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Há quantos anos existe o CIC?
O colégio já é uma instituição centenária. No

ano lectivo 2007/08 completou cem anos. E foi
fundado pelo Padre António Luís Moreira. Em 1950,
sensivelmente, quando a saúde dele já era
debilitada e por motivos familiares ele - como nós
[Congregação Missionária de Santo António Maria
Claret] tínhamos adquirido em 1949 o seminário -
falou com os responsáveis de então se
poderíamos 'deitar a mão' no colégio. Temos o
colégio desde 1950, nós missionários claretianos.

Qual foi o grande propósito da criação deste
colégio?

O colégio foi criado em 1907, logo após a
questão da abolição das Ordens Religiosas, uma
situação política que estava ainda muito 'quente'.
Na altura aqui estava fundado o Seminário
Diocesano que funcionou onde era o antigo edifício
Lar Juvenil dos Carvalhos. Como estava muito
acesa essa questão política acharam por bem
fundar um colégio. Foi uma maneira desses
alunos estudarem e não serem vistos como
seminaristas e depois dar uma resposta a essa
gente que queria estudar. Foi de certo modo um
subterfúgio que o Padre António Luís Moreira viu
para continuar essa obra.

Os objectivos de então são os mesmos de
agora?

Ao longo da história tudo vai mudando. Em cem
anos muita coisa foi mudando. Mas a
responsabilidade, a seriedade, o empenho, o
esforço e tudo isso que então estariam presentes
quando foi fundado isto,  hoje continuam a ser
vertentes que se mantêm.

Quantos alunos têm actualmente o CIC?
Sensivelmente 1800 alunos.

Quantos pertencem ao internato?
Perto de 80 alunos.

Quer desmistificar a ideia comum de colégio
interno?

O nome de Colégio Interno dos Carvalhos
perdurou. E hoje em dia, o mesmo número de
alunos já é muito menor do que então. Em 1990,
quando vim para cá, eram mais ou menos 160
alunos internos. Quando nós tomamos conta
disto, em 1950, grande parte dos alunos estavam
cá e havia um número de internos muito elevado.
Não posso precisar o número ao certo. Ficavam
cá e só iam a casa nas férias do Natal, Pascoa e
as férias grandes. Entretanto isso foi modificando.
Claro que em 1950 não havia escolas como há
hoje, mesmo nas zonas mais interiores do país. E
ainda bem que as há hoje. Já não há necessidade

nós fazemos o acompanhamento mais próximo a
esses tais alunos. Também nos procuram por
essas circunstâncias. Não é - e gostaria de deixar
isto bem claro - não é procurar o colégio para
remediar situações (embora possa acontecer
alguma situação dessas). Se um pai quiser deixar
aqui o filho porque não consegue fazer nada dele…
paciência… os pais são os principais educadores.
Ate porque para haver admissão de um aluno
interno tem que haver, da parte do aluno, essa
vontade de estar interno e da parte dos pais
também. Outra coisa é o aluno querer vir para cá e
os pais não quererem, ou o contrário. Não dá. Tem
de haver acordo e o aluno tem de estar motivado
para isso. Até porque lhe é perguntado isso
mesmo: "Queres vir mesmo para o internato?"

O que difere este colégio dos outros colégios?
Tirando a questão do internato que é obvia…

Cada escola tem a sua maneira de trabalhar. O
seu projecto educativo. E é por isso que a escola
se rege. Depois, o nosso colégio diferente dos
outros tem, por exemplo, os cursos do ensino
secundário que são muito específicos. E além disso
têm uma estrutura diferente de outros
estabelecimentos de ensino. No 10.º ano o aluno
não escolhe um curso. Escolhe uma área. Vamos
supor na área de ciências e saúde. O aluno poderia
escolher o curso de biotecnologia. Ou de química.
Ou de animação sócio-desportiva. Ele não é
obrigado a escolher de imediato um curso. Escolhe
uma área que tem estes três cursos. E ao longo
do 10.º ano tem disciplinas base para estes três
cursos. No final ele já tem bases para escolher
um dos três.

Quais são as áreas mais procuradas?

Colégio Internato dos Carvalhos
aposta na formação

Filho da terra. Defensor acérrimo da freguesia e da

importância de cada um dos lugares que a compõe.

