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Breves

Mau tempo

Rio Tinto
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junto ao mar 
por segurança

Recolha de alimentos 
da Liga Nacional 
contra a Fome

A Protecção Civil Municipal 
do Porto emitiu um aviso, 
ontem, sobre “a existência de 
condições meteorológicas 
adversas”, materializadas, 
sobretudo, na agitação 
marítima e ventos fortes. Por 
precaução, vão ser efectuados 
cortes de trânsito e interdição 
a peões na Avenida D. Carlos I, 
no troço compreendido entre 
as ruas Coronel Raul Peres 
e D. Luís Filipe, entre as 23h 
de ontem e as 9h da próxima 
segunda-feira. A medida tem 
por base informações do 
Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera, que prevê, até 
ao final da tarde de amanhã, 
“agitação marítima (…) a 
variar entre os 4 e os 5 metros, 
agravando-se para 5 e 6 
metros durante a madrugada 
do dia 20”. Está também 
prevista a ocorrência de 
ventos fortes, até 70 km/hora.

A Liga Nacional contra a 
Fome vai promover, este fim-
de-semana, uma recolha de 
alimentos, destinados ao 
refeitório social da instituição, 
que serve, diariamente, cerca 
de 90 refeições a pessoas 
carenciadas. A recolha vai 
decorrer no supermercado 
Minipreço, na Avenida D. 
Afonso Henriques, em Rio 
Tinto, Gondomar, entre as 9h 
e as 21h de sábado e domingo. 
Entre os bens essenciais 
solicitados pela Liga 
encontram-se arroz, massa, 
azeite, óleo, leite, sal, polpa de 
tomate, atum, salsichas, feijão 
grão-de-bico e todo o tipo de 
conservas ou enlatados. Com 
20 anos de existência, a Liga é 
uma instituição particular de 
solidariedade social que não 
beneficia de qualquer apoio 
estatal, mas garante não ter 
utentes em lista de espera.
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de Gaia vai avançar, já a partir de 
Janeiro do próximo ano, com a cons-
trução de um novo parque urbano 
que resultará da reabilitação de uma 
zona verde no Cabedelo, junto ao 
rio Douro, na área a norte dos terre-
nos da Seca do Bacalhau. E anuncia 
também que vai ser ali que passará 
a realizar-se, a partir de 2016, o Fes-
tival Marés Vivas.

“Este equipamento será mais um 
importante espaço de lazer para a 
cidade e para a própria área metro-
politana e representará um excelen-
te atractivo para os gaienses e para 
quem vier visitar-nos, com trilhos, 
caminhos e estruturas de apoio 
fundamentais para quem dele usu-
fruir, seja a pé, de bicicleta ou para 
um simples piquenique”, explicou 
o presidente da câmara, Eduardo 
Vítor Rodrigues, em comunicado 
enviado à imprensa.

O parque terá “uma localização 
fantástica, sobre o rio Douro, e será 
também um local de contemplação 
de uma paisagem única”, continua 
o presidente da autarquia, vincando 
que desta forma está a prevenir que 
“se repitam situações de destruição 
de locais fundamentais, pela sua im-
portância ambiental e histórica”. “Já 
nos basta o que foi aprovado pelo 
executivo anterior e que se traduz 
num modelo de exploração de espa-
ços nobres para fi ns privados com 
enorme densidade de construção”, 
lamenta, referindo-se às construções 
licenciadas para a marginal do Dou-
ro, a poucos metros deste local.

Quanto ao Marés Vivas, o autar-
ca argumenta que “este espaço, 
localizado a cerca de 500 metros 
do anterior, reúne ainda melhores 
condições para a realização do festi-
val, que já estava apertado naquela 
localização”, que teve de ser aban-
donada por se tratar de um terreno 
privado, cujos donos pretendem co-
meçar a edifi car. Para Eduardo Vítor 
Rodrigues, a alternativa “permite 
uma evolução natural do festival, 
num novo parque que oferecerá 
maior segurança de evacuação, mais 
qualidade para os festivaleiros, mais 
espaço, mais estacionamento, entre 
outras vantagens objectivas”.

Segundo o comunicado da câma-
ra, no local agora escolhido para o 
Marés Vivas, há “a possibilidade de 
acolher novos palcos para projectos 
musicais que irão diversifi car a oferta 
do festival”. com Lusa

Gaia cria 
parque 
urbano 
no Cabedelo
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A aldeia abandonada foi reabilitada para fins turísticos

O Instituto da Habitação e da Reabi-
litação Urbana (IHRU) só atribuiu, 
este ano, um prémio, tendo os res-
tantes distinguidos levado para ca-
sa menções honrosas. O projecto 
turístico que reabilitou a aldeia de 
Trebilhadouro, em Vale de Cambra, 
foi a grande vencedora, com um tra-
balho que o arquitecto quis que fosse 
o mais invisível possível.

