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O orçamento da Câmara de Gaia para 2010
está fixado em 288 milhões de euros, cerca de 11
milhões inferior ao do ano que está prestes a findar.
O Plano e Orçamento Municipal foi apresentado,
no passado dia 21, pelo vice-presidente da
autarquia e aprovado, dois dias depois, em reunião
do executivo.

"As limitações impostas por uma significativa
quebra das receitas obrigam a redução do
orçamento. É um plano que prevê a reorganização
estratégica e o investimento sustentável e
reprodutivo", justificou Marco António Costa,
acrescentando a necessidade de se "continuar a
apostar na captação do investimento através da
Amigaia, Inovagaia e Energaia".

Com 32 milhões de euros destinados para a
amortização do passivo - 15 dos quais afectos às
empresas municipais -, destaque para o arranque
dos projectos Encostas do Douro e ligação da
Avenida da República à orla marítima, bem como
a aposta na educação, criando-se aqui uma
direcção municipal que acompanhará a

Orçamento municipal desce
para 288 milhões

Plano para 2010 é inferior ao do ano que

agora finda. Aproveitar verbas do QREN,

concluir projectos público-privados,

Acção Social e Mobilidade são prioridade

para a Câmara de Gaia

construção dos cinco Campus Escolares, a
requalificação de antigas escolas para fins sociais
e os actuais projectos em andamento, como
quadros interactivos e manuais escolares.

Tendo como prioridade o aproveitamento das
verbas do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN), a câmara contabiliza 99,1
milhões de euros em projectos de investimento
no concelho. Outro enfoque reporta-se ao
assegurar a conclusão das iniciativas público-
privadas. "Este vai ser um ano de fazer obra com o
dinheiro dos outros", observou o autarca, tendo
como exemplos a marina, o teleférico, oito parques
de estacionamento e o cais cultural de Gaia.

150 empreitadas previstas
Apesar de haver redução no orçamento, o vice-

presidente sublinhou que isso não afectará
dossiês que para a edilidade são essenciais no
enquadramento socioeconómico actual. E um
deles é a Acção Social. Novo centro de reabilitação
de Valadares, centro de saúde da Madalena, Vilar
do Andorinho e Carvalhos, Cartão Cidadão Sénior,
Centro Social da Afurada e continuar a persuadir o
Governo para lançar o concurso para a construção
do novo Centro Hospitalar de Gaia são matérias
prioritárias.

No que respeita à habitação, a câmara quer
concluir o investimento no programa Pró-Habita,

as reabilitações de Vila D'Este e Cabo Mor e
"adquirir alguns edifícios à Caixa Geral de
Depósitos, destinando-os à habitação social".

Sobre a mobilidade, pretende-se que a
edilidade tenha um papel activo na definição de
uma melhor estratégia de transportes públicos,
contando para tal com o prolongamento da linha
do Metro e ainda novas vias de comunicação, como
a Via Panorâmica (Candal à Beira- Rio), a Via do
Centro Histórico (Serpa Pinto à VL-9) e construção
da ciclovia no projecto da Avenida da República
até ao Mar.

Ao todo são "150 as empreitadas previstas" no
orçamento para 2010. Entre elas, destaque ainda
para novos espaços verdes (Parque da Ponte Maria
Pia e alargamento do cordão dunar), construção
das esquadras da PSP em Canidelo e Valadares
e edificação do Centro de Alto Rendimento
Desportivo do Parque da Cidade.

Relativamente aos orçamentos das empresas
municipais, ainda por apresentar, Marco António
Costa vinca a ideia de que estas "vão ter de fazer
mais com menos verbas", até porque impõe-se a
"contenção". E porque "rigor" e "inteligência são
as palavras de ordem, será criado no próximo ano
um gabinete de auditoria interna. O objectivo é
chegar a 2011 com uma dívida na ordem dos 171
milhões de euros, sem ser quebrado o nível de
desenvolvimento concelhio dos últimos anos.
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Editorialeditorial

Farmácia

Ibérica
Director Técnico:
Dr. José Manuel
Assunção Rocha

Rua da Igreja, 777
4415-106 Sermonde

Tel. 227 457 172
Fax. 227 457 173

Fabricantes de todo o tipo
de Sacos de Papel em Tamanho e Feitio:

Sacos para Correspondência
Sacos para Boutique

Lugar de Fontes – SERZEDO – V. N. de Gaia
Apartado 1013 — 4416-801 GRIJÓ

Telefone: 22 753 71 70 Fax: 22 753 71 79

Próspero 2010

Feliz 2010

PRODUTOS DE QUALIDADE QUE
DÃO CONFIANÇA AOS SEUS

ESTIMADOS CLIENTES

Telefone: 22 782 00 21

Padaria e ConfeitariaPadaria e ConfeitariaPadaria e ConfeitariaPadaria e ConfeitariaPadaria e Confeitaria
Central do Sardão, Lda.Central do Sardão, Lda.Central do Sardão, Lda.Central do Sardão, Lda.Central do Sardão, Lda.
Próspero 2010

Rua Colégio do Sardão, 646 - OLIVEIRA DO DOURO
4430-361 VILA NOVA DE GAIA

LOJA 1: ESPINHO: Rua 19, n.º 242
Telef.: 227 343 056 lllll Fax: 227 319 644

LOJA 2: ALBERGARIA-A-VELHA: Rua 25 de Abril
(Junto às Piscinas) lllll  Telef./Fax: 234 525 232