Padre Joaquim Cavadas está no Colégio Internato

dos Carvalhos há 20 anos. Acredita que qualquer

pessoa deve ser solidária para com o próximo,

principalmente se este for mais desfavorecido. Uma

instituição exemplar, com mais de 100 anos, mas

com um pensamento jovem e actual.

de grande
deslocação dos
alunos. Os pais que
queriam dar mais
educação aos filhos
tinham de procurar
colégios internos
porque era a forma
de os alunos
estudarem. Ou eram
colégios ou
seminários. Ia muita
gente para o
seminário e não
seria muito pela
vocação, mas sim
para estudar.

Terá tendência
a extinguir a parte
do internato?

Eu penso que não. Este ano, mesmo ao nível
do secundário não conseguimos dar resposta aos
alunos que nos procuravam…

Para internato?
Mesmo para o internato. Nós temos dois pisos

para internato. Um piso para os alunos do 5.º ao
9.º ano e outro para os do secundário. E a este
nível está completo. Hoje a sociedade tem outras
questões. Quando tomamos conta disto havia
muita gente das nossas ex-colónias que punham
os filhos cá a estudar. E por isso tinha muita
procura.

E continua a ser assim?
 Continuamos a ter alunos vindos de Angola

aqui a estudar. E temos de outras zonas. Por
exemplo, temos aqui um caso de um senhor da
Suécia antigo aluno do colégio que gostava de
meter o filho. Mas não pode vir para cá devido aos
estudos que lá tinha, sobretudo ao nível do inglês.
Ao nível do secundário também tem havido uma
maior procura devido ao nosso tipo de cursos. E
depois há outro motivo. Os alunos que nos
procuram já são irmãos…

É como uma família…
Exactamente. Ou pais que cá andaram e por

ventura também tenham andado no internato. Ou
irmão de alunos que já aqui andaram devido aos
nossos cursos. Isto é uma questão. A outra questão
diz respeito ao facto dos pais às vezes terem de ir
trabalhar para o estrangeiro e, naturalmente, não
podem dar o acompanhamento que gostariam aos
filhos. Ao colocá-los no internato à semana, mas
ao fim-de-semana estão com a família. Com os
avós, ou eventualmente os tios. Durante a semana
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Pressing
empresa jornalística comunicação e

imagem, unipessoal lda.

pressing@net.novis.pt

UTC Turismo
Desde viagens de longo-curso, passando por visitas de estudo ou
passeios escolares até muitos outros eventos, estamos preparados
para fornecer um óptimo serviço, com excelente qualidade.

A UTC investe continuamente na modernização da sua frota, colocando
à sua disposição autocarros com assistência e manutenção permanente,
em oficina própria, dotados das mais modernas tecnologias, conforto e
qualidade, respondendo assim às necessidades de um mundo cada vez
mais competitivo e exigente.

Pensando sempre na comodidade e segurança dos passageiros,
dispomos de uma frota de modernos autocarros com lotações entre 18
e 59 lugares, equipados com ar condicionado, wc, tv/vídeo/dvd, áudio
individual, estofos em couro, sistema GPS e cintos de segurança.

Contacto
Av. Dr. Moreira de Sousa, 805
4415-384 Carvalhos
tel. 227 860 780 | fax. 227 828 433
email. geral@utc.pt | www.utc.pt

A área de ciência e saúde é bastante procurada.
Mas todas as outras são. Por exemplo a de artes
gráficas. A de ciências e tecnologia também é
muito procurada, já que tem o curso de informática
integrado. No geral, enfim, depende do gosto dos
alunos, mas no geral, todos os anos ficam alunos
de fora. Só este ano ficaram cerca de 200 alunos
de fora.

Não acha imperioso que a disciplina de
Formação Cívica - que vocês leccionam - faça
parte do plano curricular de todos os
estabelecimentos de ensino?

As escolas podem não ter essa disciplina como
Formação Cívica, mas podem ter outras áreas que
também tem essa vertente. Nós temos essa
disciplina, dada por professores, porque achamos
que é uma vertente na formação do aluno. Damos
muita primazia à parte intelectual do aluno, mas
também damos importância à parte física, tran-
scendental (e por isso também temos a parte da
disciplina moral religiosa e católica) porque o aluno
é um todo.

Uma das preocupações do CIC é a social. Por
exemplo, recentemente, aderiram à Campanha
de Luta Contra a Lepra no Equador e ao Projecto
de Reservatório de Água. Porquê?

