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Páscoa
A maioria das tradições do feriado religioso

da Páscoa está contida nos rituais pagãos, o
que gerou grande variedade de lendas, ícones,
símbolos e costumes, que passaram a fazer
parte da celebração.

 As tribos pagãs celebram o nascimento da
primavera em honra do final do equinócio de
Inverno, que deu origem à Páscoa pagã. Os
judeus celebravam a Páscoa mesmo antes do
nascimento de Jesus, mas com o sentido de
liberdade após muitos anos de escravidão no
Egipto. Na civilização cristã, "Páscoa" tem
origem hebraica e significa passagem, celebra
a ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao
céu, dois dias depois da morte na cruz (Sexta-
feira Santa).

Nas celebrações e nas festas de família os
ovos e os coelhos como símbolos da Páscoa
já são uma tradição. O ovo é considerado por
muitas culturas a mais perfeita embalagem
natural e simboliza o começo do universo, por
representar a vida foi adoptado como símbolo
pascal. Ovos eram cozidos e comidos durante
os festivais do antigo Egipto, Pérsia, Grécia e
Roma. Coloridos, eram presenteados para
celebrar a chegada da florida primavera, depois
do inverno branco no Hemisfério Norte. Os ovos
de chocolate surgiram no século XVII, mas
apenas na década de 60 é que apareceram os
ovos de chocolate como os conhecemos hoje.

Um outro ícone e talvez o mais
predominante nestas festividades é o Coelho
da Páscoa tem origem anglo-saxónica e pré
cristã que surgiu porque simboliza a
fecundidade e é associado á abundância no
inicio da primavera.

A Páscoa desde sempre esteve associada
ao final do equinócio do Inverno e do inicio da
Primavera, e liga o lírio à festa pascal. O lírio é
símbolo da pureza pela sua cor e delicada forma
também simboliza inocência e a vida junto a
Deus.

Nos nossos dias, a Páscoa já não é
celebrada apenas como uma festa cristã. Mas
como uma festa de família, é uma quadra feita
de tradições, a troca do folar e do ramo entre
padrinhos e afilhados, a oferta de amêndoas e
chocolates entre os mais novos e, na vertente
mais religiosa, os cristãos recebem Cristo em
casa rodeados dos que mais gostam. EA

PS já está no
terreno para as

Autár quicas
págs. 2 e 3
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Laura Santos quer ganhar Mafam ude

"Vós dais-me força para
prosseguir, e estou confiante que até
Outubro de 2009, me conduzireis até
ao topo, até à vitória, fazendo de mim
a vossa próxima presidente de junta
de freguesia". Esta foi a forma como
a candidata socialista se dirigiu ao
auditório (repleto) da Assembleia Mu-
nicipal, no discurso que marca o
início da campanha à junta de
Mafamude. Uma freguesia urbana
que atinge os 50 mil habitantes, com
perto de 34 mil eleitores.

Laura Santos aposta no "árduo
trabalho a desenvolver na área so-
cial". Assim, pretende incrementar
medidas mais significativas de apoio
à 3.ª idade e famílias; promover um
banco de voluntariado de modo a que
"os cidadãos dediquem parte do
tempo livre em prol do próximo",
fomentando o intercâmbio geracional;
assim como, desenvolver o projecto
denominado 'cartão banco alimentar',
uma iniciativa que já acontece
nalgumas cidades portuguesas que

Socialistas apresentam única mulher a encabeçar listas às
juntas para as próximas Autárquicas. Eduardo Vítor Rodrigues
lança duras críticas a Fernando Vieira

ajuda famílias de risco,
essencialmente económico. Este
cartão permite que as pessoas
tenham acesso a produtos a preços
mais baixos, ou até gratuitos, em
mercados ou supermercados da
freguesia devidamente assinalados.

Mas, a socialista avança também
com outras medidas. "Iremos
também dar um novo rosto ao
relacionamento com as
colectividades", criando um
regulamento com critérios bem
definidos para a atribuição de apoios
financeiros. "É necessário que esse
apoio premeie de facto o excelente
trabalho em prol da comunidade que
é desenvolvido por algumas
colectividades e distingui-las das
colectividades que se limitam a ser
um ponto de encontro de alguns
amigos", explicou Laura Santos.

Não esquecendo os mais jovens,
a candidata pretende fomentar o
intercâmbio e a troca de experiências.
Com esta medida para além de

promover a cultura, também estimula
o conhecimento de uma língua
estrangeira.

Para encerrar a socialista
lembrou ao auditório que "conto
convosco para me ajudarem a atingir
esse desejo comum a todos nós e a
tantos Mafamudenses, que há muito
suspiram por uma mudança, por
uma lufada de ar fresco no poder
autárquico de Mafamude, por algo de
novo, por algo que lhes dê mais
energia positiva, mais confiança e
esperança num futuro melhor."

Eduardo Vitor lança duras
críticas a Fernando Vieira

O presidente do PS Gaia aceitou
o repto dos militantes. Não trazer um
discurso longo. Mas, nem por isso
se coibiu de fazer duras críticas ao
executivo da junta mafamudense,
Fernando Vieira.

Relativamente à candidatura de
Laura Santos salienta que este vai
ser "um combate difícil, mas possível.
Temos do nosso lado a razão, bons
projectos e as pessoas". Até porque
"nós gostamos das pessoas”. “O

presidente da Junta de Freguesia de
Mafamude não gosta de pessoas
porque senão não tinha fechado o
gabinete aos fregueses. Assim como
o presidente da câmara não gosta,
ou não teria fechado Alvares Cabral.
Ele prefere que a rua seja uma
espécie de condomínio fechado para,
de vez em quando, passear e não
encontrar pessoas", explicou.

Eduardo Vítor Rodrigues
continuou o rol de críticas: "Ele é
presidente da junta porque não
consegue ser vereador, assim como
o Dr. Luís Filipe Menezes é presidente
de câmara porque não consegue ser
presidente do seu partido". Termina
as apreciações ao social-democrata
assegurando que "Fernando Vieira é
o exemplo daquilo que não se pode
ser na actividade política local".

Segundo o socialista gaiense,
em contrapartida está Laura Santos
"que pode trazer um rosto de
credibilidade à política de Mafamude"
contribuindo para "o reforço de
democracia que Abril nos trouxe e que
em Vila Nova de Gaia se perdeu.

Tânia Tavares



notícias de gaia - 08.abril.2009 3

editorial
Duas

citações
I - Memória

"Fizémos bem em não
desistir, a senhora ministra (da
educação) fez bem em nunca
ceder", afirmou José Sócrates,
em Mafra, na cerimónia de
assinatura de um protocolo en-
tre esta autarquia e o ministério
da Educação.

É bom que, na hora do voto,
os 140 mil professores deste
país não se esqueçam destas
palavras.

II - Moderação
Numa entrevista ao New York

Times, Barak Obama admitiu
dialogar com talibans moderados
no Afeganistão.

Talibans moderados? O que
será isso? Será que o taliban
radical dá quarenta chicotadas
na mulher e o moderado só dá
vinte?

Ar tur Villares

PROPRIEDADE E DIR. TÉCNICA

Dr.ª Maria Salomé M.  Castelo Branco
LICENCIADA EM FARMÁCIA (U.P.)

yyyyy     Perfumaria yyyyy

yyyyy     Ortopedia yyyyy

FARMÁCIA CASTELO BRANCO

R. 27 de Fevereiro, 135 – S. Pedro da Afurada      yyyyy   4400-607 VILA NOVA DE GAIA      yyyyy  Telefone: 227 814 507  y y y y y  Email: castelobranco.vng@farmalinque.pt

páscoa
feliz a

clientes e
amigos

Organizado pela Escola EB 2,3 Teixeira Lopes,
decorreu no passado dia 27 de Março o evento de
entrega dos Diplomas do Quadro de Honra/
Geração Fantástica, com o objectivo de promover
o bom aproveitamento/comportamento dos seus
alunos. Foram entregues cerca de 150 diplomas.
Os presidentes das Juntas de Freguesia também
se associaram a esta comemoração, oferecendo
uma pequena lembrança a cada um dos alunos
da sua localidade.

O evento, subordinado ao tema "Expressões",
foi dinamizado pelos professores dos
subdepartamentos de Educação Musical e Música,
e contou com a colaboração de uma professora
de Educação Física, no âmbito do Desporto Esco-
lar. Participaram nesta mesma actividade cerca de

Teixeira Lopes atrib uiu Quadr o de Honra
120 alunos/artistas com bastante empenho e
entusiasmo.

O espaço onde decorreu o espectáculo foi muito
bem decorado pelos docentes do
subdepartamento de Educação Visual e
Tecnológica, sem esquecer a equipa do som e
imagem que muito se aplicou para que tudo
corresse bem.

O espectáculo decorreu com alegria e
animação, tendo-se verificado uma grande adesão
por parte dos Encarregados de Educação e
familiares que encheram completamente o salão
dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. A
equipa que organizou o evento agradece "a
colaboração de todos os professores, alunos e
auxiliares de acção educativa".

Joaquim Couto espreita
eleitorado socialista

PS Gaia aposta num médico, ex governador civil do Porto, ex presidente de câmara e actual
deputado na Assembleia da Replública para recuperar câmara muncipal

"Esta é uma candidatura difícil". Quem o afirma é
Joaquim Couto, candidato pelo partido socialista à câmara
de Gaia, nas eleições a disputar no próximo mês de
Outubro. Porém, para Joaquim Couto, não é impossível
tendo em conta a "ambição do PS, a organização da
candidatura e os resultados eleitorais de 2005 que nos
estimulam". E não só: "É necessária uma viragem de
ciclo", que pare com o poder que a direita exerce no
município desde 1997. E por que não salientar que Couto
"já foi a muitas eleições e nunca perdeu nenhuma".

O socialista admite que "a direita, no primeiro e
segundo mandato fez alguma 'obra de betão'", com "a
ajuda do governo", mas depois estagnou.

Hoje, "Gaia está transformada numa cidade a duas
velocidades: a do interior, onde falta de tudo um pouco
(por exemplo creches, equipamentos desportivos e
culturais, infra-estruturas) e a urbana".

Joaquim Couto dá conta de um problema municipal.
"O poder em Gaia olha para a gestão municipal com
autonomia em relação ao Estado e à sociedade civil
organizada. A Câmara Municipal de Gaia entende que
aquilo que é responsabilidade do Governo, eles que
façam; o que é da autarquia vão fazendo, o que podem; o
que é da sociedade civil, eles que se desenrasquem. O
que prova que as politicas de gestão global estão
erradas".

Os socialistas apresentam propostas concretas para
inverter a "mudança de ciclo". Uma gestão moderna, visto
que "os serviços municipais estão dispersos
actualmente - ao contrário do que se passa na Loja do
Cidadão - e ainda por cima não estão ligados em rede. E

aproximar o executivo e a comunidade, tendo em conta
que a câmara municipal e os eleitores estão muito
distantes. No entender dos socialistas, para acabar com
esta  lacuna, que permite, por exemplo, que haja inúmeros
gaienses que nunca tivessem assistido a uma reunião
de câmara, deve ser levada a cabo campanha que inclua,
mensalmente, uma reunião numa freguesia do concelho.
Assim, "vamos mostrar como funciona e fazer com que
as pessoas se tornem mais activas e com actividade cívica
mais interveniente".                                              TT
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Incêndio nos terrenos da J . Camilo na Madalena
No passado dia 27 de Março, um

incêndio consumiu parte dos
terrenos que a empresa J. Camilo
possui na freguesia da Madalena.

No combate ao fogo estiveram
presentes três corporações de
bombeiros - Valadares, Coimbrões
e CBS Gaia - e 18 homens, durante
mais de uma hora e meia.

Segundo o NG apurou no local,
junto do sub-chefe Nunes, não se
conhece o motivo que terá originado
este fogo. Mas o facto do terreno
estar muito seco e o vento
moderado foram motivos
suficientes para que se propagasse
rapidamente.

Curiosamente, esta é uma das
26 parcelas de terreno que a

Câmara de Gaia pretende expropriar
para requalificar a marginal da
Madalena. Há dias, a J. Camilo viu o
tribunal dar-lhe razão relativamente
a uma providência cautelar que
contestava judicialmente a
expropriação de um terreno com 50
mil metros quadrados.

Com efeito, o tribunal deferiu o
pedido de suspensão da deliberação
camarária que declarou a utilidade
pública a expropriação das parcelas.
Ainda assim, esta providência inibe
a opção camarária de dar
continuidade ao projecto inicial de
requalificação marítima madalense.
Este projecto envolve 3,7 milhões de
euros de apoio de fundos
comunitários.

Requalificação da mar ginal não corre risco
O Supremo Tribunal

Administrativo decretou a imediata
suspensão da deliberação da
câmara municipal, de Outubro de
2008. Esta deliberação visava
declarar utilidade pública - e
consequente expropriação - aos

terrenos necessários à completa
requalificação do Litoral da Madalena.

Uma das parcelas em causa
pertence à empresa J. Camilo que,
apesar das negociações, não
chegou a acordo com a autarquia e
entregou o tal processo no tribunal,
cuja decisão lhe foi favorável.

 Mas, segundo o vereador José
Guilherme Aguiar, esta decisão - que
é inesperada e singular para as
autarquias - não coloca em causa a
obra de requalificação. Já estão
acertadas mais de metade das
expropriações e o resto está "no bom
caminho".

Relativamente à parcela da
'discórdia', a câmara resolveu "sus-
pender" a expropriação. A obra ficará
concluída, nem que para isso seja
preciso "passar ao lado" dos
terrenos. Certo é que, tendo em conta
a actual realidade urbanística, a
empresa não pode edificar nos

terrenos, como era intenção quando
os adquiriu.