Casa   RomeuCasa   RomeuCasa   RomeuCasa   RomeuCasa   Romeu
Oculista  VitóOculista  VitóOculista  VitóOculista  VitóOculista  Vitó

N.º 1  EM  SERVIÇOS  ÓPTICOS

Competência * Honestidade * Bom Gosto

Rua 19, n.º 230
4500-255 ESPINHO
Telm: 913 848 821

DECORAÇÕES E ARTIGOS PARA BRINDES

Executamos Projectos
para remodelação de interiores
Temos equipa especializada

www.oculistavito.com  l l l l l comercial@oculistavito.pt

Feliz 2010

Insistir e resistir
Já aqui há alguns dias falei da TV

americana Fox News, que no nosso país só
conseguimos ver em alguns operadores cabo.
Navegando pelo seu site, uma imensa oferta
informativa passa pelos nossos olhos.
Destaco, por exemplo, a notícia da descoberta
por arqueólogos de uma casa dos tempos de
Jesus, em Nazaré. Uma informação que
procurei pelos nossos jornais on line sem
sucesso. Depois uma informação variada,
sobre noticiário internacional, e no caso das
notícias nacionais, não rodam todas em torno
do presidente Obama.

Que diferença para os nossos media on
line! Pouca informação, muitas vezes
ideologicamente manipulada, alinhados
respeitosamente com o poder e esse sempre
presente lixo dos comentários às notícias, de
energúmenos, ou ao serviço do poder ou ao
serviço da mais reles estupidez. Seria esperar
demasiado uma melhoria significativa dos
nossos media: caminham, como jovial e
distraidamente o faz o nosso pobre país, para
um caminho pouco esperançoso. Por isso é
importante continuar a insistir e a resistir.

Artur Villares

A McDonald's abriu um novo
restaurante em Gaia, no dia 28 de
Dezembro. Situado na freguesia de
Mafamude, o novo restaurante visa
reforçar a presença da marca nesta
localidade.

O novo restaurante McDonald's
conta com uma equipa de 80
elementos, recrutados localmente,
gerida por Paula Amaral, gerente
McDonald's que assume agora um
novo desafio dentro da empresa, onde
iniciou a carreira como funcionária há
16 anos.

É um espaço criado a pensar nos
gaienses, de modo a proporcionar-lhes
uma oferta diversificada de produtos de
qualidade, confeccionados segundo
rigorosos procedimentos de
segurança alimentar, e com um serviço
simpático e eficiente, num espaço com
uma decoração actual. Outra vantagem
deste restaurante é a llocalização, pois

de funcionamento das 10h às 2h.

Sobre a McDonald's
A McDonald's é líder mundial na área de

restauração de serviço rápido, com mais de 30 mil
Restaurantes em mais de 120 países. Em Portu-
gal, a McDonald's tem 129 Restaurantes, 80 por
cento dos quais geridos por empresários locais.

está situado numa zona do concelho com elevado
tráfego e forte densidade populacional.

A pensar nos mais novos, este novo espaço
contempla ainda um Ronald Gym Club. Aqui, as
crianças podem praticar diversas actividades, que
incluem vários tipos de jogos.

Trata-se do segundo restaurante com serviço
de McDrive® em Vila Nova de Gaia, com um horário

McDonald's abre novo
restaurante em Gaia
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ConfeitariaConfeitariaConfeitariaConfeitariaConfeitaria
OásisOásisOásisOásisOásis

De: José Serafim Cancela & Silva Lda.

Av. da Igreja, 200 - 4415-593 Crestuma
Telm. 917 796 890

Serviço de Café e Snack Bar
Pastelaria Variada
Aberto Diariamente

Feliz Ano
Novo

Ervanária Flor de Lótus

Av. da Republica, 1120 - Galerias Gaivota
Loja 7 - 4430-192 Vila Nova de Gaia

Telefone/Fax: 223 758 055

Plantas Medicinais
Produtos Diatéticos

Feliz Ano
Novo

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

AUGUSTO LOURENÇO
TELM: 91 948 59 25

Augusto Lourenço
& Carvalho, Lda.
Mármores e Granitos

Próspero
2010

INSPECÇÕES AUTO, LDA.

Zona Industrial das Lages (junto à A29)
RUA INDUSTRIAL DAS LAGES, 145

4410-312 CANELAS Vila Nova de Gaia
TEL. 227 122 345 FAX: 227 127 046

email:geral@paulicar.pt
www.paulicar.pt

Aberto 2.ª a 6.ª das 8h30 às 19h
Sábado das 8h30 às 13h

Feliz 2010

Contabilidade
Consultoria de Gestão

Projectos de Investimento
Apoio à Criação de

Empresas

Armando
Faustino, Lda.

Av. Prof. Orlando Ribeiro, 298
4400-667 Canidelo - V N Gaia
(Junto à Conforama)
Telf. 227 723 785
Fax. 227 729 641
Telem. 936 013 092
Email: ajf@afconsulting.mail.pt

Próspero
2010

ORLANDO LIMA
OLIVEIRA

D e n t i s t a

Rua Central Olival, 2720-1º-S/3
Telefone: 227 634 996
4415-727 OLIVAL VNG

Rua Cova Bela, 70 - CANIDELO
Telefone: 227 814 227
4400-428 Vila Nova Gaia

Trata Boca e Dentes Artificiais

Feliz 2010

PS lança Joaquim Couto na
corrida à Câmara Municipal

Morreu o Mestre Jaime Isidoro
O pintor Jaime Isidoro, faleceu ontem

de madrugada no Porto. Nascido no Porto
em 1924, Jaime Isidoro manteve em paralelo
com a carreira de pintor uma vasta acção
de animador cultural, galerista, professor,
estando ligado a momentos fundamentais
da história das artes plásticas na cidade
do Porto e no país.

