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Centenas de participantes responsáveis pela verba revertida para a
associação Acreditar

A 'Caminhada da Esperança' conseguiu render mais de quatro mil euros. Organizada
pelo Centro Social Paroquial da Igreja do Senhor da Vera Cruz do Candal e pelo Centro
Social e Paroquial de Santa Marinha, a iniciativa juntou centenas de pessoas, sendo
estas as responsáveis pela verba amealhada e que foi totalmente revertida a favor da
Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

Com o lema "Inscreve-te, participa e faz alguém feliz!", o evento realizou-se no Mês da
Esperança e terá continuidade em 2010. Certo é que o mesmo terá continuação no
próximo ano, até porque a causa principal são as crianças desfavorecidas.

"A solidariedade não se apregoa, pratica-se. Agradeço a toda a organização e
participantes por este magnífico estado de espírito. A câmara associa-se e louva sempre
este tipo de iniciativas, que consideramos de extrema importância para as pessoas do
concelho", afirmou o vereador Mário Fontemanha, presente na caminhada.

"A presença de tanta gente nesta iniciativa é prova de que a sociedade está viva e pode
fazer mais pelos desfavorecidos. Também nos dá força para fazer mais", afirmou a
vereadora Amélia Traça, também ela aderente à 'Caminhada da Esperança'.

Carro híbrido
destacado em Gaia

Teste real 'Plug - In' arranca no concelho e pretende que em 2013 as viaturas

movidas a energia eléctrica estejam disponíveis no mercado nacional

Nota do Director
Em várias edições do Notícias de Gaia

surgiram notícias e reportagens de eventos
políticos e culturais realizados no concelho,
onde a identificação das freguesias onde tais
actos aconteceram não foi a mais correcta. Isto
aconteceu, por exemplo, na última edição de 12
de Novembro, concretamente com a peça cujo
título era "Marina da Afurada em Construção".

Além da investigação jornalística habitual, a
realização destes trabalhos teve igualmente por
base informação dada pelos organizadores das
iniciativas ou apresentação das mesmas. Assim
aconteceu com o Festival Marés Vivas, a ETAR
da Madalena e, entre outras, a Marina da Afurada.
Em todas estas situações nunca se menciona
que tal organização ou infra-estrutura se situa
na freguesia de Canidelo.

Todavia, o facto de a mensagem ser mal
passada pelas fontes não implica que o Notícias

de Gaia tenha deixado de acentuar o erro. Assim,
e porque o executivo da Junta de Freguesia de
Canidelo nos alertou para a ocorrência, a
Direcção deste periódico pede as devidas
desculpas a todos canidelenses, na certeza de
que daqui para a frente tal não se volte a repetir.

Aproveito ainda este espaço para apelar ao
executivo da Junta de Freguesia de Canidelo,
liderada por Fernando Andrade, que interceda
com o mesmo afinco junto das demais
entidades responsáveis (aqui se inclui também
a Câmara Municipal de Gaia), para serem mais
exactos na altura de escolherem o nome da
localização das infra-estruturas ou dos eventos,
sob pena de levarem em erro os jornalistas,
todos os gaienses e demais cidadãos.

Reiterando as desculpas, espero que o bom
nome da freguesia de Canidelo seja
mencionado sempre que assim se exige.

'Caminhada'
amealha mais
de quatro mil
euros

Vila Nova de Gaia foi a
cidade escolhida para se firmar
um acordo, entre a Toyota
Caetano Portugal e a Galp
Energia, que prevê a realização
de um período experimental de
testes para o lançamento do
carro híbrido em Portugal. No
lançamento do teste real 'Plug
- In', o presidente da Toyota
Motor Europa, Tadashi
Arashima, esteve nas
instalações de Vilar do
Andorinho, no passado dia 12
de Novembro.

Assim sendo, a marca
nipónica cede à empresa
petrolífera nacional cinco
viaturas 'Prius' e serão estas
que, durante três anos, vão ser
submetidas os estudos para
que sejam colocadas no mercado ate 2013.

No acto esteve também representada a câmara
municipal, concretamente através da nova
vereadora do Ambiente, Mercês Ferreira, que
aproveitou o momento para vincar que a cerimónia
realizou-se "no local certo, onde as questões
ambientais são prioridades", exemplificando as
bandeiras azuis, bem como os projectos de

colocação de transportes eléctricos pelo concelho.
De salientar que o sistema 'Plug-In'permite que

os carros se movam a partir da energia eléctrica e
dos combustíveis tradicionais, reduzindo
emissões de CO2 e protegendo o meio ambiente.
As cinco viaturas serão testadas em Lisboa por
condutores seleccionados, em percursos citadinos
convencionais.
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Editorialeditorial
S. Martinho D'Além

de cara lavada
Nova sede da Associação Recreativa da freguesia de Vila do Paraíso inaugurada

A sede da Associação Recreativa de S. Martinho D'Além está de cara lavada. As obras nas instalações
da colectividade de Vilar do Paraíso contaram com a colaboração da câmara municipal, facto que fez
com que o presidente da autarquia marcasse presença no acto do último dia 7.

"Estamos dispostos a continuar com o apoio ao movimento associativo e com a nossa disponibilidade,
pois é o que há de mais permanente e importante em Gaia. Quero com a minha presença mostrar que
estou sempre presente junto das pessoas e das colectividades que mais precisarem de apoio", destacou
Luís Filipe Menezes.

Aproveitando a presença de perto de uma centena de pessoas, o edil voltou a falar em alguns
projectos que pretende incrementar no concelho nos próximos quatro anos, como a rede pública de
transporte escolar, os manuais gratuitos até ao 9º ano e o cartão sénior de Gaia, tendo como objectivo
"dar apoio ao mais desfavorecidos, aos idosos e crianças".

Na associação fundada em 1931 esteve também o presidente da junta local. Elísio Pinto mostrou-se
satisfeito com a reabilitação das instalações, depois de ter visto o mesmo acontecer nas sedes do
Rancho Folclórico, nos Amigos Vilarenses, nos Escuteiros, no Grupo Dramático e Grupo da Ilha. "Sinto-
me orgulhoso de todas as actividades em prol do bem-estar da comunidade e agradecido pela senilidade
da câmara para projectos de acção social", referiu o autarca.

Teve início no dia 19 de Setembro a 10ª edição
de uma iniciativa com prestígio no panorama cul-
tural da freguesia e do próprio concelho: o encontro
de teatro.

A cargo do Grupo Dramático de Vilar do Paraíso,
o evento terminará a 28 de Novembro, com um
total de nove espectáculos.

No próximo dia 21 de Novembro sobe ao palco
a peça "Pêssegos em Calda" (comédia em dois
actos e um prólogo de Miguel Mihura), pelo Grupo
de Teatro ART' IRES;

Dia 28 de Novembro, o Grupo Dramático de
Vilar do Paraíso encerra com "Mansão Villar The
Paradise", uma comédia, com textos de Cristina
Briona.

"Ao longo destes 10 anos, foi possível realizar
este Encontro de Teatro, que oferecemos aos
nossos associados e suas Famílias, à população
da Freguesia e, porque não dizê-lo, a muitos
amantes do Teatro, que de vários locais têm vindo
até nós para assistirem aos espectáculos

X ENCONTRO DE TEATRO

apresentados", lê-se no programa do encontro.
Todos os espectáculos são às 21.45 h., no

Salão Nobre do Grupo Dramático de Vilar do
Paraíso.

O evento conta com o apoio do município de
Gaia, da Gaianima, Casa da Cultura de Gaia, Junta
de Freguesia de Vilar do Paraíso, bem como da
Inatel (Delegação do Porto).

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

manifestou-se contra a presença de crucifixos

nas salas de aula em Itália. Essa onda laicista

anda por aí à solta. Já passou por cá também.

Para esclarecer os que querem fazer desaparecer

o cristianismo do espaço público, publico aqui

de novo um texto escrito a propósito do defunto

projecto de constituição europeia.

Europeus
Desde que o defunto projecto pós-

moderno de Constituição Europeia de
Giscard D'Estaign foi elaborado, notou-se
claramente os seus princípios de fundo, ao
ser retirado do seu preâmbulo qualquer
referência às origens cristãs da Europa. Em
seu lugar ficaram umas equívocas
referências a vagas origens religiosas do
continente.

Esse é hoje o grande problema da
Europa: a sua total ausência de identidade
espiritual, logo cultural. À sombra dessa
amnésia, desta Europa pode esperar-se
tudo. Claro que o tempo não pára e enquanto
isto se escreve e se lê, há quem, por esse
mundo fora aproveite a distracção europeia
para ir planeando formas de aniquilar a nossa
herança greco-Iatina, cristã e bárbara
cristianizada, que, ao fim de vários séculos,
produziu criativamente a nossa herança lib-
eral, democrática, tolerante e ordeira. Será
que os Europeus estão já fartos de si
próprios, e têm vergonha do seu passado e
da sua História?

A vitória do relativismo cultural e ético, que
hoje domina muita da Europa bem-pensante,
a que devemos acrescentar o domínio do
politicamente correcto, transformou a
Europa, de um continente alfobre de riqueza
cultural e patrimonial, num triste canto
envergonhado da sua História. Como multo
bem conclui o filósofo britânico Roger
Scruton: "o próprio raciocínio que tenta
destruir as ideias da verdade objectiva e do
valor absoluto, impõe como obrigatório o
politicamente correcto, e o relativismo cul-
tural como objectivamente verdadeiro"

A mistura criativa do classicismo, do
germanismo e do cristianismo legou-nos
Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e
Lutero, a sobriedade Românica e os
celestiais pináculos Góticos, assim como o
neoclassicismo renascentista. Todo este
vasto património estético, que jorra até aos
nossos dias, devemo-lo à defesa
intransigente das Imagens por São João
Damasceno e ao VII Concilio Ecuménico,
contra os iconoclastas.