Nós somos uma congregação religiosa que
está implantada nos cinco continentes. A parte de
Portugal tem missão em Angola e em São Tomé e
Príncipe. E como congregação missionária
estamos também em sintonia ao nível da província
em Portugal. Temos essa vertente da
solidariedade com áreas mais carenciadas. Estas
são apenas algumas que tomamos conta este
ano. Também fazemos sempre o peditório para a
luta contra a lepra. Como tínhamos essa vertente
de trabalho - porque é em consonância com a
nossa procuradoria das missões - o colégio
apostou nesses dois. E ultrapassou as nossas
expectativas. É também uma maneira dos nossos
alunos terem em conta que se calhar eles têm
muito - ou o essencial - e os outros não têm nada
e precisam de ajuda. Sensibilizar os alunos para
estarem atentos a estas situações. Não apenas
em Portugal, mas também a um nível um pouco
mais alargado. Mas também temos feito
campanhas mais locais. É maneira de sensibilizar
toda a escola para estas vertentes. 'Ninguém é tão
rico que não tenha nada para dar e ninguém é tão
pobre que não tenha nada para receber'. É uma
maneira de fazer com que os outros sejam mais
felizes.

No próximo mês vai ser celebrado o Dia do
Colégio. O que está programa para esse dia?

Há uma estrutura que é sempre cumprida.
Haverá sempre uma celebração. Este ano como o
dia 24 calha a um sábado adiamos para segunda-
feira para termos todo o corpo docente a celebrar.
O dia 24 é o dia de Santo António Maria Claret, por

isso é o Dia do Colégio.
Normalmente há celebração,
a parte lúdica e há ainda uma
sessão onde se entregam,
por exemplo, diplomas aos
alunos que terminam 12.º
ano, medalhas de mérito aos
melhores alunos de curso, ou
eventualmente a algum
colaborador docente ou não.

Há um ano, a Câmara
Municipal decidiu oferecer
os manuais escolares a
todas as crianças do 1.º ano
do ensino básico do
concelho. O que pensa desta
medida?

Se for para todos os
alunos, do António ao Zé
Manel - para correr todo o
abecedário - acho bem. Assim
ajuda algumas famílias que
possam estar a atravessar
dificuldades económicas.

Sente que tem sido um
forte motor de
desenvolvimento para a
freguesia?

Isso não deveria ser eu a
dizer. Isso teria de ser a
freguesia a dizê-lo. Mas, acho
que sim. Penso que é um
pólo implementador da
cultura aqui ao nível da
freguesia, desde já pela sua
situação estratégica e pelo
número de alunos. É mesmo
uma referência ao nível local,
nacional e até mesmo
internacional. E depois,
quando se fala na questão da
vantagem do colégio para a
visibilidade para a freguesia
acho isso fundamental. Até
pelas pessoas que por aqui
passaram que têm papel so-
cial activo na sociedade. Por
exemplo, ao nível da câmara
de Gaia temos dois exemplos
claros. Dois alunos que
frequentaram o colégio: o Dr.
Guilherme Aguiar e o Dr.
Fontemanha. Antigos alunos
nossos. E quem diz isso, há
outros como por exemplo o
eurodeputado Paulo Rangel.
São apenas alguns nomes
que me surgiram. O colégio
está situado na freguesia de
Pedroso, concretamente no

Lugar dos Carvalhos. Onde está uma escola há dinamismo. Eu há
pouco tempo contei entre restaurantes, cafés, padarias aqui, nesta zona
próxima, há cerca de 40. Quer dizer, isso é representativo do envolvimento
de uma escola - neste caso do colégio - traz a uma região. Quando não
há aulas, parece que caiu aqui uma 'bomba'. Parece que não existe
ninguém.

VILA DE PEDROSO



notícias de gaia

17.set.09
pág. 14

Maria Adelaide
cabeleireira

Alameda da Saudade, 59 R/C
Mosteiro

4415-254 Pedroso
Tel. 227 832 903

Venda de Rádios - Tv

Electrodomésticos e Mobílias

Rua S. Bento, 887 - Leirós
4415-338 PEDROSO VNG

Telf. 227 459 094 - Fax. 227 459 096

José OliveiraJosé OliveiraJosé OliveiraJosé OliveiraJosé Oliveira
de Sousade Sousade Sousade Sousade Sousa

Largo do Moeiro, n.º 148
4415-134 PEDROSO

Telf. 22 783 5175  *  Telm. 91 721 4159

O Coro Polifónico de Pedroso iniciou a sua
actividade em 1975, tornando-se rápidamente o
centro dinamizador da cultura musical na freguesia,
começando a organizar concertos corais e
instrumentais, de entre os quais se destacam os
Concertos de Natal no Mosteiro de Pedroso. O ano
de 1980 é um marco importante na vida do coro.
Do seu seio nasceu a Associação Musical de
Pedroso, para receber o apoio, nos campos
económico e formativo, necessário à interpretação
das obras de música erudita a que se propôs.