Nos últimos tempos, o artista mantinha
uma estreita ligação ao pelouro da Cultura
de Gaia. Com um atelier instalado no
município, estava a preparar um espaço
maior e digno para consolidar a sua obra

A Comissão Política Concelhia do PS-Gaia votou por
unanimidade o nome de Joaquim Couto para encabelar a
lista socialista nas próximas autárquicas. Segundo o
presidente da estrutura local, este é "o candidato capaz
de assumir a tempo inteiro um projecto concelhio,
colocando Gaia como única prioridade na acção política,
na perspectiva de resolução dos múltiplos problemas
acumulados no concelho".

No entender do secretariado, Joaquim Couto reúne
um "conjunto de características valorizantes de uma
candidatura credível, empenhada e vencedora",
assumindo um "projecto de desenvolvimento para o
concelho de Gaia, dando um grande enfoque às questões
sociais e ao desenvolvimento homogéneo do concelho, áreas que sempre privilegiou na
acção política". Mais: "Esta acção passará por uma relação saudável com os outros
municípios da Área Metropolitana, nomeadamente com o Porto, ultrapassando o clima de
conflitualidade actualmente instalado e que prejudica os cidadãos", afirmou Eduardo
Vítor Rodrigues.

O socialista ocupa actualmente cargo de deputado na Assembleia da República,
mas o trajecto político é bem mais vasto. Couto já ocupou o cargo de Governador Civil do
Porto e de presidente da Câmara de Santo Tirso. Enquanto médico, o socialista exerceu
a profissão largos anos em dois Centros de Saúde de Gaia e no Hospital Santo António,
no Porto. Joaquim Couto para além de deputado na X Legislatura, acumula funções
enquanto presidente do Conselho de Administração da empresa Mediana - Sociedade
Gestora de Imagem e Comunicação, bem como membro do Conselho de Administração
da Clitirso - Clínica Médico Cirúrgica Santo Tirso.

A formalização da candidatura deverá ser feita durante no final do mês de Fevereiro,
ou no princípio de Março, altura em que será divulgado o nome da socialista que vai
encabeçar a lista à Assembleia Municipal.

e, por inerência, a sua memória. Uma grande exposição de Jaime Isidoro esteve patente
na Casa Museu Teixeira Lopes, de Dezembro de 2006 a Janeiro de 2007, sendo
posteriormente homenageado pela autarquia com a atribuição de Medalha de Mérito.

Associou o nome a uma das principais vias estruturantes do concelho, na freguesia
de Serzedo. Curiosamente, o último número da revista municipal da Casa da Cultura
exibia uma obra original que o mestre Jaime Isidoro tinha criado especialmente para
aquele efeito.

A CDU - Coligação Democrática Unitária apresentará hoje o nome da primeira candidata
às eleições do Parlamento Europeu. Ilda Figueiredo, actual deputada ao Parlamento
Europeu, economista e membro do Comité Central do PCP, exerce ainda o cargo de
Vereadora na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Eleita no Parlamento Europeu desde 1999, Ilda Figueiredo é vice-presidente do Grupo
Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica e vice-presidente da
Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, entre outras responsabilidades. A comunista
é a número um da lista da CDU desde as europeias de 1999.

Nas europeias de 2004, a CDU elegeu dois representantes, com 9,1 por cento dos
votos, menos 1,2 do que obteve em 1999, ano em que também elegeu dois deputados.

Ilda Figueiredo candidata da
CDU ao Parlamento Europeu

Aconteceu em 2009...
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CONSULTÓRIO
Praceta Colégio Gaia 362,1º-Dtº -Fte.    4400-090 VILA NOVA DE GAIA

Tlf.: 223 799 229

C L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C A
DENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIA
Marquês Sá da Bandeira, Lda.

Dr. Jorge Papiniano

  IMPLANTOLOGIA  
  ORTODONTIA  

  PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL  
  BRANQUEAMENTOS  

Feliz 2010

Autarquia distribui subsídios
culturais

Aconteceu em 2009...

Cerca de 38 mil euros foram entregues
a quatro colectividades de Canidelo:
Associação Recreativa de Canidelo,
Associação Recreativa e Cultural da
Alumiara, Rancho Folclórico de Canidelo e
Cale-Estúdio Teatro. Estas instituições
exemplares que têm desenvolvido um
serviço cultural em Canidelo de relevo,
elevando o nome da freguesia.

Estas verbas agora protocoladas
referem-se ao ano de 2008. Coube ao
presidente da câmara explicar a demora:
"Este ano não nos atrasamos. Achamos
que não fazia sentido celebrarem-se os
protocolos sem que as verbas não fossem disponibilizadas na mesma altura. Foi o que
aconteceu". O importante é que o documento assinado permite o imediato levantamento
das verbas, assegurou Filipe Menezes.

No dia seguinte foi a vez das colectividades de Santa Marinha assinar acordos com
a autarquia. À freguesia coube uma fatia de mais de 36 mil euros, embora o valor possa
vir a ser aumentado. "Nalguns casos poderá haver um reforço de 30 a 40% para que se
possam melhorar equipamentos ou infra-estruturas", salientou Menezes.