Por Isso pudemos ter Fra Angelico,
Boticcelli, Leonardo e Miguel Ângelo. Do
mesmo modo a cultura Europeia produziu
John Locke e a vitória da Liberdade, com a
Gloriosa Revolução Inglesa, pioneira da
Liberdade Europeia, inspirada na Magna
Carta, de que a Revolução Francesa foi
seguidora. Sem esquecer a europeia
Revolução Americana, com as palavras
imortais de Jefferson  e os seus três direitos
inalienáveis: o Direito à Vida, à Liberdade e
à Busca da Felicidade.

Mas para que tudo isto fosse possível,
convém não esquecer que também somos
herdeiros de Carlos Martel e de Pelágio.

Artur Villares

Exmo. Senhor
Os n/ respeitosos cumprimentos.

Ao procedermos à leitura da V/ edição de 12
de Novembro último, tivemos oportunidade de
apreciar um trabalho cujo título "Marina da Afurada
em construção" nos impele a solicitar a V. Exa. a
rectificação da localização do referido
equipamento.

Assim, para que não subsistam dúvidas
quanto à justeza do pedido, aproveitamos para
anexar cópias do "Auto de delimitação entre as
freguesias de Santa Marinha e de Santo André de
Canidelo, do Concelho de Vila Nova de Gaia", de
23 de Outubro de 1929, assim como, diversa
documentação trocada com a CCDRN, incluindo
rectificação ao Edital de Consulta Pública, de 07
de Novembro de 2008.

Advogado por muitos de que os territórios não
deverão ter fronteiras, a recente criação do Cartão
do Cidadão e toda a sua envolvência em termos
de recenseamento, veio provar o contrário, pelo
que hoje, mais do que nunca, há a necessidade
de que os limites entre freguesias e concelhos

estejam bem definidos, incluindo a criação de
códigos postais adequados às situações de
arruamentos pertencentes a mais do que uma
freguesia.

Deste modo, a manter-se estas situações de
informação incorrecta, já que os canidelenses
sentem-se magoados com as permanentes
referências à Etar da Madalena, à Marina da Afurada,
às Marés Vivas na Afurada, ao Cabedelo na Afurada
e, tantas outras imprecisões, que cremos, por mero
desconhecimento, não deixaremos de reivindicar as
devidas rectificações, e, se necessário for, a
colocação de marcos ou sinalética condicentes a
um radical esclarecimento.

Havendo laços familiares profundos entre as
duas populações, julgamos ter chegado o momento
de dizer basta, evitando-se a criação, a médio prazo,
de uma situação de conflito que em nada dignificaria
as gentes de Canidelo e de S. Pedro da Afurada.

Na certeza do deferimento da n/ pretensão,
subscrevemo-nos com a maior estima e
consideração.

O Presidente da Junta
Fernando Andrade

Pedido de rectificação
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Documentação  p/ Segurança  Social  e  Associações  Fúnebres

O Teatro Experimental do Porto já está a apresentar, no Auditório Municipal
de Gaia, um espectáculo para toda a família. Chama-se "As Espertezas de
Fígaro" e foi concebido por Norberto Barroca a partir de "O Barbeiro de Sevilha",
de Beaumarchais e da música da ópera homónima de Rossini.

Classificado para maiores de 6 anos, este é um espectáculo para agradar
a avós, pais, filhos, netos, outros parentes e amigos.

Tem adaptação, encenação e cenografia de Norberto Barroca, adaptação
musical e orquestração de Paulino Garcia, figurinos e co-autoria da cenografia
de Mário Dias Garcia, coreografia de Joana Quelhas e desenho de luz e
sonoplastia de Eduardo Brandão.

Os intérpretes são Isabel Queirós (Rosina), João Leiria (Conde Almaviva),
José Cruz (Dr. Bártolo), José Dias (D. Basílio) e Luís Trigo (Fígaro).

O espectáculo poderá ser visto até 13 de Dezembro, entre quarta e sexta-
feira, em duas representações diárias, às 10h30 e 14h30, e aos sábados e
domingos, às 16h00.

O presidente da câmara recebeu o título de sócio honorário da Associação
de Protecção aos Animais "Senhores Bichinhos", sediada em Gaia.

Esta homenagem resulta do reconhecimento pela política de apoio aos
animais empreendida pelo município, em particular pela recente inauguração
do Centro de Reabilitação Animal.

"Fico gratificado por este galardão. Penso que é o resultado de uma política
ambiental pró-activa que se comprova também pelo facto de sermos o
município da Europa com mais bandeiras azuis nas praias ou pela nossa
perspectiva de duplicarmos a área de espaços verdes no concelho até à

"As Espertezas
de Fígaro" no

Auditório

Menezes distinguido
pela 'Senhores

Bichinhos'

fasquia de 7 m2 por habitante", salientou Luís Filipe Menezes.
O Centro de Reabilitação Animal possui um canil tradicional - de recolha

e tratamento de animais abandonados - e uma clínica veterinária gerida pelo
Parque Biológico. "Tivemos a intenção de construir, com outros municípios,
um grande centro intermunicipal, ideia que ainda se mantém de pé. Mas,
para já, avançámos com as nossas próprias instalações", explicou o autarca.

Entretanto, vai decorrer nas escolas do concelho uma grande campanha
de adopção de animais abandonados. Esta medida municipal junta-se às
diversas acções educativas empreendidas e às parcerias estabelecidas com
várias associações do concelho. O dossiê do Centro de Reabilitação Animal
é agora da responsabilidade da vereadora Mercês Ferreira.

Nove meses depois e com um investimento de três
milhões de euros, a empresa salvaguardou os 50
postos de trabalho

Nove meses depois, a Antiga Casa Pompeu reabriu
ao público. Dedica à triagem de resíduos, esta
empresa, sedeada em Pedroso, sofreu um trágico
incêndio em Março, mas a intervenção de fundo fez
com que agora surgisse de cara lavada, sendo
salvaguardados todos os 50 postos de trabalho que
existentes.

Além da presença dos responsáveis da entidade,
na cerimónia de inauguração esteve presente o

Antiga
Casa
Pompeu
reaberta

presidente da câmara, destando o trabalho efectuado
"Nem eu acreditava que fosse possível, mas felizmente

estamos aqui a celebrar uma nova etapa da empresa.
São estas notícias que dão alento ao nosso país",
destacou Luís Filipe Menezes, lembrando as intervenções
realizadas pelo município nas vias circundantes.

Com um investimento superior a três milhões de eu-
ros, a Antiga Casa Pompeu, criada em 1907, passa a
possuir agora de remodeladas instalações, numa área
de 3500m2, com um edifício prático e funcional, com um
moderno sistema anti-incêndio e vários painéis
fotovoltaicos para redução do consumo de energia.
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Finalmente. Estão no terreno as obras de
prolongamento da Linha Amarela do Metro do
Porto, na zona de Santo Ovídio. Progressivamente,
vão ficar encerrados o sentido Norte/Sul do túnel
rodoviário sob a Rotunda da Santo Ovídio e os
acessos da auto-estrada A1 à Avenida da
República através do nó de Gaia/Santo Ovídio.
Todos estes impedimentos mantêm-se até
Fevereiro de 2011, data prevista para a conclusão
desta empreitada de expansão da rede do Metro.

Perante a alteração do normal fluxo de trânsito,
a Metro do Porto tem vindo a manter uma
comunicação de proximidade junto dos
comerciantes e moradores das redondezas, para
que se possam minorar os transtornos. Assim
sendo, esta empresa admite indemnizar os
comerciantes e criar acessos alternativos para os
moradores poderem entrar nas respectivas
habitações, bem como para os pais e crianças
acederem à Fundação Couto.

"Os automobilistas que pretendam dirigir-se à
Avenida da República e ao centro de Gaia devem
utilizar, como alternativa, a saída Gaia/Coimbrões.
No sentido inverso, ou seja, da Avenida da
República e da rotunda de Santo Ovídio em
direcção à A1, a circulação está condicionada a
uma faixa de rodagem, que permanecerá sempre
disponível e transitável até à conclusão da obra",
explica a Metro do Porto, acrescentando que "até
ao final de Janeiro de 2010, o trânsito automóvel
na Avenida de Vasco da Gama limita-se a uma
faixa de rodagem em cada sentido".

Começaram as obras do metro
em Santo Ovídio

31 milhões de euros de investimento
Orçada em 31 milhões de euros, a obra

contempla, além de mais 600 metros de linha, as
criações da primeira estação subterrânea no
concelho, em Santo Ovídio, e um túnel rodoviário
de acesso à A1 (com as mesmas faixas de
rodagem que actualmente existem).

O projecto prevê ainda a implementação do in-
terface D. João II e cobertura da estação, uma nova

via BUS com sentido ascendente e a nascente da
referida paragem. Para tal, serão rasgados três
novos arruamentos em terrenos devolutos entre
as avenidas da República e Vasco da Gama
(EN222).

E serão estes que servirão de alternativas ao
tráfego rodoviário que pretende usar a principal
artéria do município, uma vez que será necessário
fazer o novo circuito em redor do quarteirão.

