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PS - 41,26%
PSD - 27,3%
BE - 10,58%
CDS-PP - 9,07%
PCP-PEV - 6,56%
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"Salve a Sua praia, Não Deixe Lixo à Deriva" foi
o mote que acompanhou os veraneantes, durante
os meses de Agosto e Setembro, nas praias dos
municípios de Vila Nova de Gaia, Ílhavo e Alcobaça.
Durante 20 dias de acção, a SUMA alertou para as
questões de Segurança e Salubridade nas praias,
espaço público por excelência.

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, são os pilares fundamentais que
caracterizam a campanha.

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.

Transversal a todos os municípios envolvidos
nesta campanha foi a grande receptividade
registada por parte dos veraneantes face ao tema
abordado. De modo geral, os sujeitos abordados
identificaram-se como cumpridores dos deveres,
depositando correctamente os resíduos
produzidos na praia e respeitando a sinalização
existente.

Os 10 mil materiais de sensibilização
distribuídos - bolsas térmicas, saco almofada,

Mais de 20 mil veraneantes
salvam as praias do lixo

Nova campanha visa a alteração de
comportamentos e a consciencialização para a
partilha de responsabilidades por parte dos
comerciantes e clientes de feiras e mercados.

Porque um mercado bem tratado depende do
cuidado dos comerciantes e clientes, a Câmara
Municipal de Gaia e a SUMA voltam a unir esforços
a partir de 28 de Setembro, com o lançamento de
uma nova acção de sensibilização.

 Contudo, assumindo a designação daquilo
que as duas entidades ambicionam - "Um Mercado

Bem Tratado" -, esta iniciativa, que vai ser
promovida através de contacto pró-activo junto dos
feirantes, pretende incutir responsabilidades
relativamente à utilização e limpeza dos espaços
onde decorrem as feiras, salientando,
simultaneamente, as vantagens comerciais
decorrentes da adopção de cuidados ambientais.

Os materiais informativos de suporte desta
campanha, que serão distribuídos de forma
qualitativa, para além de incidirem sobre a
problemática da triagem e deposição e

acondicionamento de resíduos, abordam também
temáticas transversais, nomeadamente os
direitos e deveres constantes no Regulamento
Municipal e informações úteis para vender melhor.

Com o objectivo de reconhecer o esforço de
todos os que respeitam o Ambiente, esta
campanha envolve ainda neste processo os
clientes dos mercados e feiras, incentivando-os a
fazerem as compras nas bancas que apresentem
os melhores cuidados ambientais.

CM

Autarquia e SUMA investem num
mercado bem tratado

braçadeiras e fitas identificador, bem como T-shirts,
para adultos e crianças -, foram recebidos com
grande entusiasmo por parte dos veraneantes, que
deram utilização aos mesmos após o momento
do contacto.

Em Vila Nova de Gaia foram contactadas mais
de 18 mil veraneantes e distribuídos mais de sete

mil materiais de sensibilização.
As acções decorreram nas praias de

Lavadores, Salgueiros, Canide Norte, Canide Sul,
Madalena, Madalena Sul, Valadares Norte,
Valadares Sul, Dunas Mar, Francelos, Francemar,
Sãozinha. Sr. da Pedra, Miramar, Mar e Sol, Aguda
e Granja.
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Editorial
Uma primeira
análise: Quem

perdeu?
Ainda em plena noite eleitoral, mas com

os votos todos contados, uma primeira
reflexão. O PS perdeu a maioria absoluta, e
só consegue maioria com os deputados do
CDS. Que Sócrates teremos neste novo
transitório governo? O dos quatro anos, ou
aquele a seguir às Europeias?

O Bloco de Esquerda, e a sua velha
cartilha marxista, levado ao colo pelos me-
dia, apostou tudo em se tornar num partido
decisivo para a governação, mas não
consegue maioria com o partido de Sócrates,
ficando de reserva, e se a CDU for por aí, para
as peregrinas questões "fracturantes". O PSD
com um resultado estacionário face a 2005
continua a ser o líder da oposição e,
conclusão óbvia, continuará a ser juntamente
com o PS, um dos dois partidos que podem
governar Portugal. Esperemos pelas próximas
eleições antecipadas.

Até lá, os nossos confrangedores media
podem continuar a entreter-se com os
fogachos do costume. E, já agora, alguns dos
senhores jornalistas poderiam a aproveitar
este interregno para voltarem aos bancos da
escola, tão mau jornalismo fizeram! Ah, já me
esquecia, o partido que ganhou foi o da
abstenção, com cerca de 40%. Mas para
estes abstencionistas por profissão, o velho
gesto do Zé Povinho. Não votaram, agora não
protestem. Aguentem!

Artur Villares

Quase 40% dos eleitores não foi às urnas.
Mesmo depois dos apelos feitos nos últimos dias
de todos os partidos - e mesmo do presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva - os portugueses
insistem em não se manifestar nestes
importantes sufrágios.

Coube ao Partido Socialista a vitória destas
eleições legislativas. José Sócrates alcançou
36,56% dos votos, garantindo a eleição de 96
deputados na Assembleia da República (AR). Foi
uma "extraordinária vitória" revelou no discurso de
vitória o líder socialista. Já Manuela Ferreira Leite
não foi além dos 29,08% dos votos e garantiu 78
lugares para os sociais-democratas.

A primeira surpresa da noite foi a do CDS-PP.
Apesar de todas as sondagens indicarem um
resultado muito negativo, o partido de Paulo Portas
conseguiu 10,46% e o título de terceira força
política. Na AR vão estar sentados 21 deputados
populares.

Segue-se em termos de votação o Bloco de
Esquerda. Com os 9,85% dos votos consegue
garantir 16 lugares. Finalmente, a CDU desce de
terceira para quinta força partidária e chega apenas
aos 7,8%. Apesar da descida, os comunistas
conseguiram eleger mais um deputado do que
em 2005.

Gaia pintada de rosa
No concelho de Gaia o resultado não foi

diferente. Pelo contrário, o PS consegue no
município uma vitória ainda mais clara com
41,26% dos votos gaienses contra os 27,30 do
PSD.

Cá o BE consegue garantir o terceiro lugar com
10,58, seguindo-se o CDS com 9,07 e a CDU que
chegou aos 6,56.

Só Lever escapou à onda socialista e deu a
vitória aos sociais-democratas com um expressivo
38,79% contra 34,33 do PS.

A Afurada foi a freguesia que mais votou PS,
com 53,63% dos votos rosa, seguida de Avintes,
Canidelo e Madalena. Em Sandim, apenas 33
votos afastaram os dois principais partidos destas
eleições, com a vitória também para os socialistas.

Ainda assim, a par do que aconteceu em termos
nacionais, o PS em Gaia baixou no que diz respeito
à votação em relação às eleições legislativas de
2005.

Reacções
A candidatura 'As pessoas valem mais'

encabeçada pelo socialista Joaquim Couto não
esperou muito para manifestar-se sobre o
resultado de Vila Nova de Gaia.

Segundo os socialistas, "o resultado de 41,26
por cento, ultrapassando em cerca de 5 por cento
o resultado nacional do Partido Socialista, traduz,
mais uma vez, a confiança do povo de Gaia no PS
e nas suas políticas de progresso,
desenvolvimento e justiça social". E por isto

Lever escapa à
onda rosa
PS perde maioria absoluta conquistada em 2005. CDS-PP
consegue resultado improvável face às sondagens e apresenta-se
agora como a terceira força política na Assembleia da República

mesmo estão "confiantes que, também no dia 11
de Outubro, os gaienses saberão dar o seu voto
ao PS, inaugurando um novo ciclo político em Vila
Nova de Gaia".

Para o PS-Gaia, o resultado do PSD e de
Manuela Ferreira Leite "é, sobretudo, a derrota
daqueles que, internamente no PSD, tudo fizeram
para prejudicar o seu próprio partido. O PSD em
Gaia teve um resultado humilhante, inferior ao
resultado obtido em termos nacionais". Resta
agora a alertar os gaienses que
"independentemente do resultado das Eleições
Autárquicas, é cada vez mais expectável que Luís
Filipe Menezes se prepare para sair de Gaia,
delegando no número dois da lista a
responsabilidade de gerir a coligação PSD/CDS".

Assim, os socialistas acreditam que "no
próximo dia 11 de Outubro, os gaienses terão,
assim, que optar entre Joaquim Couto, candidato
efectivo do Partido Socialista à Câmara Municipal
de Gaia, e Luís Filipe Menezes, candidato aparente
do PSD/CDS".

Dentro de 15 dias os portugueses voltam às
urnas. Desta vez para escolher quem vai ganhar a
presidência da câmara municipal, as juntas de
freguesia e as assembleias municipal e de
freguesia. Esperam-se duas semanas de intensa
actividade partidária. Para já há cinco candidaturas
apresentadas para a autarquia de Gaia: o social-
democrata Luís Filipe Menezes com a coligação
'Gaia na frente', Joaquim Couto liderando a
candidatura socialista 'As pessoas valem mais', a
comunista Ilda Figueiredo representando a CDU,
o Bloco de Esquerda encabeçado por João
Semedo e Nuno Aldeia em representação do MPT-
Partido da Terra.

Dentro de 15 dias saberemos…

Quadro resultados em Gaia

PS - 41,26% - 67214 votos
PPD/PSD - 27,3% - 44474 votos
BE - 10,58% - 17234 votos
CDS-PP - 9,07% - 14772 votos
PCP-PEV - 6,56% - 10692 votos
PCTP/MRPP - 0,79% - 1293 votos
MEP - 0,38% - 619 votos
MMS - 0,3% - 483 votos
PPV - 0,22% - 362 votos
MPT-PH - 0,19% - 317 votos
PPM - 0,19% - 302 votos
POUS - 0,15% - 238 votos
PND - 0,15% - 237 votos
PNR - 0,13% - 217 votos
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Trabalhos de Alumínio
Aço Inox e Ferro

Manuela Couto
Advogada

Trajados a rigor, os alunos estenderam as
capas para receber Luís Filipe Menezes na
inauguração da Escola Superior de Tecnologia de
Saúde do Politécnico do Porto (ESTSPP). Bem no
coração do centro histórico, este equipamento
trouxe uma maior dinamização ao tradicional Lugar
do Marco.

30 anos depois da concepção, o
estabelecimento finalmente tem um espaço digno,
"a que chamamos a nossa casa", evidenciou a
directora da escola, Maria João Cunha. Financiado
totalmente pela câmara, a escola custou aos cofres
da câmara cerca de 12 milhões de euros, mais o
terreno com mais de sete mil metros quadrados.

Equipamentos tecnológicos e laboratórios de
excelência são mais-valias que atraíram os cerca

'Obrigado Menezes
a praxe está contigo'

de dois mil alunos. Se, as estes factos, se juntarem
as 13 licenciaturas e seis mestrados da ESTSPP,
percebe-se o motivo por que a instituição recebeu
o título de maior politécnico do país.

A tuna feminina deu o mote inicial e durante
todo o evento empunhou cartazes de
agradecimento e de satisfação com a
concretização da obra. Recorde-se que o projecto
- do arquitecto Pedro Balonas - foi protocolado em
Setembro de 2007, entre a câmara de Gaia e
Instituto Politécnico do Porto. Segundo a directora
da ESTSPP, o próximo passo é retribuir a
hospitalidade das gentes de Santa Marinha e
"prestar serviços à comunidade".

Apesar de estar a funcionar há alguns meses
a inauguração foi atrasada. Por dois motivos,

explicou Menezes. O primeiro devido à tentativa de
conciliar datas para que um membro do governo
estivesse presente. O segundo prende-se com a
vontade da autarquia garantir os melhores
acessos a todos os frequentadores da escola. No
caso do governante, apesar de todos os esforços,
não foi possível. Em relação às vias,
nomeadamente à Circular do Centro Histórico,
Menezes garante que uma parte do troço - que
passava pelos terrenos da misericórdia - está já à
disposição da câmara, estando agora a negociar
com a REFER e a Metro do Porto os que faltam.