Centro de Alto Rendimento
é aposta internacional

José Guilherme Aguiar revelou
que um dos pontos da última reunião
de câmara dizia respeito ao Centro
de Alto Rendimento que vai ficar
'paredes meias' com o Parque da
Lavandeira.

Esta obra - que vai contar com os
apoios europeus - implica a
construção de dois pavilhões anexos
ao Pavilhão Municipal, em Oliveira do
Douro, uma pequena unidade
hoteleira, especialmente concebida
para estágio de atletas, bem como a
requalificação do próprio pavilhão,
nomeadamente no que diz respeito
à cobertura, ao sistema de ventilação,
balneários e ao piso.

As duas novas estruturas
desportivas vão destinar-se ao ténis

de mesa e ao taewkondo.
O prazo de execução ronda os 18

meses, estando prevista a
inauguração para Outubro de 2009.

De recordar que, segundo a
última previsão do presidente da
câmara, Luís Filipe Menezes, o
complexo desportivo situado dentro
do Parque da Lavandeira deverá ser
inaugurado no feriado de 10 de Junho.

A autarquia - delegando poder na
Gaianima - está também a planear a
construção de um Centro de Ténis,
junto ao arquivo municipal.

Caso venha a concretiza-se, esta
obra prevê uma área com seis courts
de ténis, três cobertos e três
exteriores.

Esta será uma construção com
parceria publico-privada cujas rendas
deverão ser semelhantes ao valor da
concessão, garantindo à autarquia
poupar verbas mensais com este
projecto.                                         TT
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Há tragédias que abalam a comunidade.
Principalmente as que envolvem crianças. No
Verão de 2006, uma criança - mais uma a
juntar a um número elevado de vítimas -
morria no 'lago' da Serra de Canelas. Uma
'piscina' apetecível para os mais novos,
principalmente na altura de férias grandes em
que o calor aperta.

Mas este 'lago' nada mais era do que uma
pedreira, cheia de perigos, com água
depositada e armadilhas submersas. Até ser
retirado o corpo passaram vários dias.

Um dos proprietários deste 'lago' era José
Oliveira Reis, administrador de uma empresa
gaiense - Civipal - dedicada a construção de
obras públicas.

Este acontecimento marcou-o e forma tão

Empresa de Gaia pretende dar resposta às necessidades da construção civil, mas
também recuperar uma área significativa da Serra de Canelas.

Civopal aposta n um futur o
mais ambiental

significativa que principiou um propósito: adquirir
toda a área para que nunca mais nenhuma criança
tivesse final tão trágico. Um percurso de cerca de
dois anos esperava-o.

Comprou terrenos em volta - uns mais
complicados que outros - idealizou projecto,
concretizou-o e, finalmente, em Setembro de 2008,
os desígnios estavam encerrados.

Ao lado de José Reis dois parceiros de
excelência: câmara municipal, na pessoa do
vereador do Ambiente Mário Fontemanha, e a junta
de freguesia de Canelas. Sempre apoiaram esta
vontade. Até porque o que surgiu colmatou dois
problemas do 'pulmão verde de Gaia': acabou com
os despejos ilegais e poluentes - muitas vezes
tóxicos - nos pinhais canelenses e, num futuro
(mais ou menos próximo, dependendo da

sensibilização das empresas) irá
reflorestar o espaço.

O 'lago' deu lugar à Pedreira do
Maninho, um aterro para resíduos
inertes. "A antiga pedreira foi
transformada procurando dar resposta
às necessidades do sector da
construção civil e obras públicas
constituídas por betão, tijolos, ladrilhos,
telhas, materiais cerâmicos, vidros,
terras e pedras, solos e rochas, assim
como resíduos de materiais fibrosos à
base de vidro", explicou o administrador.
Claro que a experiência da empresa
permite-lhes conhecer esta realidade.

Agora falta sensibilizar os industriais.
Com este espaço, o segundo a ser

construído no município, as empresas
desta área já não precisam preocupar-
se sobre o local certo para colocar os
resíduos de construção.

Este aterro de Canelas está
certificado. Mais: todos os meses são
avaliados de modo a garantir que tudo o
que é depositado subscreve às
obrigatoriedades impostas por lei. "Não
há necessidade de haver despejos a céu
aberto. Os preços são acessíveis e assim
preserva-se o futuro ambiental",
esclareceu José Reis.

Quando os 940 mil metros cúbicos
da pedreira estiverem preenchidos, a
Civopal vai dar andamento à segunda
parte do projecto. Ou seja, "recuperar o

passivo ambiental através da reposição, tanto
quanto possível, das condições morfológicas
e naturais do terreno e integração paisagística
da área envolvente".

Mas desengane-se quem pensa que isto
não é um projecto económico viável. José Reis
acredita financeiramente neste aterro e
assegura que todo o investimento feito vai ser
recuperado. Ao fim de pouco mais de seis
meses admite que ainda há um longo
percurso a percorrer, mas no final o sucesso
estará garantido. Quer em termos
profissionais, quer em termos ambientais.

Até lá… espera-se que todas as empresas
congéneres comecem a pensar um pouco no
futuro ambiental e na respectiva qualidade de
vida das gerações vindouras. A Serra de
Canelas agradece...
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Rua Tourão - 4415-903 SANDIM - Telef: 22 763 38 07 - Telm: 96 106 71 27

FABRICANTE
MINIMERCADO

PASTELARIA E PÃO QUENTE

PADARIA COELHO

páscoa feliz a
clientes e
amigos

Junta de A vintes
apoia jo vens
'deputados'

 A Junta de Freguesia de Avintes assinou um protocolo com a Escola EB
2.3 de Avintes, com o objectivo de apoiar oito jovens de estudantes que,
acompanhados de duas professoras, vão participar de 5 a 10 de Maio no
Parlamento Europeu para Jovens, na cidade de Caen, França.

Os jovens, que serão os únicos representantes de Portugal, para além do
convívio com outros estudantes europeus irão participar em debates sobre
temas como "A Água - um bem escasso" e "Os direitos do aluno na minha
escola e no meu país", entre outros.

O presidente da edilidade, Mário Gomes, lembrou que a freguesia é "uma
terra com tradições ao nível da cultura, muito especialmente no Teatro Amador,
e estamos certos que vocês como jovens de Avintes saberão representar da
melhor maneira, a nossa terra e o nosso país."

A zona sénior do Parque Biológico de Gaia recebeu no dia 4 de Abril
dezenas de velhinhos que usufruiram da manhã para fazer exercício físico.

O mês de Abril é simultaneamente o mês da Saúde e da inauguração de
um novo projecto no Parque Biológico - Um Modelo de Parque.

Este novo projecto tende a criar novos espaços verdes com infra-estruturas
que fomentem a actividade física, em família e entre as várias gerações, ao ar
livre.

Mês da Saúde n' Um
Modelo de P arque

Um Modelo de Parque junta-se a um conjunto de dezoito parques já
inaugurados em todo o país.

Com uma área de 300 m2 constituída por um jardim, um parque infantil e
um parque sénior, este projecto assistirá mais de 10 mil pessoas.

Segundo o estudo lançado pela Sonae Distribuição - Mobilidade das
Famílias Portuguesas - 66,9% das famílias da zona norte considera que a
sua zona está mal servida de equipamentos desportivos que permitam a
prática de exercício e actividades ao ar livre em família. Ainda de acordo com
este estudo, 92,9% gostaria de passar mais tempo em família, sendo que,
99% das famílias inquiridas nesta região, considera muito importante ter
acesso a espaços ao ar livre onde possa praticar exercício físico em família,
passando mais tempo com esta.

Rita Santos
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OFICINA  DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS

GARAGEM  LISBOA , LGARAGEM  LISBOA , LGARAGEM  LISBOA , LGARAGEM  LISBOA , LGARAGEM  LISBOA , LDADADADADA

Rua Nova de Bustes, 80
S. Paio – CANIDELO
4400-515 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 22 781 35 39

páscoa
feliz a

clientes
e amigos

SNACK-BAR E ADEGA REGIONAL

Rua da Fonte, 485 lllll Telefone: 227 620 369 lllll 4405-465 SERZEDO VNG

Adega F atita Peixoto
Refeições Económicas

SÁBADO: Bacalhau – Tripas – Rojões
páscoa feliz a clientes e amigos

Loja e Escritório:  Rua Mouzinho da Silveira, 178 w 4050-416 PORTO
Telef.: 22 200 75 78 - Fax: 22 332 15 33 - Email: geral@alipiodias.pt

Loja II e Serviços Técnicos:  Rua das Pedrinhas Brancas - Grades
Verdes - 4405-118 ARCOZELO - Telf/Fax: 22 753 25 20/1

Sementes de
relvas para

profissionais

http://www .alipiodias.pt

76 anos a semear P or tugal13.01.1933
13.01.2009

Avintes
Com
Vida

Integrado nas Comemorações
do 35º Aniversário do 25 de Abril
em Avintes, a autarquia local
organiza o passeio "Os Moinhos
do Febros".

O evento acontece no feriado e
o largo do Palheirinho acolhe a
concentração dos participantes,
por volta das 8h45 da manhã.

É um passeio com diferentes
modalidades e dificuldades, em
que cada um escolhe a prova que
melhor se adequar às respectivas
capacidades, nomeadamente,
BTT - 25Km - Dificuldade Alta;
CICLOTURISMO - 15Km -
Dificuldade Média; ou CAMINHADA
- 5Km - Acessível a todos.

Todos os participantes
recebem uma t-shirt alusiva à
iniciativa.

A inscrição é obrigatória até ao
dia 22 de Abril (indicando: nome,
idade, contacto e tipo de prova),
através do telefone 227820321, fax
227871115 ou pelos emails
geral@avintes.net ou
cipcastro@avintes.net

Entre os dias 25 de Abril e 3 de
Maio serão várias as iniciativas, que
vão desde a recriação das tradições
rurais e populares até aos
espectáculos de música pop/rock
com cariz urbano, que marcam o
início da Festa da Primavera em Gaia.

As actividades vão desenrolar-se
por todo o Concelho embora privilegie
a zona central da cidade e o Cais.

Nos dias 25 e 26 os produtos e
as tipicidades rurais descem à zona
histórica para uma Feira Rural, onde
todos poderão apreciar e deliciar-se
com os doces conventuais, licores,
compotas, chás, azeite e outros
produtos.

Aqui, também não faltará a
música tradicional, o folclore típico de
outros tempos, os jogos tradicionais

Bem-vinda Prima vera!
de Autor e do Dia Mundial da Dança,
pelo que se multiplicam
espectáculos, conferências e
iniciativas na área da leitura, inclu-
sive no domínio da infância e da
juventude, com epicentro na
Biblioteca Municipal de Gaia.

É no fim-de-semana prolongado,
de 1 a 3 de Maio, que a cultura ur-
bana atingirá o auge. O destaque do
programa vai para o Festival United
in Sound e os espectáculos dos Blind
Zero e dos Mesa com actuação das
bandas vencedoras do concurso que
dá nome ao festival.

Refira-se ainda que está próximo
a Egg Parade 2009, a qual estará
inserida, também, na Festa da
Primavera no final de Abril.

Rita Santos

e onde se poderá encontrar a
cerâmica pintada à mão, a tanoaria,
os tapetes de Arraiolos, a filigrana,
bonecos de barro e outros produtos
típicos, como pequenos brinquedos
em lata, quadros de lousa ou
miniaturas em madeira.

Entre 24 e 26, mas no Cais de
Gaia, irá realizar-se o "Freedom
Weekend que agrega a Feira de
Antiguidade, a Festa Flower Power e
uma concentração de motas Harley-
Davindson.

O fim-de-semana acaba mas a
festa não, e são inúmeras as
sugestões, das artes plásticas à
dança, passando pela literatura. É
neste ambiente que se celebram o
Dia Internacional do Livro Infantil, do
Dia Mundial do Livro e dos Direitos

O Notícias de Gaia
deseja uma páscoa

feliz a clientes,
fornecedores,

colaboradores e
amigos
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Mediação Imobiliária, Lda.
ERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOSERNESTO & 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

páscoa feliz a clientes e amigos

COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEIS
MORADIAS - ANDARES - TERRENOS

Av. S. Salvador, 233 – Vendas de Grijó – 4415-943 Grijó – t. 227 640 009

farmácia gonçalves

Directora Técnica:
MARIA BEATRIZ

TOMAZ

w especialidades farmacêuticas w
w secção de ortopedia - cintas w

w perfumaria w

páscoa feliz a clientes e amigos

lllll Tudo para
lllll Construção Civil

lllll Móveis de Cozinha
lllll e Casa de Banho

 R. Rio da Fo nte, 30 - Lavadores   Telf. 22 745 79 65 Fax: 22 745 79 65 - 4415-703 OLIVAL VNG

Telemóvel: 91 9959606 – 919959602

CARPINTCARPINTCARPINTCARPINTCARPINTARIAARIAARIAARIAARIA
JJJJJorororororggggge Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leite,,,,, Lda. Lda. Lda. Lda. Lda.

páscoa feliz a clientes e amigos

MENDONÇA
& IRMÃOS, Lda.

w Travessa de Sabariz, 398 — SERZEDO — V. N. GAIA  w  Telefone: 22 762 30 65
Fax: 22 762 69 23   w  Email: info@mendoncairmaos.com

Uma empresa virada para o futuro

S E R R A L H A R I A

w caixilharia de alumínio lacado e anodizado w
w trabalhos especializados em aço inox, cobre e latão w

w ferro metalizado e lacado w
w aço corten w
w guilhotina w
w quinadeira w

deseja
páscoa feliz
a clientes,

fornecedores
e amigos

Férias da
Páscoa 2009

No âmbito do programa Progride, a Associação
dos Proprietários da Urbanização Vila de Este, em
Vilar de Andorinho,  vai promover uma série de
actividades com o intuito de ocupar os tempos livres
dos mais jovens durante a pausa lectiva da
Páscoa.