A cerimónia decorreu ontem, na 
Casa da Prelada, no Porto, e deixou 
Isabel Fonseca e Áurea Santos, as du-
as promotoras do projecto turístico 
de Trebilhadouro a sorrir. As duas 
são as responsáveis pelas duas em-
presas que, com o apoio de fundos 
comunitários, reabilitaram a aldeia 
abandonada (e que acolheu, até 2011, 
um festival de artes e culturas), trans-
formando-a num projecto turístico. 
No fi nal da cerimónia ambas se con-
fessavam “muito felizes”, com Isabel 
Fonseca a assegurar: “Este prémio é 
inteiramente do arquitecto.”

E o arquitecto André Eduardo Ta-
vares, que em 2013 já recebera um 
troféu IHRU pela reabilitação do edi-
fício Casa de Campo, também em 
Vale de Cambra, não foi chamado, 
numa primeira instância, para rece-
ber o prémio, mas esteve presente 
na cerimónia e descreveu o trabalho 
realizado em Trebilhadouro como 
algo muito discreto. “Quis aproveitar 
o máximo que tinha, recuperando 
técnicas de construção tradicionais 
e os materiais da zona. Interessava-
me que o trabalho do arquitecto pas-
sasse despercebido, que o resultado 
fosse uma obra muito serena, muito 
anónima”, disse ao PÚBLICO.

Apesar de não viver em Vale de 
Cambra, o arquitecto diz que tem 
raízes na região e que, por isso, ti-
nha ainda muitas memórias de in-
fância sobre as cores e texturas que 
habitavam as aldeias, pelo que não 
foi difícil transportar essa memória 
para o projecto actual.

Os resultados convenceram o júri 
do IHRU, liderado por Teresa Gou-
veia, e que, nesta 27.ª edição, não 
encontrou, nas restantes categorias, 
qualquer projecto que merecesse le-
var o troféu para casa. Por isso, as 
categorias “reabilitação de edifício” 

Prémio de reabilitação 
urbana para o projecto 
turístico de Trebilhadouro 

tinando-se a promover o mercado de 
arrendamento.

O governante aproveitou a presen-
ça no Porto para distinguir o “pionei-
rismo” da Sociedade de Reabilitação 
Urbana (SRU) da cidade e deixar uma 
crítica ao accionista nacional da Por-
to Vivo. “O Estado nem sempre se 
comportou como pessoa de bem, 
mas tal não foi sufi ciente para fazer 
esmorecer o município e outras enti-
dades”, disse, na cerimónia promovi-
da pelo IHRU, que é o representante 
do Estado na SRU portuense.

Depois de um acordo conseguido 
pela Câmara do Porto com o Gover-
no de Pedro Passos Coelho, este ano, 
a SRU deverá passar a ser detida a 
100% pelo município — uma solução 
que agradou aos dois accionistas e 
que só aguarda pelo visto do Tribu-
nal de Contas.

Este terá pedido já alguns esclare-
cimentos ao município e, para que 
não restem dúvidas sobre a decisão 
já assumida, o executivo liderado 
por Rui Moreira deverá ratifi car, na 
reunião de câmara da próxima terça-
feira, o contrato de transmissão de 
acções outorgado entre o município 
e o IHRU e o contrato-programa fi r-
mado entre estes dois organismos 
e a SRU.

Vítor Reis anunciou ainda, du-
rante a cerimónia, que a edição do 
próximo ano deverá contar com 
um novo membro no júri, em re-
presentação das entidades que ze-
lam pelo património. O presidente 
do IHRU aproveitou a presença no 
Porto para dizer que irá convidar a 
APRUPP — Associação Portuguesa 
para a Reabilitação Urbana e Pro-
tecção do Património, que nasceu 
no Porto, para assumir o lugar que 
este ano foi do GeCORPA — Grémio 
do Património.

e “reabilitação ou requalificação 
do espaço público” fi caram-se pela 
atribuição de menções honrosas. No 
primeiro caso, foram distinguidos o 
restauro da Igreja e Torre dos Cléri-
gos (Porto), a conservação e restauro 
das Sete Fontes (Braga) e o projecto 
do Torre de Palma Wine Hotel (Mon-
forte); no segundo, a requalifi cação 
do espaço público de Alburrica (Bar-
reiros).

Um resultado que Vítor Reis, pre-
sidente do IHRU, atribui à “exigência 
do júri”, num ano em que os candi-
datos foram muitos. “Tivemos um 
número muito, muito alargado de 
candidaturas — cerca de 30 —, pro-
venientes de todo o país, o que é uma 

amostra muito clara da viragem do 
país para a reabilitação, em detri-
mento da construção nova”, disse.

A cerimónia contou com a presen-
ça do secretário de Estado adjunto 
e do Ambiente, José Mendes, que 
salientou a importância da reabili-
tação urbana para o novo Governo, 
garantindo que este “está já a traba-
lhar no modelo a adoptar no novo 
Fundo Nacional de Reabilitação do 
Edifi cado”. Uma medida que consta 
do programa do Governo e que de-
verá sair do Fundo de Estabilização 
Financeira da Segurança Social, des-
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levou para casa troféu, 
sendo outros projectos 
distinguidos com 
menções honrosas

“Interessava-me 
que o trabalho 
do arquitecto 
passasse 
despercebido, que 
o resultado fosse 
uma obra muito 
serena, anónima”
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