Coube ao vice-presidente entregar os acordos com as instituições culturais de
Mafamude. Na freguesia foram distribuídos perto de 30 mil euros.

Em Gulpilhares, Menezes contemplou a Associação Recreativa de Francelos, o
Centro de Artesanato, o Coro de Gulpilhares, o Fórum Cultural, o Teatro Amador de
Gulpilhares e a Associação Cultural. Paralelamente, o edil salientou os dois milhões e
meio de euros que vão ser gastos na freguesia, "um grande esforço para o lançamento
de uma transformação profunda na rede viária" gulpilharense.

Vilar do Paraíso também já foi contemplada. As colectividades subsidiadas foram
Associação Cultural e Recreativa 'Os Amigos Vilarenses', Associação Recreativa "En-
tre-Parentes", Associação Recreativa de S. Martinho d´Além, Grupo Dramático de Vilar
do Paraíso, Rancho Folclórico de Vilar do Paraíso e Academia de Música de Vilar do
Paraíso. Também esta freguesia vai receber novos equipamentos. Menezes anunciou o
Centro Social, o Centro Cívico e Pavilhão Gimnodesportivo, no Parque de São Caetano.
Quanto ao Auditório - há muito reivindicado pela junta vilarense - Menezes garante que
"não irá cair" no esquecimento, mas não para já.

A câmara municipal prevê gastar cerca de 500 mil euros do orçamento nos protocolos
assinados com as colectividades das 24 freguesias do concelho. Marco António Costa
referiu ainda que, após os protocolos culturais, a autarquia pretende copiar a iniciativa,
desta vez junto das instituições de cariz humanitário.

Recorde-se que, recentemente, em reunião de câmara, a CDU manifestou algum
desagrado pela demora em entregar estes subsídios. Ilda Figueiredo lamentou que "só
agora, em finais de Janeiro de 2009, a maioria PSD/PP tenha apresentado uma proposta
concreta quanto aos apoios às Colectividades de Cultura e Recreio respeitante a 2008".
A vereadora considera que para "além de tardia, esta proposta peca por os montantes
nela previstos não terem sido actualizados face aos valores atribuídos em 2007".

Mais um pólo dinamizador
instalado na beira-rio

"300, 400 ou 500
pessoas por dia vão cir-
cular pela beira-rio", agora
que a empresa municipal
de Gestão Urbanística e da
Paisagem Urbana de Gaia
se instalou parte não monu-
mental do Convento Cor-
pus Christi. Cabe aos
investidores privados
"pegar no testemunho e
promover o
desenvolvimento". Esta
vontade reconhecida do presidente da Câmara Municipal de Gaia está ancorada no
trabalho dos últimos mandatos, mas também no que vai ser concuído ainda durante
2009, nomeadamente, "o Cais Cultural, o Yeatman Hotel (investimento Fladgate) e o
teleférico". Quanto a este último investimento, para além de ser um meio de transporte
entre a estação do metro do jardim do morro e a cota baixa do cais de Gaia, vai servir
como ex-líbris para o turismo, em especial o que está ligado às caves do vinho do Porto.

Paralelamente, vão ser construídos três parques de estacionamento, envolvendo
cerca de 600 lugares, de modo a atenuar carências existentes, especialmente no verão.

Luís Filipe Menezes aproveitou a cerimónia para dar a conhecer o futuro da Gaiurb,
já que, devido à conjuntura nacional e internacional, a empresa só fará sentido com
outra dimensão. É preciso "cativar receitas próprias", explicou. "Não há razão para esta
empresa municipal não entrar no mercado, com a mesma competitividade de outras".
Claro que, apesar de se procurar fonte de receita, os preços praticados deverão ser
sociais.

Centro de Alto Rendimento apoia
ténis de mesa e taekwondo

Com o lançamento da primeira pedra
do Centro de Alto Rendimento de Gaia, o
município vai receber as elites do ténis de
mesa e do taekwondo. O ténis de mesa
terá ao dispor uma nave com nove salas
de jogo, salas de formação, musculação,
staff, balneários com sauna e
hidromassagem, gabinete médico e uma
bancada com capacidade para 128
lugares. Já para o taekwondo estará disponível um edifício com balneários próprios,
salas de staff e gabinete médico.

O centro será construído nas imediações do Parque da Lavandeira, correspondendo
a um investimento de quatro milhões de euros. Esta construção deve-se à assinatura de
um protocolo entre Luís Filipe Menezes e o Instituto do Desporto de Portugal, tendo os
terrenos contíguos sido cedidos pela Câmara Municipal de Gaia.

As outras modalidades como o andebol, basquetebol, futebol, patinagem, voleibol e
desporto adaptado à deficiência intelectual não foram esquecidos. Para estas modalidades
foram assinados protocolos de comparticipação para incentivar a inscrição de jovens.

