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Plano de Actividades
2011

Objectivos e realizações para 2011

A nossa maior preocupação é dar mais um passo em frente na consolidação da nossa Associação, traçando 
alguns objectivos, que pensámos serem possíveis de alcançar, principalmente contando que este ano surgirão 
certamente maiores apoios por parte dos sócios:

Neste sentido traçámos as seguintes metas:

1 – Angariação de:
a) – Mais sócios
b) – Mais patrocinadores
c) – Alguns doadores/Mecenas

2 – Solucionar o problema de uma sede, capaz de nos proporcionar um espaço para desenvol-
vermos a imensidão de ideias que nos vão surgindo e que gostaríamos de ver realizadas.

3 – Desenvolver o nosso “sítio” na Internet tornando-o mais activo e didáctico com actualiza-
ções permanentes, e dando o apoio necessário à nossa presença no “Facebook”.

4 – Proporcionar a criação de núcleos dos futuros Departamento, nos quais pensamos desen-
volver a nossa Associação. Exemplos:   

a – Núcleo de Fotografia
b – Núcleo de cerâmica de V. N. de Gaia e Porto
c – Núcleo Editorial
d – Núcleo da “Loja”
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5 – Revista da Associação Verdegaia  
Iremos iniciar uma revista digital no nosso site e esperamos a médio prazo vir a criar uma outra em papel, com 
periodicidade a definir, que seja uma revista de prestígio, contando com um grande leque de colaboradores, 
que aborde temas de cariz científico e que apresente um grafismo e um arranjo que se enquadre dentro das 
nossas ambições.

6 – “Loja” Verdegaia
Com a concretização de uma sede iremos abrir aos associados e ao público em geral um bazar onde iremos 
comercializar objectos ligados à nossa actividade, por um lado, e por outro tentaremos obter alguns lucros para 
apoio às nossas necessidades de tesouraria. A curto prazo iremos definir o tipo de objectos, e posteriormente 
criar um grupo de colaboradores para gerir o negócio.

7 – Ligações Institucionais
Estamos a estabelecer contactos com a Autarquia e suas Instituições e com as Juntas de Freguesia, bem como 
com os Ministérios relacionados com as nossas actividades.

8 – Ligações com outras Associações 
Esperamos, dentro em breve, estabelecer contactos com Associações congéneres para troca de experiências. 
Pensamos estabelecer ligações de carácter Regional, Nacional e Internacional.

9 – Actividades   

9.1 – “CONVERSAS SOBRE GAIA”
9.1.2 –  Conversas / palestra com Director do Solar dos Condes de Resende sobre o seu património, suas 

origens e a sua inserção no Concelho;
9.1.3 – Conversas com o Prof. Bordalo e Sá  sobre o “Estuário do Douro”, que abrange o nosso Concelho;
9.1.4 –  Conversas com o Prof. Mike Weber da E.L.A. (Estação Litoral da Aguda) sobre “O litoral de V. N. 

de Gaia”;
9.1.5 – Conversa com o historiador Joel Cleto, e outros, sobre as “Lendas de Gaia e a sua história”;
9.1.6 –  Conversas sobre “Urbanismo” e “Recuperação do Património” com a presença de várias entida-

des e diversos técnicos e especialistas nas várias vertentes;

9.2 – “VISITAS EM V. N. DE GAIA”
9.2.1 – Pensamos visitar o “Solar dos Condes de Resende”;
9.2.2 – Passeio ao longo do “Estuário de Douro” em V. N. de Gaia;
9.2.3 –  Visita à “Estação Litoral da Aguda” com passagem pelo Sr. da Pedra e “Estação Interpretativa 

das Ribeiras de Gaia” em Miramar;
9.2.4 – Visita à zona do “Castelo de Gaia” e à zona do “Centro Histórico” até ao Rio Douro;
9.2.5 – Visita à “Cerâmica das Devezas”;
9.2.6 – Visita à Serra de Canelas;
9.2.7 – Visita aos estaleiros navais de Gaia e “Estação de Observação de Aves”;
9.2.8 – Visita ao “Parque Biológico”;
9.2.9 –  Visitas às várias Freguesias do Concelho, aproveitando a mostra fotográfica, e efectuando um 

levantamento dos problemas regionais relacionados com as nossas actividades;

9.3 – AMOSTRA FOTOGRÁFICA – “O Belo e o Feio em V. N. de Gaia”
Esta actividade está em curso e seguem-se os seguintes passos:

– Ofício para as freguesias a solicitar mais uma vez a colaboração das mesmas;
– Reuniões com os Presidentes das Juntas;
– Marcação da data da Amostra e distribuição dos desdobráveis e publicidade;



–  Contactos com as Parcerias: Câmara, Centro fotográfico Português, Metro do Porto, Institutos/
Liceus/Escolas Públicas e privadas;

– Constituição do ” Júri de Apreciação”;
– Recepção dos trabalhos;
– Selecção dos trabalhos;
– Atribuição dos prémios;
– Selecção para exposições
– Exposição colectiva.
– Exposições parcelares nas Freguesias.

Como devem compreender esta nossa actividade vai prolongar-se por todo o ano e certamente abran-
gerá 2012. Julgamos no entanto ser uma boa fonte de recolha do panorama do nosso Concelho e uma boa 
pista para as nossas futuras actividades e divulgação da Associação Verdegaia. Se conseguirmos cumprir estes 
nossos objectivos e programa já nos daremos por satisfeitos. No entanto estamos à vossa inteira disposição 
para  recebermos os vossos contributos e sugestões que, a não poderem ser concretizados este ano, poderão ser 
tomados em consideração para 2012. As vossas sugestões, críticas e opiniões serão sempre importantes para 
nos motivarem. Será dessa maneira que nos sentiremos encorajados e o vosso empenho dar-nos-á ânimo para 
fazermos mais e melhor.

A Direcção