De entre as actividades possiveis destacam-
se o xadrez, trabalhos manuais, pintura, concurso
de leitura, jogos tradicionais, culinária (Folar da
Páscoa), plantação de árvores, atelier de
informática, concurso de dança entre outros, e uma
entrega do certificado de formação.

As actividades, animações lúdicas e
desportivas para os mais jovens esta pausa lectiva
- VILA D ESTE - FERIAS DA PASCOA 2009 - conta
com o apoio logístico do projecto OLHOS NO FU-
TURO, da GAIANIMA, das câmaras de Gaia e Porto
e Vila do Conde, CMIA-Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental, CLIA-Centro Lúdico de
Imagem Animada, ALP-Associação de Ludotecas
do Porto IPSS,  do Centro Cultural da Casa-Museu
Guerra Junqueiro e da Fundação da Juventude.

Todas as acções serão sob a orientação da
equipa pluridisciplinar da AP, constituída por
formadores, assistentes sociais, educadoras
sociais, psicólogas, monitores, técnicos e
voluntários. CM

Uma mão-cheia de actividades vão animar os
participantes que se inscreverem nas Oficinas de
Primavera. De 6 a 8 de Abril, as crianças e jovens
dos 6 aos 15 anos, podem encontrar, entre outros
motivos de interesse, os títulos de algumas das
actividades agendadas criam expectativa: "Quem
é o Horácio?", "Onde está o coelhinho?", "Ninho
de Páscoa" e, como convém, "Boca doce". Com
convicção evidente, a maior parte dos participantes
corre o risco de sentir que "Quando for grande,
quero ser tratador de animais"!

Oficinas da Prima vera
no Parque Biológico

È necessária inscrição prévia. As oficinas
decorrem entre as 9 e as 17h30. Mais informações
e inscrições: GABINETE DE ATENDIMENTO:
telefones directos - 227878138, 227878137 ou
atendimento@parquebiologico.pt

Paralelamente, continua patente a exposição
Parabéns Charles Darwin, que o bicentenário do
nascimento de Charles Darwin, bem como do 150.º
aniversário da publicação do livro "A Origem das
Espécies".

"Há 150 anos Charles Robert Darwin
demonstrou que a vida evoluiu, desde as formas
mais simples até às actuais, através de um

processo de selecção natural, em que os seres
vivos conseguiram, progressivamente, criar novas
adaptações ao ambiente, e fixaram e transmitiram
essas adaptações às gerações seguintes. Neste
processo de selecção, sobreviveram os indivíduos
e as espécies mais adaptadas, novas espécies
foram surgindo e outras extinguiram-se para
sempre, no longa história de milhões de anos que
já conta a vida no nosso planeta.

Mas a evolução não parou e, hoje, as espécies
prosseguem a sua saga de melhor adaptação ao

meio, porém com uma
diferença em relação ao
passado: é que uma
delas - o Homo sapiens
- é capaz de provocar
transformações no
ambiente a um ritmo de
tal ordem frenético que
muitas outras espécies
não têm tempo de se
adaptarem e, por isso,
se extinguem. Terá o
Homem esse tempo?".
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jornalnotícias
de gaia

av. república, 1711 s/l esq tras
4430-206 vn gaia
t. 223 700 574 w f. 223 700 576
noticiasdegaia@net.novis.pt

páscoa
feliz a
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e amigos

empresas e agências municipais

O Notícias de Gaia aborda neste suplemento
mensal a posição dos diferentes partidos políticos
face às empresas municipais de Vila Nova de Gaia.
Para tal, contactou as diversas facções a fim de
ouvir as diversas opiniões acerca da importância
das empresas para o município.

Jorge Sarabando, deputado municipal da CDU,
declarou que "a criação de empresas municipais
pode justificar-se pontualmente e está
contemplada na Lei.

Mas a proliferação de empresas e agências
municipais, como acontece em Vila Nova de Gaia,
dificulta a fiscalização democrática da sua gestão
pelos órgãos autárquicos eleitos.

Além disso, podem tornar-se um sorvedouro
de despesas evitáveis, parte das quais

destinadas a alimentar amigos e compadres,
e clientela partidária em geral."

Referiu ainda que no caso da CDU estar no
poder extinguiria "Águas de Gaia", "Gaiurb" e
"Amigaia" uma vez que para os comunistas são
"aquelas cuja gestão mais dúvidas levanta e mais
descontentamento tem gerado".

O presidente do PS Gaia considera as
empresas municipais como "sorvedouros de

dinheiro e agências de emprego político." Diz ainda
que pretende "salvaguardar os funcionários, mas
mudar o modelo de gestão, mais orientado para
os serviços e menos para a politização."

O socialista defende que uma das medidas a
ter em conta será uma auditoria externa às contas.

"Não compreendemos que os funcionários da
Câmara e das EM estejam a ser alvo de políticas
de 'corte' enquanto as assessorias
principescamente pagas se multiplicam" - afirma
Eduardo Vitor Rodrigues, em resposta ao Notícias
de Gaia.

Não referiu no entanto quais as empresas
municipais que dissiparia, caso estivesse no poder.

"As empresas municipais, em Gaia,
empobrecem a democracia local", quem o afirma
é o deputado municipal do Bloco de Esquerda,
Eduardo Pereira. E vai mais longe: "a experiência
das empresas municipais tem sido marcada por
uma estratégia de desresponsabilização,
compadrio e despesismo".

Na opinião do Partido, "as empresas
municipais e os cargos têm servido à Câmara para
distribuir cargos e privilégios".

O deputado diz ainda que "em 2009 serão cerca

de 30 milhões de euros a sair dos cofres da
Câmara, a titulo de subsídios e de transferência
de capital, para serem geridos por um grupo de
administradores e gestores que os gaienses não
elegeram".

Eduardo Pereira afirma serem necessárias
mudanças, através da adopção de políticas
rigorosas.

Adianta ainda ser fulcral "pôr fim à arrogância e
insensibilidade social que tantas vezes têm sido a
marca da actuação da empresa Gaia Social."

Refere ainda ser necessário rever o
relacionamento com o Futebol Clube do Porto no
âmbito da Fundação PortoGaia "de modo a corrigir
a situação escandalosa dos últimos anos".

A Energaia não escapa a criticas e desta vez o
Bloco de Esquerda afirma que a agência "tem sido
invisível" no que respeita à eficiência energética
do municipio gaiense.

O partido defende que "Vila Nova de Gaia deve
orientar-se cada vez mais no sentido de procurar
captar investimentos em sectores produtivos, em
vez de continuar a priveligiar os grandes
investimentos no sector imobiliário, de cariz
especulativo".              Patrícia Correia

empresas e agênciasmunicipais
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Rua Escultor Alves de Sousa, 383
(frente ao cemitério Vilar de Andorinho)
4430-393 VILAR DE ANDORINHO
Tels: 227 822 836/ 7
Fax: 22 7877963

farmamarques@netcabo.pt

HORÁRIO DE ABERTURA AO PÚBLICO:
De 2ª a 6ª Feira – Das 08:00 às 20:00

Aos Sábados – Das 09:00 às 18:00
Sem Interrupções à Hora do Almoço

PROPRIETÁRIA E DIRECTORA TÉCNICA:
Dr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do Vale

FFFFFARMÁCIA MARQUESARMÁCIA MARQUESARMÁCIA MARQUESARMÁCIA MARQUESARMÁCIA MARQUES
páscoa feliz a clientes e amigos

Travessa do Pereirinho, 106 — Telefone e Fax: 227 622 775
GULPILHARES  –  4405-688 VILA NOVA DE GAIA

Alcino Pinto Martins
Reparações Gerais

em Automóveis
com Estação de Serviçopáscoa feliz a

clientes e amigos

empresas e agências municipais

A Gaiasocial, EEM é mais uma das empresas
municipais patentes no concelho de Vila Nova de
Gaia. A criação data de 2000, a partir do qual
começou a gerir o parque habitacional social. Os
principais objectivos desta empresa assentam no
desaparecimento de barracas, reabilitação e
recuperação do parque habitacional social e
ampliação do mesmo.

Ao longo desta existência, a empresa munici-
pal investiu cerca de 10 milhões de euros, os quais

Gaiasocial... uma aposta na melhoria
da qualidade de vida dos m unícipes

foram utilizados na
recuperação e
requalificação do
parque habitacional.
Comparticipado pelo
Instituto de
Habitação e
Reabilitação Urbana,
a Gaiasocial já
adquiriu e construíu
2566 fogos
habitacionais.

Uma das
missões desta
empresa é contribuir
para o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentado do
concelho, através de
uma coesão social,
salvaguardando os
interesses dos
munícipes mais
carenciados.

A Gaiasocial promove a gestão e a participação
dos empreendimentos, a melhoria das condições
de vida, assim como a adequada administração
patrimonial e social. É também da competência
da empresa garantir um bom estado de
conservação nas habitações e edifícios. Assim
sendo, torna-se necessário averiguar as
necessidades habitacionais, de acordo com a
organização e o rendimento dos agregados
familiares, por forma a adequar a oferta de novos
fogos habitacionais. A empresa encarrega-se
também por zelar pela conservação e manutenção
dos parques habitacionais, bem como fixar as
rendas e valores de renda dos mesmos.

É neste seguimento que a Gaiasocial está a
tomar medidas no sentido de reforçar o apoio à
população mais idosa ou as famílias com filhos
estudantes. Esta medida abrange toda a
população que reside nos empreendimentos
sociais, consistindo numa redução do valor da
renda da casa.

De acordo com Marco António Costa, presidente

da entidade empresarial municipal de habitação,
"a crise actual tem um óbvio reflexo social em todas
as pessoas, especialmente nas classes mais
desfavorecidas. Por isso, sentimos a necessidade
de tomar algumas medidas de reforço do apoio
social, tendo em conta as informações que os
serviços da Gaiasocial nos fazem chegar".

O presidente da empresa municipal vai levar a
reunião de câmara a alteração do regulamento
municipal de rendas. Assim, os residentes com

idade igual ou superior a 65 anos com uma pensão
de reforma, invalidez, velhice ou de sobrevivência
inferior a 450 euros, vão ter um corte para quase
metade do montante a pagar pela mensalidade.

Já relativamente à população com filhos
estudantes, esta será contemplada com uma
dedução no valor da renda, caso existam filhos a
estudar a partir do 9º ano de escolaridade. Esta
medida vai contemplar 137 jovens residentes no
parque habitacional social. A dedução feita será
de 25% para os estudantes que estejam a
frequentar a escola do 9º ao 11º ano e de 50% para
os estudantes do 12º ano e ensino superior.

Como é já sabido, em Setembro de 2007, a
GaiaSocial propôs-se a tornar na primeira
empresa municipal de habitação certificada, no
âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, a nível
nacional. Este Sistema de Gestão da Qualidade
fundamenta-se na observação do desempenho
dos processos da empresa e dos requisitos da
qualidade. Em Novembro de 2008, a SGS - Serviços
Internacionais de Certificação confirmou que o
sistema de gestão está concebido, implementado

e mantido de acordo com os requisitos da norma
de referência. Assim sendo, a GaiaSocial
demonstra aptidão para atingir os objectivos e
realizar esta Política de Qualidade.

Quando questionado pelo Notícias de Gaia a
cerca do Certificado de Qualidade recebido
recentemente, o Conselho de Administração da
GaiaSocial afirmou que "o mais relevante desta
certificação, e que se prende com o objectivo de
serviço público, é o efeito externo, a qualidade dos

serviços prestados
às populações". O
Conselho de
Administração da
Gaiasocial destacou
também o trabalho
efectuado pelas 15
mil pessoas que
trabalham para a
empresa. Pessoas
essas que
trabalham em prol da
melhoria da
qualidade de vida
dos munícipes que
residem nos
empreendimentos
sociais.

Ao que se
conseguiu apurar
existem ainda fogos
degrados dentro do
município. Perante

esta situação, o Conselho de Administração da
empresa referiu que "vamos iniciar dentro de dias
o processo de reabilitação de mais 19
empreendimentos de habitação social, que
correspondem a 1353 fogos, ao abrigo do
programa PROHABITA". Mais: "efectuámos uma
pré-candidatura no Instituto de Habitação e
Reabilitação Urbana, prevendo-se a apresentação
duma candidatura ao abrigo do regime especial
do PROHABITA para a criação e reabilitação de
equipamentos sociais em determinados
empreendimentos do concelho, tendo já sido
obtido um parecer favorável pela Rede Social
Concelhia". O mesmo conclui dizendo que "nas
habitações sociais foram realojados 3 155
agregados familiares, abrangendo um total de
cerca de 15 mil pessoas, representando 4% do
total de população no concelho. Até ao final do ano,
vamos avançar com a aquisição de mais 200 fogos,
por forma a satifazer um significativo número de
pedidos de habitação, decorrentes de condições
habitacionais degradadas.

