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Depois de
terem sido
entregues os
p r é m i o s
relativos ao con-
c u r s o
" Ins t rumentos
m u s i c a i s
recicláveis", a
Câmara Munici-
pal de Gaia con-
tinua a promover
a interacção en-
tre as escolas e
a sensibilização
ambiental.

O primeiro

Município promove
sensibilização junto

das escolas

A Casa da Cultura/Casa Barbot
premiou crianças de vários
estabelecimentos de ensino pela
construção de instrumentos
musicais a partir de materiais
reciclados.

Alunos do pré-escolar e dos 1º,
2º e 3º Ciclo do Ensino Básico de
escolas de Gaia envolveram-se num
projecto de educação ecológica que
conta com o apoio dos pelouros do
Ambiente e da Cultura, e construíram
os seus próprios instrumentos
musicais a partir das mais inusitadas
matérias-primas mas, sempre, na
óptica da reciclagem.

Daí resultou uma série de
objectos curiosos e coloridos que

Crianças fazem
instrumentos com

materiais reciclados

conjugam o trabalho manual e
plástico das crianças com a vertente
formativa aos níveis cultural e
ambiental.

Bem a propósito das
comemorações do Dia Mundial da
Criança, os instrumentos vão agora
constituir uma original exposição a
inaugurar hoje, pelas 15h30, na
Casa da Cultura/Casa Barbot, em
Gaia. Na ocasião, os melhores
trabalhos serão alvo de
reconhecimento especial com a
entrega de prémios.

A exposição, de visita livre, ficará
patente até 28 de Junho de segunda
a sexta-feira entre as 9h e as 20h e
aos Sábados entre as 15h e as 19h.

prémio do desafio "A escola rumo à
sustentabilidade" foi atribuído à
Escola EB2/3 de Olival. A Escola EB1/
JI de Santo António, em Grijó, e a EB1/
JI de Vila Chã, em Valadares,
conquistaram respectivamente o
segundo e terceiro prémio.

O Dia Mundial da Árvore foi
comemorado com uma permuta
promovida pelo Pelouro da Cultura.

A autarquia oferecia árvores aos
65 estabelecimentos de ensino
participantes se estes por sua vez
contribuíssem com composições.

Houve também prémios para este
desafio, o primeiro dos quais
atribuído à EB1/JI de Aldeia Nova, em
Avintes. Os restantes lugares foram

atribuídos à EB1 de Cabo Mor, em
Mafamude e à EB1/JI da Formigosa,
de Oliveira do Douro.

O director municipal de Qualidade
de Vida, Artur Jorge Basto, afirma que
"é com agrado que vejo um maior
cuidado por parte dos jovens e não
tenho dúvidas que no futuro o
ambiente e a biodiversidade vão ser
mais equilibrados".

De acordo com o director, estas
iniciativas "constituem uma onde de
efeitos fundamental".

No decorrer da entrega de
prémios foi anunciado que irá ser
construído um edifício de raiz para
acolher o canil municipal, a fim de
substituir as actuais instalações. PC
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Funerária de Avintes, Lda.

Grupo Casa Cristão
... desde 1940, a bem servir!

www.casacristao.com | grupo@casacristao.com
808 10 50 60

Santa Marinha: Rua Cândido dos Reis, 264 - Tel. 223 751 814
Avintes: Rua Escola Central, 537 - Tel. 227 820 351
Paços Brandão: Urbanização do Cerrado, Rua 15, n.º 53 - Tel. 227 447 695

Av. da República, 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

Centro de Diagnóstico Médico
Dr. Lúcio Coelho

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

Rua da Bela, 465 B  4410-208 S. Félix Marinha  *  Telef. / Fax: 227 621 402
Telem. 967 563 835 / 968 630 003  *  email: geralfogo@hotmail.com

Manuel da Costa Pereira

Materiais contra incêndio e protecção individual
*  Extintores  *  Material 1.ª Intervenção  *

Alarmes - C. D. Incêndios
Assistência Técnica  -  Formação

A Universidade Católica Portuguesa em
parceria com a Câmara Municipal de Gaia, o Agir
XXI, a Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho e
os Agrupamentos de Escolas de Vilar de Andorinho
e Vila D' Este promoveram a II Edição "Gaia Atenta
à Saúde". Esta iniciativa cuja edição anterior contou
com a presença de mais de três mil visitantes
realizou-se nos dias 17, 18 e 19 de Junho de 2009,
no pavilhão Miranda de Calha, junto ao Hospital
de Santos Silva e Urbanização de Vila D'Este.

As instituições presentes promoveram acções
direccionadas para os visitantes das várias faixas
etárias como rastreios de Saúde Oral, Glicemia,
SBV, Índice de massa Gorda, Colesterol, Grupo
sanguíneo, tensão arterial e outros. Foram também
realizadas palestras sobre temáticas tão
fundamentais como a estimulação diária de um
doente de Alzheimer, Desporto adaptado, saúde
sexual e reprodutiva, prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, o impacto das drogas,
os cuidados com o sol entre outros.

Estiveram presentes organismos como: Centro
de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH/
Sida: CAD (unidade móvel); Universidade Católica

II Edição "Gaia Atenta à Saúde"

A partir do próximo fim-de-semana o El Corte Inglés Gaia
Porto inicia um novo horário de abertura, que responde às
inúmeras solicitações que o público apresentou. Agora a
abertura nas manhãs de domingos e feriados passa a ser
uma realidade, estando todos os departamentos deste
Grande Armazém ao serviço dos clientes.

Durante o mês de Maio o Supermercado abriu nas
manhãs de domingo e de imediato se registou adesão do
público ao novo horário de abertura. Assim, graças aos
resultados encorajadores, o El Corte Inglés Gaia Porto vai
de encontro às solicitações que do mercado e passa a abrir
toda a loja, no período previsto pela lei.

O parque de estacionamento vai estar aberto e vai ser
gratuito durante este novo horário de abertura.

Corte Inglés aberto aos
domingos e feriados

- Medici-
na Dentá-
ria-Beiras;
Universida-
de Cató-
lica - Tec-
nologias
da saúde;
Universi-
dade Ca-
tólica -
Ciências
da Nutri-
ção; Uni-
versidade
Católica -
Enfermagem; Universidade Católica - Centro de
Enfermagem da Católica; Saúde 24; Associação
Portuguesa de Dietistas; Associação Portuguesa de
Asmáticos; Espaço T; PSP; Instituto Português de
Sangue; Liga Portuguesa Contra o Cancro;
Associação Portuguesa a Comuni-dade Contra a
Sida; Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo;
APPDA Autistas.

editorial
INTRODUÇÃO À
SILLY SEASON

1. "Vacas e ovelhas poluem mais
do que os carros", in DN, 14/06/
09

O sector da criação de gado, segundo
o artigo acima, é o culpado por 18% das
emissões de gases poluentes para a
atmosfera. Os nossos ambientalistas,
normalmente também muito amigos dos
animais, têm agora um dilema
complicado: o que fazer com os pobres
dos animais que, pela sua flatulência e
estrume vão contribuindo convictamente
para a poluição. O negríssimo buraco de
ozono é afinal poluído em maior
quantidade por um outro buraco, o das
vacas, dos búfalos e também o dos
camelos. A silly season começa bem!

2. Eça de Boa-Memória:

Este governo não cairá porque não é
um edifício, sairá com benzina porque é
uma nódoa" , in O Conde d'Abranhos

Artur Villares
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Rua Escola de Vila Chã, 233 - VALADARES - 4405-555 VILA NOVA DE GAIA
Telf. e Fax: 227 124 365 - email: tonimecanico@gmail.com

TONI
MECÂNICO - AUTO

António Francisco Mendes Pereira
Telemóvel: 91 736 92 25

MANUEL CORREIA
A N T I G U I D A D E S

Rua Cândido dos Reis, 416 - 4400-070 V. N. de Gaia   *  Telf. 22 371 87 76

O Maior Coleccionador de
Balanças (do Mundo) e da
Electromecânica do Candal

JESUS
PEREIRA
& FILHOS

lllll Travessa da Pitança, 111 lllll

lllll 4415-303 PEDROSO lllll

lllll Tel/Fax: 22 745 63 91 lllll

lllll TELEMÓVEL: 918 771 733 lllll

compra e venda de
materiais ferrosos e
papel velho

Transportes de Resíduos
Industriais, Lda.

abate de veículos
em fim de vida
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Alunos de Avintes estiveram no
Parlamento Europeu de Jovens

A Escola EB 2/3 de Avintes esteve presente num
encontro europeu que teve lugar em França, mais
precisamente em Courseulles-sur-mer, Calvados,
Basse Normandie, de 5 a 10 de Maio de 2009.
Nesse encontro estiveram presentes jovens de 6
países, nomeadamente, França, Itália, Holanda,
Alemanha, País Basco e Portugal. Os alunos,
divididos em 6 comissões diferentes, partilharam

e avintes1discutiram as questões e propostas
sobre "Racismo/Imigração, Ambiente e Direitos
dos Alunos, desenvolvidos em cada um dos
Clubes Europeus a que pertencem. Elaboraram
depois, em conjunto, em cada uma das
respectivas comissões, as questões e propostas
a apresentar no Parlamento Europeu de Jovens,
que se realizou no Memorial de Caen, no dia 7 de
Maio de 2009.

Aí, estiveram presentes alunos, pais e
professores de todas as escolas da Normandia e
ainda representantes do Parlamento Europeu e
do Ministério da Educação de França. Todas as
propostas apresentadas, depois de alguns
pedidos de esclarecimento e feitos alguns
aditamentos, propostos pelos intervenientes no
debate, foram votadas por unanimidade. Estas
propostas irão ser levadas ao Parlamento
Europeu.

Para descontrair de toda a tensão gerada pela
responsabilidade que cada um sentiu até ao final
do dia 7, alunos e professores fizeram, no dia 8,
uma visita guiada às praias do desembarque…
Uma aula de História fascinante (e in loco) sobre o
dia D da 2ª Guerra Mundial!

Deste encontro devemos ainda recordar, a visita
de um Deputado Europeu que respondeu às
questões colocadas pelos estudantes sobre o
funcionamento e importância daquela instituição
europeia e o convite para uma visita ao Parlamento
em Estrasburgo.

Houve ainda tempo para muito "energizing",
uma noite de Hip Hop, visita ao Mayor, passeios
pela praia, muitos jogos de futebol e… muitos,
muitos Amigos!
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
‘OS MAREANTES DO RIO DOURO’

Av. Diogo Leite, 42-46 * 4400-111 VNGaia - Telef. 223 752 586 - Fax 223 713 913 * Email: mareantesriodouro@clix.pt

Festejos ao S. Gonçalo - Fundado no séc. XVII
Conceituado Grupo de Bombos. Com actuações realizadas por todo o
território português e vários países da Europa, Ásia e América. Actuações em todo o género de

eventos: publicitários, sociais, desportivos, festivos, etc.
Dão-se orçamentos para actuações.

Situada na margem de Gaia do Rio Douro (beira-rio).
Freguesia de Santa Marinha.

Fábrica:
Largo da Utic, 100 - Armazém C/6

4430-246 Vila Nova Gaia
Telf. 227 115 636 * Telm. 963 095 754

Loja 1:
Estrada Exterior da Circunvalação

Parque Residencial S. João, Loja 7762 C
(em frente ao Hospital S. João)

Telf. 225 098 779

“Ao comemorar-se o
25.º aniversário de

elevação de Vila Nova
de Gaia a Cidade, a

Autarquia e a sua
população saúda

todos os habitantes e
os órgãos autárquicos

do Concelho, pela
passagem desta

importante
efeméride.”.

R. SOARES DOS
REIS, 1154

4400-240 V. N. GAIA
TELEFONE

227 151 090
FAX

227 151 099

O Presidente da Junta
Fernando Lopes Vieira

www.jfmafamude.net
Emails

junta.mafamude@clix.pt
presidente@jfmafamude.net
secretaria@jfmafamude.net

O Plano Director Municipal (PDM)
de Vila Nova de Gaia foi apresentado
no passado dia 29 de Maio, no Edifício
da Presidência.

O PDM é um planeamento que se
destina a qualificar o uso do solo, que
se encontra dividido em dois tipos: o
urbanizado e o que pode vir a ser
urbanizado.

Com o PDM, 16,5% do total da
área do concelho destina-se à
urbanização. Já para as unidades
operativas de planeamento e gestão
urbanística estão destinados 2898
hectares.

A Reserva Agrícola Nacional
(RAN) e a Reserva Ecológica
Nacional (REN) vão passar a
representar 25% da área total do
concelho.

Nesta revisão do PDM 36% do
solo é não urbano, isto corresponde
a 6080 hectares.

No campo da mobilidade o plano
rodoviário nacional está quase
completo. Serão criadas novas
redes de estradas, sendo os veículos
pesados os mais beneficiados
porque não terão de passar pelo
centro da cidade ou dar uma grande

Plano Director Municipal
finalmente aprovado

volta pelas periferias para se
dirigirem, principalmente, ao Porto de
Matosinhos.

A revisão pública do PDM decorreu
entre 18 de Dezembro de 2008 e 12
de Fevereiro de 2009 e contou com
922 participações entregues, o que
equivale a três vezes mais as
revisões feitas no Porto ou na Maia.

A maioria dos participantes foram
proprietários e a freguesia que teve
maior intervenção foi a de Pedroso.

O grande tema abordado nesta
revisão foi a requalificação da
categoria do solo, seguida da
reapreciação do perímetro e em
terceiro a RAN.

De todas as sugestões 44% não
foram aceites, 24% foram aceites e
cinco por cento era material não
respeitante ao conteúdo do plano.

A apresentação do PDM terminou
com a participação do administrador
da Gaiurb, engenheiro Mota e Silva
que iniciou a intervenção felicitando
a equipa da empresa municipal pelo
esforço na realização deste plano.

O PDM começou há oito anos,
mas teve que ser interrompido por
questões políticas.

Segundo
o
administrador
da Gaiurb
este plano
teve "muito
contacto com
o terreno e
com as
populações".

D i s s e
ainda que
muitas das
solicitações
foram no
sentido da
transformação
das zonas
rurais do inte-
rior de Gaia
para zonas
urbanas mas
que essa
transformação
tinha que ser
feita aos
poucos "Não podemos chegar ao in-
terior do concelho e mudar um sítio
rural para urbano".

O Plano Director Municipal é

ainda "um plano da última geração"
pelo que se encontra disponível em
formato digital. Poderá consultá-lo no
site da Gaiurb. Rita Santos
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Quinta do Cedro I
Av. Gil Vicente, 675

Rua Garcia Resende, 270/272
4400-166 V. N. Gaia

Telf. 227 127 088

Quinta do Cedro II
Av. Dr. Moreira Sousa, 529 - D

Largo do Moeiro 4415-383 Pedroso
Carvalhos Telf. 227 849 346

Pão Quente  Pastelaria  Snack-Bar
Charcutaria  Frango no Espeto

Fabrico Próprio
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.

pressing
empresa jornalística de
comunicação e imagem

pressing@net.novis.pt

Vila Nova de Gaia é durante os
próximos três meses a Capital Cul-
tural do Eixo Atlântico. A Expocidades,
que foi inaugurada dia 7, constitui o
primeiro de 300 eventos que, até ao
final de Agosto, vão colocar Gaia
como o epicentro de uma enorme
massa crítica cultural.

O presidente da câmara de Gaia
e do Eixo Atlântico, Filipe Menezes,
considera que a capitalidade cultural
"é uma peça muito importante no
xadrez de um projecto comum
ibérico", salientando a importância
de se criar "uma política de
proximidade".

Para tal, impõe-se, entre outros
factores, "um desenvolvimento
competitivo do interior, para além de
estruturas ferroviárias, portuárias e
aeroportuárias. Portugal tem de se
afirmar como país competitivo,
estando entre os melhores. Deste
modo a aproximação ibérica é fun-
damental", concretizou.

Os eventos vão dar a conhecer os
costumes e as tradições dos 34
municípios que compõem a
associação transfronteiriça. Acresce
ainda a participação de São Tomé e
Príncipe, país convidado desta

Gaia Capital da Cultura
Durante três meses Gaia será
o epicentro de 300 eventos
culturais

primeira edição. A lusitanidade, bem
como o universo hispânico, podem
ser factores de competitividade uni-
versal assim se comece, numa
primeira fase, a criar um mercado
ibérico comum de 52 milhões de
pessoas.

O calendário de eventos, que a
Câmara Municipal dará a conhecer
durante os meses do certame, é fruto

de um trabalho conjunto dos
pelouros da Cultura das autarquias
e Ayuntamientos, com coordenação
da equipa liderada por Mário
Dorminsky. O vereador sublinhou a
pertinência da capitalidade "na
fixação de novos públicos" bem como
na promoção da vertente turística,
assente na captação de visitantes du-
rante este período.

'Com o
Reciclas
nada se
perde,

tudo se
transforma'

 'Com o Reciclas nada se perde,
tudo se transforma' é uma exposição
que está no Parque da Lavandeira,
em Oliveira do Douro.

Esta mostra surge no âmbito do
Projecto 'Reciclas II' onde os alunos
dos jardins-de-infância e escolas
primárias da freguesia construíram
'gnomos' e 'espanta-espíritos' apenas
com a utilização de materiais
reciclados e matérias da natureza.

As 21 estruturas criadas por mais
de 250 alunos, constituem assim, o
Projecto 'Reciclas II' promovido pela
junta de Oliveira do Douro com o
patrocínio da empresa municipal
Águas de Gaia, tendo este projecto
tido a primeira edição em 2008 com
a criação e apresentação de 18
espantalhos construídos com
materiais reciclados.
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Rua do Rodelo, 421 - Canidelo
4400-569 Vila Nova de Gaia
Tlf. 22 772 4441

MECÂNICA AUTO
Rua Conselheiro da Fonseca, 197
4405-853 Vilar do Paraíso - VNGaia
T/F 22 712 4100
motorcity.lda@gmail.com

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

COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEIS
MORADIAS - ANDARES - TERRENOS

Travessa do Padrão 46,
Carvalhos
4415-284 PEDROSO
Tlf e fax: 227 847 859
Tlm: 918 598 914

LAVANDARIA A SECO
Serviço de Passadoria

&
Arranjos de Costura

&
Venda de Artigos de Artesanato

Fábrica de Moinhos e
Torradores de Café
Tudo para Torrefacção

Rua Juíz Margarido Pacheco, 165
Parque Industrial São Caetano

4410-310 Canelas VNG Portugal
Tlf. +351 227 116 410   Fax: +351 227 116 428
Site: www.joper.pt   *   Email: joper@joper.pt

SNACK-BAR E ADEGA REGIONAL

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

Adega Fatita Peixoto

Refeições Económicas
SÁBADO: Bacalhau – Tripas – Rojões

Confraria do
Velhote quer

entrar no
Guiness

A Confraria do Velhote vai organizar o V Capítulo,
no próximo dia 4 de Julho.

Um grande dia, no qual vai ser apresentado o
maior doce velhote jamais feito numa extensão de
cinquenta metros. Um destaque para o Guiness.

Este ano com três motivos acrescidos: a

presença de Hélio Loureiro, do treinador-adjunto
do FC do Porto e de Marco António Costa que serão
entronizados confrades de honra. Mais, no local
vai estar um dos mais conceituados grafitter's do
mundo, Mr Dheo, a executar uma pintura de um
painel gigante.

Além disso, pela primeira vez a Confraria
entroniza duas pessoas colectivas: o Município de
Gaia e a Cerâmica de Valadares.

V Feira de
artesanato e
tasquinhas

Entre os dias 10 e 13 de Junho de 2009
decorreu a V feira de artesanato e tasquinhas de
São Félix da Marinha, Granja.

O verão chega e com ele chegam as feiras
artesanais e as tasquinhas pelas freguesias do
município de Vila Nova d Gaia, São Félix da
Marinha deu lugar a primeira feira deste ano, os
quatro dias de festa tinham início às 10 horas da
manha e prolongando-se até à meia-noite, hora
do fecho.

