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* Luís Filipe Menezes vence nas 24 freguesias do município
* PS mantém três mandatos mas Joaquim Couto fica atrás do resultado de Barbosa Ribeiro
* CDU perde Ilda Figueiredo na Câmara Municipal
* César Oliveira é o novo presidente da Assembleia Municipal
* PS conquista junta de Valadares, mas perde Madalena, Avintes, Grijó, Gulpilhares e Canelas

"Não estou na política por interesses pessoais"
Págs. 4 a 7

Entrevista com Manuel Monteiro, reeleito presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho

Gaia na Frente - 61.98%
PS - 25.32%

CDU - 6.30%
BE - 3.24%

MPT - 0.67%
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Dia do Idoso celebrado ao
som do tradicional fado

300 pessoas dos vários empreendimentos
sociais foram os convidados de honra da
Gaiasocial para a festa do Dia do Idoso. 20
representantes de cada um dos equipamentos
existentes no concelho de Gaia.

Para além do lanche oferecido pela empresa
municipal, os 'menos jovens' tiveram oportunidade
de ouvir e até cantarolar os mais famosos fados

portugueses. Um dos responsáveis pelos
momentos musicais foi o fadista - e presidente de
junta de Valadares - Jorge Soares.

"Para o ano, todos os que quiserem virão
celebrar o Dia do Idoso como deve ser", ressalvou
o presidente da empresa municipal. Mais: em
2010, o lanche irá dar lugar a um almoço em
grande. O importante é promover "o convívio entre

todos", salientou Marco António Costa.
Segundo a Gaiasocial, todos os anos é

assinalada a data de forma a homenagear os
idosos que representam a retaguarda de
numerosas famílias residentes nos
equipamentos sociais, mas também de modo a
proporcionar melhor qualidade de vida a estes
munícipes.
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Editorial

O município apresentou a nova via que ligará a
avenida da república ao mar, nomeadamente ao
Centro de Reabilitação do Norte. Para já arranca a
primeira fase que vai decorrer nos próximos quatro
anos e representa um investimento autárquico de
60 milhões de euros.

O projecto de requalificação foi concretizado
pela Parque Expo e envolve uma intervenção total
no remate sul do concelho no prazo total de 15
anos.

Minutos separam
centro ao mar

-; um Centro de Ciências do Mar; assim como um
pólo de turismo e de lazer junto ao Parque de
Campismo da Madalena. Ainda na freguesia da
Madalena, concretamente na Ribeira de Ateães vai
nascer um Parque Urbano. Finalmente, a rede
viária vai toda ser reabilitada e vai surgir um novo
interface de transportes em Valadares.

"Temos planos para construir um Parque de
Campismo de última geração. E também temos
uma alternativa ao metro, cujo processo tem

"Em Gaia governa-se com planeamento
estratégico há dez anos. Neste caso vamos
aproveitar a localização do Centro de Reabilitação
do Norte e a requalificação da orla costeira entre
Valadares e a Madalena", explicou durante a
apresentação do projecto o presidente da câmara
municipal de Gaia.

Para além do prolongamento da avenida vai
ser construído um interface em Vila D' Este - que
acompanha a extensão do metro até àquela zona

andado muito lentamente. Estamos a estudar a
hipótese de trazer para Gaia uma rede de eléctricos
rápidos. É mais barato, garante o interesse de
privados e pode servir as populações de Canelas,
Oliveira do Douro e Avintes", salientou Luís Filipe
Menezes.

Alexandra Dias, da Parque Expo, apresentou
um relatório detalhado para os 15 anos do projecto
no qual autarquia, Estado e privados garantem um
investimento global de 557 milhões de euros.

Um Nobel MTV
A atribuição do Nobel a Obama enquadra-

se no domínio pernicioso que os media,
particularmente a televisão, vêm exercendo na
opinião pública. Bem-falante, modernaço q.b.,
politicamente correcto, o actual presidente
americano agrada perfeitamente à agenda que
os media, embora o neguem, possuem. O seu
discurso aliás, podia ser o qualquer um
daqueles cantores que aparecem nos prémios
MTV a debitar banalidades sobre o mundo, a
paz, o ambiente, blá, blá, blá, blá. É a lógica
deste Nobel da Paz: foi dado pelo novo ambiente
internacional criado por Obama, não por nada
de concreto, mas por discursos, intervenções,
aparições e outras manifestações. Claro que
para lá deste folclore televisivo, o Irão tem já
uma segunda central nuclear, a Autoridade
Palestiniana, e já não só o Hamas, continuam
a insistir no não reconhecimento de Israel, o
fraquejar no Afeganistão parece óbvio, e tudo
isto por causa do novo "ambiente internacional".
Alguém ainda leva a sério os Prémios Nobel?

Em paradeiro
desconhecido

O desaparecimento autárquico do PS em
Gaia deverá ser um case study para todo o
politólogo de serviço que se preze. O caso é
inédito no nosso concelho, faz-nos recordar,
como se de algo vetusto se tratasse, os velhos
anos 80 e 90 e os feudos socialistas que tinham
lugar privilegiado em algumas freguesias. Claro
que unanimismos são sempre de desconfiar,
principalmente sabendo como se obtêm. Por
isso, os próximos tempos serão no mínimo
interessantes, para ver duas coisas: como vai o
PS recuperar da hecatombe gaiense, uma vez
que Menezes já não se poderá recandidatar, e
para onde este quererá ir, com o Porto aqui tão
perto?

Artur Villares
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Conhecidos os resultados das Autárquicas,
que leitura faz da sua reeleição em Vilar do
Andorinho?

Foi uma boa vitória, essencialmente por
alguma instabilidade pré-eleitoral que se criou e
pelo reconhecimento do trabalho feito nos últimos
mandatos. É uma prova de que a população está
com o PS em Vilar do Andorinho e de que o trabalho
aqui desenvolvido tem sido positivo. Fico contente
por o PS ter ganho nesta junta, mas não fico
contente por termos perdido outras. A leitura que
posso fazer é que isto é que o resultado da conduta
que as pessoas vão tendo e que privilegiam os
interesses da freguesia muitas vezes em
detrimento de quezílias políticas e partidárias.

Porque é que se recandidatou?
Recandidatei-me para concretizar os objectivos

que estão em falta. Por muito que se possa fazer,
há sempre algo que falta. E porque desbravei muito
caminho para tal - como as construções do centro
de saúde e lar da terceira idade, bem como

Aos 53 anos, Manuel Monteiro acaba de ser reconduzido na
presidência da Junta de Vilar do Andorinho. O sufrágio das
Autárquicas traduziu a vontade popular de dar nova maioria
absoluta ao PS na freguesia e é por estes que pretende
continuar a trabalhar em nome do desenvolvimento de toda
uma comunidade. Centro de saúde, lar de terceira idade,
requalificação da Rua Heróis de Ultramar e novo posto da PSP
são alguns dos objectivos políticos para os próximos quatro
anos.

"Não estou na
política por
interesses
pessoais"

requalificação da rede viária e defesa do traçado
do novo hospital -, nada mais do que a
recandidatura, para que outros não colham os
louros e flores por nós semeadas.

De forma pragmática, que objectivos tem para
o novo mandato?

