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Exposição "Os
frutos da terra em
Alberto Sampaio"

A biblioteca de Gaia recebe a exposição "Os frutos da terra em Alberto
Sampaio", até ao próximo dia 30 de Setembro. A agricultura e a vitivinicultura
constituíram, para Alberto Sampaio, temas de estudo e de experimentação
na Quinta de Boamense, em Vila Nova de Famalicão. Nesta exposição os
diplomas e medalhas de concursos, os catálogos de viveiros nacionais e
internacionais, os livros especializados sobre diversos assuntos agrícolas, a
correspondência com os amigos, levam à descoberta de uma outra faceta de
um dos maiores historiadores portugueses do século XIX.

A mostra poderá ser vista de segunda a sexta das 9h30 às 19h30 e aos
sábados, domingos e feriados, das 15h00 às 19h00.

Subordinada aos temas rurais e agrícolas que motivaram Alberto Sampaio,
a exposição divide-se por 6 áreas, designadamente a vinha, o campo, a
mata, o pomar, a horta e o jardim, identificadas com as matérias de estudo e
de experimentação por ele levadas a cabo na Quinta de Boamense. Dão-se
assim a conhecer alguns dos muitos apontamentos manuscritos do
historiador sobre as mais diversas plantações, desde árvores e vides até
"novidades" hortícolas e flores, apontamentos que contêm o registo do que
de mais significativo lhe importava reter. Apresentam-se também catálogos
de viveiros nacionais e internacionais da sua biblioteca, muitos deles anotados
e a partir dos quais encomendava, não raras vezes, produtos ainda não
comercializados em Portugal.

Festa de Santo
Ovídio continua a
mobilizar gaienses
Uma vez mais, o Largo Estêvão Torres juntou centenas de pessoas na

Festa em honra de Santo Ovídio, que decorreu entre 4 e 7 deste mês.
Organizada pela junta de Mafamude, a iniciativa pretende evidenciar o santo
padroeiro da freguesia.

O programa começou com o Intercâmbio Internacional de Jovens - Sol e
Arte 2009. Na primeira noite, para além do XIII Torneio Internacional de Andebol
Feminino - que decorreu no Colégio de Gaia -, o palpo principal recebeu a
Noite de Baile ao som dos Canta Bahia.

A tarde de sábado centrou-se em dois eventos distintos: as comemorações
das bodas de prata do Centro de Convívio da junta e a apresentação do livro
de poesia 'Nesta luz que a tarde esfria', de Maria Virgínia Monteiro, no Ginásio
Clube de Mafamude. O Largo Estêvão Torres recebeu o encontro de folclore.

Domingo é sempre dedicado à missa solene e à tradicional procissão. A
noite recebeu a actuação do agrupamento musical Reciclagem.

Como vem sendo hábito, o último dia esteve a cargo de Manuel Monteiro
com a Grande Noite de Estrelas da Rádio Clube de Matosinhos. Trauteando
quase todas canções, as dezenas de espectadores iam dançando ao som
da música e não mostravam vontade de arredarar pé.

A prova viva do sucesso que estas festas populares continuam a ter junto
da população. TT

"Munícipes salvam
praias do lixo"

"Salve a sua praia, não deixe lixo à deriva" é o mote da nova campanha de
sensibilização comportamental da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
em parceria com a SUMA, que passou pelas 17 nas praias da cidade.

Sensibilizar os veraneantes para a importância da prática da Cidadania
Activa, para a adopção de uma postura de responsabilização individual, e
para rotinas de fiscalização do comportamento dos utilizadores face aos
outros, nos espaços de veraneio, foram os pilares fundamentais que
caracterizam esta campanha.

A acção surge na sequência da habitual preocupação, na época balnear,
com questões de Segurança e Salubridade nas praias do concelho, espaço
público por excelência. Para além de recordar conceitos ligados ao Ambiente,
Cidadania e Deposição selectiva, a campanha centra-se numa comunicação
imperativa e pró-activa, baseando-se num modelo de participação implicativo.

Contudo a entrega de diversos materiais lúdicos e utilitários adaptados
aos diferentes públicos-alvo (bolsa térmica, saco-almofada, braçadeiras,
t'shirts, fitas identificativas, diário de férias), numa perspectiva de abordagem
qualitativa, constitui-se como elemento facilitador de intervenção directa, bem
como de transporte de importantes mensagens de carácter ambiental e cívico,
que perduram para além do momento do contacto. Carla Martins
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Editorial
A propósito das eleições

Os princípios
da Liberdade
As democracias contemporâneas

estão filosoficamente sustentadas num
conjunto de documentos históricos, que
são a verdadeira base da moderna
democracia. Estão entre eles  o Bill of
Rights, de 1689, a Declaração de
Independência dos Estados Unidos

(inspirada na Declaração de Direitos da
Virgínia), de 1776, e a Declaração Dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789. De entre os Pais fundadores da
Democracia Liberal moderna, destaco o
primeiro, John Locke, autor dos Dois
Tratados sobre o Governo: Nesta obra e
naqueles documentos é possível retirar
um conjunto de princípios que desde
finais do século XVII vêm moldando e
cimentando o sistema de governo
democrático. Que princípios são esses?
O governo limitado, ou seja o governo
existe para as pessoas e não para si
próprio, como dizia Locke, "para garantir
os direitos do indivíduo e a felicidade dos
povos". Em segundo lugar, a separação
dos poderes, conceito de Locke
aprofundado por Montesquieu, ao referir
claramente o princípio sagrado da
separação dos poderes executivo,
legislativo e judicial, para evitar qualquer
tipo de abusos de poder, particularmente
pelos governos; finalmente (but not the

last) em terceiro lugar o princípio da
necessidade de mudança de governo
pelo povo, quando o mesmo não cumpre
os objectivos atrás indicados, ou seja o
que nós hoje poderemos chamar
alternância democrática, o princípio
essencial que impede o resvalar para a
ditadura. Este último, aconchegado pelos
outros dois, é a verdadeira essência da
vida em liberdade, saber que no reino da
lei e da liberdade, os governos não
controlam tudo, não controlam os outros
poderes, e que quando o povo assim o
entende pode mudá-los.

Artur Villares

Henrique de Jesus Robles
15 de Agosto 2009.

A todos os familiares e amigos, o Notícias de Gaia apresenta as
mais sentidas condolências.

Air Race bate
recorde no Douro

Evento aéreo da Red Bull em Gaia e no Porto com maior assistência mundial. Paul

Bonhomme foi o piloto mais rápido

A terceira edição do Red Bull Air Race em Portugal voltou a ter o mesmo sucesso dos eventos
anteriores. As margens do Douro com milhares de pessoas, animação quanto baste e competição até
ao último segundo.

Segundo cálculos da organização, nos dois dias do passado fim-de-semana, um milhão assistiram
à penúltima prova do mundial, sagrando-se as cidades de Gaia e Porto como as líderes de assistência
nesta modalidade.

E foram estas que testemunharam a vitória de Paul Bonhomme sobre Hannes Arch, que permite ao
inglês cimentar a liderança na competição (55 pontos, mais quatro do que o austríaco), com apenas a
etapa de Barcelona (3 e 4 de Outubro) por disputar.

Bonhomme superiorizou-se no traçado de 6,6km e 17 pórticos com o tempo de 1:09.23, menos 0,94
segundos do que Arch e 2.00 segundos mais rápido do que o australiano Matt Hall.

Perante tamanho êxito, apesar de nada estar ainda confirmado, tudo leva a crer que o Red Bull Air
Race regresse a Portugal em 2010. Se assim for, que volte a ter as margens do Douro como cenário de
eleição.
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Divino
Salvador
em Vilar

de
Andorinho

A Paróquia do Divino Sal-
vador em Vilar de Andorinho,
festejou no dia 6 de Agosto
Igreja Matriz o seu Padroeiro"
Divino Salvador" (Transfigu-
ração do Senhor), com a
celebração da Eucaristia
presidida pelo Pároco da
Freguesia Padre Albino Reis
que teve a colaboração de
todos os coros da Paróquia
para animar a Santa Missa.

Esta é uma festa
Cristológica porque remete
ao tempo em que Jesus
subiu ao Monte com Tiago;
Pedro; João e se
transfigurou.

O projecto do Mundo é
orientado pelo ódio,
violência, guerra, ganância e
por um egoísmo liderado
pelo comodismo em que só
funciona porque ninguém faz
nada.

No projecto de Deus o
objectivo principal é Amar o
próximo, escutar a palavra de
Deus e a remeter para a
Felicidade e Glória eterna
numa atitude de Cristão.

Ana Santos

Ministra da Saúde visitou
AMI | Clihotel de Gaia

Protocolo assinala integração na rede nacional de cuidados continuados integrados

A AMI - Clihotel de Gaia, uma
unidade gerontogeriátrica abriu
recentemente um novo
equipamento em Vilar de
Andorinho e recebeu a visita da
Ministra da Saúde. Ana Jorge
apadrinha, assim, o protocolo de
colaboração a celebrar com a
Administração Regional de Saúde
do Norte (ARS Norte), no domínio
da rede nacional dos cuidados
continuados integrados: média
duração e reabilitação; longa
duração e manutenção. No âmbito
deste acordo, esta nova unidade
já recebeu os primeiros
residentes referenciados pelo
Serviço Nacional de Saúde.

Situada num maciço verde
com 15 mil m2 e detendo 4700 m2
de área construtiva, a AMI -
Clihotel de Gaia dispõe de 93 ca-
mas e "proporcionará aos seus hóspedes uma solução habitacional
que privilegia a independência e os mais elevados padrões de
qualidade, incluindo no domínio da saúde, assegurando uma
multiplicidade de cuidados médicos, planeados, emergentes ou
continuados", assegura Teófilo Ribeiro Leite, presidente do conselho
de administração da Casa de Saúde de Guimarães, que gere a rede
AMI| Assistência Médica Integral.

No equipamento encontram-se as vertentes: residência assistida
permanente; residência assistida temporária; centro de dia, unidade
de cuidados continuados, convalescença, assistência médica e
enfermagem 24h, gabinetes médicos, salas de enfermagem,
segurança, higienização, espaços exteriores, salas de estar,
restaurante, oratório, salas de leitura, oficinas de teatro, dança, música
e cinema.

Aposta na Geriatria
"As unidades gerontogeriátricas actuais, para além dos cuidados

médicos e de enfermagem e apoio ao desenvolvimento do quotidiano,
actuam no apoio sócio-emocional da animação e do lazer, facilitando
a sociabilização, nas dimensões biológica, psicológica e social. Este é
o conceito Clihotel, que combina as valências clínicas de elevada
qualidade com todas as comodidades de uma unidade hoteleira",
explica Maria João Corrêa de Sá, directora da AMI | CliHotel de Gaia.

Promovendo acções e serviços indutores de um envelhecimento

activo e rejeitando em absoluto o rótulo da institucionalização, a AMI |
CliHotel de Gaia procurará garantir a proximidade de tudo o que é
natural aos seus hóspedes. Quer nos espaços próprios, como o
ginásio, a biblioteca ou o oratório, quer através de sinergias com
várias instituições culturais e desportivas do concelho.

O aumento progressivo da esperança média de vida; as novas
formas de dependência decorrentes do isolamento dos mais idosos;
a alteração das formas de organização familiar tradicionais; o
desaparecimento progressivo das redes formais ou informais de
solidariedade e o ingresso da mulher, que até há poucas décadas
cuidava informalmente da família, no mundo do trabalho são os
principais agentes da mudança social, que remeteu para o sector da
saúde a responsabilidade da resposta aos mais idosos, a uma classe
sénior cada vez mais exigente, após várias décadas de trabalho.

"É com valências desta natureza que respondemos às sucessivas
mutações sócio-demográficas ocorridas em Portugal nas últimas
décadas", acrescenta o presidente do conselho de administração da
Casa de Saúde de Guimarães.

Corporizando esta relação com o Social e com as novas dinâmicas
das respostas da Saúde à comunidade, implementadas em 2006 com
a criação da rede nacional de cuidados continuados integrados
(RNCCI), a AMI | Clihotel de Gaia integra a rede com 68 camas, 23 de
média duração e 45 de longa duração.
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O Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner recebeu
a cerimónia de assinatura de um protocolo de
comparticipação financeira entre o município de Vila Nova
de Gaia e o Centro de Convívio da Serra do Pilar, no
âmbito do Programa de Alargamento de Redes e
Equipamentos Sociais (PARES).

Este acordo vai permitir realizar investimentos na
construção ou apoio à construção de centros de dia para
idosos e apoiar actividades de interesse municipal de
carácter social e cultural.

O protocolo vem estabelecer condições de apoio
financeiro da Câmara de Gaia ao Centro de Convívio da
Serra do Pilar, dando respostas sociais relativamente a
lares de idosos e serviço de apoio domiciliário aprovado
no PARES.

 "Compete à autarquia acompanhar e verificar a
execução do projecto de investimento e efectuar o
pagamento da comparticipação financeira. O centro de
convívio deverá fornecer todos os elementos que forem
solicitados para efeitos de estabilização, acompanhamento
e avaliação do projecto e informar quaisquer alterações
do mesmo", pode ler-se no documento assinado.

Coube à presidente da direcção do Centro de Convívio
da Serra do Pilar as palavras de agradecimento. "A
celebração desta parceria reveste-se da maior
importância porquanto permite viabilizar o projecto que há
muitos anos alimentamos. Efectivamente no desempenho
da nossa actividade o centro de convívio da Serra do
Pilar sempre se debateu com algumas dificuldades,
nomeadamente de instalações. Dificuldades essas que
paralisam a dinâmica própria da actividade. Todos os que
estamos empenhados neste projecto comprometemo-nos
a levar por diante esta tarefa com entusiasmo, por forma
a rentabilizar estes investimentos que são fundamentais
para se dar resposta às necessidades das comunidades
locais", explicou Manuela Alves.

Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia salientou que esta cerimónia "serve
apenas para confirmar o essencial da política de acção
social da câmara". O executivo tem por objectivo aplicar
políticas de acção social nas vertentes que considera
fundamentais como o apoio à primeira infância, o apoio à
terceira idade e o apoio aos cidadãos com deficiência,
embora seja uma obrigação constitucional, legal e
regulamentar do Estado Central.

Ainda assim, de acordo com o autarca, "cada vez
mais a filosofia, hoje em dia, decorre de haver uma lógica
de pró-actividade em tudo que tenha a ver com a conquista
de coesão social e a aposta na solidariedade social, para
ninguém poder fugir às suas responsabilidades de assumir
cota parte dessas mesmas responsabilidades de acordo
com os meios e recursos que tem ao seu dispor, ao
serviço de causas absolutamente prioritárias,
nomeadamente em momentos de crise económica e so-
cial como a que vivemos em Portugal, na Europa e no
Mundo".

Este é um acordo que visa essencialmente o apoio
social aos mais necessitados, por forma a garantir
melhores condições de vivência àqueles com mais
dificuldades.

Menezes explicou ainda que "a organização em Por-
tugal deste tipo de caminho tem assentado de uma forma
estruturada e é assim que se vê que no nosso país esta
é a melhor forma de organizar estas políticas, de haver
iniciativas da sociedade civil através das Instituições
Particulares de Solidariedade Social e haver depois uma
complementação por parte do Estado no que diz respeito
a apoio na construção de equipamentos e depois ao co-
financiamento das actividades que decorrem dos
equipamentos dados para determinados sítios".

Esperam-se muitas inaugurações…
À margem da assinatura do protocolo social, Filipe

Menezes revelou algumas estratégias e planeamentos
futuros respeitantes ao concelho.

Uma das principais mudanças será a emenda aos
estatutos de empresas municipais, concretamente ao
estatuto das Águas de Gaia.

