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Autárquicas já
animam o município

Fernando Andrade

quer Piscina e Biblioteca
para Canidelo PÁGS. 12 a 14

Ao som da Banda de Avintes dezenas de
colectividades gaienses encheram a
pista tartan do novo estádio municipal.
Uma a uma desfilaram de estandarte em
punho perante uma plateia de centenas
de espectadores. Muitos aproveitaram a
tarde de sol para conhecer o novo
equipamento desportivo que fica 'colado'
ao Parque da Lavandeira, em Oliveira do
Douro. PÁG. 16

Estádio
Municipal

inaugurado
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O 'Perosinho Cultural' é já uma tradição para a
freguesia de Perosinho e desta vez não podia ser
excepção. Pelo 11º ano consecutivo a rua das
Colectividades recebeu a conhecida 'Festa da Vila',
a grande festa anual da freguesia de Perosinho
onde, durante nove dias, todas as colectividades
se unem, organizando um evento gastronómico e
cultural de referência.

"Este é o 11 ano e isto é um trabalho
desenvolvido pela junta de freguesia, como órgão
dinamizador e coordenador e pelas colectividades
da freguesia. Há o grupo musical, temos a
associação recreativa, o triatlo, o rancho folclórico,
a biblioteca, a associação recreativa e cultural e o
futebol. Também temos o apoio de organizações
de carácter social, o caso do centro social. O triatlo
também, não tem serviço de refeições mas faz uma
amostra e regula as suas actividades", quem o diz
é José Moreira, coordenador das colectividades.

A semana cultural, repleta de motivos de inter-
esse e cariz cultural, gastronómico e de lazer, tem
para oferecer aos participantes na festa, um
variadíssimo leque de actividades e
entretenimento.

Esta é uma iniciativa que fomenta a interacção
entre a população e as colectividades da freguesia,
organização pioneira da autarquia local.

Perosinho em festa
Mas nem só de festa trata a

semana cultural de Perosinho
"temos também uma exposição na
biblioteca de artes plástica de
muita boa qualidade, dos artistas
de Gaia e uma exposição de
artesanato também com alguns
quadros".

O objectivo do Perosinho Cul-
tural passa por "angariar fundos
para as colectividades. Cada
colectividade tem a
responsabilidade de arranjar um
espectáculo, de forma geral
gratuitos. Hoje excepcionalmente
temos como artista nomeada a
Rute Marlene, espectáculo
oferecido pela Câmara Municipal
de Gaia", explicou José Moreira ao
Notícias de Gaia.

Luís Filipe Menezes,
presidente da Câmara Municipal de Gaia esteve
presente na festa, congratulando todas as
associações, a par de José Ramos Pais, edil da
Junta de Freguesia de Perosinho.

O Notícias de Gaia tentou contactar o presidente
perosinhense, mas o autarca não se mostrou

disponível para responder a quaisquer perguntas.
No final da festa fica a sensação de realização

e de dever cumprido já que "a melhor divulgação é
o contacto entre as pessoas. Estamos muito
satisfeitos" afirmou o coordenador das actividades
e colectividades.                        Patrícia Correia
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David T. Santos Barroso

    Rua da Bélgica 324, Canidelo * 4400-044 Vila Nova de Gaia
Telefone: 227 810 207  *  Telemóvel: 962 659 235

ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MÁQUINAS DE LAVAR
ROUPA E LOUÇA  *  MÁQUINAS DE SECAR
ARCAS CONGELADORAS E FRIGORÍFICOS

JOÃO GUILHERME
PEREIRA RODRIGUES

    Rua da Bélgica 2923 R/C, Canidelo
4400-055 Vila Nova de Gaia

Telf: 227 812 355  *  Telm: 969 028 166
Email: joao.g.p.rodrigues@sapo.pt

Despachante Oficial

Rua Particular do Fojo 64, Canidelo
4400-264 Vila Nova de Gaia

Telf. / Fax. 223 757 068 * Telem. 917 290 921

PEIXARIA DE
LAVADORES

    Rua da Bélgica 112 - Lavadores - Canidelo
(junto Hotel Casa Branca) * Telf: 227 813 342

4400-044 Vila Nova de Gaia

Toda a qualidade de peixe
fresco e congelado

do fojo
Área de Serviço Nó do Fojo

Rua Nova do Fojo, 399 CANIDELO  *  4400-232 Vila Nova de Gaia
Telf. 227 814 303  *  Fax. 227 710 443  *  Email: bpfojo@sapo.pt

10 dias de animação no
Centro Histórico

Dança, teatro e outras artes de
palco e de rua vão invadir literalmente
o Centro Histórico de Gaia a partir
desta quinta-feira, para 10 dias de
animação gratuita no âmbito da
programação "Gaia - Capital da
Cultura do Eixo Atlântico 2009?. O
evento, designado I Mostra de Artes
Performativas de Gaia, apresenta
espectáculos para todas as idades
e da mais diversa origem artística,
contando com a participação da
escola de dança Ginasiano, assim
como da sua companhia de dança
Kale, do Teatro De Ferro, cuja
actividade assenta na fusão do teatro
de marionetas, movimento e
multimédia, da associação cultural
La Marmita, que conjuga dança-
teatro e música-teatro.

Destaque para a presença do
conceituado coreógrafo italiano
Cláudio Stellato, entre outros artistas
que se apresentarão ao público du-
rante as 10 noites. O vasto programa
propõe um roteiro diário diversificado,
com actividades nos vários
equipamentos e locais do Centro
Histórico, indo ao encontro de uma
crescente política de animação cul-
tural e revitalização da parte mais
antiga da cidade, hoje em dia um
importante pólo turístico do Norte.

Esta mostra decorre de 9 a 18 de Julho e estará
dispersa por vários palcos, desde as ruas do
Centro Histórico até às salas e espaços daquelas
companhias, situadas na zona, passando pelo
Largo do Convento Corpus Christi, mesmo em
frente ao Cais de Gaia e terminando na Rua
Guilherme Braga, em frente ao Espaço Sacra-
mento, com "A Festa", espectáculo que funde a
dança com as tradições.

No caso específico dos espectáculos de rua, a

I Mostra de Artes Performativas aposta na ida directa
ao encontro do público para surpreender e chamar
a atenção sobre o que se passa em diferentes
locais, bem como sobre a própria "Capital da
Cultura" que decorre até final de Agosto. A sua
programação contempla iniciativas em áreas
variadas como a literatura infanto-juvenil, as artes
plásticas, a música pop-rock e clássica, debates
e, entre outros, feira do livro, na maioria de acesso
livre.

Duas ideias
A aproximação das eleições

legislativas e autárquicas deveria
permitir uma reflexão mais alargada e
séria sobre o nosso sistema eleitoral.

De facto, o desprestígio em que hoje
se encontram os partidos políticos, as
formas normalmente ínvias de
preenchimento das listas de deputados,
escolhendo normalmente os mais
enfileirados com as direcções
partidárias e não os melhores para a
função, estes e outros problemas têm,
decididamente contribuído para o
enfraquecimento da democracia.

A crítica aos partidos não questiona
o sistema democrático representativo,
que, embora com muitos problemas, é o
melhor que existe, nas palavras
avisadas de Winston Churchill. Mas algo
há que fazer para melhorar o sistema
político português.

Duas ideias: Primeiro, o Estado não
deveria financiar os partidos políticos.
Como qualquer instituição civil, deveriam
ser autónomos financeiramente e não
viverem à sombra do orçamento. Regras
claras e controlo eficaz! Em segundo
lugar, uma centena de deputados por
círculos uninominais, logo um parlamento
mais responsável e eficaz.

Apenas duas ideias. Mas são elas
que vão mudando o mundo.

Artur Villares

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

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

O Maior Coleccionador de
Balanças do Mundo e da

Electrocerâmica do Candal

projectos, instalações e reparações eléctricas

Instalações eléctricas

Ar condicionado e ventilação

Telecomunicações / Domótica / Automação Industrial

António Ferreira
919 191 147

Loja/Armazém: Alameda D. Pedro V, 83  *  4400-115 Mafamude - V N Gaia
Sede: Rua Nova das Pedreiras, 158  *  4400-523 Canidelo - V N Gaia

Sob organização da Quercus,
Ambientalistas, economistas,
juristas e outras personalidades
discutiram nos passados dias 4 e 5
de Julho, em Vila Nova de Gaia, a
vizinhança global, preparando-se
para assinar a Declaração de Gaia
(Gaia Commitment), documento que
pretende ser a base para a gestão
do "Condomínio da Terra".

Personalidades de renome
internacional deslocam-se a Portu-
gal para participar no Forum do
Condomínio da Terra, lançado por
Paulo Magalhães, jurista e
ambientalista português. O encontro
teve lugar na Praça do Eixo Atlântico

Condomínio
da Terra

disciplina jurídica do ambiente. Para
os cultores dos saberes tradicionais,
é um direito de segunda ordem,
cultivado por engenheiros,
economistas, biólogos, etc.
Compreende-se esta atitude. O
direito do ambiente transportava,
desde logo, propostas subversivas,
modestamente subversivas:
retroactividade de normas
ambientais, inversão do ónus de
prova, responsabilidade por danos
ambientais, vizinhança ambiental".

Paralelamente, decorreram no
mesmo local dois espectáculos
denominados "Sound Gaia", com
artistas que se juntaram à causa.

www.earth-condominium.com/pt/

(junto ao El Corte Inglés)
em Vila Nova de Gaia.

Para além de alguns
dos mais importantes
a m b i e n t a l i s t a s
internacionais que se
deslocaram a Portugal
propositadamente para
assinarem a Declaração
de Gaia, o Forum contou
com a leitura de um texto
enviado pelo Professor
Gomes Canotilho,
constitucionalista que se
juntou à causa.

Para Gomes
Canotilho "O direito do
ambiente colocou e
coloca questões
impertinentes ao direito
clássico que ainda hoje,
em muitos sectores, se
recusa a levar a sério a

E depois do S. João, nada melhor do que o S. Pedro para não se perder a
folia.

Este ano, em formato alargado, a Afurada recebeu milhares de pessoas
que se associaram aos festejos. Em qualquer dos dias, semana ou fim-de-
semana, a rua principal da freguesia recebeu gente de 'fora' curiosa e ávida.

S. Pedro continua
a atrair milhares

Fosse para ouvir os conjuntos musicais. Fosse para conhecer as novas
tendências da moda espalhadas pelas inúmeras 'barracas fashion'.

Claro que, como todos os anos, os pontos altos foram o fogo-de-artifício
e a procissão. E se no primeiro evento quase que a freguesia 'estourava' com
tanta gente, no domingo até parecia que o território tinha crescido com milhares
a seguir o santo padroeiro pelas ruas da freguesia.

Quem não assistiu tem pelo menos uma garantia: para o ano há a mais!
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João M. Martins
e Silva, Lda.

CONSTRUTOR CIVIL

Rua da Cova da Silva 232, Canidelo
4400-431 VILA NOVA DE GAIA

Telf./fax: 227 811 290  *  Tlm: 96 233 76 64

Rua da Pedra Alta, 95
4400 Canidelo | Vila Nova de Gaia

AUGUSTO LOURENÇO
TELM: 91 948 59 25

Augusto Lourenço
& Carvalho, Lda.
Mármores e Granitos

Marmoriteiros
MACHADO

Travessa Nova do Picão, 125 - Canidelo
4400-526 Vila Nova de Gaia

Telf./Fax: 227 813 912

Pavimentos - Degraus - Soleiras e Fachadas
Todos os revestimentos a marmorites

Rua Nova do Paniceiro 9, Canidelo * 4400-522 VILA NOVA DE GAIA
Telf. 227 810 800

Drovil
Materiais de Construção, Lda

Drogas - Ferragens - Ferramentas - Materiais de Construção

Telef: 227 812 558
E-mail: casaraopraia@iol.pt

www.restaurantecasarao.com

Rua Arca de Noé, 1060
Canidelo (Praia de Salgueiros)
4400-367 Vila Nova de Gaia

COZINHA REGIONAL

Mais de 350 alunos que frequentam o projecto
'Divertir com o Saber' participaram no 'Campeonato
de Jogos de Matemática' realizado pelas
empresas municipais Gaianima e Gaiasocial, nas
instalações da EB 2/3 de Santa Marinha.

Na competição deste ano, os alunos
submeteram-se a provas que passaram pela
escrita, robótica, jogos tradicionais e 'origamis'
através das quais puseram em prática os
conhecimentos adquiridos ao longo do ano lectivo.

"Este projecto resulta da capacidade de juntar
o trabalho de muita gente que trabalha em acção
social, com especial realce para as técnicas da
Gaiasocial, com a colaboração das famílias e a
garantia de um diálogo permanente sobre o que
interessa aos bairro sociais", afirmou Nelson
Cardoso. De resto, "desta conjugação de esforços
e capacidade de diálogo resulta o progresso e o
bem-estar dos jovens, que transmitem que estão
bem e que é bom participar neste evento",
acrescentou.