São fundamentalmente quatro: requalificação
da Rua Heróis de Ultramar, construção do centro
de saúde, construção do lar de terceira idade e
tentativa de criação de um posto de Segurança
Pública em Vilar do Andorinho. Uma freguesia com
31 mil habitantes, com uma população
heterogénea, justifica perfeitamente um posto de
segurança. Temos um posto nas instalações da
junta que se torna insuficiente para o atendimento
eficiente e fazer o policiamento de
acompanhamento à população.

"O centro de saúde está
pronto a arrancar"

Prestes a iniciar novo mandato, quais são os
projectos incrementados na freguesia que
destaca nesta sua marcha pela política?

Entre os que já estão feitos, destaco o que foi
feito em termos de acção social, como a construção
do centro de dia, do jardim-de-infância, da creche
e do apoio domiciliário. Do que ainda falta
concretizar, mas também ligado à acção social e à
saúde, destaco a construção de raiz de uma
unidade de saúde familiar e ainda a construção
de um lar para a terceira idade, porque no centro
de dia há utentes sem retaguarda familiar e
estamos a recorrer a lares fora da freguesia.

A acção social sempre foi para si uma
bandeira de cartaz. Que rescaldo faz da criação,
por exemplo, do Gabinete de Inserção
Profissional, do Serviço de Apoio Psicológico ou
da biblioteca na sede da junta?

Não queria ser juiz em causa própria, mas

Especial Vilar Andorinho

LOJAS:
RUA 5 OUTUBRO, 2710 E 2712  AVINTES V.N.GAIA
RUA DAS MENESAS 269 V .ANDORINHO V.N.GAIA
RUA ESTÁDIO DA INDIA 656  MAFAMUDE  V.N.GAIA
RUA RAIMUNDO DE CARVALHO 280 MAFAMUDE
Contactos: 227 838 633 - 227 821 234
Mail:  manueljorgedesousa@sapo.pt

35 ANOS A  SERVIR  PORTUGAL
E  EUROPA  EM  MOBILIÁRIO  EM

TODOS  OS  ESTILOS.
PROMOÇÕES  MENSALMENTE .

CRÉDITO  ATÉ 60  MESES .
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posso dizer que o balanço é altamente positivo.
Ultrapassámos todas as nossas expectativas. Ao
Serviço de Apoio Psicológico e ao Gabinete de
Inserção Profissional têm acorrido muitas
pessoas, que têm sido bem encaminhadas e
algumas já com casos de sucesso, onde se
criaram próprios empregos ou foram colocados
no mercado de trabalho; o que é bom, visto que a
freguesia tem uma das maiores taxas de
desemprego do concelho. A biblioteca também tem
um grande número de frequentadores, como
jovens que usam o serviço de informática
disponibilizado. Sucesso também tem sido o
espaço anexo a esta biblioteca, onde funcionam
os cursos de novas oportunidades; aliás, têm vindo

pessoas de fora da freguesia fazer esses cursos.

Qual é o ponto de situação das feiras do
emprego e da saúde?

São também mais duas actividades positivas
e que terão continuidade, porque acorrerem a elas
um número significativo de pessoas, o que
demonstra o sucesso das ambas.

E o futuro centro de saúde…
O centro de saúde quase que podia começar

amanhã. Não será demasiado optimismo dizer
que tudo está resolvido. Há espaço e vontade para
o construir, há o reconhecimento político para que
exista, portanto podia arrancar amanhã, depois de
amanhã, como daqui por um mês. Estamos numa
fase de indecisão derivada da nova formação de
governo e isso impossibilitou que processo ainda
não estivesse no terreno. O projecto e o

levantamento topográfico estão feitos, esperando
agora que o centro de saúde venha para o terreno
no menor curto espaço de tempo.

E no que toca à terceira idade e juventude.
Que medidas tomou o seu executivo sobre estes
dois temas?

Como já foi dito, em relação à terceira idade foi
feito o centro de dia, está a ser prestado o apoio
domiciliário e temos o Gabinete de Acção Social a
funcionar para prestar apoio a famílias idosas
carenciadas. No aspecto da juventude, podemos
aqui, eventualmente, uma ou outra falha. Existem
os cursos de novas oportunidades a funcionar,
mas no âmbito desportivo ainda existem algumas
lacunas que temos de colmatar. Mas mesmo
assim, para os mais jovens existem as colónias
balneares, a participação activa de

aproximadamente uma centena de jovens nos
Jogos Juvenis de Gaia… Faltam é clubes
desportivos que possam ocupar os jovens no
desporto durante todo o ano, o que pretendemos
mudar.

"O Metro é uma necessidade
imperiosa"

Como observa a necessidade de o Metro
chegar a Vila D'Este?

Observo à distância, com uma análise
racionalista, como uma necessidade imperiosa
de dar satisfação a uma população numerosa (17
mil) da urbanização de Vila D'Este, bem como a
uma população que há-de vir também para o novo
centro hospitalar e para esta zona geográfica do
concelho.

Com os posicionamentos das 900 e 905 dos
STCP, mais a chegada do Metro, Vilar do
Andorinho fica bem servida de transportes
públicos?

Ainda não ficará complemente bem servida,
apesar de melhorar de forma significativa. Vilar do
Andorinho não é só a zona onde vai chegar o Metro,

Especial Vilar Andorinho

Rua da Gandara, 108 * S. Lourenço
4430-421 V. N. Gaia
Vilar de Andorinho

telef.: 227 833 044
fax: 227 839 434
email: supergaia@net.novis.pt www.supergaia.pt

SUPERGAIA
Distribuição de Bebidas, Lda.

Distribuidor de bebidas, vinhos,
cervejas, refrigerantes, águasTáxis Cooperativa de Industrias de

Transportes em Automóveis
Ligeiros de Passageiros CRL

Telefone
227 864 000

Fax
227 864 009

Rua das Colectividades, 54 - 6.º - sala 6.1 * 4430-625 V. N. Gaia
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não é só Vila D'Este; também existem lugares onde
habitam mais cerca de 14 mil pessoas. Mariz, Baiza,
Menesas, Mata, São Lourenço, Balteiro, Lijó… são
insuficientemente serviços de transportes
públicos. Penso que com o Metro na Vila D'Este,
mais as linhas 900 e 905 dos STCP, haverá a
possibilidade acrescida de as outras empresas
privadas passarem a operar mais, prestando
melhores serviços e dando uma maior mobilidade
às pessoas que residem nos restantes lugares

da freguesia.

Quanto a intervenções na malha rodoviária,
os trabalhos na Rua do Mariz são uma batalha
diplomática ganha?

Sim. Cerca de 65% da intervenção na Rua do
Mariz está pronta, faltando os restantes 35%. É
irreversível que estamos descansados neste
arruamento. Agora, para dar cobertura à melhor
mobilidade interna na freguesia, falta requalificar
mais duas ou três vias, como são os casos das
ruas Heróis de Ultramar e Carvalheiras, ambas

para dar um digno e seguro acesso ao hospital.

É certo que a reabilitação de Vila D'Este é
uma prioridade para o município. Como se
encontra este processo e como tem sido a
parceria política entre os agentes do concelho
interessados?