A partir de 1985, já sob a orientação do Profes-
sor Mário Claro, actual maestro, o coro promove e
participa em intercâmbios com grupos
congéneres realizando concertos de norte a sul
do país, ilhas e estrangeiro, recebendo os maiores
elogios da crítica.

Destacam-se as seguintes participações:  Fes-
tival de Letras Galegas, em Pontevedra; Festival
de Coros da Madeira (1991 e 1997); Encontro de
Coros de Angra do Heroismo na Ilha Terceira -
Açores;  Festival de Música Coral Airiños a Capela,
em Ferrol;  Comemorações do Dia de Portugal a
convite do Consulado Geral de Portugal em Vigo;
Comemorações do 5 de Outubro em 1998 no
Centro Cultural de Belém, com a presença do
Presidente da República, membros do Governo,
deputados e restantes convidados ( todos os
presidentes de junta do país). Recentemente
participou:

 Na IX Festa da Nai no Centro Cultural Nautilus
em Comesaña - Vigo;  Nas Festas de Verão da
cidade de Ferrol; XIV aniversário da Vila de Peroso;
Em Concertos em Guifões e Arcozelo; Na
Inauguração do Complexo Desportivo de Pedroso,
com a presença do Presidente da República, Dr.
Jorge Sampaio. Em Janeiro de 2005 deslocou-se
a Espanha (Galiza) para participar no concerto
comemorativo da geminação de Pedroso com
Moaña.

Com regularidade participa nos concertos de
Ano Novo e Reis em colaboração com a Orquestra
de Câmara de Pedroso.

Em 1984, o coro, em colaboração com a
Orquestra Simfónica do Porto, sob a orientação do
professor António Baptista e supervisão do Mae-
stro Silva Pereira, grava a "Glória em D M " de ª
Vivaldi.

O Director Artístico do Coro Polifónico de
Pedroso é, actualmente, o Prof. Mário Claro.

Associação Musical de Pedroso

Orquestra de Câmara de Pedroso
A OCP (Orquestra de Câmara de Pedroso) foi

criada no seio da Associação Musical de Pedroso,
através da realização de protocolos com a Câmara
Municipal de Gaia e com a Junta de Freguesia de
Pedroso. Tem como objectivo contribuir para o
desenvolvimento da sensibilidade para a música
erudita na região, assim como proporcionar a
jovens músicos uma experiência efectiva no
trabalho orquestral.

É formada por professores e alunos da Escola
de Música da AMP e também por jovens músicos
de Gaia e da Região Norte do País, envolvendo 38
elementos.

A OCP tem uma colaboração privilegiada com
jovens Solistas e Maestros, dos quais destacamos
Cesário Costa, Leonardo de Barros, António Saiote,
Zoltan Santa, José Atalaia, Manuel Ivo Cruz e
António Vitorino de Almeida.

Promovidos quer pela AMP, quer solicitados por
diversos organismos públicos e privados, já
realizou no Norte do País e Galiza mais de 80 con-
certos, sempre com agrado da crítica, sendo de
realçar:

    * Dia Mundial da Música.
    * Dia Mundial da Criança.
    * Concertos Didácticos para os alunos do

Ensino Básico e Secundário.
    * Concertos de Natal, Ano Novo e Páscoa.
    * Festival Internacional de Música de Gaia.
    * Museu do Carro Eléctrico.
    * Comemorações Garrett.
    * Festival da Madalena.
    * CRIDEM '99.
    * Vigo e Pontevedra.
    * Auditório Municipal de Gaia
Apresentou ainda vários concertos em

digressão pelo Norte do país, promovidos pela
Delegação do Norte do Ministério da Cultura.

A convite do Consulado Português em Vigo,
realizou o Concerto Comemorativo do Dia de Por-
tugal nesta cidade.

Em 1997 gravou em CD o Hino de Pedroso,
com o apoio da Radiodifusão Portuguesa.