O edil do executivo camarário terminou
salientando que "esta é uma escola que honra
Vila Nova de Gaia, a Área Metropolitana do Porto e
o ensino superior". TT

noticiasdegaia.wordpress.com
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O CONDE
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ABERTO DIARIAMENTE
Pratos do Dia: de 2.ª a Sábado ao almoço

                      2.ª a 6.ª ao jantar

Dentro de um ano, o centro histórico vai receber
mais um estabelecimento de ensino: o Instituto
das Artes e da Imagem (IAI).

Desta feita, a autarquia cedeu o edifício onde
vai ser edificada a escola, por um período de 25
anos. Curiosamente, é o mesmo espaço onde
esteve a fábrica de calçado Jipe e que
recentemente servia de parque de
estacionamento, gerido pela empresa municipal
Gaianima.

O projecto vai ser financiado pelo QREN pela
própria escola e cujo orçamento ascende um
milhão de euros. Projectada pelo arquitecto João
Resende, a obra servirá para instalar
definitivamente o IAI.

Menezes aproveitou a cerimónia para recordar
que esta aposta de levar escolas de relevo para a
zona está integrada no projecto de reabilitação do
centro histórico. Actualmente, já circulam cerca de
três mil alunos pelas ruas de Santa Marinha,
oriundos do Ginasiano e da Escola Superior e
Técnica de Saúde.

Com as novas instalações, os alunos poderão
ter uma formação académica mais consolidada e
por isso Menezes acredita que muitos deles
"façam a diferença de tudo" no futuro.

O IAI foi criado em 1994 e está actualmente
instalado no antigo colégio Almeida Garret, no
Porto. Este estabelecimento de ensino é o único
de ensino artístico especializado no domínio das
Artes Visuais, pertencente à rede de escolas
secundárias do ensino público-privado. Existem
apenas mais dois semelhantes em todo o país.

A escola tem por objectivo não apenas o ensino
pela arte, mas acima de tudo promover um "modelo
educativo integrado nos princípios do saber-

Alunos de Artes vão colorir
o centro histórico

pensar, saber-fazer e saber-ser que, tentando responder às
necessidades resultantes da realidade social, contribui para o
desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos
indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres,
responsáveis, autónomos, solidários e valorizando a dimensão
humana".

No ano lectivo de 1995/96 iniciam os cursos de Conservação
e Restauro, Design de Equipamentos e Produtos e, mais tarde,
os cursos de Desenhador de Arquitectura e Imagem Interactiva.

Em 2004/2005 foram aprovados novos planos nos cursos
artísticos especializados de Conservação e Restauro do
Património, Desenho de Arquitectura e Imagem Interactiva, que
possibilitam também, no final do 12º ano, a candidatura ao
Ensino Superior e também um diploma de qualificação
profissional de nível III.
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A CDU realizou, dia 19 de Setembro, no Jardim
do Morro, em Vila Nova de Gaia, um debate muito
animado que teve como temas centrais o Ambiente
e Desporto.

O evento contou com a participação de atletas,
técnicos da área do ambiente, activistas e
candidatos, incluindo Fátima Monteiro, enfermeira
e ex-atleta de alta competição, terceira candidata
da lista da CDU à Assembleia da República, e Ilda
Figueiredo, vereadora e candidata à presidência
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

No debate foi salientado o contraste entre o
importante trabalho da CDU e a rica experiência
na área da educação ambiental e do fomento do
desporto para todos, quando teve vereadores com

CDU debate Ambiente e Desporto

responsabilidades de gestão municipal nestas
áreas. Por exemplo a criação e gestão do Parque
Biológico Municipal, aberto gratuitamente a toda a
população, a animação desportiva então praticada
procurando envolver a generalidade dos jovens.
Para os comunistas, a actual gestão procura fazer
negócio com tudo, incluindo nas entradas pagas
no Parque Biológico, defraudando os objectivos
para que foi criado.

Foi, igualmente, salientada a importância da
promoção do desporto, factor de emancipação
social e contributo importante para a melhoria da
qualidade de vida da população, o que deve ser
prioridade de uma política autárquica e nacional
que dê prioridade às pessoas e ao bem-estar, à

construção de equipamentos desportivos, seja nas
escolas EB1, EB2/3 (como em Santa Marinha), seja
em freguesias onde estão degradados ou ainda
por construir.

Contudo, as candidatas salientaram a
importância da ligação entre desporto e ambiente
com a criação de um plano municipal integrado e
participado, envolvendo colectividades, freguesias
e populações, para, de forma descentralizada e
com o apoio de animadores desportivos e culturais,
promover uma melhor utilização dos equipamentos
e espaços públicos, visando a ocupação de tem-
pos livres e uma vida saudável para toda a
população.

Carla Martins

Candidatos de diferentes partidos políticos
visitaram a conhecida feira dos Carvalhos. PS, BE,
CDU e PSD deslocaram-se à freguesia de
Pedroso e contactaram com os feirantes,
inteirando-se das maiores necessidades e dando,
mais uma vez, a conhecer as respectivas políticas
de intervenção.

Em período eleitoral, todos os partidos
aproveitaram o aglomerado populacional próprio
da feira para fazer campanha política.

Marco António Costa, presidente da concelhia
social-democrata e vice-presidente da câmara
mostrou-se optimista relativamente aos votos e
mandatos afirmando ter por objectivo "vencer mais
juntas, ter mais mandatos na assembleia munici-
pal e nas assembleias de freguesia".

A cabeça-de-lista da CDU, Ilda Figueiredo
declarou ter escolhido a feira para local de
campanha pois "é o local onde se juntam milhares
de pessoas". Ainda assim, a comunista salientou
que "também na feira se está a reflectir o baixo
poder de compra da população. Os feirantes estão
a vender menos e a feira está com menos gente".
A candidata da CDU afirmou ter perspectivas de
vitória, relativamente às eleições autárquicas,
ressalvando que é necessário adoptar "uma
política municipal mais empenhada na resolução

Políticos visitam feira dos Carvalhos
dos problemas das populações".

Outra das preocupações de Ilda é o
crescente desemprego e "a falta de
uma perspectiva municipal de apoio ao
emprego com direitos". A autarca
acusou a câmara de prometer e depois
"esquecer as pessoas".

Joaquim Couto, candidato do PS à
câmara, diz que esta "é altura de
mudança" e que "as pessoas já se
aperceberam disso". "A câmara já está
cá há 12 anos, já está no final do ciclo"
afirmou o socialista, salientando que
"os políticos só devem prometer o que
podem cumprir". O autarca deu

"primeiro tirar a maioria absoluta a Luís Filipe
Menezes e eleger pela primeira vez vereadores
para a Câmara Municipal". O bloquista critica a
política do actual presidente de câmara e afirmou
que Luís Filipe Menezes "usando e abusando da
sua maioria absoluta, tenha imprimido um rumo à
Câmara do qual nós discordamos". O candidato
do BE tem como principal propósito derrotar
Menezes, conferindo à câmara "a responsabilidade
de governar a cidade e o concelho olhando para
aqueles que vivem e trabalham todos os dias em
Gaia" PC

preferência à feira devido ao "grande ajuntamento
de pessoas" e à necessidade de contactar com a
população. Joaquim Couto aproveitou para acusar
um dos principais problemas que a feira acarreta
expondo a "desorganização da própria feira que
entope a saída dos bombeiros, o que obriga a que
os bombeiros nos dias de feira tenham de pôr os
carros lá em cima na estrada porque se acontecer
alguma emergência não conseguem passar por
aqui".

O Bloco de Esquerda também passou por lá.
João Semedo reafirmou os principais objectivos:
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Comunicado

Freguesias não
convocam MPT/Gaia
para mesa de votos

A direcção do MPT/Gaia vem tornar púbico
que não foi convocada para estar presente na
reunião com todos os representantes das
candidaturas às autárquicas, conforme prevê a
lei.

Apenas quatro das freguesias cumpriram o
previsto. O MPT/gaia considera assim que está
a haver uma clara descriminação e não se
calará, nem consentirá que esta situação se
mantenha, estando desde já a analisar a
hipótese de impugnar o sufrágio.

O que garante a democraticidade do
resultado eleitoral é a composição plural da
mesa, e quando tal facto é impedido ou tenta-
se ocultar, como é que se garante a pluralidade
das mesas e podemos confiar no sufrágio?
Esta é a questão que agora se coloca.

Ontem às 21h em todas as sedes de
freguesia do concelho deveriam estar
representados todos os partidos para escolher
os seus representantes nas mesas de voto no
próximo dia 11 de Outubro, contudo o MPT não
foi informado de tal reunião.

Será que querem fazer tudo às escuras, a
quem incomodamos tanto?

Nas próximas eleições autárquicas vão
existir mesas de voto cujos elementos não
representam os vários partidos políticos, o que
prejudica a democracia e podem inclusivamente
influenciar os resultados eleitorais.

Elementos do MPT/GAIA tentaram estar
presente na reunião, mesmo sem convocatória,
e numa das freguesias foram informados que,
20 minutos depois da hora prevista para o início
da sessão, todas as mesas já tinham sido
constituídas. Interrogados acerca da ausência
de convocatória ao MPT/Gaia foi-nos dito que
não havíamos sido comunicados porque não
éramos candidatos á assembleia de freguesia.
As eleições autárquicas servem para eleger não
só a assembleia de freguesia, como todos os
demais órgãos autárquicos, pelo que não
aceitaremos tal resposta.

Esta situação repete-se mais uma vez. Uma
vez que também para as eleições legislativas
do próximo domingo o MPT/Gaia não recebeu
qualquer convocação para se fazer representar
nas mesas de voto.

Porque não nos calaremos perante tal
desrespeito à democracia!

Vila Nova de Gaia, 2009-09-24
A Direcção de Campanha do

MPT/Gaia

No passado dia 18 de Setembro, o MPT - Partido
da Terra apresentou a respectiva candidatura para
as eleições autárquicas de Vila Nova de Gaia.

Uma vez que o partido pretende agir do litoral
para o interior, começou a campanha na Praia da
Madalena, tendo a convicção de poder tornar a
cidade mais verde e mais humana.

Como candidato à Câmara de Vila Nova de
Gaia, o MPT apresenta Nuno Aldeia, o qual já se
encontra há 14 anos ligado a questões ambientais.

Segundo o partido, "Gaia merece muito mais
que uma política de estética que só agrava ainda
mais as diversidades do concelho" e, acrescenta
ainda que "ao longo dos últimos anos agravaram-
se ainda mais as assimetrias, não houve uma
política de coesão, o resultado foi um concelho
ainda mais dividido, sem um desenvolvimento glo-
bal".

Para além de Nuno Aldeia, fazem parte da lista
de candidatos do MPT, os seguintes elementos:
Florbela Póvoa, Augusto Nunes, Carla Morais,
Albano Pires, Maria Guimarães, Fernando Aldeia,
Alexandra Aldeia, Roger Silva, Maria Faria, Maria
Martinez.

O partido tem como linhas orientadoras do
programa: promover o ambiente e a qualidade de
vida, garantir a mobilidade e a acessibilidade física
dos munícipes, incentivar a empregabilidade e a
inserção profissional, dar respostas e
equipamentos sociais e, por último, apoiar a
educação.

Como tal, o programa do partido visa medidas
como: apoiar o sector empresarial na gestão dos

Partido da Terra garante
Gaia mais verde

seus resíduos; construir passeios e alargar e
preservar os existentes; favorecer a criação de
ninhos de empresas em freguesias onde não
exista parque empresarial; criar centros de noite
para idosos e reforçar o programa de escola
segura no concelho, entre outras.