Susana Oliveira
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pressing
empresa jornalística de
comunicação e imagem
av. república, 1711 s/l esq tras

w 4430-206 vn gaia
t. 223 700 574 w f. 223 700 576

pressing@net.novis.pt

SUPERMERCADOS
Loja 1 – R. Combatentes do Ultramar n.º 168
4410-198 S. Félix Marinha
tel: 227 533 684 tlm  963 022 392

Loja 2 – R S. Félix n.º 958
4410-110 S. Félix Marinha
telf: 227 538 986/88 fax: 227 538 987
tlm: 962 996 683

FRUTARIA
Loja 3 – R. Dr. Milheiro n.º 470 -

S. Félix Marinha
telef: 227 534 541

www .casaganilho.com
geral@casaganilho.com

páscoa feliz a clientes e amigos

empresas e agências municipais

Por iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia foi criada, através de um contrato com o
Programa SAVE II da Comissão Europeia, em
1999, a ENERGAIA - Agência Municipal de Energia
de Gaia - que está desde 2003 instalada na Casa
de Ferradores, junto ao Cais de Gaia.

A energia, mais do que nunca, é actualmente
um bem decisivo no desenvolvimento económico
e social, obrigando os vários organismos a
prestarem uma atenção especial a este tema.

Fenómenos como a degradação da qualidade
do ar, ou as alterações climáticas, estão
intimamente relacionados com o consumo de
energia e representam sinais de alerta claros para
a necessidade de reflexão, mas mais importante
ainda, sinais de intervenção sobre a sociedade.

A ENERGAIA, como entidade capaz de pensar
e agir na área da energia, pretende implementar
uma política energética para o concelho de Vila
Nova de Gaia, tornando este município num
exemplo, no que se refere à questão de recursos
naturais e à política de energia e ambiente.

Em 2002, ano em que terminou o contrato com
a Comissão Europeia, a ENERGAIA entrou numa
nova fase, abraçando o objectivo da auto

Energia e inf ormação gaienses
bem entregues

Notícias de Gaia (NG) - A Gaia Global foi uma boa aposta?
Luís Castanheira (LC) - O projecto Gaia Global marcou o início de uma

política municipal para o governo electrónico. Já em Março de 2006, como
consequência deste projecto, Vila Nova de Gaia ocupou o terceiro lugar do
ranking nacional, num estudo desenvolvido pelo Instituto de Empresa de
Madrid relativo ao grau de desenvolvimento de serviços de governo
electrónico municipais. Os objectivos fundamentais do projecto prendem-
se com a acessibilidade da informação e a desmaterialização de processos
e serviços, com o consequente aumento da eficiência. Actualmente, dado
o sucesso e grau de desenvolvimento do projecto, a exploração do mesmo
passou a ser da total responsabilidade da Câmara Municipal.

NG - Em que consiste o projecto Parceria entre cidades Europeias e
Asiáticas para a promoção das Energias Renováveis em meio urbano?

LC - Este foi um projecto internacional, desenvolvido em parceria com
as cidades e Leicester e Rajkot, no Reino Unido e na Índia respectivamente,
com o apoio do programa Ásia Proeco da União Europeia. O objectivo
fundamental do projecto, alcançado com assinalável sucesso era o da
transferência de conhecimento, de forma a desenvolver estratégias para
as Fontes Renováveis de Energia em cada uma das cidades parceiras.

NG - Que conselhos daria aos cidadãos para poupar energia e
dinheiro?

LC - Apesar da abrangência da questão e do reduzido espaço aqui
disponível para resposta, de uma forma geral poder-se-á dizer que a
prioridade deve ser dada à redução nos consumos, incluindo o consumo
de bens e serviços. Por outro lado, quando a utilização de bens e serviços
é absolutamente necessária deve-se atender às estratégia de reduzir,
reutilizar e reciclar, assim como à eficiência energética e a utilização de
fontes renováveis de energia.

sustentabilidade enquanto
organização.

Foi também neste ano que se deu
inicio aos trabalhos do Projecto Gaia
Global - projecto com recurso
intensivo a tecnologias da
informação e comunicação e que
pretende revolucionar a forma como
os cidadãos de Gaia acedem aos
serviços e conteúdos da cidade.

A ENERGAIA é assim uma
associação de direito privado
focalizada na criação e dinamização
de acções nas áreas da energia e
informação.

Deste modo dentro da energia
tem como objectivos: a dinamização
de uma política energética local,
devidamente integrada com o
desenvolvimento económico e social
do território; promoção da gestão de
energia, através da introdução de
tecnologias eficientes e da
disseminação de boas práticas com
vista à redução da factura energética;
e, promoção das energias
renováveis, potenciando a criação de
valor ao nível local e contribuindo para
a protecção do ambiente.

Já na informação os objectivos
são a melhoria do atendimento dos
organismos municipais, através da

disponibilização on-line de serviços e
reestruturação de processos internos;
disponibilização de informação útil e actualizada,
através de sites orientados a todos aqueles que

tenham qualquer tipo de relação com o concelho;
e a disponibilização de meios de acesso à internet,
através da criação de espaços públicos gratuitos
ao dispor do cidadão.

A ENERGAIA assume-se como
um centro de competências nas
áreas da energia, ambiente e
sociedade de informação.

E porque cerca de 85% da energia
consumida em Portugal é importada
e de origem fóssil (petróleo, carvão e
gás natural), a ENERGAIA
estabeleceu uma parceria entre
cidades europeias e asiáticas para o
aumento da penetração das Energias
Renováveis em meio urbano, através
de formação, realização de
seminários e de publicações.

Assim, procedeu à identificação
do potencial, das tecnologias de
energias renováveis e de projectos
específicos com elevada valia
económica, ambiental e social para
Vila Nova de Gaia. Esta informação,
aliada ao conhecimento do mercado
das energias renováveis, faz da
ENERGAIA uma a peça chave para a
promoção destas tecnologias na
região onde Gaia se insere.

Cientes de que estas acções
contribuirão para uma melhor
qualidade de vida, estão ao serviço
da comunidade gaiense, tornando a
cidade um local propício e digno para
viver.

Rita Santos



notícias de gaia - 08.abril.200912

www.cafetrevo.com
Rua da Lagarteira, 190
4405-230 Canelas VNG
Telef one:  227 119 880
Fax: 227 111 856

ESPECIALIDADES:

e e e e e FRANCESINHAS eeeee

e e e e e CACHORROS ESPECIAIS eeeee

e e e e e PREGOS EM PRATO eeeee

PAELHA
feita por encomenda a partir de 6 pessoas

Café Trevo
s n a c k - b a r

páscoa feliz
a clientes
e amigos

RUA AGRO DE BAIXO, 119 lllll 4405-525 VILAR DO PARAÍSO
TELEFONE: 227 115 406 lllll TELEMÓVEL: 966 274 024 lllll hp.soundpower@clix.pt

REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
EM AUTOMÓVEIS

RÁDIOS * ALARMES * BATERIAS

páscoa
feliz a

clientes e
amigos

HELDER
PEDROSA

MECÂNICA

empresas e agências municipais

A empresa municipal Gaiurb tem a cargo a Gestão
Urbanística e da Paisagem Urbana de Gaia, e tem como
função servir o interesse público.

A Gaiurb foi criada em Abril de 2002 por decisão da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e tem como prin-
cipal objectivo gerir o planeamento territorial do município
e promover o enquadramento estético da paisagem ur-
bana.

A empresa tem como principais funções elaborar os
planos municipais de ordenamento do território, propor a
aprovação de operações de loteamento, participar na
elaboração o respectivo plano regional de ordenamento
do território. Mais, tem também da o parecer sobre
licenciamento e assegura a fiscalização urbanística.

Para além das funções internas esta é uma empresa
que trabalha em parceria com a câmara municipal, tendo
como função informar a autarquia sobre a integração e a
exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na
Reserva Agrícola Nacional e ainda propor requerimento
da declaração da utilidade publica, para efeitos de
expropriação e posse administrativa.

A intervenção da Gaiurb abrange todo o território

municipal, com a área de cerca de 170 km2 -
correspondente a 1,8% do território nacional -, na qual
vivem mais de 300 mil habitantes, distribuídos de forma
muito contrastante entre o interior e o centro e litoral do
concelho.

No âmbito dos objectivos estratégicos da Gaiurb,
inserem-se a requalificação urbana e ambiental do
concelho, integrando-se as questões urbanísticas num
processo de desenvolvimento sustentado de um território
municipal melhor estruturado, onde se possa viver com
mais qualidade ambiental, mais emprego, maior mobilidade
e com construção de melhor qualidade.

Nesta perspectiva, a empresa municipal desenvolve
estudos que se traduzem em instrumentos de planeamento
e projectos de iniciativa pública destinados a concretizar
as políticas municipais no que respeita à programação
estratégica, à regulação da edificação e ao projecto do
espaço público e infra-estruturas. Estes instrumentos
materializam-se em Planos ou Estudos Urbanísticos.
Enquanto Planos, têm que ser elaborados de acordo com
a legislação vigente. Enquanto Estudos Urbanísticos,
devem conformar-se com o PDM e/ou outros instrumentos

em vigor.
A Gaiurb é sempre norteada pelos grandes objectivos

estratégicos para o concelho, vem promovendo e
controlando o processo de urbanização do território,
através de uma intervenção qualificadora ao nível do
sistema natural, da mobilidade.

Neste contexto, são actividades principais, apreciar
projectos urbanísticos de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, conservação, remodelação, e
demolição de terrenos, aconselhamento técnico, definir
condições técnicas, apreciar pedidos de ocupação da
via pública e analisar queixas e reclamações, verificar
pedidos de licenciamento, aditamentos e controlar prazos
de apreciação de processos. O território do concelho
está dividido, para efeitos de organização de trabalho,
em seis unidades de gestão que permitem, por um lado, o
agrupamento de freguesias com características
morfológicas e geográficas comuns e, por outro,
sistematizar e gerir com mais eficiência recursos de
apreciação processual, pelo acumular de experiências e
conhecimento a nível territorial, garantido equidade,
transparência e rigor, com reflexo na qualidade dos
projectos apresentados pelos particulares.

É introduzida, assim, uma escala adequada à gestão
urbanística dos pedidos de licenciamento, para uma melhor
integração urbanística e paisagística do concelho e
qualificação do espaço público.

É missão da Gaiurb, desenvolver no município uma
política urbanística de excelência, não permitindo que
desvios às regras e regulamentos estabelecidos
contrariem aquele objectivo.

Para que o ambiente urbano se torne mais agradável,
a Gaiurb iniciou de forma inovadora uma acção
fiscalizadora pedagógica e correctiva junto da população.

As actividades principais da empresa municipal
passam pelo desenvolvimento de acções de fiscalização;
informar todas as irregularidades detectadas
(nomeadamente no que respeita ao estado de
conservação dos arruamentos, espaços livres e imóveis
urbanos); organizar, instruir e informar os processos de
contra-ordenação; assim como promover o andamento e
acompanhamento nos termos da lei. No fundo, organizar,
instruir e informar processos administrativos com base
nas reclamações apresentadas pelos munícipes.

Esmeralda Aguiar

Planeamento Urbanístico Municipal
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A Gaianima é uma empresa municipal,
instituída pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, assumindo-se como um instrumento de
gestão autárquica. A criação data de 31 de Maio de
2001. É uma empresa que actua, sobretudo nas
áreas do desporto e da cultura, assegurando a
realização de actividades.

Os principais objectivos assentam: na construção,
exploração, gestão e manutenção de equipamentos
públicos municipais, relativos ao património, cultural,
desporto, ciência, tempos livres, turismo e acção social;
na promoção de eventos nestas mesmas áreas e na
gestão e fiscalização de estacionamento de duração
limitada, relativo a veículos.

Dentro das áreas de acção
anteriormente referidas, a Gaianima realiza
actividades de fomento desportivo,
nomeadamente actividades de desporto
escolar, formação desportiva e organiza
selecções, torneios e eventos sócio -
educativos e de lazer.

No que respeita aos complexos
desportivos, estes estão concebidos de
forma a serem utilizados para os diversos
fins que possam advir da prática desportiva
e cultural, nomeadamente desporto de
competição e alto rendimento e actividades
de recreação e lazer. Os complexos
desportivos geridos pela Gaianima são o
da Granja, Arcozelo, Pedroso e o Complexo
Parque da Aguda.

Esta empresa municipal gere também
as quatro piscinas municipais (da Granja,
Lever, Vila D'Este e Maravedi). Estas
encontram-se abertas durante todo o ano e
estão também ao dispor das instituições
escolares e desportivas do concelho de Vila
Nova de Gaia.

Entre todo o concelho, são cinco os
pavilhões escolares geridos pela empresa.
Neste sentido, os pavilhões estão
disponíveis a toda a população em geral e
até mesmo instituições. Após o horário es-
colar são os pavilhões escolares de
Arcozelo, Canelas, Canidelo, Olival e
Carvalhos que podem ser utilizados.

Relativamente aos pavilhões municipais
geridos pela Gaianima, estes são
usufruídos por escolas, clubes,
colectividades, associações e entidades
desportivas privadas. Os pavilhões
municipais em questão são o Pavilhão Mu-
nicipal de Gaia, Arcozelo, Gulpilhares, Grijó,
o Pavilhão Gimnodesportivo de Crestuma,
o Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena
e o Pavilhão Municipal Dr. Miranda de
Carvalho.

Um dos próximos eventos a ser
organizado pela Gaianima, a nível desportivo
é o Torneio Internacional Gaiabasket. Este
irá decorrer nos dias 9, 10 e 11 de Abril, no
âmbito das comemorações dos 100 anos
do Futebol Clube de Gaia. É um torneio que
vai contar com equipas dos escalões de Sub
- 14, Sub - 16 e Sub - 18 masculinos. O
torneio vai decorrer no Pavilhão Municipal
de Gaia, no Pavilhão do Futebol Clube de
Gaia e no Colégio de Gaia.