Em 1999 colaborou na gravação de um CD para
a editora Poligram/Universal.

O Director Artístico da Orquestra de Câmara de
Pedroso é Altino Carvalho, elemento da Orquestra
Nacional do Porto.

Escola de Dança
Em Abril de 2002, a Escola de Música da

Associação Musical de Pedroso (AMP), abraçou
um novo projecto intitulado "Vem Dançar
Connosco" (inovador no que concerne aos
objectivos específicos da AMP até então), dirigido
pela professora Liliana Silva.

O sector de Dança da Escola de Música, era
inicialmente constituído por duas turmas, uma de
Dança de Salão Social de Adultos e uma turma de
MTV Kids.

Devido ao crescimento do projecto inicial, o
sector de Dança da Escola de Música é hoje Escola
de Dança "Dança Connosco" da AMP.

A Escola conta já com várias participações em
eventos, bem como organizações de Espectáculos
para apresentação dos trabalhos coreográficos
efectuados nas aulas de MTV e Dança de
Formação e apresentação do trabalho realizado
nas aulas de Dança de Salão.

Em Janeiro de 2005, foram seleccionados
alguns pares de Dança de Salão que vão iniciar,
em Abril, competição a nível nacional.

A Escola "Dança Connosco" conta já com vários
grupos distintos de alunos com idades
compreendidas entre os três e os cinquenta anos,
ao encargo da Professora e Directora Liliana Silva.

A Escola é assim constituída por: Turmas de
Dança de Formação  - Dos dois aos cinco anos;

Turmas de MTV Kids - Dos seis aos onze anos;
Turmas de MTV  - Dos doze aos 16 anos;
Turmas de Dança de Salão e Danças Latino-

Americanas Infantil;
Turmas de Dança de Salão e Danças Latino

Americanas para Adultos;
Turmas de Dança e Expressão  - Adultos.

In www.amp-pedroso.com

noticiasdegaia.wordpress.com
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Transportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  Fortunato

Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.

R de Gondenhães, 380  *  4415-244 Pedroso
Tel. 227 848 148  -  Fax. 227 826 190

Telm. 937 341 344

Transportes de Carga Geral Manicure - Pedicure - Estética

R. do Padrão, 58 - 1.º Sala 3
4415-284 Pedroso
Telf. 227 830 681

Celeste Marques
Cabeleireiros

Café  -  Snack-bar

PAI-QUIM

SERVIÇO DE CAFÉ E SNACK-BAR
REFEIÇÕES ECONÓMICAS DE 2.ª A SÁBADO

Travessa da Feiteira, 104   *   4415-223 PEDROSO
Telf. 227 641 161

ABERTO DIARIAMENTE

Encerra ao Domingo de Tarde

Pedroso é uma freguesia portuguesa do
concelho de Vila Nova de Gaia, com 19,65 km² de
área e 18 449 habitantes (2001). Densidade: 938,9
hab/km².

É a freguesia de maior extensão do concelho
de Gaia, sendo subdividida em 52 lugares e
servida por alguns dos principais eixos rodoviários
do norte do pais (EN1, AE1, IP1, IC1, Nó do Freixo).

A 10 Km da cidade do Porto, a vila de Pedroso
estende-se desde o Monte da Virgem até Grijó,
fazendo fronteira com Vilar de Andorinho (a Norte),
Avintes (a Nordeste), Olival (a Nascente), Seixezelo
(a Sul), Grijó (a Sudoeste), Perosinho e Canelas
(a Poente).

O nome de Pedroso tem origem no Castro do
Monte Murado (Castro Petrosos), que data do ano
7 d.C. Era um povoado castrejo habitado pelos
Turdulos Velhos, servido pela via que ligava
Olissipo (Lisboa) a Bracara Augusta (Braga). Em
1982, foram encontradas placas de bronze,
(Tesserae Hospitales), datadas de 7 e 9 D.C.,
consideradas os achados arqueológicos mais
importantes da década na Península Ibérica.
Pedroso faz, assim parte do principal roteiro
arqueológico de Portugal, constituindo, estas
placas, o documento escrito mais antigo sobre
Pedroso, a prova inequívoca da sua identidade
histórica, que remonta a muito antes da
nacionalidade portuguesa.

Mosteiro de Pedroso
O Mosteiro de Pedroso, principal monumento

da terra, foi doado por D. Gondezinho e, de acordo
com Frei Luís de S. Tomás, fundado no ano de 867
e acolheu no seu seio, Frei Pedro Julião, que foi

Vila de Pedroso
seu abade comandatário, que mais tarde foi
nomeado Papa João XXI.