A empresa municipal será mantida com o capital 100%
público, mas será alargado o âmbito do ponto de vista de

Idosos na mira da câmara

atribuições. Devido ao trabalho realizado tanto nas águas
e no saneamento como nas águas pluviais, a Águas de
Gaia estará agora encarregue da gestão da limpeza da
cidade. "Neste momento essa gestão pertence à Câmara.
É a Câmara que gere esse dossier. A partir de agora vão
passar a ser as Águas de Gaia. Tudo o que tem a ver com
salubridade passa para a empresa Águas de Gaia" afirmou
o presidente da Câmara, Luís Filipe Menezes.

O autarca revelou ainda uma pequena alteração de
estatutos do Parque Biológico que ganha novo alento na
gestão de espaços verdes. "Cada vez mais a tendência é
para o Parque Biológico ser o pólo gestor de jardins e
espaços verdes. Até agora geria o próprio parque, geria
a Quinta da Lavandeira, geria o Parque de Dunas da mar-
ginal marítima e vai agora passar a gerir uma quantidade
mais alargada de parques, alguns deles em construção
como o parque da ponte Maria Pia, o parque da ponte Luís
I ou como o Parque dos Castelos em Crestuma que esta
quase concluído. A tendência é alargar o âmbito de
intervenção do parque biológico o mais possível" exaltou
o edil.

Foi também aprovada - "com os votos favoráveis do
maior partido da oposição, o partido socialista" - a entrada
da Câmara de Gaia no sistema inter-municipal de
saneamento. A autarquia será responsável por alugar a
utilização das ETAR's do concelho por outros municípios
que o necessitem. Assim, "libertará as ETAR's para tratar
os resíduos de municípios do interior norte do distrito que
pela sua dimensão tornam o saneamento muito difícil de
se realizar, dadas as características montanhosas e a
extensão, não possuíam capacidade financeira para fazer
por si só o saneamento. É o Estado agora através da
Simdouro que vai fazer esse saneamento e municípios
como Gaia e a Maia associam-se por solidariedade,
libertando as suas ETAR's para tratar esses resíduos.
Isto só é possível porque as ETAR's de Gaia são altamente
excedentárias e estão preparadas para receber
saneamento, tendo em conta o crescimento da população
nos próximos 50 anos." Foi nesta medida que a Câmara
de Gaia se associou ao projecto. "Somos obviamente
ressarcidos por isso. Uma solidariedade com os municípios
do interior e com o governo também".

Todos os meses a Câmara de Gaia tem dado a
conhecer a agenda relativa a realização, construção e
inauguração de obras e este mês, ainda que a semanas

de eleições autárquicas, não é excepção. "Não é por
estarmos a 5 semanas de eleições autárquicas que iríamos
funcionar de forma diferente. Temos um ritmo constante
de lançamento de obras e inaugurar obras feitas e é isso
que continuamos a fazer. Uma vez as obras terminadas
não vão esperar pelas eleições para serem inauguradas"
assegura o autarca.

Luís Filipe Menezes afirmou ainda que este mês novos
equipamentos serão de imediato colocados à disposição
dos munícipes. "Ficará concluída a segunda de quatro
fases de reabilitação da frente de mar da Aguda; e vai ser
aberto ao público o novo parque municipal de Crestuma, o
Parque da Quinta dos Castelos, junto ao Centro Náutico".
A abertura deste parque será antecipada devido ao início
do campeonato de canoagem em Crestuma que decorre
entre 16 e 20 de Setembro.

Ainda este mês será também inaugurada a Escola
Superior de Tecnologias de Saúde, já em funcionamento
há seis meses, na qual a Câmara investiu para o ensino
politécnico público cerca de 10 milhões de euros, no
coração do centro histórico.

Será também aberto ao público o primeiro troço, "o
troço fundamental de uma nova avenida gaiense, a mar-
ginal de rio em Lavadores até à rua da Bélgica. É mais
uma grande via estruturante que é inaugurada, que antes
era uma viela, e esta pronta daqui a poucos dias" garante
o presidente da Câmara Municipal.

A agenda conta ainda com a apresentação formal do
novo núcleo central do Parque Empresarial de São Félix
da Marinha, destinado a jovens empresários que iniciam a
sua carreira empresarial. Será formalmente apresentado
porque já se encontra ocupado por um número suficiente
de empresas e utentes.

Por fim, serão também apresentados os novos
complexos desportivos relvados de Perosinho bem como
do Vilanovense. Ao longo do mês "vão ser abertas ao
público várias escolas novas em Sandim, em Vilar de
Andorinho, vários novos jardins de infância, uma nova
escola em Vilar do Paraíso e ainda neste período vai
começar a funcionar um dos quatro parques de
estacionamento em construção, o parque Guilherme
Gomes Fernandes na Ribeira de Gaia, juntamente com o
parque da ponte Luís I" finalizou Filipe Menezes.

Patrícia Correia
Miguel Guedes
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"É tempo de aceitar!" Foi desta forma
que Ilda Figueiredo justificou o desafio que
lançou a Luís Filipe Menezes. "É funda-
mental que, de uma vez por todas, o Dr.
Luís Filipe Menezes aceite o debate com
todas as forças políticas representadas
na câmara e na assembleia municipal",
salientou a cabeça de lista da CDU. Aliás,
este tipo de discussões de propostas com
todos os candidatos faz "parte da
democracia". Caso contrário "a Dra.
Manuela Ferreira Leite vai ter mesmo de
falar da asfixia democrática que se vive
em Vila Nova de Gaia".

Quanto às propostas principais da
candidatura, Ilda Figueiredo explica que
são muitos dos propósitos pelos quais tem
lutado ao longo dos anos. Resultam das
aspirações da população que tem ouvido
pelas "mais de 100 visitas que fez às 24
freguesias"e são problemas para "os
quais temos apresentado dezenas de
requerimentos nas reuniões da câmara
municipal e até na assembleia municipal",
recordou a autarca.

A primeira proposta - "e uma das
principais" - diz respeito "ao
desenvolvimento equilibrado de Gaia, sem
especulação imobiliária". Ou seja,
direccionar a gestão municipal numa
aposta harmoniosa do urbanismo, em
equipamentos sociais - jardins-de-infância,
centros de dia e parques infantis -, assim
como espaços verdes e de lazer, seja nas

Ilda quer confronto de propostas
áreas urbanas ou nos bairros municipais.

Seguem-se as pessoas. A CDU quer
uma gestão municipal atenta aos
problemas e dificuldades da população,
"que lute contra as injustiças e promova a
igualdade de direitos e oportunidades".
Obviamente, com uma defesa "mais
empenhada do emprego com direitos, apoio
à produção, ao comércio local e ao
artesanato", valorizando a actividade e
tradições locais. Por exemplo, "toda a zona
antiga da cidade não pode ser gerida para
bilhete-postal", salientou a vereadora.
Segundo ela, é necessário criar e
promover uma rota turística que envolva
todas as freguesias e respectivas
características, mas também devolver a
população retirada do centro histórico à
freguesia.

"É caro viver em Gaia". Por isso, um
dos propósitos da candidatura é reduzir
taxas e tarifas, nomeadamente as que
constam na factura da água e que, depois
das eleições, não se "volte com as taxas
de rampas, acessos ou algo semelhante".

Para a CDU é urgente uma nova política
cultural, de defesa do património, do
ambiente e da promoção do desporto e do
associativismo, bem como uma política de
juventude de incentivo à participação de
todos os jovens.

Paralelamente, propõem uma rede de
transportes públicos que cubra todo o
concelho; o alargamento e melhoria dos

centros e unidades de saúde e do hospital
Santos Silva; um policiamento de
proximidade; mais e melhor habitação so-
cial; e, finalmente, uma atenção especial
na defesa do ambiente.

"É preciso dizer basta! Já chega de
política de direita!". Mas, para isso,
"precisamos de mais força eleitoral,
precisamos de mais votos na CDU", alertou
a cabeça de lista.        Tânia Tavares

A CDU de Vila Nova de Gaia reforçou as críticas
à liderança social-democrata no município.

Em recente comunicação aos jornalistas, o
Partido Comunista acusa o PSD de não cumprir
as promessas efectuadas em doze anos de
mandato, salientando para o efeito diversos
elementos de ordem social, administrativa e
financeira.

As desigualdades sociais e a carência na
construção de obras públicas foram os aspectos
mais focados pelos comunistas. A vereadora da
Câmara Municipal de Gaia e candidata da CDU à
presidência da mesma, Ilda Figueiredo, chamou
à atenção para projectos de requalificação de
habitações e pontos específicos da zona histórica
do Concelho que não foram realizados, reforçando
a ideia de que o mandato social-democrata se
baseou em promessas não cumpridas e com o
objectivo único de angariação de votos.

Algumas das referidas promessas referem-se
à falta de equipamentos sociais e colectivos,
nomeadamente creches, infantários e centros de
dia e lares.

Comunistas reprovam mandato do PSD
O Partido Comunista reitera também a ideia de

falta de transparência nos negócios e
investimentos da Câmara, que, segundo o Partido,
serviram apenas de pretexto ao favorecimento de
interesses e especulação imobiliários.

A  falta de clareza em matéria financeira é para
a CDU uma das causas para o endividamento mu-
nicipal que levou a um crescimento das
desigualdades e carências de um concelho "com
mais de 60 mil pessoas em situação de pobreza".

Em nota final, o Partido Comunista apresenta
a luta contra as injustiças sociais e apoio às
populações como prioridade no seu programa,
acentuando "uma gestão autárquica transparente
que vise o desenvolvimento equilibrado de Vila
Nova de Gaia e a melhoria da qualidade de vida
dos Gaienses."

PSD reage…

A Comissão Política Concelhia do PSD de Gaia
reagiu a estas críticas declarando que a CDU do
Concelho não tem credibilidade política, estando

a demonstrar "mais uma inequívoca prova do seu
facciosismo e radicalismo". Os sociais-
democratas insistem também na ideia de uma
forte contradição presente nas declarações do
Partido Comunista, tendo como base o apoio da
parte deste a grande parte das propostas
apontadas pelo PSD no decurso do seu mandato.

Em relação à requalificação da zona histórica
da cidade, o Partido Social Democrata acusa a
CDU de ignorar as medidas implementadas de
reabilitação e construção de diversos
equipamentos, como o Cais Cultural e o Teleférico,
sujeitando as populações a uma perspectiva
negativista e estanque.

A divida municipal é, por esse facto, de uma
interpretação errada pois a reestruturação munici-
pal não pode ser efectuada sem que haja
investimento, sendo que para o PSD/ Gaia a CDU
move-se "à boleia política dos factos negativos
praticados pelo Governo que faltou à palavra (por
escrito) ao Município e às associações locais e
respectiva população".

Mário Souto

AUTÁRQUICAS 2009
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Em período de eleições, e depois de apresentar os
candidatos às juntas de freguesia, o Bloco de Esquerda
apresentou na passada quarta-feira os candidatos à
Câmara e Assembleia Municipal Gaiense.

A cerimónia decorreu no Gaia Hotel e contou com a
presença de vários candidatos do partido inclusive os
cabeça de lista à Câmara Muncipal e Assembleia Munici-
pal, João Semedo e Eduardo Pereira, respectivamente,
que expuseram as políticas adoptadas pelos bloquistas.

Alda Sousa, candidata da lista à Câmara Municipal de
Gaia, apresentou o Bloco como "um partido jovem", falando
um pouco sobre o caminho percorrido pelo partido
esquerdista desde a formação até à actualidade.

É de salientar o facto de nestas autárquicas o partido
concorrer a mais freguesias que há quatro anos atrás.
Canelas, Canidelo, Gulpilhares, Mafamude, Madalena,
Santa Marinha, Oliveira do Douro, são apenas exemplos
de um vasto leque de freguesias a que o partido concorre.
É notório que o Bloco apresenta mais candidatos,
revelando também uma maior participação de
independentes.

Nestas autárquicas o objectivo do partido é eleger
pela primeira vez vereadores em Gaia "pondo fim ao
monopólio do poder de Luís Filipe Menezes e reforçando
a presença nos órgãos autárquicos do concelho".

Alda Sousa defende a acção dos deputados do partido
bloquista afirmando que "não foram uns deputados
quaisquer que se limitaram a ir às reuniões e estar a favor
ou contra as propostas". A bloquista garante que os
deputados do partido sempre adoptaram políticas que lhes
permitissem estar junto da população, apoiando-as nas
suas maiores dificuldades. Afirma ainda que "fomos a
oposição firme na Assembleia Municipal mas fomos
também muitas vezes alternativa. Não nos limitamos
apenas a denunciar as políticas anti-sociais de Luís Filipe
Menezes", contrariando o edil nas políticas adoptadas
enquanto presidente da Câmara de Gaia.

Eduardo Pereira, cabeça de lista à Assembleia Mu-
nicipal apresentou os candidatos Bloquistas referindo que
globalmente os candidatos têm menos de 40 anos e 50%
são mulheres, formando assim um partido plural que reflete
o Bloco de Esquerda.

Os candidatos mostratram-se confiantes e acreditam
que o trabalho que têm vindo a desenvolver no município
gaiense mudou qualitativamente Gaia e " vai continuar
com mais condições e sucesso". Sentem-se confiantes
pois dizem notar um crescente reconhecimento por parte
da população gaiense. "Hoje o Bloco de Esquerda é muito
mais que um partido de protesto, manifesta-se pronto

Bloco apresenta candidatos a Gaia

BE preocupado com o desemprego
Uma das grandes preocupações do Bloco de

Esquerda é o combate ao desemprego. Sendo Gaia o
concelho com maior número de desempregados a nível
nacional, João Semedo, cabeça de lista do BE, reuniu-se
no dia 10 de Setembro, com a direcção do Centro de
Emprego de Gaia.

Este Centro de Emprego que engloba Gaia e Espinho
tem, actualmente, 25 mil desempregados escritos. O
número de desempregados tem aumentado desde 2002
ano em que existiam 18 mil desempregados que passou
em 2009 para 27 mil, o que demonstra o drama económico-

social do concelho.
Segundo os bloquistas, os grandes responsáveis por

estes números são a destruição progressiva do tecido
produtivo, o encerramento de várias empresas e a aposta
num sector de serviços que opta pela contratação através
de empresas de trabalho temporário e naturalmente pela
instabilidade.

Além do desemprego outra grande preocupação do
Bloco de Esquerda é a camuflagem dos números reais do
mesmo. Isto porque qualquer pessoa que esteja em
formação ou programa ocupacional não é considerado

desempregado mesmo que o continue a ser.
Dentro dos dois o caso dos planos ocupacionais é

bem mais grave. Semedo recorda que quem se encontra
a receber subsídio de desemprego pode ser colocado
em ocupações em escolas, IPSS, entre outras, durante
o prazo máximo de um ano. No entanto, embora estejam
a receber um salário não podem descontar durante este
período. Para não falar no facto de o Estado ser promo-
tor de uma politica de mão-de-obra barata e precária,
renovável anualmente.

Rita Santos

para participar na
construção de uma
alternativa.É hoje um
partido de propostas"
afirma o candidato.

Eduardo Pereira
apresentou o programa
de propostas, garantindo
que o Bloco pretende
intervir em áreas de
defesa como os serviços
públicos e a protecção do
ambiente. Defende por
isso a resolução de
quatro problemas que
considera prioritários: o
combate à crise social,
não eliminando a
responsabilidade que
cabe ao governo e aos
municípios. Pretende pôr
um ponto final na crise
social e económica que
se vive no país através
de políticas de investimento e apoio à população que mais
se ressente. O segundo ponto da proposta é o apoio a
vítimas de violência e a desempregados, tendo em espe-
cial atenção as altíssimas tarifas de água e saneamento
"demasiadamente pesadas em Vila Nova de Gaia".
Também a reabilitação da habitação merece a atenção do
bloquista, uma vez que grande parte da população gaiense
vive em condições degradadas. "O Bloco tem uma
proposta a nível nacional de investimento público na
reabilitação, criando habitação para quem dela necessita"
são as palavras de Eduardo Pereira. O candidato à
Assembleia referiu ainda a importância de uma
remodelação a nível dos transportes públicos que
considera de uma extrema falta de qualidade. Acusa
ligações que não existem, transportes demasiadamente
dispendiosos, horários que não se cumprem e meios de
transporte que não se identificam uns com os outros.
Terminou a intervenção falando ainda da participação
cidadã defendendo que os gaienses devem ter uma
palavra mais decisiva nas resoluções que lhes dizem
respeito, sugerindo por isso que uma proporção do
orçamento municipal seja investido de acordo com a
decisão da população.