E a Marco António
Costa sucede… Marco
António Costa.

O autarca de Gaia foi
reeleito presidente da
comissão política distrital
do PSD/Porto com
52,1% dos votos.

Neste escrutínio, com
lista única, 4650 dos
8924 militantes com
direito a voto ocorreram
às urnas.

A g o s t i n h o
Branquinho foi eleito
presidente da mesa da
Assembleia Distrital e o

Lubango colhe
exemplos em Gaia

Comitiva da cidade angolana pretende captar investimento no

concelho
Uma comitiva de Lubango visitou o concelho e por cá ficou durante três

dias a colher exemplos para incrementar na cidade angolana. Situada na
província de Huíla, este município pretende crescer de forma sustentada, até

Marco António
Costa reeleito

Conselho de Jurisdição ficou a cargo de Celso Ferreira, autarca social-
democrata de Paredes.

Os vice-presidentes da Comissão Política são Alberto Santos, autarca de
Penafiel, e Adriano Rafael Moreira, deputado da Assembleia da República
eleito pelo PSD pelo círculo do Porto.

Para este mandato, Marco António Costa traçou já objectivos fulcrais:
pensar a região Norte a dez anos, preparar o PSD Porto para as eleições
autárquicas de 2013, dinamizar a vida interna do partido, assim como duplicar
o número de mulheres militantes.

porque está longe do grande aglomerado humano e desordenamento
característico da capital Luanda.

"Escolhemos Gaia pelo desenvolvimento que teve nos últimos dez anos.
É hoje uma referência não só nacional e internacional. Queremos ficar a par
da estratégia seguida, para que a possamos aplicar no nosso território",
explicou o responsável político do município de Lubango, Vigílio Tyova.

Além de recebidos nos Paços do Concelho, onde estiveram em contacto
com os responsáveis da autarquia e assinaram um protocolo de colaboração,
a comitiva passou ainda por algumas infra-estruturas à disposição dos
gaienses, bem por empresas aqui sediadas para conseguirem captar
investimento internacional.
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A Vista Waste, empresa participada da Suma para dar suporte às
intervenções em Angola, celebra este mês um ano sobre a sua constituição.
Correspondendo à primeira internacionalização efectiva da Mota-Engil

Ambiente e Serviços, grupo do qual a Suma faz parte, a Vista Waste intervém,
de forma integrada, nas áreas de Recolha e Transporte de Resíduos, Limpeza
Urbana, e Educação e Sensibilização Ambiental.

Este mês coincide, também, com o início da prestação de um novo serviço
de Lavagem de algumas das principais vias de acesso ao centro da cidade
de Luanda e ao aeroporto 4 de Fevereiro, actividade que será efectuada com
uma periodicidade diária, durante dois meses.

A execução deste serviço pontual, para além da disponibilidade e
flexibilidade da organização em dar resposta às necessidades identificadas
pelo cliente, confirma igualmente as expectativas da Vista Waste e do grupo
em que se insere de grande potencial de crescimento nesta e noutras
Províncias Angolanas, onde se têm vindo a realizar investimentos nas relações
comerciais.

Recorde-se que em menos de um ano de actividade, a Vista Waste triplicou
a recolha de resíduos e o investimento feito em viaturas ligeiras e pesadas e
demais equipamentos, reforçando assim a aposta nos elevados padrões de
qualidade dos serviços prestados, e integrou, neste período, um total de 300
trabalhadores, dos quais 96% são trabalhadores locais.

Educação Ambiental é uma aposta ganha
Em marcha está já a primeira fase do Programa de Educação Ambiental,

desenvolvido para toda a província de Luanda e que terá a duração inicial de
5 anos, concretizando-se, no ano lectivo inaugural, 10 campanhas de
sensibilização, através de 28 suportes e instrumentos de sensibilização.

Representando um elevado investimento em meios humanos e logísticos,
o Programa de Educação Ambiental de Luanda chegará, por contacto directo,
a cerca de meio milhão de crianças e docentes e deles, por efeito de
propagação epidémica, a 3 milhões de cidadãos. Ao longo dos 5 anos de
projecto, prevê-se a constituição de uma equipa técnica com 42 elementos,
dos quais 12 serão recursos expatriados e 30 locais. Nesse período, serão
concretizadas cerca de 16 campanhas de sensibilização por ano, a que
corresponderão, previsivelmente, 70 instrumentos de sensibilização, para
além do desenvolvimento de manuais escolares, fichas curriculares, livros
de passatempos e jogos didácticos. Para percorrer os Estabelecimentos de
Educação e Ensino de Luanda estão previstas várias Unidades Móveis de
Sensibilização, designadas por LIXOMACHIMBA®, que integram cd's
interactivos e diferentes actividades de exploração sensorial.

Suma celebra primeiro ano de
internacionalização em Angola

O AKI, em parceria com a União das Misericórdias Portuguesas, vai dar
início a uma campanha de solidariedade de âmbito nacional que irá envolver
todas as lojas da marca e todas as Misericórdias do país, onde se inclui Vila
Nova de Gaia, pelo que é feito um apelo à população participarem nesta
importante acção de solidariedade.

Intitulada "Ajude-nos a distribuir calor neste Natal", a campanha irá decorrer
entre 17 de Novembro e 20 de Dezembro. Clientes e colaboradores do AKI e
o público em geral serão desafiados a doarem bens essências como man-
tas, cobertores, roupas quentes, almofadas, entre outros, com o objectivo de
proporcionarem, aos mais carenciados, um Natal mais acolhedor.

A loja do AKI de Vila Nova de Gaia, tal como todas as lojas AKI do país, terá
à disposição dos interessados tômbolas (colocadas à entrada de cada loja)
onde se poderão colocar os donativos. No final desta campanha, a União das
Misericórdias Portuguesas através dos Secretariados Regionais fará a recolha

"Ajude-nos a distribuir calor neste Natal"
AKI e União das Misericórdias Portuguesas apoiam os mais

carenciados para que tenham um Natal mais acolhedor.
Recolha de bens essenciais na loja AKI de Vila Nova de Gaia a

partir de dia 17 de Novembro

dos bens e respectiva distribuição junto dos mais carenciados.
Num ano que se prevê mais "agressivo" durante os meses de Inverno

(em particular, com o aumento dos casos de Gripe A e com a situação
económica que o país atravessa) e em que existe uma previsão de que o
aumento dos mais carenciados em Portugal seja cada vez maior, todo o
auxilio a estes indivíduos é essencial.

 O director-geral do AKI, Andrés Osto refere, a propósito desta campanha:
"Este é um desafio que lançamos aos nossos clientes, colaboradores e
público em geral para que apoiem esta iniciativa e, ao apoiarem-nos,
proporcionem um Natal mais agradável junto daqueles que, por algum motivo,
deixaram de desfrutar desta quadra nas condições que lhes são merecidas".

Por outro lado, o responsável pela área da Acção Social da União das
Misericórdias, Carlos Andrade, referiu: "Foi com muita satisfação que
aceitámos esta parceria com o AKI e com todas as suas lojas para nos
juntarmos neste projecto de recolha e distribuição dos bens têxteis junto das
famílias mais carenciadas e espalhadas um pouco por todo o país. É nestas
acções que se traduz o espírito de Natal e é com este propósito que aceitámos
colaborar neste desafio. Apelamos a todos os portugueses para que se juntem
a nós e que colaborem nesta iniciativa".

noticiasdegaia.wordpress.com
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Crianças dos
empreendimentos

sociais mais saudáveis
Sexta-feira celebrou-se a Convenção sobre os Direitos da Criança,

adoptada pela Assembleia-geral nas Nações Unidas em 20 de Novembro de
1989 e ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990.

Para evocar esta data, a "AP-Associação dos Proprietários da Urbanização
Vila de Este", em Vilar de Andorinho, entregou o último cabaz da segunda fase
Natal 2009.

Este ano, o número de beneficiários a receber o cabaz alimentar ascende
as 489 famílias, totalizando 1583 pessoas das quais 523 são crianças. Os
cabazes alimentares para agregados familiares com crianças são reforçados
com produtos lácteos e farinhas.

Mas não só. A associação, durante o dia de hoje, proporciona gratuitamente
às crianças interessadas acções de sensibilização e treino nas modalidades
de xadrez e natação.

Pelas 18 horas, a recente Campeã Nacional Vanessa Amorim vai 'ensinar'
um pouco do que a tem feito vencer no xadrez.

À noite, pelas 21h30, caberá aos atletas federados Patrícia Borges e José
Pedro incitar à prática desportiva, nomeadamente a natação aos miúdos.

Uma das próximas prioridades da associação é a construção da creche
VILARCRESCE com a capacidade para 33 utentes. Segundo os responsáveis,
esta é uma carência que já "deveria estar construída, caso a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia tivesse a oportunidade em cooperar na sua construção
com a comparticipação financeira para a aquisição do espaço". Um assunto
que pretendem expor à nova vereadora da Acção Social, Amélia Traça.

A GaiaSocial está a realizar vários rastreios visuais e de higiene oral para
a população juvenil residente nos empreendimentos sociais.

Os rastreios de higiene oral assentam numa parceria com a Associação
"Mundo a Sorrir" e prolongam-se nos dias 21 e 28 de Dezembro, nos períodos
da manhã, respectivamente para as crianças residentes nos
empreendimentos sociais de Monte Grande, em Vilar de Andorinho, e Dr.
Mário Cal Brandão, e Avintes.