O processo está numa fase boa e final, em que
as obras vão avançar; o processo é irreversível.
Aliás, sempre considerei que, quando esta câmara

se começou a interessar verdadeiramente pelo
assunto, seria um processo para levar a bom porto.
A junta de freguesia, a paróquia e as associações
de Vila D'Este são parceiras da câmara e da
GaiaSocial, com quem assinaram o protocolo de
candidatura ao concurso de requalificação. Isto
quer dizer que houve e vai continuar a haver um
bom entendimento, uma perfeita relação
institucional entre os diversos intervenientes, para
se conjugarem esforços da requalificação no
menor curto espaço de tempo.

Existem muitas crianças residentes em Vila
D'Este sem acesso a creche. Já existe solução
para que se colmate esta lacuna?

Resolução não; há tentativas de resolução. Há
um infantário (O Filhote) que está a finalizar obras
para a própria creche e que, como é privado, não
tem protocolo com a segurança social. Estamos a
desenvolver esforços para que possamos, através
de uma outra IPSS existente na freguesia, fazer
um protocolo com a segurança social para que os

lugares de creche do referido infantário possam
ser contemplados com subsídios da segurança
social. Há uma outra associação, que é a de
Proprietários de Vila D'Este, que já deveria ter nesta
fase em funcionamento obras para a construção
de uma creche, mas que ainda não começaram.
E, eventualmente, há também uma infantário que
está desactivado (Elos), cuja área de superfície
pertence à câmara, e que a intervenção foi feita por
um privado, em que a câmara está a negociar a
possibilidade deste equipamento poder vir a ser
reutilizado, até porque está a ficar num estado de

pág. 6Especial Vilar Andorinho

FERNANDO CARVALHO
ELECTRICISTA

Rua Central S. Lourenço, 45 * 4430-358 Vila Nova de Gaia
VILAR DE ANDORINHO
Telemóvel. 918 128 507

http://www.reparacoeselectricasfcarvalho.pai.pt
Email: carvalho.f.t@gmail.com

* Alarmes * Ar Condicionado * Assistência Eléctrica
a Empresas * Bombas Água * Instalações Eléctricas
* Montagens Eléctricas em Obras * Orçamentos
Grátis * Painéis Aquecimento Água * Portas
Automáticas * Portões * Reparações Eléctricas *
Reparações Urgentes 24 horas * Ventilação *

AUTO  BENJAMIM

Av. Vasco da Gama, 4939 - Vilar de Andorinho
4430-251 Vila Nova de Gaia * Tlf: 227 821 372 * Fax: 227 871 136

Oficina  especializada  na  reparação  de
Automóveis  de  todas  as  marcas

Benjamim Carvalho Gonçalves Passos

Rua Heróis do Ultramar, 2479 – Vilar de Andorinho
Tlf: 22 782 04 84 * Fax: 227 832 931 * 4430-432 VILA NOVA DE GAIA

AGENTE DISTRIBUIDOR NAS
CIDADES DO PORTO E

VILA NOVA DE GAIA

MANUEL  PEREIRA DA
SILVA  &  FILHOS, L.DA
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"Vamos dar uma nova centralidade
a Gaia"

A par da chegada do metro, acha que o novo hospital faz da
freguesia um dos centros nevrálgicos de Gaia?

Sem dúvida que sim. Tenho defendido a ideia de que Vilar do
Andorinho vai dar a Vila Nova de Gaia uma nova centralidade. Com a
chegada do Metro e com o novo hospital vai criar-se nesta área do
Monte Grande uma nova centralidade no concelho. Esta zona está
envolvida ainda por um espaço virgem, com cerca de 30 mil metros
quadrados sem construções. Com um urbanismo bem pensado, tipo
século XXI, espero que se possa dar uma outra configuração à freguesia,
para que aqui se faça a ponte entre uma área de construção excessiva
(como é a urbanização de Vila D'Este) e outra rural, original, que a
freguesia tem e quer manter.

degradação bastante acentuado.

Para finalizar, pensa que mais
altruísmo e menos interesses
pessoais são o caminho que se
devia seguir na política e por quem
trabalha em nome da população que
o elegeu?

Estou na política com objectivos
de credibilizar a política autárquica.
Porque estou na política por
solidariedade com as pessoas,
porque estou na política devido a um
sentimento que foi deixado pelos
meus antepassados. O meu avô foi
presidente de junta durante 23 anos
antes do 25 de Abril e só foi convidado

a sair depois de impedir a viciação
dos resultados do general Humberto
Delgado… Com este passado, com
uma família ligada a toda a
comunidade, quer nas associações
e mesmo na vida política autárquica,
digamos que herdei deles estes
genes e que estou mais ao serviço
da comunidade do que por
interesses próprios. É assim que vejo
a política autárquica. Era assim que
queria ver, num futuro próximo, uma
nova geração de políticos, quer nas
freguesias, nos concelhos e mesmo
a nível nacional, para que possamos
acreditar na política e para que o prin-
cipal partido não seja a abstenção.
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Rua Heróis do Ultramar, 1259 – Vilar de Andorinho
Telefone: 22 783 42 31 4430-432 VILA NOVA DE GAIA

CARNES SÁ DA BANDEIRA
De: Joaquim da Conceição Rocha

DIARIAMENTE CARNES VERDES E FUMADAS

fotovisual foto

Rua Salgueiro Maia (Capitão
Abril), 371 Lj. 3
4430-627 Vilar de Andorinho
V. N. Gaia
Telefone / Fax: 227 835 237

Fotografia e Papelaria

Foto
Fotos tipo passe * Foto de estúdio

* Impressões de fotos em todos
os tamanhos * Casamentos *

Baptizados * Comunhões

Papelaria
Payshop * Material escolar *

Artigos de decoração *
Prendinhas

"A Feira Medieval chegou
a todo o país"

A Feira Medieval, primeira do género em Gaia, tem sido um
sucesso. Sente que este evento e a Festa da Cebola são os dois
principais postais culturais de Vilar do Andorinho?

Sem dúvida que sim. A Feira Medieval arrancou por iniciativa da
associação de pais da EB1 de Balteiro. Dada a qualidade da mesma,
decidimos alargar a iniciativa a toda a freguesia, facto que proporcionou
que ela chegasse a todo o país. Por isso, implementou, consolidou-
se e transporta o nome da freguesia e do concelho. Se tivermos mais
apoio da câmara municipal, poderá crescer e tornar-se num marco
ainda maior. Quanto à Festa da Cebola, temos de repensá-la. Duas
actividades muito próximas uma da outra faz com que uma delas
possa ser prejudicada. Assim, ou fazemos a Festa da Cebola mais
tarde ou simplesmente esta será abolida em beneficio da Feira Medi-
eval.

FUNERÁRIA NORTENHA
De: António Serafim

Contactos

916 958 786
919 879 923

Rua de Mariz, 925
Vilar de Andorinho
4430-287 Vila Nova de Gaia

Preços Especiais para Cremações e Inumações
(a partir de 750 euros)

Documentação p/ Segurança Social e Associações Fúnebres

Conte com uma família amiga nas horas
em que Você mais precisa
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Finalmente. A requalificação de Vila D' Este vai
sair do papel. A autarquia de Gaia assinou o
contrato para a primeira fase de requalificação dos
edifícios, no valor de 5 milhões de euros. O projecto
foi aprovado pelo Quadro de Referência Estratégico
Nacional.

Apesar de não ser responsabilidade camarária,
a autarquia encomendou um projecto ao Profes-
sor  Vítor Abrantes (Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto), que agora pode passar à
prática nesta primeira fase. O importante é
recuperar uma urbanização onde vivem 17 mil
pessoas.