Susana Oliveira
* fotos gentilmente cedidas pela candidatura

Nuno Aldeia
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Poucos minutos depois de parar
a camioneta do PS, já os moradores
do Balteiro espreitavam pelas
(minúsculas) janelas. "Leonilde, já
temos camioneta aqui no bairro",
gritava uma moradora para o outro
lado do bairro. Lentamente, rodearam
o candidato socialista e agitados
contaram as histórias de vida. Quase
todas problemáticas.

Passo a passo, Joaquim Couto
aproveitou o bairro e foi enumerando
críticas à maioria socialista. O
equipamento desportivo "prometido",
mas não concretizado. A falta de
transportes públicos. A falta de "tudo".
"Isto é um gueto. Um bom exemplo
do que não se deve fazer", aludindo
ao "isolamento" em que se
encontram os moradores do

Joaquim Couto ouviu
moradores do Balteiro

empreendimento.
"Estou à espera de uma casa que

o Sr. Silvano prometeu, mas agora
disse-me que as vagas já estão todas
preenchidas", relatava um das
gaienses.

E se as críticas já se faziam ouvir
de várias direcções, tudo estalou
após a chegada de Silvano Teixeira,
um dos administradores da empresa
municipal Gaiasocial. Com a
presença dos dois políticos instalou-
se a agitação. Os moradores
'dispararam' críticas em todos os
sentidos.

Couto aproveitou ainda para
apontar um dos muitos cartazes da
autarquia espalhados pela cidade:
"Este é o exemplo da apropriação
abusiva da câmara ao governo. Obras
financiadas a 100% pelo governo,
mas no cartaz não têm qualquer
referência a isso".

O propósito da visita ao bairro
prendia-se com a apresentação de
mais dois objectivos da candidatura

"As pessoas valem mais": Saúde e
Cidadania".

Uma das propostas diz respeito
ao cartão 'Idade Mais', para cidadãos
com mais de 75 anos. "Já foi
assinado por mim e todos os
candidatos a presidentes de junta um
compromisso de colaboração" para
a implantação deste propósito. Com
este cartão, os gaienses poderão
aceder a equipamentos culturais,
desportivos e de lazer com
descontos significativos. A
candidatura pretende instituir
também o 'Provedor do cidadão com
necessidades especiais". Segundo
o socialista "há entre 3500 e quatro
mil deficientes em Gaia e as IPSS's
que existem não são suficientes".

Outra aposta a desenvolver é o

'observatório da conciliação da vida
familiar com a vida profissional". Para
o candidato, este vai ser "um serviço
municipal que monitoriza situações
e problemas dos gaienses e que os
integre e articule com outras
entidades, no sentido de 'uma família
feliz'".

No que diz respeito à saúde, as
propostas passam pela criação de
programas de saúde oral
complementar do 'cheque-dentista';
de combate à hipertensão e doenças
cardiovasculares; promover a
alimentação saudável e prática de
actividades físicas e de lazer; assim
como instalação de duas unidades
de cuidados continuados e paliativos.

O PS quer também instalar nos
primeiros 100 dias o 'Plano Munici-
pal de Saúde'. Com esta medida, a
autarquia servirá de catalisadora de
todos as entidades existentes (hos-
pital, centros de saúde, IPSS),
fiscalizando e coordenando uma rede
de saúde. Depois de implantado, o

plano servirá melhor e mais
rapidamente os cidadãos.

Joaquim Couto aproveitou para
se referir à presença "habitual" do
administrador da Gaiasocial. "Quase
sempre é isto que acontece. Vamos
a qualquer sítio e cinco minutos
depois chega o sr. Silvano Teixeira. O
pior é que depois de sairmos ele
coage as pessoas e questiona-as
por nos terem recebido bem",

afirmou o socialista.
A tarde ficou reservada para uma

visita ao Hospital Santos Silva. O
candidato reuniu com a
administração para saber em que
situação se encontra a construção no
novo centro hospitalar, bem como até
que ponto é eficaz a rede entre o hos-
pital e restantes entidades de saúde,
nomeadamente os centros de saúde
de Gaia. TT
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Candidata à Junta de Freguesia da Vilar de
Andorinho pela coligação Gaia na Frente, Paula
Albuquerque acredita na vitória e numa mudança
radical e uma patamar de excelência nesta
autarquia.

A candidata garante que acredita e é capaz de
levar o progresso à freguesia.

Para Paula Albuquerque "não basta ter cara de
boa pessoa" para implementar projectos de
desenvolvimento na sua terra.

"Tudo tem um limite. Precisamos de muitas
mais. As boas intenções já cansam. Nas
desculpas para nada se fazer, sem fundamento,
já ninguém acredita", disto Paula Albuquerque não
tem dúvidas.

Segundo a candidata, ela é a alternativa a 12
anos de "apatia, estagnação, desilusão,
descrença" da gestão socialista e opção para
ultrapassar o atraso de Vilar de Andorinho.

Para Paula Albuquerque é necessária uma
recuperação rápida para acompanhar o resto do
desenvolvimento do Concelho de Gaia.

A candidata coloca duas opções aos eleitores:
mais quatro anos "do mesmo" ao sabor dos
interesses partidários, ou uma aposta numa
equipa jovem, saudável, dinâmica, disposta a
trabalhar em defesa dos interesses das
populações, independentemente das cores
partidárias.

A colaboração da Câmara de Gaia já se
anteciparam em Vilar de Andorinho com a
reabilitação de Vila d'Este; o metro chegará até
2013; o novo Centro Hospitalar será uma realidade;

Paula Albuquerque acredita
ser a melhor alternativa

Acabado de chegar do Campeonato do Mundo
de Canoagem, em Gaia, onde entregou uma
medalha de ouro a mais uma campeã gaiense,
Luís Filipe Menezes partilhou com todos os
gaienses: "fizemos, em conjunto, todo o
desenvolvimento e progresso do concelho, durante
uma década onde só se falava de crise".

alargamento e reforço de medidas de carácter
social. Com isto brincou com o "sonho" de Fran-
cisco Louça, de dar livros escolares gratuitos a
todas as crianças: "Que deixe de sonhar e venha a
Gaia ver todas as nossas 12 mil crianças com
livros gratuitos há três anos", reforçando a
promessa de alargar a medida até ao 9º ano, no
próximo ano.

Todas as medidas tomadas ao longo da última
década foram no sentido de valorizar as pessoas
e melhorar a sua qualidade de vida, dando asas
ao slogan do partido socialista "as pessoas valem
mais".

Já estão lançadas grandes decisões que farão
dos próximos quatro anos os melhores dos
últimos 16. Serão tomadas medidas viradas para
o luxo e de grande interesse para investigadores
privados, como a marina de Canidelo/Afurada, o
teleférico do Centro Histórico, os Centro Escolares
de excelência, entre outras.

Graças aos investimentos municipais, a
freguesia está dotada de sede para as
associações de Vila d'Este, requalificação da Rua
Conceição Fernandes e Rua de Mariz em fase de
conclusão, e requalificação da urbanização de Vila
d'Este pronta a arrancar.

Luís Filipe Menezes acredita num "resultado
histórico" tanto para Vilar de Andorinho como para
Gaia.

Por seu lado, o presidente da concelhia do
PSD, Marco António Costa, elogiou o espírito
combativo, competitivo, trabalhador, dedicado e
determinado da candidata a Vilar de Andorinho,
considerando que se trata de uma mais valia para
o concelho.

Marco António Costa aproveitou, ainda, para
apelar a uma maioria alargada nos três órgãos
autárquicos (Câmara, Assembleia Municipal e Jun-
tas de Freguesia) dirigindo uma palavra a César
Oliveira, candidato à Assembleia Municipal,
considerando que se trata de um "embaixador do
município junto aos cidadãos".      Rita Santos

o novo Centro de Saúde também.
A candidata colocou ainda outras soluções para

a freguesia como a requalificação de arruamentos,
reabilitação da urbanização de Lijó e do lugar da
Mata, de zonas verdes e lazer, construção de
parques infantis, a nova sede da Junta de
Freguesia, criação do Gabinete da Juventude, apoio
efectivo aos idosos, a construção da Pousada da
Juventude de Gaia.

Acrescentou ainda "os gaienses mereciam uma
comenda no 10 de Junho!"

Muito do desenvolvimento de Gaia tem o seu
nome, desde o saneamento à captação de
investimento privado gerador de emprego. No
entanto Luís Filipe Menezes disse: "estamos numa
encruzilhada: ou mantemos este rumo, ou tudo
volta para trás".

A estratégia para o futuro incidirá no
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Foi durante o workshop «Serviço Nacional de
Saúde: melhor saúde para todos», organizado pela
Federação e pela concelhia do PS, que Joaquim
Couto defendeu que "a Saúde, assim como a
Educação ou a Segurança Social, é uma área que
está incluída nas questões de carácter social".
Razão pela qual ele defende voltar a ter-se um
Ministério dos Assuntos Sociais.

Quem se mostrou favorável à ideia de Joaquim
Couto, candidato do Partido Socialista à Câmara
de Gaia, foi António Arnaut, fundador do Serviço
Nacional de Saúde (SNS).

Neste debate, onde estiveram presentes
algumas das mais importantes personalidades
do Norte na área da Saúde, como Nuno Grande, o
líder da campanha gaiense "As pessoas valem
mais " reconheceu também que o "SNS é o serviço
público que mais caminhou no sentido da
perfeição".

Para Joaquim Couto o facto de o SNS ter
resistido à privatização, defendida pelos partidos
de direita, é um triunfo para Portugal.

Ao contrário da direita, no poder há 12 anos,
responsável por "uma visão segundo a qual a
Saúde, assim como a Educação ou os Transportes
é um problema apenas do Governo, o candidato
pelo PS à Câmara de Gaia, promete criar um Plano
Municipal de Saúde, para funcionar como "um
complemento ao SNS, através da dedicação de
um dos 12 objectivos para Gaia nas eleições
autárquicas.

Em ponto de conclusão "as pessoas não são
uma prioridade para a direita nacional e local"

Não um privilegio de uns
mas um direito de todos

declarou Joaquim Couto.
Totalmente de acordo está António Arnaut, para

quem o Serviço Nacional de Saúde é um caso de

sucesso em Portugal pois assenta em valores
como "a desigualdade, a liberdade e a
solidariedade".

AUTÁRQUICAS 2009

A população da freguesia de Avintes anda
preocupada com a hipótese do centro de saúde
encerrar.

Mas, afinal não há motivo para alarme. O
secretário de estado da saúde Manuel Pizarro
assegurou que o equipamento vai permanecer na
freguesia e vai ainda ser beneficiado. Dentro de dias
vai ser adjudicada a construção de um elevador, de
forma a facilitar o acesso dos utentes aos gabinetes
do piso superior. Mais: Manuel Pizarro informou ainda
que estão a ser feitas diligências, no sentido de ser
construído um parque de estacionamento, para
aparcamento dos carros dos médicos, enfermeiros,
funcionários e utentes.

O presidente da junta tranquiliza os moradores
já que tudo não passou de um boato. "Fiquem todos
os avintenses seguros de que comigo à frente da
junta de freguesia de Avintes, os justos interesses
dos avintenses serão sempre defendidos, salientou
Mário Gomes.

Centro de saúde de
Avintes não corre

risco de fechar
O Movimento Cívico da Vila de Canelas (MCVC)

vai promover, no próximo dia 3 de Outubro, pelas
21:30horas, no Salão Paroquial da Vila de Canelas,
um colóquio intitulado "O Cidadão enquanto
Consumidor".

O evento contará com a presença do Professor

"O Cidadão
enquanto

Consumidor"

Dr. Mário Frota -
Presidente da
Associação Portuguesa
de Direito de Consumo.

Um dos propósitos
de cidadania do MCVC
é o de informar e formar
os consumidores.