António Mota, candidato independente à Assembleia
Municipal e cabeça de lista à freguesia da Madalena, deu

também o seu contributo nesta sessão de apresentação
falando das propostas para o concelho. O candidato
defende uma maior equidade entre as freguesias para
pôr fim às assimetrias verificadas até então. Propõe
também uma reabilitação urbana, à semelhança de Eduardo
Pereira, defendendo melhor habitação para a população
do município de Gaia. Um outro ponto fulcral no discurso
foi a defesa de criação de postos de emprego como forma
de combater o excesso de desempregados. "Gaia para
os gaienses, só depois para os turistas" foi a frase que
marcou o discurso de António Mota. O bloquista defende
ainda lares para os idosos. Deixa um pedido a todos os
jovens: "Votem".

João Semedo foi o último dos candidatos a ter a palavra
esclarecendo que o Bloco concorre a 80% das autarquias
do território nacional.

O cabeça de lista defende também a importância da
criação de postos de emprego, recordando que na visita
ao Centro de Emprego verificou que existiam 28 mil
inscritos. O edil acusa a Câmara de "estar indiferente ao
desemprego".

O ponto essencial é "combater por um grande
resultado" afirma Semedo. É essencial combater a crise,
o desemprego e a miséria que afectam o país.

Patrícia Correia / Miguel Guedes

AUTÁRQUICAS 2009
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"12 Objectivos. Um por cada ano de maioria de direita".
Este é um propósito da candidatura socialista. Todas as
semanas, Joaquim Couto apresenta 2 projectos distintos
que pretende implementar em Gaia caso ganhe as eleições
autárquicas. Desta vez, apresentou propostas para rede
viária, o urbanismo e a algumas políticas sociais.

Dentro de dias, a candidatura socialista vai dar a
conhecer o Manifesto Urbanístico para Gaia da autoria do
arquitecto Nuno Portas. Com este documento, os
socialistas pretendem "promover um urbanismo que
requalifique o espaço da vivência das pessoas e garanta
a protecção e segurança do investimento imobiliário das
famílias". Paralelamente, pretendem implementar um
programa municipal de recuperação de imóveis,

PS prepara Manifesto Urbanístico para Gaia

denominado 'Gaia Mais Bonita'.
No que diz respeito aos transportes públicos, o PS

assegura que irá apostar numa rede integrada e interligada
envolvendo todas as empresas que asseguram este
mercado, aumentar a rede de metro e promover a qualidade
do transporte ferroviário de passageiros. Por outro lado,
já trabalharam no "Plano de Reabilitação da Rede Viária
Secundária", que servirá, por exemplo, para aumentar a
qualidade dos paviementos, criar zonas de
estacionamento, melhorar os passeios públicos e proteger
a segurança dos peões.

No que diz respeito às propostas sociais, até porque
um dos slogans da campanha socialista é "As pessoas
valem mais", Joaquim Couto propõe propostas que passam

pela redução dos passes sociais; a criação 'Família Mais'
que facilitará o acesso à cultura, lazer e desporto aos
gaienses com descontos e incentivos; políticas de apoio
à maternidade "que seja mais amiga das mães, pais e
crianças"; desenvolver rede de 'Bancos de Tempo' e
voluntariado sénior em colaboração com as Instituições
Particulares de Solidariedade Social; promover a instalação
de campos de férias para jovens, com Pousadas da
Juventude e um turismo de jovens sustentado; e,
finalmente, multiplicar por cinco o número de vagas em
Serviços de Apoio Domiciliário, Centros de Dia e Lares de
Idosos, "uma das grandes carências do concelho, já que
cerca de 91% não tem acesso a estes serviços", explicou
o cabeça de lista. TT

No passado dia 8, Joaquim Couto, candidato do Partido
Socialista à Câmara de Gaia participou num Workshop
subordinado ao tema "Eficiência energética e políticas
municipais, em conjunto com Miguel Castro - engenheiro
na área das energias renováveis - e Braga da Cruz - ex-
ministro da ecomomia e antigo presidente da Comissão de
Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do Norte.

 O workshop serviu, essencialmente para Joaquim
Couto estabelecer uma das principais diferenças
ideológicas entre a direita e a esquerda. O candidato
socialista afirmou que nos últimos 12 anos, as questões
ambientais foram sempre votadas para "plano
secundário" quando "não mesmo esquecidas".

O socialista afirmou não ter dúvidas de que "a direita
é portadora de genes que, no fim da linha, podem levar à
destruição do 'modus vivendi' da Humanidade". Neste
sentido, pretende colocar em prática medidas por forma a
combater a ineficiência energética do concelho. Uma
dessas medidas é "reduzir os gastos e o consumo no
sector da iluminação pública na ordem dos 50%".

Sendo que Joaquim Couto considera que o município
"está longe de uma eficiênci energética", propõe-se

Joaquim Couto anuncia uma nova
fonte de energia para Gaia

também a "substituir a frota automóvel municipal por
veículos eléctricos, híbridos ou de baixo consumo".

Couto defendeu ainda que Gaia tem a necessidade
de apostar "na reciclagem de 50% dos lixos urbanos" e
não de "malbaratar a energia reultante da recolha dos
Resíduos Sóidos Urbanos depositados no mais do que
esgotado Aterro de Sermonde". O candidato pretende
ainda certificar energeticamente os bairros sociais e
edifícios públicos municipais, levando à requalificação dos
equipamentos sociais que, segundo ele, "foram
construídos sem qualquer tipo de preocupação em termos
de eficiência energética".

Não querendo entrar em polémica, Miguel Castro
deixou a ideia de que o projecto Praia Solar não foi um
programa abrangido pelo conceito das energias
renováveis, afirmando que "o que existe nas praias não é
energia renovável". Assim, nas praias de Canide Norte e
da Sereia da Costa Verde existe apenas "um sistema
ligado à corrente, um frigorífico virado ao contrário: em
vez de fazer frio, aquece a água", constituindo por isso
"uma falácia".

Já Braga da Cruz justificou na crise económico-

financeira o "desencadear de uma procura à tecnologia e
às energias renováveis", o que a curto/médio prazo
provocará "uma revolução, por exemplo, no sector da
mobilidade". Referindo que "Portugal é um dos países da
União Europeia mais dependentes do ponto de vista
energético", sendo auto-suficiente em apenas 15%,
afirmou que a política das energias renováveis levada a
cabo pelo governo de José Sócrates é "a mais acertada".

Convicto de que "o preço do petróleo vai voltar a
subir, porque é um bem esgotável, e a factura energética
terá novamente um peso considerável", Braga da Cruz
apelou à mudança de comportamentos por parte dos
portugueses. O ex-ministro deu o exmplo quanto à política
a seguir: "se todos os portugueses decidissem substituir
os frigoríficos existentes por aparelhos energeticamente
eficientes, poupar-se-ia uma central nuclear".

Questionado a cerca das centrais nucleares em Por-
tugal, Braga da Cruz foi perentório: "Não", por três razões:
"o valor do investimento é muito elevado, o preço do
combustível (urânio) está a subir e existem riscos para a
saúde pública".

Susana Oliveira

AUTÁRQUICAS 2009
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Joaquim Couto acusa os sociais-democratas de terem
apresentado uma lista com "falsas candidaturas". E
explica: "Nós soubemos que as mulheres que integram a
lista têm já um papel preenchido de renúncia para entregar
logo a seguir às eleições". O que, a confirmar-se, leva à
subida dos nomes seguintes ocupados por homens.

Após a aprovação da Lei da Paridade, todas as
composições eleitorais têm obrigatoriamente de ter 1/3
dos lugares ocupados por mulheres, "algo a que o PSD e
o CDS não estavam habituados", acusou o cabeça de
lista socialista.

A alegada saída das mulheres, acaba por funcionar
como um contorno à lei imposta pela Assembleia da
República. Por isso, o PS exige saber se "esta informação
é verdadeira e se as mulheres vão renunciar ao mandato,
não aplicando assim a Lei da Paridade".

Estas declarações foram feitas à margem de uma
conferência de imprensa que tinha agendado o anúncio
das propostas da candidatura para duas áreas: apoios
aos desempregados e segurança.

Aproveitando o slogan socialista "As pessoas valem
mais", caso vença as eleições Joaquim Couto pretende
apostar na utilização das lojas e escritórios propriedade
da câmara e da Gaiasocial e, a "preços vantajosos",
arrendá-los. Pretendem utilizar as cerca de "1000 lojas
espalhadas por todo o concelho" e alugá-las a, por
exemplo, recém-licenciados desempregados. Com este
projecto, querem contribuir para, pelo menos, a criação
de novos postos de trabalho e de microempresas. Este
medida servirá para contrariar a política social actual da
câmara já que "não tem apoiado os desempregados",
explica o candidato.

Mas não ficam por aqui. Ambicionam estabelecer
programas com a banca de forma a que seja possível
"fornecer micro-crédito em tempo útil e em condições
vantajosas a estas lojas", bem como ajudar a
desburocratizar as questões que envolvem a abertura
das lojas.

Uma das outras apostas é o observatório do emprego.
A cargo de Eduardo Vítor Rodrigues, número dois da lista,
este projecto visa, essencialmente, facilitar a integração
no mercado de trabalho, seguindo o movimento 'Cidades
Educadoras' e envolvendo empresas, sindicatos e
universidades.

Em relação à segurança, os socialistas são muito
críticos às acções levadas a cabo pelo executivo
camarário, nomeadamente no que diz respeito à Polícia
Municipal. "Nós vamos reforçar a polícia municipal, mas
ao serviço das pessoas, não para servirem de guarda de
honra para a câmara", criticou Joaquim Couto. "Pensamos
que devem ter, sobretudo, um papel cívico e serem um
prolongamento dos serviços municipais, pelo menos nas
questões informativas", explicou.

Uma das propostas para colmatar a falta de condições
das polícias - GNR, PSP e Polícia Municipal - é a construção
de uma residencial temporária para os agentes que muitas
vezes são destacados para fora das cidades onde vivem.
Uma "atitude razoável", segundo o cabeça de lista.

Pretendem ainda dinamizar o Conselho Municipal de
Segurança e Protecção Civil, já que a "câmara não tem
tido vontade nem sensibilidade para o implementar no
terreno, deixando-o no papel", esclareceu Joaquim Couto.

"Falsas candidaturas"
Outra das preocupações

do socialista prende-se com
a prevenção e combate aos
fogos urbanos e florestais e
o apoio às corporações de
bombeiros. E neste ponto, a
candidatura está muito
sensível para o que se passa
no centro histórico. "Como se
já não bastasse a
deslocalização das famílias",
o socialista tem "receio que
não esteja a ser feito tudo
para prevenir um eventual
desastre nesta zona
turística". Sensível a esta
questão - muito devido ao
facto de ter sido responsável
por esta área enquanto
Governador Civil - Couto
evidencia a "perda
irreparável" que poderá
representar "no futuro
desenvolvimento do
concelho".

Questionado sobre a
opção camarária de
condicionar o trânsito no
Centro Histórico, o candidato
manifesta-se totalmente con-
tra a "atitude radical" que foi tomada. Primeiro deveria ter
sido "feito uma revitalização da zona. Depois era preciso
apoiar o comércio tradicional e recuperar o mercado".
Numa fase posterior, "por ventura, se necessário, então
condicionar o trânsito da zona histórica, mas não de forma
tão radical".

Gaia na Frente desafia PS Gaia a
comentar declarações do

Presidente do PS Nacional
Em comunicado, a candidatura Gaia na Frente

"lamenta a atitude da candidatura socialista que, para
fugir ao constrangimento provocado pelo Dr. Almeida
Santos, Presidente do Partido Socialista, no jantar da
apresentação oficial do candidato socialista em Gaia, o

PS local inventa factos inexistentes a fim de escamotear
e desviar o embaraço que viveu no passado sábado".

E por isso mesmo, "desafia o PS de Gaia a comentar
publicamente as afirmações proferidas pelo Dr. Almeida
Santos, sábado à noite, num pequeno jantar partidário,
que deram origem aos seguintes títulos: "Almeida Santos
deixa elogio a "obra significativa" de Menezes" lê-se no
JN de sábado passado enquanto o Público, no mesmo dia
salientava "Almeida Santos elogia Menezes num jantar do
candidato do PS"".

Finaliza o comunicado dizendo que a candidatura so-
cial-democrata "lamenta, e repudia, esta postura da
candidatura socialista e aconselha o PS de Gaia a assumir
uma atitude serena, construtiva e sensata sobre o ponto
de vista político". TT

Isabel Oneto cabeça de lista à AM
A candidatura socialista já foi apresentada. "As pessoas valem mais" é o slogan de Joaquim Couto. O número dois

é o actual presidente do PS Gaia Eduardo Vítor Rodrigues.
O ainda presidente da junta de freguesia de Oliveira do
Douro vai agora lançar-se em novos projectos políticos.
Assume ainda o papel de mandatário da candidatura.

A número três é Elisa Oliveira, a presidente da
estrutura socialista da Madalena. Casada com o edil da
junta madalenense, é a responsável pela Associação de
Solidariedade Social da Madalena.

Segue-se Patrocínio Azevedo, filho do actual
presidente de junta de Olival. É o presidente da Instituição
de Solidariedade Social 'Olival Social'.

Em lugares elegíveis estão ainda Teresa Rosmaninho,
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Nuno Portas (Santa Marinha), Jorge Patrício Martins (ac-
tual vereador), Laura Santos (Mafamude), Daniel Couto
(Canelas), José Maia (Arcozelo) e Rosalina Santos
(Oliveira do Douro).

A novidade é o nome de Isabel Oneto para encabeçar
a lista à Assembleia Municipal. A candidata aceitou o
desafio após ter deixado o governo civil do Porto.

Segundo o PS-Gaia, esta é "uma lista de pessoas
credíveis, empenhadas, que comportam a ambição de
devolver a Gaia um Projecto sustentável, a pensar nas
pessoas, contra as tiranias e a desorganização que se
instalou na Câmara de Gaia.”
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Agência Funerária Pedroso

DOMINGOS S. ALVES e CIRNE CATARINO

Rua de Fofim de Além, 157
4415-227 Pedroso
Vila Nova de Gaia

Telemóveis:
917 266 909
919 930 601

Telefones:
227 830 971
227 132 593

Serviço Permanente 24 horas

   Manhã - 9.00 e 10.00
   Tarde - 15.00 e 16.00

Horários de Funerais:

Um Bom atendimento. Obrigado pela vossa preferência

PSD com
sede em
Canelas

O Núcleo do PSD de Canelas já dispõe de um
espaço próprio para desenvolver as  actividades. A
inauguração contou com a presença de Luís Filipe
Menezes, Marco António Costa, César Oliveira -
candidato à Assembleia Municipal -, para além da
candidata à Junta de Freguesia de Canelas, pela
Coligação Gaia na Frente, Adelaide Canastro.

"É um espaço de convívio, de reflexão, de debate
e de construção de alternativas e projectos locais ao
serviço do povo", disse a candidata à Junta. Adelaide
Canastro deixou, também, expresso o agradecimento
a todos quantos ajudaram na concretização deste
projecto, especialmente os jovens que revelaram estar
à altura de se envolverem no combate político que se
avizinha,  de crucial importância para todos os
canelenses.

