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HOJE
na Serra do Pilar
Não Falte

Município celebra 28
anos de elevação a
Cidade
Executivo entrega
medalhas honoríficas a
sete personalidades que
elevam o nome do
concelho.           Pág. 17

Gaia vai ter
menos
impostos

“Chega de austeridade. Em Gaia, no próximo ano, vamos baixar impostos”. Este é o
modelo em que o presidente da câmara aposta para “criar condições para o
crescimento”. E Filipe Menezes explica a fórmula: “Neste momento, o enfoque vai para
as taxas sobre as empresas, com vista ao relançamento da economia. Vamos baixar a
derrama, as taxas municipais na área do urbanismo (podendo existir taxa zero
nalgumas áreas). Também vamos baixar o IMI e, porventura, à taxa zero durante vários
anos”.... Pág. 3

Boas
vibrações

no Areinho
Espectáculo marcou de vez
a agenda dos festivais de
verão, tendo como cenário
peculiar o Areinho de
Oliveira do Douro. Pág. 15
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MÚSICA
29 e 30 / 22hs
"Concertos de Verão - Serra do Pilar"
"LUÍS REPRESAS & JOÃO Gil e ECHO & THE
BUNNYMEN"
A Serra do Pilar vai se transformar uma vez mais
num magnífico palco, tendo por pano de fundo
uma das mais belas paisagens do mundo. Ali
irão ter lugar os primeiros Concertos de Verão,
que começarão no próximo dia 29, com a
presença de Luís Represas & João Gil e no dia
seguinte dos Echo & the Bunnymen. Os Concer-
tos de Verão prosseguem no fim de semana
seguinte, com a atuação de Rui Veloso no dia 6
de julho e dos Manfred Mann, no dia 7.
O Festival Concertos de Verão da Serra do Pilar
surge da fusão de duas marcas do Pelouro da
Cultura de Gaia, o "Rock às Sextas" e "Reviver os
70s".
Bilhetes à venda via Ticketline (locais habituais)
e Casa Barbot / Casa da Cultura.
Bilhete normal: 7,5•
Bilhete Passaporte Cultural: 5•

LEILÃO
30 Jun / 15 - 20hs
 Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia
"ARTE VERÃO / 2012"
Os Artistas de Gaia promovem, no próximo dia
30 de junho, o já tradicional leilão anual de obras
de arte.
As obras de conhecidos artistas, com base de
licitação de 80•, estarão expostas na Assembleia
Municipal de Gaia, onde pelas 15hs se dará
início ao leilão.

MÚSICA
30 jun / 21.30hs
XIX Festival Internacional de Música de Gaia

mentura emCul movi to
Igreja de Oliveira do Douro
"CONCERTO SINFÓNICO"
O violoncelista italiano, Roberto Trainini vai
interpretar, no dia 30 de junho na Igreja de Oliveira
do Douro, o concerto para Violoncelo e Orquestra
em Dó Maior, de Haydn, acompanhado pela
Filarmonia de Gaia, dirigida pelo Maestro Mário
Mateus.
Será ainda interpretada a Sinfonia nº 29 em Lá
Maior, de Mozart, neste concerto a realizar no
âmbito do XIX Festival Internacional de Música de
Gaia.
Entrada gratuita

MÚSICA
5 jul / 21.30hs
XIX Festival Internacional de Música de Gaia
Cine Teatro Eduardo Brazão
"RECITAL DE VIOLINO E PIANO"
O Cine Teatro Eduardo Brazão vai receber no
próximo dia 5 de julho, pelas 21.30hs, o violinista
português Emanuel Salvador e a pianista luso-
americana Jill Lawson, para um recital de violino e
piano, em que serão interpretadas obras de F.
Kreisler (Prelúdio e Allegro) e C. Franck (Sonata
em Lá). O recital está integrado no XIX Festival
Internacional de Música de Gaia, que decorre até
ao dia 28 de julho.
Bilhete normal: 3,5•
Bilhete Passaporte Cultural: 3•

DANÇA
Auditório Municipal de Gaia
"PAISAGENS SONORAS"
O Ginasiano - Escola de Dança apresenta o
espetáculo "Paisagens Sonoras", no Auditório
Municipal de Gaia, que vai estar em cena até ao
dia 8 de julho, de terça a sábado às 21.30hs e ao
domingo às 17.30hs. Bilhete 7•

EXPOSIÇÕES
Biblioteca Municipal de Gaia
"INQUIETUDE E RECOLEÇÃO"
Está patente ao público, na Biblioteca Municipal
de Gaia uma exposição que engloba obras de
Agostinho Santos e da sua coleção particular, de
onde se destacam artistas contemporâneos,
como Graça Morais, Henrique Silva, Jaime
Isidoro, João Cutileiro, José Rodrigues, Júlio
Pomar, Júlio Resende, Mário Cesariny, Nadir
Afonso, Paulo Moreira, Paulo Neves.
Esta exposição, designada "Inquietudes e
Recoleção" tem curadoria do Prof. Dr. Armando
Coelho, e pode ser visitada até ao dia 1 de julho,
de segunda a sexta das 11 às 19hs e aos
sábados das 11 às 13hs e das 15 às 19hs.
Entrada gratuita

EXPOSIÇÕES
Artistas de Gaia
"ENTRE A REALIDADE E O IMAGINÁRIO"
Está patente até ao dia 21 de julho, na Galeria
dos Artistas de Gaia, uma exposição coletiva
intitulada "Entre a Realidade e o Imaginário", onde
estão reunidas obras de Ana Borg, Ana del Rio,
José Branco, Helena Leão  e Maria Dulce Barata
Feyo.
A exposição pode ser visitada de segunda a
sexta, das 15 às 19hs.
Entrada gratuita

O Passaporte Cultural é uma iniciativa que visa
facilitar o acesso dos cidadãos à cultura.
A obtenção do Passaporte Cultural de Gaia
poder ser feita sem qualquer custo.
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Editorial
* Artur Villares

“Chega de austeridade. Em Gaia,
no próximo ano, vamos baixar
impostos”. Este é o modelo em que
o presidente da câmara aposta para
“criar condições para o crescimento”.
E Filipe Menezes explica a fórmula:
“Neste momento, o enfoque vai para
as taxas sobre as empresas, com
vista ao relançamento da economia.
Vamos baixar a derrama, as taxas
municipais na área do urbanismo
(podendo existir taxa zero nalgumas
áreas). Também vamos baixar o IMI
e, porventura, à taxa zero durante
vários anos”.

Assim sendo, os gaienses
podem contar com uma carga fiscal
municipal mais leve. O autarca
assegura que, desta forma,
conseguirá minimizar os “sacrifícios”
a que a população está sujeita,

Menos impostos
municipais em 2013

Menezes e oposição juntos na diminuição de impostos no próximo ano

evocando que qualquer medida contrária “seria
contraproducente”. “Se, neste momento,
fôssemos aumentar impostos ou diminuir salários
ou tirar mais direitos sociais, o que íamos ter era
mais crise, mais desemprego e era uma bola de
neve”. Menezes quer travar com a austeridade no
município, já no próximo ano e aproveitou para
aconselhar o governo a fazer o mesmo e procurar
“encontrar o equilíbrio”.

Vereadores da oposição satisfeitos com esta
proposta pensada pelo PS-Gaia

Eduardo Vítor Rodrigues está visivelmente
satisfeito com esta tomada de posição. Até porque
“esta proposta que o presidente da câmara agora
anuncia foi assumida pelo PS-Gaia numa reunião
com o Dr. Menezes há cerca de uma semana. De
facto, o PS-Gaia tem vindo a queixar-se dos
exageros de taxas e impostos municipais de Gaia,
como sucede ano após ano. Ficamos muito felizes
por, desta vez, a nossa voz ter sido ouvida, naquilo
que consideramos ser, no mínimo, uma proposta
conjunta”.

O vereador assegura que, apesar de ser uma
ideia socialista, prefere que “ o Dr. Menezes anuncie
estas medidas como suas, do que mantenha as
taxas. Mas estas medidas são muito mais do que
um anúncio, são uma proposta concreta do PS-
Gaia no âmbito da preparação do Regulamento
de taxas e do Plano e Orçamento para 2013”.

Os autarcas do PS-Gaia propuseram a
diminuição do IMI em projectos de reabilitação ur-
bana, a diminuição da taxa de resíduos sólidos,
que onera a factura da água, a diminuição da
Derrama para empresas que contratem
trabalhadores, e as taxas de urbanismo.

Mais ainda, “dando cumprimento à efectiva
preocupação com os gastos exagerados e pouco
explicados, assumimos a necessidade de
repensar o peso das empresas municipais em
Gaia, nomeadamente e prioritariamente a
Gaianima”, salientou o socialista.

PCP reage em comunicado
“PCP denuncia manobras de propa-

ganda de Menezes sobre projectos e

promessas
As intervenções públicas e notas em torno da

construção de novas pontes e diminuições de
impostos municipais em Vila Nova de Gaia,
inserem-se na sede de protagonismo político e
pessoal de Luís Filipe Menezes, procurando criar
espaço político, até interno, para ser candidato à
Câmara Municipal do Porto nas próximas Eleições
Autárquicas.

O anúncio das novas pontes, baseados em
estudos e projectos que têm custos para o
município, estão longe de ser exequíveis ou
mesmo prioritários para o Concelho de Vila Nova
de Gaia.

 Estranho é que, num quadro recessivo, em que
parte da população de Gaia vive em dificuldades
extremas, em que o desemprego é um flagelo, em
que os equipamentos sociais públicos são
praticamente inexistentes ou estão muito longe de
corresponderem às necessidades, o Presidente da
Câmara se ocupe e aos serviços da Câmara Mu-
nicipal, com fantasias e com projectos de obras
que não só não dependem da autarquia, como
dependem da vontade política de futuros
protagonistas.

É quase escandaloso que pedindo-se
sacrifícios aos trabalhadores e ao Povo, em que o
próprio discurso da maioria que suporta o Executivo
Municipal é de dificuldade, de falta de meios, de
constrangimento financeiro, em que obras básicas
como a extensão do metro a Vila D'Este ou a
construção do novo Hospital de Gaia caem no
esquecimento, se utilizem meios públicos para
manobras de propaganda e diversão.

É escandaloso quando a estrutura viária mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia continua degrada e a
deteriorar-se de forma significativa, em que a oferta
de transportes públicos no Concelho está a sofrer
um ataque que coloca em risco a já reduzida
mobilidade de parte significativa da população, se
procure não resolver os graves problemas actuais
e se opte por uma fuga para a frente com manobras
de propaganda e diversão.

Na mesma linha, com o mesmo despudor,
Menezes anuncia cortes de impostos Municipais
para 2013.

Um
vê-se-te-avias

Desde que a lei do aborto livre foi aprovada
pela velha maioria de esquerda, cerca de 20
mil crianças têm sido impedidas de nascer
(para usar uma linguagem mais delicada).
Dentro deste número encontram-se já muitas
reincidentes que, segundo as autoridades,
passaram já por lá uma segunda e mesmo uma
terceira vez! De borla, e com prioridade sobre
outros "actos médicos", ou mais
modernaçamente "atos médicos" tem sido um
vê-se-te-avias. A malta que combateu pelo
aborto livre anda, naturalmente calada.

O mais curioso tem sido agora a
complicação na "maioria", que entre o taxar, o
não taxar, o não conseguir taxar, o não poder
taxar, e por aí fora, não se entende sobre como
travar esta mortandade, ou pelo menos por
algum pudor nisto! Como dizia Brecht "Todos
os dias os ministros dizem ao povo como é difícil
governar!"