Este ano fizeram parte dos festejos Ricardo
Soler - finalista da operação triunfo no dia de
abertura, dia 11 de Junho o Grupo "Polk" - Folk
Music, dia 12 um espectáculo de Stand Up Com-
edy com João Seabra, para terminar no dia 13
São Félix da Marinha contou com a presença
dos Canta Bahia.

Para além dos espectáculos cabeça de
cartaz estes dias de festa contam com mais
espectáculos, programas e actividades
dedicados aos mais novos e ainda uma
variadíssima escolha astronómica dos
restaurantes do município presentes nas
tasquinhas.

Até ao final do verão os munícipes de Gaia e
os que por lá passarem podem encontrar mais
destes eventos que vão sendo organizados em
mais freguesias, como por exemplo, Grijó,
Serzedo, Arcozelo e muitas outras. EA

Mês Mariano
termina com

procissão de velas
Para encerrar a comemoração do mês dedicado

à mãe do Céu, realizou-se na Paróquia de Mafamude
uma procissão das velas muito participada pelos
devotos de Nossa Senhora.

Encerrou-se o mês das novenas e veneração à
Mãe de Cristo, muito querida pelos paroquiantes de
Mafamude.

Coube ao pároco Jorge Duarte prisidir as
cerimónias. Jorge Amaral

Raul Meireles e
Pedro Emanuel no

El Corte Inglés
Depois duma época positiva em termos

desportivos, a popularidade dos atletas do FC Porto é
notória.

Dois desses atletas - Raul Meireles e Pedro
Emanuel  - passaram pelo El Corte Inglés para
promover material desportivo. Para além dos
tradicionais autógrafos, tiraram fotos com os adeptos
e simpaticamente responderam as solicitações dos
mais pequenos.

Para mais tarde recordar as últimas conquistas
do clube do Dragão. Uma iniciativa muito apoiada
pelo El Corte Inglés em várias áreas. Jorge Amaral
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vila de valadares
junta de freguesia

av. antónio c. moreira, 706
valadares
4405-528 vila nova de gaia
telef. 227 110 515
fax. 227 123 682
geral@jfvaladares.com.pt

Valadares comVida!
www.freguesiavaladares.com

Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego

Tel. 254 969 637 - Fax. 254 969 044 - Telm. 917 621 674
Resid.: Praceta da Belavista, 57 - 3.º Dto

4400-216 Vila Nova de Gaia
Tel. 227 814 007 - Fax: 227 722 056

CONSULTÓRIO
Praceta Colégio Gaia 362,1º-Dtº -Fte.    4400-090 VILA NOVA DE GAIA

Tlf.: 223 799 229

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

Dr. Jorge Papiniano

  IMPLANTOLOGIA  
  ORTODONTIA  

  PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL  

Notícias
de Avintes

Colónia de Férias para a
Terceira Idade - 20 a 24 de
Julho - Praia de Francelos
Estão abertas as inscrições para

a colónia de Férias para a Terceira
idade, até ao dia 10 de Julho, na sede
da Junta de Freguesia de Avintes.

Passeio Convívio para a
Terceira Idade - 31 de Julho -

Viana do Castelo
Estão abertas as inscrições para

o passeio convívio para a Terceira
idade, até ao dia 17 de Julho, na sede
da Junta de Freguesia de Avintes.

A GaiaSocial vai reabilitar este
ano 1353 habitações em 19
empreendimentos sociais,
envolvendo um investimento de cerca
de seis milhões de euros, um dos
maiores investimentos neste sector
em Vila Nova de Gaia.

O protocolo entre a empresa mu-
nicipal e o Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana, assinado pelo
presidente da GaiaSocial e o ministro
do Ambiente, Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Re-
gional, Nunes Correia, define as
condições dos apoios concedidos ao
abrigo do Prohabita - Programa de
Financiamento para o Acesso à
Habitação.

Segundo Marco António Costa,
"há intervenções que demoram dois
ou três meses e outras que se irão
prolongar por sete meses. Cerca de
20% das obras já começaram e as
restantes estão em fase de
adjudicação. Mas durante o mês de
Junho todas as obras estarão no
terreno". O autarca garante ainda que
"a Gaia Social está a fazer um
conjunto de intervenções para
melhorar a qualidade dos edifícios e
fazer a reabilitação dos espaços".

Já arrancaram as obras em cinco
empreendimentos, no Balteiro III, em

Casas sociais vão ser reabilitadas

Vilar de Andorinho, Dr. Barbosa de
Melo, em Canidelo, Francisco Pinto
Balsemão, em Sermonde, Tabosa,
em Pedroso e Arnelas, em Olival.

O processo de reabilitação
envolve 21 empreitadas que visam a
reabilitação geral das fachadas,
reabilitação de habitações (em seis
empreendimentos), arranjos
exteriores (jardins e equipamentos),
adaptações das acessibilidades,

melhoramento da iluminação
pública.

Até ao final do ano prevê-se a
conclusão da grande maioria destas
obras, cujos prazos variam entre dois
e sete meses, e visam solucionar as
patologias detectadas no parque
habitacional social, designadamente
infiltração de águas, humidades,
condensações no interior das casas
e deterioração das fachadas.
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JAYME DA COSTA
MECÂNICA E ELECTRICIDADE, SA

SEDE: (PORTO)
JAYME DA COSTA, SA
Rua de Murraceses, 216 - GRIJÓ
APARTADO 70 / 4416-901 PEDROSO
TELEF.: 227470250 / FAX: 227640548

DELEGAÇÃO: (LISBOA)
JAYME DA COSTA, S.A./MARPE
PARQUE INDUSTRIAL DE CARRASCAS
EST.NAC. N.º 252, Km 11,250 – 2950 PALMELA
TELEF.: 21 2337500 / FAX: 21 2337501

COM A ELECTRICIDADE
EM PORTUGAL DESDE 1916

FABRICAMOS
lllll SECCIONADORES E INTERRUPTORES
l  DE INTERIOR E EXTERIOR ATÉ 36KV
lllll INTERRUPTORES DE B.T. ATÉ 1000 A
l  BASES CORTA-CIRCUITOS E TRIBLOCOS
lllll MONOBLOCOS E POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO
lllll QUADROS DE B.T. E M.T.
lllll POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO MÓVEIS
lllll POSTOS REDUTORES GÁS NATURAL

EXECUTAMOS
lllll INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS INDUSTRIAIS
l  TIPO «CHAVE NA MÃO»
lllll SUBESTAÇÕES
lllll INSTALAÇÕES DE TELECOMANDO REDES
lllll ELÉCTRICAS E GÁS
lllll CENTRAIS MINI-HÍDRICAS
lllll COGERAÇÕES
lllll INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS

 

www.jaymedacosta.pt          jaymedacosta@jaymedacosta.ptw w w. l u i s r i o s i m o b i l i a r i a . p t

Rua Conselheiro Veloso da Cruz 869
Loja 16, Edifício Douro * 4400-096 VILA NOVA DE GAIA

Tel.: 223 716 077 - Fax: 223 754 415

MANUEL MADUREIRA
Email: ir-madureira@sapo.pt

916 633 525

R. Joaquim Lopes Pintor, 176 Vilar do Paraíso
4405-868 VILA NOVA DE GAIA * Tel: 227110138

Café * Snack-bar

HAMBURGO
ESPECIALIDADES: Francesinhas

                                       Prego em Prato

De: Sónia e Ricardo Almeida

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

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

Tlf. 227 871 908 * Fax. 227 871 909
tgavintes@galpenergia.com

Av. Vasco da Gama, 6615
4430-755 AVINTES

Rua  António Ferreira Braga Júnior 125, 4400-364 Canidelo VNGaia
Tlf.: 227 721 595   *   Fax: 227 721 125

www.magopeuro.pai.pt    *    email: magopeuro@mail.telepac.pt

Sistemas de Higiene
Manutenção Industrial e Construção

Pela segunda vez, o candidato à
Junta de Freguesia de Vilar do
Paraíso é Hélder Gonçalves.

Acredita convictamente na vitória
rosa. Até porque, apesar de "humilde",
o candidato considera-se
"ambicioso". Aposta num "novo
impulso" para uma "freguesia virtual"
com "placards a mais" e "obras a
menos".

A apresentação foi feita no
emblemático Parque de São
Caetano. Hélder Gonçalves aproveita
o espaço para fazer uma primeira
crítica ao executivo liderado por Elísio
Pinto: "Todos se recordam do
projecto que rondaria os 850 mil
contos. Contos sim, não me enganei.
Iríamos ter neste parque tudo e mais
alguma coisa (piscinas, minigolfe,
lagos, pavilhão), tudo que se possa
imaginar. O Parque de S. Caetano ao
fim destes anos passou de um
projecto de milhões para uns arranjos
de tostões. Será sem dúvida a nossa
marca na freguesia, iremos fazer
deste parque a partir do final do ano,
o orgulho e o ponto de encontro de

Hélder Gonçalves quer dar 'novo
impulso' a Vilar do Paraíso

todos os vilarenses e gaienses". O
candidato quer tornar o espaço "orla
marítima" de Vilar do Paraíso,
contrariando a actual situação. "É
incompreensível que este parque
integrado na rede de parques

naturais do município e do Parque
Biológico, tenha a sua zona verde no
estado deplorável em que se
encontra. É inadmissível que em
2009 o Parque de S. Caetano ainda
sirva de estaleiro para guardar

(paralelos, cascalho, areia, pedras,
restos de madeira, de ferros) e todo
o tipo de materiais. É inadmissível
que um Parque como este não tenha
um funcionário a zelar a tempo inteiro
pelas suas instalações. É
inadmissível termos o recinto
desportivo com um pavimento com
mais de 30 anos quando temos
freguesias em Gaia com 2 relvados
sintéticos em campos de futebol de
11. Os balneários são os mesmos
em que me equipava para jogar
quando tinha 10 anos. Eu convido-
os a dar uma volta pelo parque e
verem o estado degradante a que o
actual executivo deixou chegar este
local de referência da nossa
freguesia. O que vos peço não é para
verem o que foi prometido e não foi
feito, mas sim, o desleixo e a falta de
conservação de toda a área
envolvente".

Mas as críticas aos projectos não
concretizados vão mais longe. O
auditório que foi "prometido há 11
anos" mas que Fevereiro deste ano
"o Dr. Luís Filipe Menezes fez questão
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Rua Conselheiro Veloso da Cruz, 82-88 - Devesas * 4400-092 VNGaia
Tlf.: 223 754 486 * Fax: 223 754 486 * Tlm: 964 602 546 * Email: macofil@net.novis.pt

Caixotaria: Manuel Costa & Filha, Lda.

EMBALAGENS DE MADEIRA
ESPECIALIZADA EM CAIXAS PARA VINHOS
ENGARRAFADOS E OUTROS PRODUTOS

Direcção Técnica:
Dr.ª Isabel Maria F. M. Gandra

Rua Rei Ramiro, 737 r/c
4400-283 V. N. Gaia

Telef. 223 752 838
Fax: 223 744 779

F A R M Á C I A
O L I V E I R A

Nélson Rodrigues Silva
Mediador de Seguros

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

R. Escultor Alves Sousa, 383
(frente cemitério Vilar Andorinho)
4430-393 VILAR ANDORINHO
Tels: 227 822 836/ 7
Fax: 22 7877963
farmamarques@netcabo.pt

HORÁRIO
2ª a 6ª Feira – 8:00 às 20:00

Sábados – 9:00 às 18:00
Não encerra 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

FFFFFARMÁCIAARMÁCIAARMÁCIAARMÁCIAARMÁCIA
MARQUESMARQUESMARQUESMARQUESMARQUES

* Dermofarmácia e cosmética  *  Higiene Oral  *
Puericultura e alimentação infantil  *  Pesagem de

bebés e adultos  *  Produtos Naturais  *  Veterinária  *
Mediação de Tensão Arterial  *  Glicose, colestrol total,

HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico, ureia,
hemoglobina, hematócrito, eritrócitos, PSA (próstata) *

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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de enterrar o auditório mesmo antes de ele ter
nascido" e que 'ficará na gaveta. O alargamento do
cemitério visto pelos socialistas como uma "uma
prioridade". E até a feira que se encontra em
"instalações provisórias desde 2000". "As
promessas multiplicam-se e poderia estar aqui
um bom período de tempo a relembrar-vos: quem
não se lembra do prometido museu romântico na
vila Alice, os STCP na freguesia, a Escola
Preparatória em Vilar do Paraíso, um campo de
futebol na zona da Telheira, a legalização de casas
em varias zonas da freguesia, as capelas
mortuárias, a extensão de saúde, o Metro e poderia
continuar esta lista com facilidade".

Mas a área social é a que merece mais criticas
de Hélder Gonçalves, já que no entender do
candidato a actual junta não tem aproveitado os
apoios do governo. E apresenta alguns exemplos:
"Vilar do Paraíso, sinceramente evoluiu muito
pouco na vertente social, em 12 anos limitamo-
nos a um Centro de Convívio para a 3ª idade.
Acreditem caras e caros amigos nos últimos anos
o governo tem distribuído muito dinheiro para ser
aplicado na área social (em lares, creches, centros
de dia, apoio domiciliário, criação de novas
instalações, remodelações), enfim estiveram
abertos vários programas para apresentação de
candidaturas para obter estes fundos." E explica:
"o que é lamentável é que a nossa freguesia
apesar de ter um arquitecto a receber perto de
5000• ano nem sequer se deu ao trabalho de se
candidatar a estes programas. Pior que não ser
contemplado é nem sequer se candidatar. E fo-
ram três ou quatro oportunidades que já foram
desperdiçadas por este executivo só neste
mandato. Perguntem à Madalena, a Olival ou a
Oliveira do Douro quanto vão receber por se terem

candidatado a estes programas". Por isso, o
candidato assegura que vai "fazer tudo o que estiver
ao nosso alcance mal tome posse para que o
Centro de Dia seja uma realidade, assim como o
Apoio Domiciliário, um Gabinete de inserção
profissional e a Creche que tanta falta faz na
freguesia".

Segundo o socialista, "a actual Junta de
Freguesia não tem feito muito mais que gestão
corrente e apresenta dívidas assumidas a rondar
os 70 mil euros". E explica: "o passeio da 3ª Idade
é realizado as pessoas contribuem com 6 euros e
fica-se a dever os autocarros; o Dia da Criança é
levado a efeito e não se paga os 9 mil euros que
custa o aluguer dos insufláveis; envia-se um
desdobrável de Natal que mais parece um mani-
festo de campanha, a gráfica fica sem receber; os
vilarenses devem saber que têm um Posto dos
Correios que apresenta um saldo negativo todos
os anos de cerca de 10 mil euros; há pessoas

nesta sala que sentem na pele o que é fazer
serviços para a Junta e depois esperar alguns anos
para receber".

Mais: "Se as pessoas e as instituições não se
relacionarem na base da transparência não
acreditam uns nos outros, e, acabam muitas vezes,
por nem acreditar em si próprias. Por isso, sem
relações assentes em processos de clara
transparência não há lugar a confiança", explicou
o jovem vilarense.

Hélder Gonçalves mesmo reconhecendo que
a tarefa "não é fácil" finaliza apelando ao voto: "o
que se trata agora é de convencer os nossos
amigos, conhecidos e vizinhos de que, com o
Partido Socialista, Vilar do Paraíso mudará para
muito melhor, porque MUDAR É EVOLUIR".

A apresentação de candidatura contou com a
presença de Eduardo Vítor Rodrigues e do
candidato socialista à câmara Joaquim Couto.

Tânia Tavares
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Renato Beires Moreira
Isabel Fernandes
Fátima Velasco
Advogados

rua futebol clube de avintes, 20 * 4430-801 avintes - vila nova de gaia
telefone. 227 864 030     *     fax 227 864 039

Fornecedores de Restaurantes
Catering, Escolas e Cafés

Rua do Padrão, 113
4415-236 Pedroso

Carvalhos
Tlf./Fax  227 846 435

Marco Pereira
sócio gerente
966 915 210

Rua Américo de Oliveira 412 | 4415-425 Grijó
tlf: 227 640 800   fax: 227 450 725   tlmv: 966 915 211

geral@mbrezendseguros.com   www.mbrezendseguros.com

    Rua do Areinho 622, * 4430-767 AVINTES VNG
Telefone. 227 846 275  *  Telemóvel. 914 305 325

Compra e Venda de Salvados
Reparações Automóveis

Alberto Fernando dos Santos Pinto

papelaria
da
junqueira

papelaria
da
junqueira

travessa da junqueira de baixo, 91
(junto à escola eb1 da junqueira)

4405-871 vilar do paraíso
tel e fax 227 113 123  /  telm 964 119 984

armando dos
santos venturalivros - - - - - material escolar

. . . . . jornais      . . . . . revistas . . . . . prendas

. . . . . fotocópias      - - - - - encadernações

Fernanda Almeida escolheu um
espaço mítico para mostrar que está
disponível para gerir uma das mais
importantes freguesias de Vila Nova
de Gaia. Apresentou-se aos
militantes do PS, mas também aos
santamarinhenses em geral que
querem uma mudança para a
freguesia.

Nasceu em Santa Marinha e é
professora. Conhece muitos dos
dossiês da freguesia e, por isso,
apresentou algumas linhas

A candidata socialista à junta
de Santa Marinha escolheu o
Jardim do Candal para
apresentar à comunidade a
candidatura às próximas
Autárquicas

Fernanda Almeida quer
'recuperar' santamarinhenses

orientadoras que irá propor a
sufrágio em Outubro próximo.

Tendo por base as" carências
associadas a uma freguesia pobre",
que integra o Centro Histórico de
Gaia, esta candidatura volta-se
essencialmente para os problemas
de índole social, habitacional e
educacional.

Visa, acima de tudo, "proporcionar
a todos os santamarinhenses a
qualidade de vida desejável para
uma freguesia urbana com cerca de
35 mil habitantes".

Para a candidata do PS o "mais
importante é colocar sempre as
pessoas em primeiro lugar, acima
dos interesses partidários, dando
oportunidade a todos para se
desenvolverem, qualificando-as e
apostando em mais e melhor

qualidade de vida, com vista a uma
verdadeira inclusão social".

Mais: Fernanda Almeida pretende
"articular-se em rede com todos os
parceiros sociais e manter com a
Câmara Municipal de Gaia o inter-
esse de colaborar em políticas e
medidas que promovam a freguesia
e que sirvam aos cidadãos", assim
como "accionar projectos para a
freguesia, de relevância económica
e social, ultrapassando bloqueios
estruturantes e optimizando os
fundos da União Europeia".

Mas uma das propostas que
mais evidencia está ligada ao
problema habitacional dos

moradores do centro histórico, tendo
como prioridade de acção "devolver
Santa Marinha aos que foram
forçados a afastar-se dela".

A apresentação contou com a
presença de várias figuras e
dirigentes partidários locais e do
distrito, nomeadamente a deputada
Maria José Gamboa, a Presidente da
Federação do Porto das Mulheres
Socialistas, Maria de Lurdes Ruivo, o
deputado, dirigente distrital e
mandatário da candidatura, Fernando
de Jesus, o Presidente do PS/Gaia,
Eduardo Vítor Rodrigues, e o
candidato do PS à Câmara Municipal
de Gaia, Joaquim Couto.
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FUNERÁRIA HORA, LDA.

Funerais
Trasladações p/todo País e Estrangeiro

Cremações
Artigos Religiosos

Serviço Permanente

SEDE: Coimbrões:

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

4400-028 VILA NOVA DE GAIA

RESIDÊNCIA/ARMAZÉM:
Rua Barão do Corvo, 67

4400-039 VILA NOVA DE GAIA
Telef. 223 704 245

FILIAL:
Rua S. João, 89 - Canelas

Telef. 227 137 126

email: hora@vizzavi.pt

Joaquim Cardona de Oliveira
Serralharia Civil Cardona

travessa das necessidades, 9 * 4405-317 são félix da marinha
telefone. 227 532 745     *     telemóvel. 914 256 406

Rua 1º Maio 61
4430-177 VILA NOVA DE GAIA

Telf/fax: 223 796 469
Telem.  962 750 385

917 080 072

geral@auto1maio.mail.pt

Padaria

Confeitaria
MIRASSOL
Qualidade – Tradição

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

tel: 227 722 611
fax: 227 729 135

administrativo@soaresvieira.pt

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

Tel: 227 720 918

"Um ano e 10 meses de receitas
sem despesas para pagar o que
deve". Esta é uma das formas
possíveis para acabar com os 274
milhões de "dívida" actual da Câmara
de Gaia. Mas esta acção é
impossível. Por isso, o candidato
socialista à câmara de Gaia propõe,
no mínimo, uma melhor aplicação do
dinheiro público.