Esta é também uma
forma do movimento se
associar ao primeiro
aniversário da Vila de
Canelas.
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A educação na freguesia de Serzedo está mais
alicerçada. A câmara de Gaia e a junta local acabam
de inaugurar o novo jardim-de-infância, adjacente
à Escola Básica do Alquebre. Este novo
equipamento vai servir 50 crianças da freguesia,
divididas por duas salas.

O jardim-de-infância custou cerca de 300 mil
euros e é uma obra que se insere no conjunto de
candidaturas que o município submeteu à primeira
fase do Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN), no que diz respeito à requalificação da
rede escolar do primeiro ciclo e pré-escolar.
Também a EB1 foi ampliada, nomeadamente, com
a colocação de uma cobertura no espaço
polivalente e a construção de uma cantina.

António Pedrosa mostra-se orgulhoso da obra:
" estou muito satisfeito" com esta construção. Para
o presidente da junta, a obra tem particular apreço,
já que é a "escola do lugar onde nasci". O social-
democrata aproveita para lembrar que "quando

Novo jardim-de-infância
inaugurado em Serzedo

300 mil euros foi o valor gasto no novo
jardim de infância do Alquebre, em
Serzedo

cheguei à freguesia era um
desastre a educação na minha
freguesia". Porém, após o
investimento feito nos últimos anos,
tudo mudou em Serzedo.

Já para Filipe Menezes, esta
obra comprova que também o "inte-
rior do concelho está dotado de
escolas de primeira linha, do que
de melhor existe nas escolas da
Europa". O autarca falava do
investimento feito para dotar os
estabelecimentos de ensino de
Gaia de cantinas, material
tecnológico evoluído - os quadros
interactivos -, actividades
extracurriculares, bem como os
espaços polivalentes que permitem
por exemplo a educação física.

Ao todo, estes dois
equipamentos recebem cerca de
170 alunos, muitos provenientes
dos empreendimentos sociais da
freguesia. Segue-se a Escola do Curvadelo. Nas
próximas semanas este estabelecimento vai

receber ser requalificado à semelhança do que
aconteceu no Alquebre.

Assim como aconteceu
há uns dias em Serzedo, o
executivo de Gaia inaugurou
as novas instalações da
Escola Básica da Serpente,
em Vilar de Andorinho.

Desta vez, a autarquia
investiu 500 mil euros na
remodelação. Agora, os 175
alunos contam com uma
nova cantina e um coberto
que permite a prática do
desporto no Inverno. Mas
não só. Foram ainda
ampliadas duas salas de
aula, substituído o respectivo
mobiliário e, claro, colocados
quadros interactivos em
todas as salas de aula.

Segundo o presidente
da câmara, Luís Filipe
Menezes, "As pessoas são
conscientes e sabem o que
se passa em Gaia. Temos
um parque escolar com o
essencial, com uma ou outra

Autarquia remodela
escola da Serpente

de anos antes de chegarem ao resto do país".
Menezes aproveitou ainda para falar dos sete

Campus Escolares que vão nascer na cidade. Vilar
do Andorinho é uma das freguesias contempladas
com esse projecto. "Essas grandes escolas terão
ainda mais equipamentos complementares,

nomeadamente ginásios e auditórios, o que vai
levar a uma mudança política no sentido de
apostarmos nos transportes escolares para o
ensino básico. Escolas públicas ao melhor nível
das escolas privadas. Escola pública ao nível da
melhor escola pública da Europa".

excepção que é sempre inevitável quando se gere
quase 200 escolas. Um parque escolar do melhor
que há no país, em muitas vertentes do melhor
que há no mundo, no que diz respeito à qualidade
das cantinas, no que diz respeito às actividades
extra-curriculares, que chegaram a Gaia meia dúzia
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A Casa da Cultura de Gaia efectuou um balanço
positivo dos quatro anos de políticas culturais do
actual mandato.

Este período ficou marcado pela realização de
numerosos eventos e actividades de relevo às
quais o público correspondeu em massa,
estimando-se que dois milhões de pessoas
tenham sido abrangidos.

A estratégia do vereador do projecto, Mário
Dorminsky, para a reunião dos sectores da Cultura,
Património e Turismo com o objectivo de "Colocar
Gaia no Mapa" foi deste modo atingida, sendo o
concelho agora distinguido como "Capital da
Cultura do Eixo Atlântico".

A partir de uma parceria com a Gaianima -
entidade gestora de numerosos equipamentos -
foram estudados e avaliados os gostos e
preferências dos gaienses, apelando à
sensibilização do gosto cultural e à criação de
novos públicos.

Alguns dos principais destaques na suma
destes quatro anos centram-se no Passaporte
Cultural e na Egg Parade, ambos acontecimentos
de enorme sucesso junto de um numeroso público
visitante.

Cultura é vencedora em Gaia

Além dos referidos eventos, a aposta deste
ciclo cultural centrou-se igualmente na
recuperação e aproveitamento de património
histórico do concelho, renovado e reutilizado em
acções de cariz artístico e cultural. Neste contexto
específico, destaca-se a reabilitação da Casa
Barbot, do Convento Corpus Christi e do Cineteatro
Eduardo Brazão, espaços que contaram com
variadas iniciativas nos campos da música, teatro,

artes plásticas e cinema, entrecortadas com
diversas conferências e exposições. Desta forma
o vasto património, em grande parte desconhecido
da população, passou a ser um ponto de atracção
de visitantes, não só num contexto de
aproveitamento de uma herança com fortes raízes
históricas como também sob um ponto de vista
educativo. Neste último aspecto, o Solar dos
Condes de Resende merece uma menção espe-

cial pelas recorrentes iniciativas, com evidência
para as aulas de dança de salão e pintura, assim
como os cursos livres, que, revelando uma aliança
entre o apreço artístico e o carácter instrutivo,
desafiam a criatividade artística dos jovens.

Um outro aspecto fundamental a salientar neste
balanço é a grande variedade de parcerias e
apoios estabelecidos e praticados pelo Pelouro
da Cultura, Património e Turismo. Com o objectivo
de promover os universos artístico e cultural foram
levados a cabo projectos e iniciativas como o
lançamento da Agenda Cultural e da Revista "Casa
da Cultura", a publicação de inúmeros catálogos,
folhetos e livros dedicados a tradições populares,
nomeadamente de carácter religioso, a edição de
discos, no seguimento de festivais e concursos
de música, assim como projectos nas áreas da
literatura e teatro, que inclusive se distinguiram a
nível internacional.

Os Prémios Cidade de Gaia marcaram esta
corrente de iniciativas através da distinção de
grandes personalidades do concelho de Gaia.
Foram efectuadas homenagens a figuras como o
pintor Jaime Isidoro, o escritor Rentes de Carvalho
ou o escultor Soares do Reis, tanto em cerimónias
e actos culturais como na referida Revista "Casa
da Cultura".

Em síntese, os quatro anos de políticas
culturais revelam uma Vila Nova de Gaia mais
concorrida em eventos do género, com uma riqueza
e produção de toda a forma alargadas, que movem
visões positivas para um futuro que se desenvolve
diariamente.

Mário Souto
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Em apenas dois meses, o Parque Tecnológico
de São Félix da Marinha já tem 18 empresas
instaladas, das 28 possíveis. Neste espaço está
instalada a Inova.Gaia que abriga novas empresas
especializadas em energias renováveis,
tecnologias de informação e comunicação, agro-
indústria, ciências do mar e construção.

O Inova.Gaia - Centro de Incubação de Base
Tecnológica de Vila Nova de Gaia é uma
associação de direito privado sem fins lucrativos e
será dotada de autonomia administrativa, financeira
e patrimonial. Representa um investimento de

1º Congresso Internacional de Gaia
inaugura Parque Tecnológico de

São Félix da Marinha

quatro milhões de euros, três milhões do 3.º quadro
de apoio comunitário e um de capital próprio, "onde
se encontra uma grande parte do investimento do
município", salientou Álvaro Santos, presidente do
Inova.Gaia.

As empresas interessadas candidatam-se a
um dos espaços e caso consigam pagam uma
mensalidade de apenas 8 euros por cada m2 da
sala. Tudo o resto é cedido pelo Centro de
Incubação, nomeadamente equipamento,
mobiliário, apoio jurídico e financeiro e, inclusive,
as oportunidades de financiamento - nacionais ou

comunitárias - para as empresas já instaladas ou
mesmo para as que pretendam instalar-se.

No entender do presidente da câmara, esta
inauguração representa "uma pequena peça para
ajudar o mercado e para criar emprego, sobretudo
na dinamização de uma nova economia, mais
adequada a um paradigma de desenvolvimento
actual".

Este é um dos parques que foi construído de
raiz. Seguem-se mais dois: em Sandim e
Perosinho. Os que já existem em Gaia vão ser
recuperados, ao abrigo do programa municipal
'Gaia Fénix Industria'. Uma das novidades é que
em todos os equipamentos vão ser instaladas
cantinas sociais.

O Inova.Gaia recebeu durante três dias o 1º
Congresso Internacional de Gaia. Este evento foi
organizado pelo ISLA, IspGaya, IESF e Instituto
Piaget, todas instituições superiores da cidade de
Gaia. "Queremos estabelecer uma ponte entre o
mundo académico e o empresarial. Vamos ter
apresentações de vários artigos científicos e
casos práticos. Estou certo que vai dar um enorme
contributo para sermos ainda mais competitivos",
explicou Álvaro Santos.

TEGOPI deixa Vilar do Paraíso
Uma das empresas que deverá rumar ao

Parque Tecnológico de São Félix da Marinha é a
TEGOPI - de indústria metalomecânica - que se
encontra no miolo urbano de Gaia, concretamente
na freguesia de Vilar do Paraíso.

Com esta deslocalização para o parque
empresarial, a empresa poderá valorizar e
rentabilizar o terreno de Vilar e, simultaneamente,
o município vê concretizada a possibilidade de
"reordenar do ponto de vista urbano de uma área
central de Vila Nova de Gaia", evidenciou Luís Filipe
Menezes.
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Rua dos Lagos , 292
4415-478 Grijó
Telf:  227644727
Fax: 227419630

www.lusocereais.pt
lusocereais @sapo.pt

CONSTRUÇÕES J. S. ALVES, LDA.
Construção Civil

RESTAUROS - REFORMAS EM GERAL

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

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 de Ar; Máquinas de Lavar
de Alta Pressão; e Elevadores para Viaturas

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS

No tempo em que a jovem
República, ainda com dois anos de
vida e em que o povo vivia martirizado
pelas perseguições políticas e
religiosas, pelos assaltos e pelos
roubos, Grijó não fugia a esta
realidade, sofrendo e trabalhando.

Freguesia essencialmente
agrícola, bonita, airosa, gastava as
horas do dia no labor dos seus
terrenos, de sol a sol, ouvindo os
sinos do seu secular Mosteiro, por
vezes alegres e festivos, outras
fúnebres e assustadoras, não
deixando por esquecidas as Avé
Marias que também indicavam o fim
das lides nos campos.

Os Grijoenses, com sua
obrigação da missa dominical,
deslocavam-se uns para a missa das
sete, outros para a das dez.

Eles, com fatos domingueiros e
elas com xale e cordões ao pescoço,
sempre sorridentes e felizes, onde
dentro do mosteiro ficavam
separados, eles na Capela-Mor, elas
no Corpo de Igreja, divididos pelo
artístico balaústre, com a cabeça
coberta pelo lenço ou pela mantilha
vendada.

Grijó e o seu povo sempre
viveram com a música, Nas missas,
os cânticos de Graças e Louvores,
as melodias românticas nos cam-
pos, as cantigas ao desafio, o folclore
e o verdegar, a chula nas festas e nas
desfolhadas.