PSD e CDS devem entender-se sobre esta
matéria - ou há dinheiro para a realização de
investimento público ou não.

Quando confrontados com a supressão de
necessidades básicas da população refugiam-se
nas dificuldades, quando se trata de propaganda é
só facilidades.

O calendário eleitoral determinará certamente
que, sem ter em conta a grave situação financeira
da Câmara Municipal mas apenas os objectivos
de reeleição em Gaia do PSD e CDS, e a imagem
que Menezes quer projectar para o Porto, muita
demagogia seja feita.

 Procuram esconder que Gaia taxou no valor
máximo tudo o que pode taxar - IMI e Derrama -,
que criou inclusivamente um novo imposto que só
em Gaia existe (a Taxa de Protecção Civil).
Privatizou o estacionamento, criando na prática
uma nova taxa e impondo entraves à mobilidade
e ao uso de transportes públicos.

Esconde as facturas da água insuportáveis para
a grande maioria da população e as dezenas de
cortes de água diários que as Águas de Gaia
realizam no Concelho por falta de pagamento.

Mas, sobre estes factos em concreto não fala o
Presidente da Câmara.

O PCP reafirma que o estado a que este
Concelho chegou tem responsabilidades
partilhadas por Governos e Executivo da Câmara.
Nesta situação de profunda agudização da situação
social, os investimentos públicos da autarquia
devem ser canalizados para vencer défices
estruturais e para a acção social, nomeadamente
o investimento em estruturas de apoio à infância, à
terceira idade e incentivos ao movimento
associativo popular.

A Câmara Municipal sempre recusou as nossas
propostas de redução de taxas, nomeadamente
aquelas que incidem directamente sobre as
populações mais carenciadas, mas é de esperar,
desde já, a campanha eleitoral demagógica, que
marca este Executivo nestes últimos mandatos”.
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Um espaço de luxo num ambiente
privilegiado -com a praia como pano
de fundo - a Academia Pausa Ativa
proporciona momentos de diversão
e de relaxamento no interior, como
ao ar livre.

"A Pausa Ativa não é um ginásio.
Este é um espaço só para quem
procura aulas de grupo e com um
número restrito de pessoas", afirmou
Jorge Oliveira, proprietário da
Academia Pausa Ativa.

Para o proprietário muitas
pessoas recorrem à marginal de
Gaia para correrem, andarem de
bicicleta e caminharem, por isso, a
Pausa Ativa funcionará como um
complemento a essa prática física e
mental: "Depois de uma caminhada
ou corrida na praia as pessoas,
normalmente, não fazem os
alongamentos de forma correta, nem
acompanhada".

"Por outro lado, podem
complementar o seu exercício com
uma aula de pilates, yoga ou de
zumba", acrescentou.

O espaço abriu este sábado com
demonstrações ao ar livre de karaté,
zumba, combat e aero power com a
forte adesão de alunos, convidados
e curiosos.

"O nosso objetivo é fazer com que
os nossos alunos façam uma pausa
no seu dia ou semana sem
pensarem em problemas e
dificuldades, e, para isso, tudo conta:
o espaço confortável e acolhedor,
bem como professores profissionais
e de alta qualidade", declarou.

Academia Pausa Ativa
Inaugurou este sábado, dia 23 de junho, a Academia Pausa Ativa, em Lavadores. Um novo conceito que alia diversão e
relaxamento ao exercício físico

A Pausa Ativa oferece desde
atividades mais ritmadas, como a
zumba, o combat, o aero power e o
step, às mais calmas como pilates,
localizada, yoga, tai chi e aulas para
seniores. Para as crianças existe
ainda karaté, ballet e yoga para

bebés. "Não nos podemos esquecer
que este espaço preocupa-se
essencialmente com o bem estar dos
alunos, por isso, disponibilizamos
ainda um leque de massagens de
relaxamento e terapêuticas
realizadas por uma profissional de

fisioterapia", acrescentou Jorge
Oliveira.

Jorge Oliveira convida ainda todos
os interessados a conhecerem o
espaço e a assistirem às aulas livres
da Academia Pausa Ativa que
continuam já no próximo sábado.
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Brevemente NOVAS INSTALAÇÕES
Travessa de Casais, 71 GULPILHARES

40 oradores, muitos momentos
de networking e um espírito
descontraído, são as grandes
linhas que marcarão as
comemorações do Dia Mundial das
Redes Sociais em Portugal, a
decorrer pelo terceiro ano
consecutivo, no Convento Corpus
Christi, na margem sul do Douro,
próximo do Cais de Gaia, no dia 30
de Junho. "O grande objectivo da
data é celebrar à escala global a
revolução que transformou os me-
dia num ambiente eminentemente
social".

Na paragem para almoço, entre
as 12h30 e as 14h30,  está
agendado o HUG Flash Mob by
Incomun cujo objetivo é pôr todos
participantes do evento, assim
como todos os que se queiram

juntar à iniciativa, a dar e receber
abraços … grátis!

A par das conferências, os
participantes encontram espaços
onde podem trabalhar a sua
presença online: no Facebook
Clinic será possível fazer um check-
up gratuito à página de uma
empresa e receber conselhos para
um desenvolvimento saudável. No
Linkedin Desk os perfis de
indivíduos e empresas são
analisados à lupa e explicadas as
boas práticas para tirar partido da
maior rede social profissional. Já
no YouTube Corner é possível
preparar pequenos vídeos para
serem divulgados no próprio dia.
No final, o ponto de encontro é o
Twitter Bar para um momento de
convívio e networking.

Corpus Christi recebe Dia Mundial
das Redes Sociais

O Pólo Integrado para a
Empregabilidade e Vida Ativa (PIEVA)
de Vila d’Este, uma acção imaterial
desenvolvida pela Gaiurb no âmbito
da 2ª fase da reabilitação da
urbanização, vai promover um evento
de verão subordinado ao tema
“Santos Populares”, na próxima
sexta-feira, dia 29 de Junho, a partir
das 21h00, ao ar livre, no espaço que
medeia o Pavilhão e Piscina
municipais.

Trata-se de uma iniciativa que
visa, também, ajudar a Associação
Protetora da Criança, através da
angariação de bens alimentares ou
de higiene pessoal. Esta IPSS está

Santos Populares em Vila d'Este
Helder Reis apresenta festa com Marchas Populares e ajuda Associação Protetora da Criança

sedeada em Valadares e presta
auxílio a 30 crianças e jovens, com
idades compreendidas entre os 2 e
os 18 anos.

As dificuldades inerentes às
medidas de austeridade no País têm
criado numerosos constrangimentos
financeiros a esta IPSS que, para
além da prestação de serviços
sociais que desenvolve há 56 anos,
pretende ainda alargar a resposta a
Jardim de Infância e Pré-Escolar.

A festa começa com um momento
de animação, com pinturas faciais,
moldagem de balões e animação
circense, prolonga-se com uma
atuação do rancho infantil “Amigos do

Jardim”, seguindo-se o projeto
Alquimia “Ruínas do Tempo”. As
marchas dos santos populares
iniciarão o desfile às 21h30,
seguindo-se um espetáculo de
danças andinas e, para encerrar a
noite festiva, uma perfomance de
fogo e um bailarico popular com
atuação de Manuel Branco.

A marcha “Santos Populares” é
composta por 33 elementos que
frequentam as atividades
desenvolvidas pelo PIEVA, com
idades compreendidas entre os 3 e
82 anos. As indumentárias e os
artefactos utilizados foram
confecionados pelos próprios

utentes do projeto social da Gaiurb
com recurso a materiais recicláveis.

Foram cortadas cerca de 10 mil
flores em papel para confecionar os
arcos. Os participantes sairão a pé
das instalações do pólo 2 do PIEVA,
situado no lote 73 de Vila d’Este,
chegando ao local do evento 15
minutos depois.

Esta ação promovida pela Gaiurb,
através do PIEVA, tem como objetivo
adaptar as modalidades de
intervenção às necessidades da
comunidade, promover a inclusão
social, apoiar projetos de vida e
valorizar a comunicação
intergeracional.



notícias de gaia | 29.06.2012 pág. 6

rua antónio ferreira braga júnior
| 4400-364 vn gaia
t. 227 718 230 | f. 227 718 239
linha azul 808 205 252 (24h)

www.j-f.org/canidelo
email: canidelo@j-f.org

jardim infantil 227 724 004
parque campismo 227 810 500

Freguesia de Canidelo

Padaria
Confeitaria

MIRASSOL
Qualidade – Tradição

Sede: Rua da Bélgica, 860
Canidelo – Vila Nova de Gaia

tel: 227 722 611
fax: 227 729 135

administrativo@soaresvieira.pt

Loja 1: Praceta Bela Vista, 53
Madalena – Vila Nova de Gaia

Tel: 227 720 918

Completam-se neste mês 59 anos sobre a data
em que o Teatro Experimental do Porto estreou o
seu primeiro espectáculo, no dia 18 de Junho de
1953, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

António Pedro, que, com o TEP, mudou a forma
de fazer teatro em Portugal, numa revolução
estética que introduziu no nosso País a encenação
moderna e o sentido da unidade das diferentes
componentes do espectáculo, dera a primeira aula
aos jovens candidatos a actores e técnicos no dia
7 de Março de 1953, numa sala do Clube Fenianos
Portuenses, na sequência do convite que lhe
dirigiram, no final de Fevereiro, Alexandre Babo e
Eugénio de Andrade.

Nesse dia 18 de Junho de 1953, perante um
Teatro de Sá da Bandeira quase cheio (viria a ter
lotação esgotada na segunda representação em
Agosto no mesmo espaço, após as deslocações
a Aveiro, Viana do Castelo, Guimarães, ao Clube
de Leça, em Leça da Palmeira, ao Grupo dos
Modestos, no Porto), receberia uma prolongada
salva de palmas, antevendo uma nova vida para o
Teatro Português.

Culminando um primeiro curso rápido de
abordagem ao teatro, António Pedro escolheu três
peças para o primeiro espectáculo: uma adaptação
sua do coral de León Chancerel, "A Gota de Mel";
"Um Pedido de Casamento", de Anton Tchekov; e
"A Nau Catrineta", de Egito Gonçalves, a partir do
romanceiro tradicional.

Cinquenta e nove anos volvidos, o nosso
aplauso saudoso para António Pedro, Alexandre
Babo, Dalila Rocha, João Guedes, Baptista
Fernandes, Correia Alves, Egito Gonçalves, Luís
Nascimento, Maria Marcelina Morais, Cremilda de
Vasconcelos, Amadeu Meireles, Júlia Babo, António
Maria da Silva, o compositor Cordeiro dos Santos
e Amélia Varejão, a última a falecer no passado
dia 6 e Junho. E o nosso aplauso directo para três

TEP celebra 59 anos de espectáculos

empresa jornalística comunicação e
imagem, unipessoal lda.

av. república, 1711 s/l esq. tras. | 4430-206 vn gaia
tels.: 223 700 574/6 | fax: 223 700 576 |

pressing@net.novis.pt

das actrizes e um actor e técnico, ainda vivos: Dulce
Pessoa, Natércia Pimentel (hoje Natércia Laforie,
a residir em França desde 1959), Manuela Delgado
e Américo Pessoa.

Nesse dia, começou uma longa aventura, que
em 1957 transformaria o grupo de amadores em
companhia profissional, com um itinerário único
no Teatro Português, e que a partir de 1999 sairia
do Porto para Vila Nova de Gaia, prosseguindo
uma acção sem paralelo em Portugal.