"A conta de gerência de 2008
inspira-me muita preocupação, já
que a dívida é muito elevada",

Dívida da câmara preocupa
candidato Joaquim Couto

explicou o candidato rosa. Os prazos
de pagamento a fornecedores são
"muito elevados", ultrapassando os
cerca de 416 dias em média.

Em vez dos "gastos excessivos e
supérfluos em assessoria, propa-
ganda e publicidade em imprensa
nacional", Joaquim Couto gostaria de
ver aplicado dinheiro numa mais
eficiente "taxa de cobertura de
creches, pré-escolares, apoio à 3.ª
idade e aos cerca de 22 mil
desempregados do concelho".

"Não vemos obra que justifique
tamanha dívida", logo, no entender
dos socialistas, fica provado que
tudo se baseia na "irresponsabilidade
no gasto da despesa pública" o que
prova também que o actual executivo
está em "fim de ciclo e de cabeça
perdida". E exemplo disso são os
"protocolos" assinados que não
passam de "promessas para depois
das eleições".

Joaquim Couto considera que
tudo não passa de um "boicote, já
que sabem que somos nós que, a
seguir às eleições, estamos na
câmara". No fundo, nos últimos anos,
"o investimento desceu, a dívida

"quebra-cabeças para o município".
Esta é uma dívida exclusiva da
autarquia.

Em relação a este ponto, caso
vençam em Outubro, os socialistas
admitem fazer uma auditoria externa
para saber em que ponto de situação
(económico-financeira) se
encontram as empresas municipais;
"racionalizar a sua organização (já
que seis ou sete são suficientes);
assim como "transferir competências
para as juntas e/ou organizações e
associações das respectivas
freguesias". Ainda assim, Joaquim
Couto não identifica qual ou quais
poderiam ser extintas. TT

cresceu e as
r e c e i t a s
diminuíram".

Mas o pior,
para os
socialistas, é
que, nesta dívida,
não se incluem
as empresas
m u n i c i p a i s ,
cujas dívidas
r e a i s
"desconhecem",
que actualmente
são um
v e r d a d e i r o
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FRANCISCO C. DIEGUES
Soc. Electrotécnica, Lda.

Rua da Urtigueira, 421 - Z. Ind. S. Caetano * 4410-304 CANELAS VNG
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Email: geral@fcdiegues.com

Delegações em Angola e Argélia

Escritório
Av. República, 872 - Sala 3.1
4430-190 Vila Nova Gaia
Tlf. 223 773 260 * Fax 223 773 269

Sociedade de
Mediação

Imobiliária, Lda.
Licença AMI n.º 1335

Loja
Av. República, 915

4430-201 Vila Nova de Gaia
Tlf 309 970 021 e 309 972 670

www.isba-imobiliaria.net           email: isba@netcabo.pt

S E R R A L H A R I A
M E C Â N I C A
Rodrigo Cerqueira Moreira

 Rua José Mariani 187, 4400-196 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 223 794 553

Dr. Álvaro Piedade
Médico Especialista

Doenças de Boca e Dentes

 R. João de Deus, 217 - Sala 20/22 * 4400-185 Vila Nova Gaia
Telefone: 223 756 612

Rx Panorâmico / Prótese
Ortodontia / Implantes

Tlm. 917 541 550
917 886 667

email: geral@aatalaia.com
www.aatalaia.com

ANOS
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Rua Central, 1287
4415-638 Lever VNG
Tel. 227 650 662 (2 linhas)
Fax 227 639 068

Agência de Viagens e Turismo
ESPECIALISTAS EM:

FABRICO, REPARAÇÕES E RECONSTRUÇÕES
DE RADIADORES DE QUALQUER TIPO

R. Fonte Velha, 71 — GULPILHARES — 4405-645 VILA NOVA DE GAIA
Telefs: 22 762 49 91 / 22 753 71 47 Fax: 22 753 14 47

AUTO RADIADORES E. L. G.

uuuuu COM RECOLHA E ENTREGA AO DOMICÍLIO uuuuu

O presidente da câmara de Gaia
revelou ontem a estratégia municipal de
grandes investimentos e obras em
execução, bem como questões
relacionadas com a política municipal de
grandes projectos, numa conferência que
teve lugar na casa da Presidência da
Câmara Municipal de Gaia.

O autarca anunciou, numa espécie de
visita guiada, o que está programado
acontecer na próxima quinzena, do ponto
de vista de actividades da Câmara.

Iniciativas programadas para os dias
27 e 28 do corrente mês coincidem com o
dia da cidade e do município gaiense.

No dia 27, dia da cidadania, todos os
munícipes terão entrada gratuita nos
equipamentos municipais como pavilhões,
piscinas, museus, ETAR's, arquivo munici-
pal, biblioteca, casa da juventude, bem
como os edifícios públicos, os locais de
trabalho dos que têm cargos electivos.

À noite, realizar-se-á uma cerimónia
oficial, no Mosteiro de Grijó com imposição
de medalhas a uma vintena de pessoas
que se distinguiram na defesa da cidade
nos últimos anos. As comemorações
culminarão com um concerto de Dulce
Pontes.

No dia 28 será a inauguração do
Convento Corpus Christi, um investimento
na ordem dos três milhões de euros. A
inauguração está associada à assinatura
de um protocolo com a Ordem de Malta.
Esta será a capela oficial para o culto da
Ordem, que será a gestora oficial do

Menezes revela estratégia municipal

Convento. A ala direita do edifício pertence
à Gaiurb, EM., e na ala esquerda serão as
futuras instalações administrativas da
Ordem.

Dia 31 terão início três ou quatro dias
de eventos, um seminário internacional
promovido pela Câmara com a Quercus,
um programa de defesa que terá fim com
a assinatura do primeiro protocolo de Gaia.
Estarão presentes um conjunto de grandes
personalidades internacionais: grandes
universitários e cientistas ligados à política
de ambiente de todo o mundo.

Os três dias de debate terminarão no
dia 3 de Julho com a assinatura da
Convenção do Protocolo de Gaia.

De acordo com Luís Filipe Menezes o
único problema ainda por resolver ocorre
porque "nenhum dos embaixadores se
dispôs a atirar-se de pára-quedas para
promover o evento".

Dia 9 de Julho efectuar-se-á uma
cerimónia pública de mais um acordo para,
pelo segundo ano consecutivo, no início
do ano lectivo "darmos livros de escolares
gratuitos às 12mil crianças que frequentam
escolas municipais. É um acordo entre a
Câmara Municipal e os livreiros de Gaia.
Só pagamos se os livros forem comprados
aos livreiros de Gaia" garante o presidente.

No dia 11 terá lugar a inauguração do
complexo desportivo do Parque da Cidade,

com um programa de animação com a
presença de associações culturais das
24 freguesias do concelho.

No dia seguinte decorrerá uma
cerimónia simbólica para comemorar a
recuperação de 16 bairros sociais. A
cerimónia efectuar-se-á na Quinta da
Marroca, local que mais reivindicava uma
reabilitação.

O Festival Marés Vivas, festival de
música para jovens, acontecerá durante
os dias 16, 17 e 18 de Julho.

Em destaque estão os 100 milhões de
euros de obra pública municipal em fase
de conclusão, que serão finalizadas no
próximo mês e meio. A obra conta com
investimentos essencialmente em vias
municipais, grandes equipamentos
desportivos e mais habitação social.

Serão ainda agraciadas pessoas
individuais e colectivas, nomeadamente
"condomínios de urbanizações municipais
pelo seu trabalho extraordinário como a
Urbicoop, na fronteira entre a Madalena e
Santa Marinha; a urbanização Santo
António das Antas, em Mafamude; a
Urbanização da Marroca em Crestuma e a
Tripeira em Canidelo" esclareceu o
autarca.

Haverá também homenageados entre
os jornalistas: o antigo director do Jornal
de Notícias, Freitas Cruz, receberá a
Medalha da Cidade bem como Alcino
Soutinho, arquitecto nascido em Santa
Marinha.

Patrícia Correia
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www.padariasbarbosa.com   *   email: padariasbarbosa@netcabo.pt

sede: rua 27 de fevereiro, 82
afurada – vn gaia – t. 227 814 036

fábrica: rua agostinho albano, 1 afurada –
vn gaia – t. 227 810 132

fábrica: rua belmonte, 84
canidelo – vn gaia – t. 227 722 657

transportransportransportransportransporte e venda de pãote e venda de pãote e venda de pãote e venda de pãote e venda de pão

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 Serviço

RESTAURANTE
JARDIM

Av. N.ª Sr.ª da Saúde, 22 * 4415-531 CARVALHOS
Tlf. 227 842 881     *     Tlm. 932 570 148

ENCERRA
À 2.ª FEIRA

especialidades:
polvo no churrasco
vitela assada no forno
serviço à lista

esplanada
parque estacionamento

privativo

Depois do sucesso atingido nas lojas dos
Açores, a CreativeBitBox foi empresa distinguida
na 10.ª edição do Prémio Jovem Empreendedor,
organizada pela Associação Nacional de Jovens
Empresários (ANJE).

Entre as 400 candidaturas apresentadas, o júri
ficou convencido pelo sistema Exhibit produzido
pela CreativeBitBox, que é nada mais do que
projecções que permitem ao público interagir com
imagens, vídeos, objectos 3D e demais elementos
gráficos. Com a novidade de não existirem
sensores de superfície, este processo possibilita
a percepção da informação definida pelos clientes
e cujo público-alvo deixa de ter um mero papel
passivo para assumir o comando da interacção.

"O projecto nasceu de software criado a
Universidade do Minho, ao qual reparámos que
tinha potencial comercial. Decidimos apostar no
produto, criar uma empresa e hoje estamos
lançados no mercado", refere Pedro Silva, um dos
jovens sócios da CreativeBitBox.

"O prémio da ANJE é um estímulo para
crescermos. Usando uma metáfora: é o encher de
um depósito para novos projectos e o
reconhecimento do que já foi feito pela empresa",
conclui.

De registar que júri foi constituído por Daniel
Bessa (Cotec), Miguel Santos Henriques (Grupo
Lena), Mário Ferreira da Silva (BPI), Alberto Castro
(Universidade Católica), Ana Teresa Lehmann
(CCDRN), Pedro Matias (IAPMEI) e Jorge Martins
(BES). O galardão foi entregue à CreativeBitBox,
no último dia 28, no Casino do Estoril, durante a
gala anual da ANJE.

Empresa em expansão
A CreativeBitBox é uma empresa multimédia

Empresa multimédia gaiense vence 10.ª
edição do Prémio Jovem Empreendedor.
Galardão foi entregue no Casino do
Estoril, tendo o sistema interactivo
Exhibit convencido o júri

CreativeBitBox distinguida pela ANJE

de capital totalmente português, sediada em Vila
Nova de Gaia, e em franca fase de expansão, que
cria soluções de vanguarda adequados aos
objectivos dos parceiros, onde entre eles, se
destacam o Governo Regional dos Açores, a Nokia,
Casino da Póvoa, Montepio, Super Bock, Sagres e
Grupo Chamartin.

"A empresa alcançou o seu espaço nacional
em 2008. A estratégia para este ano passa pela
internacionalização. E para que isso aconteça
vamos estar presentes nas principais feiras do
mundo do sector, como por exemplo a SIMO, em
Madrid, e a GITEX, no Dubai. Queremos assim
divulgar a marca e os produtos além fronteiras,
bem como ibter parcerias estratégicas para a
afirmação dos mesmos", afirma Pedro Rodrigues,
também ele sócio da CreativeBitBox, lembrando

que já existe uma parceria com empresa Plexo,
que lhes permite ter a exclusividade para o
mercado de Angola.

Além do sistema Exhibit, que tem a capacidade
de tornar qualquer superfície interactiva e reactiva
(como paredes, janelas, montras e telas), a
CreativeBitBox executa ainda produtos ao nível da
criação e manutenção de sites, produções de
vídeo 2D e 3D, cujas imagens podem ser
projectadas, por exemplo, numa camada de vapor
de água, em que o público interage com o conteúdo
projectado numa verdadeira experiência de
imersão multimédia.

"Com os pés assentes em Gaia e em Portugal,
queremos chegar a outros mercados mundiais,
cimentando-nos como uma marca de referência
nacional", termina Pedro Rodrigues.
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Pedro Francisco da Silva Macedo
Executa todo trabalho de:

Construção Civil e Estores

Travessa Particular dos Bicheiros, 26 ***** 4405-743 VALADARES
Telef/fax: 227 137 175 ***** Telm: 962 954 557

OFTALMOLOGISTA
(Doenças de olhos)

AV. DR. MOREIRA DE SOUSA, 3380 – TELEFONE: 22 764 19 79
4415-382 PEDROSO

HONORATO   SOUSA   NUNES

Rua 5 de Outubro, 2825 Lj. 6 - 4430-806 Avintes  *  Telf: 227 845 121

Manicure * Pedicure * Tratamentos
Capilares * Extensões * Unhas de Gel

Aberto de 2.ª a Sábado

arlene ferreira
c a b e l e i r e i r o s

Lista dos candidatos
Câmara Municipal de Gaia

Ilda Figueiredo
Francisco Teixeira

Helena Goulart
Assembleia Municipal de Gaia

Jorge Sarabando
Paula Baptista

Carlos Salgueiral
Diana Anjos

Maria Andrade
Assembleias de Freguesia
Arcozelo - Pedro Nuno Guedes

Avintes - Álvaro Lacerda
Canelas - Álvaro Agostinho

Canidelo - Hermínio Almeida
Crestuma - Sérgio Tavares

Grijó - José Ferreira
Gulpilhares - José Loureiro

Lever - Luís Guedes
Madalena - Luís Carrinho
Mafamude - Paulo Tavares
Olival - Carmindo Sousa

Oliveira do Douro - Nuno Rodrigues
Pedroso - David Salgado

Perosinho - Eduardo Cardoso
Sandim - José Tiago Baptista

Santa Marinha - Carlos Jorge Silva
São Félix da Marinha - Alfredo Lima

São Pedro da Afurada - Francisco Crista
Seixezelo - Moisés Dias

Sermonde - Óscar Lebre Magalhães
Serzedo - Fátima Barbosa

Valadares - António Chaves
Vilar de Andorinho - João Tiago Silva

Vilar do Paraíso - Vírgilio Quintas

Primeiro foi Jorge Sarabando a dar
o mote e apresentar os objectivos:
"está ao nosso alcance eleger mais
vereadores, mais deputados para a
Assembleia Municipal e mais
elementos para as assembleias de
freguesia".

Depois foi a vez da camarada .
"Vou lançar-vos um desafio. O grande
desafio deste encontro. Nas próximas
eleições vamos duplicar o número de
elementos em todos os órgãos e pelo
menos um membro eleito nas
freguesias". Ilda Figueiredo conseguiu
com este 'desafio' a mobilização de
todos os comunistas que assistiram à
apresentação dos candidatos para as
Autárquicas.

Nas últimas eleições europeias, a
CDU conseguiu um aumento de votos

Ilda desafia eleitorado
Comunistas apresentam candidatos a todos os órgãos autárquicos. Jorge Sarabando quer
eleger mais vereadores

com Carlos Jorge Silva - e Mafamude - com Paulo
Tavares. Apenas uma mulher lidera estas listas,
nomeadamente, Fátima Barbosa que concorre a
Serzedo. Outra das surpresas é a 'tranferência' de João
Tiago Silva para a freguesia de Vilar de Andorinho,
depois de ter estado nos últimos quatro anos como
'substituto' de Ilda Figueiredo da câmara.

A sala foi ao rubro após a apresentação de todos os
nomes, evocando entusiasticamente o slogan das
europeias 'É com toda a confiança que a CDU avança'.

próximo dos 23% a nível nacional, mas no concelho
chegou mesmo aos 32%. "Uma expressão muito forte"
relativamente às últimas que deixou satisfeita a reeleita
eurodeputada gaiense e que "deixa excelentes
perspectivas para as que se seguem".

Relativamente aos candidatos, Ilda Figueiredo é a
cabeça de lista à câmara e Jorge Sarabando à
Assembleia, como já havia sido anunciado. Nas
freguesias, há nomes que aparecem mais uma vez
como 'recandidatos', por exemplo em Santa Marinha -
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JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
O Executivo da Junta congratula-se pela celebração

do 25º aniversário da Elevação de
Vila Nova de Gaia a Cidade

Praceta Escultor Alves Sousa lllll VILAR DE ANDORINHO lllll 4430-392 V. N. GAIA  lllll Telefone: 227 820 631 lllll Fax: 227 836 629

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

O NOVO

espaço

de GAIAO seu ESPAÇO de SEMPRE

Rua Soares dos Reis, 790 - 4400-314 Vila Nova de Gaia
Tel. 223 759 685  *  Fax. 223 744 566

www.confeitariamontebranco.com  *   geral@confeiratiamontebranco.com
Rua Pádua Correia, 413  *  4400-238 Vila Nova de Gaia

Telefone: 22 375 12 64

Médico. Mais um na corrida à câmara de
Gaia. João Semedo aceitou este desafio
porque acredita... e acredita que o Bloco
de Esquerda vai conseguir eleger um
vereador nas próximas Autárquicas.
Acredita numa oposição mais activa.
Começa agora uma batalha nova. O
eleitorado, tendencialmente socialista de
Vila Nova de Gaia, apostará no
bloquista?

“O último mandato é o que numa
mão há projectos megalómanos e

na outra não há nada”

de uma forma mais empenhada. E eu, aceitei o
desafio. É muito importante acabar com o poder
absoluto de Luís Filipe Menezes (LFM). Eu confio e
acho que vamos ter mais votos. Vamos ter mais
votos na assembleia municipal, nas assembleias
de freguesia e acho que, pela primeira vez, vamos
eleger um vereador na câmara municipal. E vai
permitir a diferença. Vamos combater contra o poder
absoluto, mas também vamos combater por uma
oposição mais activa, com capacidade de
propostas e projectos.

NG - Qual é o resultado ideal para o BE
nas póximas Autárquicas?

JS - É como lhe disse. Mais votos, mais eleitos.
Mas não impusemos a nós próprios nem uma meta,
nem um limite. Mas acreditamos que uma grande
subida do BE é o factor principal para LFM sair
derrotado.

NG - Acredita que a maioria não se vai
manter?

continua na pág. seguinte

Notícias de Gaia - Porque é que aceitou
o desafio de ser o candidato do Bloco de
Esquerda à Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia?

João Semedo - O Bloco de Esquerda (BE)
tem uma actividade muito intensa na assembleia
municipal. Julgamos que temos todas as condições
para concorrer agora à câmara municipal. Vai ser
um combate político exigente. Os meus camaradas
acharam que eu podia contribuir para este combate
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   Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas VNG - Portugal

* Telefone: +351 227 157 100
* Fax Geral: +351 227 121 144

* Fax de Armazém: +351 227 157 171

    * website: www.autoribeiro.pt
    * email: autoribeiro@autoribeiro.pt

JS - Não creio que o último mandato de LFM
tenha esse prémio. O que é expectável é que a
população de Gaia condene a política de LFM,
significando isto que lhe retira o poder absoluto
que hoje tem.

NG - O BE vai concorrer a quantas
assembleias de freguesia?

JS - Não temos ideia, mas seguramente a
muitas mais do que o fizemos nas últimas. Não creio
que concorreremos a todas.

NG - Qual é o balanço que faz dos dois
deputados do bloco na Assembleia Munici-
pal. Qual é a vossa expectativa do número
de deputados nas Autárquicas?

JS - Eu creio que esses dois deputados fizeram
mais pela oposição do que a maior parte dos
deputados. Estivemos em tudo aquilo que era
importante, mantendo características fulcrais no
projecto do BE: combate, denúncia, mas também a
capacidade de propor projectos alternativos. É esse
património de luta e intervenção conseguido na
assembleia municipal que é o pilar da nossa
candidatura.

