batuta do presi-
dente da Câmara esta é
mais uma obra concluí-
da.”

Não só pela localização,

Lever
Empreendimento
Padre Vítor Melícias

mas pela dimensão, apenas
doze fogos, este “é um mo-
delo a seguir”, no que a ha-
bitação social diz respeito.

Na oportunidade, Marco
António Costa dirigiu pala-
vras de reconhecimento pe-
lo trabalho do presidente da
Junta, Manuel Gama “um
autarca exemplar, dedi-
cado á freguesia, quer
sempre mais e melhor,
devo dizer que tem sido
uma honra e orgulho tra-
balhar com ele.”

O presidente da Câmara,
Filipe Menezes, traçou uma
resenha do que era Gaia,
nas várias vertentes, mas so-
bretudo na habitação “ilhas
espalhadas como cogu-
melos, no interior ou no
centro da cidade.” Lem-
brou que só ao nível de in-
tervenção, “mais de 4000
casas, outras tantas famí-

lias com outra qualidade
de vida, outro orgulho em
dizerem de onde são e
onde moram.”

O primeiro pensamento
que o Padre Vítor Melícias
teve quando soube da inten-
ção da Câmara em dar o seu
nome a este equipamento
foi: “não sou digno.” Obras
como esta “devem ser
mostradas, elevar, ver o
trabalho”, com palavras de
reconhecimento a Filipe Me-
nezes e a mensagem: “da
solidariedade entre todos
resulta o trabalho.”

Das gentes de Gaia tem
boas recordações “Gaia foi
muito generosa com a
causa de Timor, um povo
que considera solidário de
grande humanismo”, tudo
acrescido ao grande orgulho
de dar o nome a esta
equipamento.
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