No que respeita a eventos culturais, o
próximo já agendado é a exposição da
instalação "...Natureza...Morta..." do
ceramista Mário Ferreira da Silva. O evento
vai ser inaugurado no dia 23 de Abril, pelas
21h, estando nas Galerias Diogo de Macedo
até ao dia 12 de Julho.   Susana Oliveira

GaiAnima  jovens e f omenta
despor to
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Entre 1948 e 1998 existiam em funcionamento os
Serviços Municipalizados de águas e saneamento de Vila
Nova de Gaia. O abastecimento de água em todo o
município funcionava de uma forma razoável, embora
registando perdas elevadas. O saneamento era incipiente
e não existia tratamento de águas residuais.

Modernizar os serviços era inadiável com o passar
do tempo já que, este sistema, não correspondia às
necessidades dos habitantes. Para agilizar o processo
de mudança, a Câmara Municipal transformou os Serviços
Municipalizados de Gaia na actual empresa Águas de
Gaia, no ano de 1999.

Nos últimos 10 anos o funcionamento do ciclo das
águas do município mudou substancialmente, ao nível do
saneamento, limpeza de rios e ribeiras e o
desenvolvimento da orla marítima.

O município definiu objectivos e metas a cumprir como:
águas em todo o concelho, de qualidade, todos os esgotos
recolhidos e tratados, ribeiras despoluídas, 15 km de praias
limpas com Bandeira Azul e ainda educação ambiental
para incentivar a participação activa dos gaienses em
todo o processo.

  A empresa tem como missão a gestão e exploração
dos sistemas públicos de distribuição de água potável e
drenagem e tratamento de águas residuais; assegurar a
qualidade de rios e ribeiras em aglomerados urbanos;
manutenção e apoios às zonas balneares da costa litoral
de Gaia, como também a facturação e cobrança de taxas
municipais, cuja fórmula de cálculo tenha por base os
volumes de água adquiridos à Águas de Gaia pelos
respectivos clientes.

Zonas Balneares e Praias
A empresa colabora com outras entidades

governamentais no âmbito de requalificação e manutenção
da orla marítima do município. As contínuas intervenções
das mais diversas entidades e dos concessionários da
zona tem potenciado o aumento significativo do turismo,
tornando assim a zona mais frequentada. A segurança
não ficou esquecida e por isso a sinalização referente ao
uso dos equipamentos disponíveis aumentou.

Ao longo dos últimos anos uma meta a alcançar pelo
município de Gaia é preencher os requisitos que permitem
o hastear de Bandeira Azul. O desenvolvimento
sustentável e áreas costeiras, fluviais e lacustres, a
qualidade da água e gestão balnear e a segurança para
todos tornam possível a coexistência e o aumento do
turismo a par do respeito pelo ambiente.

A excelente qualidade das praias permitiu que no ano
2008 o concelho de Vila Nova de Gaia fosse galardoado
com o maior número de bandeiras azuis do país.

Em continuidade do melhoramento e desenvolvimento
da zona costeira a Águas de Gaia, EEM, está a braços
com o projecto "Praia Acessível, Praia para todos", que
tem por objectivo tornar acessíveis as praias portuguesas
às pessoas com limitações de mobilidade.

Saneamento
Os números crescem todos os anos relativamente à

extensão do saneamento em Gaia, e foram criadas as
condições necessárias para que todas as famílias

"A empresa mantém uma relação
de par ceria com a população"

beneficiem deste serviço, que é fundamental para o
progresso do município e bem-estar dos habitantes.

Há 10 anos atrás o saneamento no concelho alargava-
se apenas a 30 mil pólos, hoje já são 130 mil pólos e com
a diferença que as águas depois de utilizadas são tratadas
convenientemente nas ETAR (Estações de Tratamento
de Águas Residuais).

Com a entrada em funcionamento das ETAR de Gaia
Litoral, Febros, Crestuma e de Lever, o ambicioso projecto
de investimentos da empresa na área do saneamento
está concluído, dispondo o concelho de uma vasta rede
de emissários e colectores.

Considerando que a rede de abastecimento de água
cobre a quase totalidade do território municipal, foi
preocupação da administração dar rápida resposta a
situações de insuficiente capacidade de transporte na
rede de distribuição por alterações na estrutura urbana,
prosseguir a manutenção preventiva da rede e dos
reservatórios, garantir a qualidade da água armazenada
e procurar tanto quanto possível a redução do volume de
perdas.

Na entrevista ao presidente José Maciel era importante
perceber se os objectivos e perspectivas da empresa
estavam a ser alcançados.

O administrador da EEM fez questão de sublinhar que
a Águas de Gaia mentem uma relação de parceria com a
população e que não tomam qualquer decisão sem
estarem muito atentos às necessidades dos munícipes.

A empresa afirma que está sempre disponível para
perceber os consumidores e arranjar soluções. "Esta
relação de parceria hoje faz-me dizer que as pessoas de
Vila Nova de Gaia tratam bem as nossas praias, têm
cuidado com as ribeiras e por essa razão fazemos
questão de manter esta parceria".

Notícias de Gaia (NG) - Do ponto de vista politico
qual é a mais-valia da empresa para os habitantes do
município?

José Maciel (JM) - A Águas de Gaia é uma empresa
instrumental da política municipal, dentro dessas linhas
como entidade instrumental desta politica nós
corroboramos na política municipal, no âmbito da área
que nos está restrita que é o ciclo urbano a água,
saneamento, águas pluviais limpeza e manutenção de
rios e ribeiras.

Portanto, numa perspectiva política posso dizer que
o trabalho desenvolvido por esta empresa pode
considerar-se muito relevante para o êxito da política
municipal porque Vila Nova de Gaia, nos últimos 10
anos, teve uma evolução extraordinária em todos os
aspectos que tem a ver com o ciclo da água
nomeadamente no saneamento. Há 10 anos haviam
menos 100 mil clientes e os esgotos eram lançados ao
meio ambiente sem qualquer tratamento. A nossa
participação teve uma importância relevante na vida
municipal e hoje as pessoas não se revêem no município
de há 10 anos. Hoje já o vêm com outra qualidade.

NG - O desenvolvimento da orla marítima de Gaia
tem sido notá vel. Todas as zonas balneares do
município já possuem bandeira azul?

JM - Sim, segundo padrões europeus a água de toda
a orla marítima de Vila Nova de Gaia tem qualificação
excelente. No âmbito da associação Bandeira Azul da
Europa temos 17 zonas balneares com qualidade da
água que permite o hastear de Bandeira Azul. Este ano,
por questões de desenvolvimento deste processo que
abrange muito mais que a qualidade da água,
apresentámos candidatura a 17 praias para ser atribuído
o galardão.

NG - Neste momento em que ponto se encontra
o funcionamento do saneamento em Vila No va de
Gaia?

JM - Eu diria que o essencial do saneamento em
Gaia está resolvido. Temos 5 ETAR's em pleno
funcionamento. 1240 km de rede de subsolo e 82
estações elevatórias. Praticamente 130 mil pólos ligados
à rede de saneamento. Eu diria que o saneamento já não
é um problema. O importante agora é manter todo este
serviço em curso.

Esmeralda Aguiar
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Nos anos 70, perante a solicitação de escolas
e outras instituições de aulas de campo e visitas
de estudo a locais adequados, foram realizadas
acções de contacto com a natureza em Parques e
Reservas Naturais já existentes no Norte. Devido
à falta de centros de acolhimento, percursos
marcados, informação e equipamentos para
desenvolvimento de actividades conexas nestas
instituições, começou-se a procurar na periferia
do Porto um local disponível para a instalação de
um 'equipamento de educação ambiental'.Então,
em 1982, o executivo autárquico de Gaia sugeriu a
possibilidade do projecto arrancar numa velha
quinta que acabava de ser comprada para a
instituição do horto municipal.

Porque a experiência em Portugal era nula
optou-se por se fazer uma visita de estudo a
diversos equipamentos com finalidades
semelhantes espalhados pela Europa.

O projecto Parque Biológico, finalmente
concluído no final de 1983, é o resultado de todas
estas experiências visitadas.

Mostrar a natureza próxima da cidade, sem fazer
uma reserva natural; mostrar a fauna, sem fazer
um jardim zoológico; mostrar a flora selvagem,
sem fazer um museu ou eco-museu, levando à
compreensão, por parte dos visitantes, da
paisagem da região e do contraste entre a
paisagem agro-florestal, que se preserva no
Parque, e a envolvente urbana. São estes os

Um campo na cidade

Instalado em 1983, pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, nas periferias
da cidade, freguesias de Avintes e Vilar
de Andorinho, o Parque Biológico, que
começou com dois hectares, conta hoje
com uma área de 35 hectares, onde
vivem em estado selvagem centenas de
espécies de animais e planta.

objectivos desta empresa municipal.
O Parque Biológico não quer seguir o modelo

Jardim Zoológico, hoje ultrapassado, mas julga
que as pessoas não se contentam com vídeos ou
filmes sobre a fauna, tendo necessidade de
observar ao vivo.

Desde a abertura até hoje, o Parque Biológico
recebeu para recuperação mais de 10 mil animais.

Paralelamente, o Parque é, também, uma
Reserva Natural onde se protege e fomenta a fauna
e flora selvagens.

Mais de 70 espécies de aves vivem ou visitam
o Parque durante as migrações, das quais mais
de 30 espécies nidificam no Parque. Acrescentem-
se 18 espécies de mamíferos, 14 de répteis e
anfíbios, nove de peixes, e de várias dezenas de
invertebrados, somadas a 300 espécies
espontâneas de plantas, e tem uma ideia da
medida de valor natural do local.

Para além do que tem para ver, o Parque
Biológico promove um programa de animação,
edita material didáctico e realiza exposições em
torno da temática ambiental.

A fim de contribuir para os objectivos do
Protocolo de Quioto e para o Programa das Nações
Unidas "Mil milhões de árvores para o Planeta" o
Parque Biológico pretende, com o projecto, que
tem em mãos actualmente, denominado
"Sequestro de Carbono", até 2012, adquirir e
florestar 23 hectares de terrenos próximos e anexá-
los aos 35 que já possui.

Notícias de Gaia (NG) - Em que situação se
encontra o projecto Sequestro do Carbono?

Nuno Oliveira (NO) - O projecto está a andar,
embora sem a receptividade que era esperada, o
que se pode atribuir ao momento de crise
económica que atravessamos. Mesmo assim
esperamos, em Maio, poder apresentar o primeiro
espaço florestal adquirido no âmbito da

campanha.

NG - Alguém visita pela primeira vez o parque
biológico, cabe-lhe a si apresentar o espaço, o
que lhe diria?

NO - Para além de contar a história deste espaço
municipal de características únicas em Portugal
(e, mesmo, fora de Portugal), diria, em resumo,
que o Parque Biológico é: um pouco de "reserva
natural", pois existem grandes preocupações de
conservação da natureza na sua gestão, e tem uma
biodiversidade notável para um meio urbano, com
cerca de 1000 espécies selvagens de animais e
plantas já identificadas, duas delas novas para a
ciências e, várias, de protecção prioritária a nível
comunitário; um pouco de "parque zoológico", pois
tem uma colecção de mais de 800 animais em
cativeiro e semi-cativeiro; um pouco de "jardim
botânico", pois tem as espécies vegetais todas
classificadas; um pouco de "ecomuseu", pois
conserva e recupera o património rural; um local
de exposições permanentes e temporárias, com
mais de 2500 m2 de área de exposições; o Centro
de Recuperação de Animais Selvagens que, a nível
nacional, mais animais recebe por ano (1902 em
2008, dos quais 522 recuperados e devolvidos à
natureza); um centro de cultura ambientalista, com
uma biblioteca temática, com algumas obras
raríssimas; uma empresa municipal criadora de
novos parques, em Gaia e fora de Gaia; um pólo
de desenvolvimento do ecoturismo, com hotel,
parque para autocaravanas (em breve) e
restaurante; uma editora de livros e da revista
"Parques e Vida Selvagem", de distribuição
nacional, gratuita, com o Jornal de Notícias, quatro
vezes por ano; uma Escola de Ar Livre e, um bom
local para passear. Mas diria isto muito
rapidamente, para não roubar tempo ao novo
visitante para se deleitar pelos caminhos do Parque.

Rita Santos
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empresas e agências municipais

A AMIGaia, Agência Municipal de Investimento de Vila
Nova de Gaia, procura ser uma entidade facilitadora do
investimento, do empreendedorismo e da criação de
riqueza local, actuando de modo a potenciar as vantagens
competitivas do território municipal e a atrair investimentos
geradores de elevado valor acrescentado para a
economia do concelho. A agencia pretende ajudar o
município de Vila Nova de Gaia, como interveniente
inconformado, dinâmico e indutor de ambição nos agentes
locais, a privilegiar a implementação de acções inovadoras
na procura do estímulo ao desenvolvimento empresarial,
a promoção da criação de emprego e o desenvolvimento
sustentado da economia local.

É neste contexto que surge a AMIGaia que tem como
missão promover as diligências apropriadas para
ultrapassar barreiras e contribuir para a geração dum
quadro favorável à competitividade e propício ao
investimento no concelho.

Os objectivos  da Agência Municipal de Investimento
passam pelo apoio à inovação tecnológica; a
modernização do tecido económico local, assim como, o
estímulo de um ambiente favorável ao investimento local.