As crianças residentes no empreendimento das Bela Vista, na Madalena,
participaram no rastreio de higiene oral no passado dia 27 de Outubro,
enquanto as do empreendimento de Tabosa, em Pedroso, rastrearam a sua
saúde oral no dia 2 de Novembro.

Quanto aos rastreios visuais promovidos pela GaiaSocial, em parceria
com a 'Óptica Jorge Oculista', refira-se que se realizou o primeiro, no dia 9 de
Outubro, direccionado para a população adulta do empreendimento do
Cavaco, na Afurada, e da Boa Nova, em Valadares.

Estes rastreios prosseguiram no dia 13 de Novembro nos
empreendimentos D. António Ferreira Gomes, em Serzedo, no período da
manhã, e Alberto Martins Andrade, durante a tarde.

No dia 20 de Novembro, os rastreios visuais tiveram lugar no
empreendimento Presa Nova, em Grijó, no período da manhã, enquanto no
empreendimento Dr. Mota Pinto, em Pedroso, foram realizados durante a
tarde.

A realização dos rastreios visuais e de higiene oral constituem uma das
rotinas da GaiaSocial que visam melhorar a saúde dos munícipes residentes
nos empreendimentos sociais.

Vila D'Este beneficia
523 crianças com o

cabaz alimentar
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Rua 5 de Outubro, 2846 | 4430-798 Avintes
Telef./Fax: 227 833 234   |   Telem. 939 300 276

Email: aragao.seguros@sapo.pt
geral@linhastrocadas.com.

A Vila de Avintes, situada a seis km do Porto, é
uma freguesia de Vila Nova de Gaia, com cerca de
14000 habitantes e uma área de 9,38 km2.
Delimitada a Norte e Leste pelo Rio Douro, a Sul e
a Oeste grande parte da fronteira da localidade é o
Rio Febros.

O clima de Avintes é semelhante ao da região
do Douro Litoral, sendo ameno durante a maior
parte do ano.

O facto da vila se encontrar entre dois rios, teve
grande influência no desenvolvimento das suas
actividades económicas e das suas tradições.

A HISTÓRIA DE AVINTES
A primeira referência conhecida ao nome de

Avintes surge num documento cuja data exacta não
é consensual, mas seguramente rondando o início
do Séc. X, sendo portanto anterior à fundação da
própria nacionalidade. Este documento refere-se
à doação de terras à Igreja que incluíam o Mosteiro
de Santa Marinha de Avintes.

A referência seguinte surge em 1258 nas
Inquirições de D. Afonso III. No reinado de seu filho,
D. Dinis, as referências à terra já mencionam a
Freguesia de S. Pedro de Avintes.

No reinado de D. Afonso VI Avintes foi elevada a
condado e em 1834 foi constituído o Concelho de
Avintes, extinto dois anos depois.

Em 1988 Avintes foi elevada à categoria de vila.

AVINTES AO LONGO DO ANO
Vale a pena visitar Avintes em qualquer altura

do ano, no entanto é no Verão que as actividades
culturais são mais intensas, bem como as festas
religiosas.

O Desfile de Carnaval, organizado pelo Grupo
Mérito Dramático Avintense, é um das principais
atracções em Vila Nova de Gaia, chamando muitos

Fim-de-semana em Avintes

foliões às ruas de Avintes. Este cortejo também é
muitas vezes usado para fazer sátira de cariz
político e social. Percorre as principais ruas da
vila, enchendo-as de cor e da boa disposição tão
característica da época.

O Senhor dos Passos comemora-se no quinto
Domingo da Quaresma. O acontecimento princi-
pal desta festa é a grandiosa procissão que
percorre as ruas mais importantes da freguesia.

No Domingo de Páscoa depois da missa saem
da Igreja os compassos. Cada grupo é formado
por quatro pessoas, uma leva a cruz enfeitada com
flores, outra a sineta, outra o balde de água benta
e a última a bandeja das ofertas. Estes grupos
percorrem a vila e visitam as casas que têm a
entrada enfeitada com folhas verdes, sinal de que
desejam a visita do compasso.

A festa em honra da Senhora dos Prazeres
decorre na segunda semana de Junho.

O S. João é o santo mais popular e leva para as
ruas muitas pessoas com uma alegria
contagiante. Em Avintes, são muitos os cascateiros
que nesta altura se esmeram na construção de
cascatas sanjoaninas que depois são avaliadas
e premiadas em concurso. Estas cascatas podem
ser vistas uns dias antes e depois do S. João.

No final de Junho realiza-se a festa de S. Pedro,
padroeiro da vila, comemorando-se juntamente
com a Nossa Senhora das Necessidades cuja
celebração é uma tradição antiga à qual estava
associada a Comunhão solene das crianças que
terminavam a catequese.

Na primeira semana de Julho decorrem as
festas da Santa Isabel.

No primeiro Domingo de Agosto festeja-se o
Senhor do Palheirinho. Esta festa encerra o ciclo
das festividades religiosas e (também) costuma
durar três dias, sendo o acontecimento mais

importante a procissão.
O Festival Internacional de Folclore, organizado

pela Junta de Freguesia realiza-se em Agosto.
A Festa da Broa que se realiza no fim Agosto ou

início de Setembro, desde 1988, tem a cada ano
que passa mais visitantes que vêm a Avintes, não
só pela broa, mas também pelas actividades
culturais que se realizam nesta altura, como por
exemplo o Fórum Avintense.

A Associação Cultural e Musical de Avintes
organiza em Setembro e Outubro o Ciclo de Música
de Avintes.

O Encontro de Teatro Amador organizado pelos
"Plebeus Avintenses" realiza-se desde o fim do
Verão ate ao Natal.

O QUE LEVAR
Avintes é por muitos conhecida como a terra da

broa. O facto de estar situada entre dois rios levou
a que houvesse na vila muitos moinhos de água.

A localização geográfica da Vila de Avintes foi
sempre aproveitada para as actividades incluídas
no ciclo do pão, tais como: a agricultura, a moagem,
o fabrico de broa, etc..

A fama do seu sabor tão peculiar não conhece
fronteiras.

A confraria da Broa de Avintes foi criada com o
objectivo de preservar e divulgar este produto.

Este pão, que demora entre cinco e seis horas
a cozer, vai ao forno em cima de uma folha de couve
fresca para não pegar. O principal ingrediente da
broa é a farinha de milho. Claro que o fabrico de
broa tem os seus segredos que contribuem para
o paladar tão característico do produto que leva o
nome de Avintes a todo o lado.

© Comunicação apresentada no "XIV FORUM

AVINTENSE" (Setembro 2003)  - Dr.ª Sílvia

Cláudia Neves Marques, in  www.avintes.net
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Posto de Abastecimento d’Avintes
Tomás António & Moreira, Lda.

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

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

Av. Vasco da Gama, 6615
4430-755 AVINTES

Rua Manuel Gomes Júnior, 412
4430-847 Avintes  |  Telef. 227 829 726

Rua Escola Central, 38 | 4430-822  Avintes  |  Telef. 227 824 549

Confeitaria
Cruzeiro

Serviço de Café e Snack-bar
ABERTO DIARIAMENTE

Candidatura vencedora em

Avintes encontrou no Hi5

mais um espaço de contacto

com a população

Nos dias que correm o contacto
feito entre a política e os cidadãos
não se resume aos tradicionais
comícios, cartazes, panfletos ou
caminhadas pelas ruas. A era da
informação obriga o uso das novas
tecnologias. Pois vem, foi isto mesmo
que aconteceu em Avintes,
concretamente com a candidatura de
Avintes na Frente, tendo como líder
Nuno Oliveira.

A 11 de Outubro, o sufrágio das
últimas autárquicas ditou a vitória
para a coligação PSD-CDS/PP,
destronando o PS de Mário Gomes
na responsabilidade de chefiar o
executivo da junta local.

Assim sendo, hoje trazemos-lhe
uma curiosidade da campanha
protagonizada pela candidatura de
Nuno Oliveira, desta feita na página
electrónica do Hi5. Ao todo, são 308
os amigos associados, mais de 150
visitas. Aqui também se podem
encontrar fotografias do novo
presidente avintense e de todos os
restantes candidatos da lista
apresentada.

Aqui se podem ler diversos
comentários de rescaldo, a maioria
tendo a palavra parabéns como
tónica.

"Avintes tem todas as condições
para entrar numa era de
desenvolvimento, tirando partido da
sua qualidade ambiental e cultural,
da vizinhança do rio Douro e das
excelentes acessibilidades que foram
criadas. Tenho projectos para isso, e

Avintes na Frente na Internet

comprometo-me a lutar por eles, da
mesma forma que o fiz para o
pavilhão e as piscinas, o Teatro
Almeida e Sousa ou pelo Parque
Biológico. Comigo na presidência da
Junta de Freguesia, os Avintenses
podem contar com uma presença
constante e com trabalho quotidiano
em favor da freguesia que me
acolheu há 26 anos." Este é o texto
introdutório da autoria de Nuno
Oliveira.