A concurso público vão agora as restantes fases
que dizem respeito, por exemplo, aos arranjos
exteriores e nova requalificação de edifícios.

"É com particular satisfação que assinamos

Requalificação de Vila
D'Este já arrancou

este protocolo", referiu o vice-presidente da câmara
e presidente da Gaiasocial". E Marco António Costa
explica: "Ao contrário do que alguns dizem, este
acordo só acontece devido ao esforço concertado
das forças políticas de Vila Nova de Gaia e das
associações representativas".

Os trabalhos começam já nos próximos dias e
ficarão sob a alçada do departamento de Obras
da autarquia. Entretanto, decorre o estudo de
impacte ambiental para o prolongamento da linha
do Metro até Vila D'Este. "Só chega em 2013 graças
à vontade da população e à reivindicação da
Câmara que, juntos, conseguiram que a decisão
da secretária de Estado dos Transportes fosse
anulada. Se nada tivesse sido feito, só teríamos
Metro em Vila D´ Este em 2024", salientou Marco
António Costa.

Menezes recordou que a autarquia está a intervir
em Vila D ' Este desde o primeiro mandato.
"Construímos uma escola do 1º ciclo, um pavilhão,
uma piscina e demos sedes às associações".

Paralelamente, foram realizadas intervenções
ao nível da mobilidade e da recolha de lixo, que
passou a ser diária.

Mas não chega. No futuro "vamos lutar pela
instalação de um policiamento de proximidade. Na
educação, vamos dialogar com os proprietários
da antiga escola privada para fazer o
desdobramento da Escola Básica e permitir que
os alunos tenham um horário contínuo. E com as
associações e a Paróquia vai continuar o diálogo,
para trabalharmos no campo da 1ª infância e da 3ª
idade, que até nem são competências nossas",
finalizou o presidente do executivo camarário.

Sérgio Lourenço

Rua de Baiza, 1326 - R/c - C
Vilar de Andorinho * 4430-335 V. N. Gaia
Telefs. / Fax: 227 839 680 - 227 841 184

Email: geral@sergiolourencoseguros.mail.pt

Agente de Seguros em
todos os ramos

Gabinete Técnico
de Contabilidade

De: JOSÉ BENTO

Rua Vila d’Este, 53 - 1.º
Vilar de Andorinho

4430-569 Vila Nova de Gaia
Telf. / Fax: 227 825 571

Contabilidade * Fiscalidade e Afins

Talho QUINTA
DA ESTIVADA

Diariamente: carnes verdes e fumadas

De: Hugo Lameirão

Rua 1.º de Maio, 19 * Vilar de Andorinho
Telef. 227 123 190 * 4430-284 V. N. Gaia

LINHA GRÁTIS: 800 207 928
MORADA
Rua Heróis do Ultramar, n.º 2036
4430-432 Vilar de Andorinho
Vila Nova de Gaia
Tel. 22 783 43 17
Fax 22 783 43 19
Email: geral@magipao.com

Av. Vasco da Gama, 3033 B - 1.º Vilar de Andorinho
4430-249 Vila Nova de Gaia

(junto ao BOM PÃO DE BAIZA)
Telf.: 22 783 76 66 * Fax: 22 783 76 31

Cristina Ribeiro
Estilista Capilar

Largo Francisco Rodrigues, Loja 6
4430-418 Vilar de Andorinho VNG
Tel. 227 835 907
Email: cristina67.r@hotmail.com
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Rua do Alto n.º 77 Serpente V. Andorinho * 4430-576 V. N. Gaia
Tel/Fax - 22 713 09 02 * Email: ffcarvalho@live.com.pt

Telemóvel - 96 430 53 62

ARTIGOS  UNIVERSITÁRIOS
CAIXAS  -  CANUDOS  -  MEDALHAS

CONSTRUÇÕES J S ALVES, LDA.
Alvará 24770

RESTAUROS - REFORMAS EM GERAL

Rua da Carriça, 108  *  4415-555 GRIJÓ
Telefone/Fax. 227 633 887  -  Telem. 968 075 621

Email: constjsalves@netcabo.pt

Construção Civil

Luís Filipe Menezes volta a ficar na história de Vila
Nova de Gaia. Chega ao concelho em 1998 e continua a
ser o presidente da câmara municipal até 2013. Ou seja,
o quarto mandato faz dele o autarca com mais anos na
edilidade, pós 25 de Abril. Tudo isto porque a coligação
PSD-CDS/PP que lidera volta a ser a grande vencedora
das eleições Autárquicas do último dia 11.

No total, a equipa Gaia na Frente atinge 61,98% dos
votos, mais 7% em relação ao sufrágio de 2005, e vence
pela primeira vez de que há memória nas 24 freguesias
do município. Números difíceis de bater e que demonstram
a empatia dos gaienses para com o trabalho de Filipe
Menezes.

Mais do que a garantia de maioria absoluta, a coligação
Gaia na Frente passa de sete para oito o número de
mandatos, fruto do facto de a CDU, com 6,3% (8,28% em
2005) perder Ilda Figueiredo, única representante desta
força partidária na edilidade. Relativamente ao PS, a lista
encabeçada por Joaquim Couto mantém os três
vereadores, mas desceu dos 27,99% (em 2005) para os
25,32%.

Ainda quanto ao rescaldo da ida às urnas no concelho,
destaque para o facto de o BE atingir os 3,44% (3,77%
em 2005) e do MPT ficar-se pelos 0,67% (0,63% em 2005).

Em suma, trata-se do melhor resultado de Luís Filipe
Menezes em Gaia. A alegria da vitória celebra-se numa
tenda colocada em frente ao El Corte Inglés, onde não
deixa de marcar presença César Oliveira, também ele
eleito como novo presidente da Assembleia Municipal, com
52,46% dos votos, superiorizando-se as listas do PS
(30,84%), CDU (7,31%), BE (5,62%) e MMS (0,79%).

Menezes estende a mão ao Porto
"Esta é um estrondoso resultado, uma estrondosa

vitória! Ganhámos nas 24 freguesias! Quero agradecer
ao povo de Gaia, aos sociais-democratas, aos centristas,
mas também aos comunistas, aos socialistas e aos do

Gaia (continua) na Frente
Coligação PSD-CDS/PP consegue
quarta maioria absoluta no concelho. Luís
Filipe Menezes conquista maior resultado
de sempre no município e César Oliveira
passa a ser o novo presidente da
Assembleia Municipal

Bloco de Esquerda, porque votaram em nós e sem eles
não tínhamos este resultado". É desta forma que Luís
Filipe Menezes arranca com o discurso de vitória.

Com dezenas de apoiantes a assistir ao efusivo
discurso e já depois de saber que Rui Rio também havia
triunfado no concelho do Porto, o presidente da câmara
reeleito não perde a oportunidade para estender a mão à
margem direita do Douro.

"A terceira cidade país juntou forças e agora temos
todo o direito de nos associarmos ao Porto, para em
conjunto serem um centro aglutinador reivindicativo de
justiça equitativa na repartição dos recursos orçamentais
entre o norte e o sul de Portugal", lança o repto. " É muito
injusto o que tem acontecido na última década, a
descriminação em relação ao Porto, em relação ao norte.
Com este resultado, temos condições de dizermos que
queremos duas áreas metropolitanas, Porto e Lisboa, a
lutar de igual para igual, porque só assim Portugal será
mais forte e mais desenvolvido", completa.

