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Perante a crispação social levantada pela tão
propagada crise financeira mundial, o panorama que se
vive no país é preocupante e as pessoas vivem
enclausuradas nas preocupações do presente. Assim
sendo, para combater esta realidade, o Notícias de Gaia
procurou no concelho algo que pudesse dar resposta a
esta situação e que levasse os gaienses a esquecer os
momentos mais sensíveis. Posto isto, foi por nós
encontrado um espaço onde todos podem passar horas
de divertimento colectivo e deixar os dias de apatia que
dedicam a ficarem fechados, sozinhos, dentro de casa.
Este espaço chama-se Gente Gira.

Situado na freguesia de Canelas, concretamente na
Rua da Mina, o Gente Gira consegue, há sete anos, reunir
um leque de ofertas que servem de escape e que dão
colorido à familiaridade e cumplicidade que se defende
para uma sociedade melhor.

A música de baile serve de mote, o excelente
atendimento é um extra, o simpático espaço físico (cerca
de 1000m2 de salão, entre os quais perto de 250m2 de
pista, mais 1000m2 de espaço exterior ajardinado e
iluminado, parque de estacionamento, cozinha industrial
equipada e serviço snack-bar no futuro, bem como outra
sala para cerca de 100 pessoas) são reais mais-valias.
Para melhor conhecer este local, fomos ouvir, na primeira

Dancetaria Gente Gira

Ambiente familiar de excelência
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pessoa, o mentor de todo este projecto.
"Ultrapassado o desenvolvimento natural da

implantação, conseguimos obter e manter no Gente Gira
um ambiente familiar; o equilíbrio é a mais-valia que esta
casa ganhou. Aqui temos clientes de todas as classe:
baixa, média e alta. Os nossos preços são apelativos e
baixos. A faixa etária é acima da média, mas também vem
muita juventude. Fazemos baptizados, festas temáticas e
cedemos o espaço para outros fins, como congressos
(fizemos para a GNR e para uma festa de funcionários da
câmara), mas apenas e sempre num dia que não afecte o
funcionamento normal da casa, bem como as pessoas e
clientes habituais", regista Octávio Paulo.

"Nós próprios também fazemos o trabalho de cater-
ing. Mas se se pretende só o espaço, também se ajusta a
cedência ao interesse do cliente, como alugar apenas o
jardim numa tarde de Verão. Isto já aconteceu porque a
entrada é independente. Até aconteceu que o ambiente
familiar se manteve e os clientes acabaram por se misturar,
numa excelente boa disposição e companheirismo",
complementa.

Experiência de vida e música de baile

Aos 52 anos, 40 dos quais dedicados ao ramo da
hotelaria, o responsável do Gente Gira sabe o que é ter
de lutar para sobreviver. Aos 11 anos veio de Baião para
trabalhar, em Miramar, na restauração e por aqui ficou até
aos dias de hoje. Só a persistência e amor à causa fizeram
com que chegasse onde está hoje. "A nossa linha é a
música de baile e de dança de salão que não pára. Temos
música ao vivo e um conjunto que muda todas as
semanas. No intervalo das actuações temos um organista
da casa (Juliano Mota) a actuar. Não temos música de
discoteca, pois para satisfazer um ou outro cliente
chegámos a fazer a experiência e isto foi negativo, pois
não é a imagem que queremos; logo isto não foi aprovado.
Aqui a música ao vivo não pára", regista.

No próximo dia 28 de Outubro decorre a festa de
aniversário, com actuações de Paulo Ribeiro, Grupo Ca-
lypso, Diogo Alvarenga (finalista da última edição dos

Ídolos) e Juliano Mota.  É um acto de júbilo que se pretende
assinalar os muitos e bons momentos que pertencem à
história da Gente Gira.

"Fazemos várias festas temáticas e divulgamos
artistas, ajudando-os no crescimento. Alex, Paulo Sérgio,
Juliano Mota, Paulo Jorge, o Pedrito, entre outros, são
exemplos de organistas que demos o primeiro empurrão.
Estiveram connosco noutra casa pequena que tínhamos
e agora continuam. Fazemos a noite do emigrante, do
porco no espeto, o arraial nortenho, o S. João, entre
outros, onde incrementamos apenas uma pequena
alteração ao consumo normal, só para atenuar alguns
gastos", explica Octávio Paulo.

Entre os nove funcionário do Gente Gira encontra-se
a gerente Maria de Jesus, que também tem
responsabilidade na Dancetaria Plazza, em Ovar. Depois
de Octávio Paulo ter confessado que tem a intenção de
abrir mais uma casa do género na cidade do Porto - onde
já teve igual negócio no passado - e que espera não ser
"igual ao que já existe, mas sim algo diferente", Maria de
Jesus deixa o convite: "O Gente Gira não diz por fora o
que é por dentro. Quem não conhece o Gente Gira, em
termos de espaço, organização e serviço, em termos
musicais e divertimento, que venha aqui pelo menos uma
vez ver se o que falamos é ou não verdade. Este é um
espaço muito bonito. Além disto, existe aqui um ambiente
muito familiar. As pessoas podem divertir-se, não é caro e
têm um bom atendimento. Aqui as pessoas sentem-se
bem", conclui.

O Gente Gira está aberto às quartas, sextas-feiras,
sábados e vésperas de feriados à noite, bem como às
quintas-feiras, domingos e feriados à tarde, e as reservas
podem ser feitas no local ou então pelo telefone
914399831. A crise não é desculpa para deixar de
conhecer esta casa, até porque, por exemplo, as tardes
de quinta-feira valem três euros para senhoras e quatro
para senhores, onde, além da música, o Gente Gira
oferece o lanche. Ficar em casa não necessita de ser a
única opção. Estar com outras pessoas e partilhar os
bons momentos que a vida nos proporciona podem ser a
solução.
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