15 compromissos
Ainda neste espaço digital, Nuno

Oliveira expressa os 15
compromissos a realizar nos
primeiros 90 dias de executivo. E aqui
ficam eles: "elaborar e publicar o
'Livro Branco de Avintes', com a
identificação e registo de todos os
problemas de Avintes; colocar à
discussão pública um estudo para o
novo centro cívico de Avintes; "manter
o tradicional passeio de convívio
anual e promover, ao longo do ano,
passeios temáticos para a Terceira
Idade; preparar a colónia de férias de
praia, alargando-a às crianças;
propor um plano rodoviário que inclua
a pavimentação e a sinalização de
várias ruas e a abertura de novos
acessos a Avintes; apresentar o
estudo para intervenção imediata no
Areinho de Avintes, no quadro do
Plano Estratégico de
Desenvolvimento das Encostas do
Douro lançado pela Câmara de Gaia;
incentivar a realização de um grande

Festival Nacional de Teatro Amador,
que tenha divulgação alargada e
congregue os grupos de teatro
existentes; manter e melhorar o Con-
curso das Cascatas São Joaninas,
aumentando a participação e a
divulgação; lançar programa de
incentivo e valorização dos produtos
e artes locais; incentivar parcerias
para o aumento das instalações e
serviços de apoio à Terceira Idade,
nomeadamente avançar de imediato
as obras no Centro de Dia de Aldeia
Nova; lutar por melhoramentos no
Centro de Saúde; melhorar a limpeza
pública e os ajardinamentos e,
nomeadamente, transformar o
terreno junto ao quartel da GNR em
espaço verde e de lazer; arrancar com
as obras de conclusão do Teatro
Almeida e Sousa; requalificar o Largo
do Palheirinho; resolver o problema
da falta de instalações para Sede de
algumas associações, no quadro do
protocolo a assinar com a Câmara
Municipal.
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Dia Nacional do
Não Fumador

Tabagismo agrava desigualdades sociais e é entrave ao

desenvolvimento sustentável, defende responsável pela
Comissão de Prevenção do Tabagismo

Ambiente e Saúde são os temas escolhidos pela Comissão de Prevenção
do Tabagismo do CHVNG/E para comemorar o DIA NACIONAL DO NÃO
FUMADOR. Em parceria com o Parque Biológico de Gaia, a Comissão organiza
um conjunto de iniciativas que incluíram no dia 21 de Novembro uma Visita
ao Litoral de Gaia, e um painel multidisciplinar que tratará o tema "Espaço
Físico Construído e Saúde ".

Este ano a Comissão de Prevenção do Tabagismo (CPT) decidiu aliar o
Ambiente à Saúde para alertar a população para os malefícios do tabaco,
porque "o tabagismo para além das consequências directas para a saúde
tem um impacto ambiental significativo, agrava as desigualdades sociais e
constitui um entrave ao desenvolvimento sustentável", explica Ivone Pascoal,
coordenadora da CPT.

Uma visita à "Descoberta do Litoral de Gaia" para aferir da "Intervenção
Humana no Litoral", orientada pelo Biólogo Henrique Alves, foi um dos
desafios lançados pela comissão para a manhã do dia 21 de Novembro.
Durante a tarde teve lugar um seminário, no Parque Biológico de Gaia, com o
tema "Espaço Físico Construído e Saúde" que contou com a presença de
vários convidados, a abordar o tema das mais diversas perspectivas.

Reciclar a bem do Ambiente…
Aproveitando a ligação entre Saúde e Ambiente feita no Dia Mundial do

Não Fumadora Comissão de Prevenção do Tabagismo irá organizar de
Dezembro a Maio vários Workshops com materiais recicláveis. O primeiro, de
Prendas de Natal, está marcado para 5 de Dezembro e já estão abertas as
inscrições.

Em Maio será organizada uma feira com as obras produzidas nos Work-
shops. O produto da venda reverterá para o Programa do Sequestro do
Carbono do Parque Biológico de Gaia.

Modelo troca
pilhas usadas por

novos livros
Foram 27 as escolas vencedoras da região do Porto que receberam 1000•

cada uma para a aquisição de livros recomendados pelo Plano Nacional de
Leitura. O entusiasmo e incentivo dos alunos participantes permitiram a
recolha de milhares de pilhas usadas, entregues nos Hipermercados Modelo
da região.

Em Gaia os prémios chegaram a: Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim-
de-infância de Cadavão, em Avintes; Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim-
de-infância de Formigosa; Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Grijó, em
S. Félix da Marinha; Jardim-de-infância de Marco; e Jardim Infantil "Pim-Pam-
Pum", em Gulpilhares;

O Modelo está a entregar às escolas vencedoras do projecto Pilhas de
Livros a nível nacional cerca de 120 mil euros para aquisição de um total de
12.500 livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura do Ministério da
Educação.

 O objectivo do Projecto Pilhas de Livros é o de fomentar os hábitos de
leitura dos mais novos, num programa associado à sensibilização de todos
para a necessidade de reciclar as pilhas usadas. Venceram as escolas que,
proporcionalmente ao número de alunos, mais pilhas conseguiram recolher

Dia de S. Martinho
mais social

O Dia de S. Martinho foi
assinalado pela GaiaSocial, à
semelhança do que acontece todos
os anos, em diversos
empreendimentos sociais. Os
moradores foram os convidados
principais deste convívio à volta das
castanhas assadas.

A tradição cumpriu-se no dia 11
de Novembro. Logo pela manhã, os
munícipes do empreendimento de
Tabosa, em Pedroso, em articulação
com os alunos da EB1 de Tabosa,
partilharam a efeméride com
diversas actividades lúdicas. O
espaço, as castanhas assadas e as
bebidas foram fornecidos pela
GaiaSocial.

De tarde, começou o magusto no
seminário da Boa Nova, em
Valadares, que se destinava aos
munícipes dos empreendimentos
sociais de Valadares, Vilar do Paraíso,
Madalena, Afurada e Canidelo. Du-
rante toda a tarde, não faltaram as
castanhas assadas, o caldo verde e
a música ao vivo de Dário Silva.

Simultaneamente, no período da
tarde, a tradição do Dia de S. Martinho

foi também comemorada no
empreendimento social Alberto Mar-
tins Andrade, em S. Félix da Marinha.

No empreendimento D. Armindo
Lopes Coelho, em Olival, o Dia de S.
Martinho celebrou-se a partir das
18h00, em articulação com os
logistas, o projecto "Mais Jovem", o
CAJ-Centro de Atendimento Jovem e
a Comissão de Festas.

O magusto serviu-se mais tarde
no empreendimento Carlos Cal
Brandão, em Avintes, tendo lugar no
dia 14 de Novembro, numa
organização conjunta da GaiaSocial
e do Clube de Atletismo de Avintes.

e entregar no Modelo correspondente geograficamente. Às escolas
vencedoras foi oferecido um conjunto de livros, todos eles abrangidos e
recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, adequado às diferentes faixas
etárias.

Este ano, a iniciativa contou com a participação de mais de 256 mil
crianças, do pré-escolar ao 3º ciclo, que foram responsáveis pela recolha de
mais de 80 toneladas de pilhas. Este projecto do Modelo, que conta também
com a colaboração da Ecopilhas, Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas
e Acumuladores, demonstra a importância de empresas privadas em
fomentarem junto das crianças a necessidade de defender o meio ambiente
através da reciclagem e ao mesmo tempo contribuir para aumentar o gosto
pela leitura.

De acordo com o Comissariado do Plano Nacional de Leitura, do Ministério
da Educação, o projecto "Pilhas de Livros é um excelente exemplo de
colaboração frutuosa entre o Estado e as empresas privadas na área da
Educação. Neste caso, o Plano Nacional de Leitura associou-se ao Modelo,
numa parceria destinada a estimular o gosto pela leitura junto das crianças
portuguesas, e, ao mesmo tempo consolidar bons hábitos de protecção
ambiental através da recolha e reciclagem de pilhas." Este é o objectivo do
programa Pilha de Livros do Modelo, e de acordo com Miguel Osório, director
de Marketing do Modelo e Continente, "esta é uma acção da qual podemos
fazer um balanço muito positivo e um projecto que queremos ver crescer".

"A acção Pilhas de Livros 2009, desenvolvida pelos Hipermercados Modelo
com o apoio da Ecopilhas, foi pelo sexto ano consecutivo um êxito, contribuindo
de forma significativa para a recolha anual de pilhas e baterias. O número
crescente de alunos, envolvidos nesta acção, é notável e o empenho dos
professores determinante para o sucesso da iniciativa", afirmou Eurico
Cordeiro, Director Geral da Ecopilhas.

As escolas, das áreas de influência dos hipermercados Modelo, que se
inscreveram no programa, em Março de 2009, receberam pilhões para
depósito das pilhas usadas que, depois de cheios, foram entregues nos
hipermercados Modelo. As escolas vencedoras foram apuradas em
conformidade com o maior número de pilhas recolhidas e em consonância
com o número de alunos participantes. Estas são assim recompensadas
com um conjunto de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, no
valor de 1.000•.
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A Cidade Natal, totalmente construída em peças LEGO, é composta por
todos os elementos que se encontram numa cidade real: casas, lojas, hotéis,
a estação dos comboios, o quartel dos bombeiros, o porto da cidade, o campo
de futebol e tantos outros pontos de referência … Porque este Natal, no

monólogos
municipais

www.juntasdefreguesia(ponto)quê???

Cidade Natal em
LEGO brilha no
Gaiashopping

280.000 tijolos constroem a maior e mais animada Cidade

deste Natal no GaiaShopping. Trata-se de um projecto que
desenvolve esta cidade desde 2006 -  irá animar "miúdos e

graúdos" de 7 de Novembro a 7 de Janeiro

GaiaShopping, a imaginação é o limite!
O conceito deste espaço baseia-se na simplicidade dos tijolos LEGO,

blocos que encaixam entre si para criar mundos e aventuras inesquecíveis. A
escolha dos blocos LEGO tem como intenção estimular a concentração e a
criatividade das crianças, bem como relembrar aos mais crescidos de como
é importante e divertido brincar.