R. Escultor Alves Sousa, 383
(frente cemitério Vilar Andorinho)
4430-393 VILAR ANDORINHO
Tels: 227 822 836/ 7
Fax: 22 7877963
farmamarques@netcabo.pt

PROPRIETÁRIA E DIRECTORA TÉCNICA:
Dr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do ValeDr.ª Margarida de Oliveira Marques do Vale

FARMÁCIA
MARQUES

* Dermofarmácia e cosmética  *  Higiene Oral  *

Puericultura e alimentação infantil  *  Pesagem de

bebés e adultos  *  Produtos Naturais  *  Veterinária  *

Mediação de Tensão Arterial  *  Glicose, colestrol total,

HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico, ureia,

hemoglobina, hematócrito, eritrócitos, PSA (próstata) *

Feliz 2010

HORÁRIO
2ª a 6ª Feira – 8:00 às 20:00

Sábados – 9:00 às 18:00
Não encerra à hora

do almoço
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ESPECIALISTAS EM:
FABRICO, REPARAÇÕES E

RECONSTRUÇÕES DE RADIADORES
DE QUALQUER TIPO

R. Fonte Velha, 71 — GULPILHARES — 4405-645 VILA NOVA DE GAIA
Telefs: 22 762 49 91 / 22 753 71 47 Fax: 22 753 14 47

AUTO RADIADORES E. L. G.

uuuuu COM RECOLHA E ENTREGA AO DOMICÍLIO uuuuu
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J. NOGUEIRA  LUBRIFICANTES, LDA.
Lubrificantes Industriais

Papéis de Filtro
Revestimentos PVC

Rua das Moutadas, 459 - Gulpilhares - 4405-665 V. N. Gaia
Telef: 227 539 359 * Fax: 227 530 940

Feliz 2010

OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS

GARAGEM  LISBOA , LDA

Rua Nova de Bustes, 80
S. Paio – CANIDELO
4400-515 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 22 781 35 39

Feliz 2010Travessa do Pereirinho, 106 — Telefone e Fax: 227 622 775
GULPILHARES  –  4405-688 VILA NOVA DE GAIA

Alcino Pinto Martins
Reparações Gerais

em Automóveis
com Estação de Serviço

Feliz 2010

Crise e Magia no Egg Parade
A edição deste ano do concurso Egg Parade teve como principais temáticas a crise

e a magia. Ovos de 40 a 70 cm foram decorados por estudantes das escolas de Gaia e
analisados pelo júri do concurso na passada terça-feira.

No júri estavam presentes o Vereador do Pelouro Vereador da Cultura de Gaia, Mário
Dorminsky, o vereador Jorge Patrício, artista plástico arquitecto e vice-presidente dos
Artistas de Gaia, o comissário da iniciativa, o jornalista Agostinho Santos, artista plástico
e presidente dos Artistas de Gaia, e a artista plástica e docente de educação visual
Isabel Mourão Alves.

A "Crise", uma composição da Escola Inês de Castro arrecadou o primeiro prémio. O
2º lugar foi atribuido a "Magic Egg" criado pelos alunos do Colégio dos Carvalhos, núcleo
do ensino básico. O 3º lugar foi alcançado pelo Colégio da Bonança com "World Crisis".

Receberam mensões honrosas o Colégio de Gaia e a Escola E.B. 2.3 Valadares,
sendo o último um trabalho realizado por alunos autistas.

Incêndio nos terrenos da
J. Camilo na Madalena

No passado dia 27 de Março, um incêndio consumiu parte dos terrenos que a
empresa J. Camilo possui na freguesia da Madalena.

No combate ao fogo estiveram presentes três corporações de bombeiros - Valadares,
Coimbrões e CBS Gaia - e 18 homens, durante mais de uma hora e meia.

Segundo o NG apurou no local, junto do sub-chefe Nunes, não se conhece o motivo
que terá originado este fogo. Mas o facto do terreno estar muito seco e o vento moderado
foram motivos suficientes para que se propagasse rapidamente.

Curiosamente, esta é uma das 26 parcelas de terreno que a Câmara de Gaia pretende
expropriar para requalificar a marginal da Madalena. Há dias, a J. Camilo viu o tribunal
dar-lhe razão relativamente a uma providência cautelar que contestava judicialmente a
expropriação de um terreno com 50 mil metros quadrados.

Com efeito, o tribunal deferiu o pedido de suspensão da deliberação camarária que
declarou a utilidade pública a expropriação das parcelas. Ainda assim, esta providência
inibe a opção camarária de dar continuidade ao projecto inicial de requalificação marítima
madalense. Este projecto envolve 3,7 milhões de euros de apoio de fundos comunitários.

Águas de Gaia completa
década de profícuo trabalho

12 de Abril de 1999. Vila Nova de Gaia.
Constituição da primeira empresa munici-
pal. Águas de Gaia. Objectivo:
"abastecimento de água e prestação de
serviço de saneamento".

12 de Abril de 2009. Vila Nova de Gaia.
Um município diferente. "10 anos de
actividade que trouxe ao concelho
qualidade ambiental, melhor qualidade de
vida e a certeza de que as necessidades
básicas de água e saneamento estão
asseguradas por um serviço de
excelência".

Para tal, a Águas de Gaia investiu mais
de 187 milhões de euros, sendo que a maior
fatia - 146,5 milhões - foi direitinha para o
saneamento.

No final de 2008, a taxa de cobertura
da rede pública de abastecimento de água
atingia os 92,7% do território gaiense,
servindo mais de 128 mil clientes. Mais: de
47,2%, a empresa reduziu para cerca de
13% a taxa de perdas de água na última
década.

O sistema de abastecimento é
constituído por 32 reservatórios de água
espalhados pelo municipio com uma
autonomia de 48 horas. Em média, por dia,
são distribuídos 40 mil m3 de água de
qualidade garantida.