O administrador da Gaianima evidenciou, a
propósito, a "relação boca-a-boca espantosa" que
tem contribuído para a evolução deste projecto:
"Os jovens entendem o valor que este projecto tem
para as suas vidas e transmitem esta mensagem
uns aos outros".

Campeonato de Jogos de Matemática

Nelson Cardoso anunciou, ainda, que é
intenção do município integrar outros jovens neste
projecto, mesmo que não habitem os
empreendimentos sociais.

O 'Campeonato dos Jogos da Matemática'
configura o momento mais significativo do projecto
'Divertir com o Saber', que este ano viu duplicado o
número de alunos nas salas de Matemática e
alargou ao âmbito aos empreendimentos sociais
do Balteiro e Lever, para além de ter introduzido a
componente de Português.

'Divertir com o Saber' é um projecto pioneiro
em Portugal e na Europa que pretende criar
igualdade de oportunidades a todas as crianças
que frequentam o 1º ciclo. Insere-se num plano
integrado de desenvolvimento local, que actua na
área da intervenção social, desenvolvida nos
últimos anos pela autarquia de Gaia.

Fruto de uma visão humanista e
intervencionista, este projecto que conta com a
Escola Superior de Educação como parceiro prin-
cipal consiste no ensino lúdico da Matemática nos
empreendimentos de habitação social do concelho
e tem obtido resultados ímpares no
aproveitamento escolar das crianças.

Proporcionar a estes alunos momentos de
partilha, (re)descoberta de saberes de âmbito

interdisciplinar, com especial enfoque na
Matemática e Português, onde as crianças têm
particulares dificuldades de aprendizagem
autónoma e compreensão do mundo que os rodeia
são os factores que fundamentam a finalidade
educativa do projecto "Divertir com o Saber", cujo
acompanhamento é assumido pelas técnicas
sociais da GaiaSocial.

Na competição deste ano, os alunos
submeteram-se a provas que passaram pela
escrita, robótica, jogos tradicionais e 'origamis'
através das quais puseram em prática os
conhecimentos adquiridos ao longo do ano lectivo.

Vencedores
1º Ano: Sermonde: Bruno Filipe Guimarães;

Madalena: Delfim Alexandre Rodrigues
2º Ano: Canelas (Rosa Mota): Nelson Ricardo

Alves; Vila d´Este: Beatriz Salomé Almeida Pinto
3º Ano: Arnelas: Igor Martinho Almeida

Magalhães; Olival (S. Miguel): Rute Marlene
Monteiro Rossio

4º Ano: Afurada: Vanessa Sofia Moura Monteiro;
Valadares (Boa Nova): Mónica Alexandra Pereira
Oliveira

2º Ciclo: Olival (S. Miguel): Miguel Ângelo Sousa
Pereira; S. Félix da Marinha: Tatiana Alves
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Fernando Vieira tem uma carreira autárquica
de 34 anos, sendo que 28 deles foram ao serviço
da comunidade e da respectiva qualidade de vida,
enquanto presidente de junta de Mafamude.

 "O rigor, a coerência e a responsabilidade" são
características bem patentes nos mandatos do
social-democrata e pautaram o longo caminho
percorrido até hoje no trabalho em prol do
desenvolvimento da freguesia. E, também por isto,
resolveu "ser candidato".

Vieira inovou na apresentação de candidatura.
Até ao momento, foi o único candidato que deu a
conhecer a lista que o vai acompanhar. Inclusive o
mandatário, cuja escolha recaiu sobre Elísio Pinto,
autarca da junta de Vilar do Paraíso. Esta
nomeação do amigo vilarense serve também para
fazer uma homenagem e um reconhecimento a
todos os presidentes de junta.

Durante a cerimónia o presidente
mafamudense mencionou alguns exemplos de
trabalho feito ao longo da sua governação, mas
apresentou projectos que pretende desenvolver no
próximo mandato e que servem para modernizar
uma das freguesias urbanas mais importantes do
município. Assim, para os próximos quatro anos,
o autarca aposta na construção de dois centros
cívicos, na reconstrução de vários parques infantis,
bem como na continuação da expansão da linha
do metro do Porto.

Fernando Vieira com Mafamude
na frente… sempre!

outras freguesias de Vila Nova de Gaia para que
continuem na linha da frente", explicou o edil.

O presidente da Distrital do PSD, Marco António
Costa, e o centrista Luís Miguel Nogueira foram os
outros oradores na apresentação desta
candidatura da coligação Gaia na Frente que vai a
votos no dia 11 de Outubro.

O discurso de Fernando Vieira terminou com o
slogan de campanha: "Mafamude com todos nós,
estará na frente... Sempre!"

Carla Martins

O líder da distrital e concelhia do PSD está
confiante no resultado das eleições Autárquicas.
Para além das juntas que actualmente são sociais-
democratas - e que devem permanecer -, Marco
António Costa acredita na reconquista de algumas
juntas socialistas.

Uma dessas reconquistas pode estar em
Oliveira do Douro. Américo de Sousa é o
independente apoiado pelo PSD para recuperar a
freguesia. O combate inicial esperado confrontava-
o com o actual presidente de junta, Eduardo Vítor
Rodrigues. Porém, o PS resolveu apostar em Dário
Silva, já que Eduardo Vítor vai ser o número dois
da lista socialista encabeçada por Joaquim Couto
à câmara municipal. Assim, os oliveirenses têm
duas caras novas para conhecer na campanha.

Outra aposta - forte - de Marco António é
Madalena. Francisco Leite é o cabeça de lista e a
aposta laranja. "Um homem muito ligado às
colectividades da freguesia", para confrontar o ac-
tual presidente José Carlos Cidade e impedir o
terceiro mandato socialista.

Em Avintes, Nuno Oliveira (director do Parque
Biológico) vai, pela segunda vez, tentar a sorte para
os sociais-democratas. Acredita que o povo está
cansado do socialista Mário Gomes e, por isso,
vai inverter a liderança avintense.

Canelas "vai ser um desafio interessante". Em
oposição a Vítor Canastro vai estar Adelaide…
Canastro. Uma familiar do actual edil socialista
vai tentar levar a melhor nas eleições Autárquicas.
Até agora, o único rosto feminino confirmado pela
distrital.

Alcino Lopes vai concorrer como independente

Marco António quer oito vereadores
às eleições em Gulpilhares,
mas como o apoio da máquina
laranja. O importante é manter
o trabalho que tem sido feito e
que agrada a Marco António.

Em Olival, o PSD aposta na
candidatura do centrista
Fernando Barbosa que perdeu
para Manuel Azevedo as últimas
eleições. Um combate repetido
que, desta vez, a coligação Gaia
na Frente pretende ganhar.

Em Sermonde, a
campanha vai ser diferente.
Após a morte do socialista
António Magalhães (que
também estava de costas
voltadas com o PS), coube a
Joaquim César assumir a
direcção da junta. Agora, o PSD
aposta num antigo elemento do
executivo, Joaquim Sobral, para
recuperar a edilidade. Marco António considera "um
excelente candidato" com provas dadas na
freguesia.

Ficam por desvendar os nomes dos candidatos
a Grijó (cujo actual presidente concorreu pelo PS,
mas que há uns meses fechou a porta aos
socialistas) e a Vilar de Andorinho. Relativamente
a esta última freguesia, poderá ser uma mulher a
liderar a lista. Ainda assim, Marco António Costa
admite que "tem sido feito algum trabalho" pelo
actual presidente de Junta, Manuel Monteiro.

Quanto à câmara - e apesar de apenas estar

definido o nome (natural) de Filipe Menezes, o
presidente da distrital social-democrata aposta na
vitória. Mais: com eleição de oito vereadores. Falta
saber quem perde, se os socialistas ou a CDU.
Desvaloriza, no entanto, o nome avançado para
encabeçar a lista à assembleia municipal: Jorge
Queiroz. O ex-número dois do segundo mandato
de Menezes merece apenas "indiferença" a Marco
António Costa, até porque "o folhetim assembleia
e câmara municipal no PS são altamente
confrangedores".

Tânia Tavares

Objectivamente, candidata-se tendo em conta
o trabalho que tem vindo a desenvolver e pelo apoio
que tem recebido das pessoas. "É preciso de-
fender cada vez mais Mafamude. E achei que, para
isso, era necessário voltar a candidatar-me. Claro
que o apoio do presidente Luís Filipe Menezes,
que tem vindo a desenvolver um excelente trabalho
na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
também é importante. Até porque o trabalho
autárquico tem permitido o desenvolvimento da
freguesia de Mafamude, assim como de todas as
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Agostinho Guedes Rafael
advogado

Avenida Professor Orlando Ribeiro, 365 CV - D  * Canidelo
4400-667 VILA NOVA DE GAIA

Telef./Fax: 227 723 127

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

Tel. 227 722 022

picanha à brasileira
serviço take away
(todos os pratos) LAVAGEM DO VERDINHO

LAVAGEM AUTOMÁTICA DE VIATURAS
Rua Tenente Valadim, 780 Canidelo * 4400-323 Vila Nova de Gaia

www.get7.net/verdinho/   *   email: lavagemdoverdinho@hotmail.com

Veículos Ecológicos
de Maria José da Silva Santos

Rua da Bélgica 3005 - Canidelo * 4400-055 Vila Nova de Gaia
Telefone/Fax: 227 810 607 * Telemóvel: 934 460 821

www.veiculosecologicos.webs.com * email : m_jose_1954@hotmail.com

Veículos eléctricos
Scooters, motas e bicicletas eléctricas dobraveis e de montanha

Utilitários “Alké”

A praia de Miramar recebeu a cerimónia de
atribuição do galardão "Praia acessível - Praia para
todos", que envolve cinco praias do município de
Vila Nova de Gaia.

Foi o presidente da Águas de Gaia José Maciel
que atribuiu as bandeiras às praias que reúnem
as condições para sustentar este galardão,
nomeadamente Canidelo Norte e Canidelo Sul,
Senhor da Pedra, Miramar e Aguda.

A empresa municipal colabora com outras
entidades governamentais no âmbito de
requalificação e manutenção da orla marítima do
município. As contínuas intervenções das mais
diversas entidades e dos concessionários da zona
tem potenciado o aumento significativo do turismo,
tornando assim a zona mais frequentada, e torna
o município o mais galardoado do país com
bandeiras azuis.

José Maciel neste evento chega a afirmar que
"esta é uma cerimónia singela mas que nós como
empresa damos muita importância". O vereador
do Ambiente da Câmara Municipal de Gaia, Mário
Fontemanha, também participou na entrega das
bandeiras e afirmou que "a Câmara municipal e o
presidente têm duas grandes preocupações, a

Praia Acessível - Praia para Todos

primeira é o
município no seu
todo e a segunda
preocupação são as
pessoas".

A praia de Miramar
contou com a
presença dos
presidentes das jun-
tas das respectivas
praias bandeiradas,
e ainda de Mário
Dias, da Associação
Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão
Deficiente Mental, no
momento do hastear
a primeira bandeira.
A animação não faltou
e o evento contou

ainda com a presença de palhaços que deram cor
e divertiram as crianças das associações
envolvidas.

As zonas balneares continuam a ser uma marca
distintiva do município e as cinco praias que
mereceram o atributo de "Praia Acessível", estarão
equipadas complementares que facilitem o
acesso e uso de pessoas com mobilidade
condicionada ou reduzida. Esses equipamentos
incluem estacionamento reservado, rampas de
acesso para cadeiras de rodas e nos passadiços
d acesso às praias, tapetes amovíveis de acesso
ao, mar serviço de apoio adaptado e personalizado
para banhos de mar. As praias podem ainda contar
com a colaboração de algumas corporações de
bombeiros do município, e das juntas de
freguesia. No fundo este projecto tem como
objectivo permitir toda a comodidade e segurança
na utilização destes espaços.     Carla Martins

Esmeralda Aguiar
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GAIA
N Ã O
PÁRA

Novo Complexo Desportivo do
Parque da Cidade (Oliveira do Douro)

ao serviço dos gaienses

Câmara de Gaia entrega livros
escolares gratuitos a 12 mil crianças

pub

PROTOCOLO
Autarquia assina protocolo com

Pais, Professores e Livreiros

30.Julho



notícias de gaia
16.jul.09

FLORISTA
PRODUTOS  ESOTÉRICOS
DECORAÇÃO  DE  INTERIORES

VAREDA ESPÍRITO SANTO, 13 LOJA A
CANIDELO | 4400-451 V. N. GAIA

TLMS. 936 532 114 - 919 277 070 - 960 363 615

Sacos de Tecido

Rua Telhal 142, Canidelo
4400-598 Vila Nova Gaia

Telf./fax: 222 420 579
site: www.krisaltex-08.webnode.com

email: geral@krisaltex.com.pt

Lucinda Alves Horário:
2.ª a Sáb. das 9h às 19h

A MELHOR FRUTA AO SEU DISPÔR
Rua do Viso, 533 - Canidelo

4400-611 Vila Nova Gaia - Telef. 227 723 320

Mais um ano e a qualidade das
praias de Gaia permanece inalterável.
17 bandeiras azuis espalhadas pelo
extenso areal de Gaia asseguram aos
veraneantes a qualidade, seja da
água, da areia ou dos equipamentos
necessários.