Este ano não faremos comemoração pública
da data, mas estamos a preparar as
comemorações dos 60 anos de espectáculos para
2013, assim consigamos ultrapassar os reflexos
da crise da nossa sociedade, que se está a reflectir
de uma forma assassina na área da Cultura.

Longa vida ao Teatro Experimental do Porto,
hoje companhia residente em Vila Nova de Gaia,
que, como nenhuma outra resistiu à ditadura
salazarista e assumiu a Liberdade.
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
«CAPITAL DO VINHO DO PORTO»

Rua Cândido dos Reis, 545
4400-075 VILA NOVA DE GAIA

Telef.: 22 374 67 20
Fax: 22 374 67 29

Cemitério: 223 751 049

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

A Junta de Freguesia de Santa
Marinha associa-se ao 28.º

aniversário de elevação de Gaia a
CIDADE.

Aproveita para dar os parabéns
aos Gaienses e aos

Santamarinhenses em particular.

A Serra do Pilar vai se transformar uma vez mais num
magnífico palco, tendo por pano de fundo uma das mais
belas paisagens do mundo. Ali irão ter lugar os primeiros
Concertos de Verão, que começarão no próximo dia 29,
com a presença de Luís Represas & João Gil e no dia
seguinte dos Echo & the Bunnymen. Os Concertos de
Verão prosseguem no fim de semana seguinte, com a
atuação de Rui Veloso no dia 6 de julho e dos Manfred
Mann, no dia 7.

O Festival Concertos de Verão da Serra do Pilar surge
da fusão de duas marcas do Pelouro da Cultura de Gaia,
o “Rock às Sextas” e “Reviver os 70s” eventos que este
ano não se concretizaram.

LUIS REPRESAS & JOÃO GIL
Luis Represas e João Gil são amigos de longa data e

constituíram por assim dizer a “alma” dos Trovante, banda
que fundaram nos anos 70 e que se tornou numa das
mais importantes formações da história da música
portuguesa, deixando um legado de “hinos” como,
“Perdidamente” ou “125 azul”.

Concertos de Verão voltam a
animar a Serra do Pilar

No final dos Trovante, Luís Represas e João Gil
abraçaram projetos separados. Represas mantém uma
sólida careira a solo, compondo discos e apresentando-
se regularmente ao vivo e já trabalhou com nomes como
Pablo Milanés, Simone ou o recentemente desaparecido
Bernardo Sassetti.

João Gil formou a Ala dos Namorados, banda que
alcançou um êxito notável durante os anos 90, tendo-se
depois retirado para trabalhar no projeto Filarmónica Gil.
Fez ainda parte do coletivos Rio Grande e Cabeças no Ar,
juntamente com Rui Veloso e Jorge Palma, entre outros
artistas.

A propósito dos 35 anos de carreira, Luís Represas e
João Gil juntaram-se novamente para fazerem um disco
epónimo.

ECHO & THE BUNNYMEN
Os Echo & the Bunnymen surgiram ainda no final da

década de 70, mas foram os anos 80 que os viram crescer
até se tornarem numa referência incontornável, numa
banda de culto, tendo para isso muito contribuído a imagem

do fundador e vocalista Ian McCulloch.
Dos seis discos gravados durante a primeira vida dos

Echo, entre 1980 e 1987, ficaram temas emblemáticos do
chamado “som da frente”, como “The Cutter”, “Killing moon”
ou “Seven seas”. Os Echo & the Bunnymen não
sobreviveram à saída de McCulloch que procurava uma
carreira a solo e, apesar de ainda terem gravado um
disco com Noel Burke como vocalista, separaram-se em
1993.

Depois de ter trabalhado com o também ex-Echo Will
Sargeant no projeto Electrafixion, McCulloch acedeu em
reunir os Echo & The Bunnymen, em 1997 para uma nova
vida, tendo já lançado cinco trabalhos discográficos.

O primeiro concerto dos Echo & the Bunnymen em
Portugal teve lugar no Festival de Vilar de Mouros, em
1982.

Concertos de Verão da Serra do Pilar – Bilhetes à
venda via Ticketline, FNAC´s e locais habituais e na Casa
Barbot (aqui também bilhetes Passaporte Cultural)

BILHETE NORMAL: 7.5 Euros | BILHETE PASSAPORTE
CULTURAL: 5 EUROS.
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Consultores
Imobiliários

José Ernesto Oliveira Ramos &
Carlos Astério Oliveira Ramos

R. Conselheiro Veloso da Cruz, 116 - 4400-092 Vila Nova Gaia
Telefones: 22 370 35 26 / 22 370 81 50 Fax: 22 375 31 20

Email: imobiliaria.ramos@clix.pt

Transportes  Fortunato
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

REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

As primeiras Jornadas do
Envelhecimento Ativo promovidas pela
Santa Casa da Misericórdia de Gaia
mobilizaram a comunidade do setor
solidário e social do país e trouxeram o
secretário de Estado da Segurança Social
ao concelho, onde a solidariedade
intergeracional é uma prática generalizada
e onde a faixa etária jovem é superior à da
terceira idade.

Numa mensagem de esperança, Marco
António Costa anunciou que o governo vai
alargar os apoios financeiros às IPSS,
através da disponibilização de mais 150
milhões de euros, por um período de 7 anos,
com uma carência de dois anos. Trata-se
de uma medida de sustentabilidade social
que, no entender do governante, configura
uma "nova lógica de responsabilidade so-
cial de proximidade".

Por outro lado, no próximo mês de
Setembro, será implementada uma nova
ferramenta do INE que permitirá elaborar
estatísticas sociais e criar uma nova
plataforma para negociar verbas no âmbito
do novo Quadro de Apoio Comunitário.

O ex-vice presidente da câmara de
Gaia elegeu a questão da solidariedade
intergeracional, uma das temáticas
diretamente implícitas no Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo, para abordar du-
rante estas jornadas.

"A solidariedade intergeracional ligada
ao envelhecimento ativo é a pedra de toque
da coesão social de qualquer comunidade,
é a trave mestra do sucesso de uma
sociedade equilibrada", afirmou o
governante, dirigindo uma palavra espe-
cial a todos os agentes do setor social e
solidário (Confederação Nacional das
Instituições Sociais, União das
Misericórdias, União das Mutualidades e
todas as IPSS do País) pela forma como
têm contribuído, ajudado e aconselhado o

Gaia é um concelho que
envelhece pró-ativamente

financeira, foi uma das tónicas principais
da mensagem de esperança do
governante. A propósito, insistiu em
enaltecer o contributo da Sociedade e de
todos os agentes sociais no sentido de
encontrar um novo rumo para Portugal.

As 1ªs Jornadas do Envelhecimento
Ativo, que decorreram durante dois dias
nas instalações do Centro Escolar da
Serra do Pilar, contaram com a participação
de Amélia Traça. A vereadora da Ação
Social da câmara de Gaia partilhou com os
demais participantes alguns elementos que
fazem a diferença do concelho de Gaia,
relativamente à forma como o município
desenvolve medidas de promoção do
envelhecimento ativo da população e
demonstra ser um concelho muito solidário
do ponto de vista intergeracional.

"O envelhecimento ativo prepara-se ao
longo da vida, desde que nascemos",
afirmou Amélia Traça, evidenciando que
Gaia é um concelho novo, ou seja, a
população jovem, com idades
compreendidas entre os 0 e 14 anos é
superior à faixa etária da terceira idade.

Na sessão de encerramento, Joaquim
Vaz, Provedor da Misericórdia de Gaia
agradeceu a todos quantos se envolveram
na iniciativa e afirmou: "Em tempo de crise
e de tantas dificuldades, estes momentos
constituem como que um suplemento de
alma".

Governo a não errar e a trilhar o caminho
certo.

O secretário de Estado apontou
algumas medidas do governo no sentido
do reequilíbrio das contas públicas, da
redução do défice, da disciplina orçamental
de forma a assegurar a sustentabilidade
da segurança social. "Queremos garantir
os direitos dos que nos antecederam para
que recebam do seu trabalho, e para que
a próxima geração não esteja vergada ao
peso da dívida pública".

"Conseguimos algo que parecia
impossível: a concertação social e a paz
social, através de um acordo histórico com
o setor social e solidário", salientou o
governante, referindo-se à
disponibilização de uma verba de 1 milhão

de euros para apoiar as atividades e
projetos das IPSS, embora se trate de uma
quantia que apenas cobre 50% das
necessidades reais.

A paz social em Portugal, exemplo
numa Europa perturbada por convulsões
sociais decorrentes da crise económica e
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Uma empresa virada para o futuro
* caixilharia de alumínio lacado e anodizado *

* trabalhos especializados em aço inox, cobre e latão *
* ferro metalizado e lacado *

* aço corten *
* guilhotina *
* quinadeira *

MENDONÇA
& IRMÃOS, Lda.

S E R R A L H A R I A
* Travessa de Sabariz, 398 — 4410-023 SERZEDO — V. N. GAIA
*  Telefone: 22 762 30 65 *  Fax: 22 762 69 23 *  Email: info@mendoncairmaos.com

CONSULTÓRIO
Praceta do Colégio Gaia 362,1º-Dtº -Fte. | 4400-090 VILA NOVA DE GAIA | Tlf.: 223 799 229

C L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C A
DENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIA
Marquês Sá da Bandeira, Lda.

Dr. Jorge Papiniano

  IMPLANTOLOGIA  

  ORTODONTIA  

  PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL  

  BRANQUEAMENTOS  

‘Olha o balão, na noite de S. João’. É assim que
começa um dos refrões mais conhecidos e trauteados
nas festas populares. E, na verdade, na noite mais
longa a que o Porto e Gaia assiste – e resiste – foram
muitos os balões que iluminaram o céu. S. Pedro deu
uma ajuda e nem as tradicionais orvalhadas estragaram
a festa.

O alho porro e os martelinhos – mais ou menos
elaborados – foram os reis e senhores da noite, mas
foi o fogo o que mais olhares captou. Como
sempre, agradou a alguns (muitos têm de se dizer)
e não satisfez outros. Mas o espectáculo de luz e
som ficou bem marcado como ponto alto para
milhares de ‘foliões’ das duas margens do rio.

Depois do fogo, foi um vê se te avias para
percorrer centenas de metros pelas ruas das duas
cidades. As músicas tradicionais e rapioqueiras
também não faltaram. Em Gaia, no Cais, foram
muitos os que dançaram pela noite dentro. Pelo
menos enquanto as pernas e os pés permitiram.

Na semana anterior foi a vez das marchas
saírem à rua e embelezarem a beira-rio. Este ano
foram nove as ‘concorrentes’ que desfilaram
perante o olhar de centenas de gaienses.
Crestuma, Valadares, Avintes, Pedroso,
Sermonde, Afurada, Mafamude, Vilar do Paraíso e
Santa Marinha foram as freguesias que mostraram
os dotes em áreas distintas. 17 elementos foram
classificando a música, letra, coreografia,
cenografia e, claro, o guarda-roupa. No final, as
vencedoras foram Santa Marinha, Vilar do Paraíso
e Afurada, respectivamente.

Estas duas iniciativas provaram que os gaienses
estão receptivos. Sempre que há eventos na zona
histórica, muitos são os que esperam para assistir.

Pena é que não haja uma programação perma-
nente que dinamize todo o espaço da beira-rio.

Segue-se agora o S. Pedro. E as noites mais
atractivas. Já hoje, dia do padroeiro da vila piscatória,
pelas 19 horas, a Igreja da Afurada via receber a Missa
da Festa, com participação do Grupo Coral da
freguesia. Marcos Levi sobe ao palco pelas 22 h00
e, pelas 23h30, será a vez de Leandro.