Ao longo de duas noites, 21 pessoas levantaram a Cidade Natal construída
na Praça Central do GaiaShopping em torno da árvore de Natal gigante. Esta
zona encontra-se dividida em três áreas diferentes: a Cidade LEGO Natal

com o Trono do Pai Natal, a área LEGO Trucks, um espaço onde as crianças
podem descobrir os videojogos LEGO e o espaço Play with LEGO.

A Cidade Natal poderá ser visitada, todos os dias entre as 11h00 e as
13h00, as 14h00 e as 18h00 e as 19h00 e as 21h00.

Com a chegada do Pai Natal, dia 28 de Novembro, a cidade torna-se
ainda mais especial, pois a partir deste dia todos os visitantes vão poder
deixar junto à árvore de Natal, brinquedos que reverterão inteiramente a favor
das Aldeias SOS de Gulpilhares. A campanha "Ofereça um Presente construa
o Natal desta Aldeia" decorrerá até ao dia 24 de Dezembro, no GaiaShopping.

Domingo. 21h09. Decidi dar uma última olhadela pelos sites das 24
juntas de freguesia de Gaia. Para não me precipitar. Há muito que pretendia
trazer este tema para os Monólogos.

Diz o presidente de câmara, e bem, que somos o terceiro maior
concelho, em termos populacionais, do país. O que nos incute uma enorme
responsabilidade. Ainda assim, a heterogeneidade das 24 freguesias
permite-nos inspirar o ar puro da ruralidade e escutar o burburinho urbano.
Com apenas poucos minutos de distância.

Tenho por hábito espreitar o que se vai escrevendo sobre Gaia. A cidade.
E Gaia. As freguesias. Obviamente. Grande parte das vezes no mundo
digital. Na internet.

Não vou falar do site da autarquia. Não é mais nem menos do que
qualquer site de câmara. Um prolongamento online do que o executivo vai
fazendo pelo concelho.

Já no que diz respeito às freguesias… a conversa é outra.
Das freguesias gaienses, 15 têm site próprio. E oito - Arcozelo, Canelas,

Grijó, Gulpilhares, Lever, Olival, Perosinho e Sermonde - estão 'instaladas'
num portal que se chama Ciberjunta.

Não vou fazer grandes comentários a esta opção. Mesmo não sendo
actualizados com grande frequência, o importante é que haja alguns dados
e características que as dão a conhecer. No caso de Arcozelo, a junta tem
há algum tempo um site em construção. Está a merecer uma atenção
especial do jovem presidente Nuno Castro Chaves que, pela idade, deveria
ser mais sensível à questão da era digital.

A maioria já apostou em sites personalizados: Afurada (o mais recente),
Avintes, Canidelo, Madalena, Mafamude, Oliveira do Douro, Pedroso,
Sandim, Santa Marinha, São Félix da Marinha, Seixezelo, Serzedo, Valadares,
Vilar de Andorinho e Vilar do Paraíso.

Umas mais actualizadas que outras. Claro. Merecem-me destaque
algumas pela regularidade que mantêm em actualizar a divulgação das
actividades da freguesia. As grandes - Santa Marinha, Mafamude, Oliveira
do Douro e Vilar de Andorinho - e as mais pequenas que servem de exemplo
para as semelhantes: Sandim e Seixezelo.

Do outro lado da 'barricada' está Madalena. Apesar das eleições
Autárquicas e da tomada de posse da Assembleia de Freguesia já ter
acontecido há semanas, no site ainda está o 'rosto' do anterior presidente
de junta, José Carlos Cidade.

Finalmente, Crestuma. Não tem site. Não está no portal da Ciberjunta.
Não existe para os milhares de cibernautas… É certo que é uma freguesia
pequena. É certo que é uma freguesia de cariz rural. Mas também é certo
que não pode 'viver à sombra' do Náutico. Tem tradições e costumes
próprios. Tem gente própria. Tem actividades que envolvem a população e
que mereciam destaque no mundo global. É certo…

O importante é que os responsáveis pela área percebam a importância
das páginas electrónicas. Todos os dias alguém procura informação sobre
Gaia, as gentes, os costumes. Todos os dias, há portugueses que
espalhados pelo mundo procuram 'alimentar' a saudade com uma notícia
da terra natal.

O problema é quando pesquisam, mas do outro lado não existe nada.
Nem de novo. Nem de velho.

Sem querer 'meter o nariz', mas já 'metendo' que tal uma atenção espe-
cial a esta 'janela' indiscreta? Passem em noticiasdegaia.wordpress.com

e comparem…                                                                             Tânia Tavares
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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA
Nos termos estatutários convoco os

senhores associados para reunirem em
Assembleia Geral Ordinária no próximo dia
25 de Novembro de 2009, pelas 20h, no
Salão Nobre do Orfeão da Madalena, sito
na Rua do Orfeão da Madalena nº 376,
Freguesia da Madalena, Concelho de Vila
Nova de Gaia, com a seguinte

Ordem de Trabalhos
1- Leitura e aprovação das actas das

Assembleias Gerais anteriores;
2- Isenção do pagamento das quotas em

atraso dos associados
3- Apresentação, discussão e votação do

Relatório e Contas referente ao ano de 2008;
4- Eleição dos Corpos Gerentes para o

biénio 2009/2011;
4- Ratificação do Plano de Actividades

de 2010
6- Período de 30 minutos para tratar de

assuntos de interesse para a Associação.

Se à hora marcada não estiverem
presentes o número legal de sócios, para
início dos trabalhos a mesma funcionará
uma hora depois com qualquer número de
sócios.
Madalena VNG, 2009-11-04
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral,

Fernando da Silva Ribeiro

NOTA:

- Os associados interessados em

verificarem a documentação referente à

gestão da Direcção do ano 2008 podem

faze-lo bastando contactar a Direcção da

ADPM.

- Os associados que pretendam

apresentar lista para os Corpos Gerentes,

podem faze-lo até 48 horas antes, junto da

Mesa de Assembleia Geral

20º Aniversário
da Associação
de Defesa da

Praia da
Madalena

Programa Comemorativo
6.12.2009
11h00 m - Missa pelas intenções da

ADPM e pelos associados falecidos na
Igreja Paroquial da Madalena

11h45 m - Romagem ao cemitério da
Madalena

7.12.2009
21h30 m - Sessão Solene

Comemorativa do 20º aniversário da ADPM
com tomada de posse dos novos corpos
gerentes - Salão Nobre da Junta de
Freguesia Madalena

Este ano lectivo, um aluno, muito admirado,
contou-me que fora espectacular ao explicar uma
matéria, tão complexa para ele, de uma forma
tão simples. "Uma matéria tão complicada e a
pessoa explicou-a de uma forma tão simples.
Fiquei a perceber tudo!" Muito habituada a tiradas
destas por parte dos alunos, não dei muita
atenção. Fiquei contente por ele ter percebido,
nada mais!

  Uns dias mais tarde, o mesmo aluno, na
Sala de Estudo da minha disciplina, virava-se para
mim, queixando-se que não percebia nada da
matéria. Ora, se a matéria era a mesma? Como
era aquilo possível? Tentei perceber
imediatamente onde residia a sua dificuldade.
Coloquei no quadro alguns exercícios
estimulando-o a resolvê-los.

Não percebia nada! Estava perdido! Num
súbito rasgo de inspiração, abri o seu caderno
onde estava a matéria em letra morta. Olhou para
ela várias vezes e para os exercícios. Começou,
então a resolvê-los acertadamente. Entreolhámo-
nos! "Já percebeu onde reside a sua dificuldade?",
questionei-o. Ele ficou alarmado como se tivesse
sido apanhado em falta. "Falta-me saber a
matéria!", reconheceu.

Escrevi uma mensagem para a mãe no
sentido de o ajudar a decorar a matéria. Ele não
estava convencido de que isso resultasse. Ainda
assim, ficou o registo na caderneta. Aproveitei o
momento para lhes explicar, a ele e aos colegas,
de uma forma simples, a importância da memória
no processo de ensino-aprendizagem,
escolhendo exemplos simples, e na vida em
geral. Pareceu convencido, embora contrariado
com o trabalho que isso lhe daria.

Como não é o único aluno com este problema,

Decorar? Não, obrigado!
contei a história a outras turmas. Perguntei a uma
moça que se mostrava horrorizada com a palavra
"memorizar", (segundo ela, não conseguia decorar)
que objecto era aquele. E apontei para um cortinado.
"É um cortinado", concluiu. "Como sabe?", questionei.
"Porque me ensinaram", admitiu, "Porque aprendi."
Alguém acrescentou, "Porque memorizaste". Grande
parte do nosso conhecimento provém da memória.
É ela que nos ajuda no raciocínio, agilizando-o. "Dois
vezes três?, interroguei um aluno, "Seis", respondeu.
"Como sabe?" - voltei a interrogar. "Decorei", foi a
resposta honesta.

Nós somos a nossa memória. Somos aquilo que
retemos durante a nossa vida inteira de
aprendizagem. E não é só na escola que
aprendemos. Precisamos da memória para a vida.
Sem querer, a nossa vida é uma aprendizagem
constante. Aprendizagem que fica retida na
memória… ou não! Se me questionam se se deve
decorar sem perceber. Não é aconselhável. Mas pode
acontecer memorizar sem compreender, na altura, e
conseguir compreender mais tarde o que se decorou.
Aconteceu comigo?