"A realização desta cerimónia
neste local exemplar de
requalificação da nossa orla marítima
evidencia o processo de
desenvolvimento sustentado de Vila
Nova de Gaia, a que a presidência
da Câmara Municipal tem dedicado
máxima prioridade ao longo destes
10 anos, contribuindo da melhor forma
para o progresso económico, social
e de qualidade de vida da população
do concelho", explicou o presidente
da empresa municipal Águas de Gaia,
José Maciel.

Também os novos apoios de
praia, cujo investimento foi suportado
pelos próprios concessionários,
vieram dar uma imagem renovada,
valorizando ainda mais o exímio ar-
eal de Vila Nova de Gaia. Este ano,

Praias com qualidade máxima

devido às condições económicas
dos portugueses, a orla costeira
gaiense deve receber ainda mais
veraneantes do anteriormente.

Relativamente à praia de
Valadares Sul que o ano passado
teve de retirar a bandeira, devido ao

Para além do extenso areal, que faz desta praia
uma das mais concorridas de Gaia, a Praia Sereia
da Costa Verde vai, este ano, oferecer banhos
quentes. Graças à parceria entre a empresa
portuguesa Energie - Painéis Solares
Termodinâmicos e a autarquia gaiense, os
veraneantes vão poder desfrutar de duches
quentes e ecológicos. O projecto 'Praia Solar'
arrancou dia 30 de Junho.

Quatro painéis solares da Energie vão garantir
que, até ao fim da época balnear, os chuveiros da
Praia de Canide Norte tenham água quente gratuita
para todos os utentes. O projecto "Praia Solar",
promovido pela Energie, pretende sensibilizar a
população para a importância das energias
alternativas, designadamente a utilização de
sistemas de aquecimento solar com o objectivo
de poupar energia e preservar o meio ambiente.

A zona balnear de Canide Norte é uma das mais
concorridas da costa gaiense, não só pela
dimensão do areal, mas também para a prática
de surf, bodyboard e até kitesurf. Detentora de
bandeira azul, os duches solares da Energie
juntam-se agora a mais uma série de apoios
disponíveis aos veraneantes que vão desde o
acesso a pessoas com deficiência, aos bares e
restaurantes.

Banhos quentes chegam a Canidelo

resultado das análises, José Maciel
diz que ela apresenta a mesma
qualidade de qualquer uma das que
ostenta o galardão, porém, "por uma
questão formalismo" ainda vai ter de
esperar mais um tempo para
recuperar a bandeira.

Piscinas de mar
Aproveitando as condições

naturais, em concreto a morfologia da
costa, o presidente da câmara de
Gaia revelou que está a ser estudado
um projecto para a construção de
várias piscinas de marés que
permitam aos veraneantes banhos
tranquilos, nos dias em que o mar
está mais revolto. Para tal estão já a
ser feitas negociações com a
Administração da Região
Hidrográfica do Norte e com o Instituto
da Água, para depois candidatar o
projecto ao Quadro de Referência
Estratégico Nacional.

Praias com bandeira azul
Arcozelo: Miramar, Mar e Sol e Aguda
Canidelo: Lavadores, Salgueiros,
Canide Norte e Canide Sul
Gulpilhares: Dunas Mar, Francemar,
Francelos Saozinha e Sr. da Pedra
Madalena: Marbelo, Madalena Norte
e Madalena Sul
São Félix da Marinha: Granja
Valadares: Valadares Norte
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Rua da Bélgica, n.º 1354 - 400.045 CANIDELO - V.N. de Gaia
Tel. 227 814 922

PÃO QUENTE * CONFEITARIA * PASTELARIA

Canidelo na frente
Fernando Andrade apresentou recandidatura a Junta de Freguesia de

Canidelo. Nervoso, perante uma plateia imensa, o candidato garantiu que
tem "certeza, força e dinâmica" para este próximo mandato, "como se do
primeiro se tratasse". Até porque há ainda muito para fazer pela freguesia.

A grande aposta do próximo mandato é a acção social, nomeadamente,
"apoiando os serviços de proximidade e as IPSS's existentes, colaborando
na construção do lar, assim como o apoio à saúde e à recente Unidade de
Saúde Familiar.

Música alegra
noite do Cais

Sábado à noite. Mesmo não sendo uma noite quente, muitos passearam
pelo Cais de Gaia depois do jantar. O passeio típico para a 'comida descer
melhor' lá diz o povo.

Eis que de repente, o Largo do Convento Corpus Christi começou a animar.
Música tradicional portuguesa. Vozes masculinas. Vozes femininas. Palmas
e risos.

Dizia um dos elementos do grupo, entre uma cantiga e outra, que eram do
grupo de Danças e Cantares 'Os Chalados', provocando uma gargalhada na
plateia. Logo de seguida, em tom de aparente brincadeira, lá ía dizendo que
eram da Associação Recreativa de Canidelo.

Umas dezenas de pessoas batiam o pé ao som destas melodias. E
batiam palmas para acompanhar.

O estandarte em punho demonstrava o orgulho em pertencer ao grupo e
a animação das 'cantadeiras' atraía, especialmente, os turistas que já
preenchem o verão da cidade.

Esta iniciativa está integrada nos 10 dias de Festa que o pelouro da Cultura
organizou. Comprova, uma vez mais, que a aposta na dinamização de todo o
espaço envolvente ao Cais de Gaia deve ser ininterrupta.

Só faltava mesmo o Convento estar aberto aos turistas para conhecerem
a beleza que está atrás dos murais alvos e imponentes.

Festas de Canidelo
Durante quatro dias a freguesia esteve em festa em honra dos santos

padroeiros: Santo André e São Vicente Ferrer.
A zona envolvente à Igreja acolheu várias iniciativas, mas também a orla

costeira teve direito a receber eventos, nomeadamente actividades desportivas
e radicais.

Coube aos ranchos folclóricos de Canidelo e Folgosa (Maia) animar a
primeira noite. Nas seguintes, os muitos gaienses que estiveram no local
dançaram ao som de Canta Bahia, grupo musical Reciclagem e, finalmente,
no último dia, o conjunto Latino Coelho brilhou e animou as hostes.

Os bombeiros de Coimbrões também participaram nas festas,
organizando workshops e rastreios. A animação de rua foi uma constante
entre os dias 10 e 13.

Um dos pontos altos das festividades foi a procissão - no final da tarde de
domingo - abrilhantada pelo concurso de decoração de ruas e casas.

Aproveitou também para salientar que tem a "certeza que o Dr. Luís Filipe
Menezes irá continuar a assumir a requalificação viária, sobretudo do miolo
urbano", sanando uma das críticas que a oposição no executivo faz. Segundo
o autarca, uma "oposição bastante destruída e com um total desconhecimento
da realidade" da freguesia.

A concretização de outros projectos, como a requalificação da rede viária,
a ampliação das vias estruturantes, que tiveram início no actual mandato,
como a VL1 e VL2, a implementação de uma política pró-juventude, a piscina
no parque de campismo e a biblioteca são bandeiras de campanha para o
social-democrata.

 Fernando Andrade aposta ainda no "reforço da identidade da freguesia, a
renovação anual da certificação de Qualidade e o apoio permanente a todas
as iniciativas que visem a divulgação de Canidelo, dentro e fora do concelho".

O candidato incentivou os presentes, delegando neles a qualidade de
"porta-voz" de excelência de forma a atingir, nas próximas Autárquicas, o
"melhor resultado de sempre".                                                           TT

Um pouco de história da colectividade
A actual Associação Recreativa de Canidelo, teve a génese no grupo mu-

sical, denominado Grupo 'Os Chalados', integrado por José Neves da Silva,
Victor de Oliveira e Silva, Albino Duarte e António Marques Pinto.

Foi fundado no Lugar de Verdinho, Freguesia de Canidelo, em 3 de
Setembro de 1934 e a 6 de Junho de 1935, a convite de Carlos Gonçalves e
Carlos Lourenço (este mais conhecido por Carlos Francês), integraram uma
rusga ao Senhor da Pedra em Miramar, exigindo que a mesma se designasse
de rusga 'Os Chalados'.

Assim nasce a actual colectividade no longínquo ano de 1935. O
entusiasmo deste Grupo não se desvaneceu, mantendo a peculiar
denominação 'Os Chalados', passando por diversas sedes até se instalar
definitivamente em 1940, no actual edifício sede.

De 1940 a 1954 a colectividade passou a denominar-se 'Clube Recreativo
Escolar Artístico de Canidelo'.

Depois regista-se nos pergaminhos da colectividade também uma nota
da repressão do Estado Novo, que levaram as autoridades governamentais
de então, que não gostavam que a mesma se chamasse 'Clube', por ter uma
conotação subversiva, a exigirem a alteração de novo da sua denominação
passando finalmente para a actual, Associação Recreativa de Canidelo.

Os novos Estatutos foram aprovados em 1965 e devidamente depositados
no Governo Civil do Porto, conforme estava estabelecido.

O presidente da colectividade, actualmente, é Fernando Andrade, também
presidente da junta de freguesia. Mais sobre a colectividade no site
www.arc.home.sapo.pt
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"O próximo mandato é
como se fosse o primeiro"

Notícias de Gaia (NG) - Pelo 2.º ano
consecutivo, Canidelo vence as Marchas
Saonjoaninas. A junta investe um orçamento su-
perior ao da grande parte das freguesias que
participa. Por que aposta nesta iniciativa?

Fernando Andrade (FA) - Eu acho que desde
que a marcha seja da responsabilidade da
freguesia, que seja uma representação da
freguesia, obriga-nos a que a coloquemos no
nosso Plano de Actividades, considerando-a uma
actividade. Depois há as opções. Há quem invista
noutras coisas com muito menos visibilidade que
é feito na sua própria freguesia. Nós entendemos
que nos devemos dar a conhecer ao concelho e
mostrar o que realmente é Canidelo. Só temos
duas opções: ou fazer uma coisa em condições,
ou então, para fazer como muitos fazem é preferível
não irmos lá. A junta, desde as primeiras marchas,
chamou a si a responsabilidade desta
organização. Convida a colectividade que tem
melhores condições logísticas. Mas essa
colectividade não se limita aos seus sócios e abre
a participação à comunidade, mesmo que não
sejam sócios. Durante três meses há um grande
convívio na colectividade. Só lamentamos que o
conhecimento do tema da marcha seja feito só
'em cima da hora'. Já há muito tempo que
reclamamos que, pelo menos, no início do ano se
saiba o tema para permitir que se preparem as
coisas com qualidade. Enquanto não for feito isso,

Canidelo é uma das freguesias
que mais cresceu nos últimos anos.
Devido à localização geográfica, à
oferta de habitação, recentemente
devido ao refúgio ornitológico e, claro,
à orla marítima.

Um dos grandes problemas
sempre foi o acesso. De resto, só de
pensar nas filas de carros, muitos
veraneantes preferiam ir para outras
praias mais a sul.

Fernando Andrade enfrenta o
último desafio eleitoral - pelo menos
se esta Lei da Limitação de Mandatos
permanecer. O social-democrata tem
dado a cara pela freguesia. Dado a
cara pelo município. Mas permanece
reivindicativo e pragmático. Quer a
piscina para os próximos quatro
anos… e a biblioteca! Dois
equipamentos importantíssimos para
a qualidade de vida dos 'fregueses'.
Mas quer ainda um Centro de Dia.
Quer uma requalificação para certas
zonas mais rurais. Quer uma 'atenção
especial' ao miolo urbano, etc, etc,
etc… E, por tudo isto, precisa de pelo
menos quatro ano… pelo menos!

Em Outubro tudo vai mudar no
executivo. O facto de terem atingido
os 22 mil recenseados obriga a um
grupo autárquico mais alargado. Mas
acredita na maioria. Porquê? Porque
acredita no trabalho e na dedicação à
comunidade…

Dentro de dias recebe o Festival
Marés Vivas e vai andar nas 'bocas
do povo'…

estou convencido que 'não vamos a lado
nenhum'… E depois temos aquela triste figura de
ter três ou quatro marchas de qualidade e o resto
mau. Tem sido todos os anos assim…

NG - E o facto de apenas nove das 24
freguesias do concelho participarem….