Na oportunidade, a candidata destacou a "equipa
coesa, competente, qualificada, jovem e renovada que
está pronta a dar o seu melhor, para servir Canelas
com competência e sensibilidade, atributos que têm
faltado à governação socialista nos últimos anos". A
missão, agora, acrescentou Adelaide Canastro, "é
convencer o povo de que Canelas pode ser um
exemplo de progresso social, económico e comunitário,
com o apoio da Câmara, liderada pelo Dr. Luís Filipe
Menezes".

Perante militantes e também muitos canelenses sem
filiação partidária, Luís Filipe Menezes manifestou
satisfação por ver tanta gente mobilizada em torno de
um projecto que reúne todas as condições para ser
coroado de êxito.

"Com muito trabalho, falando directamente com as
pessoas, temos de as convencer que o Partido de
Gaia, e neste caso, o Partido de Canelas são
merecedores da sua confiança e a melhor opção para
governar nos difíceis anos que teremos pela frente.
Pela nossa parte, temos muito obra feita, mas isso só
por si não basta. É necessário encontrar novas
motivações, em conjunto com a população. É essa a
missão da Presidente de Junta: apresentar à Câmara
as propostas que considera importantes para o
desenvolvimento da freguesia de Canelas e não voltar
as costas à Câmara, como fez o actual Presidente da
Junta que, durante os últimos quatro anos, nunca falou
comigo", afirmou Luís Filipe Menezes.

Durante o convívio que seguiu, César Oliveira -
canelense de gema - deixou também algumas
mensagens dirigidas aos seus conterrâneos, no
sentido de contribuírem para um reforço da votação
na lista de "Gaia na Frente" para a Assembleia Munici-
pal, dada a importância que este órgão pode ter na
ratificação das políticas defendidas por Luís Filipe
Menezes.

O Parque de S. Caetano foi o local escolhido
pela Coligação Gaia na Frente para a
apresentação dos candidatos à Assembleia de
Freguesia de Vilar do Paraíso, uma iniciativa onde
não faltaram os comes-e-bebes e a animação
musical.

A apresentação foi apadrinhada por Luís Filipe
Menezes. Coube à JDS animar a festa, como aliás
têm feito nas acções lideradas por Elísio Pinto.

Coube, entretanto, a César Oliveira, candidato
à Presidência da Assembleia Municipal, a primeira
intervenção: "Elísio Pinto deu uma alma e uma vida
diferentes à freguesia. Em conjunto com o
Executivo da Câmara, deu uma identidade própria
a esta freguesia, porque soube falar com as
pessoas e ajudá-las a resolver os problemas".

Vilar do Paraíso em festa
em diversos locais da freguesia, dificuldades de
ligação com Mafamude, devido a uma simples
barraca, o Bairro da Telheira completamente
degradado, os idosos a conviverem nas paragens
dos autocarros…", recordou Elísio Pinto. "Fez-se o
saneamento e a requalificação do parque escolar,
construíram-se 74 habitações sociais,
melhorámos as acessibilidades, criámos o apoio
domiciliário… mas não estamos satisfeitos.
Queremos requalificar o Centro Cívico, um Pavilhão
Multiusos, um Campus Escolar, queremos
transformar Vilar do Paraíso numa grande porta
de entrada em Gaia", acrescentou o autarca.

A culminar a série de intervenções, falou Luís
Filipe: "Em Democracia, nunca há vencedores
antecipados. Peço que não sejam arrogantes e

César Oliveira aproveitou, ainda, a oportunidade
para apelar a uma votação expressiva por parte
dos vilarenses, de modo a reforçar não só a
posição da Coligação Gaia na Frente, na
Assembleia Municipal, mas também na equipa
para a Câmara e nos candidatos à Junta de
Freguesia.

O andidato social-democrata fez uma
intervenção empolgada, ao estabelecer um
paralelismo entre o que era Vilar do Paraíso antes
da sua chegada à presidência da Junta de
Freguesia e o que é hoje. "Antes, havia recolha de
lixo uma vez por semana, inundações frequentes

que lutem com a mesma humildade de eleições
anteriores, utilizando argumentos leais e nunca
insultando ninguém. Respeitem os adversários e,
fundamentalmente, os eleitores".

O autarca revelou, ainda, a intenção de "criar
uma rede de transportes escolares, a fim de
garantir o acesso fácil de todas as crianças às oito
super-escolas que estão a ser construídas em
Gaia; a ampliação das facilidades nos transportes,
em toda a Área Metropolitana do Porto, aos
portadores do Cartão Sénior; e continuar a política
de captação de investimento para Gaia, a fim de
criar mais postos de trabalho".

Vestuário de Linha Naútica para Homem e Senhora

A qualidade da confecção, o design
e o conforto das peças são as principais
características das colecções RIUS.

Tavares Soares & Santos - Têxteis, Lda
Rua Venda de Cima, 425
4415-364 - Pedroso
Tlf. 227871604/5 Fax. 227871606
www.rius.pt info@rius.pt
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Construções Marcelino
Pereira & Filhos, Lda.

Rua de Tabosa, 1296
4415-357 Pedroso VNG
Telf. / Fax 220 814 709
Telm. 963 848 891 / 2

Serviço de café e snack-bar
Refeições económicas de 2.ª a Sábado

Aberto Diariamente - 6h30 às 24h

Avenida da Voltinha, 174
4415-369 Pedroso
Telf. 227 846 174

Café  -  Snack-Bar

Batchini’s

Fernando Quintino
Barbosa
Advogado

Av. João XXI, 173
4415-254 PEDROSO

Telf. 227 845 337  *  Fax. 227 846 350

Gaia na Frente aposta na
representatividade das populações

Na cerimónia de apresentação da lista de candidatos
à Assembleia Municipal, César Oliveira, cabeça de lista
pela coligação Gaia na Frente dirigiu o discurso para a
aposta na competência dos jovens e das mulheres e na
consonância entre todos os órgãos do poder autárquico.

O social-democrata afirmou que "tem havido um
tratamento diferenciado entre as Juntas de Freguesia, a
Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, mas nós
queremos contrariar essa tendência e reduzir o fosso
entre os diferentes órgãos".

Na opinião de César Oliveira, "a estabilidade de todos
os órgãos do poder autárquico reside no aval, na
expressão e na confiança do eleitorado para sermos seus
mandatários. Queremos ser representativos das
populações, queremos que os munícipes nos confiem a
representação do povo".

Candidato defende ainda a participação activa da
oposição, justificando que se trata de uma "prestação de
serviço inequívoco dos autarcas eleitos, no exercício
pleno da democracia". O grupo candidato é composto por

57 candidatos, no qual existem 22 mulheres, sendo
complementado por 13 jovens, maior parte dos quais
licenciados e quadros superiores. Segundo o cabeça de
lista, a constituição do grupo assentou numa "lógica de
competência", estando representadas todas as
freguesias.

César Oliveira considerou "uma desfaçatez" o discurso
dos socialistas que dá a entender que nos últimos 12
anos nada se fez em Gaia.

Luís Filipe Menezes e Marco António Costa também
presentes na cerimónia opuseram-se à calúnia e à mentira
da candidatura socialista: "anda a falar de coisas que
não sabe, porque não conhece nada de Gaia, não
conhece a realidade", afirmou Menezes.

Menezes teceu rasgados elogios a César Oliveira,
referindo que é um "homem com características muito
próprias, que conhece bem a realidade do concelho, que
está muito próximo das pessoas, nomeadamente junto do
movimento associativo".

Susana Oliveira

Está deslindada a lista da coligação Gaia na Frente.
Luís Filipe Menezes espera vencer aquele que será o
quarto (e último) mandato como presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia. E, vai manter quase todos
os vereadores que o acompanharam nestes últimos anos.
Sai José Guilherme Aguiar - que está na corrida à
autarquia de Matosinhos - e entram as 'quotas'. O número
dois continua a ser Marco António Costa seguido de Amélia
Traça, Firmino Pereira, Mário Dorminsky, Veneranda
Carneiro, Mário Fontemanha, Mercês Ferreira e António
Barbosa, ocupando os primeiros nove lugares da equipa.
E explica: "São homens com obra feita, com um notável
curriculum autárquico, são uma mais-valia".

Promete cumprir o mandato "até ao fim", mas o que
pretende é preparar 'caminho' para um ciclo político de 16
anos. "Estamos num recomeço, num novo princípio de
mais um ciclo em Gaia. Para mim, mais um ciclo político
são 16 anos. Eu tenho condições para ficar mais quatro
anos, mas depois esta equipa está em condições de ter
ambição para mais um ciclo político", afirmou Filipe
Menezes.

O autarca espera um "resultado muito alargado nas
próximas eleições autárquicas, não para ter o poder
absoluto, mas pela oportunidade de continuar o projecto
de desenvolvimento e modernidade do concelho".
Baseando-se numa sondagem recente, na qual cerca de
40% do eleitorado à esquerda confirma votar "Gaia na
Frente", Menezes explica que esta intenção existe porque
"eles sabem que governamos para todos".

Aproveitando a presença de dezenas de apoiantes -
que encheram o Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner
- o candidato elencou algumas obras emblemáticas que
marcaram os três mandatos. O saneamento básico,

habitação social,
reabilitação da
costa de mar e rio,
e q u i p a m e n t o s
desportivos e
culturais, passando
pelas infra-
estruturas em todo
o concelho, com
maior enfoque nas
políticas sociais e
maior procura de
i n v e s t i m e n t o
gerador de
emprego. Mas
acredita que "os
últimos quatro anos
foram os mais
interessantes".

Para o futuro, o
social-democrata

vertente turística e o comércio de proximidade - e a
requalificação da frente fluvial desde a ponte Luís I até
Lever são outros projectos que estão na forja para os
próximos quatro anos.

O candidato voltou a afirmar que a candidatura só
estará no terreno após as eleições legislativas para os
gaienses reflictam na escolha da próxima equipa que vai
governar o país. Só a 28 de Setembro é que arranca a
coligação Gaia na Frente. Porém, "não serão interrompidas
as rotinas do Município, estando previstas numerosas
inaugurações de obras já concluídas, ou de apresentação
de outras que estão prontas a arrancar", esclareceu. TT

destacou os projectos direccionados às pessoas,
garantindo que a planificação está feita. Por exemplo, até
ao momento, "não há qualquer Junta de Freguesia que
não tenha contratos-programa com a Câmara para mais
equipamentos sociais". Pretende alargar a oferta de
manuais e material escolar (implementada há dois anos
em Gaia para todas as crianças do 1º ciclo) a todos os
jovens até ao 9º ano de escolaridade; vai apostar no
cartão sénior que proporcionará visitas e viagens
tendencialmente gratuitas a todos os idosos do concelho;
será concluído teleférico que liga o Jardim do Morro ao
Cais de Gaia. A marina da Afurada - que impulsionará a

Menezes quer preparar os próximos 16 anos

AUTÁRQUICAS 2009



notícias de gaia

17.set.09
centrais

Há quantos anos existe o CIC?
O colégio já é uma instituição centenária. No

ano lectivo 2007/08 completou cem anos. E foi
fundado pelo Padre António Luís Moreira. Em 1950,
sensivelmente, quando a saúde dele já era
debilitada e por motivos familiares ele - como nós
[Congregação Missionária de Santo António Maria
Claret] tínhamos adquirido em 1949 o seminário -
falou com os responsáveis de então se
poderíamos 'deitar a mão' no colégio. Temos o
colégio desde 1950, nós missionários claretianos.

Qual foi o grande propósito da criação deste
colégio?

O colégio foi criado em 1907, logo após a
questão da abolição das Ordens Religiosas, uma
situação política que estava ainda muito 'quente'.
Na altura aqui estava fundado o Seminário
Diocesano que funcionou onde era o antigo edifício
Lar Juvenil dos Carvalhos. Como estava muito
acesa essa questão política acharam por bem
fundar um colégio. Foi uma maneira desses
alunos estudarem e não serem vistos como
seminaristas e depois dar uma resposta a essa
gente que queria estudar. Foi de certo modo um
subterfúgio que o Padre António Luís Moreira viu
para continuar essa obra.

Os objectivos de então são os mesmos de
agora?

Ao longo da história tudo vai mudando. Em cem
anos muita coisa foi mudando. Mas a
responsabilidade, a seriedade, o empenho, o
esforço e tudo isso que então estariam presentes
quando foi fundado isto,  hoje continuam a ser
vertentes que se mantêm.

Quantos alunos têm actualmente o CIC?
Sensivelmente 1800 alunos.

Quantos pertencem ao internato?
Perto de 80 alunos.

Quer desmistificar a ideia comum de colégio
interno?

O nome de Colégio Interno dos Carvalhos
perdurou. E hoje em dia, o mesmo número de
alunos já é muito menor do que então. Em 1990,
quando vim para cá, eram mais ou menos 160
alunos internos. Quando nós tomamos conta
disto, em 1950, grande parte dos alunos estavam
cá e havia um número de internos muito elevado.
Não posso precisar o número ao certo. Ficavam
cá e só iam a casa nas férias do Natal, Pascoa e
as férias grandes. Entretanto isso foi modificando.
Claro que em 1950 não havia escolas como há
hoje, mesmo nas zonas mais interiores do país. E
ainda bem que as há hoje. Já não há necessidade

nós fazemos o acompanhamento mais próximo a
esses tais alunos. Também nos procuram por
essas circunstâncias. Não é - e gostaria de deixar
isto bem claro - não é procurar o colégio para
remediar situações (embora possa acontecer
alguma situação dessas). Se um pai quiser deixar
aqui o filho porque não consegue fazer nada dele…
paciência… os pais são os principais educadores.
Ate porque para haver admissão de um aluno
interno tem que haver, da parte do aluno, essa
vontade de estar interno e da parte dos pais
também. Outra coisa é o aluno querer vir para cá e
os pais não quererem, ou o contrário. Não dá. Tem
de haver acordo e o aluno tem de estar motivado
para isso. Até porque lhe é perguntado isso
mesmo: "Queres vir mesmo para o internato?"

O que difere este colégio dos outros colégios?
Tirando a questão do internato que é obvia…

Cada escola tem a sua maneira de trabalhar. O
seu projecto educativo. E é por isso que a escola
se rege. Depois, o nosso colégio diferente dos
outros tem, por exemplo, os cursos do ensino
secundário que são muito específicos. E além disso
têm uma estrutura diferente de outros
estabelecimentos de ensino. No 10.º ano o aluno
não escolhe um curso. Escolhe uma área. Vamos
supor na área de ciências e saúde. O aluno poderia
escolher o curso de biotecnologia. Ou de química.
Ou de animação sócio-desportiva. Ele não é
obrigado a escolher de imediato um curso. Escolhe
uma área que tem estes três cursos. E ao longo
do 10.º ano tem disciplinas base para estes três
cursos. No final ele já tem bases para escolher
um dos três.

Quais são as áreas mais procuradas?

Colégio Internato dos Carvalhos
aposta na formação

Filho da terra. Defensor acérrimo da freguesia e da

importância de cada um dos lugares que a compõe.

Padre Joaquim Cavadas está no Colégio Internato

dos Carvalhos há 20 anos. Acredita que qualquer

pessoa deve ser solidária para com o próximo,

principalmente se este for mais desfavorecido. Uma

instituição exemplar, com mais de 100 anos, mas

com um pensamento jovem e actual.

de grande
deslocação dos
alunos. Os pais que
queriam dar mais
educação aos filhos
tinham de procurar
colégios internos
porque era a forma
de os alunos
estudarem. Ou eram
colégios ou
seminários. Ia muita
gente para o
seminário e não
seria muito pela
vocação, mas sim
para estudar.

Terá tendência
a extinguir a parte
do internato?

Eu penso que não. Este ano, mesmo ao nível
do secundário não conseguimos dar resposta aos
alunos que nos procuravam…

Para internato?
Mesmo para o internato. Nós temos dois pisos

para internato. Um piso para os alunos do 5.º ao
9.º ano e outro para os do secundário. E a este
nível está completo. Hoje a sociedade tem outras
questões. Quando tomamos conta disto havia
muita gente das nossas ex-colónias que punham
os filhos cá a estudar. E por isso tinha muita
procura.