Sábado começa bem cedo em festa. Pelas
9h00, os Mareantes do Rio Douro desfilam para a
tradicional arruada. Às 15h00, o Trio Eléctrico
‘Cambalacho’ vai agitar a freguesia. Pelas 22h00,
Emanuel dá o mote para o bailarico, entoando êxitos
da musica popular. O desejado e grandioso fogo
começará quando o relógio bater as 12 badaladas e,
seguramente, atrairá centenas de pessoas ao local. A
noite encerra com o grupo Ponto Fixo.

O domingo é, talvez, o dia mais emotivo. A

arruada estará a cargo da Banda Musical 1.º de
Agosto e às 11h00 será a hora da homilia na Pra-
ceta de São Pedro. Segue-se o momento religioso
que enche as ruas de milhares de devotos. Pelas
15h30, está prevista a saída do andor para
deposição da coroa de flores no mar. Meia hora
depois, a Procissão. Todas as ruas da freguesia
serão calcorreadas, dando oportunidade a
comunidade para dar graças ao padroeiro dos
pescadores. José Cid é a figura da noite, actuando
às 22h00, e Miguelão do Acordeão fecha a cortina
do palco afuradense, pelas 23h30.

Segunda feira encerram as imponentes festas.
Os Diapasão sobem ao palco às 21h30 e, por volta
da meia noite e meia, há a tradicional descarga de
morteiros. Seguramente, não faltarão motivos para
que os gaienses e toda a comunidade dos
municípios vizinhos visitem a freguesia da Afurada.

Marchas e fogo atraem milhares de pessoas à beira-rio. S. Pedro é o santo popular que está agora em destaque. Fogo de sábado
e grandiosa procissão de domingo são os dois pontos altos da festa na Afurada

Festas populares
animam a cidade
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A Qualidade ao Seu Serviço!

Confiança e Qualidade
juntas ao

SEU serviço

25 anos. As chamadas Bodas de
Prata. Este é o marco que a
Confeitaria Monte Branco acaba de
celebrar. O princípio de trabalho
manteve-se: “Fazer as coisas com
abnegação, profissionalismo” em
prol dos que visitam os espaços.

Quem vai ao centro de Gaia, em
especial a Santo Ovídio, por norma,
passa por lá. Ninguém resiste à montra
de bolos e salgados, mas, acima de
tudo, ninguém resiste ao sorriso e ao
cumprimento dos que estão por trás do
balcão. E isto manteve-se. Desde o
primeiro dia, ainda era ‘Mont Blanc’, até
hoje. As instalações mudaram,
cresceram, modernizaram, mas o sorriso,
apesar de diferentes rostos,
mantêm-se sempre semelhante.
Simpático, atencioso e verdadeiro.

Talvez seja pela perfeita aliança en-
tre a qualidade dos produtos e o serviço
prestado que passam por aquele
espaço várias gerações. No início os
pais levavam pela mão os filhos. Hoje,
esses filhos levam os respectivos
descendentes. Ou mesmo os avós
levam os netinhos a lanchar, tal como
faziam com os filhos.

Este é um ambiente atípico. São
muito poucas, ou mesmo nenhumas, as
confeitarias que podem exibir
orgulhosamente três gerações
consecutivas de clientes. Que continuam
satisfeitos. Continuam assíduos e à

Confeitaria Monte Branco

procura do pão ‘x’ ou do bolo ‘y’.
Os irmãos Augusto e Dário Servo

são os rostos de uma das mais
prestigiadas confeitarias de Gaia.
Agora, acumulam ainda mais dois
espaços comerciais. O Take Away, na
rua Pádua de Correia, e a Monte
Branco Jogos, a dois passos da
confeitaria.

E este ano, na celebração dos 25
anos, resolveram surpreender todos os
seus clientes. Os habituais e os casuais.
No dia de aniversário, o cliente entrava,
pedia o que queria e depois, na hora da
conta, a Monte Branco não lha
apresentava, oferecendo tudo e
qualquer coisa que pedisse. Pode

parecer estranho este acto. Até por
causa da malfadada crise em que o
país se encontra, mas a família da
Monte Branco não viu melhor forma
de agradecer aqueles que os visitam
diariamente. Claro que um pedacinho
do famoso bolo de aniversário também
não faltou.

Habituados a serem procurados
pelos bolos festivos, os gerentes da
Monte Branco apostam muito na
formação e inovação de conhecimentos
dos seus funcionários. As expectativas
são sempre muitos altas por parte dos
clientes e os irmão não as pretendem
defraudar.

Apesar de sentir no volume de

negócios, Augusto Servo não se
queixa. Vendemos menos produtos,
mas o resultado final vai-se
mantendo. O que veio agravar a
situação foi a alteração viária que toda
a zona envolvente a Santo Ovídio
recebeu. Apesar do parqueamento
ser pago, é muito difícil para o cliente
estacionar aqui ao pé, já que os
lugares são escassos. Como as
pessoas estão habituadas a andar
de carro para todo o lado, mesmo em
distâncias excessivamente curtas,
isto reflecte-se no volume de vendas
da confeitaria.

A situação piora quando se fala dos
fornecedores. Os comerciantes desta
zona não têm qualquer espaço para
cargas e descargas, mesmo com horário
limitado. Acabam sempre por ter de
estacionar em segunda fila e,
consequentemente, perturbar o tráfego
automóvel. “O dr. Marco António Costa
tinha concordado connosco em resolver
este problema, mas foi para o governo
e esse acordo acabou por não ser
mantido por quem ficou”, lamentou o
gerente. Saíram a perder os
comerciantes e, por arrasto, toda a
economia local.

Já sabe, se procura Qualidade,
Inovação e Serviço de Excelência… não
tem muitos locais por onde escolher.
Visite o Monte Branco e ficará cliente
frequente se assim o entender!
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DISTRIBUIDOR DE GÁS

r. parque gondarim, 112 – gulpilhares
4405-811 vn gaia p t. 227 623 792

trav. cadavão, 162 – vilar do paraíso
4405-800 vn gaia | telm. 917 563 844

Maria Rosa Sousa e Silva

Um grupo de cidadãos de Avintes (com
o apoio de muitos outras pessoas,
coletividades e juntas de freguesia de
Avintes, Oliveira do Douro e Vilar de Andori-
nho), vai pelo segundo ano consecutivo
organizar uma caminhada solidária, desta
vez revertendo a receita a favor dos
Bombeiros Voluntários de Avintes.

A caminhada realiza-se no dia 1 de
Julho (domingo) a partir das 9h30m, com
partida do Largo do Palheirinho e
prolonga-se pelo dia todo, com um picnic

Walk Avintes 2012
e muita animação.

A inscrição é de apenas 5 Euros,
mas quem participar além de ajudar os
bombeiros de Avintes, receberá muitas
ofertas desde 1 boné, 1 entrada grátis
no Parque Biológico, 1 sande e 1 bebida
para o picnic, outras ofertas.

As inscrições podem ser feitas em
lojas comerciais de Avintes, nos
Bombeiros de Avintes e nas juntas de
Avintes, Oliveira do Douro e Vilar de
Andorinho.

NOTÍCIAS DE GAIA
jornal.... siga-nos! :)
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Deixe-se deslumbrar por
momentos INESQUECÍVEIS

QUINTA DA
BOUCINHA

  20 anos de excelência!!!!

Reservas através do telefone
22 782 77 64 ou 918047508

info@boucinha.com
www.boucinha.com

Nova campanha visa a alteração de
comportamentos e a consciencialização
para a partilha de responsabilidades por
parte dos comerciantes e clientes de feiras
e mercados.

Porque um mercado bem tratado
depende do cuidado dos seus comerciantes
e clientes, o Município de Vila Nova de Gaia
e a Suma voltam a unir esforços com o
lançamento de uma nova ação de
sensibilização, desde o dia 5 de junho.

Assumindo a designação daquilo que
as duas entidades ambicionam - "Um
Mercado Bem Tratado"-, esta iniciativa, que
vai ser promovida através de contacto pró-
ativo junto dos feirantes, pretende incutir
responsabilidades relativamente à utilização
e limpeza dos espaços onde decorrem as
feiras, salientando, simultaneamente, as
vantagens comerciais decorrentes da
adoção de cuidados ambientais.

Assim, os materiais informativos de
suporte desta campanha (folhetos e
cartazes), que serão distribuídos de forma
qualitativa, para além de incidirem sobre a
problemática da triagem e deposição e
acondicionamento de resíduos, abordam
também temáticas transversais,
nomeadamente os direitos e deveres
constantes no Regulamento Municipal e
informações úteis para vender melhor.

Com o objetivo de reconhecer o esforço
de todos os que respeitam o Ambiente, esta
campanha implica ainda neste processo os
clientes dos mercados e feiras,
incentivando-os a fazerem as suas compras
nas bancas que apresentem os melhores
cuidados ambientais.

Feirantes de Gaia são
alvo de sensibilização

Verão azul
Deixou de ser novidade que todos os

anos a cidade de Vila Nova de Gaia faz o
pleno e recebe bandeiras azuis para toda
a costa marítima. Este ano não foi
excepção. Ao todo 18 praias com o
símbolo máximo da qualidade estarão ao
dispôr dos veraneantes.

Tendo em conta a crise, este ano
espera-se que a afluência aos areais
gaienses superem as expectativas.

Desde Lavadores, Canidelo, até à
famosa Granja, em São Félix da Marinha,
todas as praias receberam a bandeira
azul.  Já para não falar que cinco delas
eúnem condições para o galardão "Praia
Acessível - Praia para Todos" (Canide
Norte, Valadares Sul, Senhor da Pedra,
Miramar e Aguda).

Em termos nacionais, apenas
Albufeira consegue superar o feito
gaiense. Leva vantagem não só pelas
nortadas, como pelo número de
galardões. Falta-lhe a qualidade
terapeutica das praias de Gaia.
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VENDE-SE
T2 Canelas (Rechousa)

49.000 euros

Rua de Trás, 321 2.º andar
Telemóvel: 963 211 578

Corantes e Pigmentos
Produtos Auxiliares

Produtos para Estamparia

www.coriprint.pt  * email: cor@coriprint.pt

Cereja é a rainha de Seixezelo
Não tem nada que enganar. Se procura cereja, em Gaia,

só há um local: Seixezelo.
E os gaienses não se deixam enganar. Todos os anos,

enfrentam algumas filas, mas trazem debaixo do braço a
“sua” caixinha com o saboroso fruto.

É no Festival da Cereja que tudo acontece. A freguesia
veste-se a rigor e recebe de braços abertos quem a visita.
De braços abertos e com muitas surpresas, sendo que as
gastronómicas são as mais apetecíveis. Bolos, bolinhos e
bebidas (para os mais novos ou para os graúdos) estão à
disposição. Desde que o ingrediente comum seja aquela
maravilha redondinha, carnuda e saborosa de cor sangue.

E depois, claro, para os amantes da carne, há sempre o
imponente porco no espeto. Não falta nada! O importante é
que o visitante se sinta em casa. Coma e beba do melhor,
gastando pouco, de preferência.

Pelo meio, pode sempre dar um pezinho de dança ou
fazer a caminhada pelas principais ruas de Seixezelo.