FA - O mal é que as juntas fazem opções, quanto
a mim, erradas. Eu não vou dizer o que eles devem
fazer porque cada um é que sabe o que se adapta
melhor à sua freguesia. Agora, nós como
gostamos dar a conhecer a nossa freguesia,
apostamos forte nas marchas. E quando não
ganhamos, ficamos em segundos ou
terceiros…Não vamos discutir os prémios e
comparticipações da Gaianima porque realmente
são muito poucas. Isso tem de ser reformulado…
Como também tem de ser reformulada a exibição
na noite de S. João no Cais de Gaia. É
incompreensível o que nos aconteceu na exibição
da noite de S. João. Nessa noite vemo-nos
reduzidos a um espaço inferior a um terço do que
acontece no dia das marchas. Com todas as
pessoas em cima de nós e sem possibilidade de
movimento….

NG - Acha que não devia ser feita essa
exibição?

FA - Não. Eu sugiro que a entrega de prémios

(continua na pág. seguinte)
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GRUPO DESPORTIVO
SANTO ANDRÉ

Rua do Paniceiro, 354 - Canidelo * 4400-534 Vila Nova de Gaia
Telf. 227 720 184

Espaço de permanência para sócios
Desporto em geral

Escola de Condução Cidade de Gaia
R. Barão do Corvo, 11 r/c - Coimbrões - 4400-039 V. N. GAIA - Telf. 22 371 14 68

Escola de Condução de Canidelo
R. da Bélgica, 1621 - 4400-052 V. N. GAIA - Telf./Fax. 22 772 05 35

Queremos Servir Sempre... E Bem!...

se faça num campo de futebol, por exemplo. Nós
temos muitos campos de relva sintética no
concelho que se adaptam perfeitamente ao desfile
da marcha. E com a iluminação e as bancadas iria
trazer muita gente para assistir.

NG - Mas a noite das marchas deve continuar
a ser no Cais de Gaia?

FA - Acho que sim. É um local nobre do concelho.
Gostava de ter as marchas na orla marítima, mas
iríamos ter problemas de estacionamento, por
exemplo, dos autocarros… O local da exibição das
marchas penso que o Cais é o sítio certo. Porém,
se calhar a entrega dos prémios ser num campo
de futebol seria mais engraçado e iria permitir que
as marchas se exibissem com a qualidade que
elas merecem. A entrega de prémios seria atribuída

à freguesia vencedora das marchas era excelente.

NG - Fale-nos da Quinta Marques Gomes. O
executivo concorda com a transformação que
vai acontecer?

FA - A primeiro facto é que a Quinta Marques
Gomes é um terreno privado. Cabe aos
proprietários dar-lhe o destino que querem, dentro
da legislação. Eles só podem construir desde que
a legislação e o PDM permita…

NG - Rejeita as críticas de especulação
imobiliária?

FA - Sim. Eu penso que muita coisa que se
disse por aí foi inventada. Não se pode pedir à
câmara que compre uma quinta. Para já porque a
câmara não tem dinheiro para fazer essa
aquisição. E depois, se calhar, em termos de
opções e oportunidades não se justificaria comprá-
la. Realmente há necessidade de criar espaços
verdes e a câmara e o Parque Biológico têm tudo
isso programado. Eu prefiro ter a quinta
requalificada do que abandonada, sujeita, de um
momento para o outro, a um incêndio. Se as
pessoas têm dúvidas, passem lá agora e vejam a

limpeza que foi feita e que há muitos anos não
acontecia, dando uma outra imagem. Além disso,
tudo o que vai aparecer à sua volta, sobretudo a
construção da VL1 é importante para a freguesia.

NG - Qual é o balanço que faz da Unidade de
Saúde Familiar (USF) de Canidelo? Já resolveu
os problemas dos cuidados médicos primários
da freguesia?

FA - Excelente. Sei que vai chegar mais uma
médica. Quando a USF arrancou não tinha o
quadro preenchido. Actualmente há 2500
moradores na freguesia que não têm médico de
família. Esta médica que vai chegar não serve esta
carência, ainda ficam cerca de 800 utentes sem
esse serviço. Continua em aberto a questão do
Centro Médico. Tivemos já uma reunião na ARS-

Norte para se solucionar este problema, mas -
segundo sabemos - foi-lhes proposto que o próprio
Centro Médico de Canidelo se transformasse em
USF.

NG - Mas o Centro Médico é privado…
FA - Sim. Com acordo com a ARS. Foi a forma

que a ARS encontrou para sanar a lacuna existente
na freguesia. Foi uma experiência… quanto a nós
má.

NG - E o posto da polícia?
FA - Eu gostaria que já tivessem começado a

construção da esquadra. E isto está a preocupar-
me. Há umas semanas tive uma reunião da divisão
de Oliveira do Douro e levantei o problema. Não
compreendemos como andam a garantir a Polícia
de Proximidade à população quando nem sequer
aparecem quando são solicitados. Eu fui lá dizer
ao sr. Intendente que não percebia como
assumiram esse compromisso deste serviço com
a Madalena quando nem sequer Canidelo está
servida em condições.

NG - O que é que se passa? O ministro veio cá

a freguesia, anunciou e parou…
FA - Exactamente. Para já começou com a

diferença de contingente já que o número não
correspondia aquilo que foi prometido pela
senhora Governadora Civil. Disseram-me que iam
reforçar. Não reforçaram. É por isso que eu digo
que gostava de ver a esquadra terminada para ver
se realmente o problema é a falta de espaço ou
não. Canidelo antigamente tinha a GNR que servia
a freguesia e a Madalena. Podia servir mal, mas
servia. E estava sempre disponível para tudo o que
se precisássemos. Agora temos a PSP que ainda
juntou a freguesia da Afurada, com pessoal
deslocado no posto de atendimento de lá. Então
qual foi a vantagem? Aliás, quando soube deste
acordo com a Madalena [Polícia de Proximidade]
perguntei ao sr. Comissário: se a polícia - homens

- estava na Afurada e na Madalena, aqui [em
Canidelo] sobrava o edifício. Não entendo como é
que uma freguesia com mais de 40 mil pessoas é
totalmente esquecida em prol de duas freguesias
que juntas não chegam ao nosso número. Não
entendo. Mas não nos vamos calar…

NG - Sente que a segurança diminuiu na
freguesia?

FA - Completamente. Diariamente há assaltos.
Junto às escolas permanecem os marginais e não
é só à noite, forçando a entrada nas escolas. A
polícia sabe disso tudo porque eu tenho-os
colocado ao corrente de tudo. Agora, não sei como
a PSP trabalha. Para mim foi uma desilusão total
a presença da PSP em Canidelo.

NG - Já conseguiu o Certificado de Qualidade
que a junta precisava para o apoio domiciliário?

FA - Não. Temos certificação nos Serviços
Sociais. O apoio domiciliário está entregue à Cruz
Vermelha e à Associação de Lavadores. Temos
essa valência através de parcerias já que não
sendo IPSS não temos acordos para poder

(continua na pág. seguinte)
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PÓLO 2

TELF: 227 812 242

4440-438 CANIDELO-GAIA
R. ESCOLA S. PAIO, 121
PÓLO 1

4440-667 CANIDELO-GAIA
AV. PROF. ORLANDO RIBEIRO, 262/272

jipeinfantario@gmail.com

Mediação Seguros Lda

Rua da Bélgica, 1485  *  4400-051 Canidelo - VNG
Tel.: 227 72 99 06 - Fax: 227 72 99 08 - Tlm.: 937 52 59 26

Email: mssfseguros.tiago@sapo.pt

CASO DE ACIDENTE
ESCOLHA O MEDIADOR

QUE DIZ ‘PRESENTE’mediação imobiliária, lda.
licença AMI 3902

Rua Nova de Alvites, 266
4400-514 V. N. Gaia

(À Junta Freg. Canidelo)
Telef. 227 819 300

Fax 227 819 302
paulopareds@gmail.com

assegurá-lo. É outra coisa que não
entendemos é por que motivo as jun-
tas de freguesia não podem ser
equiparadas a IPSS e concorrer. Em
termos financeiros, quem é mais
controlado? Somos nós ou são as
associações que quase são
formadas só para ir às candidaturas?
Se fossemos equiparados evitaria ter
de fazer parcerias que depois não
satisfazem. Por vezes, para além da

3.ª vez ao Programa Operacional do
Potencial Humano para a construção
de um lar. Não é a construção do
próprio Lar que me preocupa, mas
as valências que potencialmente
vamos ter nesse espaço,
nomeadamente o Centro de Dia que
não há na freguesia. Em Canidelo
temos um Centro de Convívio - que
já está cheio. Esta nova valência é,
no nosso entender, imprescindível.

a freguesia ainda tem zonas com
características rurais. Por exemplo,
em relação ao Picão a câmara já tem
um projecto de requalificação. Mas
deveria acontecer em São Paio, onde
há muitos clandestinos e muita casa
devoluta que devia ser demolida. O
lugar de Canidelo também merece
um estudo. Ou então, no futuro,
abrem-se as vias estruturantes e só
aparecem 'barracas'.

NG - Que equipamentos é que
faltam?

FA - Por exemplo a piscina.
Temos o projecto aprovado desde
2005 para o Parque de Campismo.
Há muito tempo também andamos a
lutar por uma biblioteca. Vamos ver
se conseguimos no próximo
mandato. São duas apostas
importantes.

Algumas pessoas que actualmente
recebem apoio domiciliário poderiam
deslocar-se até lá e ainda conviver.
Acho que o lar vai ser importante com
as valências que vai criar. Preocupa-
me a rede viária. Principalmente o
'miolo' da freguesia. Qualquer dia
temos vias estruturantes e não temos
vias com qualidade no interior da
freguesia. Já fizemos um
levantamento, rua a rua, com todas
as carências - por exemplo
iluminação pública, passeios, tipo de
cobertura do piso - e entregamos à
câmara. O dossiê não se resume a
ruas, engloba também
equipamentos e representa um
investimento para os próximos 20
anos.

parceria, ainda
temos de pagar
o apoio
d o m i c i l i á r i o ,
meter viatura,
g a s o l i n a …
P o d e r í a m o s
estar calmos e
serenos, a
cuidar da
p o p u l a ç ã o ,
mas com outra
q u a l i d a d e …
Mas nós
e n t e n d e m o s
que não
devemos tirar
dividendos pelo
lado social.
Pelo contrário,
somos contra isso!

NG - Qual é o número de pessoas
que necessita deste apoio?

FA - Para já temos cerca de 40 ou
50 pessoas, mas há muita gente em
lista de espera. Sendo um serviço
público - e aqui uma das vantagens
de ser a junta a assegurar este apoio
- acho que primeiro devemos olhar
para as pessoas que não têm
possibilidades económicas. E
infelizmente hoje há muita gente.

NG - Quais são carências da
freguesia que mais o preocupam?

FA - Já que estamos a falar na
área social, por exemplo o Lar, pelos
mesmos motivos. A Associação dos
Idosos apresentou candidatura, pela

NG - Canidelo é uma referência
principalmente por causa da orla
costeira. E o resto da freguesia tem
crescido como a costa?

FA - A orla fluvial e marítima
realmente são ex-líbris não só da
freguesia mas também do concelho.
Aproveitaram-se os atributos naturais
que o concelho tinha. Foi uma
excelente aposta. Uma aposta que
aparece depois de um primeiro
trabalho: o saneamento. Canidelo
saiu beneficiada pela sua localização
geográfica. O que para nós é
excelente. O resto da freguesia em
termos de rede viária deve ser
devidamente ponderada. E a câmara
está consciente disso. Mas também
'aqui e acolá' devem ser feitos planos
de requalificação urbanística porque

NG - Está
satisfeito com
o trabalho que
t e m
desenvolvido
ao longo
destes dois
mandatos?

FA - Eu
estou satisfeito,
mas a última
palavra cabe à
p o p u l a ç ã o
julgar. Em
c o n s c i ê n c i a
t e n h o
trabalhado e
t e n h o
conseguido re-
s o l v e r

situações que há muitos anos se
pensavam para a freguesia. É claro
que, as juntas de freguesia não têm
orçamento para assumir
determinadas obras. Acho que as jun-
tas de grande dimensão como a
nossa deviam ter possibilidade de
recurso ao crédito de forma diferente
à que está na lei, permitindo resolver
certos problemas.

NG - Este é o último mandato de
Fernando Andrade. O que não pode
deixar de fazer nestes próximos
quatro anos?