Relativamente às áreas de intervenção, a AMIGaia
visa sobretudo a promoção e desenvolvimento das
políticas locais de apoio ao investimento, através do
acolhimento de novos projectos para o concelho de Vila
Nova de Gaia; apoio à internacionalização das empresas
locais; gestão e construção de novas áreas de
acolhimento empresarial; bem como, promoção de
parcerias com agentes privados e instituições de relevante
interesse para o tecido económico local.

Diplomacia Económica
A definição dos grandes objectivos estratégicos de

desenvolvimento da política de apoio ao investimento e
das diversas acções a desencadear para a viabilização
passa, de modo incontornável, pela definição de uma
política local que promova a dinamização da actividade
económica do Município de Vila Nova de Gaia.

Neste âmbito, a internacionalização da economia lo-
cal, constitui um dos principais eixos de actuação da
AMIgaia, através da promoção de acções de diplomacia
económica.

A intervenção no domínio da diplomacia económica irá
privilegiar a criação e exploração de oportunidades para
as empresas e para a economia local, através da sua

Investir em Vila No va de Gaia

internacionalização, do incremento das exportações e da
captação de investimento directo estrangeiro de qualidade.

Pretende, por um lado, favorecer a inovação do tecido
empresarial local, através do reforço da orientação das
empresas locais para mercados internacionais, com vista
ao seu reposicionamento em segmentos mais competitivos
e diferenciados e, por outro lado, apoiar activamente a
captação de investimento directo estrangeiro, através de
incentivos a projectos de investimento produtivo com forte
intensidade inovadora e de natureza estruturante,
propiciadores de demonstração e de efeitos de
arrastamento no tecido económico local.

Neste domínio serão organizadas várias missões
empresariais a países estrangeiros com o objectivo de
estabelecer contactos directos com empresas e
investidores, câmaras de comércio e outros organismos
associativos e representativos do tecido empresarial, que
possam contribuir para apoiar activamente a dinamização
da actividade económica do Concelho.                               A
Reabilitação Urbana do Centro Histórico

O Centro Histórico de Via Nova Gaia - conhecido em
todo o Mundo pelo famoso Vinho do Porto -, constitui uma
oportunidade de investimento única. Caracteriza-se por
um casco urbanístico de raízes medievais, com uma
paisagem extraordinária sobre a cidade do Porto e
características de estrutura de propriedade ideais para
investidores.

O projecto de reabilitação urbana desta área, aprovado
pelo Câmara Municipal, prevê a recuperação integral do
espaço público e do património edificado, a construção
de novas áreas habitacionais, comerciais e de serviços e
amplas áreas verdes. Esta intervenção tornará este local
ainda mais atractivo e digno do capital de afecto e prestígio
que hoje possui.

Notícias de Gaia (NG) - Quais as vantagens em
investir em Gaia?

Martins da Cruz (MC) - A singular localização de
Vila Nova de Gaia, novas e modernas vias, a moderna
infra-estruturação, a extraordinária capacidade
empreendedora dos agentes económicos locais e a
dinâmica demográfica são trunfos suficientemente fortes.
Quando se articulam estas vantagens competitivas com
projectos estruturantes e estratégicos das entidades
públicas, são conseguidos saltos significativos de
desenvolvimento económico e de criação de riqueza.

A própria criação de um parceiro chave na promoção
de projectos, a Agência Municipal de Investimento, foi
uma ambição de conquistar novas metas de progresso
e de qualidade de vida.

NG - Quais são os (próximos) investimentos que
tem em agenda?

MC - O Município de Vila Nova de Gaia apresentou
publicamente mil milhões de investimento, dos quais
700 milhões de euros são investimento privado e o
restante de execução pública. Dos projectos já
executados destacamos o Centro de Incubação de Base
Tecnológica do GaiaPark, a Escola Superior de
Tecnologias da Saúde, Parque Empresarial da Madalena,
a Gaiurb no Corpus Christi. Em execução estão já Vir-
gin Active, The Yeatman Hotel, considerado Projecto de
Interesse Nacional (PIN), o Cais Cultural, entre outros.
Dos próximos investimentos destacamos o Parque
Empresarial de S. Felix da Marinha, o IKEA, o Hospital
Gaiarts Plaza Centrum, Golf Douro, etc, etc.

NG - O que é que esta empresa tem  de inovador?
MC - A Agência Municipal de Investimento foi uma

iniciativa do Presidente da Câmara de Gaia, Dr. Luís
Filipe Menezes, criada por decisão municipal. Um
projecto ambicioso, pioneiro a nível nacional, com vista
à dinamização de iniciativas de captação de investimento
e, sobretudo, na internacionalização das oportunidades
Concelhias de investimento. Cremos ambos que a
diplomacia económica feita a nível regional e local é
cada vez mais importante para a dinamização das
economias locais e neste momento o investimento
estrangeiro já representa 30% do total captado nos
últimos 3 anos.

Mas não só, a AMIgaia, EEM tem sido incansável no
apoio directo ao investidor e no estabelecimento de uma
rede institucional de cooperação de que  são resultados
o protocolo de cooperação com o IAPMEI e a criação do
AMIgaia Investors Club, um clube de investidores e
empresários, nacionais e estrangeiros, que se revêem
nos valores, missão e objectivos da Amigaia, EEM e na
acção de promoção do desenvolvimento empresarial e
de internacionalização levada a cabo pelo Município de
Vila Nova de Gaia.

Carla Martins
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“O Executivo da Junta de Freguesia deseja a todos os gaienses,
em especial à população de Canidelo uma Páscoa Feliz”

O Presidente da Junta
Fernando Andrade

Caravana
do PCP passou

em Gaia
No passado dia 30 de Março, a caravana re-

gional do PCP/Porto esteve em Vila Nova de Gaia,
com o intuito de combater a política de direita
estabelecida pelo governo PS.

O PCP pretendia a criação de um observatório
da pobreza e exclusão social, no distrito do Porto.
No entanto, a proposta foi rejeitada pelo PS,
enquanto o PSD e o CDS-PP não se pronunciou
sobre o assunto.

Na passagem por Gaia, o PCP enfatizou os
problemas sociais que têm abalado o país,
nomeadamente o desemprego, os vínculos
precários dos trabalhadores com as empresas
empregadoras e os níveis de pobreza existentes.

A caravana comunista deu especial relevância
ao facto do desemprego em Gaia ser superior ao
desemprego nacional, mostrando a incapacidade
da maioria PSD/CDS-PP em combater este
problema. Outro dos aspectos referidos pelos
comunistas foi a diminuição do número de
empresas no município de Vila Nova de Gaia.

O PCP deixou a ideia de que continuará a lutar
contra as políticas seguidas pelos sucessivos
governos do PS e do PSD/CDS-PP, no sentido de
combater a crise. "Sim, é possível combater a
crise!", é o lema da caravana do PCP/ Porto. SO

CALE-SE 3
No dia 27 foram atribuídos os prémios CALE 2009,

nas oito categorias a concurso. Os prémios foram
deliberados por Salvador Santos administrador do
Teatro Nacional de S. João, Fernando Rodrigues
presidente da Contacto - Companhia de Teatro Água
Corrente de Ovar e Cândido Xavier director do festival
"CALE-SE".

A categoria de melhor Guarda-roupa foi ganha por
Marta Baldaia, autora dos figurinos do  "Nem tudo
começa com um beijo", do grupo Sol d'Alma. Renato
Santos e José Teles foram os vencedores de melhor
Desenho de Luz n’ "Os outros", do Cegada Grupo de
Teatro. A melhor Sonoplastia foi para Adelino
Rodrigues, em "Camila Baker", do grupo Loucomotiva,
e ainda foi atribuída uma Menção de Mérito a Rui Silva
e Rui Pinheiro, pelo desempenho no espectáculo "
Da ocidental praia lusitana", do grupo AJITAR. Marta
Baldaia, autora dos figurinos do espectáculo "Nem
tudo começa com um beijo", do grupo Sol d'Alma
venceu ainda a categoria de melhor Cenografia. A
melhor Interpretação Masculina foi atribuída a Luís
Tomaz, pelo desempenho em "A bengala", do grupo
Ultimato, já a melhor Interpretação Feminina foi para
Ana Filipa Cardoso, pelo desempenho no "Camila
Baker", do grupo Loucomotiva. A melhor encenação
foi de Rui Silva, autor do espectáculo "Da ocidental
praia lusitana… por (impensáveis) mares nunca an-
tes navegados", do grupo AJITAR.

O prémio de melhor Espectáculo foi atribuído pelo
júri ao "Camila Baker", apresentado pelo grupo
Loucomotiva, de Taveiro (Coimbra), a votação do
público nesta categoria foi "A BIRRA DO MORTO" -
Kaspiadas Grupo Cénico da Casa do Povo de
Pontével. EA

Casa Barbot
expõe pintura de
Antónia Gomes

'Pintura de Antónia Gomes' é o título da
exposição que está patente na Casa da Cultura
de Gaia/Casa Barbot. Reunindo um conjunto
de obras assentes em técnica mista, a mostra
apresenta-nos "ícones poéticos que são um
apelo ao imaginário que favorece o inédito que
existe na própria criação", segundo comentário
do crítico de arte Sérgio Mourão.

Antónia Gomes, cujos trabalhos ficarão
expostos na Casa Barbot até 17 de Maio (de
segunda a sexta entre as 9 e as 20 horas e ao
sábado entre as 15 e as 19 horas), estudou
desenho e pintura com vários mestres,
incluindo o recentemente falecido Jaime
Isidoro.

Cine Teatro Brazão apresenta cic lo
com jovens músicos

O Cine Teatro Eduardo Brazão, em
Valadares,exibe um Ciclo Jovens Músicos que
vem integrar o programa de encontros com
artistas naquele equipamento de Gaia. O Ciclo,
que se prolongará até 16 de Maio, contempla
um total de 15 eventos musicais. Já no próximo
Sábado dia 4, mas pelas 21h45, tem lugar a
segunda sessão do Ciclo Jovens Músicos, que
será protagonizada por Carla Lucas (saxofone
alto) acompanhada ao piano por David Silva.

No passado dia 20 de Março de 2009, os novos
dirigentes do Grupo Motard Lobo e Companhia
tomaram posse. Júlio Costa vai estar na liderança
nos próximos dois anos.

No evento estive presente o presidente da junta
de  Pedroso ,  António Tavares, bem como o
presidente  da  Associação  das Colectividades de
Gaia, Fundevila Moreira, Armindo Alves, o dirigente
da União Clubes de Gaia, entre muitos associados.

Na cerimónia o autarca pedrosense prometeu
empenhar-se na solução do problema da sede.
Actualmente os motards encontram-se num pré-
fabricado, mas o objectivo é transferir a sede para
um espaço mais digno no Complexo Desportivo
de Pedroso.

Motar ds anseiam no va sede
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Dia Nacional do
Doente com Ar trite

Reumatóide
Está a decorrer uma iniciativa inédita em Portugal e

pretende desafiar estudantes, com idades compreendidas
entre os 18 e os 30 anos, a criarem peças de roupa,
especialmente adaptadas às dificuldades de movimentos
vividas diariamente pelas cerca de 40 mil pessoas que sofrem
de artrite reumatóide.

"Imagine que não consegue vestir uma simples camisa
sem ajuda de alguém porque é incapaz de abotoar os botões".
Isto é uma realidade com que se confrontam diariamente
milhares de portugueses.

O desfio que é lançado aos estudantes é de pensarem
em soluções específicas para ajudar estas pessoas.

No concurso estarão presentes para avaliar as propostas
nomes como António Alberto Rodrigues, director-geral da
Roche, Arsisete Saraiva, presidente da ANDAR; Melo Gomes,
Presidente da LPCDR, Beatriz Vidal, vice-presidente do Centro
Português de Design, João Rôlo, estilista, alunos de design,
bem como doentes que poderão dar testemunho desta
realidade.

Os estudantes podem candidatar-se a esta iniciativa, a
partir do dia 02 de Abril, através do site
www.liberdadedemovimentos.com, habilitando-se a ganhar
bolsas de estudo no valor total de 4 mil euros. CM

Dia Mundial da Água
comemorado junto dos

mais jo vens
No dia 24 de Março, as Águas do Douro e Paiv a (AdDP)comemoraram o Dia Mundial da

Água, na ETA de Lever, em Vila Nova de Gaia, junto de cerca de 200 crianças do município.
A Águas do Douro e Paiva são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 1,7 milhões

de habitantes do grande Porto. Com esta comemoração, a empresa pretendeu fomentar o
consumo de água canalizada.

Durante toda a tarde, as crianças tiveram todo o tipo de actividades: jogos alusivos à
água, insufláveis, palhaços e houve mesmo a oportunidade de beber água da torneira. Du-
rante a tarde, alguns actores marcaram presença no evento.

Em declarações prestadas, Arménio Pereira, administrador da AdDP referiu que "O Dia
Mundial da Água foi o escolhido para comemorar com as crianças a qualidade da água da
torneira fornecida pela águas do Douro e Paiva,
pois são elas o futuro do município e é nesta
idade que se criam valores e hábitos".

A campanha Água da Torneira tem como
objectivos mostrar a qualidade do produto e
garantir o respeito pelos procedimentos e
medidas de controlo. Outro dos objectivos é
mostrar a facilidade do consumo e sem
restrições de quantidade.