Posto isto, conclui: "Esta é uma vitória de uma ideia de
cidade; de uma ideia de pais. É impossível governar Por-
tugal sem acreditar no estado social, sem acreditar na

educação, saúde, segurança social assegurados para
todos. Se este discurso for adoptado a nível nacional,
Portugal também vai ter direito a ter esperança e
alternativa".

PS o grande derrotado
Se já não bastava o facto de o PS ser o principal

derrotado nos escrutínios para a câmara e assembleia
municipal, o pesadelo em Gaia estende-se igualmente às
juntas de freguesias. Das nove conquistadas em 2005,
os socialistas vêm este número reduzido para cinco.

Apesar de Artur Gandra conquistar Valadares para o
PS, Madalena, Avintes, Canelas, Grijó e Gulpilhares deixam
de estar sob alçada rosa: as três primeiras caem para a
aliança PSD-CDS/PP (Francisco Leite, Nuno Oliveira,
Adelaide Canastro, respectivamente) e nas duas
seguintes Rogério Tavares e Alcino Lopes encabeçam
movimentos independentes apoiados pela coligação Gaia
na Frente.

Ou seja, Vilar do Andorinho, Olival, Oliveira do Douro,
Sermonde e agora Valadares são as cinco freguesias
onde o PS merece a maior aceitação dos gaienses.
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partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 61.98 % 8

ps 25.32 % 3

cdu 6.30 % 0

be 3.24 % 0

mpt 0.67 %

brancos 1.47 %

abstenção 40.29 %

nulos 1.03 %

câmara’09
luís filipe menezes

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 55.00 % 7

ps 27.99 % 3

cdu 8.28 % 1

be 3.77 % 0

mpt 0.63 %

brancos 2.36 %

abstenção 39.33 %

nulos 1.54 %

câmara’05
luís filipe menezes

partido votação deputados

coligação ‘gaia na frente’ 46.29 % 16

ps 33.21 % 12

cdu 9.17 % 3

be 5.69 % 2

mpt 1.12 %

brancos 2.96 %

abstenção 39.31 %

nulos 1.55 %

assembleia’05
silvio cervan

partido votação deputados

coligação ‘gaia na frente’ 52.46 % 18

ps 30.84 % 11

cdu 7.31 % 2

be 5.62 % 2

mms 0.79 %

brancos 1.96 %

abstenção 41.36 %

nulos 1.03 %

assembleia’09
césar oliveira

0

Eleitos câmara municipal

Gaia na Frente: Luís Filipe Menezes, Marco
António Costa, Amélia Traça, Firmino Pereira,
Mário Dorminsky, Veneranda Carneiro, Mário

Fontemanha e Merces Ferreira

Partido Socialista: Joaquim Couto,
Eduardo Vítor Rodrigues e Elisa Oliveira

centraisAUTÁRQUICAS 2009



notícias de gaia
15.out.09

avintes
nuno oliveira

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 51.04 % 7

ps 34.97 % 5

cdu 11.34 % 1

brancos 1.46 %

nulos 1.46 %

abstenção 36.38 %

afurada
eduardo matos

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 66.39 % 7

ps 22.86 % 2

cdu 4.13 % 0

be 3.07 % 0

brancos 1.71 %

nulos 1.83 %

abstenção 38.41 %

canelas
adelaide canastro

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 47.26 % 7

ps 39.03 % 6

cdu 5.81 % 0

be 4.71 % 0

brancos 1.93 %

nulos 1.93 %

abstenção 39.54 %

arcozelo
nuno castro chaves

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 57.51 % 8

ps 21.06 % 3

mov. ind. arcozelo 10.89 % 1

cdu 7.12 % 1

brancos 1.97 %

nulos 1.97 %

abstenção 38.86 %

AUTÁRQUICAS 2009centrais
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canidelo
fernando andrade

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 56.11 % 12

ps 26.35 % 5

cdu 7.47 % 1

be 6.92 % 1

brancos 1.90 %

nulos 1.90 %

abstenção 42.89 %

crestuma
josé ferreira

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 47.43 % 5

ps 27.22 % 2

mov. indep. crestuma 19.57 % 2

cdu 3.06 % 0

brancos 1.68 %

nulos 1.68 %

partido votação mandatos

grupo ren. ind. por grijó 43.89% 6

mov. unidos por grijó 26.71% 4

ps 21.88 % 3

cdu 4.74 % 0

brancos 1.56 %

nulos 1.56 %

gulpilhares
alcino lopes

partido votação mandatos

mov. ind. gulpilhares 56.37 % 10

ps 21.04 % 3

mms 5.63% 0

cdu 5.45 % 0

brancos 5.49 %

nulos 1.55 %

abstenção 40.06 %

grijó
rogério tavares

abstenção 31.22 %

abstenção 21.91 %

be 4.47 % 0
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lever
manuel gama

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 59.49 % 6

ps 33.20 % 3

cdu 3.46 % 0

brancos 2.39 %

nulos 1.46 %

abstenção 26.06 %

mafamude
fernando vieira

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 53.67 % 11

ps 28.46 % 6

cdu 7.76 % 1

be 6.79 % 1

brancos 2.13 %

nulos 2.13 %

abstenção 46.42 %

madalena
francisco leite

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 44.92 % 7

ps 43.00 % 6

cdu 5.45 % 0

be 3.84 % 0

abstenção 37.82 %

brancos 1.37 %

nulos 1.37 %

olival
manuel azevedo

partido votação mandatos

ps 51.47 % 7

coligação ‘gaia na frente’ 43.91 % 6

cdu 2.54 % 0

nulos 0.92 %

brancos 0.92 %

abstenção 22.77 %

pág. 13
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oliveira douro
dário silva

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’45.77 % 10

ps34.20 % 7

cdu 8.61 % 1

be 4.65 % 1

pla. ind. oliveira douro 3.63 % 0

brancos 1.87 %

nulos 1.27 %

abstenção 42.99 %

pedroso
antónio tavares

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’

49.25 % 7ps

40.88 % 6

cdu 5.57 % 0

brancos 2.38 %

nulos 1.92 %

abstenção 40.65 %

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 56.13 % 6

ps 33.54 % 3

cdu 5.91 % 0

nulos 2.67 %

brancos 2.67 %

abstenção 37.90 %

sandim
joaquim mota baptista

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 54.97 % 8

ps 37.78 % 5

cdu 4.24 % 0

nulos 1.73 %

brancos 1.73 %

abstenção 33.07 %

perosinho
josé ramos pais
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santa marinha
joaquim leite

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 58.63 % 12

ps 24.82 % 5

cdu 8.27 % 1

be 6.15 % 1

brancos 1.28 %

nulos 0.85 %

abstenção 45.80 %

s. felix marinha
joaquim almeida

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 49.64 % 7

ps 38.77 % 5

cdu 8.22 % 1

brancos 2.02 %

nulos 2.02 %

abstenção 35.28 %

seixezelo
sérgio baptista

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 61.39 % 6

ps 31.16 % 3

cdu 4.20 % 0

brancos 1.63 %

nulos 1.63 %

abstenção 26.03 %

sermonde
joaquim césar

partido votação mandatos

ps 53.70 % 5

coligação ‘gaia na frente’ 40.85 % 4

cdu 4.12 % 0

brancos 0.61 %

nulos 0.61 %

abstenção 24.52 %
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serzedo
antónio pedrosa