FA - O próximo mandato é como
se fosse o primeiro. Quando se está
neste cargo ou tem motivação ou
então é melhor não assumir. A minha
disponibilidade é total. Tânia Tavares

Material para Bobinagens * Electrobombas * Motores Eléctricos
Material Eléctrico * Transformadores * Autoclaves * Balastros

LÍDIO MARQUES
917 729 456

Rua do Corgo, 541
4400-425 V. N. Gaia

Telef. 227 720 222 Fax 227 721 519
Email: lidiommarques@hotmail.com

LÍDIO MARQUESMANUEL
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Rua da Fitela, 104-106
4400-530 Canidelo
Vila Nova de Gaia
Telefone: 227 723 926
Fax: 227 710 299
Email: jasmoreira@clix.pt

COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
Pichelaria *

Sistemas de Rega *
Aquecimento Central *

Gás - GPL/GN *
Aspiração Central *

Redes de Incêndio *
Reparação Esquentadores e Caldeiras *
Desentupimento/Inspecção de Esgotos

(Câmara de Video) *

PAINÉIS SOLARES

Parafusos de todos
os tipos e para

todos os fins

Rua do Almada, 37/41 * 4050-036 Porto
Telf. 222 008 571 * Fax. 222 003 392

Email: artfixo@sapo.pt

Distribuição e
Comércio de
Acessórios de Moda, Lda.

Rua da Bélgica, 2210 Canidelo
4400-046 Vila Nova de Gaia
Tlf./Fax: 227 723 709

www.distrishop.pt
Email: distrishop@distrishop.pt

COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA E ARTIGOS PRENDA

Mário Andrade Carvalho
construção civil

Rua da Bélgica, 199 Canidelo - 4400-050 Vila Nova de Gaia
Tlf.: 227 721 315 * Fax: 227 729 801 * Telm.: 965 665 761

Reparação de Fornalhas de Caldeiras em Refractários

O Bloco de Esquerda inaugurou, no passado dia 4 de Julho, aquela que
vai ser nos próximos meses a sede de campanha, em Vila Nova de Gaia,
"mas esperamos que seja mais que isso, que seja uma sede local para
apoiar o trabalho do Bloco nos próximos anos e nos próximos meses",
declarou Eduardo Pereira, cabeça de lista à assembleia municipal.

Após dez anos de existência o BE sentiu a necessidade de se instalar em
Gaia, necessidade esta, criada pelo desenvolvimento e crescimento da
actividade do partido na cidade "onde sentimos que temos uma forte adesão
por parte da população", afirmou Eduardo Pereira.

O Bloco disputa as eleições autárquicas em Gaia para acabar com o
absolutismo de Luís Filipe Meneses, mudar as políticas da Câmara, eleger
vereadores pela primeira vez e reforçar a representação na Assembleia Mu-
nicipal. Segundo João Semedo, cabeça de lista à Câmara Municipal de Gaia,
a maioria absoluta do partido socialista tem-lhe permitido "desprezar
opiniões das oposições, e que lhe tem permitido não ouvir outras propostas
e outros projecto".

O BE tem-se batido contra as políticas de insensibilidade social do partido
socialista, que Eduardo Pereira ilustrou com o caso da Requalificação de
Vila d'Este, um assunto para o qual, quer o Governo quer a Câmara saíram
mal na fotografia - "o governo porque recuou num projecto que já tinha sido
aprovado e a câmara porque prometeu aquilo que não podia prometer".

Gaia apresenta alguns casos flagrantes para esta falta de política social.
Embora haja hoje mais estradas e acessos, andar de autocarro continua a
ser complicado, os horários ou não servem ou não são cumpridos, os preços
são altos e sem justificação, não existem tarifas sociais e há ligações que
não se fazem. Apesar de existir Metro ele não se articula com os outros
transportes.

A beira-mar e a beira-rio (entre a Ponte D. Luís e a foz) apresentam uma
"boa aparência", mas no resto do concelho as ruas continuam "degradadas,
os depósitos de lixo acumulam-se na berma de estrada, a frente fluvial está
profundamente descuidada; há muita especulação imobiliária e pouca
reabilitação urbana; há bairros sociais construídos como guetos e poucas
medidas de inclusão social; muito desemprego (Gaia é o concelho do país
com mais desempregados) e pouco investimento produtivo".

É neste sentido que o partido segue uma linha de orientação que "insistirá
muito nas políticas sociais, nas políticas económicas que promovam o
emprego, no investimento público, na nacionalização de sectores básicos
da nossa economia e numa política muito activa que promova combater as
desigualdades e que promovam de facto a coesão social" explicou João
Semedo.

O Bloco vai assim apresentar um programa de governo que responde
aos principais problemas e que estabelece um conjunto de propostas para
aquilo que são elementos que constituem a estrutura central de um programa
de governo na área da educação, inserção social, saúde, desenvolvimento
económico e organização do poder político.

Patrícia Correia / Rita Santos

Combater pela democracia
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Serviços Disponíveis

Tv. de Salgueiros, 32 | 4400-571 CANIDELO | Vila Nova de Gaia

Tels. 227 729 815/16 | Fax 227 729 817

Tms 912 150 024 - 965 054 219

Internet: www.peixotofilho.net

Email: peixotofilho@peixotofilho.net

Ao som da Banda de Avintes
dezenas de colectividades gaienses
encheram a pista tartan do novo
estádio municipal. Uma a uma
desfilaram de estandarte em punho
perante uma plateia de centenas de
espectadores. Muitos aproveitaram a
tarde de sol para conhecer o novo
equipamento desportivo que fica
'colado' ao Parque da Lavandeira, em
Oliveira do Douro.

"Todas estas colectividades
traduzem a generosidade única do
país e que orgulha Vila Nova de Gaia",
referiu o presidente da câmara de
Gaia em jeito de agradecimento.

O ainda vereador socialista,
Barbosa Ribeiro também esteve no
local e teve honras dignas, já que foi
ele um dos responsáveis "pelo
projecto que envolve o estádio mu-
nicipal", como fez questão de
salientar Filipe Menezes. "Nós demos
continuidade a este projecto" -
começado pelo Coronel Pinto Simões

Colectividades desfilam no
estádio municipal

com a aquisição dos terrenos -, Por
isso "quero agradecer a todos os
autarcas" envolvidos porque acredito
que "é desta forma que devemos estar
na vida pública".

A festa de inauguração teve
também direito a descida de
paraquedistas, capoeira, ranchos,
ginástica e, claro, como a 'tradição
ainda é o que era' um jogo de futebol.
Desta vez, feminino.

Gervide, Torrão, Vila e
Oliveira do Douro dividem

equipamento
O estádio municipal "está aberto

a toda a comunidade, a preços
sociais", lembrou Menezes à plateia.
Assim, seja individual, colectividade
ou empresa, qualquer pessoa pode
alugar o espaço. Porém, há quatro
clubes de Gaia que, por falta de
instalações próprias, vão ter
prioridade nas novas instalações. O
Gervide e o Torrão que são dois

clubes virados quase
totalmente para a formação de
jovens atletas e desporto
amador. E os 'profissionais'
Vilanovense e Oliveira do
Douro.

campo para angariação de fundos.
Com estas novas alterações, o novo
Oliveira do Douro já tem um futuro
mais risonho…

Avenida João Pinto

Filipe Menezes aproveitou a
presença destas duas
instituições para 'cumprir'
promessas. Nos próximos
meses, o Vila apresentará um
relvado sintético de última
geração. Por outro lado, aos
cofres da equipa oliveirense
chegarão os 500 mil euros
resultantes da venda dos
terrenos dos Arcos do Sardão
prometidos pela autarquia.
Mais, o novo PDM já permite a
venda do terreno do antigo

Mesmo ao lado no estádio mu-
nicipal, nasceu uma nova avenida
com o nome de João Pinto. O
internacional português portista que
nasceu em Vilar de Andorinho e hoje
vive em Oliveira do Douro e que nos
últimos anos tem dado a cara pelo
clube da terra.

"Tenho muito orgulho em ser
gaiense", disse o homenageado, mas
o que "eu quero mesmo é que esta
avenida seja lembrada não pelo atleta
que fui, mas pelo homem que sou:
gaiense".                  Tânia Tavares
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SERRALHARIA

Américo da Rocha Moreira Lda.

Rua Posto Emissor 168 - 4400-436 Canidelo / Vila Nova de Gaia
Telf. 22 781 09 35 * Fax. 22 781 92 84

ESPECIALIZADO EM TODO O SERVIÇO DE SERRALHARIA CIVIL,
ESTRUTURAS MECÂNICAS, MONTAGEM EQUIPAMENTOS E

MANUTENÇÃO DE SUPERMERCADOS

Rua da Bélgica, 4 Caminhos | Canidelo | 4400-054 V. N. de Gaia
Tel 227 812 134

Maria de Lurdes Rodrigues da Silva
Barbosa Gonçalves

Fernando Lopes Gonçalves

Travessa Nova do Picão, 91
Canidelo * 4400-526 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 812 709
Telm. 919 662 911

EXECUTA TODO O SERVIÇO
DE PICHELARIA

A vereadora Ilda Figueiredo e
outros eleitos e activistas da CDU
realizaram uma visita à Freguesia de
Gulpilhares e contactaram moradores
de diversas zonas, dando destaque
a diversos problemas. Um desses
problemas prende-se com a falta de
médicos na unidade de saúde, que
funciona em instalações muito
deficientes.

Esta carência o briga os
moradores desta freguesia a
deslocarem-se mais de oito
quilómetros para irem ao centro de
saúde de Arcozelo, o que não é fácil
para quem não tem meios próprios
de deslocação. Para a CDU "é
urgente colocar mais médicos na
unidade de saúde de Gulpilhares".

As más condições dos passeios,
ou mesmo a falta deles, nas ruas
principais de Gulpilhares e de maior
movimento põem em causa,

CDU visitou
Gulpilhares

diariamente, a segurança dos
moradores, sendo as que mais
preocupações suscitam a Rua Salva-
dor Brandão, Rua do Outeiro, Rua
Nuno Álvares, Rua do Pereirinho. A
Rua de Gulpilharinhos, que é a prin-
cipal ligação da A29 para o centro da
freguesia, não só não tem passeios
como o piso está em mau estado.

Para os comunistas, a envolvente
do pavilhão municipal de Gulpilhares
precisa de ser ajardinada e
devidamente tratada, incluindo
acabar com o buraco enorme
existente na rua em frente e que é
uma ameaça à segurança dos peões.

O Centro Cívico de Gulpilhares
também mereceu especial atenção
de Ilda Figueiredo já que "está em
mau estado, a precisar de
ajardinamento, de arranjo da rua e
dos passeios e de um parque de
estacionamento".

Numa das últimas reuniões de
câmara, e na sequência de diversas
visitas que tem efectuado, a
vereadora comunista questionou a
maioria PSD/CDS quanto a diversas
matérias. Nomeadamente, quanto ao
estado de alguns arruamentos e a
falta de equipamentos sociais nas
freguesias de Avintes, Gulpilhares,
Vilar de Andorinho, Grijó, Seixezelo,
Mafamude e Santa Marinha.

Mas não só. Segundo Ilda
Figueiredo continua a verificar-se um
"grande desrespeito das regras de
funcionamento democrático da
autarquia", já que, "com desajustados
argumentos de 'falta de tempo', o
presidente assumiu decisões que
cabem ao colectivo municipal,
enviando-as para mera ratificação".
Situação que mereceu veemente
protesto da CDU, "em particular
porque num dos casos não houve
sequer uma tentativa de contacto
prévio com todos os membros da
câmara, apesar de se tratar de
questão de elevado significado: a
atribuição de medalhas municipais no
âmbito das comemorações da
elevação de Gaia a Cidade, e a
resolução, com recurso a empréstimo
bancário, de parte da dívida a
fornecedores".

Há ainda o caso das despesas
mensais dos munícipes: "Gaia é dos

municípios em que a factura de água
e saneamento apresenta valores mais
elevados, não só por força das
elevadas tarifas praticadas, como
também por um conjunto de taxas
fixas, continuando por agendar a
proposta da CDU de diminuir estas
em 50%." A vereadora recorda alguns
casos de gaienses que "são
obrigados a pagar taxas de
saneamento sem estarem ligados ao
sistema, porque este não abrange as
ruas em que habitam".

"Por outro lado, importa lembrar
que estão já prometidas novas
aplicações de taxas, nomeadamente
de parcómetros, mas apenas para
2010, após as eleições", evidenciou
a CDU.

Arruamentos degradados
Segundo Ilda Figueiredo, muitos

arruamentos, sobretudo nas
freguesias do interior, "encontram-se
em péssimo estado, e carecem da
recuperação e requalificação". Numa
das muitas visitas efectuadas pelos
comunistas permitiram a constatação
desta realidade em Grijó e Seixezelo,
nomeadamente no Largo de
S.Vicente, a Rua da Farrapa, o Largo
Senhora da Graça, o Largo da Póvoa,
a Rua das Pedrosas, a Travessa de
S.Vicente, Rua das Cruzes de
S.Vicente, entre outras.