Em Pedroso se feriu, na batalha de Pedroso,
em 1071, entre o rei Garcia da Galiza e o conde de
Portucale Nuno Mendes, donde resultou a vitória
do primeiro e a morte do último, ditando a
incorporação política do condado no reino da Galiza.
O lugar recebeu foral de D. Afonso Henriques, em
carta datada de 3 de Agosto de 1128.

Este diploma definia uma zona de influência
do Mosteiro de Pedroso, distribuída por 37
freguesias desde Vila Nova de Gaia a Santa Maria
da Feira, ao termo de Aveiro, do Vouga, ao concelho
de Lafões e à freguesia de Santa Eulália de Vila
Maior, concelho de Pereira Jusã.

Na área do Couto faziam-se nesse tempo todo
o tipo de actividades económicas. Além das terras
referidas, o Mosteiro ainda possuía 11 Igrejas, nas
quais tinha direito de representação:

Sanguedo, Fiães, Vale, Paramos, Machinhata
de Seixa, Riba UI, Souto, Milheirós, Vila Maior,
Seixezelo e Alquerrubim.

Em 30 de Junho de 1989, parte da freguesia de
Pedroso foi elevada à categoria de vila, respeitando
a vila dos Carvalhos, cujo principal centro está
inserido no território da freguesia de Pedroso.

Complexo Desportivo de Pedroso
O Complexo Desportivo foi estudado para ser

constituído por um estádio, um campo de treinos,
uma piscina olímpica, um pavilhão
gimnodesportivo e três courts de ténis; ocupando
uma área de cerca de 70 mil metros quadrados. A
primeira fase de construção deste complexo está

concluída. Nela insere-se a construção do estádio
e respectivos arranjos exteriores.

Estádio Jorge Sampaio
O Estádio "Dr. Jorge Sampaio" foi inaugurado

pelo presidente da República Jorge Sampaio e o
presidente da Câmara Municipal, Luís Filipe
Menezes, no dia 4 de Outubro de 2003. Tem
capacidade para aproximadamente 8500 pessoas,
contém bancadas a toda a volta, bancada VIP,
espaços destinados à comunicação social, sendo
a bancada norte coberta em toda a sua extensão
para melhor conforto dos espectadores.

Jaca Futebol Clube
Data de fundação: 30 de Junho de 1974.
Localização: Rua do Jaca Futebol Clube, nº 33,

Freguesia de Pedroso, Concelho de Gaia.
Sócios: O Jaca Futebol Clube conta

actualmente, com cerca de 250 associados.
Cores Oficiais dos Equipamentos do Jaca

Futebol Clube-Principal: Azul e branco - Alternativo:
Laranja e azul.

História da fundação -Um grupo de homens
reunido na única mercearia do lugar  "a mercearia
do Sr. Fernando de Almeida " decidiu avançar para
criação de um clube de futebol no lugar. A partir
desta ideia organizaram-se e assim nasceu o Jaca
Futebol Clube. Em 30 de Junho de 1974 era
inaugurada a Sede Social do Jaca Futebol Clube.
A Sede não era como a conhecemos hoje foi cre-
scendo à medida em que as necessidades do

Clube o exigiram e em função das po
A prática desportiva no Jaca Futebol Clube ·

Futebol de onze - Numa primeira fase, o Jaca
Futebol Clube dedicou-se à prática do futebol de
onze, atravésda participação em jogos e em
torneios particulares. Atletismo - O Jaca envolveu-
se também, no atletismo, igualmente amador,
tendo participado e inclusive organizado várias
provas. Futebol de Salão e Futsal - Também com
carácter popular o Jaca Futebol Clube participou
em diversos torneios de Futebol de Salão e mais
tarde de Futsal. Jogos Juvenis de Vila Nova de
Gaia - O Jaca participa todos os anos nos Jogos
Juvenis de Gaia, fase Freguesias, normalmente
em futebol de sete e atletismo. Em 2004 o Jaca foi
Campeão na modalidade Futebol de Sete Da
participação nestas modalidades, o Jaca Futebol

Clube expõe orgulhosamente muitos troféus na
sua Sede Social.