NG - No contacto com a população vai
apelar ao voto. Dirá: 'votem em mim. Eu sou
diferente porque...'

JS - Direi naturalmente votem em mim. No BE.
Nas propostas do BE. Mas creio que direi
exactamente aquilo que lhe estive a dizer. Está na
hora de acabar com uma política de 12 anos. Uma

política que tem mais olho, dá mais atenção ao
negócio do que às zonas mais empobrecidas e à
população mais pobre. Uma política que
basicamente contribuiu para uma promoção da
Gaia turística e não da Gaia cidade dos gaienses.
Nós defendemos que é importante que haja
turismo, mais turismo, mas não podemos defender
uma cidade como Gaia só com os olhos no turismo.
Defendemos uma governação da cidade que não
seja apenas virada para o negócios, o comércio, o
imobiliário, a expeculação, o turismo. Nós
pretendemos olhar para todos os gaienses e
permitir-lhes maior qualidade de vida.

NG - Relativamente a questões sociais
que medidas o BE poderia propor para
minimizar problemas sociais de Gaia?

JS - Em primeiro lugar, haver um compromisso
da câmara de que não vão haver despejos por
razões de não pagamento de rendas. Segundo,
haver uma pequena rede de cantinas onde as
pessoas que neste momento já não vivem, que
sobrevivem sem fazer duas refeições diárias,
poderiam fazer assim a sua refeição.

NG - Qual é o balanço que o bloco faz
deste último mandato de LFM?

JS - Creio que é o mandato em que LFM
acentuou a visão megalómana. É um mandato que
se traduziu num agravamento brutal da dívida da
câmara, uma irresponsabilidade. É uma câmara que
em 2007 pagava em seis meses. Actualmente vai
em ano e meio portanto é um dos concelhos onde
há maior atraso nos pagamentos. Nós achamos

que o último mandato é um mandato em que numa
mão há projectos megalómanos e na outra não há
nada...

NG - E acha que a população gaiense
está consciente disso?

JS - Nos contactos que tenho tido acho que há
muitas que valorizam mudanças, mas também
perceberam que muitas dessas mudanças
decorreram do natural desenvolvimento do
concelho. Creio que muitas dessas pessoas sente
que Gaia não pode ser só a beira-rio e a avenida
da república. E portanto acho que há milhares e
milhares de gaienses que se sentem desprotegidos
e reconhecem que LFM olha para eles como
gaienses de segunda.

Tânia Tavares
Fotos: Patrícia Correia

(continuação  da pág. anterior)
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Rua Tourão, 270 - 4415-903 SANDIM - Telef: 22 763 38 07

FABRICANTE
DE PASTELARIA
E PÃO QUENTE

PADARIA COELHO

Rua Cerâmica de Valadares, 9 — Valadares Apartad. 116
4406-901 Vila Nova de Gaia – Portugal

Tlfs.: 22 711 02 68 - 22 711 20 35 Fax: 22 711 02 68
Email: plasticos.linobela@sapo.pt

Produtora de Acessórios Industriais
em Plástico e Moldes, Lda.

José Soares P. Magalhães
revendedor de gás bp

Entregas
ao domicílio

Fax: 22 081 45 25
Tel: 22 712 28 08
Tlm: 93 328 32 41

Email: jmagalhaesgasbp@gmail.com
Rua do Outeiro, 114
4405-890 VILAR DO PARAÍSO

Av. Beira Mar, 1143 - Praia de Salgueiros
4400-382 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 811 363 - email: restaurante@mar-vista.net
www.mar-vista.net

Realizou-se no passado dia 14 de Junho, o
lançamento de mais um livro de Fernando Mendes.
O poeta lança o nono trabalho, intitulado "O
Soldador de Palavras". A festa de lançamento contou
com diversos convidados, entre eles, Joaquim Leite.

Aos 49 anos Fernando António Pinto Mendes
lança o nono livro de poesias. Num ambiente
agradável e descontraído é a forma perfeita para
passar mais uma tarde de autógrafos junto dos
amigos e familiares para o lançamento de "O
Soldador de Palavras". Considera de muita
importância todos estes momentos vividos, pois são
únicos na sua vida, já que cada livro é um novo
degrau e um novo caminho.

Entre os convidados presentes estava o
presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha,
Joaquim Leite, que fez questão de parabenizá-lo
pessoalmente pela sua persistência e o seu jeito
de estar. O autarca refere-se ainda que quando algo
é feito com esforço e dedicação, o valor é duplicado
e recorda dos tempos de ciclista, as dificuldades
encontradas. Elogia o livro, considera o poeta
inteligente, aprecia suas outras obras, e fica o
desejo da continuidade de seus trabalhos, assim
disponibilizando o Salão Nobre da junta para futuros
lançamentos do autor.

Fernando Mendes refere-se as grandes
dificuldades encontradas para chegar onde
chegou, encontra a motivação na sua alma, que
lhe apresenta a escrita como fonte de inspiração. O
poeta orgulha-se de tudo que já fez para dar
prosseguimento aos livros. Independentemente de
qualquer apoio financeiro, seja de entidades
públicas ou privadas, apenas contou com ajuda de

Fernando Mendes, o poeta

alguns leitores, amigos e a inseparável parceira,
que hoje é sua esposa, Deolinda Mesquita.

Tudo começou quando os colegas de escola
lhe pediam para fazer versos para as namoradas,
o gosto que se estendeu ao ensino preparatório,
quando surgiu um pequeno livrete "As cem mais
belas quadras de amor". Uma vontade de ir em
frente envolveu o poeta que não conseguiu mais
parar.

"O Soldador de Palavras", é uma homenagem
que fez ao pai, que tinha como arte, ser soldador,

hoje Fernando Mendes, considera ter herdado a
profissão paterna, sendo que única diferença, é
que solda as palavras.

Em Novembro deste ano, vai ser lançado mais
um livro, ainda sem título.

Bibliografia: "Retalhos da Vida", 1999; "Folhas
Soltas", 2002; "Sentimentos", 2005; "Milinda", "Fonte
de Luz" e "Reviver o Passado", 2007; "Raízes" e
"Poemas e suas Fotos", 2008 e "O Soldador de
Palavras", 2009.

Nilce Costa
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Papéis de Filtro
Revestimentos PVC

Rua das Moutadas, 459 - Gulpilhares - 4405-665 V. N. Gaia
Telef: 227 539 359 ***** Fax: 227 530 940

Mafamude festeja
Dia da Criança

Uma vez mais, a Junta de Mafamude organizou a
festa do Dia da Criança, juntando os miúdos dos jardins-
de-infância e as escolas do 1.º ciclo da freguesia.

A festa teve lugar no Campo de Jogos da Escola
Secundária Almeida Garrett, no dia 30 de Maio e contou
com a presença de largas centenas de crianças
acompanhadas pelos pais, avós e irmãos.

Muita música, quatro grandes insufláveis, sendo um
deles um lago com seis barcos, que as crianças
manobravam, palhaços e pinturas de rostos fizeram a
alegria da pequenada.

A animação ficou a cargo do Grupo Coral e Instru-
mental do Centro de Convívio da junta de freguesia
apresentou músicas e letras apropriadas para os mais
pequenos; do Grupo de Ginástica do Centro de Convívio;
bem como de duas cantoras da Associação Cultural e
Recreativa 'Os Amigos Vilarenses'. A meio da tarde foi
oferecido um lanche para restaurar forças.

Feira Medieval
De 12 a 14 de Junho, realizou-se a feira medieval de
Vilar de Andorinho.A Junta de Freguesia de Vilar de

Andorinho e a Associação de Pais Escola Balteiro EB 1
convidaram a população a participar e a vestir-se com

trajes da época.
A Feira Medieval de Vilar de Andorinho faz-nos recuar

no tempo e leva-nos ao século XIV, o espírito medieval
invade o visitante e transporta-o para um tempo imemorial.

Todavia estavam presentes diversificadas coisas, tais
como:tabernas de alimentação, artesanato, comércio,
teatro, malabarismo, danças, música, jogos medievais,
espetáculo de fogo à noite, demonstrações de aves de
rapina, na Falcoaria e no Paço, dança do ventre, na tenda
do Paço, a chegada dos cavaleiros, que  percorreram o
recinto, entre outras diversões. A iniciativa decorreu na
Quinta dos Condes Paço Vitorino, junto à Igreja Matriz.

A Feira Medieval  teve quatro objectivos fundamentais:
Pedagógico - Recriar um ambiente medieval; lúdico -
Proporcionar momentos de lazer; Cultural - Contactar
com traços de cultura medieval; gastronómico - Conhecer
a gastronomia Medieval. A ceia medieval decorreu no
sábado e para terminar a feira decorreu uma missa me-
dieval. CM/SO

"Escola
Sabiente"

O Departamento Municipal de Ambiente e Salubridade
de Gaia, em pareceria com a SUMA, tem vindo a
implementar nos Estabelecimentos de Educação e Ensino
do 1° Ciclo do Ensino Básico campanhas que permitam
dotar as faixas etárias mais jovens, e portanto, mais
permeáveis à mudança comportamental de princípios
ambientais, de Cidadania e Sustentabilidade convergentes
com os objectivos traçados para o Município.

Neste ciclo de trabalhos, iniciaram um ambicioso
projecto de certificação destes Estabelecimentos,
designado Sabientar, assente num "Manual de Sabedoria
Ambiental". Esta ferramenta de aprendizagem e
sedimentação de conhecimentos aborda, entre outras
temáticas, a Limpeza Urbana, Triagem e Deposição
Selectiva, Redução e Valorização, e destina-se a ser
trabalhada não apenas em contexto de sala de aula,
contemplando também o envolvimento da comunidade
extra-escolar (família, amigos e vizinhos).

Ao projecto aderiram 53 estabelecimentos de ensino,
tendo abrangido cerca de 6.600 alunos e 380 professores.
A atribuição da certificação foi feita com base nos
resultados das sessões de auditorias, e/ou do questionário
de avaliação desenvolvido. As "Escolas Sabientes" são
aquelas que cumprindo os requisitos e cuja média seja
igual ou superior a 80%.

A cerimónia de entrega das Bandeiras e Galhardetes
de Certificação "Escola Sabiente", realizou-se dia 16 de
Junho, no Auditório Arquivo Municipal "Sophia de Mello
Breyner".
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– Software Integralmente
desenvolvido

pelo nosso Departamento de
Informática

MNMNMNMNMN
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Uma vez mais a Junta de Santa
Marinha levou os alunos do 3.º ano
do ensino básico a conhecer a
freguesia. Com um Centro Histórico
tão rico, não se justifica que os alunos
não o conheçam. Mais de 350
crianças passarm pelo Convento Cor-
pus Christi - que vai ser oficialmente
inaugurado no próximo dia 28 de
Junho -, visitaram umas caves de

Miúdos percorreram Centro Histórico

vinho do Porto e fizeram a primeira
paragem no Centro Cultural e
Recreativo da Beira-rio 'Zé da Micha'.

Depois de reconfortado o
estômago, nova visita. Desta vez à
Igreja Matriz de Santa Marinha. No
local, aprenderam um pouco da lenda
da padroeira da freguesia.

Depois partiram para o desafio da
manhã: o percurso pedonal entre a
igreja e o Quartel da Serra do Pilar.
Com mais ou menos dificuldades, os

alunos rumaram até um dos espaços
mais importantes do concelho.

Ali, após um pequeno 'descanso'
foram recebidos... e bem... seguiu-se
o mais que merecido almoço.

Os alunos do 3.º ano fazem parte
das escolas das Matas, Quinta dos
Castelos, Devesas, Quinta dos
Castelos, Marco, Serra do Pilar, da
Quinta e Gaia 13 (Viterbo Campos).

Próximas iniciativas
Joaquim Leite acompanha todos

os anos esta iniciativa que faz parte
do Plano de Actividades da Junta. "Os
alunos devem conhecer o grande
patrimínio que existe na freguesia e
em Vila Nova de Gaia", explicou o líder
da autarquia local.

Mas a freguesia vai ser palco de
outras iniciativas, nomeadamente, o
Encontro de Colectividades - que vai
decorrer de 8 a 16 de Agosto - no

Jardim do Morro. Para Joaquim Leite
"a parte alta de freguesia também
merece" receber este tipo de
iniciativas que divulgam as
instituições santamarinhenses. Du-
rante esta semana vai ser feita uma

homenagem a José Guimarães.
O passeio da 3.ª idade é já uma

referência para a comunudade. Este
ano vai acontecer no dia 10 de Julho
e tem como destino a Guardia, com
almoço em Vila Praia d'Âncora. TT
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Direcção Técnica
Drª. Maria  Manuela  Serra
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Farmácia
Rodrigues Rocha

* tensão arterial, peso e medida * testes triglicérios, glicemia, colestrol total,
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Corantes e Pigmentos
Produtos Auxiliares

Produtos para Estamparia

FAUSTINO
SOUSA

Construção Civil, Lda.

ENCARREGA-SE DE TODOS OS
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Rua da Lagoa - Caixa 213   *   4415-597 Crestuma
Telefone/Fax: 227 634 717   *   Telem. 917 582 681

FAUSTINO
SOUSA

A Avenida Gomes Guerra, em Arcozelo, foi
inaugurada. Com esta obra, o presidente da
Câmara Municipal de Gaia pretende criar uma
sequência entre a Afurada e São Félix da
Marinha.

Luís Filipe Menezes declarou ainda que
"apesar dos saltos magníficos dados na orla
marinha, queremos ainda mais". A via
representou um investimento municipal de 2
milhões de euros.

Aquando do final da época balnear será
também feita uma intervenção na zona da ro-
tunda, junto ao quartel dos Bombeiros
Voluntários da Aguda. Na primavera irá também
haver uma intervenção no miolo do casario.

De acordo com o autarca, a orla marítima
de Arcozelo, bem como o cordão Canidelo-
Valadares, têm já prioridade estabelecida.

Menezes inaugura avenida na Aguda e
parque infantil na Madalena

Depois do Verão, as residências clandestinas
serão expropriadas "mediante indemnizações
devidas".

O presidente da Câmara Municipal de Gaia
salientou ainda que beneficiar a orla marítima
"representa um enorme benefício para todos os
gaienses, sejam eles do litoral ou do interior, que
têm assim oportunidade de usufruir de praias de
alta qualidade, sem terem de se deslocar para
fora do concelho".

No final, Luís Filipe Menezes incitou todos a
continuarem com o projecto de desenvolvimento
do concelho pois "há lugar para todos".

Quando a cerimónia da Avenida Gomes Guerra
terminou, o edil dirigiu-se para a Madalena onde
inaugurou um parque infantil com os mais
modernos equipamentos, o que logo atraiu
dezenas de crianças. PC

www.coriprint.pt  *  email: cor@coriprint.pt
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MÁRMORES E CANTARIAS
Constantino Guedes, Lda.

Rua Fontinha  - Calçada
4405-861 Vilar do Paraíso

Telef./Fax: 227 110 845

Execução de todos os trabalhos
em mármore e granito. Balcões

de cozinha. Pavimentos.
Lambris. Escadarias. Jazigos.

Sepulturas. Pedras para móveis.

Restaurante Típico
Grade Velha

R. Manuel Moreira Costa Júnior 347 - 4405-571 Valadares (junto estação)
Tlf.: 227 113 008  *  Telm.: 917 743 213

Especialidades: Bacalhau à Grade
Velha, Posta Mirandesa, Polvo à

Lagareiro

Encerra
à 2ª feira

 "Hoje é dia de festa na Madalena, pois estamos
a começar a concretizar uma ambição com cerca
de 7 longos anos…". José Carlos Cidade não po-
dia estar mais satisfeito na apresentação que fez
à freguesia do Centro de Saúde.

Esta valência tem uma importância de destaque
para a comunidade já que o actual espaço que a
recebe - Casa das Tílias - para além de velho e
desadequado à realidade actual, tem várias
barreiras arquitectónicas que dificultam idosos,
pessoas com carrinhos de bebés, bem como com
mobilidade reduzida.

Esta carência da freguesia começou a ser
debatida em Maio de 2002, na primeira reunião
entre a autarquia local e a Sub-região de Saúde do
Norte. Mais de um ano depois, foi feita uma visita à
actual Extensão de Saúde da Madalena.

Seguiram-se visitas da Sub-região de Saúde
do Norte, bem como dos vereadores responsáveis
(primeiro Nuno Sousa e depois José Guilherme
Aguiar) ao terreno onde vai ficar instalado o novo
equipamento.

A 22 de Fevereiro de 2007, o grupo 'Empril' cede
ao município o terreno, que recebe a aprovação da
ARS-Norte seis meses depois. Em Setembro de
2007, foi aprovado por unanimidade em reunião
de câmara, a cedência do terreno do município ao
Ministério da Saúde, por 75 anos.

"Desde esta data e até há bem pouco tempo,
efectuou-se a alteração do fim deste terreno. Ou
seja, este terreno esteve classificado como zona

Centro de Saúde da Madalena
arranca após o Verão

de equipamento escolar, tendo passado a
classificar-se como zona de equipamento social,
permitindo, desta forma, a construção da Unidade
de Saúde da Madalena", explicou o autarca
madalenense.

A 8 de Abril de 2009 foi assinado um protocolo
de cedência do terreno para a ARS - N, por um
período de 75 anos.

José Carlos Cidade finaliza "esperando que
rapidamente se inicie esta importante obra, a bem
da melhoria da qualidade de vida da população da
Madalena".

Para já, a ARS-Norte confirma que logo após o
Verão a obra deverá começar, estando prevista a
conclusão na Primavera de 2011. TT

COMUNICADO DE
IMPRENSA

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA PRAIA DA
MADALENA (ADPM) E GEOTA PASSAM A
DISPÔR DO SERVIÇO "SOS AMBIENTE"
A Direcção da Associação de Defesa da Praia da

Madalena (ADPM) uma Organização Não Governamental
de Ambiente (ONGA) do Concelho de Vila Nova de Gaia e
a Comissão Executiva do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), informam
que passam a dispor, a partir de hoje, de um serviço "SOS
AMBIENTE", destinado a receber denúncias de situações
que violem a legislação ambiental, quer ao nível de
participação ambiental, quer urbanística do Concelho de
Vila Nova de Gaia, entre outros Concelhos.

Para esse efeito basta endereçar uma carta com a
situação que pretende denunciar e respectiva localização,
sempre que possível acompanhada com fotografias, para
a Sede da ADPM / Delegação Regional Norte do GEOTA,
A/C SOS Ambiente - sita na Rua

António Francisco de Sousa nº 491 - Madalena - 4405-
726 Vila Nova de Gaia. E-Mail:

sosambiente@adpm.eu
A partir do momento em que é recebida denúncia e

após analisar as informações enviadas, e se necessário
complementá-las, por forma a determinar se houve ou
não infracção, o serviço "SOS Ambiente" procura utilizar
os instrumentos jurídicos ao dispor das Organizações
Não Governamentais de Ambiente para prevenir ou tentar
solucionar danos ao ambiente e ao ordenamento do
território.

Alguns exemplos de infracção ambiental: lançamento
de efluentes sem tratamento; queimas de resíduos a céu
aberto; depósitos de resíduos perigosos, etc...

Alguns exemplos de infracção urbanística:
construções que pareçam ilegais; destruição do
património edificado, etc...

Pel'A ADPM e Pel'O GEOTA
Nuno Aldeia
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casa albino martins

A poucos dias de se celebrar os 25
anos de elevação de Vila Nova de
Gaia, a freguesia da Madalena
recebeu uma boa notícia. Cerca de
dois anos após proposta do
executivo, a freguesia recebe o
título de vila. Para uns pode não ser
muito importante, mas na verdade o
facto de ser Vila permite um
estatuto e uma distinção de
referência, comparativamente com
outras freguesias.
Um motivo se satisfação para os
gaienses em geral, mas os
madalenenses em particular.
Ninguém melhor que o presidente
da Junta de Freguesia local para
sobre o título conquistado…

Notícias de Gaia (NG) - O que
ganha a freguesia com a elevação
a vila?

José Carlos Cidade (JCC) - A
Madalena, pelo facto de ter sido
elevada à categoria de Vila, em
termos financeiros, não ganha nada.
Ganha em termos de auto-estima
dos seus habitantes e ganha, em
termos de promoção para o exterior,
atendendo a que há 4280
Freguesias e cerca de 400 Vila no
território nacional.