Aqui defendo José Cardoso Pires quando afirma
que "a memória é mais importante que o raciocínio".
Inteiramente de acordo! Sem ela, nada somos! Sem
ela não há raciocínio! Basta olhar para um doente de
Alzheimer! Se quiserem outro exemplo: o que
acontece a um computador, se lhe retirarmos a
memória? Depois, os alunos são suspeitos:
conseguem decorar nomes de jogadores de futebol
nacionais e internacionais, nomes de artistas
nacionais e internacionais, mas não conseguem
memorizar? Quase que se pode afirmar que a
memória é aplicada àquilo que lhes convém!

Maria de Fátima Nascimento Dias

Tornou-se uso e também necessidade, colocar
os idosos em lares. As casas são exíguas, têm
poucas divisões, e o facto da mulher ter que
trabalhar fora, não permite que os velhos terminem
os derradeiros dias, no aconchego das casas dos
filhos ou parentes próximos.

Todavia nada pior que arrancar o idoso de sua
casa, privá-lo dos seus moveis e objectos que o
acompanharam ao longo dos anos, para colocá-
los em ambiente estranho, apartados do bairro
onde nasceram e foram criados.

"Menina e Moça", de Bernardino Ribeiro (Cap1)
assevera: Vivi ali tanto tempo quanto foi necessário
para não poder viver em outra parte.

Como ela, o idoso afeiçoa-se ao lugar onde
nasceu, à rua onde decorreu a meninice, ao sitio
onde passou a juventude; se o separam, mesmo
que o levem para instalações luxuosas, onde
receba esmerados cuidados, sofre atrozmente.

Por isso é que a maioria dos pais, mesmo
enfermos, receiam deslocar-se para casa dos
filhos.

Amigo meu, pai de várias filhas, enviuvou, e
contra vontade sua teve que recorrer à
hospitalidade da caçula. Decorrido semanas
confessou-me desolado:  A casa dos pais é a dos
filhos; mas, a dos filhos não é a dos pais.

E explicou:
"Trata-me com muito carinho e sei que fica feliz

O melhor lugar para os velhos
se me vê alegre; mas…mas só me sinto à vontade no
meu pequeno quarto, rodeado dos poucos objectos
que trouxe. Perdi privacidade, perdi o direito de ser
senhor de mim. Receio telefonar, ligar a TV, de ler à
noite, para que não digam que gasto muita
electricidade.

E prosseguiu:
Os filhos consideram que os pais têm obrigação

de os sustentar, mas quando chegamos a casa deles,
velhos e doentes, passamos a ser um estorvo, não
só para eles, mas igualmente para genros, noras e
netos.

Certamente, é a razão, que quando desterrados
do ambiente habitual, acabam por falecerem,
decorrido meses.

Há excepções, graças a Deus, mas a regra, penso,
é essa.

O ideal seria o idoso ficar em sua casa com
assistência domiciliária. Mas nem sempre é possível,
nem o rendimento da maioria, permite tais mimos.

Solidão não é, como se julga, estar só, mas sim
desenraizado e ocioso.

A capacidade de adaptação vai diminuindo com a
idade; apartarem-se dos amigos e locais familiares,
se o afastamento é forçado, é traumatizante e pode
conduzir  ao agravamento de enfermidades.

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt
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Nesta nossa (ainda) jovem Democracia, tem-se verificado ao longo
destes 34 anos de Democracia, uma dúvida (quase) existencial, sobre a
Regionalização.

Assim, convém dizer que em tempos idos, o território nacional, começou
por ser dividido em: terras, coutos, honras, beetrias, préstimos, julgados,
províncias, paróquias, municípios, etc… Foi apenas com o II Plano de
Fomento, (1968-1973), que se explicitou a componente regional do
desenvolvimento, apenas por se terem tornado tão óbvias as assimetrias
de desenvolvimento inexistentes, (Norte - Sul e Litoral - Interior). Foi neste
período que foram criadas 4 regiões de planeamento: Norte, Centro, Sul e
Lisboa. Em cada uma destas regiões de planeamento, foi criada uma
Comissão de Planeamento Regional, de natureza consultiva. Em 1974, o
território nacional era dividido em concelhos e freguesias; os concelhos
eram agrupados em distritos.

Com a Constituição de 1976, ficou definido como autarquias: as
freguesias, os municípios e as regiões administrativas, dotadas de
finanças próprias, de órgãos legitimados por sufrágio universal e exercendo
atribuições assentes no princípio da descentralização administrativa.

Mas o que é a Regionalização?
A Regionalização, é um exercício misto de operações de

descentralização, (implica que a instância que o faz não só não insiste na
uniformidade das formas de tratamento das solicitações dos cidadãos à
Administração, como entende que a variedade de respostas conduz a um
aumento da satisfação dos cidadãos por serem estes, através dos seus
legítimos representantes, quem irão definir as soluções que mais lhe
convêm. Nas competências descentralizadas, a responsabilidade pelas
decisões tomadas é dos órgãos para os quais se descentraliza) e de
desconcentração, (operação que transfere para órgãos de nível hierárquico
inferior o desempenho de funções, que desse modo, ficam mais próximas
dos seus destinatários, mantendo a instância central, a responsabilidade
pela definição das normas segundo as quais tudo é efectuado), visando o
desenvolvimento harmonioso de um território e de uma população.

A Regionalização, vai no sentido de reforço de competências de um
governo mais participado pelos cidadãos, nos sectores e nos âmbitos
espaciais adequados a cada atribuição que estiver em causa. O objectivo
major da Regionalização, é o apelo ao esforço de desenvolvimento do
maior número possível de agentes, (sociais, económicos, financeiros,
culturais, etc), mobilizando energias patentes e latentes que existem num
dado território com vista à criação de riqueza e á sua justa distribuição. A
Regionalização, é uma operação de responsabilização.

A Regionalização, em Portugal, faz todo o sentido, como instrumento
de desenvolvimento. Num país muito centralizado, a permanência de uma
administração que concentra a tomada de decisões importantes faz perder
muitas energias, leva a ineficiências assim como ao afastamento da
participação cívica das populações. Se, queremos que Portugal, recupere
do atraso verificado, durante a ditadura de 48 anos, é urgente que avance
para a Regionalização, sem partidarização, pensando apenas e tão só na
diminuição das assimetrias e na melhoria das condições de vida do todo
nacional.                                                       José Carlos Cidade

Crónica do
tempo que
passa

* Júlio Martins

A Câmara de Gaia inaugurou um parque empresarial em S. Félix da
Marinha e tem em elaboração o estudo tecnológico para mais dois: um
em Perosinho e outro em Sandim.

Os parques empresariais são vistos como indutores da
competitividade e do desenvolvimento económico e social das regiões,
pelo importante contributo que prestam no fortalecimento de actividades
inovadoras e no reforço do potencial empreendedor, assim como a criação
e fixação de emprego nas localidades.

Em Vila Nova de Gaia, os parques empresariais enquanto
instrumentos potenciadores da competitividade territorial, surgem como
uma oportunidade para a reestruturação do tecido económico local,
através da criação de empresas de maior intensidade tecnológica, com
elevado potencial de crescimento e sustentabilidade.

A iNOVA.GAIA é uma Associação de Direito Privado sem fins lucrativos,
que tem por missão a gestão e exploração do Centro de Incubação de
Base Tecnológica do Parque Empresarial. Funcionando num conceito de
incubadora de ideias e empresas, a associação visa o apoio de projectos
emergentes de base tecnológica durante a fase inicial de arranque e
desenvolvimento da actividade empresarial. Assim, este Centro de
Incubação de Base Tecnológica já inaugurado, conta com uma área total
de 3.235 m2, cujo investimento municipal é de 4 milhões de euros,
contando com espaço de acolhimento para 28 empresas, disponibilizando
uma área média de 75 m2.

O Parque Empresarial  de Brandariz, em Perosinho, situado na
proximidade da A1 e IP1, VL5 e VL11, vai ocupar uma área de 110 ha. com
espaço para acolher 80 empresas. Tal como em S. Félix da Marinha,
também possui excelentes acessibilidades para a instalação de uma
rede de equipamentos e instituições, resultante da proximidade aos Pólos
Universitários do Porto e Aveiro. Já em Sandim, o parque tem em estudo
objectivos estratégicos que apontam para o reordenamento industrial,
através da deslocalização de actividades industriais integradas no
perímetro urbano, localizando-se na proximidade do IC24 e da Variante à
EN 222, ocupando uma área de 190 ha. com espaço para ali se instalar
70 empresas.

Nos três parques industriais vai surgir a oportunidade da criação de
1.500 postos de trabalho na globalidade que vão corresponder à
necessidade da procura de emprego actual.

É neste contexto que se insere a estratégia de desenvolvimento
empresarial do Município de Gaia, na qual se enquadra um dos principais
vectores da sua actuação ao cooperar com a iniciativa privada ou pública,
através do desenvolvimento de parcerias com entidades cujas actividades
possam contribuir para a criação e dinamização de espaços de excelência.

* (Jornalista - CP 483)

Na vanguarda

De novo, a
Regionalização

A Direcção Regional do Norte do Instituto
Português da Juventude, IP (IPJ) está a organizar
mais uma edição do Concurso de Postais "N" de
Natal.

O tema do concurso é o Natal. Podem concorrer
jovens em 2 escalões etários diferentes - dos 12
aos 17 anos e dos 18 aos 30 anos, de
nacionalidade portuguesa ou residentes em Por-

IPJ/Norte promove concurso de
postais "N" de Natal

tugal.
Os trabalhos admitidos a concursos podem

ser elaborados individualmente ou em grupo, no
máximo 2 postais por concorrente.