Ilda Figueiredo luta
por maior justiça e
mais democracia

www.noticiasdegaia.wordpress.com
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Canelas. A prioridade das
prioridades "no dia da nossa tomada
de posse na câmara municipal". Diz
o presidente do PS Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, que é também o
número 2 da lista de Joaquim Couto.
E porquê? Porque a "freguesia
precisa de uma sede digna" pela qual
luta há anos a fio ingloriamente.

Possivelmente, a candidatura de
Vítor Canastro terá sido uma das
mais emotivas que já se
apresentaram. Um homem "simples,
mas de verticalidade e de princípios",
foram estes as palavras escolhidas
por Joaquim Couto para descrever o
candidato socialista canelense.

Canastro quer ser reeleito, acima
de tudo, "por amor à nossa freguesia,
pela ligação às instituições e para
concluir projectos e o programa
inacabado". Ou seja, para dar
andamento a projectos como a
requalificação da parte sul da
freguesia, os acessos que ligam o
instituto Piaget, o arranjo urbanístico
na zona envolvente ao monumento
do pedreiro, a valorização da serra -
'o pulmão verde de Gaia', bem como
a construção de uma creche cujo
financiamento já está garantido
através do programa PARES. Esta
última é uma valência inexistente na
freguesia.

"Só queremos o que é devido
para Canelas" disse o candidato
socialista à plateia que encheu o

Por Canelas…Sempre

auditório do Solar Condes de
Resende, um equipamento cultural
do município. E explica: "nunca o PS
teve tantas adversidades alheias à
sua vontade. Primeiro a falta de
maioria no executivo canelense.
Depois a tentativa de asfixia política
por parte da câmara municipal".

Apesar disso, o executivo
conseguiu "com rigor, trabalho e amor
à terra" fazer "algum" trabalho.

Mas, Vítor Canastro acredita no
futuro. Para a freguesia, confia na sua
dedicação, trabalho e entrega. Para
o município porque "confio em si,
senhor presidente da câmara munici-
pal [apontando para Joaquim Couto]
e em si senhor vereador [olhando
para Eduardo Vítor Rodrigues].

Joaquim Couto e as
propostas autárquicas

No dia anterior, o adversário Luís
Filipe Menezes acusou a candidatura
socialista à câmara de fazer críticas,
mas não apresentar projectos. Pois,
Joaquim Couto, falou nesses
(alguns) potenciais projectos. Em
três: a rede municipal de creches; a
subsidiação de arrendamento e a
rede de transportes intermunicipal.

Relativamente à primeira infância,
o candidato acusa a actual autarquia
de "esperar" pelo governo. Apesar de
não ser da responsabilidade da
câmara, Joaquim Couto afirma que
o executivo já deveria ter dado mais
importância a esta questão. Até

porque, por exemplo, a produtividade
dos pais não pode ser muita se não
estiverem tranquilos quanto à
permanência dos filhos. Se não
tiverem avós, ou tios, ou outros
familiares, "onde ficarão" as
crianças?

O projecto do arrendamento
também é uma bandeira da
campanha. "Há cerca de três ou
quatro mil famílias em Gaia que não
têm capacidade para comprar casa.
Nós achamos que eles devem
escolher no mercado de
arrendamento o que lhes convém e
depois uma parte da renda é
subsidiada pela câmara". Tudo para
acabar com a ideia que existe de
habitação social, onde as pessoas
são colocadas sem que possam
escolher a casa onde vão morar e
muitas vezes fora das freguesias
onde sempre viveram.

O terceiro projecto que Joaquim
Couto apresentou à plateia
canelense foi a rede de transportes.
"Há freguesias onde não há
transportes públicos adequados.
Onde os munícipes não podem ir à
praia - que fica a escassos
quilómetros - nem mesmo à junta de
freguesia". Couto promete
"desenvolver uma rede de
transportes inter-freguesia municipal
onde as pessoas se possam
movimentar".

Tânia Tavares

O poema 'Saudação' do madalenense António
Almeida Rouxinol serviu de ponto de partida para
o discurso da recandidatura de José Carlos Cidade.
Há dois mandatos na junta, o socialista pretende
nestes próximos quatro anos concluir projectos
de enorme relevância para a freguesia.

E o poema surge como homenagem a todos
os autarcas que já serviram a Madalena. Todos os
que dedicaram a vida à população e o respectivos
problemas desde 1976. Mas não só. Carlos
Cidade aproveitou para o dedicar a "mais quatro
presidentes de junta, que na defesa das
populações, (ao longo do mandato autárquico),
sofreram da 'democracia musculada', do poder
ainda instalado na câmara de Gaia".

O actual presidente madalenense salienta que
"apesar do 'asfixiamento' financeiro, fomentado
pelo ainda presidente da Câmara, os últimos anos,
foram de grande progresso sendo notório o
desenvolvimento sustentado e as melhorias
realizadas na Vila da Madalena". Desenvolvimento
esse que passou pela aposta nas potencialidades
da Madalena; nos serviços gratuitos à população
(Posto de Enfermagem; Posto Avançado de
Atendimento da Segurança Social; Gabinete de
Apoio Social, Serviço de reabilitação motora e
massagem terapêutica; Serviço de cedência de
camas articuladas, cadeira de rodas e canadianas;
entre outros…); pela construção de mais de quatro
mil metros de espaços verdes; as actividades para
os 'mais jovens' e os 'menos jovens'; a candidatura

Carlos Cidade candidata-se 'pela Madalena'
ao PARES II, para construção de uma Creche e de
um Centro de Dia com Apoio Domiciliário; a
inscrição em PIDDAC, do novo Centro de Saúde
da Madalena; a remodelação da iluminação
pública e, entre outros, a captação de investimento
privado que ascende os 100 milhões de euros.
Claro que o corolário do mandato foi mesmo a
elevação da Madalena à categoria de Vila,
conquistada há poucas semanas.

Por tudo isto "é uma honra" encabeçar a lista
do PS à junta de freguesia. Mas é também "um
desafio" já que tem de traduzir os sonhos, desejos
e expectativas dos eleitores madalenenses em
"ideias sólidas, em projectos credíveis e viáveis,
em estratégias sustentáveis de desenvolvimento,
criando condições técnicas, humanas,
institucionais, sociais, financeiras, para a sua
realização, para dar passos efectivos no caminho
do nosso futuro".

O slogan de Carlos Cidade 'Por Si e Pela
Madalena' explica os motivos desta candidatura:
"Por Si, porque paga elevadas taxas e impostos,
exigidos pela Câmara, não revertendo, esse valor,
a favor da melhoria da qualidade de vida e porque
a Câmara, neste últimos 12 anos, não teve
respeito pelos Madalenenses. Pela Madalena,
porque nos últimos anos, a Câmara desprezou a
nossa Freguesia, (veja-se, por exemplo, a rede
viária…), não teve respeito pela Madalena, com os
seus 884 anos de história. Tendo efectuado uma
discriminação negativa à nossa 'Terra Linda',

tentado dessa forma, impedir o progresso e o
desenvolvimento sustentado da Vila da Madalena,
além de não cumprir com protocolos
'pomposamente' assinados."

Apesar de todas as vicissitudes, o candidato
parte para o desafio com "motivação, na defesa
dos interesses dos madalenenses", bem como
com "a ambição de gerir a junta da Vila da
Madalena, com o Dr. Joaquim Couto, a presidente
da câmara de Gaia, para que esta Vila não seja
discriminada, ostracizada, como tem sido desde
23 de Fevereiro de 2007 por uma câmara liderada
por uma coligação de direita que usa e abusa de
um poder 'musculado'".                  Tânia Tavares
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A candidatura autárquica de Luís
Filipe Menezes ainda não está no
terreno a 100%. O social-democrata
só estará em pleno após as eleições
Legislativas que vão decorrer no dia
27 de Setembro. Até lá, "não admito
um único cartaz com a minha
fotografia" espalhado no concelho.
Segundo Filipe Menezes, é
importante não confundir o eleitorado.
Ainda assim, tem estado em quase
todas as candidaturas às juntas para
apoiar os respectivos candidatos da
coligação Gaia na Frente.

Mas esta espera tem uma
justificação que o autarca reconhece
como importante. "Os gaienses têm
sabido distinguir as eleições". E dá o
caso de Canidelo para explicar: "Na
freguesia, o PSD representa cerca de
30% do eleitorado, o CDS entre 3 e
5%. O que significa, no máximo,
35%. Mas, nas Autárquicas, temos
conseguido cerca de 65% dos votos.
Ou seja, nas Autárquicas os eleitores
têm confiado particularmente em
nós". Esta confiança, "honra-me",
assim como ao presidente da junta,
mas também "dá-nos mais
responsabilidade".

Ao contrário da coligação, a
candidatura socialista à câmara de
Gaia já está no terreno há alguns
meses. Semanalmente, o candidato
Joaquim Couto tem feito visitas às
24 freguesias, estado ao lado dos
candidatos às juntas do PS e já está
uma imagem associada à realidade
do município nos muitos outdoors
espalhados pelo município. Nesses
cartazes fazem críticas claras a
gestão de Luís Filipe Menezes.

"Eu decorei-as. São poucas".
Confessou Menezes. "A primeira é
que esquecemos o interior em
detrimento do litoral. Depois, que
somos demasiado protagonistas no
âmbito nacional. A terceira é que
esquecemos os idosos e as
crianças. E finalmente, a divida de
255 milhões da câmara." O
candidato decidiu, então, contrapôr
estas críticas socialistas.

Menezes responde a Joaquim Couto

O interior que se fala envolve as
freguesias de Pedroso, Avintes, Olival,
Crestuma, Lever e Sandim. "Este in-
terior onde se pode visitar, por
exemplo, o emblemático Complexo
Desportivo de Pedroso, o Centro
Náutico de Crestuma (ex-líbris
nacional); em Avintes, os 2 estádios,
o maior bairro do concelho, a PSP
instalada; em Sandim, os 40
quilómetros de estrada pavimentada,
as escolas reconstruídas e o centro
cívico reabilitado; em Lever (uma
freguesia com cerca de dois mil
eleitores) fizemos um bairro social
novo, a piscina e reabilitamos quase
toda a rede viária; E em Olival, onde
estive há poucas horas, o melhor e
maior auditório do concelho. Se isto
é esquecer o interior…"

Relativamente à crítica social, o
candidato laranja acusa os
socialistas de "desonestidade
intelectual", visto que cabe ao
Governo a responsabilidade social
da primeira infância e dos idosos.
"Esta é uma crítica, por ventura, ao
Governo e não à câmara".

 "Mentira!" é  a resposta ao

passivo da autarquia. "A nossa dívida
é de 275 milhões de euros". Filipe
Menezes justifica: "É assim porque
investimos 1,2 mil milhões de euros
e financiamos cerca de 40% desse
investimento". E dá o exemplo do
investimento na empresa municipal
Águas de Gaia que é semelhante ao
valor que acusam "da dívida à
banca". E vai ainda mais longe
afirmando que "é com muito orgulho
que o partido de Gaia paga esta
grande transformação do concelho".

Mas Menezes - o candidato - não
se fica por aqui nas críticas a Couto -
o adversário. "Dizem que o último
mandato foi o pior. Nos outros ainda
fizemos algumas coisas. Pois bem.
Este talvez tenha sido o melhor
mandato que tivemos". E seguem-se
os exemplos de obras concluídas (ou
feitas) nos últimos quatro anos: VCI,
Nó da Arrábida, reabilitação da frente
de rio de Canidelo, Avenida Agustina
Bessa Luís, Arquivo Municipal e, en-
tre outros, a compra da Casa Barbot
e transformação do espaço em Casa
da Cultura. "Se há mandato
emblemático, é este", vincou o social-

democrata. E se "o que temos justifica
que o candidato à câmara esteja a
falar uma hora da obra feita, daqui a
quatro anos…. Vai ser o mandato do
teleférico, da marina,  de mais
habitação social, de mais vias
estruturantes como a VL1, a VL2 e a
VL5 e da nova marginal de rio que vai
desde a ponte D. Luís até Avintes…"

O candidato laranja anunciou já
uma medida social para levar a cabo.
Para além dos livros escolares do 1.º
ciclo gratuitos - que atingem cerca de
12 mil famílias -, o autarca quer
alargar essa oferta até ao 9.º ano de
escolaridade. Mais: os casais que
tenham três filhos podem contar com
a escolaridade dessa criança
totalmente gratuita e subsidiada nas
escolas de Gaia.

O edil termina assim os reparos
à campanha socialista que "deixou
uma herança" de, por exemplo, "90%
do território de Gaia sem
saneamento" ou mesmo de "quatro
mil famílias em barracas". O estranho
mesmo é que "ainda não ouvi uma
proposta positiva", enfatizou Filipe
Menezes.

Visivelmente bem-disposto, o ac-
tual presidente da câmara municipal
lembra que só "devemos estar
nestas funções enquanto tivermos
paixão, energia e criatividade para
fazer melhor", seja pelo concelho,
seja pelas freguesias. Caso contrário,
não vale a pena.