Quem vai fica satisfeito. E com vontade de repetir. A
contagem para o próximo festival já começou. São 350 dias,
mais coisa menos coisa. Mas a cereja compensa a espera...
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Nélson Rodrigues Silva
Mediador de Seguros

R. Quinta das Heras, 26 * 4400-452 Canidelo - Vila Nova Gaia
Tel./Fax 227 720 072 * Telm. 919 010 721
Email: nelsonsilva.seguros@hotmail.com

Rua do Pinheiro 175, 4410-037 SERZEDO VNG
Telf./Fax. 227 620 296   *   Telem. 913 247 669

www.cofresjorgelopes.com  * email: cofresjorgelopes@iol.pt

* COFRES POR MEDIDA *
* REPARAÇÃO *
* ABERTURA*

* PORTAS FORTES POR MEDIDA*

padaria pastelaria soares dos reis
de irmãos castro ribeiro, lda.

r. soares dos reis, 209
4400-315 vn gaia
t. 223 752 666

pão quente
confeitaria
pastelaria
cafetaria

fabrico próprio

Praceta 25 Abril, 109-1.º Dt.º
4430-257 VILA NOVA GAIA - Portugal

Telef.: 22 379 90 64 | Fax: 22 379 52 33
email: gracianogil@gmail.com

GRACIANO GIL
Mediação Imobiliária, Lda.

Lic. 6318-AMI - Válida até 26/01/2014

Fecha com balanço positivo o
Positive Vibes. Este espectáculo de
dois dias marcou de vez a agenda
dos festivais de verão, tendo como
cenário peculiar o Areinho de Oliveira
do Douro. A primeira edição teve
pinceladas de multiculturalidade e
contou com nomes sonantes como
Natiruts, Emir Kusturika & TNSO e
Souls of Fire.

O movimento reggea esteve, sem
dúvida, em alta. Xibata foi um dos
exemplos. Passou mensagens muito
positivas, tocou musicas próprias e
tributos ao grande Bob Marley e aos
Kussondolola.

“Blame it on me” foi um dos pontos
altos de Richie Campbel. O público
mostrou que conhecia o trabalho do
artista e cantou com ele a musica. Richie
não ficou indiferente, pelo contrário,
emocionou-se ao ver e ouvir os fãs do
seu trabalho. Um dos grandes músicos
de reggea nacionais protagonizou
momentos muito entusiasmantes du-
rante a sua actuação.

Com Patrice chegou a chuva.
Mesmo sendo muita, os festivaleiros
permaneceram no espectáculo.

Vibrações positivas no Areinho de
Oliveira do Douro

Cantou muitos dos seus êxitos e
manteve as expectativas em alta.

O segundo dia também não
desiludiu. Os portugueses Souls of Fire
foram os primeiros a chegar e a receber
uma calorosa assistência. Nem mesmo
o cansaço da noite anterior foi suficiente
para contrariar o som desta excelente
banda. Temas dos dois álbuns foram
cantados pelo grupo e aplaudidos
pelos presentes.

Depois foi a vez de Emir Kusturica
subir ao palco. E a multidão gostou.
Gostou tanto que protagonizou uma
espécie de ‘invasão’ de palco. O sérvio
e a Orquestra pensaram em todos os
pormenores e, apesar de muitos
presentes não conhecerem bem o
repertório, dançaram entusiasticamente
ao longo de quase duas horas.

Os brasileiros Natirus fecharam o
palco principal do Positive Vibes.
Apesar de terem estado no Festival
Marés Vivas, em 2011, a bando cativou
e animou a multidão. “Beija Flor”, “Meu
Reggae é Roots” e “Sorri, Sou Rei”
foram alguns dos temas que mostraram
uma perfeita sintonia entre os artistas e
o público. Fecharam com chave de

ouro. “Liberdade para Dentro da
Cabeça” não só passou uma
mensagem de liberdade como de
muito ‘boa onda’.

Outro ponto de interesse foi a
Universidade do Reggae. Neste
espaço diferentes oradores partilharam
ideias e conhecimentos, durante os dois
dias.

Organizado pela PEV
Entertainement, em parceria com a
câmara de Gaia, este será,
seguramente, mais um marco do
município, nomeadamente para os

apreciadores de música alternativa.
Segundo o vereador do Pelouro da
Juventude, Firmino Pereira, a partir de
agora, “Gaia conquistou mais um festi-
val para a sua cidade. O campismo
esgotou, tivemos mais de mil tendas
no parque. Criou-se um ambiente
fantástico de paz e amor e uma onda
muito positiva aqui no Areinho. Estou
surpreendido com a adesão dos jovens
a este festival. Acho que daqui a dez
anos estaremos a falar no maior fes-
tival de reggae do país e um dos
maiores da Europa”.
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Rua do Carvalheiro, 123
4405-734 Madalena
Vila Nova de Gaia

227 132 529 tel | 227 126 472 fax
contacto@franciscovieira.pt
www.franciscovieira.pt

FRANCISCO
VIEIRA
CATERING Francisco Vieira Catering é uma empresa de

eventos com uma longa experiência no ramo,
habilitada para exercer com excelência um serviço
personalizado, com requinte, qualidade e tradição

da boa cozinha portuguesa

Avenida Diogo Leite 144
4400-111 VILA NOVA DE GAIA

Telef. 223 796 669

Especialidades
Bacalhau assado na

Brasa
Bacalhau à Lagareiro

Polvo à Lagareiro
Posta à Mirandesa

Espetada à S. Gonçalo
FrancesinhaRua dos Carregais, 100 - 102 Seixo Alvo

OLIVAL | 4415-748 Vila Nova de Gaia
Telef. 227 845 191 | Telm. 917 635 960

O Extreme Sailing Series traz ao Porto um
evento único, singular e cheio de surpresas. Para
além das regatas de catamarãs de 13 metros que
irão encher o rio Douro transformando-o num
estágio gigante, o evento traz ainda uma novidade
nunca antes testada no nosso país, uma Regata
Nocturna.

A NeilPryde, marca de Windsurf fornecedora dos
Jogos Olímpicos, organiza nos dias 7 e 8 de Julho,
um circuito de Windsurf com uma nova tecnologia
aplicada nas velas - um dispositivo LED que fará
com que estas fiquem totalmente iluminadas
criando um efeito nunca antes visto.

Esta prova de Windsurf será feita na sua classe
mais recente RS:One. Esta nova disciplina é
inspirada na classe olímpica RS:X e apresenta-se
como uma variante mais fácil e acessível a um
grande numero de praticantes. O equipamento é
igual para todos e a prova pode ser realizada em
qualquer condição de vento. O grande objetivo é
promover a competição de Windsurf qualquer que

Regata nocturna de Windsurf vai
iluminar rio Douro

seja o nível e trazer para os centros urbanos o espetáculo de regatas.
O circuito do Exteme Sailing Series é constituído por oito etapas em importantes

cidades à volta do mundo e apresenta um conceito inovador de 'criar' um estádio
gigante onde toda a cidade pode acompanhar as regatas ao vivo. Para além das
provas na água, vão estar a decorrer atividades paralelas nas margens do rio o que
deve atrair milhares de pessoas. Um ecrã gigante fará o acompanhamento das
regatas bem como uma área de diversão com tendinhas regionais, bares e
insufláveis.

Os interessados em participar na regata de Windsurf devem aceder à página da
Neilpryde http://racing.neilpryde.com/index.php?option=com_nicenhk&layout=porto
e preencher o formulário. Todo o material é disponibilizado pela organização e a
inscrição é gratuita e feita online. O prize Money desta prova, aberta a todos, é de 3
mil doláres.

pág. 16
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Praceta 25 de Abril, n.º 5
Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 793 309

REFEIÇÕES ECONÓMICAS
ESPECIALIDADES EM FRANCESINHAS
Novo espaço com sala para fumadores

Rua Tenente Valadim, 852 Canidelo
4400-323 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 722 022

picanha à brasileira
serviço take away
(todos os pratos)

FABRICAMOS

* SECCIONADORES E INTERRUPTORES
  DE INTERIOR E EXTERIOR ATÉ 36 kV
* INTERRUPTORES DE B.T. ATÉ 1000 A
  BASES CORTA-CIRCUITOS E TRIBLOCOS
* MONOBLOCOS E POSTOS DE
  TRANSFORMAÇÃO
* QUADROS DE B.T. E M.T.
* POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO MÓVEIS

EXECUTAMOS

* INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS INDUSTRIAIS
  TIPO "CHAVE NA MÃO"
* SUBESTAÇÕES
* INSTALAÇÕES DE TELECOMANDO
  REDES ELÉCTRICAS
* CENTRAIS MINI-HÍDRICAS E EÓLICAS
* COGERAÇÕES
* INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS

SEDE: (PORTO)
JAYME DA COSTA, S.A.
RUA DE MURRACESES, Nº 550
APART. 70 / 4416-901 PEDROSO - PORTUGAL
TELEF. +351  22 7470250
FAX: +351 22 7640548

DELEGAÇÃO: (LISBOA)
JAYME DA COSTA, S.A.
PARQUE INDUSTRIAL DE CARRASCAS
EST. NAC. Nº 252, Km 11,250 / APARTADO 145
2950-901 PALMELA - PORTUGAL
TELEF. +351 21 2337500   FAX: +351 21 2337501

JAYME DA COSTA
Mecânica e Electricidade, S.A.

COM  A  ELECTRICIDADE  EM  PORTUGAL  DESDE  1916 www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego
Tel. 254 969 637
Fax. 254 969 044
Telm. 917 621 674

Resid.: Praceta Belavista, 57 - 3.º Dto
4400-216 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 814 007
Fax: 227 722 056

email: duartespirotecnia@gmail.com

| Festivais Pirotécnicos | Fogos de Artifício p/ Festas | Romarias e Casamentos

www.duartespirotecnia.com

Medalhas de Mérito
Mérito Cívico
Grau Ouro : Luís Garcia Braga da Cruz
Mérito Profissional
Grau Ouro: Lúcio Alberto da Assunção Barbosa

           Zoo Santo Inácio
Mérito Cultural Científico
Grau Ouro: Universidade do Porto
Grau Prata: Maria José Magalhães
Mérito Desportivo
Grau Ouro: Associação de Futebol do Porto

           Federação de Ténis de Mesa

Gaia celebra
elevação a cidade

O Salão Nobre dos Paços do Concelho vestiu-se a rigor para a sessão
evocativa dos 28 anos de elevação de Gaia a cidade. Como tem acontecido
todos os anos, o executivo atribuiu medalhas honoríficas a várias
personalidades, de Gaia ou não, desde que tenham contribuído ou contribuam
para o bom nome do concelho. Personalidades ligadas a várias actividades
como o teatro, o desporto, o lazer ou cultura.

Este ano não foi excepção. E para além dos homenageados, o evento
contou ainda com a presença de vários presidentes de junta (Madalena,
Canidelo, Sermonde, Afurada, Olival, Serzedo, Arcozelo, Vilar do Paraíso e
São Félix da Marinha), de antigos autarcas gaienses, entre eles José
Guilherme Aguiar, assim como do secretário de estado da solidariedade
social, Marco António Costa.

Uma a uma, as medalhas foram sendo entregues e cada um dos
homenageados foi agradecendo a atribuição. As palavras de satisfação e de
honra foram a temática de todos os medalhados.

Luís Filipe Menezes aproveitou para fazer um discurso de elevação da
região Norte e da marca ‘Porto’ e de toda a sua potencialidade.

O autarca salientou ainda o bom relacionamento com o partido socialista,
oposição na câmara, desejando que este ‘bom entendimento’ se mantenha
até ao final do seu quarto mandato. “Especialmente agora em que vão ser
debatidas questões estruturais fundamentais para o município”, afirmou. “É
esta convergência que eu vou procurar manter com o PS”, alargando-a se
possível ao PCP e ao BE.