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 50.55 % 7

ps 35.81 % 5

cdu 8.99 % 1

brancos 3.04 %

nulos 1.61 %

abstenção 37.84 %

valadares
artur gandra

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’

42.19 % 6ps

38.08 % 5

cdu 16.24 % 2

brancos 2.30 %

nulos 1.19 %

abstenção 40.85 %

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’

49.80 % 7ps

35.09 % 5

cdu 6.43 % 1

be 5.09 % 0

brancos 2.13 %

nulos 1.46 %

abstenção 44.13 %

vilar paraíso
elísio pinto

partido votação mandatos

coligação ‘gaia na frente’ 55.42 % 9

ps 30.46 % 4

cdu 6.05 % 0

be 4.92 % 0

brancos 1.98 %

nulos 1.18 %

abstenção 39.15 %

vilar andorinho
manuel monteiro

AUTÁRQUICAS 2009
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Chama-se Parque dos Sentidos o espaço
intergeracional que vai nascer em Vilar do Paraíso.
Este equipamento - situado na zona a sul do
Parque de São Caetano - engloba um campus
escolar, um hotel sénior, parque residencial e um
pólo escolar.

"Estamos a evoluir para escolas com uma
filosofia diferente. Temos neste momento seis
projectos de Campus Escolares bem
encaminhados e dentro de ano e meio teremos
3500 crianças a ter aulas em espaços livres, com
bom ambiente e tranquilidade, em sintonia com
pais e professores", salientou o autarca de Gaia,
Luís Filipe Menezes.

Para além dos campus, o edil também garantiu
que está a ser estudada a questão dos transportes.
E explica: "Temos essa obrigação. Tal como o
Estado deveria fazer quando estabelece o ensino
obrigatório, em Gaia assumimos todas as
responsabilidades pelo facto de termos optado por
escolas de grande dimensão".

O projecto do Parque dos Sentidos foi elaborado
pelo arquitecto Joaquim Massena, cujo
investimento é de 10 milhões de euros e vai estar
pronto dentro de 18 meses. O hotel sénior e o
parque residencial são investimentos privados.

O Campus Escolar de Vilar do Paraíso junta os
alunos da freguesia aos de Valadares. Os edifícios
das actuais escolas vão dar lugar a novas sedes
de colectividades e instituições de apoio social.

Parque com muitos Sentidos

Foi inaugurada a exposição itinerante "Onde
Há Água, Há Vida", do autor César Sanz, no
Palacete Pinto Leite. Ficará patente ao público até
ao próximo dia 25 de Outubro.

A AdDP pretendeu assinalar o Dia Nacional da
Água de forma singular, acolhendo esta exposição
que foi preparada durante dois anos para a Expo
de Zaragoza 2008. Trata-se da Exposição de 110
fotografias inéditas, apresentada pelo Gabinete
das Nações Unidas de apoio à Década
Internacional para a Acção "A água, fonte de vida"
2005 - 2015" e que vai terminar o seu périplo na
UNESCO, em Paris.

A inauguração contou com a presença de cerca
de uma centena de pessoas, entre as quais os
membros do Conselho de Administração da AdDP,
o Presidente do Foro 21 de Soria, representantes
da Câmara Municipal do Porto, da Águas de Gaia,
alunos e professores da Escola EB 2/3 Ramalho
Ortigão e outras.

Nas palavras dos diversos intervenientes, esta
exposição representa um elo de ligação entre as
cidades de Soria e Porto através do rio Douro.

Segundo o autor "Onde Há Água, Há Vida"
significa que sem água não pode haver vida nem
desenvolvimento sustentável, porque a água não
é tudo, mas tudo falta quando não há água."

A ONU elogia esta exposição fotográfica porque
entende que a mesma mostra a "importância da
água numa dimensão múltipla, permitindo ao
visitante compreender a problemática da água e a
sua gestão a nível mundial, regional e nacional e
que a água é fonte de vida".

AdDP inaugura exposição ímpar
no Dia Nacional da Água

A década 2005-2015, declarada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, como
dedicada exclusivamente à educação, divulgação
e informação acerca dos diferentes problemas
relacionados com a água no mundo tem nesta
exposição uma das suas mensagens principais,
tendo como objectivo principal promover a
contribuição da comunidade internacional para
superar a falta de acesso seguro à água para
consumo humano, a que estão sujeitas mais de
1100 mil milhões de pessoas e de acesso a
saneamento básico de que sofrem mais de 2600

pág. 17

R. de Vila d’Este n.º 308 * Vilar de Andorinho
Telefone: 22 783 78 81

4430-569 VILA NOVA DE GAIA

Creche e Pré-Escolar
Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta - 06h45 - 20h00

Aberto todo o ano

milhões de pessoas no mundo.
 Uma maior tomada de consciência por parte

dos cidadãos acerca da importância da água como
recurso básico do séc. XXI, é a mensagem que a
AdDP pretende deixar à região e ao país com esta
exposição, uma forma de informar, sensibilizar e
educar a comunidade sobre o tema, através da
mostra de diferentes visões e interpretações da
água.

Nesta exposição é possível ver lugares tão
diversos como as bacias dos rios mais
importantes de Espanha e Portugal, imagens dos
Parques nacionais e naturais, pontes, lagos,
lagoas e recantos únicos da natureza, tendo a água
como elemento obrigatório.

Horário da Exposição (ENTRADA LIVRE):
Segunda a Sábado das 10:00 às 19:00h, Domingo:
12:00 às 19:00h
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Serviços
Assistência a Condomínios, Canalizador, Canalizações de Gás,

Desentupimentos, Esquentadores, Instalação de Cilindros,
Instalações Sanitárias, Montagem de Casas de Banho, Montagem

de Electrobombas, Piquete de Urgência, Reparação de
Canalizações, Reparação de Cilindros, Reparação de

Electrodomésticos, Reparações Domésticas, Reparações
Sanitárias, Rupturas, Substituição de Canos

Manuel Oliveira
Picheleiro

Rua Madre Teresa de Calcutá 191, Vilar Andorinho
4430-611 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 836 523 - Fax. 227 836 523 - Telm. 962 746 213

Picheleiro, canalizador,
desentupimentos

A melhor qualidade/preço. Piquete 24 horas

Crónica do
tempo que
passa

Sistema político incapaz

monólogos
municipais

Acabou... finalmente!

Um semipresidencialismo com um Parlamento semiproporcional
pelo método de Houndt só pode ter sido concebido para não funcionar.
As maiorias absolutas são uma regra prevista pela Constituição, mas,
salvo raras excepções, não funcionam. O que poderia até não ser má
ideia, se uma maioria clara não fosse tão arrogante e trapalhona,
como se tem visto desde 2002.

Ora, se o sistema nacional é um equilíbrio de contradições, o
sistema autárquico é por sua vez aberrante. Basta lembrar que no
domingo (dia 11 de Outubro) votamos três vezes só para dois órgãos.
Ao nível de freguesia faz-se como no Parlamento Nacional, elegendo
uma assembleia. Mas no Município isso já não chega, até é preciso
eleger duas: uma para a Assembleia Municipal e outra para a Câmara
Municipal.