Esta campanha esteve nas ruas desde 9 até
31 de Março e na última semana, os 'aguadeiro'
da empresa distribuíram garrafas e copos
especiais para os clientes de cerca de 1000
restaurantes, bares e cafés do município. SO
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Modelo of erece 150 livr os
ao Centr o de Saúde de

Oliveira do Dour o

Jogue pelo segur o
com BP Gás

A BP organizou um passatempo intitulado "Jogue pelo seguro com BP
Gás", destinado aos clientes. Este evento está integrado no Roadshow que
vai passando um pouco por todo país - num percurso de seis mil quilómetros
em 12 cidades entre as quais Braga, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro - e em
cada uma delas são realizados dois desafios. O Roadshow fez uma paragem
em Vila Nova de Gaia, atribuíndo 2000 em barras de ouro.

O desafio consiste num questionário pergunta-resposta no qual os
concorrentes podem ganhar até mil euros. No caso de os prémios não serem
atribuídos reverterão a favor de uma instituição de solidariedade social local.

O Roadshow BP Gás disponibiliza várias actividades lúdicas e pedagógicas
dirigidas a todas as fachas etárias, sob as temáticas Segurança e Inovação.
O camião BP Gás dispõe ainda de uma zona informativa obre o gás e os seus
usos, incluindo um jogo interactivo - "BP Gás Light nada a esconder".

Esta iniciativa é complementada de uma zona de rastreios médicos
gratuitos, um espaço dedicado às autarquias, para mostrar produtos
artesanais e informação cultural. No exterior do camião os participantes podem
encontrar três áreas de actividades infantis; ateliês didácticos, jogos de
consola e também um espaço de sensibilização sobre regras de segurança
na Escolinha Segura.

O Roadshow "Jogue pelo seguro com BP Gás" é amigo do ambiente,
dado que as toneladas de CO2 produzidas pelo evento serão compensadas
através de um contributo financeiro gerido pela ANEFA - Associação Nacional
de Empresas Florestais, cumprindo assim com a política ambiental da BP.

Os premiados de Vila Nova de Gaia foram Maria Costa, com 375 •, Abílio
Carvalho, com 125 •, Vânia Ferreira, com 500 • e Adão Queirós, também com
500 •. A Instituição de Solidariedade Social para a qual reverteu o valor do
prémio não atribuído foi a Cerci Gaia com o valor de 500•. EA

O Centro de Saúde Oliveira do Douro recebeu o projecto "Ler+ dá Saúde",
uma iniciativa conjunta entre o Modelo, o Plano Nacional de Leitura, a
Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral e a Sociedade
Portuguesa de Pediatria.

Este projecto pretende, acima de tudo, sensibilizar e envolver médicos de
clínica geral para que actuem como promotores da leitura.

Assim, no âmbito deste projecto, o Modelo oferece espaços de leitura aos
Centros de Saúde das localidades que recebem um novo hipermercado
Modelo. A população de Avintes contou com a abertura do hipermercado
recentemente e, tendo em conta que grande parte da população avintense é
utente do Centro de Saúde Oliveira do Douro, o espaço assistiu à
materialização de mais uma acção de responsabilidade social da insígnia
da Sonae Distribuição.

O grupo assume dois grandes objectivos ao promover esta acção. Por
um lado, é necessário promover a leitura junto das crianças, dos seniores e
das famílias, uma meta só possível ao fomentar comportamentos e estilos
de vida saudáveis e uma melhor compreensão das mensagens de saúde.

Por outro, há que dotar os Centros de Saúde de infra-estruturas que
permitam aos utentes ocuparem, de forma útil e enriquecedora, tempo
enquanto aguardam a vez na sala de espera.

 Estes espaços de leitura são compostos por mini-biblioteca, livros
recomendados pelo PNL (aproximadamente 150 livros), decoração do espaço,
bem como materiais de apoio (autocolantes, marcadores de livros).

Cerca de cinquenta idosos, com mais de 65
anos, dos empreendimentos sociais de
Sermonde, Grijó e Pedroso participam, no dia 8
de Abril, no passeio a Fátima organizado pela
GaiaSocial.

O passeio dos idosos residentes nos
empreendimentos sociais de Grijó, Sermonde
(Francisco Pinto Balsemão e Cancela) e Pedroso
(Prof. Mota Pinto e Tabosa), com idade superior a
65 anos, realiza-se no dia 8 de Abril.

Passeio dos idosos a F átima
Com partida às 7h30, o passeio inclui uma visita

ao santuário e à nova igreja, bem como um almoço
tipo piquenique, prevendo-se a chegada a Vila Nova
de Gaia por volta das 19 horas.

Esta iniciativa da GaiaSocial, insere-se no plano
de actividades previstas para o presente ano e rep-
lica outras acções cujo objectivo é proporcionar
aos mais idosos momentos de companheirismo
e convívio, bem como visitas a locais que lhes
preenchem os sonhos.
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Crónica do tempo que passa

Como enriquecer depressa

Rua do Outeiro, nº 246
4415-282 PEDROSO - V. N. Gaia
email: asoa_2002@hotmail.com

AGENTE

AAAAAUTO ARMINDO ALUTO ARMINDO ALUTO ARMINDO ALUTO ARMINDO ALUTO ARMINDO ALVESVESVESVESVES
Comércio & Reparação AutomóveisComércio & Reparação AutomóveisComércio & Reparação AutomóveisComércio & Reparação AutomóveisComércio & Reparação Automóveis

Multimarcas
Telefone Oficina: 22 782 14 75

Stand Telefax: 22 783 63 36

páscoa
feliz a

clientes e
amigos

Praceta 25 Abril, 109-1.º Dt.º  w  w  w  w  w 4430-257 VILA NOVA GAIA - Portugal
Telef.: 22 379 90 64  w  w  w  w  w Fax: 22 379 52 33  ccccc email: gracianogil@gmail.com

GRACIANO GIL
Mediação Imobiliária, Lda.

Lic.  6318-AMI - Válida até 26/01/2011
páscoa
feliz a

clientes e
amigos

DISTRIBUIDOR DE GÁS

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

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

Maria Rosa Sousa e Silva
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páscoa feliz a
clientes e amigos

Quem quiser enriquecer depressa é meter-
se na política….Isto já se dizia por aí à boca cheia.
Hoje, quem o diz sem papas na língua por que
talvez nunca tivesse tido a língua nas papas é
Maria José Morgado, a jurista que considera haver
uma lei que permite o "enriquecimento ilícito".

E Morgado vai mais longe ao afirmar
publicamente que "o negócio sujo do urbanismo
não tem lei... Haviam políticos que eram pobres
quando iniciaram funções e ao fim de uns anos
estão milionários, à custa do erário público".

A directora do Departamento de Investigação
e Acção Penal (DIAP) prevê que a maioria dos
inquéritos seja arquivada, pois a lei não prevê os
crimes urbanísticos, nem o enriquecimento ilícito.

A destruição da costa não se explica com o
financiamento partidário, mas com o
enriquecimento ilícito de políticos e funcionários
- disse a Directora do DIAP.

Entramos nas condutas que evoluem num
quadro perfeitamente labiríntico, com legislação
ultra-complexa, criticada pela própria Ordem dos

A POESIA E O POETA
Quando se nasce já se nasce poeta, é um dom.
Com que Deus nos agraciou, e é tão natural
Como a água que corre, ou como o amanhecer
Ou o pôr-do-sol que acontece.

O poeta escreve o que lhe vai na alma, pode ser
Com alegria, com amor, com amizade ou com saudade
Também com carinho e quantas vezes com amargura.
Muitas vezes com um sorriso ou com uma lágrima teimosa.
O poeta quando escreve a sua poesia, deixa sempre no ar,
Um perfume e uma certa nostalgia.

A poesia é um alimento, para o espírito de quem escreve, de quem escuta.
É uma maneira muito especial, de dizer escrevendo
O quanto amamos a vida e a natureza e dela falar, mostrando
Toda a beleza.
É enaltecer o amor, tentar aliviar tanta dor, é escrever um poema e amar.
À criança, que nos traz alegria e esperança.

Maria da Graça Almeida

Engenheiros, e que criam filtros sucessivos sobre
a verdade e a realidade.

Portanto, o objectivo tem de ser o combate do
negócio sujo do licenciamento urbanístico. Os
critérios de aprovação não são objectivos, dão ideia
que variam consoante o cliente e que caiem no
domínio do cambão. Ou seja, as decisões dos
detentores dos cargos políticos são inspiradas não
pelo interesse público, mas por um grupo particu-
lar de interesses.

Portanto, aí está uma das formas como de
"pobre a rico se pode chegar muito rapidamente",
é só entrar na política pela porta da frente do
urbanismo.

Mas esta chaga social já vem de longe
Na rua onde resido, uma rua com pouco mais

de 30 anos de existência, onde só é permitida a
construção de moradias com rés-do-chão e
primeiro andar está cheia de gavetos.

Num destes últimos dias, encontrei-me com
Fernando Lopes - proprietário naquela rua - que
depois de dois dedos de conversa comentou mais

um gaveto, graças às novas instalações de um
super mercado, um pouco antes da entrada da
rua do Estádio, onde nasceu mais um gaveto a
partir dum muro já existente e onde reside, por
acaso, uma engenheira da Câmara Municipal.

O Fernando chamou a minha atenção para
aquele alinhamento e eu, muito naturalmente,
indiquei-lhe a sua residência mais acima, depois
da Rua Castanheira do Ribatejo, onde "nasceu"
uma construção desalinhada de uma casa a
entrar pela rua 1º de Maio
adentro…Presentemente até já lá funciona uma
clínica! Nas traseiras, no alinhamento de lei as
duas habitações e a primeira é a do meu amigo
Fernando.

Ele encolheu os ombros e disse: "que queres,
o dinheiro andou na frente" e ali ficou mais um
mamarracho a complicar o trânsito. Se naquela
altura eu já tivesse comprado ali a habitação,
garanto-te que aquilo não acontecia".

E assim nasceu, talvez, mais algum novo-
rico.                                                     Júlio Martins

jornalnotícias
de gaia

av. república, 1711 s/l esq tras
4430-206 vn gaia
t. 223 700 574 w f. 223 700 576
noticiasdegaia@net.novis.pt

páscoa feliz
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INSPECÇÕES AUTO, LDA.

Zona Industrial das Lages (a S. Caetano)
RUA INDUSTRIAL DAS LAGES, 145

4405-190 CANELAS Vila Nova de Gaia
TEL. 227 122 345 FAX: 227 127 046

email:geral@paulicar.pt
www.paulicar.pt

Aberto 2.ª a 6.ª das 8h30 às 19h
Sábado das 8h30 às 13h

páscoa
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clientes e
amigos

MÁQUINAS E FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
ASSISTÊNCIA E QUALIDADE

Rua Santa Apolónia, 368 – Telef.: 22 762 08 93 – Fax: 22 762 78 90
Telemóvel: 96 281 87 31 4405-507 SERZEDO VNG

Email: josefpacheco@net.novis.pt

JOSÉ  F.  PACHECO
&  FILHOS,  Lda. páscoa feliz a

clientes e amigos

Guarvi Geral FogoGuarvi Geral Fogo
Rua da Bela, 465 B
4410-208 S. Félix Marinha
Telef. / Fax: 227 621 402
Telem. 967 563 835
Telem. 968 630 003

Extintores
Reparação * Enchimento * Formação

páscoa feliz a
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O Partido Socialista (de Sócrates & C.ª) - mas que de socialismo já
nada tem - continua a tomar conta do espaço ideológico do chamado
"centro - direita", pelo menos, em termos de governação! Então, pergunta-
se: Qual é o espaço ideológico do PPD / PSD (de Manuela Ferreira Leite) e
do CDS / PP (de Paulo Portas)? Que tipo de oposição poderá fazer estes
dois partidos, quando se verifica que "Sócrates & C.ª" está a governar no
sentido do "centro - direita" (mais para esta que para aquele), cujo espaço
ideológico até é o do actual Presidente da República? Tal como os mais
desfavorecidos se sentem defraudados e desiludidos por terem contribuído
para a maior absoluta de "Sócrates & C.ª", da mesma forma se vão sentindo
enganados os que contribuíram para a eleição do actual PR, porque,
apesar de ter sido apoiado, publicamente, pelo PPD / PSD e pelo CDS / PP,
tudo indica que Cavaco Silva não vai fazer a Sócrates o que Sampaio fez a
Santana, cuja intenção foi a de favorecer, nitidamente, os seus amigos
socialistas… pelo contrário! Por isso, continuo a afirmar que o CDS / PP
terá de se afirmar, definitivamente, como "Bloco de Direita" e o PPD / PSD
como "Bloco Central", mas com discursos e políticas virados para o "centro
- esquerda", fazendo crer aos potenciais eleitores, desiludidos - aos que,
geralmente, contribuem para as "maiorias absolutas" - "que é no centro
onde está a virtude"! Caso contrário, vamos aguentar com "Sócrates & C.ª",
durante, pelo menos, 8 anos! E, mais: Em relação à eventual reeleição de
Cavaco, o PS de "Sócrates & C.ª" vai proceder, conforme o PSD de "Cavaco
& C.ª" procedeu em relação à reeleição de Soares, ou seja, preferiu "engolir
um sapo vivo", imitando o partido comunista na 2.ª volta da 1.ª eleição do
ora 'invernado' Soares!