Já César Oliveira, presidente da Assembleia Municipal, aproveitou o
momento do discurso para apelar à união de todas as forças políticas na
alteração da administração local, que está iminente. “Não gostaria que fosse
outro órgão a decidir por nós. Na assembleia e na câmara há gente com
muito nível e com capacidade para resolver estas questões que são do nosso
próprio interesse”.
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A Sementeira

Rua Mouzinho da
Silveira, n.º 178
4050-416 Porto
PORTUGAL

Telf. 222 073 350
Fax. 222 073 359

www.asementeira.pt

Loja e
Armazém

Rua Pedrinhas Brancas,
n.º 555

Grades Verdes
4405-18 ARCOZELO

PORTUGAL

Telf. 227 532 520
Fax. 227 532 521

MANUEL GUEDES MARTINS UNIPESSOAL, LDA.
Electromecânica  -  Assistência  Técnica  a  Máquinas  e  Equipamentos  Industriais

ELEVADORES DE VIATURAS
VELYEN | OMCN | RAV | ORLANDINI | CASCOS

WWW.MGM.COM.PT
email: mgm-assistencia@sapo.pt

SERVIÇOS CENTRAIS
Rua do Agro, 150 | 4410-089

SERZEDO | V. N. GAIA
Tel.: 227 642 722
Fax: 227 419 865

Telemóvel: 914 068 071

OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS

GARAGEM  LISBOA , LDA

Rua Nova de Bustes, 80 | S. Paio – CANIDELO
4400-515 VILA NOVA DE GAIA | Telefone: 22 781 35

39

ALUGA-SE (Centro de Gaia)
Zona de GENERAL TORRES

Espaço R/C e 1.º ANDAR, com infraestruturas já
concluídas. ÁREA 200m2 em cada piso. Bom para sede

de COLECTIVIDADE. Tem obras recentes COM
LICENÇA de utilização para qualquer tipo de COMÉRCIO/

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATA O PRÓPRIO.
Renda a combinar.

TELEMÓVEL: 914 537 219

AS
VERDADES
DA
(IN)JUSTIÇA

Crise faz
aumentar crime?

Todos temos visto títulos na
comunicação social nos últimos meses,
do tipo "Crise financeira na Europa faz
aumentar corrupção";
"Despedimentos fazem aumentar o
crime"; "Crise faz aumentar fraude fis-
cal em Portugal"; "Crise faz aumentar
processos em tribunal"; "Crise é causa
de aumento do crime violento", etc.

Será então isso verdade? A
actividade criminosa prospera com a
crise económica?

Tudo aponta para uma resposta
afirmativa. No entanto uma curiosidade
desponta dessa triste realidade. Não

são os "criminosos de carreira" que
passam a violar mais a lei. São os
cidadãos comuns que, vendo-se
perante graves dificuldades em pagar
as suas contas ao final do mês,
desesperados, tentam encontrar
soluções à margem da lei.

Se visse os meus filhos a passar
fome porque tinha ficado
desempregado e já não tinha qualquer
tipo de ajuda, se calhar faria o mesmo.
Qualquer um de nós, que cumprimos
as normas legais no dia-a-dia, em
situações-limite também podemos
cometer crimes.

Ainda há poucos dias uma
professora de uma escola comunicou
ao director da mesma que um jovem
de 12 anos sentiu-me mal disposto de
manhã em plena aula porque não tinha
tomado o pequeno almoço em casa.
Não por falta de apetite, nem por
pressa, mas porque nenhum alimento
tinha na sua residência dado a mãe estar
desempregada há muito tempo. Jantou
no dia anterior esperando que a barriga
aguentasse até ao almoço servido na
escola.

Este é apenas um exemplo
dramático da realidade do nosso país,
cada vez mais pobre. No entanto,
Passos Coelho dá o pior como tendo
passado e ainda nos goza elogiando a
paciência dos portugueses. O Bispo D.
Januário Torgal ficou chocado com tais
palavras, lembrando Salazar nos seus
discursos ao povo.

Em vez de atacar as causas
ajudando os mais desfavorecidos e os
desempregados, o Governo entende
que para resolver esta questão do
aumento da criminalidade deve avançar
com uma agravação generalizada das
penas e com a retirada de muitos direitos
e garantias processuais. Além de, como
também não podia deixar de ser dada
esta lógica apenas economicista de
governar, aumentar as taxas de justiça
e encerrar dezenas de tribunais no inte-
rior do país de forma a que a chamada

"Justiça de Fafe" se generalize e
assim se poupem mais uns euritos
para podermos pagar à troika e aos
assessores e administradores
nomeados por causa da crise para
acompanhar a evolução da mesma.
Todos principescamente
remunerados.

Por um lado a crise económica
aumentou a criminalidade. Muitos
cidadãos desesperados cometem
crimes e não pagam os seus
impostos ao Estado.

Por outro lado, o Governo corta
em quase tudo, aumenta os
impostos e as taxas e agrava as
penas para os crimes. E paga salários
fabulosos a administradores e a
assessores.

Passos Coelho teve a virtude de
se tornar no "Robin dos Bosques"
dos mais ricos e poderosos.
Enquanto vê o povo a passar fome,
tenta cobrar o máximo possível para
dar ainda mais a quem tudo sempre
teve.

A lógica popular de quem rouba
para comer não deve ser condenado,
dá agora lugar à regra de que quem
tira pouco deve ser punido para dar
o exemplo e quem muito rouba tem
sempre o benefício da dúvida.

Pedro Miguel Branco
(Advogado)

pmb@pedromiguelbranco.com
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Rua Dr. Ferreira Macedo, 10/14 Telefone: 22 375 24 44
4400-128 Vila Nova de Gaia

Telefax: 22 375 20 96
Email: geral@artconta.com

CONTABILIDADE | FISCALIDADE
PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS
CONSTITUIÇÃO E LEGALIZAÇÃO

DE SOCIEDADES

Contabilidade e
Assistência Fiscal, Lda.

ArtcontaArtcontaArtcontaArtcontaArtconta
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monólogos
municipais

Ainda existem
colectividades???

Gaia é um dos municípios
portugueses que tem mais
colectividades, associações, clubes e
afins. Nas freguesias elas brotam como
cogumelos. Umas dedicadas à cultura.
Outras ao desporto. Outras com todas
as vertentes. E as que não servem
coisa nenhuma. Existem apenas e só
para servir uns canecos e fazer os
torneios de suecas entre solteiros e
casados.

Pessoalmente nunca estive ligada
a este movimento associativo. Graças
aos santinhos que mantêm a minha
sanidade mental.

Mas, de um momento para o outro,
num espaço de poucos minutos, aceitei
(não sei bem onde estava eu com a
cabeça) participar numa iniciativa da
Acrav. E logo as marchas. Não fui a
todas porque 'não tenho tempo'. Ou não
tive. Mas estive em Valadares, nas
Marchas de Santo António e em São
Caetano. E que experiência…

Andar por ruas e ruelas de 'traje' não
é para qualquer um. E de sorriso, porque
a senhora 'presidenta' gosta de ver a
'trupe' de bem com a vida. Depois há a
coreografia, o cenário, o timming, as
posições e uma infinidade de coisas que

ninguém se lembraria… bom, a senhora
'presidenta' lembra-se! Marchante sofre
minha gente… (nem sei se é assim que
se apelida, mas ok)…

Bom, de tudo, o que mais gostei foi
do espírito que por ali impera. Ali há
profissionalismo. Há rigor,
disponibilidade, mas, acima de tudo,
responsabilidade. Há 'torneios da
sueca', mas há espectáculos de teatro,
musicais, bailaricos e muitas mais
actividades.

E há o ambiente familiar. Pode
parecer estranho - e até lamechas - mas,
na verdade, há ali uma subtileza familiar
peculiar para as 'pessoas estranhas ao
serviço'. Este foi o pormenor 'pormaior'
desta experiência que muito me apraz
registar.

Apesar da experiência, continuo
muito longe do associativismo. A frase
feita 'não tenho tempo' vai-me
permitindo ir recusando algumas
iniciativas. E não tenho mesmo tempo.
Tempo de qualidade que possa
dignamente dispensar. Ao contrário de
alguns que se dizem associados e nem
quotas pagam, no dia em que integrar
esta 'família' vou fazê-lo com
responsabilidade e assiduidade.

Comecei por dizer que nunca estive
ligada a este movimento. O nunca agora
deixou de ser verdadeiro. Já me imiscui
neste meio. Gostei imenso. Ponto. Um
dia, acredito que vou pertencer a uma
equipa como a da ACRAV. Um bom
exemplo do que devia ser uma
colectividade, uma associação, um clube
ou afins…

Nota final, mas que poderia ser inicial
ou intermédia… já que importância será
a mesma.

A Acrav - Associação Cultural e
Recreativa 'Os Amigos Vilarenses' não
precisa que eu lhe dê protagonismo.
Esta minha referência vale o que vale.

Muito pouco no trabalho que
desenvolvem ao longo dos anos.

De Vilar do Paraíso, há muito
saltou as fronteiras da freguesia e
quem está nos 'meandros' (esta
palavra é só para dar um ar de clubite
corrupta e para querer ser
engraçadinha) conhece muito bem
esta colectividade.

Durante muitos anos o rosto da
Acrav foi Henrique Castro. Depois
do desaparecimento do Henrique
coube a Célia Castro liderar a
'família' dos 'Amigos Vilarenses'. O
Henrique era uma figura. Um figurão
no verdadeiro sentido da palavra.
Fisicamente e com uma
personalidade muito vincada. E a
voz…

A Célia assumiu. E como eu
gosto de ver as mulheres a liderar - e
bem - as 'tropas'!  Mais uma vez se
comprova que, por trás de um grande
homem está sempre uma grande
mulher. Falta-lhe a voz (para cantar,
claro!) Porque a assertividade e o rigor
ela tem. Aqui não há margens para
dúvidas.

Aqui está um excelente exemplo
de proactividade. Junto da
comunidade e até do município. Mas
senhora 'presidenta', veja lá se arranja
umas fatiotas giras que incluam uns
chapéus e uns bolsinhos (para os
telemóveis, lenços de papel, rimel,
espelho, batom e mais qualquer
coisa)!

Nota finalíssima… aos
interessados… depois desta
experiência não vou em conversas…
vestir-me novamente de azul e
branco nem pensar… este é um
trauma que dificilmente irei recuperar…

A marcha da Acrav é
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinda!!!!!!!

Tânia Tavares
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ORLANDO LIMA
OLIVEIRA

D e n t i s t a
Rua Central Olival, 2720-1º-S/3

Telefone: 227 634 996
4415-727 OLIVAL VNG

Rua Cova Bela, 70 - CANIDELO
Telefone: 227 814 227
4400-428 Vila Nova Gaia

Trata Boca e Dentes Artificiais

Posto de Abastecimento d’Avintes
Tomás António & Moreira, Lda.

- Loja Tangerina
- Lavagem Jet Wash
- Descontos em Talão Modelo

Tlf. 227 871 908
Fax. 227 871 909

Av. Vasco da Gama, 6615 | 4430-755 AVINTES
tgavintes@galpenergia.com

Rua Norton de Matos - Gulpilhares Apartado 55 Valadares
4406-901 Vila Nova de Gaia  Telef. 227 536 110  Fax 227 536 116

www.proclima.pt   -   email: proclima@proclima.pt

JANELAS BETA
ACESSÓRIOS CAIXILHARIA / ALUMINIO
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Decorreram em Maio as comemorações dos
150 anos da publicação do célebre romance de
Camilo Castelo Branco.