Todavia, apesar desta aberração, o País é (des)governado e até
se pode dizer que as câmaras funcionam, em geral, ainda melhor que
os governos. Porquê? Porque, como todos sabem as pessoas
conhecem-se melhor umas às outras nas pequenas localidade,
cidades, vilas ou aldeias e as coisas acabam por se arranjar. Isso
significa algo muito importante e que toda a gente sabe muito bem que
desde há séculos que Portugal tem uma elite mentecapta, incapaz de
dirigir o País. Felizmente que o povo é sereno (e excelente)
compensando sempre os disparates dos nobres…

Portanto, ficou mais uma vez bem claro que o País tem um sistema
político incapaz e que funciona pelo método de Houndt, isto é, para
servir apenas os interesses de alguns.

A verdade é que durante estas duas campanhas que terminaram
recentemente, já fomos ouvindo aqui e ali alguns desabafos que
acusavam uma certa saturação. Dizia, por exemplo, um frequentador
do Bar de "Os Plebeus Avintenses", em Avintes, em resposta a um
colega de mesa que afirmava categoricamente que não saía de casa
para ir votar: "Eu voto sempre! Posso votar mal, mas voto sempre"!

Outra curiosidade foi um jovem que desta vez não fez parte da
campanha: "Olhe, estava farto de andar por aí a bater às portas, no
sentido de elucidar as pessoas muito honestamente e a primeira
pergunta que muitas faziam era esta: "O que é que vocês trazem para
dar à gente?".

Analisando bem estas duas reacções, chegamos à conclusão
que a maior parte do povo português tem os dirigentes que merece e
um sistema político muito incapaz. E hoje ficamos por aqui.

                                                              * (Jornalista - CP 483)

* Júlio Martins

O sossego de sábado foi inquietante. Não se
ouvia as caravanas. Não se via movimentação
atípica. E os noticiários da tv pareciam
desgovernados. O ruído das eleições - as
terceiras só este ano - estava (temporariamente)
emudecido. Que alívio! Até para os mais adictos
da política.

Em Gaia a campanha ganhou mais relevo na
última semana. Ainda assim, com poucas
novidades. Os candidatos andaram pelas
freguesias aos beijinhos e 'aperta mãos' a distribuir
flyers, ou pouco mais.

A avenida da república foi calcorreada vezes
sem conta, umas vezes pintada de laranja, outras
de rosa, azul ou vermelho. O som dos carros
chegou a ser irritante, mas nada que não se
compreenda.

Mas é preciso fazer contas. O importante foi
realmente o resultado. Nada que não fosse
esperado. Menezes vence, pela quarta vez. E
com maioria mais expressiva. 62% dos gaienses
que foram às urnas continuam a acreditar no
projecto da coligação Gaia na Frente. Desta vez,
consegue o oitavo vereador no executivo.
Novidades? Três caras novas. Três mulheres.
Três gerações distintas. Falta conhecer as pas-
tas que (e se) vão receber.

Menezes ganha nas 24 freguesias. Todas
apostaram na coligação para a câmara.
Apostaram no último mandato a orientar o destino
dos gaienses. Ficará mais quatro anos?

Já o PS… baixa o número de votos em relação
a 2005. Mesmo conseguindo manter o número de
mandatos na câmara. Joaquim Couto não
conseguiu convencer os eleitores. Joaquim Couto
não ultrapassa o resultado de 2005 de Barbosa
Ribeiro. A noite eleitoral acaba por ser um
verdadeiro desaire para os socialistas. Joaquim
Couto perde ainda a liderança de três importantes
juntas: Avintes (Nuno Oliveira vence Mário
Gomes); Canelas (Vítor Canastro dá lugar a
Adelaide Canastro); e - a surpresa - Madalena (o
presidente do atlético Francisco Leite convence
os fregueses e conquista com maioria a cadeira
de José Carlos Cidade).

Apesar de tudo, consegue conquistar a junta
de Valadares. Artur Gandra retira Jorge Soares
da liderança. O conhecido comandante diz adeus
à junta, mas com toda a certeza continuará a
'animar' as noites com as suas actuações.

Continuo a acreditar - apesar de todos os
esforços demonstrados por Joaquim Couto - que
o resultado seria outro se Eduardo Vítor
Rodrigues tivesse avançado como cabeça de
lista. Não o fez. Mas daqui a quatro anos….

E Ilda Figueiredo. A única vereadora
comunista perdeu de novo o lugar. A CDU acaba
por perder em número de votos e a tão
carismática representatividade no executivo.
Também na assembleia municipal vê o número
de deputados reduzido para dois. Uma derrota
'pesadita' que poucos contavam.

Já o BE, apesar de ter descido algumas
décimas, mantém o 'peso' que conquistou há
quatro anos. Naturalmente, o facto de não ter
candidaturas a todas as freguesias influencia
resultados. Na AM tudo permanece igual.

Miguel Aldeia liderou a proposta do Partido
da Terra. Conquista mais 'meia dúzia' de votos.
Mas só pode queixar-se do próprio partido.
Quando não se vê trabalho ao longo dos anos,
não se pode exigir reconhecimento do eleitorado.

O social-democrata César Oliveira conquista
a assembleia municipal. Tem um caminho
tranquilo. A maioria do órgão permite-lhe relaxar.

Uma palavra final. Finalmente! Uma mulher a
liderar uma junta de freguesia. Foi uma das
novidades da campanha e conseguiu a maioria
para Canelas. Adelaide Canastro tira o lugar a
Vítor, também Canastro. Falta agora saber se os
laços familiares vão resistir às questões
políticas. Falta agora saber se - finalmente - vai
avançar a sede da autarquia local. Há muito que
os canelenses o merecem.

E agora? As 'discriminadas' juntas? Das
cinco apenas resistem duas. Vai ou não acabar
esta 'guerra' do 'diz que diz' e do 'diz que faz'. Já
ninguém aguenta esta situação. Principalmente
as populações envolvidas….

Tânia Tavares

Ramalde acolheu grupos
Missionários

Depois de um período de férias, a Paróquia de Ramalde - Porto, foi escolhida para
um retiro Missionário em que estiveram presentes os Grupos Missionários de Ramalde,
Gondomar, Rufe - Guimarães e Valadares, ao qual presidiu o P. António Almiro Mendes
pároco de Ramalde, coordenador Diocesano para as Missões.

Presente esteve o padre Januário, o Padre Francisco justificou a sua ausência.
Depois da apresentação dos grupos, o P. Almiro relatou alguns considerandos sobre
o Ano Pastoral Diocesano 2009/10, que é rico em trabalho e missão. No palco e num
ecrã do Auditório do Centro Social foram visionados trabalhos missionários
convidativos e atraentes.

Seguido de um lanche partilhado, findo o qual houve tempo para ver e admirar o
sumptuoso Centro Social de S. Salvador, que foi inaugurado em 22 de Novembro de
1997 pelo então Sr. Bispo D. Armindo Lopes Coelho, tem um amplo espaço exterior.
Tudo terminou com uma Missa celebrada pelo Pároco, na majestosa Igreja nova,
concelebrada por um Sacerdote, um Diácono e Acólitos, animada pelo grupo Coral
Jovem da Paróquia.