Águas de Gaia não vai ser
privatizada

No futuro, a acção da empresa mu-

nicipal vai ser alargada a outras
competências, potencialmente, ligadas ao
ambiente e à problemática dos resíduos
sólidos. Pelo menos esta é uma vontade
do presidente da câmara de Gaia. No
entanto, até agora, tudo está ainda a ser
estudado.

Certo é que a Águas de Gaia não será
privatizada. Filipe Menezes já confirmou
que vai manter-se empresa municipal, pelo
menos enquanto ele liderar a autarquia. O
vice-presidente garantiu ainda que todos
os postos de trabalho não correm riscos.

José Maciel é o rosto mais exposto da
Águas de Gaia. Porém, salienta que o
sucesso desta década "deve-se ao
esforço de todos os trabalhadores e da
relação que fazem questão de manter com
a comunidade". Por isso mesmo, os
festejos do 10 aniversário se viraram para
estas duas alas.

Os funcionários - cerca de 300 -
reuniram-se num jantar em perfeita
confraternização. Os gaienses foram
convidados a participar na 1ª edição do
Grande Prémio de Atletismo Águas de Gaia
que contou com cerca de 1000
participantes do norte do país.

Paralelamente, foi lançado o livro
"Viagem Sublime - Margear por Gaia", de
António Canelas, que reúne 108
fotografias  a preto e branco da orla
marítima de Gaia, em especial da acção do
passadiço na paisagem.

Aconteceu em 2009...

projectos, instalações e reparações eléctricas

Instalações eléctricas

Ar condicionado e ventilação

Telecomunicações / Domótica / Automação Industrial

António Ferreira
919 191 147

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

Próspero 2010
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Rua dos Panaçais, 241

4415-287 PEDROSO VNG

Telem. 919 945 678

MANUEL MELO
Executa todos os tipos de pintura e lacagens
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
«CAPITAL DO VINHO DO PORTO»

Rua Cândido dos Reis, 545
4400-075 VILA NOVA DE GAIA

Telef.: 22 374 67 20
Fax: 22 374 67 29

Cemitério: 223 751 049

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

Um Ano Novo cheio de Paz,

Saúde e Propsridade a todos os

gaienses e em especial à

comunidade de Santa Marinha

JANELAS BETA
ACESSÓRIOS CAIXILHARIA / ALUMINIO

PEÇAS TÉCNICAS PARA INDÚSTRIA

Rua Norton de Matos - Gulpilhares Apartado 55 Valadares
4406-901 Vila Nova de Gaia  Telef. 227 536 110  Fax 227 536 116

www.proclima.pt   -   email: proclima@proclima.pt
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Crianças animam 25 de Abril
Este ano, as comemorações do 25 de Abril foram diferentes. Saiu das 'paredes

ancestrais' do salão nobre da câmara municipal e não se limitou aos discursos de
circunstância. O local escolhido para a cerimónia foi o Pavilhão Municipal de Gaia que
encheu por completo com as crianças do Coro das 'Actividades de Enriquecimento
Curricular de Gaia' e os homenageados. Mais de 1000 crianças - e muitos pais 'a
reboque' - animaram e cantaram temas infantis para os convidados.

A ideia foi boa, não fossem os discursos inadequados e pouco apelativos em
relação ao público infantil. Com toda a certeza, esta não foi uma boa experiência para as
crianças. O 25 de Abril continua a não significar nada para elas e, pior do que isso, de
nada serviu para as aproximar das responsabilizações políticas.

Como habitual nesta sessão solene evocativa do 25 de Abril, todos os grupos
parlamentares com assento na Assembleia Municipal discursaram. António Tavares
(presidente da junta de Pedroso) pelo Movimento Independente de Cidadãos de Afurada
e Pedroso; Alberto Sousa, pelo Bloco de Esquerda; o comunista Jorge Sarabando;
Sérgio Vasconcelos, pelo CDS-PP; a socialista Carla Silva; e o social-democrata António
Rocha. Quase todos longos discursos, cheios de mensagens políticas típicos destas
cerimónias. Com excepção da 'queda' do PSD, quase de certeza que o coro não 'ouviu'
uma palavra dos eloquentes discursos.

Menezes, ao contrário dos anteriores, conseguiu atrair a atenção da criançada.
"Hoje assiste-se aqui a três recordes: um coro tão grande, com tantas crianças, todas
a cantar tão bem; mil e tal crianças a aguentar tantos discursos e mesmo assim a
portarem-se bem; e o discurso mais curto que algum presidente da câmara fez numa
cerimónia do 25 de Abril".

Apelando a um jogo mais clubístico, o autarca evidenciou a tolerância e o respeito
que a revolução de 1974 trouxe à sociedade. "Apesar de serem de clubes diferentes,
vocês são amigos uns dos outros e respeitam-se. È o que acontece em Gaia. Apesar de
sermos de partidos diferentes, graças ao 25 de Abril, estamos todos juntos a combater
pelo progresso do nosso município e do país".

O presidente da câmara acredita no potencial do 'coro'. Mas para isso é importante
dar-lhes "oportunidades". Assim, certamente "vão fazer mais por Portugal". Filipe Menezes
terminou incitando a sala a aplaudir "este 25 de Abril, o da tolerância, do respeito e da
liberdade".

Coube a José Reis discursar em nome dos homenageados. "Sinto-me muito
recompensado" com esta homenagem. Ela só demonstra o reconhecimento da cidade
pelo papel relevante de cada um de nós à comunidade, nas mais distintas áreas.