Madalena elevada a Vila

NG - Estava à espera?
JCC - A elevação da Madalena a

Vila, ocorrida no passado dia 12 de
Junho, teve o seu início em Junho de
2007, no momento em que o
executivo aprovou uma proposta de
elevação da freguesia a Vila. Na
verdade, este processo teve um
desenvolvimento moroso até ao dia
16 de Abril de 2009, altura em que

deu entrada na Assembleia da
República, especificamente, na
Comissão do Poder Local. Desde

esta data, demorou menos de dois
meses para que se verificasse a justa
e merecida elevação da freguesia da
Madalena, a Vila, (atendendo a que
cumpre mais do que a totalidade dos
critérios definidos em termos legais
para que tal elevação se verifique).

NG - E agora? Espera que as
entidades camarárias olhem de
outra forma para a freguesia?

JCC - Em relação a esta última
questão, faço votos, que o executivo
municipal, passe a tratar esta Vila,
da mesma forma que trata todas as
outras. Ou seja, espero que com esta
elevação, (única neste mandato), a
Câmara trate a mais recente Vila de
Gaia, com equidade e exactamente
no mesmo patamar que trata as
restantes. Com isto, espero que a
Câmara passe a cumprir com os
protocolos assinados e não
cumpridos, (até agora) com a Vila da
Madalena.

COMÉRCIO DE ARTIGOS
ORTOPÉDICOS, LDA.

Rua Barão Corvo 606, Coimbrões - 4400-037 Vila Nova de Gaia
Telf./ Fax. 223 798 007   -   Telem. 962 851 870

MATERIAL HOSPITALAR - MÉDICO/CIRURGICO
ORTOPEDIA E EQUIPAMENTOS NATURAIS
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
«CAPITAL DO VINHO DO PORTO»

Rua Cândido dos Reis, 545 lllll

4400-075 VILA NOVA DE GAIA
Telef.: 22 374 67 20 lllll

Fax: 22 374 67 29 lllll

Cemitério: 223 751 049

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

A Junta de Freguesia de Santa
Marinha associa-se à Celebração
do 25.º Aniversário de elevação de

GAIA a Cidade.
Assim, congratula-se pelo

franco desenvolvimento do
Concelho e dá os parabéns ao
Municipio, aos Gaienses e aos

Santa-Marinhenses em particular.

    Rua Fialho de Almeida 27, (Campo do Gaia) *  4400-150 Vila Nova Gaia
Telef. 223 794 029

MerceariaMerceariaMerceariaMerceariaMercearia
S O U S AS O U S AS O U S AS O U S AS O U S A

Frutas, legumes, chá, café especial, vinhos

Auto Miguel Costa

Rua Pádua Correia 301,   *  4400-238 VILA NOVA DE GAIA
Telf. 227 847 331  *  Fax. 223 771 049
email: automiguelcosta@hotmail.com

Mecânica Geral em Automóveis * Especialidades Mercedes Benz
Teste Diagnóstico / C.O. * Lavagem Auto/Motor

Pneus e Serviços

Depois de Mafamude, a freguesia da Madalena
está a implementar o Programa Integrado de
Policiamento de Segurança (PIPP).

Após as primeiras análises, o PIPP vai ter prin-
cipal incidência sobre três grupos de risco: idosos,
comerciantes e os mais novos.

Os jovens já usufruem do programa da PSP
'Escola Segura' que está a trabalhar junto dos
estabelecimentos de ensino e cujos resultados
se têm revelado importantes para a tranquilização
dos pais e encarregados de educação,
professores e, obviamente, dos próprios alunos.

Relativamente aos comerciantes, já foi feita uma
'triagem' para se saber o que existe na Madalena e
a PSP prepara agora a estratégia para dar resposta
às necessidades destes, bem como um 'manual'
de prevenção para qualquer eventual acidente que
possam  sofrer.

A prioridade do PIPP na Madalena são mesmo
os cerca de três mil idosos. Os que vivem mais
isolados e sem estrutura familiar de apoio; os que
têm problemas de mobilidade; os que estão
sinalizados seja pela Segurança Social ou pelo
Gabinete Social da junta; bem como os restantes,
desde que o solicitem. Até ao momento, já estão
cerca de 120 'catalogados' e que recebem a visita
da agente sempre que necessário.

Para o pleno sucesso do PIPP, a PSP conta
com o envolvimento estratégico entre todas as
entidades da freguesia, nomeadamente junta,
colectividades, escolas, comerciantes e
instutuições públicas e privadas de cariz social.
Como aliás se comprovou na primeira reunião que
a junta recebeu e que pretendeu sentar à mesma

Segurança na Madalena tem um rosto

mesa todos eles.
Ao contrário de Mafamude, o PIPP na Madalena

vai abranger toda a freguesia, mas com principal
relevo, numa primeira fase, nas zonas do Cruzeiro,
Costa e Passadouro.

Na Madalena, o número imediato de segurança
é o 925 403 170. O rosto da Segurança é a Agente
Rosa que já está no 'terreno' a assegurar que tudo

na freguesia corre com
natural tranquilidade.

Programa Integrado
de Policiamento de
Segurança

O PIPP é uma iniciativa
da PSP que visa garantir
as condições de
segurança e a
tranquilidade dos
designados grupos de
risco, dos quais se
destacam as pessoas
idosas; ajuda a prevenir e
evitar situações de risco;
e promover o
conhecimento do trabalho
da PSP junto da
comunidade local.

Claro que para o
projecto ter viabilidade, a
PSP vai manter um
estreito relacionamento
com as instituições da
f r e g u e s i a ,

nomeadamente às que prestam apoio aos grupos
de risco. Mais, o PIPP prevê a instalação de
telefones nas casas das pessoas que vivem mais
isoladas ou com menores defesas; a criação de
uma rede de contactos directos e imediatos entre
os idosos e a PSP; assim como o reforço do
policiamento nos locais públicos mais
frequentados por pessoas idosas. TT
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padaria pastelaria soares dos reis
de irmãos castro ribeiro, lda.

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

pão quente
confeitaria
pastelaria
cafetaria

.
fabrico próprio

antónio lima pinto
*Oficina de Automóveis*

*Reparações em todas as
marcas*

*Teste por computador*

Rua Oliveira e Silva, 40  *  4400-236 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 22 379 22 43 *   Telemóvel: 963 157 703

Rua das Oliveiras 172, Vilar do Paraíso  *  4405-889 VILA NOVA DE GAIA
Telf/Fax. 227 133 208  *  Email: lavframar@sapo.pt

Lavandaria Framar
A QUALIDADE AO SEU SERVIÇO

RECOLHA E
ENTREGAS AO

DOMICÍLIO

Limpeza a seco * Limpeza e tratamento de
peles * Tinturaria * Impermeabilizações *

Serviço de hotelaria

Mais uma vez a população de Gaia
desceu à beira-rio para assistir ao
desfile das Marchas Sanjoaninas.
Apenas nove freguesias participaram
no evento que teve como tema 'Gaia
o Eixo e o S. João', uma iniciativa
integrada nas cerca de 300
envolvidas no 'Gaia, Capital da
Cultura e do Eixo Atlântico'.

Os Mareantes abriram a noite com
mais uma actuação típica de bombos.
A assistência aderiu e aplaudiu, como
sempre.

Depois seguiu-se o desfile.
Mafamude foi a primeira a desfilar. O
Centro de Trabalhadores da Alameda
do Cedro dançaram e evocaram 'Gaia
e as Caves do Vinho do Porto'.

Crestuma levou 60 participantes
do Grupo Folclórico e Etnográfico de
Santa Marinha de Crestuma

Canidelo conseguiu arrebatar,
pelo segundo ano
consecutivo, o primeiro
prémio. A Associação
Recreativa de Canidelo levou
a 'Lenda de Gaia' e juntou-lhe
as odaliscas. Vilar do Paraíso
conseguiu 2.º lugar e o 3º
coube a Santa Marinha

E o vencedor é... Canidelo!
evidênciando 'Gaia, Capital da
Cultura do Eixo Atlântico'.

Seguiu-se Vilar de Andorinho com
a Agiarte - Associação Gaia Arte
Estúdio e a Tuna Musical 'A
Vencedora'. As duas colectividades
desfilaram tendo como tema 'Gaia e
os seus encantos'.

Oliveira do Douro marchou sob o
tema 'Gaia, o Douro e s Pontes'. Coube
ao Centro Popular dos Trabalhadores
do Areinho mostrar e defender a
freguesia.

Vilar do Paraíso empenhou-se em
mostrar 'O Rio Douro'. Coube à
Associação Recreativa 'Entre
Parentes' desfilar e, pelos aplausos
que recebeu no final, fê-lo com muito
afinco, dedicação e originalidade.

A marcha n.º 6 foi a de Pedroso. A
colectividade Jaca Futebol Clube
evocou o 'saudoso' 'Barco Rabelo',
juntando cerca de 70 marchantes.

Canidelo evocou a 'Lenda de
Gaia'. Uma vez mais, a freguesia
apostou forte nesta iniciativa. A
Associação Recreativa de Canidelo
mostrou um guarda-roupa pensado
ao pormenor, original e colorido. A
coreografia também foi exímia. Para
além da trágica história de amor en-
tre Gaia e o Rei Ramiro, a marcha
aproveitou e trouxe para o 'palco' um

grupo de odaliscas que
atraiu o público.

A penúltima foi Afurada.
O tema foi 'A Ponte D. Luís e
a Serra do Pilar - Património
da Humanidade' e coube
ao Futebol Clube da
Afurada abrilhantar e
representar a freguesia.

Importa evidênciar a
participação desta
freguesia e a de Crestuma.
Claramente são as que
apostam menos verbas
nestas iniciativas. Os
orçamentos também não
lhes permite 'loucuras'.
Ainda assim, a persistência
e o desejo de mostrar a

a Tuna Musical de Santa Marinha com
o tema 'S. Gonçalo, a primeira das
Romarias'. E quem não podia faltar?
Claro, os mareantes. Quase no final
da apresentação, o 'palco' juntou
elementos das duas colectividades e
fechou com 'chave de ouro' as
marchas deste ano. Para o ano há
mais... TT

freguesia e o que de melhor têm
merece destaque. E serve de exemplo
para as freguesias ausentes - cada
ano que passa são menos - já que,
mesmo com pouco dinheiro, a
freguesia esforça-se e leva à beira-
rio uma marcha digna.

E finalmente, Santa Marinha. Este
ano a colectividade em destaque foi
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Contabilidade
Consultoria de Gestão

Projectos de Investimento
Apoio à Criação de

Empresas
email: contalmeida@sapo.pt

Armando
Faustino, Lda.

Av. Prof. Orlando Ribeiro, 298
4400-667 Canidelo - V N Gaia
(Junto à Conforama)
Telf. 227 723 785
Fax. 227 729 641
Telem. 936 013 092
Email: ajf@afconsulting.mail.pt

Capa do ‘Jornal de Gaia’ na edição dedicada à elevação de
Gaia a Cidade que coincidiu com os 150 anos de município.

Gaienses celebram
Bodas de Prata

25 anos. Vila Nova de Gaia está de
parabéns. Dia 28 de Junho de 1984.
Finalmente a Vila de nome passava a
Cidade.

Na altura o povo ainda saía à rua para
celebrar estes ‘feitos’... Hoje, muito poucos
são os que se lembram desta importante
vitória do concelho.

Mas nós não podíamos deixar a data
em branco.... nas páginas que se seguem
vamos dar conta do que aconteceu
naquele dia. De algumas
curiosidades associadas à data. De
outras associadas ao nome de Gaia.

Mas o importante é, sem dúvida,
tentar perpectuar esta data por longos
anos. Apesar de ser um dado
adquirido!

Este ano, o muncipio vai evocar a
data com uma série de eventos. O Dia
D - no caso do Município - vai ser
celebrado na Vila de Grijó, com a
típica sessão solene e entrega de
medalhas a figuras que, de várias
formas, elevam o nome da cidade
junto de outras comunidades.
Infelizmente, até ao fecho desta
edição ainda não se conheciam os
nomes dos homenageados.

No dia anterior, vai ser aberto ao

público o Convento Corpus Christi.
Finalmente, os gaienses vão poder ver a
capela que sofreu importantes obras de
recuperação.

Um ano depois, nascia o primeiro jornal
regional depois da elevação de Gaia a
Cidade: o Notícias de Gaia. Nós!

Para terminar, importa salientar a
gentileza do ‘Jornal de Gaia’ que nos
permitiu vasculhar o seu arquivo para fazer
uma pesquisa do que aconteceu. Uma
prova da sã convivência dos jornais
regionais...                         A Redacção
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ORLANDO LIMA
OLIVEIRA

D e n t i s t a

Rua Central Olival, 2720-1º-S/3
Telefone: 227 634 996
4415-727 OLIVAL VNG

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

Trata Boca e Dentes Artificiais

S.A. - Contabilidade, Lda.
Rigor * Eficácia * Dinamismo

Experiência * Prestígio

Av. da República, 885 -
8.º andar

4430-201 Vila Nova Gaia
Telf. 223 703 120
Fax. 223 744 923

* Contabilidade geral e analítica
*Processamento de salários
*Estudo e elaboração de projectos de
investimentos
*Criação e Organização de empresas
*Solicitadoria

TTTTTake -ake -ake -ake -ake -AwayAwayAwayAwayAway
RestauranteRestauranteRestauranteRestauranteRestaurante

Com nova Gerência

ENTREGAS AO DOMICÍLIO
ABERTO DIARIAMENTE

- TLM. 933 458 290
TLF. 223 757 811

Travessa José Rocha n.º 55
M a f a m u d e

4430-125 Vila Nova de Gaia

R. Matosinhos 671, 4410-145 São Félix da Marinha  * Telf/Fax. 227 626 389

Centro Cultural, Artístico,
Beneficiente e Recreativo

de S. Félix da Marinha

Fundado em 1981

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

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

* COFRES POR MEDIDA *
* REPARAÇÃO *
* ABERTURA*

* PORTAS FORTES POR MEDIDA*

Em 1984, o 'Jornal de Gaia'
fez referências aos 150 anos do
Município/Elevação de Vila Nova
de Gaia a Cidade, no seu
suplemento.

Com a leitura do mesmo,
pode-se concluir que Gaia
evoluiu bastante desde então até
aos dias de hoje.

Em 1834, António da Rocha
Leão foi eleito o primeiro
Presidente da Câmara Municipal
de Gaia. Há 25 anos, o século e
meio de existência foi
devidamente assinalado com
estandartes, guiões, homens,
mulheres e crianças a desfilar
com civismo pela Avenida da
República.

O vereador do Pelouro da
Cultura de então, Barbosa da

De vila a cidade... assim cresceu Gaia

Costa, abriu a sessão solene, na qual
participaram também António
Coutinho da Fonseca (presidente do
município em festa) e Luís Oliveira
Ramos. Durante o dia, para além do
desfile atrás descrito, desfilaram
também viaturas de Bombeiros,
grupos e fanfarras. Já no mosteiro da
Serra do Pilar, a população ali
presente teve a oportunidade de ouvir
a peça sinfónica "1812", de

Tchaikosky, através da Orquestra
Sinfónica do Porto, dirigida pelo mae-
stro Günther Arglébe.

De acordo com as declarações de
Alberto Andrade, presidente da
Assembleia Municipal, "a
comemoração do 150º aniversário da
criação do Município de Vila Nova de
Gaia deverá ser pretexto para uma
reflexão aprofundada da realidade
autárquica de hoje e do seu futuro - a

médio e a longo prazo".
Já Andrade afirmava que Vila

Nova de Gaia faria parte, no futuro,
da área metropolitana do Porto, no
momento em que o desenvolvimento
do Município permitisse eliminar
carências que visavam a população.

Segundo ele, "a classificação das
cidades deve ser feita em relação à
qualidade de vida que os seus
cidadãos podem usufruir", deixando

no ar a ideia de que por vezes, os
parâmetros de classificação das
cidades são de duvidosa
consistência.

Para Manuel Meneses
Figueiredo, membro do
secretariado do Grupo de
Representantes da Assembleia
Municipal do Partido Socialista, é
importante referir que "todos os
factos relevantes da vida de Vila
Nova de Gaia, incidiram sempre
em acontecimentos significativos
da luta pela liberdade, pela justiça
e pela independência".

Meneses Figueiredo referiu
que o 28 de Maio de 1834 "teve
um papel preponderante, na
defesa heróica da Serra do Pilar,
hoje Quartel da Serra do Pilar" e
que a elevação de Gaia a cidade

era algo pretendido já há muito pelos
gaienses. Em 1984, Meneses
Figueiredo referiu ainda alguns dos
pontos negativos de Vila Nova de
Gaia, no momento: o saneamento que
não abrangia todo o concelho; pouco
desenvolvimento das vias de
comunicação; as débeis infra-
estruturas do Tribunal e da
Conservatória.

No entanto, referiu que Gaia tinha
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junta de
freguesia de

serzedo

r. dr. francisco sá carneiro, 15

4405-463 serzedo vng
telefone 227 620 007

fax 227 533 435
junta.serzedo@vizzavi.pt

As melhores
Francesinhas

da Região
Café - Snack-Bar

R. Central de Olival, 4162             Telef. 227 625 522
4415-727 Olival - Vila Nova de Gaia

Rua Gândaras, 76 - 4415-725 Olival VNG
Telef. 22 764 46 46   Telem. 96 780 42 83

Terapeuta de Beleza
Reflexologia Podal

limpeza de pele *
maquilhagem *

esteticista *
visagista *

massagista *
tatuagens *

Curiosidades
O Solar Condes de Resende, outrora

propriedade dos condes de Resende, foi
adquirido pela Câmara Municipal de V. N. de
Gaia em 1984. Após sofrer adaptações para
o efeito, funciona, desde 1987, como Casa
Municipal de Cultura.

O Lancaster College é uma escola de
línguas, fundada em 1984, com sede em Vila
Nova de Gaia. Reconhecido pelo Ministério
da Educação. 32 Centros de ensino no país.

Juntamente com Vila Nova de Gaia, as
vilas portuguesas do Barreiro, Matosinhos,
Mirandela, Oliveira de Azeméis, Ovar, São
João da Madeira, Vila Franca de Xira e Vila
Nova de Gaia são elevadas à categoria de
cidade.

25 de Julho - Missão Salyut 7, em que a
cosmonauta Svetlana Savitskaya torna-se na
primeira mulher a fazer um passeio no
espaço.

20 de Abril - Nasce o atleta olímpico de
triplo salto Nelson Évora

No verão de 1984, são abertos os Jogos
Olímpicos em Los Angeles, no qual Carlos
Lopes se sagra campeão olímpico na
maratona, establecendo o recorde olímpico,
que permaneceu até aos Jogos Olímpicos
de Pequim 2008. Rosa Mota na maratona
consegue o 3º lugar, antecipando de certa
forma o feito que faria mais tarde nos Jogos
Olímpicos de Seul. António Leitão, nos
5000m ganha a medalha de bronze.

Morre Joaquim Agostinho depois de 10
dias em coma, em consequência de uma
queda sofrida numa etapa da Volta ao
Algarve. Foi um notável ciclista português,
nascido no dia 7 de Abril de 1943 em
Brejenjas, freguesia da Silveira, concelho de
Torres Vedras.

elevadas potencialidades humanas e
evocou nomes como Soares dos Reis,
Teixeira Lopes e Henrique Moreira
como forma de orgulho para a cidade.

À semelhança de Manuel
Figueiredo, nomes como Artur Nobre,
Lício Correia, Mário Rui e Barbosa da
Costa referiram alguns dos aspectos
negativos de Vila Nova de Gaia de há

25 anos atrás. Contudo, olhando
agora para esses tempos, pode-se
observar que Vila Nova de Gaia não
é mais a vila que consta do seu nome,
mas sim uma cidade desenvolvida
com muitos mais pontos fortes do que
no passado (saneamento, rede de
transportes e orla marítima fortemente
desenvolvidas, existência de várias

escolas e institutos
superiores).