A obra é sobejamente conhecida, assim como
o autor. António Feliciano de Castilho, em carta
datada de 02/01/1866, considera-o Mestre - " Sim
senhor! É mestre e cem vezes mestre e de todos
os nossos clássicos nenhum há que eu leia com
tamanho gosto e proveito."

Vasco Botelho de Amaral, um dos nossos
maiores linguistas, in: "Glossário Critico de
Dificuldades da Língua Portuguesa", regista: (…) a
linguagem de Camilo é riquíssima de valores
expressivos (…). Em todas as páginas revela o
Mestre o diligente estudo a que se consagrou,
auscultando os dizeres das bocas populares e
investigando nos clássicos, documentos
ignorados, mas de inestimáveis riquezas
idiomáticas. Junte-se a isto o extraordinário génio
verbal e estilístico do escritor, e como resultado se
nos apresentará a admirável vernaculidade de
linguagem de Camilo."

Antes de versar, sumariamente, a célebre e
popular obra de Camilo, vou tecer brevíssima
biografia, do considerado, com inteira justiça, o
maior escritor da língua portuguesa:

Nasceu em Lisboa, no Largo do Carmo, a 16
de Março de 1862. Ficou órfão muito cedo. Com a
irmã vai para Vila Real. Após o casamento desta
acompanha-a, e vive com ela, em Vilarinho da
Samardâ.

Por essa época tinha Camilo 16 anos. Estuda
latim e francês com o Padre António de Azevedo.
Pensa seguir a carreira eclesiástica.

Indo a Ribeira de Pena, encanta-se por guapa
moçoila, e casa com 19 anos. Fica viúvo e cursa
medicina, no Porto. Desiste, e matricula-se na
Universidade de Coimbra.

Parte para Vila Real e participa nas tropas do
General Miguelista Macdonell.

De seguida entra no seminário, que abandona,

NOS 150 ANOS DO "AMOR DE
PERDIÇÃO"

passando a viver da escrita.
Apaixona-se, então, por Ana Plácido,

esposa de Pinheiro Alves e é acusado de
adultério. Preso e julgado, foi absolvido.
Mais tarde casa com ela, num prédio da
Rua de Santa Catarina, no Porto,
actualmente a redacção do jornal " A
Ordem".

Falemos, agora, do " Amor de
Perdição", obra que Unamuno, afirma: "
Es uno de los libros fundamentales de la
literatura ibérica ( castellana, portuguesa
y catalana) - " Por Tierras de Portugal y
España".

O enredo da obra é apresentado como
verídico. Todavia tem um pouco de ficção.
Para não alongar a crónica, passo a
transladar parte do parecer de Magalhães
Basto, conhecidíssimo historiador
portuense, apresentado em " Homens e
Casos Duma Geração Notável":

" Simão Botelho existiu: não há que
duvidá-lo. Existiu, e esteve encarcerado
na Cadeia da Relação do Porto desde 12
de Março de 1805 até 17 de Março de
10807. Era solteiro, estudava na
Universidade de Coimbra, mas residia em
Viseu quando foi preso.

(…) Qual o crime que merecera tão grave pena?
O assassínio do pretendente de Teresa de Albu-
querque - Primo Baltazar - como conta o
romancista?

Pedro de Azevedo (…) erudito investigador, já
falecido, no documentado estudo sobre os "
ANTEPASSADOS DE CAMILO", dá uma resposta a
esta pergunta. O crime de Simão, segundo o
processo que aquele autor estudou, foi o do
homicídio frustrado, cometido contra a pessoa
dum criado de servir, e não contra um nobre Senhor
de Castro Dáire, como no romance. O crime foi
praticado com clavina na Rua Direita de Viseu, em

Simão teve um cúmplice: não o ferrador João da
Cruz, mas José Jerónimo de Loureiro e Seixas.
No campo das hipóteses, parece-me
absolutamente admissível que a causa do crime
fosse uma mulher, embora se não chamasse
Teresa, nem fosse filha de Tadeu de Albuquerque,
que segundo parece, nunca existiu.

O " Amor de Perdição" foi sentido, foi "vivido" por
Camilo como nenhuma outra sua obra. Pode ser
contrariado por documentos. Mas que importa? (…)
… hão-de crê-lo verdadeiro todas as pessoas que
o lerem".

Assim termino, recomendando veemente, ao
leitor, que teve a paciência de me ler, que releia e
saboreie, mais uma vez, esta obra-prima da
literatura portuguesa, publicada há 150 anos.

Humberto Pinho da Silva

3 de Agosto de 1804,
um quarto de hora
depois da meia noite
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Por isto e por aquilo, nem sempre Gaia
é uma referência a nível nacional: - há
insolvências, há desemprego e dívidas
(embora os números sejam uma "batota",
como diz - e bem - Luís Filipe Menezes);
sim, há dívidas (embora Gaia não esteja
no "topo" das autarquias endividadas e
tem obra feita… muita obra!); há "scut's" a
pagar, há auto - estradas do "lá vem um",
há estradas nacionais (municipais)
esburacadas e sem passeios, há
parquímetros em tudo quanto é sítio,
prejudicando o comércio local … mas,
também, há obras meias - começadas,
como (por exemplo) o "Cais Cultural"; há a
hipótese de um novo hospital prometido
há, aproximadamente, 20 anos (quantas
palavras e quanta tinta já foram gastas? -
Já tínhamos novo hospital que poderia ser
o maior e o melhor da Península Ibérica ou
até da União Europeia); há vias e
equipamentos com a denominação de
pessoas que nada fizeram por Gaia, como
(por ex.) a futura "Via da Misericórdia" de
ligação entre as vias Eng. Edgar Cardoso
e Rosa Mota, que, por sua vez, vai dar
mobilidade rápida entre o Centro Histórico
e a ponte da Arrábida (ou - se quiserem -
a minutos do Aeroporto Sá Carneiro") -
note-se que aquela ponte foi projetada pelo
citado Eng.º Edgar Cardoso, mas que
recebeu "rios de dinheiros" públicos para
a projetar... Ouvi dizer que o nosso amigo
Menezes pensa em dar àquela nova "Via

Em geral, Gaia é, de facto, uma referência a
nível nacional, mas...

da Misericórdia" o nome do prestigiado
realizador cinematográfico "Manoel
Oliveira"! A propósito de quê? Só porque já
atingiu o seu centenário de nascimento?
Só por isso é feliz e, portanto, não precisa
dessa pequena homenagem para
conseguir viver por muito mais tempo...

Ficaria muito mais contente se
resolvesse dar o nome de seu querido pai
àquela via (Sr Lopes - uma pessoa com
muito nível e quem deu um filho que, mais
tarde, viria a ser o melhor Presidente de
Gaia de que há memória - ou, então, ao
meu pai - Joaquim Amaral - quem foi um
Grande Senhor em Gaia e, em particular,
no lugar do Marco - Candal (lugar que vai
ser atravessado por aquela via), onde
casou com uma Grande Mulher, natural do
mesmo lugar (irmã do saudoso pai do Prof.
Duarte - perguntem-lhe)... E, assim,
sucessivamente... Ah, é verdade: - Mais
uma obra "made in" Firmino Pereira - a VL8
já foi alvo de requalificação, com placa
central ajardinada, rotundas ornamentadas
com árvores (laranjeiras e romãzeiras -
preferia que fossem só "laranjeiras"),
repavimentação, etc.), e... Vai continuar a
ter 2 cruzamentos (com as ruas Grémio
Prosperidade e André de Castro)?
Sinceramente! Não havia necessidade!
Sempre julguei que com a construção das
novas rotundas seriam evitados aqueles
cruzamentos! Então as rotundas não se
destinam à mudança de sentido de trânsito

para quem quer
entrar naquelas
ruas sem terem de
voltar à esquerda
ou cruzar a VL8,
evitando, assim,
os semáforos? Já
e s t a m o s
habituados a dizer
que, em termos de
orientação de
trânsito... "Gaia
não faz sentido"...
Estou farto de dar
muitos exemplos,
abnegadamente,
mas… Em vão...
Enfim... Esperemos
por melhor
reordenamento do
trânsito à imagem
de "Menezes &
C.ª", como (por
exemplo), na zona
envolvente à antiga
Escola Secundária
"Teixeira Lopes",
ali, entre as zonas
da "Barrosa"
(antiga) e da
"Telheira", cujo
nome foi esquecido, na freguesia de Santa
Marinha, a qual, brevemente irá merecer
um novo e moderno edifício… Já, ontem

seria tarde!
José Duarte Amaral -

latino_na_frente@hotmail.com
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Na sequência da promulgação da Lei
nº 22/2012, de 30 de Maio, que aprovou
o regime jurídico da reorganização da
administrativa territorial autárquica, as
assembleia de freguesia de Lever e de
Olival reuniram, respectivamente, em
14.06.2012 e 20.06.2012, e as de
Crestuma e Sandim, reunirão amanhã,
22.06.2012 para, sob a forma de parecer
e usando da faculdade legal que lhe
confere aquele diploma, adoptarem os
princípios, metodologia e fundamentos
do ULTIMATUM CRESTUMENSE e
proporem que aquelas quatro freguesias
não sejam consideradas como situadas
em lugar urbano e por conseguinte
classificadas como freguesias não
urbanas ou rurais, de acordo com o re-
gime de excepção que também é
consagrado no respetivo regime jurídico,
no âmbito da pronúncia da Assembleia
Municipal de Vila Nova de Gaia.

A procedência da presente
proposta, por via da classificação das
freguesias de Crestuma, Lever e Sandim
como não urbanas determinará uma nova
distribuição das freguesias de Vila Nova
de Gaia relativamente à classificação de
lugar urbano, com a consequente
alteração na redução de freguesias em
função da aplicação dos parâmetros de
agregação, pelo que o número de
freguesias cujo território se situará, to-
tal ou parcialmente, no mesmo lugar
urbano passarão das 22 iniciais para
18, enquanto as outras freguesias (não
urbanas ou rurais), passarão das 2
iniciais para 6 (Seixezelo, Sermonde,
Crestuma, Lever, Sandim e Olival).

Após a aplicação das percentagens
que quantificam os parâmetros de
agregação, caso a proposta que
consubstanciam estes pareceres sejam
consideradas na pronúncia da
Assembleia Municipal, e tendo em conta
a percentagem máxima estipulada para
a redução de freguesias (55% para as
freguesias urbanas e de 35% para as
outras freguesias), conclui-se que o
desenho do mapa final de freguesias
em Vila Nova de Gaia será composto
por um total de 12 freguesias, 8 das
quais urbanas e as restantes 4, não
urbanas ou rurais, resultantes da
agregação de 10 freguesias urbanas,
que passariam de 18 para 8, e da
agregação de 2 freguesias não urbanas
ou rurais, que passariam de 6 para 4.

No que de essencial importa ao
objectivo final da solução preconizada,
e sempre considerando a percentagem
máxima de 35%, estipulada para a
redução das freguesias não urbanas ou
rurais e que poderá ainda ser beneficiar
da margem de flexibilidade que é
concedida à Assembleia Municipal para,
no âmbito da respectiva pronúncia,
poder propor uma redução de um número
de freguesias até 20% inferior ao número

Crestuma, Lever, Sandim e Olival rejeitam
agregação de freguesias

Assembleias destas quatro freguesias de Gaia adoptam o Ultimatum Crestumense e aprovam parecer para decisão final da
assembleia municipal, fundamentando a respectiva manutenção e autonomia

COMUNICADO

global das freguesias a reduzir, estas
assembleias de freguesia propõem que
as freguesias a agregar sejam as
freguesias de Seixezelo e Sermonde,
assegurando assim a manutenção e
autonomia das freguesias de Crestuma,
Lever, Sandim e Olival, no âmbito da
reorganização do novo mapa
autárquico de Vila Nova de Gaia.