O coro encerrou a cerimónia, cantando o Hino Nacional.

João Semedo é o candidato do BE
"Há muito para dizer sobre Gaia, sobre a Câmara, o

seu presidente, os seus vereadores, Há muito para dizer
sobre a forma como usaram e abusaram do poder absoluto
de que dispõem." Esta foi a primeira afirmação feita pelo
candidato do Bloco de Esquerda à câmara de Gaia, nas
próximas Autárquicas.

João Semedo é médico e aos 58 anos exerce o cargo
de deputado na Assembleia da República. È membro da
comissão política do Bloco de Esquerda e tem a cargo
responsabilidades na área da saúde e assuntos europeus
no grupo parlamentar. Agora está noutra frente. A câmara
de Gaia é a meta do bloquista. Lado a lado com outros
dois médicos - Filipe Menezes, pela coligação PSD/PP e
Joaquim Couto, pelo PS - e com a eurodeputada e vereadora do executivo Ilda Figueiredo.

João Semedo revela algumas pretensões desta candidatura para apoiar as famílias
com maiores dificuldades, nomeadamente, redução das tarifas da água, revisão das
rendas sociais, recusa dos despejos, rede de cantinas sociais, reforço do apoio às
associações de solidariedade social e apoio na aquisição de títulos de transporte público,
são algumas das propostas do Bloco. E explica: "de um lado, o combate e as propostas
contra a crise, do outro a inércia e a irresponsabilidade social. Aqui reside a diferença
que nos separa e opõe a LFM e à maioria PSD/CDS que o apoia".

"Luís Filipe Menezes é cego para a pobreza, mas tem olho vivo para os negócios dos
ricos", disse o deputado do Bloco. O actual deputado municipal Eduardo Pereira será o
cabeça de lista à Assembleia Municipal.

Bombeiros Sapadores de Gaia
celebram 170 anos

"2010 vai ser o ano de reabilitação total desta companhia, seja em recursos humanos
ou meios técnicos de protecção civil e combate à sinistralidade". Esta certeza foi deixada
pelo vereador da protecção civil no dia em que a companhia de Bombeiros Sapadores de
Gaia comemorou 170 anos de vida. Assim, dentro dois ou três meses a gestão do quartel
será entregue aos sapadores. Mas, com esta acção não devem transformar-se numa
unidade fechada, "pelo contrário, devem continuar a ser aberta à comunidade", explicou
José Guilherme Aguiar, a exemplo do que aconteceu na semana da protecção civil.

O autarca aproveitou ainda a sessão solene para reconhecer esta estrutura
respeitada e reconhecida pela sua grande eficácia, apesar dos meios humanos serem
escassos". Para além do apoio concedido às associações humanitárias, o município
destina cinco milhões de euros anuais aos Bombeiros Sapadores de Gaia.

Aconteceu em 2009...
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Rua 1º Maio 61
4430-177 VILA NOVA DE GAIA

Telf/fax: 223 796 469
Telem.  962 750 385

917 080 072
geral@auto1maio.mail.pt
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Silva Loureiro e Dias, Lda.
Serviços de Construção Civil

trolha  *  pintor  *  carpinteiro
Feliz 2010

Rua Caetano de Melo, 460 - 3.º Esq. Oliveira do Douro
4430-267 Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 752 318   *   Telemóvel: 913 089 961

Rua Domingos de Matos, 680 - 4400-120 VILA NOVA DE GAIA
Telef. e Fax: 22 781 19 24
Email: farmaciacoimbroes@gmail.com

Direcção Técnica: Dra. Carla Maria Torrão Ferreira

Especialidades Farmacêuticas

Próspero 2010

FERNANDO CARVALHO
ELECTRICISTA

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

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

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

Próspero 2010

Aconteceu em 2009...

O Regimento de Artilharia n.º 5 (RA5),
instalado na Serra do Pilar, comemorou no
dia 12 de Maio dois séculos de existência.
Curiosamente, o mesmo dia assinala a
reconquista da cidade do Porto, na altura
da 2.ª invasão francesa, na qual o RA5
teve um papel preponderante para a
defesa contra tropas napoleónicas.

Muitos foram os convidados para a
celebração. Entre eles, o tenente-general
Vaz Antunes, comandante da instrução e
doutrina do Exército, o vereador José
Guilherme Aguiar e o presidente da junta
de Santa Marinha, Joaquim Leite.

Coube ao comandante do RA5, José
Dias Gonçalves, o discurso da sessão
solene. "A presença de todos vós,
acompanhando-nos nas comemorações
do nosso dia festivo, significa para aqueles
que aqui prestam serviço, uma
manifestação de apreço que
agradecemos. Incentiva a nossa vontade
de continuar e cria-nos responsabilidades
a que procuraremos corresponder".

Segundo dados do comandante, du-
rante o último ano passaram pelo RA5
cerca de 4700 jovens no cumprimento do
Dia da Defesa Nacional. Mais: em 2008, na
área da formação de praças, o regimento

RA5 celebra Dia da Unidade

incorporou cerca de 960 formandos dos
quais 761 terminaram com aproveitamento
a formação e foram colocados à disposição
do exército.

Já em 2009, "foram incorporados 630
militares, repartidos por três cursos de
formação, terminando esta semana 0 2.º
curso, com 131 novos soldados prontos",
explicou.