Todavia e, citando o  Mo-
reira Guerner, relativamente à
promoção e progresso do
concelho, "é necessário que
todos os gaienses colaborem
na evolução da sua realiza-
ção".      Susana Oliveira

Iniciativa: Projecto de Lei 81/III -
Elevação à categoria de cidade da

vila de Vila Nova de Gaia.

Autoria: Girão Pereira (CDS), António Bagão
Felix (CDS) CDS

1983-06-15 | Anúncio

1983-06-23 | Publicação
[DAR II série Nº.7/III/1 1983.06.23]
1983-06-15 | Baixa comissão distribuição inicial
generalidade

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E PODER LOCAL
Data do Relatório: 1984.05.09
Relatores: Manuel Moreira (PSD)
Data de nomeação: 1983.06.15
[DAR I série Nº.108/III/1 1984.05.17]
1984-05-16 | Discussão generalidade
[DAR I série Nº.108/III/1 1984.05.17]
1984-05-16 | Votação na generalidade
[DAR I série Nº.108/III/1 1984.05.17]
Votação na Reunião Plenária nº. 108
Aprovado por unanimidade
A Favor: ASDI, CDS, MDPCDE, PCP, PS, PSD,
UEDS

1984-05-16 | Votação na especialidade
[DAR I série Nº.108/III/1 1984.05.17]
Votação na Reunião Plenária nº. 108

Cronologia
Aprovado por unanimidade
A Favor: ASDI, CDS, MDPCDE, PCP, PS, PSD,
UEDS

1984-05-16 | Votação final global
[DAR I série Nº.108/III/1 1984.05.17]

Votação na Reunião Plenária nº. 108
Aprovado por unanimidade
A Favor: ASDI, CDS, MDPCDE, PCP, PS, PSD,
UEDS
1984-06-07 | Decreto (Publicação)

Decreto da Assembleia 60/III
Título: *
[DAR II série Nº.131/III/1 1984.06.07]

1984-06-06 | Envio para promulgação

1984-06-08 | Promulgação

1984-06-11 | Referenda

1984-06-14 | Envio INCM

1984-06-28 | Lei (Publicação DR)

Lei 15/1984
Título: Elevação de Vila Nova de Gaia
a cidade.
[DR I série Nº.148/III/1 1984.06.28]
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R. Olivia Teles 47, Praia da Granja - Arcozelo
4410-132 SÃO FELIX DA MARINHA

Telefone: 227 620 066  *  Fax: 227 532 341

Farmácia Cruz
(centenár ia )

Direcção Técnica: Maria João Lima

José Correia
Mediação de Seguros

Rua Visconde das Devesas, 424/426
4400-337 Vila Nova de Gaia

Tel./Fax 223 779 423
Telm. 966 240 946

Email: jaacorreia@iol.pt

Rua Barão do Corvo, 892
4400-037 Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 799 481

OURO * PRATA * RELÓGIOS
JOALHARIA E BILAMINADOS

De: Alice Caldeira e Ana Fontes

Rua Calvário 281, Gulpilhares
4405-624 VILA NOVA DE GAIA

Telf/fax: 227 621 547
Telm: 91 810 97 04

Indústria Metalomecânica
(Fabrico de artigos de caça)

Arminda Oliveira
Contabilidade

Serviços de Consultadoria

Rua Soares dos Reis, 91 - 2.ª sala 31/32
4400-315 Vila Nova de Gaia

Tel./Fax 223 793 889
Email: m.arminda.oliveira@hotmail.com

A Baratuxa
de Valadares

Rua Sousa Nogueira, 468 Valadares
4405-606 VILA NOVA DE GAIA

Telf.: 227 130 400

De: António Faria Almeida, Unipessoal Lda.
Mercearia e Frutas

Tudo ao melhor Preço do Mercado

R. D.Glória Castro,
29-B, 7º E-F

4430-627 Vilar de
Andorinho - VNGaia

Tlf: 227 836 518
Tlm: 914 249 842

www.ruibarbosa.pai.pt
sucata.ruibarbosa@sapo.pt

ESTALEIRO:
ALHEIRA - PEDROSO

Compra e venda
de sucatas, papel,
plástico, metais
e vidro.
Serviço 24 Horas.
Deslocações
nacionais.

ESTRUTURAS METÁLICAS
PESADAS

TORRES EÓLICAS

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

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

Odília Mota
Advogada

Avenida República, 755 - 3.º andar - Sala 32
4430-201 Vila Nova de Gaia

telef. 223 755 477  *  fax. 223 744 521
email: odiliamota@portugalmail.com

Como era Vila Nova de Gaia há 25
anos?

Presidente Junta Mafamude, Fernando
Vieira - Poderemos dizer que Vila Nova de Gaia
tem o privilégio e a honra de fazer parte da
certidão de nascimento do nosso pais, que por
estas terras em tempos remotos se gerou. A
história diz-nos que uma pequena vila, entre
Mafamude e Coimbrões deu o nome a tão ex-
tenso território. Ao território chamado Portugal.
Ao longo dos anos tem registado um contínuo
desenvolvimento sócio - económico e, para
comprová-lo, basta citar o acentuado
crescimento populacional e as variadas
estruturas que foram criadas de apoio às
populações.

Hoje, no campo das actividades económicas,
podemos destacar, para alem de muitas
indústrias nas freguesias do seu interior, uma
forte implantação de sector de serviços na zona
mais urbana, onde predominam instituições
bancárias, agências seguradoras, agentes
imobiliários e lojas de comercio. Na área da
saúde vê-se servida por hospitais, centros de
saúde , variadíssimas  clínicas particulares não
esquecendo o numeroso leque de farmácias.
Sendo o centro nevrálgico da ligação do Norte

A elevação de Gaia a Cidade
ao Centro e Sul do pais, é servida de boas vias
de comunicação, tendo ao seu dispor uma boa
rede de transportes públicos e privados,
localizando-se, ainda, vários meios de
comunicação social, tanto escrita como falada.

Contudo, há 25 anos, apesar das suas
freguesias e existindo já várias destas
referencias atrás enunciadas, tinha uma
população menos numerosa que colocava atrás
da cidade do Porto. Vila Nova de Gaia era
conhecida por ser uma cidade dormitório,
servindo a população que fazia a sua vida na
vizinha cidade do Porto, cuja vida própria tinha
pouca significância, relegando-a para um plano
secundário.

Era notória a forma como a população de
então, quando deslocada noutros locais do País,
e eram interrogados onde viviam, quase sempre
diziam que eram do Porto.

Felizmente que hoje todos nos orgulhamos
de dizer que somos de Vila Nova de Gaia, cidade
que já ultrapassou em população a cidade do
Porto, sendo dos concelhos mais desenvolvidos
e importantes do País.

Como vê o desenvolvimento de Vila

Nova de Gaia desde a elevação a cidade
há 25 anos?

Presidente Junta Madalena, José
Carlos Cidade - Em relação aos 25 anos de
elevação de Gaia a Cidade, na minha opinião e
ao longo deste tempo, o desenvolvimento
passou por Gaia.

Independentemente do Presidente de
Câmara, Gaia tem vindo a afirmar-se no
contexto Metropolitano e no todo Nacional. Só
é pena que Gaia, hoje em dia, tenha alguns
indicadores que me preocupam quanto ao fu-
turo, nomeadamente: o maior índice de
desemprego do País.

Como vê o desenvolvimento de Vila
Nova de Gaia desde a elevação a cidade
há 25 anos?

Presidente Junta Valadares, Jorge
Soares - Se é certo que a elevação de Vila
Nova de Gaia a cidade encheu de orgulho todos
quantos nela viviam, também é certo que
verdadeiramente só há 12 anos é que se
começou a sentir a diferença, pois não pode
haver quem não reconheça que agora, sim, agora
é que Vila Nova de Gaia é uma cidade.
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José Manuel Gomes Moreira, Lda.

Distribuidor e
Instalador de Gás

Sede: Rua da Candieira, n.º 208 - 4415-793 SANDIM
Telefone: 22 763 23 54 - Telm: 917 614 231

Filial: Travessa Teixugueira - 4415-898 SANDIM - Tel/Fax 22 763 37 29

Director Técnico

Dr. José António Santos

* Perfumaria *
* Ortopedia *

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  Fax: 227 819 197

yyyyy  Email: far.castelobranco@gmail.com

Sede: Rua Nova da Bela, 283 C. 1 Gulpilhares
4405-668 Vila Nova de Gaia

Telm. 918 137 909  *  Telf/Fax. 227 625 531

Fábrica: Rua das Moutadas, 583
Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Email: geral@goodmalhas.com

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

farmácia gonçalves

Directora Técnica:
MARIA BEATRIZ

TOMAZ

* especialidades farmacêuticas *
* secção de ortopedia - cintas *

* perfumaria *

Lenda de Vila
Nova de Gaia

Conta a lenda que Gaia, rainha das Astúrias (ou de
Leão), mulher de D. Ramiro, aí pelo ano de 842, 850. Bela,
de aparência frágil mas sedutora, Gaia era uma escrava
dos caprichos do seu rei, que apenas via nela um objecto
de prazer e diversão, não tendo nenhuma espécie de
respeito pelos seus sentimentos e desejos.

Gaia sonha com um grande e verdadeiro amor.
Longe, na margem esquerda do Douro, num alcácer

(castelo) perto da foz do rio (Lugar do Castelo), habita o
rei mouro Abencalão Alboazar, devoto de Allah, exímio no
manejo da cimitarra (espada). Aprecia a beleza, vive
esteticamente o ambiente.

D. Ramiro e Abencalão tinham negócios em comum.
É sabida a excelência dos cavalos de raça árabe. D.
Ramiro recebe então o mouro em Mier, para tratar de
assuntos equestres.

Alboazar faz-se acompanhar da sua bela irmã,
Zahara, e no palácio repara em Gaia. Fica impressionado
com a sua beleza, e, num impulso incontido, Abencalão
Alboazar colhe a rosa mais bela e fresca do jardim e
oferece-a a Gaia.

Ela pressente que é aquela a rosa dos seus sonhos.
D. Ramiro por sua vez, não resiste aos encantos de

Zahara e faz-lhe propostas amorosas, que ela rejeita.
Então rapta-a e toma-a à força. Gaia toma conhecimento
do acontecido e num impulso decide-se a seguir o mouro.
Refugiam-se no Castelo.

D. Ramiro, de orgulho ferido, não aceitando que a sua
mulher tenha fugido voluntariamente, decide-se então a
organizar uma expedição para trazer a rainha de volta.

Em três galés devidamente equipadas e tripuladas, o
Rei asturiano, dirige-se à foz do Douro e aporta na Afurada.

D. Ramiro aproxima-se sozinho do Castelo, disfarçado
de romeiro (peregrino). Debaixo do burel (hábito) esconde
a espada e o corno, que no momento oportuno servirá
para chamar os seus aliados para tomarem de assalto o

Castelo.
Perto do Castelo há uma fonte, onde uma bela odalisca

vem encher a sua ânfora. D. Ramiro pergunta-lhe então
quem é ela e quem são os moradores de tal Castelo.

Com os seus lábios de cereja madura diz-lhe que se
chama Ortiga e serve a nova senhora, a cristã Gaia, bem
amada do seu senhor, o vigoroso e prudente Alboazar.Vai
levar a água, mas apressa-se a buscar mais, pois lhe
agradou a conversa e ali vai ficando junto da fonte.

D. Ramiro porém, tem pressa e, docemente, fá-la
recolher ao castelo com a infusa cheia. Bem no fundo da
bilha vai meio camafeu que discretamente o rei lá
introduziu. Sabe que a Rainha tem a outra metade, pois
que com ela o repartira outrora.

A donzela, contrariada, que lhe agrada o romeiro, vai-
se para junto da ama.

Esta, ao verter a água no lavatório vê, com surpresa,
cair o que ela logo reconheceu.

- Ortiga! Quem estava na fonte?
- Ninguém, Senhora.
- Mentes. Não negues, que alguém estava na fonte.

Diz-me quem era e saberei recompensar-te.
- Bem, Senhora. Encontrei um pobre doente que me

pediu água e eu dei-lha.
- Ortiga! Vai já procurá-lo e trá-lo à minha presença.
- Eu vou, Senhora.
E foi. Contou ao fingido peregrino o desejo que a

Rainha tinha de vê-lo. Claro que o Rei acompanhou a
esbelta moça. Gaia reconheceu-o imediatamente.

- Rei Ramiro, quem te trouxe aqui?
- O teu amor, Gaia.
- Pois vais morrer!
O Rei fica, por momentos, estupefacto, mas logo se

recompõe.
- Pequena maravilha é, para ti, a minha morte, Gaia!
A Rainha manda-o recolher a uma sólida séjana

(prisão). Ordena à serva que lhe negue qualquer alimento
ou bebida. Ortiga, porém, às escondidas, faz-lhe chegar
o que pode. Entretanto, chegou Abencalão que andara
fora.

Moído de saudades, mal toca nos alimentos e logo
procura a sua amada, na intimidade dos aposentos.

Gaia acaba por denunciar a presença do rei Ramiro,

e manda-o chamar à presença do Mouro.
Abencalão, ao saber do intuito do rei de levar a sua

mulher de volta, vê que só lhe resta uma solução, matar
Ramiro. Disse então :

- Obviamente, vieste morrer. Antes, porém, sinto
curiosidade em saber que tipo de morte tu me darias, se
me apanhasses em Mier. Qual era?

Rei Ramiro, que estava cheio de fome, aproveitando
o condicionalismo da situação, respondeu-lhe:

- Dar-te-ia um bom capão assado, uma regueifa e um
pichel de vinho fresco, obrigando-te a comer e a beber
tudo. Em seguida, abriria todas as portas do castelo,
chamava toda a minha gente para que presenciasse a
tua morte. Depois fazer-te-ia subir ao cimo da muralha e
tocar um corno, como este que aqui tenho, até rebentares.

- Pois há-de ser essa a tua morte!
Bem alimentado, cheio de força, atroa os ares com o

cornudo instrumento.
D. Ordonho e os seus guerreiros, preparados para

reagirem a tal sinal, avançam e, sem dificuldades,
transpõem as portas das muralhas e invadem
rapidamente a fortaleza.

O estupefacto Mouro morre degolado por espada
anónima.

O castelo é arrasado e os destroços são queimados.
O Rei dá protecção à simpática Ortiga. Gaia e as

suas damas, recolhem aos barcos.
A bordo de um deles, a Rainha observa, triste e

chorosa, as chamas consumindo o que resta do castelo.
O Rei estranha o seu choro e pergunta-lhe
- Porque miras? Porque choras?
- Miro as ruínas daquele castelo, onde fui tão feliz.

Choro a perda daquele bom mouro que mataste.
A indignação do Rei é grande e não é menor a do seu

filho Ordonho.
Animado de insensata fúria instiga o progenitor:
- Pai, não levemos connosco o demo...
O ultrajado marido, furibundo, saca da bainha o pesado

montante e brada:
- Mira, Gaia, mira, que miras a última vez!.A espada,

num golpe tremendo, cai separando a cabeça, que tomba
nas águas profundas. Com um pé, D. Ramiro empurra o
corpo borda fora. CM
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Massanhata, Lda.

Drogaria

SEDE/LOJA: R. Delfim Lima, 2229 – 4405-275 Canelas VNG
Telef.: 227 110 580

ARMAZÉM: Rua dos Terços, 996 – 4405-270 Canelas VNG
Telef.: 227 137 354

Materiais de Construção
Desde 1985 em Canelas

Atelier de Cerâmica

JoséJoséJoséJoséJosé
FragaFragaFragaFragaFraga

Rua Trás do Maninho, 93 - 1.º Esq.
4405-794 Madalena

Telf/Fax: +351 22 711 68 73
Tlm.: +351 91 925 25 59
Email: fragajose@iol.pt

Travessa N.ª Sr.ª Caminhos, 239
4415-526 Grijó

Tlf.: 227 454 039  *  Fax: 227 440 967

PARDALÂNDIA
Fabrico

de ninhos
para aves

FA R M ÁC I A
SERRA DO PILAR

Seviços Farmacêuticos
Peso/ I.M.C.

Tensão Arterial
Glicemia

Colesterol
Triglicerídeos

P. S. A.
Testes de Gravidez

R. 14 Outubro, 298
4430-046 V. N. Gaia
Telef. 223 750 914

ConfeitariaConfeitariaConfeitariaConfeitariaConfeitaria
OásisOásisOásisOásisOásis

De: José Serafim Cancela & Silva Lda.

Av. da Igreja, 200 - 4415-593 Crestuma
Telm. 917 796 890

Serviço de Café e Snack Bar
Pastelaria Variada
Aberto Diariamente

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

JJJJJoão Mota Caroão Mota Caroão Mota Caroão Mota Caroão Mota Carpintariapintariapintariapintariapintaria
Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.

R. Rechousa, 885 - Telef./Fax: 227 132 374 - 4405-285 CANELAS VNG
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Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.
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MÓVEIS DE CASA-DE-BANHO

CARPINTARIA EM GERAL

noticiasdegaia.wordpress.com

av. república, 1711
s/l esq. tras.

4430-206 vn gaia
tels.: 223 700 574/6

fax: 223 700 576
noticiasdegaia@net.novis.pt

noticias de gaia

Gaia, Géia ou Gê era a deusa da Terra, como
elemento primordial e latente de uma
potencialidade geradora quase absurda. Segundo
Hesíodo, ela é a segunda divindade primordial,
nascendo após Caos.

Tal como Caos, Gaia parece possuir uma
natureza forte, pois gera sozinha, Urano, Pontos e
as Montanhas. Hesíodo sugere que ela tenha
gerado Urano com o desejo de se unir a alguém
semelhante a si mesma em natureza. Isso porque
Gaia personifica a base onde se sustentam todas
as coisas, e Urano é então o abrigo dos deuses
"bem-aventurados".

Com Urano, Gaia gerou os 12 Titãs, após, os
Ciclopes e os Hecatônquiros (Gigantes de Cem
Mãos). Sendo Urano capaz de prever o futuro, temeu
o poder de filhos tão grandes e poderosos e os
encerrou novamente no útero de Gaia. Ela, que
gemia com dores atrozes sem poder parir, chamou
seus filhos Titãs e pediu auxílio para libertar os
irmãos e se vingar do pai. Somente Cronos aceitou.
Gaia então tirou do peito o aço e fez a foice dentada.
Colocou-a na mão de Cronos e os escondeu, para
que, quando viesse Urano, durante a noite não
percebesse sua presença. Ao descer, Urano, para
se unir mais uma vez com a esposa, foi
surpreendido por Cronos, que atacou-o e castrou-

Gaia... a Deusa
o, separando assim o Céu e a Terra. Cronos lançou
os testículos de Urano ao mar, mas algumas gotas
caíram sobre a terra, fecundando-a. Do sangue de
Urano derramado sobre Gaia, nasceram os
Gigantes, as Eríneas e as Melíades.

Após a queda de Urano, Cronos subiu ao trono
do mundo e libertou os irmãos. Mas vendo o quanto
eram poderosos, também os temia e os aprisionou
mais uma vez. Gaia, revoltada com o ato de tirania
e intolerância do filho, tramou uma nova vingança.

Quando Cronos se casou com Réia e passou a
reger todo o universo, Urano lhe anunciou que um
de seus filhos o destronaria. Ele então passou a
devorar cada recém nascido por conselhos do pai.
Mas Gaia ajudou Réia a salvar o filho que viria a
ser Zeus. Réia então, em vez de entregar seu filho
para Cronos devorar entregou-lhe uma pedra, e
escondeu seu filho em uma caverna.

Já adulto, Zeus declarou guerra ao pai e aos
demais Titãs com a ajuda de Gaia. E durante cem
anos nenhum dos lados chegava ao triunfo. Gaia
então foi até Zeus e prometeu que ele venceria e
se tornaria rei do universo se descesse ao Tártaro
e libertasse os três Ciclopes e os três
Hecatônquiros.

Ouvindo os conselhos de Gaia, Zeus venceu

Cronos, com a ajuda dos filhos libertos da Terra e
se tornou o novo soberano do Universo. Todavia,
Zeus realizou um acordo com os Hecatônquiros
para que estes vigiassem os Titãs no fundo do
Tártaro. Gaia pela terceira vez se revoltou e lançou
mão de todas as suas armas para destronar Zeus.