A tranquilidade da vida, o gorgeio
das aves, a brisa que vem do mar
fronteiro, criaram no Povo hábitos e
sentimentos que motivaram a
necessidade de cultivar a música,
aperfeiçoa-la e leva-la numa
mensagem de amor, de paz e de
fraternidade. As moças rosadas e
felizes, as mulheres com as suas

Tuna Orfeão de Grijó

vozes bonitas envolvem o espaço
com melodias, sendo esta vocação
aproveitada para se agruparem,
originando o nascimento da primeira
Tuna em Grijó. Ficou a chamar-se 1º
de Maio, porque nasceu em 1 de Maio
de 1912. Sem vida própria andou
anos aos tombos, ganhou fama no
Concelho e terras vizinhas.

Mesmo assim, não se travou que
em 1920 se formasse também um
Orfeão, que passaria a chamar-se
"Orfeão de Grijó", que conquista
lugares de destaque em concursos
que participa.

alojaram-se nos seus corações.
È o milagre da linguagem univer-

sal da música!
A Tuna continua na sua

pedagogia ensinando, na sua rica
humildade. Vive-se agora numa
época brilhante na cultura de Grijó e
do seu povo, que vive o ambiente da
Tuna.

O ciclo da Tuna e da Música con-
tinua e as gerações vão passando!
As Direcções vão esgotando as suas
possibilidades e vontades. Dar a
conhecer e divulgar a cultura é a
ordem do dia.

Em 1926 forma-se novo grupo,
que viria a ter o nome de "Tuna Musi-
cal Grijoense", que teve vida curta
mas proveitosa, revelando bom
conjunto e técnica apreciável.

Chega o ano de 1933 e a fusão
das Tunas 1º de Maio, 21 de Fevereiro
e Orfeão, é inevitável, passando
então a denominar-se Tuna Orfeão
de Grijó.

O entusiasmo provocado pela
união faz com que a Tuna vá
somando êxitos. O povo participa e
canta, porque o canto e a música
entraram-lhes portas a dentro e
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EXECUTA TODOS
OS TRABALHOS
EM CAIXILHARIA

DE ALUMÍNIO
FERRO E AÇO

INOX

Rua Casaldeita, 295  *  4415-548 GRIJÓ
Telefone: 227 457 000 - Fax 227 447 294

Travessa Senhor Reitor, 136  *  4415-528 Grijó
Telefone/Fax. 227 456 163  -  Telm. 917 658 594

RC Moldes
Unipessoal, Lda.

Fabricação de Moldes para injecção de plásticos e
fundições injectadas

TRAVESSA DA CARRIÇA, 83  *  4415-516 GRIJÓ
TELF. 227 648 835   *   FAX 227 456 824

António Alberto de
Sousa, Lda.

Indústria de Mobiliário Metálico

Orquestra
Ligeira da

Tuna Orfeão
de Grijó

Orquestra Ligeira da Tuna Orfeão de Grijó - OLTOG
estávamos no início de 1995 quando três jovens
elementos da Tuna Orfeão de Grijó propuseram formar
uma orquestra vocacionada para um estilo musical mais
próximo dos jovens e diversa da música interpretada
até então. A ideia foi apresentada ao maestro José
Gomes que apoiou e deu seguimento ao projecto.
Contactaram-se vários músicos e surgiu então a
chamada "Orquestra Jovem da Tuna Orfeão de Grijó".
Sob a direcção do maestro José Gomes começarão
então os ensaios com cerca de 20 jovens entre os 13 e
os 30 anos, não sabendo muito bem o que dali iria
resultar. Como os antigos costumam dizer, quando uma
coisa se faz com gosto, o sucesso é quase garantido,
preconizava o que estava a acontecer com a nossa
orquestra que começou com os seus concertos na sede
da Tuna, depois em Grijó e mais tarde em vários outros
pontos do país. Em 2000, entendeu-se por bem fazer
uma pausa para repensar o futuro, até que chegamos a
Outubro de 2002 e a orquestra reactivou-se com o nome
de "Orquestra Ligeira da Tuna Orfeão de Grijó". Uma
forma encontrada para imprimir uma maior motivação e
dirimir os conflitos de interesses com Tuna, foi a
passagem da batuta para o Professor Isaías Silva, então
responsável pela escola de música. A mudança de
reportório tem sido uma constante, sendo actualmente
interpretados temas com Abba Cold, The Pink Panther,
New York, Rasputin, Mamy Blue, Santana, Supertramp, I
Will Follow Him, Lassus Trombone, Memory, Latin Trum-
pets, entre muitos outros. A OLTOG pretende projectar-
se no futuro, possuindo em carteira alguns projectos ao
nível de concertos de beneficiência, promoção pelas
escolas, concertos em eventos, realização do 1º encontro
de Orquestras Ligeiras de Grijó, concertos em simbiose
com outras entidades da freguesia.

www.tunaorfeaodegrijo.com

Coro do Mosteiro
de Grijó

O Coro do Mosteiro de
Grijó, iniciou as suas
actividades em 4 de Junho de
1989.Procura dar a conhecer
o vasto repertório da música
sacra, de acordo com a
qualidade e a nobreza do
espaço de que usa o nome.

Apesar de amador, o Coro
do Mosteiro de Grijó procura
orientar o seu trabalho por
critério de rigor, procurando
sempre a qualidade vocal e
artística, expressa na escolha
do repertório, composto por
obras de grandes autores
tais como Palestrina, Victoria,
Josquin Desprez, Hassler,
Pachelbel, Arcadelt, Luca
Marenzio, Croce, D.Pedro de
Cristo, Baumann, Duruflé,
Pitoni, Lopes Graça,
Praetorius, Hilber, Schubert,
Grieg, Aichinger, Vaughan Wil-
liams, Viadana, Liszt,
Scarlatti, Frei Manuel Cardoso, Melgas, Gluck,
Poulenc, Rheinberger, Casali, César Franck,
Elgar, Rachmaninov, entre tantos outros.

Executando música de diversos períodos
históricos, tem participado em iniciativas
promovidas por diversas entidades,
organizando e realizando diversos concertos.

Em Dezembro de 1998 foi seleccionado
para participar na gravação do CD "Os
melhores Coros Amadores da Região -
Grande Porto".

Em Novembro de 2000, no âmbito do
Grande Jubileu, gravou, em CD, "As Sete
Palavras de Cristo na Cruz" de Charles

Gounod e em Maio de 2005 apresentou os seu
último trabalho, o CD "Magnificat", com dezasseis
peças de temática Mariana.

Em 28 de Fevereiro de 2003 o Coro do Mosteiro
de Grijó foi co-fundador da FENAMCOR, Federação
Nacional Movimento Coral.

Desde Maio de 2005, passou a ter o seu sítio
na Internet www.coromgrijo.com. Actualmente, e
desde finais de 1995, é director artístico e maestro
o Professor Joaquim Marçal, que tem orientado o
Coro do Mosteiro de Grijó na prossecução dos
objectivos: execução e divulgação da música de
inspiração sacra de elevada qualidade como meio
dinamizador da cultura.
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Av. Dr. Moreira de Sousa
EN1 Feiteira, 3815 - r/c - E

4415-382 PEDROSO
tel.: 227 640 344
fax: 227 649 192

email: isidroseguros@sapo.pt

MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.

Especialidades
Bacalhau assado na brasa - Coelho assado no forno
Costeleta de vitela - Tripas à moda do Porto - Polvo

VARIEDADES  EM  PETISCOS  -  FEIJOADA  À  TRANSMONTANA

Rua do Rameiro, 324 * 4415-558 Grijó  *  Telef. 227 644 704

Refeições
Económicas

LAVANDARIA
Caravela

Avenida
São Salvador, 168

4415-534 GRIJÓ
Tel. 227 640 951

Lavagem de todo o tipo de
vestuário

Branqueamento - Tinturaria

Avenida São Salvador, n.º 750 - E. N. 1   *   4415-534 GRIJÓ
Tel. 227 644 792   *   Fax 227 452 000

email: aderitopedrosa@sapo.pt

Vila de Grijó
Grijó é uma freguesia portuguesa do concelho

de Vila Nova de Gaia, com 11,46 km² de área e
10 267 habitantes (2001). Densidade: 895,9 hab/
km².

O nome Grijó deriva do latim Igriji, significando
pequena igreja. Este nome era relativo às
fundações anteriores do Mosteiro de São Salva-
dor, que remontam ao século X, depois de Cristo.

O Mosteiro de São Salvador foi sendo
construído a partir do século X, sob o nome de
Mosteiro de Eclesiola, tendo sido baptizado no
século XI pelo bispo de Coimbra, como Mosteiro
de São Salvador de Eclesiona. Com o passar
dos anos a terra começou a chamar-se Egrejinha
(Igriji em latim), passando depois para Egrijó e
finalmente Grijó. No século XVI, o Mosteiro foi
novamente baptizado, desta vez pelo bispo do
Porto, como Mosteiro de São Salvador de Grijó.
Contém o túmulo de Rodrigo Sanches, filho
ilegítimo do Rei Sancho I de Portugal e da sua
amante, a formosa Ribeirinha. Os claustros do
mosteiro têm servido vários propósitos ao longo
dos séculos, servindo mesmo de hospital du-
rante a resistência à invasão napoleónica no
século XIX.

Foi vila e sede de concelho até ao início do
século XIX. Era constituído por uma freguesia e
tinha, em 1801, 1 523 habitantes.

Em 10 e 11 de Maio de 1809 decorreu a
Batalha de Grijó.

A história do livro "Morgadinha dos Canaviais"
do escritor Júlio Dinis decorre nesta vila também,
concretamente no sítio dos Canaviais.

Na vila há os Lugares: Loureiro, Póvoa,
Murraceses, Corveiros, Santa Rita, Feiteira,
Vendas, Aldeia Nova, Albardo, Santo António,

Padrão, Ervilhaca, Monte e Outeiro.
No que diz respeito ao património

arquitectónico, a freguesia exibe orgulhosamente
o Mosteiro de Grijó ou Mosteiro de São Salva-

dor de Grijó e respectivo túmulo de D. Rodrigo
Sanches no claustro do mosteiro, o Aqueduto
das Amoreiras (que abastecia o Mosteiro de
Grijó), assim como o Padrão Velho.
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Segundo a tradição, o primitivo Mosteiro de
São Salvador de Grijó foi fundado em 922, no
lugar de Muraceses por dois clérigos, Guterre e
Ausindo Soares, adoptando a regra e hábito de
Santo Agostinho em 938. No ano de 1112 foi
transferido para a localização onde se encontra
actualmente, mas a nova igreja só seria sagrada
na centúria seguinte, em 1235, pelo bispo do
Porto, D. Pedro Salvador. No início do século
XVI o convento encontrava-se em ruínas, e em
1535 D. João III autorizou a transferência do
mosteiro para a Serra de São Nicolau, em Gaia.
No entanto, nem todos os clérigos concordaram
com a transferência, e por isso em 1566 o Papa
Pio V separou os dois mosteiros.

Com a volta dos monges a Grijó, a
comunidade verificou que o mosteiro necessitava
ser reformado, e como tal em 1572 contratou o
arquitecto Francisco Velasquez, mestre de obras
da Sé de Miranda do Douro, para desenhar o
novo projecto. Dois anos depois, a 28 de Junho
de 1574, era lançada a primeira pedra do
dormitório. Até 1600 estavam concluídas duas
alas do claustro, o refeitório e a sala do capítulo.
No entanto a construção da igreja arrastou-se
por mais cerca de trinta anos, uma vez que a
capela-mor só seria fechada em 1629. No ano
de 1770 o convento era extinto, passando os
seus bens para o Convento de Mafra.

O complexo conventual é constituído pela
igreja, de planta longitudinal de nave única, e
pelas dependências conventuais, situadas à
direita, com claustro de planta quadrada. A
fachada principal da igreja divide-se em três
registos, possuindo no primeiro galilé, à qual se
tem acesso por arcada. Sobre esta, um
entablamento divide este espaço do segundo
registo, que possui ao centro janelão rasgado a
toda a altura, ladeado por dois nichos com as
imagens de São Pedro e São Paulo, encimados
por janelas quadradas. As pilastras que ladeiam
os nichos são estriadas, com terço inferior
decorado por motivos florais. O registo é
rematado por entablamento. A fachada é coroada
por frontão triangular interrompido, antecedido
por varandim, com duplos pináculos sobre
acrotério e relógio ao centro, emoldurado por
motivos roll werk e encimado por pináculos e
cruz.