E continua a ser assim?
 Continuamos a ter alunos vindos de Angola

aqui a estudar. E temos de outras zonas. Por
exemplo, temos aqui um caso de um senhor da
Suécia antigo aluno do colégio que gostava de
meter o filho. Mas não pode vir para cá devido aos
estudos que lá tinha, sobretudo ao nível do inglês.
Ao nível do secundário também tem havido uma
maior procura devido ao nosso tipo de cursos. E
depois há outro motivo. Os alunos que nos
procuram já são irmãos…

É como uma família…
Exactamente. Ou pais que cá andaram e por

ventura também tenham andado no internato. Ou
irmão de alunos que já aqui andaram devido aos
nossos cursos. Isto é uma questão. A outra questão
diz respeito ao facto dos pais às vezes terem de ir
trabalhar para o estrangeiro e, naturalmente, não
podem dar o acompanhamento que gostariam aos
filhos. Ao colocá-los no internato à semana, mas
ao fim-de-semana estão com a família. Com os
avós, ou eventualmente os tios. Durante a semana

VILA DE PEDROSO



notícias de gaia

17.set.09
centrais

Pressing
empresa jornalística comunicação e

imagem, unipessoal lda.

pressing@net.novis.pt

UTC Turismo
Desde viagens de longo-curso, passando por visitas de estudo ou
passeios escolares até muitos outros eventos, estamos preparados
para fornecer um óptimo serviço, com excelente qualidade.

A UTC investe continuamente na modernização da sua frota, colocando
à sua disposição autocarros com assistência e manutenção permanente,
em oficina própria, dotados das mais modernas tecnologias, conforto e
qualidade, respondendo assim às necessidades de um mundo cada vez
mais competitivo e exigente.

Pensando sempre na comodidade e segurança dos passageiros,
dispomos de uma frota de modernos autocarros com lotações entre 18
e 59 lugares, equipados com ar condicionado, wc, tv/vídeo/dvd, áudio
individual, estofos em couro, sistema GPS e cintos de segurança.

Contacto
Av. Dr. Moreira de Sousa, 805
4415-384 Carvalhos
tel. 227 860 780 | fax. 227 828 433
email. geral@utc.pt | www.utc.pt

A área de ciência e saúde é bastante procurada.
Mas todas as outras são. Por exemplo a de artes
gráficas. A de ciências e tecnologia também é
muito procurada, já que tem o curso de informática
integrado. No geral, enfim, depende do gosto dos
alunos, mas no geral, todos os anos ficam alunos
de fora. Só este ano ficaram cerca de 200 alunos
de fora.

Não acha imperioso que a disciplina de
Formação Cívica - que vocês leccionam - faça
parte do plano curricular de todos os
estabelecimentos de ensino?

As escolas podem não ter essa disciplina como
Formação Cívica, mas podem ter outras áreas que
também tem essa vertente. Nós temos essa
disciplina, dada por professores, porque achamos
que é uma vertente na formação do aluno. Damos
muita primazia à parte intelectual do aluno, mas
também damos importância à parte física, tran-
scendental (e por isso também temos a parte da
disciplina moral religiosa e católica) porque o aluno
é um todo.

Uma das preocupações do CIC é a social. Por
exemplo, recentemente, aderiram à Campanha
de Luta Contra a Lepra no Equador e ao Projecto
de Reservatório de Água. Porquê?

Nós somos uma congregação religiosa que
está implantada nos cinco continentes. A parte de
Portugal tem missão em Angola e em São Tomé e
Príncipe. E como congregação missionária
estamos também em sintonia ao nível da província
em Portugal. Temos essa vertente da
solidariedade com áreas mais carenciadas. Estas
são apenas algumas que tomamos conta este
ano. Também fazemos sempre o peditório para a
luta contra a lepra. Como tínhamos essa vertente
de trabalho - porque é em consonância com a
nossa procuradoria das missões - o colégio
apostou nesses dois. E ultrapassou as nossas
expectativas. É também uma maneira dos nossos
alunos terem em conta que se calhar eles têm
muito - ou o essencial - e os outros não têm nada
e precisam de ajuda. Sensibilizar os alunos para
estarem atentos a estas situações. Não apenas
em Portugal, mas também a um nível um pouco
mais alargado. Mas também temos feito
campanhas mais locais. É maneira de sensibilizar
toda a escola para estas vertentes. 'Ninguém é tão
rico que não tenha nada para dar e ninguém é tão
pobre que não tenha nada para receber'. É uma
maneira de fazer com que os outros sejam mais
felizes.

No próximo mês vai ser celebrado o Dia do
Colégio. O que está programa para esse dia?

Há uma estrutura que é sempre cumprida.
Haverá sempre uma celebração. Este ano como o
dia 24 calha a um sábado adiamos para segunda-
feira para termos todo o corpo docente a celebrar.
O dia 24 é o dia de Santo António Maria Claret, por

isso é o Dia do Colégio.
Normalmente há celebração,
a parte lúdica e há ainda uma
sessão onde se entregam,
por exemplo, diplomas aos
alunos que terminam 12.º
ano, medalhas de mérito aos
melhores alunos de curso, ou
eventualmente a algum
colaborador docente ou não.

Há um ano, a Câmara
Municipal decidiu oferecer
os manuais escolares a
todas as crianças do 1.º ano
do ensino básico do
concelho. O que pensa desta
medida?

Se for para todos os
alunos, do António ao Zé
Manel - para correr todo o
abecedário - acho bem. Assim
ajuda algumas famílias que
possam estar a atravessar
dificuldades económicas.

Sente que tem sido um
forte motor de
desenvolvimento para a
freguesia?

Isso não deveria ser eu a
dizer. Isso teria de ser a
freguesia a dizê-lo. Mas, acho
que sim. Penso que é um
pólo implementador da
cultura aqui ao nível da
freguesia, desde já pela sua
situação estratégica e pelo
número de alunos. É mesmo
uma referência ao nível local,
nacional e até mesmo
internacional. E depois,
quando se fala na questão da
vantagem do colégio para a
visibilidade para a freguesia
acho isso fundamental. Até
pelas pessoas que por aqui
passaram que têm papel so-
cial activo na sociedade. Por
exemplo, ao nível da câmara
de Gaia temos dois exemplos
claros. Dois alunos que
frequentaram o colégio: o Dr.
Guilherme Aguiar e o Dr.
Fontemanha. Antigos alunos
nossos. E quem diz isso, há
outros como por exemplo o
eurodeputado Paulo Rangel.
São apenas alguns nomes
que me surgiram. O colégio
está situado na freguesia de
Pedroso, concretamente no

Lugar dos Carvalhos. Onde está uma escola há dinamismo. Eu há
pouco tempo contei entre restaurantes, cafés, padarias aqui, nesta zona
próxima, há cerca de 40. Quer dizer, isso é representativo do envolvimento
de uma escola - neste caso do colégio - traz a uma região. Quando não
há aulas, parece que caiu aqui uma 'bomba'. Parece que não existe
ninguém.
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Maria Adelaide
cabeleireira

Alameda da Saudade, 59 R/C
Mosteiro

4415-254 Pedroso
Tel. 227 832 903

Venda de Rádios - Tv

Electrodomésticos e Mobílias

Rua S. Bento, 887 - Leirós
4415-338 PEDROSO VNG

Telf. 227 459 094 - Fax. 227 459 096

José OliveiraJosé OliveiraJosé OliveiraJosé OliveiraJosé Oliveira
de Sousade Sousade Sousade Sousade Sousa

Largo do Moeiro, n.º 148
4415-134 PEDROSO

Telf. 22 783 5175  *  Telm. 91 721 4159

O Coro Polifónico de Pedroso iniciou a sua
actividade em 1975, tornando-se rápidamente o
centro dinamizador da cultura musical na freguesia,
começando a organizar concertos corais e
instrumentais, de entre os quais se destacam os
Concertos de Natal no Mosteiro de Pedroso. O ano
de 1980 é um marco importante na vida do coro.
Do seu seio nasceu a Associação Musical de
Pedroso, para receber o apoio, nos campos
económico e formativo, necessário à interpretação
das obras de música erudita a que se propôs.

A partir de 1985, já sob a orientação do Profes-
sor Mário Claro, actual maestro, o coro promove e
participa em intercâmbios com grupos
congéneres realizando concertos de norte a sul
do país, ilhas e estrangeiro, recebendo os maiores
elogios da crítica.

Destacam-se as seguintes participações:  Fes-
tival de Letras Galegas, em Pontevedra; Festival
de Coros da Madeira (1991 e 1997); Encontro de
Coros de Angra do Heroismo na Ilha Terceira -
Açores;  Festival de Música Coral Airiños a Capela,
em Ferrol;  Comemorações do Dia de Portugal a
convite do Consulado Geral de Portugal em Vigo;
Comemorações do 5 de Outubro em 1998 no
Centro Cultural de Belém, com a presença do
Presidente da República, membros do Governo,
deputados e restantes convidados ( todos os
presidentes de junta do país). Recentemente
participou:

 Na IX Festa da Nai no Centro Cultural Nautilus
em Comesaña - Vigo;  Nas Festas de Verão da
cidade de Ferrol; XIV aniversário da Vila de Peroso;
Em Concertos em Guifões e Arcozelo; Na
Inauguração do Complexo Desportivo de Pedroso,
com a presença do Presidente da República, Dr.
Jorge Sampaio. Em Janeiro de 2005 deslocou-se
a Espanha (Galiza) para participar no concerto
comemorativo da geminação de Pedroso com
Moaña.

Com regularidade participa nos concertos de
Ano Novo e Reis em colaboração com a Orquestra
de Câmara de Pedroso.

Em 1984, o coro, em colaboração com a
Orquestra Simfónica do Porto, sob a orientação do
professor António Baptista e supervisão do Mae-
stro Silva Pereira, grava a "Glória em D M " de ª
Vivaldi.

O Director Artístico do Coro Polifónico de
Pedroso é, actualmente, o Prof. Mário Claro.

Associação Musical de Pedroso

Orquestra de Câmara de Pedroso
A OCP (Orquestra de Câmara de Pedroso) foi

criada no seio da Associação Musical de Pedroso,
através da realização de protocolos com a Câmara
Municipal de Gaia e com a Junta de Freguesia de
Pedroso. Tem como objectivo contribuir para o
desenvolvimento da sensibilidade para a música
erudita na região, assim como proporcionar a
jovens músicos uma experiência efectiva no
trabalho orquestral.

É formada por professores e alunos da Escola
de Música da AMP e também por jovens músicos
de Gaia e da Região Norte do País, envolvendo 38
elementos.

A OCP tem uma colaboração privilegiada com
jovens Solistas e Maestros, dos quais destacamos
Cesário Costa, Leonardo de Barros, António Saiote,
Zoltan Santa, José Atalaia, Manuel Ivo Cruz e
António Vitorino de Almeida.

Promovidos quer pela AMP, quer solicitados por
diversos organismos públicos e privados, já
realizou no Norte do País e Galiza mais de 80 con-
certos, sempre com agrado da crítica, sendo de
realçar:

    * Dia Mundial da Música.
    * Dia Mundial da Criança.
    * Concertos Didácticos para os alunos do

Ensino Básico e Secundário.
    * Concertos de Natal, Ano Novo e Páscoa.
    * Festival Internacional de Música de Gaia.
    * Museu do Carro Eléctrico.
    * Comemorações Garrett.
    * Festival da Madalena.
    * CRIDEM '99.
    * Vigo e Pontevedra.
    * Auditório Municipal de Gaia
Apresentou ainda vários concertos em

digressão pelo Norte do país, promovidos pela
Delegação do Norte do Ministério da Cultura.

A convite do Consulado Português em Vigo,
realizou o Concerto Comemorativo do Dia de Por-
tugal nesta cidade.

Em 1997 gravou em CD o Hino de Pedroso,
com o apoio da Radiodifusão Portuguesa.

Em 1999 colaborou na gravação de um CD para
a editora Poligram/Universal.

O Director Artístico da Orquestra de Câmara de
Pedroso é Altino Carvalho, elemento da Orquestra
Nacional do Porto.

Escola de Dança
Em Abril de 2002, a Escola de Música da

Associação Musical de Pedroso (AMP), abraçou
um novo projecto intitulado "Vem Dançar
Connosco" (inovador no que concerne aos
objectivos específicos da AMP até então), dirigido
pela professora Liliana Silva.

O sector de Dança da Escola de Música, era
inicialmente constituído por duas turmas, uma de
Dança de Salão Social de Adultos e uma turma de
MTV Kids.

Devido ao crescimento do projecto inicial, o
sector de Dança da Escola de Música é hoje Escola
de Dança "Dança Connosco" da AMP.

A Escola conta já com várias participações em
eventos, bem como organizações de Espectáculos
para apresentação dos trabalhos coreográficos
efectuados nas aulas de MTV e Dança de
Formação e apresentação do trabalho realizado
nas aulas de Dança de Salão.

Em Janeiro de 2005, foram seleccionados
alguns pares de Dança de Salão que vão iniciar,
em Abril, competição a nível nacional.

A Escola "Dança Connosco" conta já com vários
grupos distintos de alunos com idades
compreendidas entre os três e os cinquenta anos,
ao encargo da Professora e Directora Liliana Silva.

A Escola é assim constituída por: Turmas de
Dança de Formação  - Dos dois aos cinco anos;

Turmas de MTV Kids - Dos seis aos onze anos;
Turmas de MTV  - Dos doze aos 16 anos;
Turmas de Dança de Salão e Danças Latino-

Americanas Infantil;
Turmas de Dança de Salão e Danças Latino

Americanas para Adultos;
Turmas de Dança e Expressão  - Adultos.

In www.amp-pedroso.com

noticiasdegaia.wordpress.com
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Transportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  Fortunato

Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.

R de Gondenhães, 380  *  4415-244 Pedroso
Tel. 227 848 148  -  Fax. 227 826 190

Telm. 937 341 344

Transportes de Carga Geral Manicure - Pedicure - Estética

R. do Padrão, 58 - 1.º Sala 3
4415-284 Pedroso
Telf. 227 830 681

Celeste Marques
Cabeleireiros

Café  -  Snack-bar

PAI-QUIM

SERVIÇO DE CAFÉ E SNACK-BAR
REFEIÇÕES ECONÓMICAS DE 2.ª A SÁBADO

Travessa da Feiteira, 104   *   4415-223 PEDROSO
Telf. 227 641 161

ABERTO DIARIAMENTE

Encerra ao Domingo de Tarde

Pedroso é uma freguesia portuguesa do
concelho de Vila Nova de Gaia, com 19,65 km² de
área e 18 449 habitantes (2001). Densidade: 938,9
hab/km².

É a freguesia de maior extensão do concelho
de Gaia, sendo subdividida em 52 lugares e
servida por alguns dos principais eixos rodoviários
do norte do pais (EN1, AE1, IP1, IC1, Nó do Freixo).

A 10 Km da cidade do Porto, a vila de Pedroso
estende-se desde o Monte da Virgem até Grijó,
fazendo fronteira com Vilar de Andorinho (a Norte),
Avintes (a Nordeste), Olival (a Nascente), Seixezelo
(a Sul), Grijó (a Sudoeste), Perosinho e Canelas
(a Poente).

O nome de Pedroso tem origem no Castro do
Monte Murado (Castro Petrosos), que data do ano
7 d.C. Era um povoado castrejo habitado pelos
Turdulos Velhos, servido pela via que ligava
Olissipo (Lisboa) a Bracara Augusta (Braga). Em
1982, foram encontradas placas de bronze,
(Tesserae Hospitales), datadas de 7 e 9 D.C.,
consideradas os achados arqueológicos mais
importantes da década na Península Ibérica.
Pedroso faz, assim parte do principal roteiro
arqueológico de Portugal, constituindo, estas
placas, o documento escrito mais antigo sobre
Pedroso, a prova inequívoca da sua identidade
histórica, que remonta a muito antes da
nacionalidade portuguesa.