Num primeiro momento, ela pariu os incontáveis
Andróginos, seres com quatro pernas e quatro
braços que se ligavam por meio da coluna
terminado em duas cabeças, além de possuir os
orgãos genitais femininos e masculinos. Os
Andróginos surgiam do chão em todos os
quadrantes e escalavam o Olimpo com a inteção
de destruir Zeus, mas, por conselhos de Têmis, ele
e os demais deuses deveriam acertar os
Andróginos na coluna, de modo a dividi-los
exactamente ao meio. Assim feito, Zeus venceu.

Em uma outra oportunidade, Gaia produziu uma
planta que ao ser comida poderia dar imortalidade
aos Gigantes; todavia a planta necessitava de luz
para crescer. Mas ao saber disto Zeus ordenou que
Hélios, Selene, Éos e as Estrelas não subissem ao
céu, e escondido nos véus de Nix, ele encontrou a
planta e a destruiu. Mesmo assim Gaia incitou os
Gigantes a colocarem as montanhas umas sobre
as outras na intenção de subir o céu e invadir o
Olimpo. Mas Zeus e os outros deuses venceram
novamente.

Enfim, Gaia cedeu e acordou com Zeus que
jamais voltaria a tramar contra seu governo. Dessa
forma, ela foi recebida como uma deusa Olímpica.
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Ervanária Flor de Lótus

Plantas Medicinais
Produtos Diatéticos

Av. da Republica, 1120 - Galerias Gaivota
Loja 7 - 4430-192 Vila Nova de Gaia

Telefone/Fax: 223 758 055

ROMANA

Padaria, Confeitaria, Lda.

Praceta do Loureiro, 110 - Perosinho
4415-041 Vila Nova de Gaia

Telefone: 227 831 449

Restaurante ZIZI

Rua do Mar - Praia da Aguda
4410-332 Arcozelo VNG

Telefone: 227 620 728
Fax: 227 628 867

Encerra à
Segunda

marisco sempre fresco
especialidade: peixe fresco

em frente ao mar

Sport Club Dragões
Sandinenses

rua santa marinha, 39
* 4415-884 sandim vila nova gaia *

tlf. 220 990 245

Gerência de: Joaquim H. Fontes

Serviço de Café - Snack-bar

CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA

Dr. Joaquim Martins, Lda.

R. Delfim de Lima, 2306 S.5 – 4405-276 Canelas VNG
Telefone: 227 118 547 – Fax: 227 160 738

doenças da boca e dentes;
ortodoncia fixa; prótese fixa;

prótese removível; cirurgia oral;
implantologia;

ortopantomografia digital

Vila Nova de Gaia é um município português na Área
Metropolitana do Porto, Região Norte e sub-região do
Grande Porto. A cidade está localizada na margem sul da
foz do rio Douro. As caves do famoso vinho do Porto
ficam localizadas neste concelho.

Formada originalmente a partir de duas povoações
distintas, Gaia e Vila Nova, foi elevada a cidade a 28 de
Junho de 1984.

A ligação à cidade vizinha do Porto é particularmente
forte, e não apenas através da partilha do património
comum do Vinho do Porto: no passado as famílias
burguesas e nobres do Porto tinham em Vila Nova de
Gaia quintas e casas de férias. Devido ao forte
crescimento económico e melhoria das comunicações
com a margem norte nas últimas décadas, Vila Nova de
Gaia progressivamente acolheu população que trabalha
diariamente no Porto.

A origem de Vila Nova de Gaia remonta provavelmente
a um castro celta. Quando integrada no Império Romano,
tomou o nome Cale (ou Gale, uma vez que no Latim
Clássico não há uma distinção clara entre as letras e o
som "g" e "c"). Este nome é, com grande probabilidade de
origem Céltica, um desenvolvimento de "Gall-", com a
qual os Celtas se referiam a eles próprios (outros exemplos

De Gaya a Gaia

podem ser encontrados em "Galicia", "Gaul", "Galway").
O próprio rio Douro (Durus em latim), é igualmente celta,
construído a partir do Celta "dwr", que significa água.
Durante os tempos romanos, a grande maioria da
população viveria na margem sul do Douro, situando-se
a norte uma pequena comunidade em torno do porto de
águas fundas, no local onde se situa agora a zona
ribeirinha do Porto. O nome da cidade do Porto,
posteriormente, "Portus Cale", significaria o Porto ("portus"
em latim) da cidade de Gaia. Com o desenvolvimento
como centro de trocas comerciais, a margem norte
acabou por também crescer em importância, tendo-se aí
estabelecido o clero e burgueses.

Com as invasões mouras do século VII D.C., a
fronteira "de facto" entre o estado árabe e cristão acabou
por se estabelecer por um longo período de tempo no rio
Douro, por volta do ano 1000. Com os constantes ataques
e contra-ataques, a cidade de Cale, ou Gaia, perdeu a
sua população, que se refugiou na margem norte do Rio
Douro. Uma das lendas mais associadas a Gaia refere-
se ao confronto entre o rei cristão D. Ramiro, e o rei
mouro Albazoer, despoletado por pretensões amorosas.
Após a conquista e pacificação dos territórios a sul do
Douro, por volta de 1035, com o êxodo e expulsão das

populações Muçulmanas, deixando terras férteis
abandonadas, os colonos estabeleceram-se novamente
em Gaia, em troca por melhores contratos feudais, com
os novos senhores das terras conquistadas. Esta nova
população refundou a antiga cidade de Cale com o nome
Vila Nova de Gaia em torno do castelo e ruínas da velha
"Gaia".

O nome das duas cidades de Porto e Gaia era
frequentemente referida em documentos contemporâneos
como "villa de Portucale", e o condado do Reino de Leão
em torno da cidade denominado Portucalense. Este
condado esteve na origem do posterior reino de Portugal.

Da fundação de Portugal às Guerras Liberais
Após a fundação do reino de Portugal, as duas

povoações - Gaia e a Vila Nova - mantiveram-se
autónomas. Gaia recebeu carta de foral passada pelo rei
D. Afonso III em 1255 seguindo-se Vila Nova, por D. Dinis,
em 1288.

Em 1383, no entanto, ambas foram integradas no
julgado do Porto, perdendo a sua autonomia.

Vila Nova de Gaia, reconhecida sobretudo pela
pujança agrícola, teve um papel fundamental no
desenvolvimento comercial do Vinho do Porto, aqui tendo
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VIDRARIA

António Ribeiro
Barbosa & Filhos, Lda.

Todos os Materiais em Vidro para Construção Civil

Rua das Silvinhas, 254/258 - 4415-117 Sermonde - V. V. Gaia
Telf. 227 641 957 / 227 410 017 - Fax: 227 410 018

Email: vidrariabarbosa@gmail.com

Silva Loureiro e Dias, Lda.
Serviços de Construção Civil

trolha  *  pintor  *  carpinteiro

Rua Caetano de Melo, 460 - 3.º Esq. Oliveira do Douro
4430-267 Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 752 318   *   Telemóvel: 913 089 961

fffffarmácia de sssssalgueiros

rua de salgueiros, 926 w canidelo w 4400-572 vn gaia
tel. 227 819 012 w fax 227 819 013

proprietária e direcção técnica de:
dr.ª liseta maria dias sá camboa

Rua Comendador Inácio de Sousa, 432 - Vilar de Andorinho
4430-362 Vila Nova de Gaia  *  Telef. 227 846 237   *   Telm. 938 715 747

FABRICO PRÓPRIO

Rua Quinta Heras 22, Canidelo
4400-668 VILA NOVA DE GAIA
Tlf. 222 442 770 * Fax. 222 442 770
Telm. 934 20 45 04
www.salaolondres.com
email: candido@salaolondres.com

•Barba •Tratamento de Barba
•Colorações •Corte de

Cabelo •Cosméticos •Mani-
cure •Salão para Homens

•Tratamentos Capilares
•Penteados permanentes site: www.tofivela.com

rua estrada da rainha, 445
4410-030 serzedo
vila nova de gaia
portugal

tel.: +351 227 537 380
fax: +351 227 537 389

email: geral@tofivela.com
email: comercial@tofivela.com

Fab. de Fivelas e aplicações para a Ind. de Marroquinaria e Calçado

se fixado no século XVIII a Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, e os armazéns
das diversas companhias exportadoras.

No século XIX, a cidade esteve no centro de
batalhas significativas tanto na Guerra Peninsular
como na Guerra Civil Portuguesa (1828-1834), quando
uma vez mais o Douro marcou a fronteira entre os
beligerantes. Data deste segundo conflito o
desenvolvimento e reputação de uma das imagens
de marca da cidade, a fortificação da serra do Pilar,
durante o cerco do Porto.

Da junção de Gaia e Vila Nova ao presente
No final das guerras liberais, Gaia e Vila Nova

foram finalmente agraciadas com autonomia política,
e ao fundirem-se nasceu o actual concelho de Vila
Nova de Gaia, em 20 de Junho de 1834.

Embora autónoma, o fluxo de trânsito entre as
duas margens do Douro continuou a aumentar. A partir
deste momento a história da cidade confunde-se com
a história das suas pontes. A Ponte Pênsil, concluída
em 1843 for a primeira ligação permanente. Em 1877
inaugurou-se a primeira travessia ferroviária para a
margem norte com a Ponte D. Maria Pia. Seguiu-se a
construção da Ponte D. Luís I, terminada em 1886.
Passaram 77 anos conturbados até que em 1963 a
emblemática Ponte da Arrábida foi colocada em
funcionamento, projecto do engenheiro Edgar
Cardoso, que seria responsável igualmente pelo
projecto de substituição da travessia ferroviária com
a construção da Ponte de S. João em 1991. Mais uma
vez, o forte crescimento populacional forçou o aumento
das ligações entre as duas margens. A Ponte do Freixo
concluída em 1995 e a Ponte do Infante, em 2003 são
as mais recentes travessias a servirem o concelho.

O crescimento populacional e económico da
cidade teve paralelos com os períodos de construção
das pontes. Com inúmeras indústrias a fixarem-se na
vila nos finais do século XIX, e o grande aumento
populacional na segunda metade do século XX, foi
finalmente elevada a cidade em 1984.

Geografia
Com 168,7 km² de área é o maior concelho do Grande

Porto. Subdividido em 24 freguesia, está limitado a norte
pelo município do Porto, a nordeste por Gondomar, a sul
por Santa Maria da Feira e Espinho e a oeste pelo oceano
Atlântico. Este contexto permite-lhe ser um concelho de
grandes contrastes, entre zonas interiores, rio e mar,
bem como entre áreas urbanas, industriais e rurais.

Em termos aquíferos para além das marcantes orla
atlântica e a zona fluvial do Douro, atravessam o concelho
inúmeras ribeiras. Destaca-se ainda o rio Febros, que
atravessa as freguesias de Pedroso e Avintes.

Embora com uma morfologia acidentada e muito
desnivelada, o ponto mais alto do concelho situa-se a
261 m. Entre outros pontos, podem-se ainda citar o Monte
da Virgem e a Serra de Canelas.

Os depósitos marinhos mais elevados situam-se,
actualmente pelo 100-110 m e 120-130 m. Considerados
Pré-Sicilianos surgem com frequência, apresentando
geralmente uma grande espessura, como é possível
observar em Canelas. O nível de praia imediatamente
inferior (80-90m) encontra-se essencialmente no norte
do concelho, na área de Canidelo e Afurada e ainda na
freguesia de Arcozelo.

Paralelamente à linha da costa actual, surgem-nos
pequenos retalhos do nível de 60-70 m de altitude,
enquanto que o de 30-40 m se estende quase numa
mancha contínua, desde Lavadores até ao limite sul do
concelho. Entre a Praia da Madalena e a Praia da Granja,
surgem-nos alguns depósitos a 15-30 m, enquanto que
os de 5-8 m só é possível observá-los numa área muito
localizada entre a Praia de Valadares e a Praia de Miramar.

Relativamente aos materiais constituintes dos
depósitos de praia da plataforma litoral, a inexistência de
estudos sobre as suas características sedimentológicas
não permite uma abordagem tão profunda quanto seria
desejável.

Todavia pode referir-se que na generalidade se
verifica um predomínio de calhaus de quartzo e quartzite,
relativamente bem rolados, apresentando dimensões
várias nos diferentes níveis de praias e por vezes no
mesmo depósito, encontrando-se envolvidos num mate-
rial arenoso mal calibrado e ainda uma matriz argilosa.

Presentemente é o terceiro município mais populoso
de Portugal, e o mais populoso na região Norte, com 307
444 habitantes (2006), dos quais 178 255 são residentes
urbanos, distribuídos essencialmente em Mafamude,
Santa Marinha e Afurada, as três freguesias que formam
a cidade de Vila Nova de Gaia.
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ELÍSIO & AZEVEDO, LDA.

Rua Nova de S. Miguel ***** 4415-766 OLIVAL VNG
Telefone: 22 763 71 80 ***** Fax: 22 763 71 89

CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS

CARPINTARIA GERAL

 R D. João Castro 115, Miramar
4405-048 V. N. Gaia * Telf.227 627 637

www.girassol.com.pt * email: jigirassol@gmail.com

NOVO HORÁRIO:
Seg. a Sex. - 8h00 às 19h30 / Sáb. - 9h00 às 19h00

Serviços Disponíveis
Escola de Pais * Oficina de Artes * Festas de Aniversário * Baby-Sitting ao

Domicílio * Noite de pais (as crianças ficam em segurança, que nós proporcionamos
um serão agradável ao seu filho - primeira 6.ª feira de cada mês das 19h30 à 01h)

Jardim-de-Infância e
Centro de Apoio Pedagógico

Externato Pedro Nunes

TM

Existe no concelho há 44 anos. E lutam
contra a maré. Sacrifício e esforço são
características dos alunos. Poucos. Mas, ao
contrário de muitos, preparados para o que o
futuro lhes reserva...

- Quantos alunos tem o Externato Pedro
Nunes?

LM - Temos poucos. Cerca de 100.
- Quais são os cursos que vocês leccionam?
LM - Os do ensino secundário.
- Qual  é o curso mais procurado?
LM - Temos tido igual procura, mas o que estamos

melhor preparados é o Ensino Regular. Temos muita
experiência, mesmo, neste ensino.

- Quer desmistificar o conceito de externato?
LM - Não é desmistificar o conceito de externato. É

mais definir o conceito de ensino público e ensino privado.
Essa é que é a questão. Digamos que hoje em dia, o
ensino público tem uma vertente que é socializar. No
privado essa vertente é ensinar. As pessoas vão para o
ensino público mais para ter um mínimo de educação, um
mínimo de socialização do que propriamente para
aprenderem. Essa é a grande diferença. E cada vez vai
ser mais diferente.

- Então isso quer dizer que o privado é uma
mais valia.

LM - É uma mais valia para quem quer efectivamente
aprender. Sair com boas bases. Para quem quer
efectivamente aprender.

- Mas o ensino privado não acaba por
ostracizar os alunos menos beneficiados
economicamente?

LM - Ostracizar? Não. Até porque há apoios,
nomeadamente do Ministério da Educação.

- Quais são os grandes problemas que o
Externato tem enfrentado?

LM - A baixa de alunos. Essencialmente devido às
reformas do ensino que têm acontecido. Há uma mudança
de medidas educativas. Aquele esforço que havia há uns
anos que as pessoas íam para o ensino nocturno - que
muitas vezes não jantavam e vinham directamente da
empresa para aqui - que queriam efectivamente aprender,
valorizar a sua vida e o seu trabalho, deixou de existir.
Passou a haver aquela história das certificações. Hoje
em dia já não se premeia tanto o mérito...

- Está a falar do programa Novas
Oportunidades...

LM - Das Novas Oportunidades... da maneira como
elas estão...

- É contra o projecto?
LM - Não sou contra o projecto, mas contra a maneira

como está a ser implementado.

- Acha que afectou a educação?
LM - Não foi só a educação. Afectou a sociedade e,

claro, também a educação. Antigamente, a pessoa com a
quarta classe demorava a tirar o nono ano, no mínimo
dois anos. Hoje em dia demora um a dois meses, com as
Novas Oportunidades. É evidente que não são todos
assim, não se pode generalizar. Não são todos assim. Há
escolas que estão a funcionar bem. Por outro lado, há
entidades - que nem se pode falar em escolas - que aí é
mesmo certificar 'à cabeça'.

- Como perspectiva então o futuro?
LM - É aquilo que nós tentamos fazer ver aos nossos

alunos. Eles têm de se desmarcar disto. De apostar em
questões essenciais. No método de ensino. Fazer os
possíveis e muitas vezes sacrificarem-se ao máximo
para conseguirem aquilo que querem.



notícias de gaia
25.jun.09 especial aniversário da cidade pág. 36

Rua Norton Matos 731, Gulpilhares * 4405-671 Vila Nova de Gaia
tlf 227 537 150 - fax 227 537 159 * email: graf.s.miguel@mail.telepac.pt

| Design Gráfico

| Pré-impressão

| Impressão

| Acabamentos

Comércio de Madeira e Derivados

r. covelo, 157
4410-285 canelas vng
tlf. 227 136 670
tlmvs. 917 538 522 / 914 396 762

*  Placas
*  Portas
*  Madeiras
* Orlas

Automóveis Seminovos e Usados
QUALIDADE – GARANTIA

STAND

Rua Professora Angélica Rodrigues, 53/83
4400-555 V. N. Gaia

 (próximo do Jardim Soares dos Reis na
direcção de Vilar do Paraíso)

TLF. 22 712 63 77 l FAX. 22 712 66 50
Email. info@standnovauto.com  l  Site: www.standnovauto.com

Comércio de Madeiras e
Derivados, Lda.

Armazém: 227 621 735
Fax: 227 530 503

Telemóvel: 917 572 205

Urbanização Industrial de Serzedo
Rua Chefe Couto Lote 13,
4410-065 SERZEDO VNG

Carlos de OliveiraCarlos de OliveiraCarlos de OliveiraCarlos de OliveiraCarlos de Oliveira

SantosSantosSantosSantosSantos

Octávio Barreto Costa
DERMATOLOGISTA

rua general torres, 1220 - 2.º sala 109 - edifício douro
* 4400-164 vila nova gaia *

tlf. 223 760 089     *     tlm. 965 850 218

O medo de ser Cristão
Noto, no seio do catolicismo, o receio de muitos asseverarem que são

discípulos de Jesus, quando se encontram fora do templo.
Outrora, as famílias numerosas, desejavam que, pelo menos um dos filhos,

abraçasse a vida sacerdotal. Mudaram-se os tempos e as atitudes, e agora até
alguns padres parecem receosos de fazer apostolado fora do templo.

Raro é deparar, nos locais de trabalho ou na escola, fiéis que vivam e
dêem testemunho da sua Fé.

Bem sei que a sociedade é laica e anticlerical, e que muitos intelectuais
cristãos fogem de escreverem temas doutrinários, e calam-se quando os
ensinamentos de Jesus são postos em causa ou renegados em público.

Lembro-me, com tristeza, a degradante atitude de conhecido político e
opositor à despenalização da interrupção voluntária da gravidez, ao não querer
declará-lo, no sítio próprio, porque, segundo disse, receava pôr em risco a
carreira política, dentro do partido.

Também é do conhecimento geral que raro é o católico que se aventura a
defender Cristo, em público, mesmo quando o auditório é favorável, sem se
sentir embaraçado.

Parece que temos - eu inclusive, - pejo de falar da nossa crença, e ainda
mais receio de escrever artigos apologéticos. A razão é o medo de sermos
rotulados de "beatos" e ficarmos irremediavelmente marginalizados de
"cenáculos" e tertúlias dos intelectuais da moda.

Há também quem considere que ser crente é ser de direita, ter ideias
conservadoras. Ora o cristianismo, se tivesse política, seria mais facilmente de
esquerda, que de certa direita.

O medo de perder oportunidades. O medo de falar de Cristo. O medo de ser
contrário ao: aborto, divórcio, eutanásia, homossexualismo, faz calar muitas
bocas católicas e evangélicas.