Mosteiro de Grijó
A fachada de São

Salvador de Grijó
apresenta um modelo
retabular, que destaca
a verticalidade e a
sobreposição de
ordens arquitectónicas,
numa ambiguidade
tipicamente maneirista.
São evidentes as
semelhanças entre
esta fachada e a do
templo do Mosteiro de
São Salvador de
Moreira da Maia, para
a qual Grijó deve ter
servido de modelo).

Interiormente, o
templo possui nave
única coberta por
abóbada de caixotões,
possuindo seis capelas
c o l a t e r a i s
comunicantes com
retábulos de talha
maneiristas. O arco
triunfal é ladeado por
pilastras coríntias e
rematado por
e n t a b l a m e n t o
decorado. A capela-
mor, coberta por
abóbada de caixotões
decorada por motivos
geométricos, possui
painéis de azulejos
enxaquetados, tendo
um cadeiral de madeira
e retábulo-mor de talha, elaborado em 1737 pelo
mestre António Vidal, com painel representando
a Transfiguração de Cristo pintado em 1795 por
Pedro Alexandrino.

No espaço adjacente à igreja foi construído
o claustro, de planta quadrada, com dois
registos, tendo no primeiro a ordem jónica e no
segundo a ordem coríntia. O registo superior é
coberto por tecto de madeira. No espaço do
claustro existem diversos painéis de azulejos
policromos com figurações de apóstolos e

doutores da igreja. Ao centro do espaço claustral
foi edificado um chafariz de modelo flamengo,
decorado por carrancas e motivos roll werk. Na
ala norte do claustro foi colocado o túmulo de
D. Rodrigo Sanches, o filho ilegítimo de D.
Sancho I.

 Os patronos do Mosteiro de Grijó são Soeiro
Fromarigues (1060 - Batalha de Vatalandi,
próximo a Santarém, 1103) e Nuno Soares de
Grijó.

Wikipédia

TTTTTrrrrransporansporansporansporansportestestestestes
Nacionais e ItáliaNacionais e ItáliaNacionais e ItáliaNacionais e ItáliaNacionais e Itália

Rua Central, 131  .  4415-532 Grijó
Telefone: 227 452 096  .  Fax: 227 646 743

www.portugalenses.pai.pt  .  email: geral@portugalenses.pt
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Travessa da Lavandeira, n.º 217
4415-485 Grijó
Vila Nova Gaia

Telfs.: 22 745 70 00 / 01 / 39
Fax: 22 745 70 42

Email: geral@carpintariadalavandeira.pt
www.carpintariadalavandeira.pt

Foi de porta aberta que a CDU apresentou a
candidatura a todos os Grijoenses. É de louvar
o facto de a lista de candidatura deste partido
ser composta na sua maioria por mulheres
(65%).

A sessão foi iniciada com a intervenção do
cabeça de lista da CDU nestas eleições, José
Ferreira, que prometeu trabalho, empenho e
seriedade no trabalho a desenvolver caso consiga
vencer as eleições do próximo mês, garantindo
também transparência em tudo o que for feito
em Grijó.

Seguiu-se Francisco Borges, candidato
independente pela CDU, explicou os motivos
pelos quais decidiu candidatar-se, destacando
a necessidade de se fazer mais e melhor,
precavendo para despesismos vãos e
promessas que não irão ser cumpridas.

Esta coligação promete fazer de tudo para
vencer as próximas eleições. Não se deixarão
inibir pelas dificuldades que lhes atravessem no
caminho. Asseguram que o lema do partido -
Mudar Grijó - será respeitado o que se verificará
caso vençam.

O lema assenta no desejo de desenvolver,
fazer crescer e transformar a Vila de modo a
que se torne numa das melhores do Concelho
de Vila Nova de Gaia.

As acções de campanha da CDU rumarão
no sentido de desmascarar todos aqueles que
directa ou indirectamente têm contribuído para
o atraso da Vila. Garantem proferir um
comunicado explicando tudo o que se passou e
se passa e o que se passará caso não
assumam ou saibam impedir as despesas
desnecessárias de milhões de euros.

Assim, decidiram chamar ao programa
eleitoral "Compromisso" que se centra nos
seguintes aspectos:

SANEAMENTO BASICO:
- Insistir e exigir junto da Câmara Municipal

e em conjunto com a Vereadora Ilda Figueiredo
a total cobertura da rede pública de água e
saneamento, uma vez que não tem justificação
que até agora, tal situação, não tenha sido já
resolvida.

- Colocar um fontanário público junto à
comunidade cigana, de forma a impedir que as
águas naquelas zonas continuem a correr a céu
aberto, sem controlo.

-Apresentar Propostas, Moções e
Requerimentos, quer na Assembleia de

VILA DE GRIJÓ

Um "compromisso" por Grijó
Freguesia, quer na
Assembleia Municipal,
(Onde Grijó terá em
representação da CDU e
dos Grijoenses, Paula
Baptista), quer ainda
junta da Câmara Munici-
pal, para que o Município
adira à LIPOR II e que no
mais curto espaço de
tempo se encerre e se
proceda à selagem e
recuperação paisagística
do Aterro Sanitário de
Sermonde/Serzedo, cujo
período de utilização foi
já largamente
ultrapassado.

REDE VIÁRIA-TRANSITO E
TRANSPORTES

- Exigir à Câmara a feitura da Rua Américo
Oliveira, e caso essa situação se não verifique
m 2010, arrancar com essa obra em 2011, sendo
que a farão em três anos de forma faseada,
recorrendo a meios financeiros próprios.

-Construir mais e melhores abrigos para as
paragens de autocarros, nomeadamente junto
à Escola Eb2 Eb3, Largo de Santo António,
Largo da Santa Rita e junto à estrada nacional
nº 1. Estes abrigos serão feitos já em 2010, e
pensamos executa-los com o patrocínio de
Empresas da Vila, cuja publicidade nos mesmos
será forma do seu pagamento (Situação
Protocolada).

- Colocar sinalização de trânsito nova,
espelhos e lombas junto dos estabelecimentos
de ensino, desporto e locais de grande
concentração populacional.

-Em termos de arruamento, resolver de forma
definitiva a Rua da Lavandeira-Rua do Ermo-Rua
da Farrapa-Rua da Fonte Branca - Travessa da
Guarda e Rua 25 de Abril.

-A abertura da continuação da travessa da
Guarda em direcção à Rua da Presa Nova,
conforme se encontra definido no PDM, bem
como a continuação da Rua do Paião em
direcção à Rua dos Moinhos do Pisão, ligação
que até hoje nunca foi feita, sem que
encontremos justificação para tal.

- Colocar nova toponímia em toda a Vila, com
placas de nomes de rua, onde se inclua código
postal completo, e indicação de numeração nos

vários sentidos.

HABITAÇÃO
-Defender uma politica de habitação social e

de auto-construção para Grijó, o que fariam já
em 2010, caso os terrenos da freguesia não
tivessem sido vendidos, assim propõe adquirir
terrenos baratos e disponibiliza-los aos
Griojoenses mais necessitados, fomentando
uma melhoria nas condições de vida das
pessoas.

-Em caso de construção de habitação social
por parte da Câmara em Grijó, irão exigir que
seja dada prioridade à Pessoas de Grijó, numa
vertente de prioridade por necessidade.

-Em conjunto com os moradores da Quinta
Velha, vão obter a legalização de todas as
moradias, com carácter de urgência, dado tratar-
se de uma situação preocupante e
desnecessária. Criarão um gabinete especifico
para tratar estas situações e outra do género,
que funcionará na sede da Junta ou em local a
designar, onde um Técnico por eles contratado
dará todo o apoio e informações necessárias (
GAR-Gabinete de Apoio aos Residentes).

SERVIÇOS PUBLICOS
- Exigir das entidades competentes o reforço

da vigilância e patrulhamento da Vila, bem como
a presença de um Posto Móvel, ainda que com
alguns custos para a autarquia, de forma a
garantir a segurança de Pessoas e bens.

-Aquisição de uma ambulância devidamente
equipada, comparticipada por empresas e
particulares da Vila, que se encontrará disponível
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CORTE LAPIDAÇÃO AUTOMÁTICA COLOCAÇÃO

Fáb. Lapidação e Espelhos - Vidro Duplo Climassol
Vidro Temperado-Ind Auto e Construção Civil
Colocação de Vidros e Cristais
Decorações de Salas e Espelhos, etc...

www.abiseladoradonorte.com

LAPIDAÇÃO AUTOMÁTICA
BISEL RECTO - BISEL MOLDE

ARESTA RECTA - ARESTA  MOLDE
E  RINCÓN 1928-2007 * 79 ANOS a Bem Servir

Ex. José Carvalho da Silva Sucrs.

Rua Formosa, 184/6 . 4000-247 PORTO
Tels. 222 006 035  -  Fax. 222 055 968

Telemoveis - 966 030 498 . 968 041 165
Rua Dr. Manuel Ramos, 365  . 4415-456 Grijó

(junto à Zona Ind. Serzedo)
Tel. 227 622 627 / 227 446 148 - Fax. 227 622 639

abiseladoranorte@mail.telepac.pt

VILA DE GRIJÓ

24 horas por dia para acorrer a situações de
necessidade real e urgência, sendo criada uma
linha telefónica para sua utilização. (ver saúde).

ESCOLAS-ENSINO-SAÚDE
-A CDU reclamará de imediato a implantação

do Ensino Secundário até ao 12º ano em Grijó.
-A construção de uma Creche Publica,

recorrendo a subsídios da Segurança Social e
da Câmara, quebrando de imediato os protocolos
com entidades privadas que não servem os mais
desfavorecidos e carenciados.

- A instalação de uma escola Primária no
Lugar da Povoa, onde pensam ser de justificação
absoluta.

-Querem uma cantina conforme prometido
pela Câmara Municipal, junto à escola primária
de Corveiros, bem como a substituição dos pré-
fabricados e cobertura de espaços livres.

-Devido à implantação da disciplina de
educação física nas escolas primárias, irão
diligenciar, para que todas passem a possuir
balneários completos.

-A CDU defende o melhoramento dos serviços
médicos e sociais, passando pelo alargamento
do horário de serviço (Principalmente posto de
enfermagem) onde pensam dever existir, bem
como do número de médicos, que se traduza
numa melhoria de qualidade de atendimento aos
utentes.

-Obtenção de um edifício novo onde seja
construído de raiz um novo Centro de Saúde com
condições de equipamento que possa orgulhar
os Grijoenses.

CULTURA E DESPORTO
- Apoiarão todas as associações culturais e

desportivas da Vila, que trabalhem na defesa da
cultura e do desporto, como meio de ocupação
dos tempos livres.

- Serão pelo executivo CDU tratadas de forma
séria e igual, e delas exigiremos o mesmo
tratamento, sendo que iremos no Pelouro da
Cultura e Desporto, apresentar programas que
farão as mesmas desenvolverem as suas
actividades, de acordo com calendários definidos
e tendo como objectivos a realização de
espectáculos gratuitos para os Grijoenses.

-Defendem a construção de um Auditório para
as actividades Culturais da Freguesia, (acabando
com bens imóveis, deteriorados e dispendiosos)
bem como uma Biblioteca devidamente
informatizada, gerida por Pessoas que se
interessem pela leitura e se disponibilizem a
ajudar.

- Pensam criar um Museu de Grijó, onde
seriam vertidas as diversas formas de arte que
Grijó teve, e continua a ter (é possível).