A prática de Desporto de carácter Oficial no Jaca
Futebol Clube - Em 1999, o Jaca decidiu inscrever-
se no Campeonato Distrital de Futsal da
Associação de Futebol do Porto, no escalão sénior.
Na base desta decisão estava a participação
recente do clube em torneios da modalidade em
que atletas de grande valor - essencialmente
sócios ou filhos de associados - conquistavam
mais troféus para o Jaca.

Ringue Polidesportivo - Construído pelo Clube
com o apoio da Câmara Municipal de Gaia e da
Junta de Freguesia de Pedroso, este equipamento
permitiu ao Jaca Futebol Clube a organização de
torneios de Futsal para seniores e camadas
jovens.
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novos e usados

mais de 20 anos de experiência ao seu dispor

António Tavares não foi poupado
a elogios por parte de Marco António
Costa, Presidente da Comissão
Politica Distrital e da Comissão
Politica Concelhia do PSD e Vice-
Presidente da Câmara Municipal de
Gaia, na apresentação da sua
candidatura, pela coligação "Gaia na
Frente", à Presidência da Junta de
Freguesia de Pedroso, "António
Tavares é homem de carácter e de
princípios. Além disso, tem sido um
parceiro leal, correcto, competente e
disponível para trabalhar em prol da
freguesia de Pedroso e do concelho
de Gaia".

Marco António Costa afirmou
ainda que apesar de ser a primeira
vez que António Tavares concorre
apoiado pelo PSD e CDS/PP
"continuará a ser o que sempre foi:
um homem reivindicativo, incansável,
que não baixa os braços, o candidato
a Pedroso para que Pedroso esteja
na frente".

Segundo António Tavares foi "o
carinho, o respeito, o apoio e incentivo
que recebeu da população de
Pedroso" que o levaram a
recandidatar-se prometendo
continuar a lutar pelo
desenvolvimento da freguesia
fazendo jus ao trabalho realizado ao
longo dos últimos 12 anos, em
colaboração com os mais altos
responsáveis do Município.

Não deixou, no entanto, cair em
esquecimento o que foi feito por
Pedroso, resultado "do trabalho em
equipa, do diálogo permanente com
a população e da busca de soluções
para os reais problemas da
freguesia". Mas antes de terminar,
António Tavares, aproveitou ainda
para fazer duras críticas ao candidato
do PS, cuja conduta no último ano
revestiu a forma de "traição" e que
agora insiste na "maledicência, na
insinuação, na tentativa de

António Tavares candidato por Pedroso

desestabilização".
A sessão de apresentação foi

encerrada com a intervenção do
Presidente da Câmara Municipal de
Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes, que
começou por salientar o grande
número de pessoas ali presentes em
comparação com outras freguesias,
"enquanto os líderes políticos têm
dificuldade em mobilizar gente para
ouvir as suas mensagens". Para o
Presidente esta discrepância deve-
se "à revolução que se verificou em
Gaia nos últimos anos e que faz com
que os gaienses tenham orgulho no
que foi feito na frente mar, na frente
rio, no Centro Histórico e no interior
do concelho, num período em que
mais se falou de crise".

Luís Filipe Menezes não deixou
de lembra que "Gaia é o único
concelho do país que tem acordo

com os livreiros e com a Federação
de Pais, para a atribuição de livros
às 12 mil crianças do ensino básico",
acordo este que irá ser brevemente
alargado até ao 9º ano de
escolaridade. Relembrou ainda a
intenção do seu Executivo de avançar
com medidas de apoio aos idosos,
nomeadamente a atribuição de um
cartão de acesso gratuito a todos os
equipamentos municipais e a
utilização de transportes públicos em
Gaia a preços que tenderão para a
gratuidade.

Para Pedroso anunciou a
construção de uma grande escola,
em substituição a outras mais
pequenas, com pavilhão, auditório e
cantina de qualidade superior.
Proferiu, ainda, que planeia "dar outra
vida ao Complexo Desportivo, com a
construção de um pavilhão, uma

piscina e um hotel em parceria com
um privado".

 O presidente da Câmara Munici-
pal de Gaia enumerou o conjunto de
melhoramentos que foram feitos em
freguesias do interior, como Pedroso,
desmanchando, desta forma,
algumas das críticas feitas pelos
opositores no que respeita aos
investimentos feitos no litoral e no
interior.