Refira-se, a propósito, que a edição deste ano
foi alargada até aos 30 anos.

Os prémios a atribuir são máquinas fotográficas
digitais aos 3 primeiros classificados de cada faixa

etária, bem como ao prémio especial "Natal
ecológico".

Os trabalhos a concurso deverão ser enviados
para a Direcção Regional do Norte do Instituto
Português de Juventude até ao próximo 4 de
Dezembro.

O regulamento do concurso pode ser
consultado em www.juventude.gov.pt
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postos de venda autorizadosARCOZELO
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

… E, a folha do calendário, (ciclo político)
Se virou, com evidência! (vitória expressiva)
- PARABÉNS… d' Aniversário, (2. Nov. 2009)
Em Gaia, na Presidência. (4.º mandato)

"Menezes (…), é o Maior (…)"! (em Gaia e, não só)
- Diz o "Hino da Glória"! (hino da campanha)
Foi (e será) o Melhor, (edil gaiense)
Segundo reza a História. (a história não se apaga)

Porque pôs "Gaia na Frente" (e no mapa de Portugal)
- Ao Luís… nosso Presidente, ("Com Obra Feita")
Um Abraço de respeito. (do autor, abnegadamente)
Na Nação… bem projectado, (a nível nacional)
Merece ser Consagrado, (é o mandato da consagração)
Em Gaia… "Príncipe Perfeito"… (merece uma estátua)

… (Tal como D. João II,
Que, outrora, foi leal,

Rei do nosso Portugal:
- Um Grande Império do Mundo!)

José Duarte Amaral

Menezes…
O "Príncipe Perfeito"

Um século de trabalho, amizade,
Momentos  de contradições,

Algumas  aflições.
O tempo voou! Ficou a saudade!

Membros da Direcção,
Membros da Assembleia Geral. . .

Deram ao clube o coração. . .
Sem esquecer, também, o Concelho Fiscal.

A Junta de Freguesia,
A Câmara Municipal

E empresas tiveram a cortesia
De ceder um contributo especial. . .

Para o nosso Latino crescer!
Os sócios também colaboraram

E ninguém poderá esquecer
Os belos anos que já se passaram.

Concursos, desporto e dança,
Convívios música, poesia;

Aqui ninguém se cansa
E consegue esquecer a nostalgia.

Teatros, exposições;
Festas populares,

De vez em quando reuniões!
ÀH! Que lufada! Mudámos de ares!

Pode-se conviver no bar,
Beber um café, ver a televisão,

Observar. Ler e versejar,
Enfim. . . estar sempre em acção.

No nobre salão. . .
Sentimos o aroma das rosas. . .
Que nos leva à recordação. . .

Daquelas horas tão Formosas!

No pátio há festa no São João,
São Pedro e Santo António.

Mas quando se perde o coração. . .
Vai - se parar ao matrimónio!

Muitos homens continuam a plantar
O jardim que jamais deixará de florir,

Que outros tiveram de deixar.
Mas o LATINO nunca poderá partir!

Isabel Andrade Monteiro

ficha de assinatura

enviar cheque para:

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

4430-206 vila nova gaia
informações:

notíciasdegaia@net.novis.pt

nome _______________________
_____________________________
morada _____________________

código postal ________________

telefone _____________________

localidade ___________________

assinatura
anual:

15,00 euros

CENTENÁRIO DO CENTRO
DEMOCRÁTICO

D´INSTRUÇÃO LATINO COELHO
(COIMBRÕES - VILA NOVA DE GAIA)
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(1) PORTUGAL
Seis selos de 0,32 • - 0,57 • - 0,68 • - 0,80 • e 1.00
• dedicados  a "AS MULHERES DA REPÚBLICA"

MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
PORTUGAL

FILATELIA

Três selos de 0,32 • - 0,47 • - 0,68 • dedicados ao
"CORREIO ESCOLAR".

Seis selos de 0,32 • - 0,57 • - 0,68 • - 0,47 • - 0,80
• - 1,00 • dedicados ao PALÁCIO DE BELÉM.

Dois selos de 0,32 • - 0,47 • - 0,68 • - 0,80 • - 0,50
• - 1,00 • dedicados ao tema NATAL

Cinco selos de 0,32• - 0,68 • - 0,80 • - 1,00 • - 2,00
• aos CINCO SENTIDOS.

Carimbos   comemorativos   da   1a   MOSTRA
FILATÉLICA "PÉROLAS   DO ATLÂNTICO" 475 ANOS
DE ANGRA DO HEROÍSMO apostos no dia 13/11/
2009.

Carimbos comemorativos da FEIRA DA GOLEGÃ
apostos no dia 14/11/2009.

(2) ISLÂNDIA
Dois selos de 95 e 160 ISK dedicados a
"REBANHOS DE OVELHAS", a lã é reconhecida
mundialmente pela sua qualidade.

Dois selos dedicados ao tema NATAL e um outro
de 45K

(3) FRANÇA
Seis selos de 0,56 • dedicados ao tema
"BONECAS.

(4) ITÁLIA
Três selos de 0,60 0,65 • - 3,30 • dedicados ao
tema NATAL, ao 130° ANIVERSÁRIO DA RELAÇÕES
DIPLOMÁTICAS ENTRE ITÁLIA E BULGÁRIA, um
selo de 3,30 • dedicado aos "CORREIOS DE
ITÁLIA".

(5) ESPANHA
Dois selos de 2,70 • dedicado ao tema
COGUMELOS e outro de 0,32 • dedicada ao
CENTENÁRIO REAL DA FEDERAÇÃO ESPANHOLA
DE FUTEBOL.
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Sexta-feira. Final do dia. 20 de Novembro.
Abriram-se as portas da mostra que celebra a mais
famosa saga da história do cinema, com peças
únicas e exclusivas que vão estar patentes em
1200 m2 de área.

Universo Star Wars é fruto da dedicação e do
trabalho de três apaixonados da saga criada por
George Lucas, que desde há 32 anos coleccionam
as peças que pela primeira vez aparecem juntas
numa única mostra.

 O espaço onde decorre o evento, na praça do
Eixo Atlântico, junto ao El Corte Inglés Gaia Porto,
vai estar dividido em duas áreas principais, a Azul
e a Vermelha.

A área Vermelha
 Miguel Ángel Cruz Sedeño e Jorge Jimenez

Parra são os responsáveis pela mostra Vermelha,
que é constituída por mais de mil peças, que
contam muita da história de Star Wars.

 São 300 m2 onde é possível ver uma ampla
gama de material vintage, ou seja, todo aquele
que foi colocado no mercado entre 1977 e 1985. O
destaque vai para peças como o primeiro artigo

Universo Star Wars bem perto de si

de merchandising que a marca Kenner lançou no
mercado, na altura da estreia do primeiro filme da
saga. Artigos como bustos, estatuetas, réplicas de
naves, capacetes restaurados e dioramas, entre
muitas outras completam a colecção.

Para eles Star Wars é muito mais do que um
simples hobby, que partilham com as profissões
que desempenham.

A área Azul
 O Episódio 1 de Star Wars vai ter um destaque

muito especial, para celebrar o décimo aniversário
da estreia de "A Ameaça Fantasma" em 18 de
Setembro de 1999 (1 de Outubro em Portugal).

O público vai poder apreciar várias vitrinas, com
dioramas de um nível de detalhe incrível com
Micromachines e naves à escala, da colecção Ac-
tion Fleet, todos estes relacionados com o filme.

São peças raras, extremamente difíceis de
conseguir devido à exclusividade da série que foi

lançada no mercado no Natal de 99. Segundo
Luismi Alonso, o proprietário da colecção, quem
sabe esta não seja a primeira vez que se vê no
mundo a colecção completa de Micromachines do
Episódio 1, montada numa vitrina com tudo o que
foi colocado no mercado relacionado com este
episódio, assim como todos os dioramas da Ac-
tion Fleet correspondentes a esta colecção, que
desapareceu em 2001.

 Por ser a primeira vez que esta mostra está
patente em Portugal, Luísmi Alonso quis preparar
um presente especial para o público do Grande
Porto, criando uma vitrina especial dedicada
exclusivamente a Ralph McQuarrie, criador dos
desenhos conceptuais da trilogia clássica, assim
como de inúmeros elementos de merchandising
e postais, entre outros. Nesta vitrina vai ser possível
ver alguns dos seus desenhos, numa ampla
selecção de imagens e logótipos criados de 1977
até 83.

  Animação
A animação vai ser uma constante até ao dia

31 de Dezembro, com a Escola de Jedi a marcar
presença diária. Durante a semana, ao fim da tarde,
os cavaleiros Jedi vão combater as forças do mal,
coadjuvados pelos pequenos fãs que se vão iniciar
nas "artes" Jedi. As actuações decorrem ao fim da
tarde, estando marcadas para as 18.00 e as 19.00
horas. Nos fins-de-semana e feriados as
actuações acontecem ao meio-dia e às 18.00
horas.

 Universo Star Wars completa-se ainda com
uma área de venda unicamente dedicada à série,
onde os fãs vão poder encontrar inúmeras peças
exclusivas que lhes permitirão ampliar as suas
colecções. No entanto, a área de venda não se
esgota em material específico de coleccionador,
podendo ser encontrado o brinquedo mais
simples, o presente ideal para este Natal. Tudo
sob o conceito Star Wars.