-Terminar as obras de acabamento do
Polidesportivo de Corveiros, nomeadamente
Balneários, e outras infra-estruturas que
permitam aos seus utilizadores poder desfrutar
de desporto com condições minimais de higiene
e segurança (Casas de Banho não existem).

-Realizarão a semana da Juventude,
realização com custos controlados e apoiada
na sua gestão por jovens que queira assumir a
sua realização, e com parcerias com as
Colectividades da Vila.

JARDINS E PARQUES
-Irão conservar e se possível embelezar os

já existentes, assim como rever o projecto para
o Parque da Póvoa, Senhora da Graça, Quinta
Amarela, Parque das Merendas (Chamusca).

-Irão proceder à instalação de Parques
infantis em zonas onde existem espaços para
tal, angariando Pessoas dessa zona para a sua
conservação e vigilância (temos para nós que a
Vila é de todos, como tal, todos têm
responsabilidades e podem ser chamados a
prestar serviços à mesma).

-Criação de um parque de lazer com pista
de terra batida, para práticas desportivas de
Jovens e menos Jovens, aproveitando espaços
existentes, nomeadamente a Casa das Artes.

-Caso sejam Junta irão aterrar o tanque do
Rio dos Bois e substitui-lo por um parque infantil,
devidamente apetrechado.

LAZER
-Defendem a construção de uma Piscina na

Vila de Grijó, situação que deve ser adjudicada
entre 2011 e 2012 impreterivelmente.

-Intentarão acções com o objectivo da
aquisição do espaço designado Terreiro da Vila,
negociando de forma objectiva, e séria com os
proprietários, sendo que em caso de
impossibilidade, a CDU procurará encontrar
outra solução. (Grijó merece, nós temos
resoluções).

-Promoverão a continuação da realização das
Noites de Verão, embora com aspecto renovado,
calendário diferente, participação mais activa das
Colectividades (todas), intervenção dos Jovens
e definição de regras financeiras devidamente
controladas e orçadas para o evento (Somos
assim).

TERCEIRA IDADE
-Apoiarão o centro de dia existente, com

recursos financeiros e acções culturais, assim
como com todos os meios disponíveis e
possíveis pela autarquia (têm certeza que esta
obra do Padre Coelho foi a o melhor que
aconteceu em Grijó, nos últimos quinze anos).

-Tentarão em conjunto com a direcção do
Centro disponibilizar e valorizar a ocupação dos
seus utentes, através de apoio no âmbito de
realizações, de pintura, desenho, teatro,
bordados etc. etc. (estaremos com o Centro de
dia  sempre).

-Continuarão com a realização do Passeio/
convívio da Terceira Idade, sendo que promoverão
a sua realização sempre em data fixa, sem cus-
tos para a Terceira Idade. Do mesmo será feito
um regulamento que será discutido em
Assembleia e após aprovação será colocado em
prática, tendo como objectivo que o mesmo se
realize de forma séria, transparente e sem jogos
de oportunismos.

OUTROS
Colocarão vitrinas em todos os lugares da

Vila de forma a publicitar todos os actos públicos
da Junta.

-Farão por proposta Assembleia de Freguesia
a realização de sessões nas vária Colectividades
da Vila.

-Realizarão conforme estipula a lei,
mensalmente, a reunião pública da Junta, em
período de tempo suficiente e horários
convenientes, para que todas as Pessoas
possam participar.

-Publicarão trimestralmente um boletim onde
informaremos todos os Grijoenses da situação
a todos os níveis da Junta de Freguesia.

jOSÉ FERREIRA
Cabeça de lista da CDU à junta de

Freguesia de Grijó
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Selecção Portuguesa de
Canoagem com 5 Medalhas

Seis novas
esculturas em

Gaia
A orla marítima de Vila Nova de Gaia está cada vez melhor e à qualidade

ambiental e urbanística acaba de somar-se ao enriquecimento artístico que
o concelho vem conhecendo. Com efeito, as freguesias com frente de mar
partilham agora do acervo escultórico pois, desde o início de Setembro,
começaram a ser ali instaladas seis obras de outros tantos artistas plásticos.
Os trabalhos fazem parte do património que resultou do I Simpósio
Internacional de Escultura em Pedra, realizado no início do Verão no Parque
da Lavandeira.

"Pares e
Ímpares" já está

no Auditório
Municipal

Uma das mais representadas comédias espanholas da actualidade
estreou em Portugal numa produção do Teatro Experimental do Porto.

Nesta quinta-feira, dia 24 de Setembro, o TEP apresentou, no Auditório
Municipal de Gaia, "Pares e Ímpares" de José Luís Alonso de Santos, com
encenação de Susana Sá.

Esta comédia, como destaca o crítico espanhol Eduardo Galán, é "a
apresentação irónica e exagerada do comportamento ridículo do indivíduo na
sua vida privada, motivada por um facto hoje em dia banal como é o da
separação do casamento. Através da análise do comportamento individual
como reflexo de uma nova atitude social perante o amor, o sexo e a vida
matrimonial, o autor salienta a incapacidade emocional que ainda domina
uma grande parte da sociedade, para superar factos que ideológica ou
racionalmente deveriam considerar-se como já tendo sido superados". E,
estas constatações não serão idênticas a tantas outras com que somos
confrontados no nosso quotidiano de intervenção na vida da sociedade?

"Pares e Ímpares", de José Luis Alonso de Santos, em tradução de Norberto
Barroca, tem encenação e figurinos de Susana Sá, cenografia de Luís Baião
e desenho de luz e sonoplastia de Eduardo Brandão. São intérpretes Isabel
Nunes, José Dias e Rui Spranger, e permanecerá em cena até 18 de Outubro,
de quarta-feira a sábado, às 21h45, e, ao domingo, às 16h.

Entre os dias 16 e 20 de Setembro, decorreu
em Crestuma, Vila Nova de Gaia, os mundiais de
canoagem.

Nesta prova, a canoagem portuguesa
conseguiu o primeiro título absoluto a nível
mundial, com a conquista da medalha de ouro em
K1, por parte de Beatriz Gomes. A atleta salientou
que "estou muito satisfeita com estes resultados.
Em K2, a medalha era um pouco incerta mas quer
eu quer a Joana trabalhámos bem e o facto de
ouvirmos o nosso nome durante toda a prova
ajudou muito".

A selecção portuguesa conquistou, para além

da medalha de ouro, a medalha de bronze de
Beatriz Gomes e Joana Sousa, em K2.

Já no sector masculino, José Ramalho
alcançou o bronze, em K1 e Fernando Pimenta,
em sub-23 foi medalha de prata, também na
categoria K1.

O evento contou também com a presença de
José Lopéz, Presidente da Federação Internacional
de Canoagem, o qual referiu que "a organização
de Gaia não desapontou. Foi um grande êxito, com
muita hospitalidade e camaradagem. Traduziu
tudo aquilo que pretendíamos".

No entanto, Luís Filipe Menezes sentiu "tristeza

e vergonha pelo facto da imprensa escrita e da
televisão pública não terem dado o devido relevo a
uma prova onde uma atleta portuguesa conquistou
uma medalha de ouro". E, acrescentou ainda que,
"sou obrigado a denunciar uma situação que me
foi comunicada: dirigentes da estação pública, que
é paga com os nossos impostos, pediram 25 mil
euros para transmitirem imagens de uma prova
que é um campeonato oficial, organizado pelo
Estado. É uma vergonha!".

De referir que a canoagem portuguesa, este
ano conquistou já 14 medalhas em campeonatos
da Europa e do Mundo. SO

Um dos participantes foi Isaque Pinheiro, cuja obra foi a primeira a ser
deslocada para junto do mar e embeleza já a Avenida da Liberdade, em S.
Félix da Marinha. Seguiram-se os trabalhos de Paulo Neves junto à praia
Francemar, em Gulpilhares, e de Vítor Ribeiro no Parque Infantil da Madalena
(na foto anexa). Nesta quarta-feira, dia 16, a escultura de Pedro Fazenda é
definitivamente instalada em Lavadores/Canidelo, e no dia seguinte é a vez
do trabalho de Volker Schnütgen ser fixado também junto à praia mas em
Valadares. Posteriormente, o trabalho da autoria de Rui Matos seguirá para
Arcozelo.

O Simpósio resultou ainda em mais quatro trabalhos, três dos quais - da
autoria de Álvaro de La Veja, Paco Pestana e Martim Veloso - permanecem no
Parque da Lavandeira, enquanto o de Carlos Barreira foi destinado ao Parque
Biológico de Gaia.
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O Parque Biológico celebrou uma parceria com
o El Corte Inglés cujo objectivo principal é a redução
da emissão de carbono para o ambiente.

Nuno Oliveira, director do parque, afirmou que
a campanha 'Sequestros do Carbono' tem dois
propósitos: "por um lado contribuir para retirar
carbono da atmosfera, por outro contribuir para
alargar a área do parque florestando uma área
contígua com 22 ou 23 hectares".

Ressalvando a importância das florestas Nuno
Oliveira explicou que "muito do desequilíbrio que
existe no planeta deve-se ao excesso de carbono
e tem a ver com a redução da área florestal do
planeta".

Salientando a poluição feita pelos meios de

Parque Biológico quer diminuir
emissões de carbono

transporte, o director apontou os automóveis como
"uma das maiores fontes de libertação de carbono"
e advertiu para a necessidade de implementar
"medidas compatíveis com o não-aquecimento do
planeta".

Não alimentando falsas ilusões Nuno Oliveira
sublinha que "o Parque Biológico não vai
obviamente salvar o mundo com 22 hectares de
floresta, mas dá um pequeno contributo".

O El Corte Inglés abraçará esta campanha, sob
o tema 'Compras Sustentáveis'. Uma parte da
venda de produtos em 'Gaia Stock Off', com
descontos a atingirem os 70%, terá como destino
a compra de terrenos para o Parque Biológico.

Pedro Gil Vasconcelos, representante do

espaço comercial, corrobora que "também temos
noção que não vamos salvar o mundo mas
pretendemos acima de tudo alertar consciências".
Mais: "as pessoas ao fazerem aquela compra
sabem que estão a contribuir para um ambiente
melhor no futuro, daí a lógica das 'Compras
sustentáveis'" afirma.

Com o propósito de sensibilizar as pessoas,
Pedro Vasconcelos defende que não há uma
solução definitiva para os problemas causados
pela emissão de carbono, mas "há micro acções
que são realizadas e que no seu todo têm um
resultado final positivo".  Juntos, Parque Biológico
e El Corte Inglés pretendem "sensibilizar para a
necessidade de mudar hábitos". PC

Mais 39 casas entregues pela empresa mu-
nicipal Gaiasocial a famílias gaienses. Desta feita,
grande parte das habitações encontra-se no
empreendimento social Alberto Andrade, em São
Félix da Marinha. Segundo o presidente da câmara
municipal, já foi construída habitação social "em
21 das 24 freguesias do concelho. Isso significa
cerca de 4 mil famílias que, de uma forma ou de
outra, tiveram acesso a habitação condigna" No
total entre "15 e 20 mil gaienses vivem agora com
uma dignidade completamente diferente da que
tinham há anos atrás", salientou Filipe Menezes.

Apesar deste quadro, o autarca reconhece que
não chega: "fruto da situação actual do país, uma
situação que provocou desemprego e dificuldades
nomeadamente para os mais idosos,
precisaríamos de mais 3 ou 4 mil casas". Mas,
para colocar esta medida em prática, o município
necessita da ajuda do Estado, como aconteceu
anteriormente.

Tendo em conta a proximidade das eleições, a
atribuição de casas pode ser vista como uma
manobra de campanha política. Menezes descarta
essa visão e defende que "não devemos ter o

Menezes entrega mais casas a
famílias carenciadas

sadismo de estar a atrasar a entrega
das chaves a pessoas que já estão
á espera de casa há muitos anos,
somente porque há eleições. As
eleições hão-de vir e vão embora e
ainda vamos estar aqui todos com
saúde e paz".

