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Gaia vai endividar-se
em 18,5 milhões para
investir em estradas

Passeio
Público

Aeroporto aos
poucochinhos?

Jornal de Notícias

A FECHAR

Câmara diz que a operação não hipoteca as contas
municipais. Beneficiará a rede viária e pavilhões
ALFREDO CUNHA /GLOBALIMAGENS

Dinheiro também servirá para reabilitar o edifício dos Paços do Concelho

Miguel Amorim
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OUTROS ASSUNTOS

Nova ponte
INVESTIMENTO A Câmara de

Gaia vai contrair um empréstimo de 18,5 milhões de
euros para investir na rede
viária e em pavilhões. Entre
as vias a melhorar consta a a
Estrada da Rainha. O multiusos dos Arcos de Sardão e
o pavilhão de Vilar do Paraíso serão outras infraestruturas a beneficiar. A reabilitação do edifício dos Paços
do Concelho e a instalação
de um sistema eletrónico de
acesso ao Centro Histórico
completam a lista.
A proposta foi aprovada
em reunião de Câmara, com
a abstenção do PSD, que levantou algumas questões,
mas não votou contra “por

Os sete concorrentes
aprovados têm até
outubro para apresentar os projetos
para a ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, a ligar Gaia e Porto.

Fogo de artifício
O espetáculo pirotécnico da noitada de
S. João teve um custo de 46 mil euros,
que será dividido,
em partes iguais, pelas câmaras de Gaia e
do Porto.

Cinco dias para ver
o melhor da Trofa
CERTAME Dois anos depois,

a Expotrofa está de volta,
desta feita à Alameda da Estação, entre a próxima quinta-feira e domingo. A iniciativa da Câmara da Trofa pretende ajudar a divulgar as
empresas da região, bem
como os artesãos e as associações do concelho.

VOZ

Sérgio Humberto
Presidente C.M. Trofa

“É um regresso
aguardado. [...]
Tem a capacidade
de mobilizar os
trofenses”

se tratar de uma despesa de
investimento”.
Eduardo Vítor Rodrigues
sublinhou que o empréstimo “não hipoteca o que
quer que seja”. Lembrou
que o erário da Câmara está
no “verde” e que, nesta altura, o Município tem contas positivas na ordem dos
“35,9 milhões de euros”.
Também aprovado foi o
lançamento do novo concurso para construir o Centro de Saúde dos Carvalhos,
agora de seis milhões de euros, pois o anterior concurso
ficou deserto. Na habitação,
será lançada uma oferta de
aquisição de imóveis, de
41,5 milhões, para arrendamento acessível. O Instituto da Habitação (IHRU)
comparticipa a 100%. 

“Tal como em edições anteriores, a oferta gastronómica está assegurada com a
presença das tasquinhas
que mobilizam muitos trofenses e visitantes”, observa a Autarquia. A animação
musical estará a cargo de
Augusto Canário & Amigos,
Zé Amaro e Banda Myllenium, entre outros.
O certame encerra com
um desfile de moda aberto
a todos os estabelecimentos
do concelho. 
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Paula Teles

Especialista de Mobilidade Urbana

Somos ótimos a resolver urgências avulso. Os melhores do
Mundo, diria. Nas soluções imediatas, a nossa criatividade e resiliência é infinita.
Mas somos um desastre na planificação ou na sua ausência!
Veja-se os incêndios, as catástrofes meteorológicas, a covid!
Mas nesses momentos será por
solidariedade?! Tenho dúvida,
diria mais por reação epidérmica, que nos move nesses momentos de forma ilimitada.
Por isso, o megaproblema da localização do aeroporto a que assistimos recentemente é um
problema que me incomoda
profundamente! Com tantas localizações estudadas, o problema deixou, há muito, de ser técnico e passou a ser um problema
político! Cinquenta anos para
decidir a localização de uma infraestrutura desta importância
é simplesmente inadmissível!
Na realidade, a resistência de
Lisboa sempre foi enorme. A capital nunca quis que o aeroporto
saísse do atual local.
O novo aeroporto é urgentíssimo em 2022! Por isso, ainda
bem que de vez em quando há
um murro na mesa para se tomar uma decisão! Se é a mais assertiva, não creio! Mas que se
decida já. E que se inicie uma
planificação à séria da rede de
aeroportos a nível nacional. Precisamos urgentemente de tomadas de decisão. E porque são
obras que vão envolver um gigante investimento, apela-se,
ainda, à total transparência do
processo.
O tempo de hoje é demasiado
veloz para o adormecimento público sobre os dossiês.
Será que vamos continuar a estudar e, enquanto isso, a ver os
aviões passarem junto à cabeça
dos lisboetas?! Ou aguardamos
um acidente grave para decidir?!
Chega de decidirmos aos poucochinhos!

Jogos do Eixo Atlântico na Maia
ABERTURA Cerca de 2400 atletas de 28 concelhos do Norte de Portugal e da Galiza (Espanha) participam na XIV
edição dos Jogos do Eixo Atlântico, que decorrerão na
Maia. A cerimónia de abertura oficial realizou-se ontem
à tarde. A competição para jovens até 16 anos, que se prolonga até sexta-feira, inclui diversas modalidades, como
andebol, voleibol, basquetebol, futebol de sete, natação
e atletismo e desporto adaptado (natação e atletismo).

Abertas
inscrições para
corrida infantil
no Porto

Feira do Livro
de S. João da
Madeira entre
sexta e domingo

DESPORTO Estão abertas as

CULTURA A Praça Luís Ribeiro acolhe entre sexta-feira e domingo a Feira do
Livro de S. João da Madeira. Além dos tradicionais
stands, haverá conversas
com escritores, apresentações de livros, sessões de
autógrafos, momentos
musicais e atividades para
os mais novos. Mais informações em www.biblioteca.cm-sjm.pt.

inscrições para a “Corrida
Shamir Portucale dos Pequeninos”, marcada para
dia 17, às 9.30 horas. Dirigida a crianças entre os
seis e os dez anos, a prova
terá um percurso de meio
quilómetro, com partida e
chegada junto à Ponte
Luís I, no Porto. A inscrição pode ser feita pelo site
www.eventsport.pt.

Rio Leça é tema de exposição
MAIA Foi inaugurada ontem e estará patente até ao fi-

nal de agosto, na Junta de Freguesia de Moreira, na Maia,
uma exposição de fotografia e de pintura de alunos da
Associação Mais Vida da AEPPR – Associação dos Antigos Alunos da Escola Primária de Pedras Rubras. O rio
Leça e as suas margens são o tema da mostra, que estará aberta aos visitantes durante as horas de expediente
da Junta.