Assim, e enquanto a actual Direcção do PPD / PSD não alterar a sua
posição (na oposição), vai continuar a contribuir para a construção do
caminho de Sócrates, rumo ao seu 2.º mandato, com ou sem maioria
absoluta. Ou seja: Nesta perspectiva, vamos continuar a assistir a esta
"Teatratura" do Circulo (leia-se outra coisa!) e, por isso… Manuela Ferreira
Leite (e, também, Paulo Portas) … que se cuidem! - "QUEM AVISA… AMIGO
É". Ainda bem que, em boa - hora, o PPD / PSD, deixou de ser liderado por
Luís Filipe Menezes, garantindo, assim, mais 4 anos como o Grande Líder
do seu Município, ou seja: GAIA JÁ TEM UM PRESIDENTE - LUIS FILIPE
MENEZES, onde foi, é e continuará a ser bem acarinhado e reconhecida a
sua Obra, pela grande maioria dos Gaienses e, onde - aqui, sim - continuará
a ter o prestígio, que bem merece, de um verdadeiro "Homem de Estado"
- Caro Presidente, não se arrependa por ter batido com a porta do seu PPD
/ PSD, porque… "o último a rir-se é o que se rirá melhor"!...

José Duarte Amaral

"TEATRATURA"
DO CIRCULO

monólogos
municipais

Empresas e a gências m unicipais
Há para todos os gostos e

vertentes. Desporto. Habitação.
Urbanismo. Energia… Enfim…

Desta vez quisemos ouvir
(algumas) - em discurso directo - o
que andam a fazer, ou fizeram.

Há 10 anos aparecia a primeira
empresa municipal: Águas de Gaia.
Apesar das potenciais dúvidas ao
aparecimento, o certo é que esta em
está consolidada quer no mercado
municipal, no nacional e até no
internacional. Duas bandeiras vão
estar sempre associadas: o
saneamento (seja pela extensão que
atingiu, ou pelos preços que esta
parcela lhe dedica na factura de agua
dos gaienses) e a qualidade das
praias e consequente número de
bandeiras azuis que acenam no
Verão.

E depois há as outras que se lhe
seguiram e que hoje apresentámos:
Gaiasocial, Gaianima, Energaia,
Parque Biológico, Gaiurb e Amigaia.

O que me interessa destacar é a
disponibilidade dos 'senhores' (ou
assessores) que as (não) 'tutelam'.

Bem, como o objectivo deste
caderno era dar-lhes alguma voz, re-
solver - a redacção - e bem, enviar
duas ou três questões por email.
Poupamos tempo… nosso e deles!
Claro!

É disto que me apetece falar.
Apetece-me. Não da importância ou
utilidade da empresa ou agência.
Apetece-me. Chatear alguns.

Começo por evidenciar a atitude

de dois. José Maciel e Luis
Castanheira. Acabei por falar
pessoalmente com eles. O primeiro
- a personificação do verdadeiro
gentleman - dedicou-nos alguns
minutos durante o almoço do 10.º
aniversário da Aguas de Gaia. O
segundo, 'catedrático' das questões
energéticas, mostrou preocupação e
prontidão em responder ao que lhe
foi solicitado.

Depois os que, apesar de não
serem tão imediatos, acederam e
retribuíram o repto lançado. No caso,
a Gaiasocial, Amigaia e Parque
Biológico.

Finalmente os que, até hoje, não
conseguiram arranjar um tempo
para responder. Gaianima e Gaiurb.

Ponto número um: temos a
certeza que os emails chegaram aos
destinatários.

Ponto número dois: os
destinatários têm a certeza que tudo
fizemos para poder contar com o
discurso directo no texto respectivo.

Não chegou nada até nós… o pior
é para o leitor que fica sem perceber
por que motivo não quiseram
aproveitar o espaço que lhes era
dedicado.

Tudo na vida é assim… ou se
quer, ou não se quer… mas depois
temos de viver em função das nossas
opções… reclamar não serve de
nada!

Pode ser que da próxima vez…
se nos apetecer...

Tânia Tavares
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postos de
venda

autorizados
ARCOZELO

Café Areal Praia
Casa Fontes

Papelaria Silva Lopes
AVINTES

Papelaria Graça Lima
CANELAS

Papelaria Boa Nova
CANIDELO

Papelaria Quatro Caminhos
GRIJÓ

Café Central
GULPILHARES

 Tabacaria C.P. Miramar
MADALENA

Café Snack-Bar “Pulga”
MAFAMUDE

Café Veneza Snack-Bar
Papelaria Papyrus
Papelaria Paulinha

Quiosque da Niquelagem
Quiosque ETC

Tabacaria Bom Dia
OLIVAL

Café Central
OLIVEIRA DO DOURO

Papelaria Nanda
PEDROSO

Papelaria Self-Video
Taberna Alto do Monte

PEROSINHO
Café Mirante

Quiosque Centro Cívico
S. FÉLIX DA MARINHA
Papelaria da Granja

Papelaria Santos
SANTA MARINHA

Cais de Gaia
Papelaria Coelho
Papelaria Leitura

Quiosque do Continente
Tabacaria Camões

SERZEDO
Papelaria Fontes

VALADARES
Papelaria Popárte
Papelaria Paulinha

VILAR DE ANDORINHO
Minimercado do Pombal
Quiosque de Vila d’Este

VILAR DO PARAÍSO
Papelaria Junqueira

Papelaria Paraíso
Quiosque do Jardim

ESTRUTURAS METÁLICAS PESADAS
TORRES EÓLICAS

Rua do Jar dim,  837 wwwww 4405-829 V. N. Gaia
Telefone:  220 407 100 wwwww Fax: 227 127 141

Email: info@tegopi.pt wwwww www.tegopi.pt

páscoa feliz a clientes e amigos

Dir. Técnica e Propriedade
Dr. Joaquim Man uel Ramada P ereira Vale

Tel. 227 836 078
Fax 227 836 079

Vila Nova de Gaia

Rua do Outeiro, 406
4415-330 Pedroso

FARMÁCIAOUTEIROdo

páscoa feliz a clientes e amigos

Centro de Diagnóstico
Médico

Dr. Lúcio Coelho

Radiologia Digital l Mamografia Digital l Ecografia
Desintometria Óssea l Ecocardiografia l ECG

Av. da Repúb lica,  419 1º Dt. l 4430-199 V. N. Gaia
Telefone 223 752 764 / 223 751 206 l Fax 223 744 510
cdm.luciocoelho@net.novis.pt

páscoa feliz
a utentes e amigos

O Notícias de Gaia  deseja
uma páscoa feliz

a clientes, fornecedores,
colaboradores e amigos

FUNERÁRIA HORA, LDA.
Funerais
Trasladações País/Estrangeiro
Cremações
Serviço Permanente
Carro Próprio / Artigos Religiosos

SEDE: Coimbrões :

Telef. / Fax: 227 724 436
Tml: 919 454 166
RUA AUGUSTO GOMES, 72

4400-028 VILA NOVA DE GAIA

RESIDÊNCIA/ARMAZÉM :

Telef. 223 704 245 - 223 722 701
Fax: 223 722 700

Rua Barão do Corvo, 67
4400-039 VILA NOVA DE GAIA

email: hora@vizzavi.pt

Pai, anjo
protector

Pai
Tenho saudades do teu falar
Tenho saudades do teu aconselhar
E, dos momentos que recordo com ternura
Sinto falta da tua presença e opinião
Quando escrevia com a alma e o coração
E,me aconselhavas com sabedoria e brandura
Recordo o teu sorriso disfarçado
Quando vivias doente e preocupado
E,consciente que a família vivia com inquietação
Agora, sei que és uma estrela no céu a brilhar
E, sempre que estou triste e preciso de chorar
Eu, tenho um anjo protector que está no meu

             [coração.
Ana Santos

Sopa dos P obres
A vaguear pelas ruas da cidade
Sem nada de real para fazer
Fica á espera com humildade
Por um prato de sopa para comer.

As horas vão passando devagarinho
E a sua vida vazia de sentimentos
Vai esperando na solidão do seu caminho
Por uma solução livre de sofrimento.

A noite cai fria, triste e sombria
Numa esperança atrevida e vadia
Na esperança de uma chance para vencer.

Dorme nas vielas, ruas ou nos portais
Protegido pelas estrelas que  ouvem os seus ais
Aliviando um coração desesperado para viver.

Ana Santos

V Feira de Ar tesanato e
Tasquinhas

A Ajovem - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa
de S. Félix da Marinha vai levar a cabo uma iniciativa de
promoção de cultura, dirigida a toda a população, mas com
especial enfoque para os artesãos e artesãs.

As inscrições para a V Feira de Artesanato e Tasquinhas
já se encontram abertas e decorrem entre 10 e 13 de Junho,
na Alameda Sacadura Cabral - Granja - S. Félix da Marinha.

Os interessados deverão tomar conhecimento do
regulamento, preencher devidamente o boletim de inscrição
e enviá-lo até ao dia 24 de Abril de 2009, disponível em
www.ajovem.ciberjunta.com

"Aceite o desafio, mostre-nos o seu trabalho e aguarde
os resultados a partir do dia 8 de Maio", apelam os
responsáveis pela Associação Cultural, Desportiva e
Recreativa de S. Félix da Marinha.
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De: Francisco Santos Ferreira

RUA DO JARDIM, 1461 lllll VILAR DO PARAÍSO
TELEFONE E FAX: 22 711 35 72 lllll 4405-830 VILA NOVA DE GAIA

CHAPARIA vvvvv PINTURA C/ ESTUFA
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enviar c heque para :

jornal notícias de gaia
 av. república, 1711-s/l

esq.tras.
4430-206 vila nova gaia

assinatura anual:
15,00 euros

Depois da tristeza, dos dias fúnebres da Semana
Santa, chega o alegre domingo de Páscoa. A ressurreição
de Jesus.

Nas nossas aldeias - que continuam a ser relicários
de tradições, - os cristãos agrupam-se no templo,
entoando jubilosos hinos e aleluias.

Do alto de rústicos campanários, tangem festivamente
os sinos, em animada e pueril gralheada.

Saem os compassos, cada um com sua cruz alçada.
Envergando alvas opas, homens acompanham o
prestimoso abade ou seminarista, levando o Senhor de
casa em casa.

Tapetes de verdes e flores, vestem toscos caminhos
e soleiras de entrada, que mulheres colheram no
quintalzinho.

Estrelejam alegremente foguetes, em alarido
desenfreado; e cachorros, em roda-viva, parecem dizer:
Chegou a Páscoa! Chegou a Páscoa!

A família reúne-se à mesa, que permanece coberta
de branquíssima toalha, com o tradicional folar,
amêndoas cobertas de açúcar, pão-de-ló e vinho fino.

No meu tempo de menino, no Sábado de Aleluia, nas
igrejas, retiravam-se os panos roxos que recobriam as
imagens, nos dias tristes de Quaresma. Os altares, que
permaneceram despidos, enganavam-se nessa hora, de
alvíssimas toalhas e vistosas flores de cores garridas,
enquanto os sinos soavam ao desafio, uns com os outros,
em animada desgarrada.

Nas ruas, grupos de rapazes e moças,
confeccionavam boneco de trapos, que suspendiam num
poste. Era o "Judas". Boneco que recolhia, na pança,
numerosas bombas carnavalescas, e lembrava certa
figura, em regra, um pobre diabo, bombo de festa do
garotio.

Pegava-se, então, fogo aos pés, e para gáudio de
todos, assistia-se ao queimar do "Judas", que estourava
entre gritos e palmas da rapaziada.

Nesse tempo, no dia de Páscoa, os afilhados
visitavam os padrinhos, levando-lhes raminho de flores
ou de oliveira, benzido em Domingos de Ramos.

Estes retribuíam com amêndoas ou dinheiro. A isso,
chamava-se pedir o folar.

Em terras montanhosas, nomeadamente em Trás -
os - Montes e Beiras, folar, era e ainda é, gigantesco bolo,
recheado a carne, que tinha, por vezes, feitio de alguidar.

Mais romântico e citadino, eram as caixinhas de
porcelana, que os namorados ofereciam com amêndoas.

A Páscoa da minha infância

Havias de todos os tamanhos e feitios, algumas de
grande beleza.

Meu pai, em dia de Páscoa, não deixava de presentear
a esposa, com belas caixas de faiança ou porcelana,
algumas pintadas, por sua mão, e vidradas na extinta
fábrica de louças, " Soares dos Reis".

Bem diferente se comemora, nos nossos dias, o
tempo pascal. Poucos são os que participam e vivem as
cerimónias da Semana Santa, e as velhas tradições,
quase desapareceram; e sem elas, morre também um
pouco da alma portuguesa, as raízes de um povo.

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt
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A edição deste ano do concurso Egg Parade teve
como principais temáticas a crise e a magia.

Ovos de 40 a 70 cm foram decorados por
estudantes das escolas de Gaia e analisados pelo
júri do concurso na passada terça-feira.

No júri estavam presentes o Vereador do Pelouro
Vereador da Cultura de Gaia, Mário Dorminsky, o
vereador Jorge Patrício, artista plástico arquitecto e
vice-presidente dos Artistas de Gaia, o comissário
da iniciativa, o jornalista Agostinho Santos, artista
plástico e presidente dos Artistas de Gaia, e a artista
plástica e docente de educação visual Isabel Mourão
Alves.

A "Crise", uma composição da Escola Inês de
Castro arrecadou o primeiro prémio.

O 2º lugar foi atribuido a "Magic Egg" criado pelos
alunos do Colégio dos Carvalhos, núcleo do ensino
básico.

O 3º lugar foi alcançado pelo Colégio da Bonança
com "World Crisis".

Receberam mensões honrosas o Colégio de
Gaia e a Escola E.B. 2.3 Valadares, sendo o último
um trabalho realizado por alunos autistas.

Os ovos estarão expostos ao público de 8 a 28
de Abril , no Gaiashopping. Esta exposição tem como
objectivo aproximar a arte do público e visitantes do
centro e angariar fundos para uma instituição de
solidariedade social.                  Patrícia Correia

Crise e Ma gia no Eg g Parade

"Crise"