Admiro, de que maneira, quem afoitamente se declara crente e aproveita
as ocasiões para evangelizar. Aquele cuja língua não se gruda quando dá
testemunha de Jesus fora do templo.

Também admiro os políticos, as figuras públicas, que no parlamento e na
mass-media defendem e pautam a conduta, pela doutrina que professam,
porque são verticais; homens e mulheres sem medo.

Infelizmente, nos tempos que correm, é necessária a candeia de Diógenes,
para os encontrar.                                             Humberto Pinho da Silva

humbertopinhosilva@sapo.pt

O calvário de
General Torres

Hoje em dia esta muito
em voga a utilização de
transportes públicos. São
mais económicos que o carro
pessoal e todos queremos
ser amigos do ambiente! Se
essa alternativa for evidente
no orçamento familiar no fi-
nal do mês, melhor ainda.

Eu, por exemplo, durante
anos andei de camioneta.
Pela localização, hoje em dia
opto pelo comboio. É
cómodo, rápido e o mais
importante, é bastante em conta
quando comparado a outros meios de
transporte.

À semelhança de muitas outras
pessoas, a minha viagem termina na
estação de General Torres…

Refiro-me evidentemente à
viagem de comboio porque no que
respeita aos lanços de escadas
necessários de subir para chegar a
saída, a historia é diferente.

É, atrevo-me a dizer, inadmissível
que uma estação tão grande como a
de General Torres não tenha escadas
rolantes, um elevador, ou uma

qualquer alternativa a cinco lanços de
escadas.

Não falo especialmente por mim.
Subir e descer 64 escadas todos os
dias, às vezes mais que uma vez, já
foi mais cansativo, mas a realidade é
que para as pessoas mais idosas ou
com uma mobilidade mais reduzida
é uma tarefa morosa e complicada de
se executar.

Será assim tão complicada a
colocação de umas escadas rolantes
para que as pessoas se possam
deslocar com uma indiscutível
facilidade?        Patrícia Correia
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Todo o tipo de fotografia e video

R. Gonçalves de Castro, 160  *  4415-376 Pedroso - Carvalhos
Telf. 227 842 059  *  Telem. 965 846 136

Deolinda Pereira de Jesus Tavares
(ANTIGA CASA MARÇAL)

Fundada em 1942

TAPETES E CARPETES
ARRAIOLOS

FABRICO E RECUPERAÇÃO

Rua do Corvo, 494 Arcozelo VNG - Telef. 227 620 214
R. 5 Outubro 156 - Lj 8 Sirius Cedofeita - Porto - Telem. 914 066 557

(Junto à Casa da Música)

Crónica do tempo

que passa

Um clube virgem

monólogos
municipais

Sr. Desporto aposta
em novo campeonato

A nova relações públicas do
Benfica, Margarida Menezes,
fundou há cerca de um ano o Clube
das Virgens.

A este propósito, um matutino
de grande expansão nacional
alertou os leitores que o respectivo
clube tinha apenas uma aderente:
a sua fundadora, Margarida
Menezes, de 26 anos e, pelos
vistos, assumia a sua virgindade e
continua a assumir a sua forma de
estar na vida sexual: não há nada
para ninguém…

Claro que outros órgãos de
Comunicação "pegaram" na história
e cada um, no seu estilo, até
gozaram à grande e à francesa. A
verdade é que a Margarida não po-
dia ter arranjado melhor meio
publicitário: está a acabar de
escrever um livro e foi convidada
para trabalhar nas Relações
Públicas do S. L. e Benfica.

Começou por dar muitas
entrevistas e tornou-se mais
conhecida, após assumir a sua
virgindade publicamente.

Assim, Margarida Menezes, de
26 anos, já tem 25 "virgens" filiadas
no clube que fundou, residentes em
vários pontos do País, sendo a mais
velha de 32 anos, e, até uma
brasileira de São Paulo já aderiu -
imaginem!

Assim, tudo mudou na vida de

Margarida Menezes e muito em
breve vai fazer a primeira consulta
de ginecologia, com cobertura
televisiva.

Para completar a informação,
diga-se que esta jovem de 26 anos
era promotora de campanhas de
"marketing" social e "saltou" para
o quadro das Relações Públicas do
famoso clube lisboeta: Sport Lisboa
e Benfica.

Depois desta espécie de
aventura, o Clube das Virgens vai
registar, com toda a certeza,
algumas centenas de novas
filiadas.

Ora, todo o "macho latino" que
pretenda casar com uma mulher
virgem, já sabe, é só contactar o
clube.

Mas, não me perguntem onde
fica a sede, porque não sei. Estou
à espera de falar com a nova
relações públicas do "meu" clube
de sempre para ver se consigo uma
mais alargada informação.
Entendido? Mas, entretanto,
respeitem o referido Clube das
Virgens luso-brasileiras até ao
próximo jantar do Verão.

Como para tudo na vida é
preciso ter sorte… Portanto, a todo
o leitor que procurar uma das
associadas do novel clube, desejo-
lhe as maiores felicidades do
mundo!            Júlio Martins

José Guilherme Aguiar está de partida. Para perto, é certo!
Aceitou o desafio do PSD distrital e é o candidato social democrata à

Câmara Municipal de Matosinhos. Um concelho de caris socialista, mas
fraccionado. Com dois candidatos a dividir as hostes rosas (talvez a base do
grande trunfo de Guilherme Aguiar).

Vai ter a seu lado (mais uma vez) Nélson Cardoso que ocupa lugar de
vereador na oposição da camara de Matosinhos.

Visto por muitos como o sucessor natural de Filipe Menezes, Guilherme
Aguiar vai tentar a sorte no municipio vizinho, deixando a questão da sucessão
praticamente resolvida. Só praticamente porque na política o que é certo hoje,
amanhã pode ser questionável.

Primeiro foi apontado para Espinho. Mas foi o desafio de Matosinhos que
aceitou e que o fez 'deixar' o executivo de Gaia.

Importa deixar aqui uma palavra de apreço ao que, até hoje, manteve uma
relação de respeito e muita cordialidade com a imprensa regional. E neste
caso, acho que poderia falar por todos os vários títulos existentes em Gaia....

Ao longo destes anos de vereador primou pela pontidão com que respondeu
às solicitações. Mais ou menos efusivo - conforme o tema de conversa -
respondia-nos sempre. Reconhece e identifica-nos como poucos autarcas,
criando um laço de proximidade sadia com os jornalistas.

Temperamental q.b., frontal. Solidário e sensível às questões sociais. O
calcanhar d'Aquiles são alguns 'assessores' que pecam pela, digamos, pouca
competência! Ah! E a pontualidade também não é o ponto 'forte' deste vereador...
não é mesmo!!!

A paixão pelo desporto sobressaí a milhas de distância. Pelo futebol. Pelo
raguebi. Pelas camadas jovens. Ao longo dos meses manteve uma presença
assidua nas sedes das dezenas de clubes que proliferam na cidade.

Mas liderou ainda os pelouros da acção social, da saúde e da protecção
civil. Assistiu e resistiu às sessões solenes - e longas - dos bombeiros. Deu
rosto ao dia do idoso (que transformou em mês). Inovou com a escola de
raguebi e com o ensino de matemática e do portugues.

A autarquia deixa de ter um gaiense no executivo, 'cedendo-o' para outras
lutas partidárias. Não sei se a população gaiense estará muito de acordo,
mas....

Fica o registo público. Porque o que é bom deve ser evidenciado... e já
agora... copiado...         Tânia Tavares
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compra e venda

 Recheios de Casa  Ouro, Prata, Jóias  Antiguidades
 Hi-Fi, Televisores  DVD e Telemóveis
 Móveis Soltos  Mobílias Completas

Farmácia Gândara
Propriedade e Direcção Técnica: Dr. Júlio Canedo

Especialidades Farmacêuticas
Medições Analíticas

Rua Velha dos LAgos, 53 - Vilar do Paraíso
4405-886 V. N. Gaia   Tel. 22 716 24 51   Fax 22 716 24 52

Carpintaria da Madalena, Lda.
Carpintaria Geral

Roupeiros por medida
Cozinhas

rua do monte, 148   *   4405-734 vila nova gaia *
tlf. 227 124 021     *     fax. 227 136 023

comércio de sucatas

r. dos terços, 606  * 4410-236 canelas vn gaia * tel/fax. 227 137 405
r. das pedreiras cadavão, 937 * 4405-805 vilar do paraíso  *  telf. 227 111 112

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE GAIA
Notário Dr. Costa Santos

Avenida da República, 1326, 3.°, 4430-129 - Vila Nova de Gaia

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Notícias de Gaia n.º 459 de 25 de Junho de 2009

Joaquim Manuel Pereira de
Oliveira, colaborador autorizado pelo
notário Alberto da Costa Santos, com
Cartório Notarial sito na Avenida da
República, 1.326, 3.°, freguesia de
Mafamude, município de Vila Nova de Gaia.

Certifico para efeitos de
publicação que por escritura de hoje
iniciada a folhas setenta e oito, do livro trinta
e três - M, deste Cartório, foi celebrada uma
escritura de Justificação em que foram
justificantes Joaquim de Almeida
Carvalho (NIF 163528870 - B. I. 3894982,
de 17/07/01, Lisboa) e mulher Amália de
Sousa Ferreira (NIF 163528888),
casados na comunhão de adquiridos,
residentes na rua de Ramos, 470, freguesia
de Canelas, deste município, donde ele é
natural sendo ela da de Grijó, deste
município, que declararam:

Que, com exclusão de outrem, são
donos e legítimos possuidores do seguinte
prédio rústico:

Terreno a mato, com a área de
oitocentos e dezanove metros quadrados,
sito no lugar do regato, à rua de Ramos,
freguesia de Canelas, mencionada, a
confrontar do norte com Manuel Rodrigues
da Silva, do sul com a rua de Ramos, do
nascente Irene Carolina Magalhães Antunes
e do poente com construções Albarrosa,
Lda, inscrito na respectiva matriz sob o artigo
1461, em nome do justificante, com o valor
patrimonial tributário de 247,40 •, omisso
na Segunda Conservatória e na Primeira
Conservatória do Registo Predial de Vila

Nova de Gaia a cuja área pertence e a cuja
área já pertenceu, respectivamente.

Que não são detentores de qualquer
título que legitime o domínio do mesmo, pois
foi por eles adquirido por volta de mil
novecentos e oitenta e um, ainda como
omisso, a Cesário Sousa Costa e mulher
Bernardina Domingues Barbosa, casados
na comunhão geral, residentes que foram
na rua Cesário Ferreira Costa, 26, freguesia
de Canelas, citada, por contrato verbal de
compra e venda nunca chegou a ser
formalizado.

Que, não obstante isso, têm usufruído
o indicado prédio, roçando o mato e outros
arbustos, participando-o à matriz,
praticando, enfim, todos os actos
correspondentes ao direito de propriedade
plena, ininterruptamente, com ânimo de
quem exercita direito próprio, na convicção
de não lesar o direito de outrem, à vista e
com conhecimento de toda a gente e sem
posição de ninguém, de forma pública,
contínua e pacífica, e tudo isto por um lapso
de tempo superior a vinte anos.

Que, assim, adquiriram o identificado
prédio por USUCAPIÃO, modo esse que,
por natureza, não é susceptível de ser
comprovado pelos meios extrajudiciais
normais.

Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial
de Alberto da Costa Santos, oito de Junho
de dois mil e nove.

O colaborador autorizado,
a) assinatura ilegível

REGISTO: PA0 1374/2009

No poema Miragaia, conta assim a história:

Perguntas-me o que miro!
Traidor rei, que hei-de eu mirar?
As torres daquele alcaçar,
Que ainda estão a fumegar.

Se eu ali tão ditosa,
Se ali soube o que era amar,
Se ali me fica alma e vida...
Traidor rei, que hei-de eu mirar!

Pois mira, Gaia! E dizendo
Da espada foi arrancar:
Mira, Gaia, que esses olhos
Não terão mais que mirar.

Foi-lhe a cabeça dum talho
E, com o pé, sem olhar,
Borda fora empurra o corpo...
O Douro, que os leve ao mar!
Almeida Garrett

Vida e obra de S. Paulo em teatro
Para comemorar os 2.000 Anos do nascimento de S. Paulo, o Papa Bento XVI

decretou que o Ano Litúrgico 2.008/9 fosse dedicado ao Apostolo das nações. Para

alem de outras actividades paulinas já realizadas. Os padres Luís Vieira, Francisco

de Jesus, Irmão Eduardo e Emanuel Brandão, os três primeiros da Sociedade

Missionária da Boa Nova e o quarto pároco de Valadares, pensaram em levar à cena

uma peça de teatro sobre S. Paulo. A peça foi escrita pelo padre Luís Vieira. Os

ensaios foram no Salão Paroquial, sob a orientação da professora. Aposentada

Maria Armandina Espírito Santo. Depois dos ensaios e para comemorar tão cele-

bre data, a peça teatral sobre São Paulo, vai ser representada no próximo dia 29 de

Junho pelas 21h30, no Salão Nobre dos Bombeiros de Valadares. Os espectadores

para além do espectáculo vão ficar surpreendidos com o que lhes vai ser apresentado,

vá lá para dizer como foi!.. Manuel Carvalho

Perguntas-me porque choro!
Traidor rei, que hei-de chorar?
Que o não tenho nos meus braços,
Que a teu poder vim parar.
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MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
PORTUGAL

FILATELIA
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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

trav. das sete estrelas, 178 - 1.º Dir. - Oliveira do Douro
4430-549 Vila Nova de Gaia
Tlf: 227 829 969   *   Tlm: 914 065 651

Nuno Fernando Silva
Unipessoal, Lda.
Executa todo o tipo de trabalho c/ tractores, camião,
retroescavadora p/ aterros e desaterros e cisterna p/

esvaziamento e limpeza de fossas e limpa bermas.
Fornecedor de todo o tipo de areias e terras para jardins.

A presente emissão procura estabelecer uma ponte
cultural entre Portugal e a Turquia através de cerâmica.
Esta arte, comum aos povos português e turco, e que
remonta aos primórdios da nossa civilização, revela, na
sua evolução, as varias influencias sofridas pelas
relações interculturais e constante assimilação e
reinterpretação de cada povo, na procura de modos de
expressão próprios. Rendidos ao fascínio desta bela
cerâmica, sxoticamente decorada, que chegava do
Oriente, os artesãos portugueses cedo começam a
reproduzi-la. No inicio seguiram de muito perto os seus
modelos de inspiração mas, a partir do século XVII, com
a crescente estilização dos motivos começa a emergir
uma gramática decorativa própria. Numa das imagens
que constituem esta emissão pode apreciar-se uma
graciosa lâmpada de mesquita em cerâmica Iznik, do
século XVI. No colo figuram alguns caracteres em árabe,
provavelmente de algum texto religioso. No bojo, decorado
com motivos vegetalistas em azul cobalto, turquesa, verde
e vermelho, observavam-se três anéis de suspensão.
Peças como esta eram encomendadas por sultões e
emires para decoração de mesquitas e mausoléus, onde
ficavam suspensas acima do nível da vista. Na outra
imagem vemos um belíssimo pote de forma cilíndrica
com asas, produto da cerâmica portuguesa do inicio do
século XVII. Pintada a azul, a decoração baseia-se em
motivos geométricos e vegetalistas estilizados, surgindo,
no colo, os famosos "caracóis barrocos"

Europa Ano Internacional Da Astronomia
Em Março de 1610, o matemático, físico e astrónomo

italiano Galileu Galilei publicou um livro denominado
"Mensageiro Celeste" (Sidereus Nuncius). Nessa obra,
Galileu dá conta das suas primeiras observações
astronómicas feitas com um telescópio: as montanhas e
as crateras na Lua; as estrelas da Via Láctea e os satélites
de Júpiter. Mais tarde, Galileu pôde ainda observar os
anéis de Saturno (ainda que não os tenha identificado
como tal), as fases de Vénus e as manchas solares.
Estas observações vieram alterar a visão que se tinha
tido ate então do Universo, e colocaram em causa a
perspectiva aristotélica: a lua não é uma esfera perfeita ;
a Terra não é o único planeta a ter satélites naturais; e
talvez, a mais importante observação de todas, Vénus
tem fases. o que permitiu concluir que este planeta orbita
em torno do Sol e não da Terra. Eis a herança de Galileu
para as gerações futuras: o telescópio e a analise das
observações.

 E esta herança que se pretende homenagear e
celebrar esta ano. Assim a União Astronómica
Internacional (UAI) e a UNESCO promovem a
organização, em 2009, do Ano Internacional da Astronomia
(AIA2009). O AIA2009, sobre o lema "Descobre o teu
Universo", é uma celebração global da astronomia e da
sua contribuição para a sociedade e para a cultura, e
pretende estimular o interesse a nível mundial não só na
ciência astronómica, mas na ciência em geral, com par-
ticular indecência nos jovens. Em Portugal, a organização
do AIA2009 foi assumida pela Sociedade Portuguesa de
Astronomia que conta com o apoio da Fundação para
Ciência e Tecnologia, da Agência Nacional Ciência Viva e

da Fundação Calouste Gulbenkian. Durante este ano, a
comissão nacional para o AIA2009 espera, em particular,
poder divulgar o trabalho que tem vindo a ser realizado
por portugueses no campo da astronomia. A emissão de
selos que aqui se apresenta também tem este cunho.
Entre as actividades previstas para Portugal destacam-
se entre outras, as palestras, as sessões de observação
astronómica, a realização de exposições, as acções de
formação para professores, os concertos musicais, os
concursos, etc. De notar que será ainda publicada uma
tradição portuguesa do "Mensageiro Celeste", num
conjunto de muitas outras iniciativas a decorrer em mais
de 250 instituições nacionais já associadas ao AIA2009,
entre elas os CTT.

50 Anos do Santuário Cristo Rei
Com a presente emissão filatélica os CTT associam-

se á celebração do 50°aniversario da inauguração do
Santuário do Cristo Rei, reconhecendo assim o seu valor
histórico e religioso. A inspiração da construção nasce
no Brasil, em que 1934, quando o cardeal D. Manuel
Gonçalves Cerejeira visita o Rio de Janeiro, onde se
ergue a imagem de Cristo Redentor. Para alem deste
facto, as razoes motivadoras da sua edificação estão
bem evidentes nas Cartas Pastorais do Episcopado de
1937/46/59. O aumento do desprezo por Deus, verificado
em alguns países de tradição cristã, motivou os bispos
para a construção do monumento como sinal de afirmação
da fé dos portugueses. A invocação escolhida para a
imagem de Cristo foi motivada pelas concepções
doutrinais e espirituais daquele tempo, fortemente
marcadas pela Acção Católica. Este movimento laical,
fundado pelo Papa Pio XI (1922-1939), assentava no
carácter militante, transversal a todos os segmentos sócio
- profissionais, cujos membros deveriam instaurar a
mística do Reinado Social de Cristo, condição essencial
para assegurar a paz, fortemente abalada pelas ideologias
dominantes, difundidas por regimes políticos de grandes
potências europeias. A mística da Acção Católica dava
assim importância ao primado do espiritual sobre o tem-
poral, do qual nasceria um humanismo de rosto cristão,
alternativo aos emergentes sem quaisquer referencias
ao transcendente. Também o Apostolado da Oração,
movimento que tem como missão a divulgação do culto
ao Sagrado Coração de Jesus, participa activamente na
ideia da construção sendo, posteriormente, o grande
responsável pela Campanha de Angariação de Fundos.
Em 1939, com o inicio da II Guerra Mundial, o projecto
ganha novo sentido e vigor. Os bispos, reunidos em Fátima
a 20 de Abril de 1940, fazem voto de erguer uma imagem
ao Sagrado coração de Jesus, "Rei e centro de todos os
corações", caso Portugal fosse poupado da guerra.

(2) ESPANHA
Um selo de 0,62 euros
dedicado ao tema "Ano Internacio-
nal da Astronomia.

SELOS DOS CTT COMEMORAM 800 ANOS DA ORDEM DOS FRANCISCANOS SANTO
ANTÓNIO DE LISBOA FOI UM DOS NOMES GRANDES DA INSTITUIÇÃO FUNDADA POR
FRANCISCO DE ASSIS
Emissão conjunta Portugal Turquia
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Parque Industrial do Seixal
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