O ULTIMATUM CRESTUMENSE
nasceu do movimento espontâneo de
11 ex-autarcas da freguesia de
Crestuma que, no exercício do seu
direito de cidadania, com diversas
filiações partidárias, bem como
independentes, mas todos despojados
de qualquer motivação política ou
ideológica, decidiram subscrever um
manifesto público, aberto e partilhado
por todos os que já exerceram funções
públicas na freguesia, e em geral, por
todos os crestumenses, que foi
apresentado em 03.03.2012 e
sufragado, por unanimidade e
aclamação, num Plenário de Cidadãos
realizado no dia 30.03.2012, com o
propósito único de contrariar a anunciada
agregação daquelas 4 freguesias, já
indiciada no Documento Verde e promover
uma solução concreta com a
fundamentação técnica e jurídica bastante
que pudesse merecer o acolhimento no
âmbito da pronúncia da Assembleia Mu-
nicipal, em ordem a garantir a respectiva
manutenção e autonomia, no desenho fi-
nal do novo mapa de freguesias de Vila
Nova de Gaia.

O documento é um contributo sério e
despretensioso de um conjunto de
cidadãos que se orgulham do privilégio de
terem servido os crestumenses e cujos
termos e com os fundamentos que agora
mereceram a unanimidade das
assembleias de freguesia de Crestuma,
Lever, Sandim e Olival.ainda o regime de
excepção que a lei consagra na
desclassificação de lugar urbano,
apresentei os fundamentos para a sua
aplicação à freguesia de Crestuma e às
freguesias contíguas de Lever, Sandim e
Olival que consubstancia a proposta do
ULTIMATUM CRESTUMENSE,
apresnetando um novo mapa de
fregeusias para Vila Nova de Gaia,
constituído por estas 4 freguesias, agora
classificadas como rurais e 8 freguesias
urbanas.

Nestes termos,
Congratulamo-nos com o facto das

juntas e assembleias de freguesia de
Crestuma, Lever, Sandim e Olival terem
adoptado o ULTIMATUM CRESTUMENSE
como base de trabalho para instruir os
pareceres que lhes conferem a
prerrogativa legal de se pronunciarem
sobre a reorganização do novo mapa de
freguesias, deliberando pela autonomia
administrativa das autarquias que
representam, nos termos e de acordo com

metodologia e solução técnica que
preconizamos.

Registamos com agrado que a solução
preconizada, não obstante as
deliberações, cada uma de per si, das
referidas assembleias de freguesia, haja
sido implementada através de uma
estratégia conjugada dos órgãos
legitimamente eleitos de Crestuma, Lever,
Sandim e Olival acautelando, em momento
prévio à decisão final ou a qualquer outra
situação de facto consumado sobre a
matéria.

Convocamos todos os crestumenses
para que, em nome da nossa memória
colectiva, se mobilizem por esta causa e
se unam em torno desta proposta, como
forma de honrar a coragem e a
determinação de todos quantos, de entre
nós, já deram muito de si, em nome de
todos.

Exortamos a que o Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e
dos senhores Vereadores eleitos, do Sr.
Presidente, dos senhores deputados e dos
partidos com assento na Assembleia Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia que, no estrito
cumprimento do artº 11º, da Lei nº 22/2012,
de 30 de Maio, criem as condições políticas
necessárias para incluir a presente
solução na pronúncia a que corresponde
a decisão final da Assembleia Municipal
de Vila Nova de Gaia.

Finalmente, e na sequência da
proposta apresentada e aprovada no
plenário popular realizado em 30.03.2012,
reclamamos que se inicie, de imediato, o
procedimento legal para a realização de
um referendo sobre  matéria, chamando
os crestumenses a pronunciar-se sobre
uma decisão que lhes diz directamente
respeito, em cumprimento ao artº 5º, da
Carta Europeia da Autonomia do Poder

Local, que dispõe que “as autarquias
locais interessadas, devem ser
previamente relativamente a qualquer
alteração dos limites territoriais,
eventualmente por via do referendo, nos
casos em que a lei o permita”, deuma
proposta, também aprovada pelo
plenário popular uma proposta, também
aprovada pelo plenário
popularRRRrecre acordo com o
compromisso assumido pela Junta de
Freguesia de Crestuma, que se
comprometeu a elaborar a respectiva
proposta e apresentá-la em tempo útil
à Assembleia de Freguesia de
Crestuma.

1º Subscritor: José Cancela Moura
– Ex-Presidente da Assembleia de
Freguesia, eleito pelo PSD

António Cunha - Ex-membro da
Assembleia Freguesia, eleito pelo CDS

Alberto Guedes de Moura - Ex-
Presidente da Junta, independente

Gonçalo Guedes - Ex-membro da
Assembleia Freguesia, eleito pelo PCP

José Campos Oliveira - Ex-membro
da Assembleia Freguesia, eleito pelo PS

José Ferreira da Silva - Ex-
Presidente da Assembleia de Freguesia,
independente eleito pelo PSD

Manuel Moreira da Silva - Ex-
Presidente da Junta de Freguesia,
independente eleito pelo PSD

Manuel Pereira - Ex-membro da
Assembleia de Freguesia, independente
eleito pelo PS

Paulo Martins - Ex-membro da
Assembleia Freguesia, eleito pelo PSD

Romualdo Silva - Ex-Presidente da
Assembleia de Freguesia, independente
eleito pelo PS

Vieira da Silva - Ex-Presidente da
Junta, eleito pelo PS
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Fátima Barreira
NOTÁRIA

NOTARIADO PORTUGUÊS
NOTÁRIA LIC. MARIA DE FÁTIMA
TEIXEIRA DA COSTA BARREIRA

CARTÓRIO NA RUA LUlS DE CAMÕES, 15/21, R/C ELEVADO
OVAR

Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de
JUSTIFICAÇÃO, lavrada em 27/01/2012, a folhas 105 e seguintes do
respectivo Livro de Notas para Escrituras Diversas, 120-M, do Cartório
desta Notária, MANUEL DE FREITAS MONTEIRO, e esposa AMÂNDIA
PINHO DOS REIS, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais respectivamente de Fornos, Marco de Canaveses, e de Canidelo,
Vila Nova de Gaia, onde residem na Rua Castelo Branco, n° 76, NF
161739750 e 161739768, declararam que são donos e legítimos
possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio urbano, sito na Rua Castelo Branco, n° 76, freguesia de
Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, destinado a habitação, inscrito
na matriz respectiva sob o artigo 2598, com o valor patrimonial tributário de
15.687,37 euros, omisso no Registo Predial, a que atribuem o valor de
QUINZE MIL E SETECENTOS EUROS;

Que, este prédio foi mandado construir pelos justificantes, no prédio
rústico inscrito na matriz respectiva, no ano de mil novecentos e setenta e
seis, sob o artigo 235;

Que, na realidade, o mesmo foi implantado nesse terreno, o qual veio
à posse deles justificantes, no referido ano de mil novecentos e setenta e
seis, por  compra verbal a Clemente dos Santos Monteiro e esposa Maria
Celeste Ferreira dos Santos e Maria Elisa de Jesus Queiroz e marido
Manuel Gouveia, casados sob o regime da comunhão geral, residentes no
lugar de Lavadores, Canidelo, Vila Nova de Gaia, não sendo, portanto,
detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do mesmo;

Que porém usufruem o indicado prédio, gozando de todas as utilidades
por ele proporcionadas, colhendo os respectivos frutos, pagando os
correspondentes impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio,
sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, de uma forma
pacífica, contínua, de boa fé, com conhecimento geral e sem oposição de
quem quer que seja, há mais de vinte anos, pelo que o adquiriram por
usucapião.

Ovar, 30 Janeiro de 2012
A Colaboradora da Notária, com delegação expressa,

a) Manuela Tomé

Notícias de Gaia n.º 518 de 29 de Junho de 2012 Notícias de Gaia n.º 518 de 29 de Junho de 2012

noticias de
gaia jornal

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em
catorze de junho de dois mil e doze, de folhas 27 a folhas 29, do livro de notas para
"Escrituras Diversas" n° 124-A, foi lavrada uma escritura de justificação Notarial,
na qual foram justificantes:

a) MARIA GRACINDA MARTINS AGUIAR DOS SANTOS, NIF 148 809 871,
solteira, maior, natural de Gondomar, residente na R. D João de França, 165, freguesia
e concelho de Gondomar;

b) MANUEL MARTINS AGUIAR, NIF 133 102 343, e mulher MARIA AMÉLIA
LEÃO RIBEIRO LOPES CARDOSO AGUIAR, NIF 146 520 920, casada sob o
regime da comunhão geral,  naturais ele da freguesia de S. Cosme, concelho de
Gondamar e ela da de Rio Tinto do mesmo concelho, residentes na Rua do Breiner,
196, no Porto.

E NA QUAL DECLARAM:
Que são donos e proprietários na proporção de metade para cada um, do prédio

actualmente urbano, denominado Ribeira de Salgueiros ou Campo dos Canidos, sito
no Lugar do Paniceiro, na freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, com
a área de dez mil quatrocentos e trinta e um metros quadrados, a confrontar do
norte com herdeiros de António Francisco e outros, do sul com ribeiro, do nascente
com Jorge Costa Sousa e Castro e outros e do poente com Areias do Mar, descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, ainda como rústico,
sob o número cinco mil quatrocentos e cinquenta e três, de Canidelo, inscrito na
matriz a favor dos justificantes sob o artigo 7831 (proveniente do artigo 1958 rústico
e este , por sua vez, do 2815 rústico da matriz anterior à vigente).

Que o referido prédio se encontra registado a favor daquela sociedade "Aguiar,
Barbosa & Companhia Limitada", com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 90, 2.º,
andar, sala 2, Porto, pela inscrição número sete, de um de Julho de mil novecentos  e
sessenta e três.

Que, no entanto, não são detentores de qualquer título formal que legitime a sua
posse, mas

na realidade são seus proprietários uma vez que:
Em data que não conseguem precisar, mas que foi anterior a mil novecentos e

noventa adquiríram o prédio ora justificado aos titulares inscritos, por entrega em
dação em cumprimento nunca reduzida a escrito.

Que, desde então, até à presente data, por si e por seus antecessores, há mais
de vinte anos sem interrupção e oposição de quem quer que seja, tem usufruido do
identificado prédio, de todas as utilidades possíveis, nomeadamente, procedendo à
sua limpeza, demarcando-o e pagando o respectivos impostos.

Tudo isto à vista de todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção
à de que não lesavam direitos de outrém.

Que esta posse exercida em nome próprio, pacifica, contínua, pública e de
boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do referido direito por
USUCAPIÃO, que  expressamente invocam para os devidos efeitos, já que, dado o
modo de aquisição não detêm qualquer docamenlo formai extrajudicial que lhes permita
fazer prova do referido direito.

A Notária
a) Carla Maria Borges do Carmo

Av. Dr. Moreira de Sousa (E.N. 1), 593 J - Sala 2 | 4415-383 Carvalhos
Tel : 227 849 296 | Fax : 227 849 298 | Email: info@notariacc.com
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