Mas, nestes próximo anos, a
gestão vai ter de sofrer uma mudança
clara. Menezes admite que a "viragem
tem de ser no sentido da coesão so-
cial, da sustentabilidade ambiental,
do investimento e do emprego". Ou
seja: "as pessoas!"

Menezes aproveitou a plateia que
Fernando Andrade conseguiu reunir
durante a candidatura a Canidelo
para evidenciar o slogan desta
campanha: "O nosso Lema é Fazer e
o nosso Partido é Vila Nova de Gaia".
Depois das eleições "não vamos
marginalizar ninguém, vamos
governar para todos". Tânia Tavares

Após ter preparado, no passado mês de Maio,
um Plano de Contingência, o conselho de
administração da empresa municipal Águas de
Gaia decidiu agora cumprir a 'fase 6', do referido
plano. Este plano serve caso se verifique a
instalação de uma pandemia - risco aumentado e
mantido de transmissão na população em geral.

Neste sentido a Águas de Gaia EMM decidiu
aplicar as regras e orientações estabelecidas pelas
autoridades da saúde para um eventual período

Águas de Gaia preparada para
eventual pandemia da gripe A

pandémico e constituir de imediato um Grupo de
Trabalho para o efeito, o qual está a providenciar a
atempada aplicação, caso seja necessário, do
Plano de Emergência Interno previsto no Plano de
Contingência para a Pandemia da Gripe.

 "Esperemos que nunca seja necessário
accionar este plano. Mas se tal vier a acontecer já
estamos preparados para aplicar o Plano de
Emergência Interno, passando o Grupo de
Trabalho, entretanto constituído, a coordenar as

operações, devendo ser reforçadas a comunicação
e as medidas de higiene pessoal e de grupo",
explica José Maciel, presidente do conselho de
administração.

Recorde-se que as Águas de Gaia tem alertado
os seus colaboradores sobre as medidas de
protecção individual contra a Gripe A (H1N1) através
de comunicados e painéis informativos,
sensibilização que esta empresa municipal está
a estender aos clientes e fornecedores.
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Rua Tenente Valadim, 960 - Canidelo
4400-326 Vila Nova de Gaia
Telf./Fax: 227 811 020

Tinta Cin * Material de Construção
Tinta SILACA * Utilidades Domésticas

Restauros e Remodelações de
Construção Civil

Rua Espinheiro 640-Bloco 3,1º-E, Canidelo
Tel. 220 313 239  *  Telm. 962 580 556

    4400-450 VILA NOVA DE GAIA

Rua Bélgica, 2713  *  4400-054 Canidelo GAIA
Telm. 917603 531

Email: angelino.antenas@gmail.com

Técnico - ITED - TDT (telev. digital terrestre)
CCTV c/ gravação de imagens

Videoporteiros - Intercomunicadores

ANTENAS - ANGELINO
Space & shoes

SAPATARIAS

Rua Tenente Valadim, 933
4400-327 Canidelo (aos 4 Caminhos)

Tlm. 916 399 645

Os meus caros leitores já repararam que o valor
de um homem não é medido apenas pela cultura
ou saber, mas mormente pela ideologia que
professa ou diz professar, pela tertúlia que
frequenta, pelo curso que possui, e pela família a
que pertence?!

Surge jovem escritor e imediatamente os
companheiros da política tecem rasgados encómios
e proclamam na média: " Já não é promessa. Não
senhor: é escritor sublime"; e os "críticos" que
cresceram à sombra do partido do neófito,
proclamam em espasmos: " Apareceu uma nova
estrela no universo da literatura!"

E o povo, que não quer parecer ignorante, lê
ouve, escuta e repete com enfeze: " Sim senhor, é
um grande prosador!", e corre ao livreiro em busca
da obra para oferecer à esposa, parente ou amigo
que é doutor, e tem ar de intelectual.

Se o jovem é de direita é asno para a esquerda;
se quem o editou é de esquerda, os escritores e
críticos que vivem à sua sombra, urdem louvores,
enquanto os intelectuais de direita, desancam
impiedosamente no jovem literato, acusando de
não ter estilo ou não conhece a gramática.

Mas, como se costuma dizer: falem de mim,
mesmo que seja mal, o novo literato cria nome e
acumula o editor bom pecúlio.

Sempre assim foi e assim será. Sem mecena,
sem partido que o apadrinhe, só lhe resta ser
escritor-editor, e ofertar os volumes aos amigos,
que lhe batem animadamente nas omoplatas,
declarando em tom conselheiro: " Continua que vais
chegar longe! Tens habilidade!...Continua!….."

Se não obtêm proventos para publicar a obra,
nem patrocinador, nem consagrado que o
apresente a livreiro, nem figura de vulto na política,
que consiga subsídios, pode saltar seca e Meca
que não deslumbra quem lhe valha; passa, então a
ilustre desconhecido, que escreve para a gaveta.

Prémios e concursos, em regra, destinam-se a
promover amigos e camaradas de cenáculo. Há

Como se avalia em
Portugal…e não só!

excepções; mas como distingui-los, quando não
se conhece o meio?

Dizia-me, desanimado neófito, conhecedor dos
meandros do sucesso: "Eu concorria com o ro-
mance, mas o jure é formado por homens de direita!
…."Quando se constrói a capela, já se conhece o
santo, que vai para o altar, já dizia o amigo Silvério,
que já lá está, ao referir-se a concurso aberto na
empresa, onde trabalhava.

O que ocorre ao escritor, acontece, igualmente,
ao artista plástico, cançonetista, músico, e também
na empresa pública, ao manga d'alpaca ou ao
senhor doutor, se não milita no núcleo profissional
do partido do poder.

O que digo não é novidade, já foi passado a
letra de forma por Cruz Malpique, Moura e Sá e
outros iminentes ensaístas. Se trago a publico é
porque há muita hipocrisia e nenhuma vontade de
abordar o tema Talvez esse obscurantismo inter-
esse a muitos, que alcançaram o topo, sabe Deus
porque meios.

Se o leitor duvida, aconselho a ir à biblioteca
mais próxima e consultar "O Primeiro de Janeiro"
de 29/05/90, e buscar o brilhante artigo de Maria
da Glória Padrão; ou abrir " O Comércio do Porto"
de 23/11/95, e ler "Prémio União Latina entregue
ao deus-dará"; ou, no mesmo matutino, mas de 23/
11795, a denúncia de jornal sueco: " Nobel de
Saramago foi fruto de publicidade". Pode, também
consultar: o artigo de Ricardo Stocker, publicado in
" O Regional" de 20/10/90, " A história triste de um
concurso"e seguintes; o artigo de António Barreto:
"O Tacho", publicado no "Público" de 07/03/99; ou o
editorial do mesmo jornal, vindo a lume a 12/03/02;
e finalmente pode ler o simpático periódico da Igreja
" O Diário do Minho" de 11/10/01, " Adulteração de
concursos: uma forma de corrupção", e diga-me
depois se tenho ou não carrada de razão.

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt

São Pedro
fechou o Ano
Paulino com

chave de Ouro
São Pedro fechou as portas do Ano Paulino em

Valadares com chave de ouro, a ter em conta a
peça de teatro representada sobre a vida e obra de
São Paulo, pelo grupo "Valadarenses Ad hoc" da
Paróquia. Depois de dois meses e meio de ensaios
no Salão Paroquial, a peça foi encenada no Salão
Nobre do Quartel da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Valadares no dia de São
Pedro e São Paulo.

Apesar de ser uma segunda-feira, juntou cerca
de 350 pessoas. O salão e o palco estavam ornados
com lindos e atraentes trabalhos artesanais.

Para além do teatro, houve animação com
desfiles do Rancho Folclórico e do Grupo Marchas
de Valadares, em que com o devido respeito se
misturou o religioso com profano. É louvável a
abnegação dos actores amadores que em palco
pareciam autênticos profissionais.

A peça foi escrita pelo padre Luís Vieira e
ensaiada pela professora Maria Armandina Espírito
Santo. Uma palavra de Louvor aos 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. Maria do Céu e outros para além da
representação prestaram um bom serviço no
roupeiro e cenários.

Estes são factores que merecem ser
referenciados e arquivados no coração dos
participantes em particular e no de todos em geral.

Também no próximo dia 12 Domingo, Sua Ex.
Rvª D. Manuel Clemente Bispo do Porto, vai presidir
a uma ordenação sacerdotal na Sé, um dos quais
é o Diácono Samuel Coelho da Sociedade
Missionária da Boa Nova, mais um mensageiro que
Deus predestinou para anunciar a Boa "Nova do
Reino"aquém e alem mar.

Manuel Carvalho
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EDITAL
Junta de Freguesia de Avintes

R.Escola Central, 75  4430-822 Avintes * geral@avintes.net - www.avintes.net

Serviço de Apoio para a deslocação
à Farmácia e aos Correios

A Junta de Freguesia de Avintes consciente das dificuldades que o
encerramento da Farmácia Saraiva causou, principalmente aos moradores
dos lugares da “zona baixa” da freguesia, acrescidas da falta de transporte
público, pelo facto de as obras na Rua 5 de Outubro, se arrastarem há
quase ano e meio, decidiu na reunião pública do passado dia 2007-07-03,
que até às condições de mobilidade melhorarem, efectuar gratuitamente o
transporte entre Largo do Magarão e o Largo da Gândara, a todos os que
dele necessitem, para se deslocarem à Farmácia e aos Correios.
Horário do Serviço

De Segunda-feira a Sexta-feira:
Manhã:
Saída: 10h00m – Largo do Magarão (junto de Centro de Dia)
Regresso: 10h30m – Largo da Gândara (em frente aos Correios)
Tarde:
Saída: 14h30m – Largo do Magarão (junto de Centro de Dia)
Regresso: 15h00m – Largo da Gândara (em frente aos Correios)
(O Serviço teve início no dia 13 de Julho de 2009)
Avintes, 2009-07-07

O Presidente da Junta de Freguesia de Avintes
Mário Fernandes Gomes

Notícias de Gaia n.º 460, 16 de Julho de 2009

LABORATÓRIO DE
PRÓTESES DENTÁRIAS

António Cardoso Castro

Rua Cova da Silva, n.º 126
Canidelo - 4400 Vila Nova de Gaia

Tel. 22 772 39 39
Tlm. 93 441 79 33

monólogos
municipais

Procura-se país
Este último fim-de-semana, o

município de Gaia fez lembrar
aquela música popular: 'Ora dá cá
um e a seguir dá outro e ainda vem
mais um porque só dois é pouco…'

Agora sim. A campanha eleitoral
está a 'aquecer motores'. E nem foi
preciso ir para a Boavista ver os
carros a passar…

Ele é PS. Ele é CDU. Ele é PSD.
É só escolher quem se quer ouvir. E
a quem se quer bater palmas. Mas
tudo bem. Já é tempo de campanha.
O pior de tudo é quem se vê. Quase
sempre os mesmos. Seja de
qualquer lado. Os mesmos a sorrir.
Os mesmos a bater palmas. Os
mesmos a 'segurar nos casacos'. Já
era tempo de uma reciclagem,
não???

Também na semana em que
passou ficou a conhecer-se a
sentença da gaiense que matou o
filho logo à nascença e depois
manteve o corpo escondido numa
arca. Se a própria história já é
macabra o suficiente, a sentença é
trágico-cómica. Quatro anos de pena
suspensa. Começo a sentir a
mesma vontade da pianista Maria
João Pires e nacionalizar-me noutro
país… falta saber qual!

Claro que também eu não vou

deixar passar em branco a triste
figura de Manuel Pinho. 'Não havia
necessidade…'

Pois, o 'senhor' desonrou a
Assembleia da República.

Pois, o 'senhor' mostrou
temperamento infantil.

Pois, o 'senhor' ficou mal na 'foto'
que percorreu o mundo.

Mas tenho de dizer que já a
demissão… não percebo o motivo.
Quantas vezes vemos os deputados
temperamentais a 'mandar à fava'
outros semelhantes? Claro, com
palavras eloquentes e
imperceptíveis para a maioria dos
portugueses.

Quantas vezes assistimos ao
desrespeito entre deputados ou
figuras importantes? Por exemplo,
a postura do Governador do Banco
de Portugal, na última audição… isso
sim é de lamentar… virar as costas a
quem o interpela e ainda por cima
fazer piadas com um 'compincha'
literalmente a desconsiderar os
presentes… isso sim é uma vergonha…
isso sim merece medidas drásticas…

Agora o ex ministro… com tantas
gaffes cometidas… esta foi só mais
uma! E nada que se compare à da
qualidade dos sapatos nacionais.
Mas como estamos em época de
eleições… ficou bem!