Mosteiro de Pedroso
O Mosteiro de Pedroso, principal monumento

da terra, foi doado por D. Gondezinho e, de acordo
com Frei Luís de S. Tomás, fundado no ano de 867
e acolheu no seu seio, Frei Pedro Julião, que foi

Vila de Pedroso
seu abade comandatário, que mais tarde foi
nomeado Papa João XXI.

Em Pedroso se feriu, na batalha de Pedroso,
em 1071, entre o rei Garcia da Galiza e o conde de
Portucale Nuno Mendes, donde resultou a vitória
do primeiro e a morte do último, ditando a
incorporação política do condado no reino da Galiza.
O lugar recebeu foral de D. Afonso Henriques, em
carta datada de 3 de Agosto de 1128.

Este diploma definia uma zona de influência
do Mosteiro de Pedroso, distribuída por 37
freguesias desde Vila Nova de Gaia a Santa Maria
da Feira, ao termo de Aveiro, do Vouga, ao concelho
de Lafões e à freguesia de Santa Eulália de Vila
Maior, concelho de Pereira Jusã.

Na área do Couto faziam-se nesse tempo todo
o tipo de actividades económicas. Além das terras
referidas, o Mosteiro ainda possuía 11 Igrejas, nas
quais tinha direito de representação:

Sanguedo, Fiães, Vale, Paramos, Machinhata
de Seixa, Riba UI, Souto, Milheirós, Vila Maior,
Seixezelo e Alquerrubim.

Em 30 de Junho de 1989, parte da freguesia de
Pedroso foi elevada à categoria de vila, respeitando
a vila dos Carvalhos, cujo principal centro está
inserido no território da freguesia de Pedroso.

Complexo Desportivo de Pedroso
O Complexo Desportivo foi estudado para ser

constituído por um estádio, um campo de treinos,
uma piscina olímpica, um pavilhão
gimnodesportivo e três courts de ténis; ocupando
uma área de cerca de 70 mil metros quadrados. A
primeira fase de construção deste complexo está

concluída. Nela insere-se a construção do estádio
e respectivos arranjos exteriores.

Estádio Jorge Sampaio
O Estádio "Dr. Jorge Sampaio" foi inaugurado

pelo presidente da República Jorge Sampaio e o
presidente da Câmara Municipal, Luís Filipe
Menezes, no dia 4 de Outubro de 2003. Tem
capacidade para aproximadamente 8500 pessoas,
contém bancadas a toda a volta, bancada VIP,
espaços destinados à comunicação social, sendo
a bancada norte coberta em toda a sua extensão
para melhor conforto dos espectadores.

Jaca Futebol Clube
Data de fundação: 30 de Junho de 1974.
Localização: Rua do Jaca Futebol Clube, nº 33,

Freguesia de Pedroso, Concelho de Gaia.
Sócios: O Jaca Futebol Clube conta

actualmente, com cerca de 250 associados.
Cores Oficiais dos Equipamentos do Jaca

Futebol Clube-Principal: Azul e branco - Alternativo:
Laranja e azul.

História da fundação -Um grupo de homens
reunido na única mercearia do lugar  "a mercearia
do Sr. Fernando de Almeida " decidiu avançar para
criação de um clube de futebol no lugar. A partir
desta ideia organizaram-se e assim nasceu o Jaca
Futebol Clube. Em 30 de Junho de 1974 era
inaugurada a Sede Social do Jaca Futebol Clube.
A Sede não era como a conhecemos hoje foi cre-
scendo à medida em que as necessidades do

Clube o exigiram e em função das po
A prática desportiva no Jaca Futebol Clube ·

Futebol de onze - Numa primeira fase, o Jaca
Futebol Clube dedicou-se à prática do futebol de
onze, atravésda participação em jogos e em
torneios particulares. Atletismo - O Jaca envolveu-
se também, no atletismo, igualmente amador,
tendo participado e inclusive organizado várias
provas. Futebol de Salão e Futsal - Também com
carácter popular o Jaca Futebol Clube participou
em diversos torneios de Futebol de Salão e mais
tarde de Futsal. Jogos Juvenis de Vila Nova de
Gaia - O Jaca participa todos os anos nos Jogos
Juvenis de Gaia, fase Freguesias, normalmente
em futebol de sete e atletismo. Em 2004 o Jaca foi
Campeão na modalidade Futebol de Sete Da
participação nestas modalidades, o Jaca Futebol

Clube expõe orgulhosamente muitos troféus na
sua Sede Social.

A prática de Desporto de carácter Oficial no Jaca
Futebol Clube - Em 1999, o Jaca decidiu inscrever-
se no Campeonato Distrital de Futsal da
Associação de Futebol do Porto, no escalão sénior.
Na base desta decisão estava a participação
recente do clube em torneios da modalidade em
que atletas de grande valor - essencialmente
sócios ou filhos de associados - conquistavam
mais troféus para o Jaca.

Ringue Polidesportivo - Construído pelo Clube
com o apoio da Câmara Municipal de Gaia e da
Junta de Freguesia de Pedroso, este equipamento
permitiu ao Jaca Futebol Clube a organização de
torneios de Futsal para seniores e camadas
jovens.
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Avenida Doutor Moreira Sousa, 2999 | 4415 - 385 Carvalhos - Pedroso
Tlf: 227457335 | Tlm: 917586369 | Fax: 227457335

Email: galileu@autogali.com
www.galileuautomoveis.com

Galileu AutomóveisGalileu AutomóveisGalileu AutomóveisGalileu AutomóveisGalileu Automóveis

Unipessoal, LdaUnipessoal, LdaUnipessoal, LdaUnipessoal, LdaUnipessoal, Lda

compra, troca e venda de
automóveis

novos e usados

mais de 20 anos de experiência ao seu dispor

António Tavares não foi poupado
a elogios por parte de Marco António
Costa, Presidente da Comissão
Politica Distrital e da Comissão
Politica Concelhia do PSD e Vice-
Presidente da Câmara Municipal de
Gaia, na apresentação da sua
candidatura, pela coligação "Gaia na
Frente", à Presidência da Junta de
Freguesia de Pedroso, "António
Tavares é homem de carácter e de
princípios. Além disso, tem sido um
parceiro leal, correcto, competente e
disponível para trabalhar em prol da
freguesia de Pedroso e do concelho
de Gaia".

Marco António Costa afirmou
ainda que apesar de ser a primeira
vez que António Tavares concorre
apoiado pelo PSD e CDS/PP
"continuará a ser o que sempre foi:
um homem reivindicativo, incansável,
que não baixa os braços, o candidato
a Pedroso para que Pedroso esteja
na frente".

Segundo António Tavares foi "o
carinho, o respeito, o apoio e incentivo
que recebeu da população de
Pedroso" que o levaram a
recandidatar-se prometendo
continuar a lutar pelo
desenvolvimento da freguesia
fazendo jus ao trabalho realizado ao
longo dos últimos 12 anos, em
colaboração com os mais altos
responsáveis do Município.

Não deixou, no entanto, cair em
esquecimento o que foi feito por
Pedroso, resultado "do trabalho em
equipa, do diálogo permanente com
a população e da busca de soluções
para os reais problemas da
freguesia". Mas antes de terminar,
António Tavares, aproveitou ainda
para fazer duras críticas ao candidato
do PS, cuja conduta no último ano
revestiu a forma de "traição" e que
agora insiste na "maledicência, na
insinuação, na tentativa de

António Tavares candidato por Pedroso

desestabilização".
A sessão de apresentação foi

encerrada com a intervenção do
Presidente da Câmara Municipal de
Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes, que
começou por salientar o grande
número de pessoas ali presentes em
comparação com outras freguesias,
"enquanto os líderes políticos têm
dificuldade em mobilizar gente para
ouvir as suas mensagens". Para o
Presidente esta discrepância deve-
se "à revolução que se verificou em
Gaia nos últimos anos e que faz com
que os gaienses tenham orgulho no
que foi feito na frente mar, na frente
rio, no Centro Histórico e no interior
do concelho, num período em que
mais se falou de crise".

Luís Filipe Menezes não deixou
de lembra que "Gaia é o único
concelho do país que tem acordo

com os livreiros e com a Federação
de Pais, para a atribuição de livros
às 12 mil crianças do ensino básico",
acordo este que irá ser brevemente
alargado até ao 9º ano de
escolaridade. Relembrou ainda a
intenção do seu Executivo de avançar
com medidas de apoio aos idosos,
nomeadamente a atribuição de um
cartão de acesso gratuito a todos os
equipamentos municipais e a
utilização de transportes públicos em
Gaia a preços que tenderão para a
gratuidade.

Para Pedroso anunciou a
construção de uma grande escola,
em substituição a outras mais
pequenas, com pavilhão, auditório e
cantina de qualidade superior.
Proferiu, ainda, que planeia "dar outra
vida ao Complexo Desportivo, com a
construção de um pavilhão, uma

piscina e um hotel em parceria com
um privado".

 O presidente da Câmara Munici-
pal de Gaia enumerou o conjunto de
melhoramentos que foram feitos em
freguesias do interior, como Pedroso,
desmanchando, desta forma,
algumas das críticas feitas pelos
opositores no que respeita aos
investimentos feitos no litoral e no
interior.

Foi com optimismo quanto ao
desfecho das próximas eleições
autárquicas, baseado não só em
sondagens, mas também no facto de
"o Partido de Gaia" (por si liderado)
conseguir normalmente mais de
60%, ou seja, cerca do dobro do que
obtêm o PSD e CDS, juntos, em
eleições de âmbito nacional, que Luís
Filipe Menezes pôs termo à sua
intervenção.                 Rita Santos
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Rua Costa Couto 13, 4415-203 CARVALHOS
Telf. 227 822 240 / 227 634 740  -  Fax. 227 822 240
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Pedroso: um projecto novo,
integrador e sustentado!

Criação de um Gabinete de Acção Social;
dinamização da Escola; passeios da 3ª idade;
encontro anual das colectividades; apoio financeiro
e logístico às colectividades; bienal
socioeconómica; colónia balnear; criação de
espaços de convívio; apoio à actividade desportiva
federada e amadora; apoio às associações de pais
e seus projectos - são estas as propostas do PS a
Pedroso.

Apesar da freguesia de Pedroso se localizar
no centro do concelho e de ao longo das últimas
décadas ter vindo a desenvolver-se - tendo
actualmente boa acessibilidade a Espinho, Stª.
Maria da Feira e aos mais diversos pontos de lazer,
comércio e emprego e da fixação de pessoas
vindas de vários pontos do país -, continua a
encontrar muitas vezes dificuldades que se
reflectem no dia-a-dia da população (diversidade
económica, social e cultural que se verifica muitas
vezes na vida e acção das instituições).

É aqui que, segundo o PS, a autarquia tem que
intervir. Porque se tem que ter em atenção a
tradição também tem que estar a par da evolução
e das necessidades que uma sociedade moderna
exige para garantir o bem-estar e a qualidade de

"As pessoas valem mais"
O candidato do partido socialista a à câmara munici-

pal de Gaia, Joaquim Couto numa visita à feira dos
Carvalhos em Pedroso, ficou a conhecer as queixas dos
feirantes em relação à falta de um parque de
estacionamento na zona da feira.

No espaço de dois meses esta foi a segunda visita do
candidato a feira dos carvalhos em pedroso, e as pessoas
e feirantes mostraram a sua insatisfação devido a falta
de estacionamento, que à quarta-feira dia de feira causa
problemas na circulação de carros e de transeuntes.

Esta situação afecta inclusive a corporação de
Bombeiros dos Carvalhos, que nos dias de feira vêem-se
obrigados a deixar as viaturas de emergência a porta do
quartel para não terem dificuldade se saírem das

instalações.
Alertado por alguns habituais frequentadores da feira

para a dificuldade por que passam sempre que pretendem
ir àquele espaço, Joaquim Couto considerou ser
"inaceitável que, em 12 anos, a Câmara ainda não tenha
resolvido o problema do estacionamento", situação que
se compromete a alterar a partir do dia 11 de Outubro.

Acompanhado pelo candidato socialista à Junta de
Freguesia de Pedroso, Joaquim Tavares, - e de uma
comitiva, vestida com t-shirts da candidatura "As pessoas
valem mais", composta por mais de 30 militantes, alguns
dos quais candidatos a Juntas de Freguesia, como Manuel
Monteiro (Vilar de Andorinho), Joaquim Rocha
(Gulpilhares), Jorge Fonseca (Perosinho), ou Francisco

Baptista (Grijó) -, Joaquim Couto ouviram também dos que
se cruzaram com a "caravana" críticas relacionadas com
"as promessas não cumpridas por parte da Câmara".

Depois de ouvir as queixas e olhar de frente para o
problema Joaquim Couto comprometeu-se a avançar com
o projecto de construção de um parque de estacionamento
e requalificação de algumas vias, e ainda fazem parte da
sua candidatura a construção de uma creche, jardim-de-
infância e um lar de idosos.

Outras obras a construir no período de um mandato
serão ainda uma biblioteca e um auditório. Palavra de
candidato à presidência da Câmara de Gaia.

Esmeralda Aguiar

vida.
Neste sentido, vários

aspectos assumem papel
relevante: a escola (como
potenciadora de sinergias, de
afirmação e preparação do
futuro); a dinamização do
tecido empresarial
(combatendo as dificuldades
do mundo actual); a dinâmica
social (que permita o apoio e
o desenvolvimento de meios/
projectos adequados à
realidade e às necessidades
do espaço); a criação de
infraestruturas (biblioteca,
mediateca, auditório, como
mais-valias da actividade
associativa e do
conhecimento); a criação de
espaços/tempos para lazer
destinados quer aos mais
jovens quer aos mais idosos.

Um projecto novo,
integrador e sustentado.

VILA DE PEDROSO
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Autarquia
investe 75
milhões de
euros em

vias
estruturantes

"Uma cidade aberta, arejada, liberta de
trânsito e com propensão de crescimento
para nascente" é o que Luís Filipe Menezes
pretende para Gaia após a concretização
de algumas vias estruturantes.

Talvez "o maior projecto de reabilitação
do país", segundo Menezes, é a nova
ligação de Santo Ovídio até Valadares.
Uma avenida que vai ligar Santo Ovídio ao
mar, com um canal para o metro e que
será alvo de intervenção urbanística em
toda a área. Este investimento ronda os
30 milhões de euros e tem vindo a ser
trabalhado em parceria com a Parque
Expo, há cerca de dois anos. Esta aposta
vai facilitar o acesso rápido ao Centro de
Reabilitação do Norte, em Francelos.

O autarca revelou ainda o projecto da
via marginal entre a Ponte D. Luís 1 e o
Areinho de Oliveira do Douro que vai custar
cerca de quatro milhões de euros. Numa
fase inicial o Areinho vai receber um espaço
semelhante ao actual Cais de Gaia com
restaurantes, bares e discotecas.
Posteriormente, está previsto que os
barcos-hotel estacionados no Cais de
Gaia sejam transferidos para Oliveira do
Douro. "Não faz sentido ter as
embarcações a tapar as vistas do rio.
Queremos criar um porto com transporte
público para a subida do Douro e também
com transporte regular de passageiros
entre Arnelas, Lever e Crestuma", explicou
o presidente do executivo camarário.

Durante a conferência, Menezes
divulgou que o primeiro troço da VL1
deverá ser inaugurado no sábado, ligando
Lavadores até à Rua da Bélgica. Na fase
seguinte a autarquia prevê prolongar o
troço até à Rotunda das Devesas. Quando
estiver tudo concluído "será possível fazer
o que parecia ser impossível: circular em
via rápida desde o mar até ao centro da
cidade", anunciou Filipe Menezes.