Em poucas semanas, o
município vai inaugurar o
empreendimento Miradouro, bem no
coração do centro histórico da cidade.
Paralelamente, a autarquia pretende
adquirir e reabilitar edifícios que se
encontram degradados e muitas
vezes abandonados. Depois da
recuperação servirão de habitação
social para as famílias gaienses
que ainda vivem em sem grandes
condições.
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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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Finalmente… o
Teleférico em Vila

Nova de Gaia"De manhã houve missa campal;
À tarde saiu a Procissão.
À noite tocou a Banda do Salgueiral
Músicas que chocaram qualquer coração.
Quatro Padres Celebraram
A Missa Soleníssima;
Aonde os ódios se quebraram
Naquela manhã gratíssima.
Os Reverendos falaram do perdão;
Que devemos de perdoar,
Mesmo do fundo do coração
Àqueles que nos querem prejudicar.
O sol despertou! Uma pomba voou!
Rezamos o Pai Nosso de mãos dadas.
O coro, com esplendor, cantou!
Já não vimos almas amarguradas!
À tarde saiu a Procissão;
Crianças vestidas de anjinhos
Com tanta concentração!
Que rostos tão queridinhos!
Adultos também vestidos a rigor
Felizes por voltarem ao passado;
Cada grupo segurava o seu andor.
Não se via nenhum rosto cansado.
Quatro Padres, um deles de Coimbrões;
A fanfarra, os nossos bombeiros;
O povo repleto de emoções
E os nossos escuteiros.
Duas bandas também acompanharam:
São Tiago e 1º de Agosto.
Tocaram bem, todos gostaram,
Mas a nossa teve melhor gosto.
No parque vimos actuar
Alguns bons cantores
Que até fizeram dançar. . .
Crianças, senhoras e senhores.

A Tuna de Santa Marinha actuou
Com excelentes danças de salão.
Toda a gente adorou. . .
Dando largas à imaginação.
No salão não faltou nada no bar.
A tômbola também não ficou de lado.
P´ró ano a festa irá continuar,
Porque foi tudo bem organizado.
Os andores ficaram em exposição
Na Igreja Paroquial.
Vimos no povo tanta devoção!
Estavam no lugar Celestial!
Acção Missionária
E na Capela concentração.
Mais uma noite extraordinária. . .
Até à Igreja do coração.
Tantas flores e alegria!
E lindas frases de atenções!
Como tem tanta poesia
Este povo de Coimbrões!
O final houve convívio no salão
E um ar de saudade.
Todos iguais! Não houve separação!
Como é linda a amizade!
Ao Padre Baptista e à Comissão
Desejo que não percam a esperança.
Parabéns por toda a perfeição!
Ficarão para sempre na lembrança!!

Isabel Andrade

FESTA DO SENHOR DOS
AFLITOS - Coimbrões

De facto, brevemente, os gaienses vão sentir-se mais orgulhosos do seu
Centro Histórico… São obras atrás de obras, incluindo a reconstrução de
vários prédios degradados e sem condições mínimas de habitabilidade, bem
como de diversos espaços de lazer espalhados pelas ruelas e calçadas do
Centro Histórico, que, para o efeito, também serão requalificadas…

E a vida que vai dar àquela zona a implementação do Teleférico, o qual vai
fazer a ponte entre a "Beira-Rio" e a zona da Serra do Pilar? A sua estação, na
zona alta da cidade é, exactamente, no cimo da histórica "Calçada da Serra"
que será, finalmente, requalificada, obviamente!

Quanto ao regresso a Santa Marinha das pessoas que, entretanto, foram
realojadas em bairros sociais, algures noutras freguesias, vamos ver o que
vai acontecer (por exemplo) depois de construído o primeiro complexo
habitacional - já no terreno - de cariz social, denominado de "Miradouro",
situado na Zona Histórica, entre as ruas do Pilar e de General Torres!

Mas, ainda há mais obras, já no terreno, em pleno "Centro Histórico",
muito importantes e muito bem exigidas pelos utentes daquela zona - são
dois importantes Parques de Estacionamento: um, entre as antigas ruas
Guilherme Gomes Fernandes (a ser reconvertida numa rua de lazer, com
cobertura) e Cândido dos Reis (já requalificada); outro (transparente) junto à
Ponte D. Luís I (tabuleiro inferior), com entrada pela rua General Torres (que,
na minha opinião, deverá passar a ter dois sentidos, ou, pelo menos, passar
a sentido ascendente, para, assim, os veículos, vindos do Porto e com destino
à parte alta da cidade, não serem obrigados a seguirem pela "Beira-Rio") e
saída pela Calçada da Serra, que - como disse - será requalificada, mantendo-

se a sua traça de "Calçada"…
Na qualidade de gaiense (de nascença e de residência), aproveito a

oportunidade para informar os "pára-quedistas" que a localização do citado
"Parque D. Luís I" nada tem a ver com a tão apregoada e polémica "Escarpa
da Serra", não obstante, também ser parte integrante da "Zona Histórica", a
nascente da citada ponte e até ao Areinho de Oliveira do Douro, já com um
importantíssimo projecto em franco desenvolvimento, durante o presente
mandato de Luís Filipe Menezes…

Por isso, não venham, agora, alguns "sabichões" dar lições a um Homem
que já provou, em doze anos, de como muito bem sabe o que fez - e vai
continuar a fazer - no sentido de pôr "Gaia na Frente", quer no Litoral, como no
Interior, porque… "GAIA NÃO PÁRA".

José Duarte Amaral
latino_na_frente@tvtel.pt
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Nem se renova o
guarda-roupa?

Crónica do tempo
que passa

Alta velocidade
acidentada Esta semana, a vossa semana passada, a feira dos Carvalhos foi

palco de uma grande festarola. Não um. Nem dois. Nem mesmo três.
Quatro candidaturas foram colorir a semanal feira de Pedroso. De
bandeiras em punho. Não convém confundir os eleitores.

Foi de um lado o social-democrata Marco António Costa. Que tinha
consigo que distribuísse sorrisos, chapéus e canetas. Do outro, a
comunista Ilda Figueiredo e os camaradas a entregar flyers. O bloquista
também se aliou aos flyers. Finalmente, o socialista, Joaquim Couto,
que, também rendido aos panfletos ia distribuindo a par dos sorrisos os
beijinhos.

Mas esta campanha está fraca. Já não brindes como antigamente. As
canetas são menosprezadas. O importante é tentar arranjar a t-shirt. Nem
que seja dois tamanhos a cima. É triste. Já não há consideração pelos
potenciais (não) eleitores.

E os slogans? Não. Também não convencem o descrédito pela política.
Mas o que por aí há muito são as críticas. Não basta a 'saudável' entre

candidaturas, os gaienses vão parando os candidatos para fazer reparos.
Alguns tão disparatados como…. Deixo à vossa imaginação. Ainda assim,
uma das frases mais ouvidas é: "eu cá não voto. Eles são todos iguais".

Este que foi um povo guerreiro e conquistador está agora acomodado
e completamente descrente. Como dizia a Mariza: 'Ó gente da minha
terra'…..

Em conversa com amigos chegávamos a uma conclusão pouco
optimista: os jovens - uma grande parte dos jovens - não está sensibilizado
politicamente. Não percebe. E o pior, não quer perceber a importância da
política no nosso dia-a-dia.

Claro que muito se deve às notícias de promiscuidade que todos os
dias nos entra pela casa a dentro, em que os intervenientes principais
são agentes políticos da nossa sociedade. É certo. Também é verdade
que, apesar de todas as assessorias especializadas, já não há , por
exemplo, slogans como antigamente… Quem não se lembra do mítico
"Soares é fixe" que perdura nas nossas memórias há eternidades… E
mesmo os 'brindes'…. Canetas??? Na era digital??? Quase se regressa
à época dos autocolantes!

Claro que as propostas, essas então vão directamente da caixa de
correio para a reciclagem.

Ainda assim. Eu acho que as gerações mais novas são
descaracterizadas. Desinteressadas. Apáticas. Para eles - salvo algumas
excepções - tanto faz quem perde ou vence eleições. Nem lhes
reconhecem importância. Bem, quando os identificam… já não é mau!

Estas já foram… que sigam as próximas!

Já tinha o texto terminado. Porém….
Estive a falar com uma professora de uma escola secundária de

Gaia. O tema, claro, o Plano de Contingência da Gripe A instalados nos
estabelecimentos de ensino. Aparentemente em todos.

Um perfeito disparate o que está a ser feito…
As aulas de educação física são condicionadas… não há colchões

para ninguém!
Dentro da sala… as aulas têm de terminar cinco minutos antes… os

alunos são obrigados a desinfectar as mesas e as cadeiras em TODAS
as aulas!

A sala tem de ficar com as janelas abertas.
Mais: não deve haver contacto físico entre alunos. Não há beijinhos

nem abraços para ninguém. Acabaram os ajuntamentos. Os alunos
devem permanecer distantes uns dos outros.

Eu poderia continuar o rol de disparates que estão a incutir nos alunos,
mas estes exemplos já permitem ter a ideia do que está a ser aplicado.

Onde está o bom senso?
As proporções são tão disparatadas que, à custa desta loucura

pandémica, estive uma noite inteira a ser 'bombardeada' com o
desinfectante por uma criança de quatro anos: "titi, é para não ficares
doente". Ora bolas! Haja paciência!                            Tânia Tavares

Já lá vão uns anos que em Portugal se pensa e discute a implantação
duma "Tranvia de Grande Velocidade" - o tal TGV da discórdia…cá na
paróquia.

Quando os responsáveis portugueses decidiram há muitos anos, que
a bitola nacional dos carris seria diferente da europeia, estavam ou não a
defender o interesse nacional? Estavam. Ou achavam que estavam:
queriam preservar o país de más influências estrangeiras e, já agora,
preservar-se a eles próprios da má influência que as ideias estrangeiras
poderiam exercer sobre as suas vidas. Foi aceitável? Não, foi estúpido:
para um país que se encontra na situação geográfica de Portugal, a não
existência de ligações rápidas e fáceis com resto da Europa é um verdadeiro
atraso de vida - quer para os cidadãos na sua existência privada, quer para
os cidadãos na sua existência pública (isto é, na economia). Mesmo assim,
que se saiba, ninguém se queixou; ou ninguém se queixou a pontos de a
decisão ser alterada.

Sabe-se, agora, como já na altura era possível saber-se que
semelhante decisão colocou diversos entraves ao desenvolvimento do
país. E ficou a saber-se - se ainda melhor que antes - mas já na altura
sobejamente se sabia que manter o país afastado das rotas de ligação ao
Centro e ao Norte da Europa era um disparate a todos os títulos mesquinho,
campónio e serôdio.

Manter o país sem comboios de alta velocidade, que reforcem as
ligações nacionais ao Centro e ao Norte da Europa e as coloquem no
mesmo nível tecnológico do que por lá se usa, é voltar potencialmente ao
mesmo: à divergência entre as bitolas dos carris nacionais e as que se
usam do lado de lá da fronteira; e ao afastamento entre portugueses e os
seus semelhantes europeus.

A questão, aliás, é precisamente esta: se é suposto os portugueses
serem semelhantes aos europeus, ou se mais uma vez vão ficar
orgulhosamente entrincheirados no seu país de "passagem de nível sem
guarda" e automotoras a diesel…

A razão, a tal que se entende mas não tem explicação, é a mesma: a
utilização do interesse nacional ao sabor das curvaturas e declives da
conjuntura político-partidária de determinado momento.

Era bom que assim não fosse e que a alta velocidade não fosse tão
acidentada e vista apenas do lado do interesse de todos os portugueses,
sem se olhar para Espanha como o Grande Devorador, o que se torna
mau de mais e lá voltaríamos nós à batalha de Aljubarrota. Safa!

Júlio Martins
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