Foi com optimismo quanto ao
desfecho das próximas eleições
autárquicas, baseado não só em
sondagens, mas também no facto de
"o Partido de Gaia" (por si liderado)
conseguir normalmente mais de
60%, ou seja, cerca do dobro do que
obtêm o PSD e CDS, juntos, em
eleições de âmbito nacional, que Luís
Filipe Menezes pôs termo à sua
intervenção.                 Rita Santos
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Pedroso: um projecto novo,
integrador e sustentado!

Criação de um Gabinete de Acção Social;
dinamização da Escola; passeios da 3ª idade;
encontro anual das colectividades; apoio financeiro
e logístico às colectividades; bienal
socioeconómica; colónia balnear; criação de
espaços de convívio; apoio à actividade desportiva
federada e amadora; apoio às associações de pais
e seus projectos - são estas as propostas do PS a
Pedroso.

Apesar da freguesia de Pedroso se localizar
no centro do concelho e de ao longo das últimas
décadas ter vindo a desenvolver-se - tendo
actualmente boa acessibilidade a Espinho, Stª.
Maria da Feira e aos mais diversos pontos de lazer,
comércio e emprego e da fixação de pessoas
vindas de vários pontos do país -, continua a
encontrar muitas vezes dificuldades que se
reflectem no dia-a-dia da população (diversidade
económica, social e cultural que se verifica muitas
vezes na vida e acção das instituições).

É aqui que, segundo o PS, a autarquia tem que
intervir. Porque se tem que ter em atenção a
tradição também tem que estar a par da evolução
e das necessidades que uma sociedade moderna
exige para garantir o bem-estar e a qualidade de

"As pessoas valem mais"
O candidato do partido socialista a à câmara munici-

pal de Gaia, Joaquim Couto numa visita à feira dos
Carvalhos em Pedroso, ficou a conhecer as queixas dos
feirantes em relação à falta de um parque de
estacionamento na zona da feira.

No espaço de dois meses esta foi a segunda visita do
candidato a feira dos carvalhos em pedroso, e as pessoas
e feirantes mostraram a sua insatisfação devido a falta
de estacionamento, que à quarta-feira dia de feira causa
problemas na circulação de carros e de transeuntes.

Esta situação afecta inclusive a corporação de
Bombeiros dos Carvalhos, que nos dias de feira vêem-se
obrigados a deixar as viaturas de emergência a porta do
quartel para não terem dificuldade se saírem das

instalações.
Alertado por alguns habituais frequentadores da feira

para a dificuldade por que passam sempre que pretendem
ir àquele espaço, Joaquim Couto considerou ser
"inaceitável que, em 12 anos, a Câmara ainda não tenha
resolvido o problema do estacionamento", situação que
se compromete a alterar a partir do dia 11 de Outubro.

Acompanhado pelo candidato socialista à Junta de
Freguesia de Pedroso, Joaquim Tavares, - e de uma
comitiva, vestida com t-shirts da candidatura "As pessoas
valem mais", composta por mais de 30 militantes, alguns
dos quais candidatos a Juntas de Freguesia, como Manuel
Monteiro (Vilar de Andorinho), Joaquim Rocha
(Gulpilhares), Jorge Fonseca (Perosinho), ou Francisco

Baptista (Grijó) -, Joaquim Couto ouviram também dos que
se cruzaram com a "caravana" críticas relacionadas com
"as promessas não cumpridas por parte da Câmara".

Depois de ouvir as queixas e olhar de frente para o
problema Joaquim Couto comprometeu-se a avançar com
o projecto de construção de um parque de estacionamento
e requalificação de algumas vias, e ainda fazem parte da
sua candidatura a construção de uma creche, jardim-de-
infância e um lar de idosos.

Outras obras a construir no período de um mandato
serão ainda uma biblioteca e um auditório. Palavra de
candidato à presidência da Câmara de Gaia.

Esmeralda Aguiar

vida.
Neste sentido, vários

aspectos assumem papel
relevante: a escola (como
potenciadora de sinergias, de
afirmação e preparação do
futuro); a dinamização do
tecido empresarial
(combatendo as dificuldades
do mundo actual); a dinâmica
social (que permita o apoio e
o desenvolvimento de meios/
projectos adequados à
realidade e às necessidades
do espaço); a criação de
infraestruturas (biblioteca,
mediateca, auditório, como
mais-valias da actividade
associativa e do
conhecimento); a criação de
espaços/tempos para lazer
destinados quer aos mais
jovens quer aos mais idosos.

Um projecto novo,
integrador e sustentado.
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