Ministério
da

Educação
de Gaia
Um ano após a distribuição gratuita

dos manuais escolares a todos os
alunos do 1º ciclo do ensino básico, a
autarquia alargou o apoio e vai também
oferecer a esses alunos kits de mate-
rial didáctico. Esta medida surge numa
parceria entre a câmara de Gaia, a
FEDAPAGAIA e a Associação Comercial
e Industrial de Gaia (ACIGAIA) e que foi
recentemente protocolada.

O sistema é o mesmo. Cada família
levanta nas livrarias aderentes - que têm
obrigatoriamente de ser sócias da
ACIGAIA - para além dos manuais os
kits. O pelouro revelou que cada criança
do primeiro e segundo ano recebe cerca
de 15 euros em material, e às do terceiro
e quarto o valor de 20 euros.

Luís Filipe Menezes salientou que o
incentivo serve para "ajudar as famílias
nesta fase complicada que atravessam",
mas também "como medida de defesa
das micro economias locais",
nomeadamente no que diz respeito à
protecção do comércio tradicional de
Vila Nova de Gaia.

Durante a cerimónia, perante uma
plateia cheia de docentes, o presidente
da câmara apresentou o projecto que
tem em mente para o próximo mandato:
o ministério da Educação de Gaia.

À semelhança do pelouro da Cultura
que está a trabalhar na Casa Barbot, a
Educação deverá ocupar um
equipamento distinto da câmara de
Gaia. Apesar de não estar ainda tudo
definido, o edil já garantiu que vai estar
sob a tutela do pelouro da educação e
de um director municipal.

Outra das propostas para
implementar pelo próximo executivo visa
a introdução "até Janeiro de 2010, da
componente de animação cultura e lazer
para pais e professores". E exemplifica:
"vão realizar-se campeonatos
desportivos entre pais e professores,
formação desportiva com monitores de
Gaia" e formação integrada com o
Instituto de Emprego.

Município
elabora plano
de prevenção

da Gripe A
A Câmara Municipal aprovou um plano de contingência para fazer

face a eventuais casos de Gripe A nas escolas. A partir de segunda-
feira, vão ser distribuídos kits preventivos compostos por luvas
descartáveis, álcool etílico e toalhetes de limpeza. A cada um dos
agrupamentos será ainda distribuída uma caixa com máscaras. O
plano foi elaborado em conformidade com as recomendações da
Direcção Geral de Saúde.

"Trabalhámos em conjunto com os agrupamentos e elaborámos
um plano de resposta rápido e dinâmico. É a primeira vez que lidamos
com este caso e podemos fazer alterações mediante o decorrer da
situação", esclareceu Firmino Pereira, vereador da Educação.

Foram ainda aprovados dois subsídios extraordinários para os
15 agrupamentos escolares: um de 50 mil euros para melhoria de
condições nas casas de banho e outro de 70 mil euros para eventuais
necessidades imprevistas. "Vamos fazer uma avaliação constante
da situação, em reuniões frequentes com os responsáveis pelos
agrupamentos. Definimos grupos de trabalho e até podemos alargar
o plano às escolas do ensino secundário", referiu Rui Canedo, Di-
rector Municipal de Educação.

Refira-se que o universo escolar de Gaia é composto por 164
escolas (103 do Ensino Básico e 61 do Pré-Primário), num total de
15 mil alunos. Para além deles, também pais, professores e
funcionários estão abrangidos pelo plano de contingência.
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"Gaia Golf Exhibit 2009"

Lançamento da
primeira pedra do

Complexo Desportivo
Foi lançada a primeira pedra do Complexo Desportivo de Valadares. O acto responde a um anseio de

mais de 20 anos do clube e o equipamento deverá estar apto para ser utilizado em Dezembro.
O Complexo Desportivo de Valadares faz parte de um último pacote de renovações juntamente com

Perosinho, Grijó e Vilanovense. Porém, o trabalho do executivo municipal permitiu dotar o concelho de
praticamente um campo relvado por freguesia.

O novo equipamento será composto por um relvado sintético de última geração, uma bancada para
800 espectadores e vias de acesso requalificadas. Põe fim a um dossiê de negociações complicadas
entre a Junta de Freguesia, a Câmara e os proprietários dos terrenos, que avançou definitivamente após
a aprovação do Plano Director Municipal. Para a freguesia há ainda novidades noutras áreas: a vinda da
PSP e sua instalação em espaço condigno e a mudança da Cerâmica de Valadares para novo espaço
com manutenção dos postos de trabalho. Na antiga cerâmica vai ser construído um complexo de
moradias e uma piscina municipal.

 Num passado recente, a freguesia viu reabilitado o Cine-Teatro Eduardo Brazão, naquela que foi a
prioridade definida pela Junta e apoiada pela Câmara. Toda a corrente de desenvolvimento, esclareceu
Luís Filipe Menezes, "vai de encontro a um trabalho do Partido de Gaia, onde todos cabem no nosso
projecto de desenvolvimento".

O Presidente da Câmara Municipal fez questão de convidar todas as instituições da freguesia a
assinarem o documento que acompanhou a primeira pedra, bem como os representantes do Partido
Socialista na Junta de Freguesia de Valadares. Carla Martins

Entre os dias 17 e 20 de Setembro na Praça do
Eixo Atlântico junto ao ElCorte Inglês em Vila Nova
de Gaia vai decorrer uma exposição com lugar para
novidades, experiencias, colóquios e a participação
das principais instituições no panorama golfista.
Este evento é fruto do protocolo de colaboração
existente entre o ElCorte Inglês Gaia Porto e
Gaianima E.M.

Gaia Golf Exhibit 2009 vai ser muito mais do
que apenas uma exposição. Com este evento
pretende-se criar um espaço dedicado ao jogador
de golfe, que aqui vai encontrar as mais recentes
novidades que os principais operadores lançam
no mercado. No entanto, pretende-se também que
todos aqueles que nunca jogaram aqui possam
encontrar novas experiências.

O evento tem como objectivos dar conhecimento
de todas as novidades desta área desportiva aos
jogadores e profissionais do golf, e os não
jogadores vão poder tomar o primeiro contacto
com o desporto. Ao todo são 1600m2 de exposição
e de actividades, neste espaço os visitantes podem
ainda encontrar um auditório onde decorrem várias
palestras demonstrações e torneios que trazem
alguma dinâmica ao evento.

Durante a realização de Gaia Golf Exhibit as

palestras têm como centro das atenções o golfe.
Para tal o evento vai ter um espaço

especialmente montado para o tema, com um
auditório aberto a todos quantos queiram assistir
às palestras e conversas dirigidas pelos principais
intervenientes no fenómeno desportivo.

Neste sentido, estão já confirmadas as
participações de Patrícia Brito e Cunha e de José
António Moreira, que vão abordar as temáticas da
iniciação ao golfe. João Paulo Pinto marca também

presença no evento, com uma palestra relativa às
regras do jogo.

Os colóquios vão-se realizar no espaço da
exposição, quinta, sexta-feira e sábado das 19.00
às 20.00 horas. Ao fim-de-semana realizam-se
ainda mais duas sessões por dia: a primeira das
16.00 às 17.00 horas e no último dia, domingo,
como o evento encerra mais cedo, a segunda
palestra inicia-se às 18.00 horas.

Esmeralda Aguiar

Animario
Crestuma

 A Vila de Crestuma viveu desde 28 de Julho
até 2 de Agosto uma semana Cultural, onde
envolveu todas as Colectividades da vila em
colaboração com a Junta de Freguesia, que
criou na Praia Fluvial de Crestuma ( Esteiro )à
disposição barraquinhas onde cada
colectividade colocava comes e bebes.

E, no dia 1 de Agosto realizou no dito espaço
o XVII Festival Folclórico Etnográfico, onde
participou a prata da casa Rancho Folclórico de
Santa Marinha Crestuma que representou nos
Açores a Capital Douro Litoral Português, cidade
Vila Nova de Gaia.

Os outros Ranchos Folclóricos que
participaram foi o Grupo da Croácia, Santa
Marinha de Sequeira, Grupo Folclórico Mata
Mourisca de Pombal;e o Flor do Dão de Viseu.
Este intercâmbio Cultural permitiu divertir e
conviver uma população que enaltece as suas
raízes dando continuidade ás tradições. Teve
como cenário a beleza do Rio Douro que a seu
jeito meio envergonhado recebia elogios de
uma Vila que o dignifica pela beleza natural,
fazendo contraste com o casario que numa noite
de Festa mais parecia uma cascata iluminada.

Ana Santos
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FÁTIMA - O MILAGRE DO SOL
O milagre do Sol ocorreu em Fátima a 13 de Outubro

de l 917 na sequência da aparição da Virgem aos três
pastorinhos. Foi um fenómeno esperado e desejado
porque prometido por Nossa Senhora, a pedido de Lúcia
e anunciado com precisão. Diz-nos a Irmã Lúcia - "Pedi-
Lhe também o milagre para o povo acreditar, e Ela disse
que no último mês fazia um sinal no Sol. que todos haviam
de acreditar..."," Documentação Crítica de Fátima" e "
Processo Canónico Diocesano, 1922- 1930; Santuário de
Fátima 1992. p. 143.

O fenómeno solar é por excelência o momento alto. o
culminar das aparições. Trata-se da sua mediatizaçào e
transposição da esfera privada dos pastorinhos. enquanto
revelações, para o domínio público. Cite-se o relato de um
funcionário dos Correios de Tomar. Joaquim Gregório
Tavares, testemunha presencial do fenómeno solar -
"Distaríamos uns quatro metros dos pastorinhos. A chuva
cessa por completo. As nuvens correndo velozmente
abrem clareiras e o astro rei, dardejando raios, aparece
com a sua cabeleira de ouro e cor natural. Passou à cor
preta fosca, vendo-se seguidamente rodeado de chamas
encarnadas; num dado momento viu-se animado num
rápido movimento de rotação, parecendo desprender-se
do céu e caiu sobre a terra: passou ao roxo esbatido e
ostentou a cor verde que se via através das nuvens
diáfanas, aparecendo após passagem destas, o disco
solar nítido e completamente verde, por fim seguiu-se um
amarelo vivo. que se prolongou por mais tempo e com tal
intensidade que se viu passar do sol à terra, aparecendo
a atmosfera e objectos próximos revestidos daquela cor.-
" Documentação Crítica de Fátima" pp. 403 - 404.

O milagre do sol oferece uma prova da maior
credibilidade ao fenómeno das aparições perante uma
assistência de mais de 40.000 pessoas. Muitos dos
espectadores que duvidavam do carácter extraordinário
das aparições convenceram-se do seu sentido
transcendente. Avelino de Almeida, jornalista e
propagandista anticlerical. é um dos exemplos mais
emblemáticos. O referido jornalista conta no próprio dia
do acontecimento solar e escreve - " E assiste-se então
a um espectáculo único inacreditável para quem não foi
testemunha dele. Do cimo da estrada, onde se aglomeram
os carros e se conservam muitas centenas de pessoas a
quem escasseou valor para se meter á terra barrenta,
vê-se toda a imensa multidão voltar-se para o sol que se
mostra liberto de nuvens no zénite ( após ter cessado de
cair uma chuva copiosa i. O asno lembra uma placa de
prata fosca e é possível fitar-lhe o disco sem o mínimo
esforço. Xão queima, não cega. Dir-se-ia estar-se
realizando um eclipse. Mas eis que um alarido colossal se
levanta, e aos espectadores que se encontram mais perto
se ouve gritar milagre, milagre, maravilha, maravilha! Aos
olhos deslumbrantes daquele povo, cuja atitude nos
transporta aos tempos bíblicos, pálido de assombro com
a cabeça descoberta, encaro o azul, o sol tremeu, o sol
teve nunca vistos movimentos bruscos fora de todas as
leis cósmicas -" o sol brilhou", segundo a típica expressão
dos camponeses... ".in o Século, 13 de Outubro de 1917,pg
I. Na Ilustração Portuguesa" o mesmo jornalista escreve
um artigo ilustrado com fotografias do seu colega
fotógrafo Judah Bento Ruah com o título "Milagre de
Fátima". "E. quando já não imaginava que via cousa mais
impressionante do que numerosa mas pacífica multidão
animada pela mesma obsessiva ideia e movida pelo mesmo
poderoso anseio, que vi eu ainda verdadeiramente
estranho na charneca de Fátima ? A chuva, à hora pré-
anunciada deixou de cair; a densa massa de nuvens

rompe-se e o astro - disco de prata fosca - em pleno
zénite aparecer e começar dançando num bailado violento
e convulso, que grande número de pessoas imaginava
ser uma dança serpentina, tão belas e rutilantes cores
revestiu sucessivamente a superfície solar. Milagre, como
gritava o povo fenómeno natural como dizem os sábios?
Não cuido agora sabê-lo, mas apenas de afirmar que o
vi..." "O milagre de Fátima," in Ilustração Portuguesa", 29
de Outubro de 1917.

O Sol exibe-se de forma invulgar. A multidão que assiste
era composta por uma maioria de pessoas simples e de
baixa instrução, oriundas das classes mais humildes,
camponeses e operários, por intelectuais, católicos e
laicos, crentes e ateus, por jornalistas, engenheiros e
médicos, padres e freiras, peregrinos da alta sociedade -
a deduzir pelo aspecto das suas viaturas. O milagre do
Sol convence muitos da verosimilhança das aparições,
conferindo-lhes um cunho de credibilidade e uma ampli-
tude massificada.

Como vimos, o milagre do Sol torna-se um caso de
imprensa. Até ao milagre do Sol a intelectualidade laica e
parte da católica dá pouco valor ás aparições e remete-
as para o domínio da charlatanice. da crença ou das
alucinações colectivas. O impacto do milagre solar faz
deslocar do conteúdo religioso para o terreno da f é e da
ciência.

Os católicos estavam descontentes com as
perseguições e expulsão da elite religiosa. Dizia-se então
que a fé iria ser erradicada da população em duas ou três
gerações, porque o progresso científico pleno faria
desaparecer a religião das sociedades humanas. A Igreja,
perante as sucessivas manifestações públicas em Fátima,
toma a iniciativa da averiguação canónica pelos seus
agentes, nomeadamente pelo Dr. P.e Manuel Formigão.
Mais tarde há a instauração de um processo canónico
oficial para apurar a verosimilhança dos fenómenos
experimentados na Cova da Iria. As forças políticas da
República tomaram consciência da dimensão e do
entusiasmo popular. A acusação de mero embuste por
parte do clero católico não chegou como argumento para
negar a verdade das aparições e do fenómeno solar. Na
sequência do milagre solar surge um milagre mediático.
Fátima ganha estatuto de acontecimento jornalístico. Fátima
impõe-se com o apoio da comunicação massiva. O milagre
do Sol permite que seja conseguida uma grande
importância no domínio comunicacional e ampliado o sentido
profundo das aparições, uma autêntica comunicação do
divino com o humano. As aparições e a mensagem
espiritual que delas brota é consignada documentalmente
em escritos. A partir do inquérito canónico até á publicação
das"Memórias da Irmã Lúcia" o que se torna a principal
protagonista de Fátima intérprete - fonte da mensagem
das aparições. A propósito, vale a pena a leitura da

recente edição dos diálogos entre o cardeal Tarcisio
Bertoni e a Irmã Lúcia - " As minhas conversas com Lúcia".
Póvoa de Sto. Adrião 2007.