Uma referência especial ao Grupo Missionário de Ramalde pelo acolhimento. Os
17 anos do P. Almiro Mendes na paróquia, são bem referenciados em obra e missão,
a favor da comunidade ramaldense e não só... (Uma coisa é dizer outra é ver)... A
Santa Casa da Misericórdia de Gaia associou-se a esta iniciativa Missionária
oferecendo transporte ao grupo Missionário de Valadares.

Manuel Carvalho
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ANTÓNIO PEDRO RECORDADO PELOS CTT - EMISSÃO FILATÉLICA COMEMORA
CENTENÁRIO DO ENCENADOR DO TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO

Os CTT recordam o centenário do nascimento de
António Pedro com novos selos integrados na série Vultos
da História do Teatro. A emissão é composta por um selo,
com valor de 32 cêntimos e um bloco filatélico ao preço de
3,16. Ambas as peças foram concebidas por Eduardo
Aires, e incluem fotos de António Pedro e desenhos de
uma das suas encenações para o Teatro Experimental do
Porto, de que foi o principal mentor. António Pedro nasceu
em 09 de Dezembro de 1909, na cidade da Praia, em Cabo
Verde, s faleceu em Moledo do Minho em 17 de Agosto de
1966.

Foi sobretudo conhecido como um encenador e um
notável organizador de uma companhia de teatro em Por-
tugal, o Teatro Experimental do Porto, que ainda hoje
prossegue a sua actividade. A sua actividade estendeu-
se pelas mais diversas disciplinas, fazendo dele uma das
mais multifacetadas personalidades portuguesas do
século XX, desdobrando os seus conhecimentos e
criatividade por diferentes domínios do Pensamento poeta,
dramaturgo, jornalista, autor de narrativas e prosas
revolucionárias, editor, cronista, pintor, escultor, ceramista,
caricaturista, galerista, organizador de cortejos históricos,
polemista, pedagogo, crítico de arte, locutor da BBC na II
Guerra Mundial, autor de programas de televisão e rádio,
pioneiro de novos movimentos artístico-literários (o único
português a assinar o Manifesto Dimensionista, em 1935,
e a participar em exposições internacionais do Surrealismo
em Portugal em Portugal, em 1947).

Autor de um projecto para o Teatro Alhambra, no
Parque Mayer (1937), desenvolveu a sua aprendizagem
teatral nos anos 30 e 40, em Paris, São Paulo e Londres,
onde conheceu o grande teatro e as inovações que
corriam o Mundo. Em Lisboa, no final da década de 40,
teorizou, no diário de Lisboa e Mundo Literário, novos
conceitos para o Teatro Português, que tentou levar à
prática nos Companheiros do Pátio das Comédias e nos
teatros Apoio, Ginásio e do Salitre, mas afastou-se
descrente, dados os entraves encontrados pela
intervenção da censura e do academismo teatral usual
no país. É unanimemente reconhecido que operou a única
revolução estética no Teatro português do século XX,
com a introdução da encenação moderna, o sentido da
unidade do espectáculo onde o actor passou a ter outra
dimensão aliada à cenografia, aos figurinos, ao som, à
luz, ao movimento, numa coesão estética sob primado do
encenador.

EMISSÃO CONJUNTA PORTUGAL - IRÃO
A águia- pesqueira e a águia-rabalva são espécies

com pelo menos duas características em comum:
alimentam-se de peixe e enfrentam o perigo de extinção.

A águia -pesqueira costumava nidificar e ainda
sobrevive nos céus portugueses. A

águia-rabalva é avistável, entre outros lugares, no
Irão. Ambas as espécies foram, por isso, escolhas
naturais quando se tratou de idealizar uma emissão
filatélica comum a Portugal e ao Irão.

A emissão é lançada em conjunto pelos Correios
Português e Iraniano e inclui dois selos com valores, em
Portugal, de 32 e 80 cêntimos.

Carimbos comemorativos que serão apostos durante
o período de 2 a 11 de Outubro de 2009 no seguinte local:
ARENA D'ÉVORA (ANTIGA PRAÇA DE TOUROS)

Carimbos referentes à emissão "CORREIO ESCOLAR"

apostos nas correspondências no dia 09/10/2009
AUSTRÁLIA
Cinco selos de 55 c dedicado ao tema BRINQUEDOS

que serão apostos nas correspondências apresentadas
para o efeito, no dia 09/10/2009.

Carimbos referentes à emissão das etiquetas de
franquia automática "ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL" serão

Uma história
para todas as

idades
Escuteiros de Valadares puseram em

circulação um guião que pela sua primazia merece
ser referenciado. Começa por dizer que todos
gostamos de ler e ouvir contar as histórias do Su-
per-Homem e do Homem Aranha? Naturalmente
porque eles são valentes, não têm medo das
dificuldades e vencem todos os perigos. Muito
melhor é conhecer histórias verdadeiras, como a
história do Cavaleiro D. Nuno que viveu há mais
de seiscentos anos. Os livros de história dizem
que ele se chamava Nuno Alvares Pereira, quem
for à Batalha, vê a estátua que o representa, a
cavalo, em frente da Igreja de Santa Maria da Vitória,
construída para agradecer a Nossa Senhora a
protecção que deu a D. Nuno quando defendeu a
independência de Portugal. Esses livros de história
também nos contam as batalhas que D. Nuno
venceu: Atoleiros, Valverde e Aljubarrota,
comandando um pequeno exercito contra o do
inimigo que era quatro vezes mais numeroso e
melhor armado. Guerras são sempre coisas
tristes; morre muita gente de um e de outro lado, e
às vezes os vencedores são cruéis para com os
vencidos. Mas o cavaleiro D. Nuno era diferente de
todos os outros guerreiros. Para ele os vencidos
deixavam de ser inimigos; passavam a ser
pessoas que sofriam, por terem sido derrotados,
sofriam pelas feridas e pela fome que sempre vem
depois das guerras. Por isso, D. Nuno, ao saber
que do outro lado da fronteira havia aldeias
castelhanas onde muita gente passava fome,
ordenou que lhe fossem enviados mantimentos:
trigo dos seus celeiros para que pudessem fazer
pão. Durante vários meses, alimentou
quatrocentos homens mulheres e crianças que
não tinham que comer. O cavaleiro D. Nuno era
um dos homens mais ricos de Portugal, a seguir
ao rei. Mas a sua riqueza não queria guardá-la só
para si. Repartiu-a com os seus netos os seus
escudeiros, criados e soldados que o tinham
acompanhado nos combates. Portugal estava em
paz; não precisava da sua espada nem da sua
coragem. A partir dai o cavaleiro D. Nuno não queria
senão ter tempo para rezar, a Nossa Senhora, a
Jesus Crucificado, a S. Jorge e a S. Tiago que
figuravam na sua bandeira e que sempre o tinham
protegido. Foi assim que se despediu do seu
melhor amigo, o Rei D. João, e sem roupas de
fidalgo, sem armaduras de guerreiro, mas vestido
simplesmente com um hábito de fazenda castanha
e grosseira, foi viver pobremente para o convento
de Nossa Senhora do Carmo que tinha mandado
construir, e ali ficou até morrer. Agora lhe podemos
rezar porque é S. Nuno de Santa Maria. (Texto: Maria
Isabel Mendonça Soares. Ilustrações: Mercês Gil.
Edição: Real Ordem Santa Isabel )

Transcrito por Manuel Carvalho
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