Tânia Tavares

Os opositores aos alimentos
transgénicos conseguiram convencer
uma significativa maioria da
população de diversos países
europeus dos riscos ameaçadores
desta alteração de cultivo. Mas, após
uma luta de ideias em debate, em
vários sectores de produção (e não
só!) mas os transgénicos acabaram
por vencer.

Parto do princípio de que o leitor
já tenha ouvido falar nesta moderna
produção agrícola/alimentar, como
factor de desenvolvimento de
qualidade e quantidade, uma vez que
a agricultura tinha de acabar com o
conceito da "horta familiar" e
enveredar por produções
substanciais e eficientes.

Ao longo dos últimos vinte anos,
o eixo da discussão sobre este
delicado assunto deslocou-se
lentamente, enquanto que no começo
desta espécie de conflito, os
transgénicos eram ainda
considerados como um perigo para a
saúde humana, numa fase posterior,
as consequências ecológicas, como
por exemplo o risco do espraiamento
descontrolado na própria Natureza,
estavam no centro da discussão.

Ora, estes argumentos foram
perdendo força já que, depois do
início do seu cultivo em 1995, no
Canadá, um número cada vez maior
de agricultores a nível mundial iniciou
o cultivo dessas plantas
geneticamente modificadas, sem ter
no entanto ocorrido qualquer desastre
seja para a saúde humana seja para
a natureza.

Em 2008 foram cultivados 125
milhões de hectares de terrenos a
nível mundial com espécies de
transgénicos, o que representa uma
superfície superior à área agrícola da
Europa. As principais culturas
transgénicas encontram-se nos EUA,
Canadá, China, Índia, Argentina e
Brasil.

Há anos que o debate sobre os
trangénicos gira em torno das
mesmas afirmações. E essas

Crónica do tempo que

passa

Os transgénicos
afirmações são tão credíveis quanto
menor é a percentagem da população
que se dedica à agricultura, já que as
realidades da agricultura moderna
são desconhecidas de grande parte
da população. Assim, as pessoas que
não estão envolvidas nesta área não
têm a sensibilidade de combater os
insectos ou as ervas daninhas
prejudiciais à produção agrícola.

O facto crucial de que a
alimentação da população só pode
ser garantida com o combate a estas
espécies daninhas, já não é
consciente para grande parte da
população. Os cereais, a fruta e os
vegetais que actualmente
consumimos já são para nós um dado
adquirido e óbvio. Esta deficiência
generalizada de conhecimentos
sobre a agricultura e a alimentação
facilita a posição dos opositores dos
trangénicos para a difusão de meias
verdades e até de falsidades, o que é
bastante lamentável.

Assim, uma batata" ou uma maçã
natural não é comestível. Muitas das
espécies originais dos actuais
produtos agrícolas contêm até
venenos mortais. Para os tornar
comestíveis os seres humanos
começaram há cerca de 10 mil anos
a alterar os seus genomas através da
sua "domesticação". E muitas vezes
de uma maneira tão radical que os
actuais cereais, fruta e hortaliça que
consumimos pouco têm de comum
com as espécies originais.

O crescimento da humanidade
obrigou o homem a pensar em novas
formas de produção e os
transgénicos surgem exactamente
como resposta a essa imperiosa
necessidade.

Trata-se de um assunto de inter-
esse global e que os humanos terão
de ponderar conscientemente. Isto é,
encarar de frente uma alimentação
cada vez mais rica para cada um de
nós (humanos!), até porque a era da
antropofagia pertence a um passado
distante, felizmente!

Júlio Martins
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ficha de
assinatura

enviar cheque para:

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

4430-206 vila nova gaia
informações:

notíciasdegaia@net.novis.pt

nome _______________________
_____________________________
morada _____________________

código postal ________________

telefone _____________________

localidade ___________________
assinatura anual:

15,00 euros

LAR IRMÃOS
CENTRO REPOUSO DE IDOSOS

Rua Zamboeiras, 355 - Canidelo
4400-616 Vila Nova de Gaia

Telef/Fax: 227 128 947 * Telem: 937 128 947
Email: lar.irmaos@tvtel.pt

Trabalhos Subaquáticos, Lda.
profissionais de mergulho

Rua da Bélgica 861, Canidelo
4400-051 VILA NOVA DE GAIA

Telf./Fax: 227 813 868  *  Telem. 917 563 372
www.hidrosube.pt  *  email: geral@hidrosube.pt

AUTO MERCADO
C A R V A L H O
De: Clódio Jesus Carvalho

Rua do Paniceiro 394, Canidelo
4400-534 VILA NOVA DE GAIA

Telf. 227 810 400

Produtos Alimentares
Frutas * Legumes * Gás

S.C. DE
COIMBRÕES
na 3ª divisão

nacional!
Finalmente és campeão,
S.C. de coimbrões!
Foram anos de ambição,
Com esperança nos corações!

Subiste à divisão nacional
E não ficarás por aqui.
Serás um dia a honra de Portugal
E daqueles que lutaram por ti!

Tens bons técnicos e jogadores,
que certa gente desconhecia.
Fizeste - os ver quem são os senhores,
Junto de quem te protegia!

A toda a equipa mando um abraço
De parabéns e felicidade.
De vez em quando um poema faço,
Com muita, MUITA amizade!!!

Isabel Andrade Monteiro

Amar a vida...
Amar a vida é viver
É saber conquistar e agradecer
É sentir uma suave melodia
É conquistar a chorar e a sorrir
Momentos vividos com sabedoria.

Amar a vida é acreditar
No desejo e vontade de sonhar
Na esperança de encontrar a razão
Escondida na loucura de sentimentos
Partilhados na verdade de fingimentos
Capazes de esconder que a vida é uma ilusão.

Ana Santos

FOI UM CIDADÃO À PARTE
A VERDADE É "NUA E CRUA"
O NOSSO "CHICO" (DUARTE)
BEM MERECEU NOME DE RUA. *

FOI NO MARCO ONDE NASCEU
- UM LUGAR DO SEU CANDAL -
LÁ TRABALHOU E VIVEU
ATÉ AO DIA FATAL.

E NO CAMPO DESPORTIVO
S' EVIDENCIOU ACTIVO
DIRIGENTE DEDICADO.

RECONHECIMENTO AO "CHICO" (DUARTE)
DESDE O MARCO AO CANDAL
TINHA UM PORTE PESSOAL
QUE SEMPRE FOI RESPEITADO.

* ("RUA FRANCISCO DA SILVA DUARTE", ALI,
JUNTO À CHAMADA "ROTUNDA VL 8" OU
"ROTUNDA ENG. EDGAR CARDOSO" - NOME
TOPONÍMICO RECONHECIDO PELA JUNTA DE
FREGUESIA DE SANTA MARINHA E PELO
MUNICÍPIO DE V. N. DE GAIA).

JOSÉ DUARTE AMARAL
(SEU SOBRINHO ESPECIAL)

No tempo em que
não existia (por
exemplo) mobilidade
entre as vinte e quatro
freguesias do nosso
concelho e, deste, aos
concelhos limítrofes, os
investidores não viam
Gaia como uma
localização digna para
a instalação das suas
novas empresas e,
implicitamente, não
contribuíam para dar
emprego a quem
precisa de trabalhar,
porque… "Melhor
mobilidade, mais

Vila Nova de Gaia e a
política de habitação social

empreendimentos, igual a mais empregos". Que
fizeram os anteriores autarcas (por exemplo) pela
Zona Histórica de Santa Marinha? Deixaram os
seus habitantes a viverem até aos fins da sua vida
nas casas e nos edifícios antigos e em constante
degradação, porque, nunca pensaram numa
política de habitação social, onde aqueles
habitantes pudessem ser realojados em casas
sociais, com uma certa dignidade, como, hoje,

usufruem muitas famílias, as quais, quando
recebem as respectivas chaves, até os seus olhos
brilham de alegria! E os Autarcas, também se
associam, conscientes de que estão a cumprir com
o seu dever, como se pode ver nos rostos do
Presidente Menezes e do seu Vice - Dr. Marco
António Costa (Administrador da Empresa Munici-
pal "Gaia Social")              José Duarte Amaral

latino_na_frente@tvtel.pt
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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

    Rua da Liberdade 77, Canidelo
    4400-489 VILA NOVA DE GAIA

   Telef. 22 772 29 08
Telm. 96 509 39 66

ELECTRICISTA
Claudino Dias da Costa Alves

Rua Jorge Dias, 257 r/c - Canidelo * 4400-484 Vila Nova de Gaia
Tel./Fax: 227 723 311

www.gaiapesca.com.pt  *  email: gaiapesca@gmail.com

Venda de artigos para
pesca desportiva

Material de Mergulho

Aviso
Divulgação dos Resultados da Discussão Pública

da Proposta de Revisão do Plano Director
Municipal de Vila Nova de Gaia

Findo o período de Discussão Pública da proposta de revisão do Plano Director
Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia (que decorreu entre 18 de Dezembro de 2008
e 12 de Fevereiro de 2009) e nos termos do artigo 77º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de
Fevereiro - a Câmara Municipal pondera e divulga os respectivos resultados.

É neste contexto que, após a aprovação da versão final da proposta do PDM na
Reunião Pública de Câmara de 15 de Junho de 2009, se informa que está disponível
para consulta o "Relatório de Análise e Ponderação das Participações Recebidas no
Período de Discussão Pública", bem como a versão final da proposta do Plano, nos
seguintes locais:

a) Nas instalações da Gaiurb, EEM (Departamento de Planeamento Urbanístico,
situado na Rua Diogo Cassels, nº 119/121, freguesia de Mafamude), ou no Largo de
Aljubarrota, nº 13, junto ao Cais de Gaia, na freguesia de Santa Marinha;

b) No site da Gaiurb, EEM - www.gaiurb.pt.
O "Relatório de Análise e Ponderação das Participações Recebidas no Período

de Discussão Pública" é o documento que reúne os aspectos mais relevantes do
Processo de Discussão Pública, desde a sua divulgação e organização, à análise e
ponderação de cada uma das participações recebidas, bem como a apresentação
das alterações introduzidas na versão final da proposta do PDM.

Mais se informa que, no âmbito do previsto no artigo 78º do RJIGT, esta versão
final da proposta do PDM será enviada à CCDR-N para emissão de parecer (não
vinculativo) e posteriormente será submetida à aprovação da Assembleia Municipal,
mediante proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 79º do RJIGT.

Oportunamente a Câmara Municipal enviará as respostas aos particulares
intervenientes no Período de Discussão Pública.
Vila Nova de Gaia, de 17 de Junho de 2009

O Presidente da Câmara Municipal
Dr. Luís Filipe Menezes

Notícias de Gaia n.º 460, 16 de Julho de 2009 Medicina da reprodução
com Vida Nova

Abriram oficialmente as portas da nova Unidade de Medicina da Reprodução do
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E). O espaço, que durante 18
anos recebeu milhares de casais com problemas de fertilidade, é agora uma nova
Unidade de Medicina da Reprodução (UMR), com uma área de mais de 200 metros
quadrados, melhores condições de atendimento e de desenvolvimento da actividade,
num investimento total de um milhão e quinhentos mil euros. As novas instalações da
Unidade de Medicina da Reprodução, na unidade II, foram construídas no âmbito do
projecto de incentivos do Ministério da Saúde para a Procriação Medicamente Assistida.

A entrada em funcionamento da nova Unidade foi marcada pela presença do
responsáveis da ARS Norte (o presidente, Maciel Barbosa, e o vice presidente, Fernando
Araújo) que aproveitaram a ocasião para apresentar os investimentos feitos centros
PMA (Procriação Medicamente Assistida) existentes em hospitais públicos, e o
Presidente do Conselho de Administração do CHVNG/E, João Ferreira.

CHVNGO investimento efectuado, um dos mais elevados feitos a nível nacional,
fruto do financiamento atribuído pelo Ministério da Saúde, permitiu ao CHVNG/E construir,

de raiz, uma unidade totalmente dedicada à fertilidade. Foi planeada uma área que
contempla espaços dedicados às diferentes fases do processo de fertilização: colheita,
fertilização, transferência. A unidade é composta por: sala de colheitas, sala polivalente,
laboratório de Embriologia, laboratório Andrologia, laboratório de Criopreservação, bloco
operatório, sala de recobro, sala de desinfecção, vestiários para utentes e profissionais
e dois gabinetes.

Criada em 1991, por uma equipa liderada pela Dra. Ingeborg Chaves, a unidade é
considerada uma das melhores do país, sendo a UMR do Serviço Nacional de Saúde
que mais ciclos de tratamento realiza por ano. A equipa da unidade é composta por
quatro ginecologistas, dois embriologistas, psicóloga, dietista e andrologista. Desde a
sua abertura a unidade realizou perto de 3 mil ciclos de tratamento. No ano de 2008
realizaram-se mais de 300 ciclos, a taxa de gravidez foi de 43,3% e a taxa de gravidez
gemelar situou-se nos 20%.
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