Há que considerar diversos contextos históricos que
a mensagem ilumina - a experiência trágica da I Guerra
Mundial, o drama da peste bubónica. a propaganda anti-
religiosa e anticlerical do regime então vigente. Um pouco
mais tarde emerge com toda a força o fenómeno do
socialismo internacional com a afirmação progressiva da
Rússia Soviética; na vizinha Espanha surgem os
problemas ligados à Igreja pelo regime revolucionário; outro
contexto dramático é criado pela II Guerra Mundial e pelo
pós - guerra, pelo confronto entre os Estados Unidos e a
União Soviética. Neste período realiza-se o concílio
Vaticano II que proclama a sua abertura ao mundo e o
desejo do diálogo com as realidades temporais - nesta
conjuntura o Papa Paulo VI vem a Fátima no momento de
elevada tensão entre a Santa Sé e o regime do Estado
Novo. Então, surge a personalidade histórica de João
Paulo II a reforçar o ideário católico, já assumido em Fátima.
Este Papa expoente especial da adoração da Virgem -"
Totus ruus", -vem a Fátima agradecer à Virgem tê-lo salvo
do atentado de que foi vítima na Praça de S. Pedro,
(precisamante num dia 13 de Maio... !)e, posteriormente,
beatífica os dois pastorinhos Jacinta e Francisco.

O milagre do Sol faz de Fátima um acontecimento
mediático em expansão, sem recuos de impacto e de
audiência.

 O P.e Staneley Jaki reputado físico e teólogo húngaro,
oferece uma explicação científica para a imulgaridade do
acontecimento solar. Dedica uma obra -"God and Sun at
Fátima". Port Huron - Michigan Real View e uma outra "
The Suns miracle or of somthing else '? Michigan Real
View Books 2 000.

A dança ou milagre do Sol explica-se do ponto de
vista material do fenómeno, á luz da teoria "lente de ar" na
linha de descobertas de fenómenos similares realizadas
por cientistas a partir dos anos 50.Conforme esta teoria e
com base nas pesquisas feitas pelo referido teólogo e
cientista húngaro, a explicação é a Kg me -" no facto de
duas correntes de vento que se encontram num ângulo
poderem fazer com que uma massa de ar entre num
movimento rotativo. Caso haja uma inversão de
temperatura, essa massa não só rodará como também
será puxada para cima e para baixo, e, muito
provavelmente, segundo uma órbita elíptica. O tamanho
de uma tal lente de ar pode variar entre poucos metros e
trinta ou mais metros. Se, além disso, se encher de
partículas de gelo, poderá fragmentar a luz do sol em
várias, ou pelo menos algumas cores do arco-íris, tal
como foi observado em Fátima"- Staneley Jaki Milagre do
Sol p. 357. Noutro ponto da sua obra acrescenta "a lente
de ar deve ser procurado na formação que se criou por
cima da Cova da Iria e na previsão da lente de ar. "sendo
tão frágil" ter mantido a sua forma durante mais ou menos
15 minutos depois de descrever dois ou três percursos
elípticos na direcção da terra. A explicação dos
acontecimentos por meio da lente de ar dá conta de forma
satisfatória, dum complexo conjunto de ocorrências que
são miraculosas, na medida em que são imprevisíveis e
muito raras" idem p. 357 - 358.

A dimensão profética é um dos aspectos mais
significativos no carácter sobrenatural nas aparições,
isto é, o significado iluminador e transformador que a sua
mensagem representa para a história colectiva da
humanidade e para a historia individual.

Manuel Barbedo
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monólogos
municipais

E o vendedor, perdão,
vencedor é…

Crónica do tempo
que passa

Tabaco Nacional e Estrangeiro * Cigarrilhas e Charutos

Todo o tipo de acessórios para apreciadores de tabaco

PREÇOS PARA REVENDA
Rua do Padrão, 278 - Carvalhos (Junto à Feira Velha)

Telems - 963 534 497 - 964 618 472

Rua Cruz de Cristo, n.º 10 R/C - 4415-132 PEDROSO

Email: catia-cabeleireiros@sapo.pt           Telem. 934 374 546

Piercing

Tatuagens

Tratamentos de
Rosto e Corpo

Aromaterapia
R. Cruz de Cristo, 9 - 17 - MOEIRO

4415-133 CARVALHOS
TELEFONE e FAX: 22 784 63 47

COM SALA TÍPICA PARA BANQUETES
C/ ESPECIALIDADE DE GRELHADOS

Serviço de Refeições
Para Fora

Refeições Económicas Diárias
 Frango todos os dias

Espetadas de: Polvo,
Picanha e à Transmontana

Esta semana vou falar de eleições. Legislativas e Autárquicas…
Pensando bem, espere só um pouquinho, não mude já de página!

Esta semana, vou ser diferente e não vou falar de eleições. Até eu estou
cansada de ouvir todos - e mais alguns - a falar de eleições!

Esta semana vou falar de férias! Quem não gosta de férias?
As minhas foram boas, mas rápidas! Em solo português. Tirando os

cartazes que proliferam por todas as vilas e aldeias - até Sobral de Monte
Agraço para além do parque infantil tem dezenas de outdoors maravilhosos
- e me fizeram lembrar de trabalho, o tempo passado serviu para conhecer
novas cidades e respectivas características.

Por muito estranho que pareça, os turistas estrangeiros usufruem e
'absorvem' o que de melhor existe em Portugal e que fica a poucos
quilómetros de distância.

Primeiro a capital: paragem obrigatória! O centro de tudo! Bom e mau!
Portugueses, estrangeiros, europeus, africanos, asiáticos… enfim! A
perfeita osmose! Para além dos (maravilhosos) pastéis de belém e do
jardim zoológico - a tradição ainda é o que era - este ano escolhemos o
Panteão para conhecer. Magnânime! Sublime! Tirando a questão da Amália,
pois claro!

Seguimos viagem. Subimos poucos quilómetros. Este ano, de
impressões via 'google earth' em punho, fomos redescobrir 'cidades
maravilhosas'. São Martinho do Porto, Óbidos, Foz do Arelho, Peniche -
claro que o Forte foi o ícone - e Nazaré (o menos da viagem)! Claramente,
São Martinho deveria ser paragem obrigatória para todas as famílias.

Passamos ao lado do H1N1. Para já. Mesmo sem desinfectante portátil.
Para já.

Finalmente. O que não podia deixar de acontecer: uns dias na orla
marítima gaiense que, apesar dos esforços conseguidos e das bandeiras
azuis, peca pelas nortadas de Agosto.

E que boa a sensação de chegar a casa…

Não posso terminar sem deixar uma palavra de alento ao amigo Manuel
Robles. Nem consigo imaginar o sentimento de perda de um progenitor.
Por isso, resta-me a palavra de alento que é a única coisa que se pode dar
este momento!

Tânia Tavares

O salário médio de um administrador executivo é de 810.91 • -
este honorário auferido por cada administrador executivo de dez das
maiores empresas portuguesas cotadas em bolsa ao longo de 2008,
já não de agora. Isto é como a fama do Porto Constantino: já vem de
longe!...

Mas é impressionante, quando se propala a crise com tanta
pertinência (e o caso não seria para menos!) apetece-nos perguntar:
que crise?

Numa reunião de ministros da Zona Euro, todos da área financeira,
foi admitida a existência de salários escandalosos em empresas da
União Europeia. Mas, salve-se tanta ingenuidade à escala europeia:
afinal, o que esperavam desta encapotada forma de especulação
capitalista? Então, se tiverem pachorra leiam o resto da crónica.

- Os governos podem fazer apelos, criar impostos especiais para
indivíduos que ganhem mais que um determinado montante e por
essa via contribuir para a redistribuição dos rendimentos, mas con-
tinua a ser também o trabalhador de rendimentos mais baixos que
sustenta aqueles escandalosos salários numa situação de crise
financeira, em que a política governamental vai no sentido de
nacionalizar prejuízos, onde desaparece o argumento utilizado até
hoje de que as empresas pagam aqueles valores astronómicos porque
têm lucros. Só que deixou de ser assim.

O chamado combate à crise, que afinal não é para todos, está
transformado numa interminável sucessão de extraordinárias medidas,
cada uma mais surpreendente que a anterior.

É uma espécie de vertigem que não permite aos portugueses
entenderem e muito menos avaliarem a velha questão de "uns com
tudo e outros sem nada…".

Agora, digam-me lá se isso não é muito mais do que (o) apenas
"impressionante", mas sim imensamente "revoltante".

Júlio Martins (CP 483)

IMPRESSIONANTE
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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

Manuel Guedes Martins,
Unipessoal Lda.

ARMAZÉM
Rua do Agro, 150
4410-089 SERZEDO
Telf. 227 642 722
Fax: 227 419 865
Telemóvel: 914 068 071

LOJA
Rua da Feiteira, 387

4415-391 PEDROSO
Telf. 227 446 409
Fax: 227 419 865

E-mail: geral@mgm.com.pt

Eficácia, Pontualidade, Rapidez são as mais
importantes garantias dos nossos serviços.

Acessórios e Peças; Compressores; Elevadores
Máquinas de Lavar

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
Laurinda Maria Teixeira Gomes, Notária do Cartório Notarial, sito na

Rua das Carmelitas, nºs 26, 2º andar, no Porto:

Certifica narrativamente, para efeitos de publicação, que, por escritura
de seis de Agosto de dois mil e nove, a folhas setenta e nove, do livro cento
e trinta e dois, deste Cartório, foi lavrada uma escritura de Justificação
Notarial, na qual foi justificante:

"ASSOCIAÇÃO CRUZADA DO BEM"- Instituição particular de
solidariedade social, registada" sob o n" 9/84, no livro 2 das
Associações de Solidariedade social, na Direcção Geral de Segurança
Social, com o numero de Pessoa Colectiva 500.985.472, com sede no Porto,
na Rua Barbosa de Castro, n° 62, 2° andar, devidamente representada pelo
Vice Presidente da Direcção, Joaquim José Macedo Teixeira, casado,
natural da freguesia de Figueiró (Santa Cristina), concelho de Amarante,
residente no lugar de Moure, freguesia de Lufrem, concelho de Amarante;

Mais certifica que, nessa escritura, declara o seguinte:
Que a Associação acima identificada é dona e legítima

possuidora, com exclusão de outrem, do seguinte:
- prédio urbano, destinado a serviços, com a área de seiscentos e onze

virgula cinquenta  e  dois  metros  quadrados, sito   na   Rua Alexandre Brasa
n° 202, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia

não descrito na competente Conservatória do Registo Predial de

Vila Nova de Gaia e inscrito na respectiva matriz, sob o artigo 9191º, em

nome da Associação, com o valor patrimonial de 240 400,00 euros;

Que o referido prédio foi adquirido pela justificante, a Associação que
representa, por compra efectuada em data que não sabe precisar do ano
mil novecentos e quarenta e cinco, não tendo, todavia, conhecimento se tal
aquisição foi realizada através da competente escritura pública, pois não se
encontra na posse da mesma, nem sabe onde possa ter sido outorgada,
apesar de inúmeras buscas efectuadas;

Desde essa data de mil novecentos e quarenta e cinco, a sua
representada entrou na posse e fruição do mesmo, em nome próprio, posse

que detém há muito mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação
de quem quer que seja;

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem

oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em nome
próprio e com aproveitamento de todas as suas utilidades,

nomeadamente suportando os encargos de obras de conservação e agindo
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade,
usufruindo no todo do imóvel.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública,

desde o ano de mil novecentos e quarenta e cinco, conduziu à aquisição
do imóvel, por usucapião, que invoca, justificando o direito de propriedade
da sua representada para efeito de registo, dado que esta forma de aquisição
não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extra-judicial.

Está conforme.
Porto e referido Cartório, aos seis de Agosto de dois mil e nove.

A Notária:
a) Assinatura ilegível

Conta registada sob o n.º P1734/2009
Emitido recibo n.º 2031/2009

Notícias de Gaia n.º 462, 17 de Setembro de 2009Vila Nova de Gaia,
"Capital da Cultura do

Eixo Atlântico"

Gaia é, de facto, um concelho de referência e um exemplo nacional, a todos os
níveis, desde as importantes obras enterradas (que não se vêem) até aquelas que -
como se diz na gíria - "dão no olho" (visíveis) e que até os cegos vêem, apalpando-as,
ou seja, só não as vê quem, por má-fé, não quer ver, ou, então, aqueles (poucos) que,
por trauma, só têm capacidade para apontar críticas destrutivas com o objectivo de
tentarem denegrir a imagem de quem conseguiu pôr Gaia no Mapa de Portugal e,
agora, também, no Mapa do chamado "Eixo Atlântico" - Instituição constituída pelas
principais cidades das regiões Norte de Portugal e Galiza de Espanha. Lembro que,
presentemente, o Presidente do Município de V. N. de Gaia - Luís Filipe Menezes - é,
também, o Presidente do "Eixo Atlântico" e, no presente ano de 2009, Gaia foi a
primeira cidade daquela importante Instituição do Noroeste Peninsular, declarada de
"Capital da Cultura", o que significa que já estamos a acolher numerosas iniciativas
de diferentes valências, com actividades e animação cultural, centralizadas na zona
da Serra do Pilar, no Centro Histórico e nos vários equipamentos culturais da nossa
cidade, incluindo uma "Expo - Cidades do Eixo Atlântico". E, porque, nas áreas da
cultura e da animação, Gaia, também é um concelho exemplar, é da maior justiça
fazer-se uma referência especial aos Vereadores Mário Dorminski e Dr. José
Guilherme Aguiar, responsáveis pela Casa da Cultura ("Casa Barbot") e pela Empresa
Municipal "Gaianima", respectivamente.

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
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FILATELIA
MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO

(1) PORTUGAL

Dois selos de 0,32 • e 3,07 • dedicados aos 900 ANOS DO NASCIMENTO
DE D.AFONSO HENRIQUES. " Varão valoroso no manejo das armas, eloquente
e prudentíssimo em todos os seus feitos, dotado de claro engenho, de nobre
figura, belo rosto e olhar agradável, muito benemérito e devoto", é o retrato de
D. Afonso Henriques, traçado por um monge de Santa Cruz de Coimbra no
ocaso do século XII, é aquele que a memória colectiva retém do fundador do
país que é hoje Portugal.

Sete selos de 0,32 • - 0,47 • - 0,57 • - 0,68 • - 0,80 • - 1,00 • - 3,16 •
dedicados ao JAZZ em PORTUGAL, tais como Estoril - Jazz - Jazz num dia de
Verão, o Jazz em Agosto, o Guimarães Jazz e o Seixal Jazz, Cascais Jazz ou o
singular Festival de Jazz no Porto.

TRADICIONAL PORTUGUÊS. "Os pães tradicionais, ligados a uma região e
por vezes a uma cidade específica, mantém, no seu fabrico, um conjunto de
gestos herdados do passado. Reconhecem-se pela forma, gosto, textura do
miolo e aspecto da côdea. Cada pão conta uma história, todos fazem parte da
"Cultura do Pão". Pão de Centeio (Trás-os-Montes); Pão de Quartos (Beira
Interior); Regueifa (Douro Litoral); Pão com Chouriço (Ribatejo); Pão de Testa
(Algarve); Pão da Mealhada (Beira Litoral); Pão de Milho (Açores); Bolo de
Caco (Madeira).

Os carimbos comemorativos serão apostos nas correspondências
apresentadas para o efeito, nos seguintes locais:

MOSTRA DE COLECCIONISMO DE TEMA MÚSICA Homenagem ao Mae-

Oito selos de 0,32 • - 0,47 • - 0,68 • - 0,80 • e 2,00 • dedicado ao PÃO

stro Miguel Oliveira na Casa - Museu de Monção - Universidade do Minho -
Rua do Conselheiro João da Cunha 46 - 4950-999 Monção.

3aMOSTRA FILATÉLICA COMEMORATIVA DO MÊS DO IDOSO na Oficina
de Cultura da Câmara Municipal de Almada - Av. D. Nuno Álvares Pereira -
2800-201 Almada.

(2) ESPANHA

Três selos de 0,62 • e 0,32 • dedicados ao tema FAUNA e FLORA e ao
tema SEGURANÇA RODOVIÁRIA

(3) ITÁLIA

Quatro selos dedicados ao tema TURISMO; Verezzi, Isola dei Giglio, Costa
degli Dei-Capo Vaticano e Gole deli'Alcântara.
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