A terminar, o comandante salientou que
o RA5 existe para "servir a nação, servindo
o exército, com a dedicação e o
profissionalismo que se exige aos
soldados de Portugal. Os artilheiros da
Serra do Pilar, em qualquer situação, hoje
como no passado, não deixarão de cumprir
a sua missão".

Gaia permanece azul
Pelo quarto ano consecutivo, o município de Vila Nova de Gaia arrecada 17 bandeiras

azuis, galardão de referência pela qualidade das praias. Mais: no ano em que a
Associação Bandeira Azul celebra o 25.º aniversário, Gaia permanece líder nacional no
que diz respeito ao número de bandeiras azuis que vai hastear. "Já é um hábito e não
causa qualquer tipo de surpresa. É no entanto sempre, inevitavelmente, motivo de
grande orgulho", explica o presidente do executivo autárquico.

Ainda assim, Filipe Menezes salienta que "se este 'score' é difícil de alcançar uma
vez, é muito mais complexo mantê-lo, principalmente se se considerar a grande componente
urbana que caracteriza o concelho, onde a acção humana, naturalmente predadora, é
uma dificuldade acrescida no alcance deste tipo de resultados de qualidade ambiental."

Lavadores, Salgueiros, Canide Norte, Canide Sul, Marbelo, Madalena Norte, Madalena
Sul, Valadares Norte, Dunas Mar, Francelos, Francemar, Sãozinha, Senhor da Pedra,
Miramar, Mar e Sol, Aguda e Granja são as zonas balneares de Vila Nova de Gaia que
reconquistam o galardão de excelência. Vão ainda ser erguidas bandeiras de 'Praia
acessível-Praia para todos' nos areais de Canide Norte, Canide Sul, Senhor da Pedra,
Miramar e Aguda já que têm condições especiais para receber a visita de pessoas com
mobilidade reduzida.

Motores ao rubro

Avintes garantiu pavilhão e piscina
Foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de Gaia, no passado dia 4 de Maio, o

contrato-programa entre a autarquia e a empresa municipal Gaianima, para a construção
do pavilhão e piscina municipal de Avintes.

Os equipamentos desportivos vão ser construídos nos terrenos da urbanização da
"Quinta do Baldaia", na Avenida Vasco da Gama (EN 222).

A junta de freguesia de Avintes está naturalmente satisfeita com esta concretização,
aprovada por unanimidade pelo executivo autárquico, esperando apenas que em breve
se iniciem os projectos.

De recordar que o vereador Firmino Pereira visitou as obras da rua 5 de Outubro. Na
altura, o edil em reunião com o presidente local, Mário Gomes, responsabilizou-se a
encontrar soluções para aumentar os lugares de estacionamento nesta artéria, bem
como outras situações, que muito preocupam os moradores e comerciantes, assim
como utentes, funcionários, enfermeiros e médicos do Centro de Saúde.

No passado fim-de-semana, as ruas
de Vila Nova de Gaia encheram-se de
pessoas para assistir a um evento
completamente inédito na cidade. 24 Horas
Karting Gaia 2009, assim se chamou o
projecto organizado pela Gaianima. Para
que a realização fosse possível foi
necessário o corte de algumas ruas.

Antes e durante a prova, houve a
oportunidade para os mais jovens se
divertirem com insufláveis e com outros
tipos de animações, nomeadamente animações da Escola de Karting de Baltar, de Karting
competição e animações com Paulo Martinho.

No final da prova, no 1º lugar ficou a equipa Trans Pladur, no 2º a equipa "Pastelaria
Nova Gaia" e na 3ª posição ficou a Silvil Construções, S.A. Um dos elementos da Silvil
Construções, S.A., Paulo Ferreira, demonstrou o seu agrado com o 3º lugar obtido na
prova, referindo que "foi fabuloso, porque pela primeira vez estar a correr e ficar em 3º
lugar é óptimo". Já no Domingo, para a entrega de prémios estiveram presentes José
Guilherme Aguiar, Luís Filipe Menezes, Barbosa Ribeiro e Rosa Mota.

Em declarações prestadas ao Notícias de Gaia, Luís Filipe Menezes afirmou que um
evento desta natureza tem importância para a cidade de Gaia, uma vez que "faz com
que a cidade seja falada, mobilizando as pessoas e anima o comércio numa altura de
dificuldades económicas".
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R. de Codeçais, 613  *  4415-199 Pedroso
Telf. / Fax. 227 841 960

CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS

Sousa Sousa & Gomes Lda.Sousa Sousa & Gomes Lda.Sousa Sousa & Gomes Lda.Sousa Sousa & Gomes Lda.Sousa Sousa & Gomes Lda.
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Boas Festas

Rua do Padrão, 113 - Carvalhos
4415-236 Pedroso

Tlf.  227 846 435
email: tnprado@iol.pt

www.novoprado.pt
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Fornecedores de Restaurantes
Catering, Escolas e Cafés

Rua da Bélgica, n.º 1354 - 4430-045 CANIDELO - V.N. de Gaia
Tel. 227 723 197

PÃO QUENTE * CONFEITARIA * PASTELARIA
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Grupo Casa Cristão

Deseja a toda a população um Santo e Feliz Natal

Santa Marinha: Rua Cândido dos Reis, 264 - Tel. 223 751 814
Avintes: Rua Escola Central, 537 - Tel. 227 820 351

Paços Brandão: Urbanização do Cerrado, Rua 15, n.º 53 - Tel. 227 447 695

Funerária de Avintes, Lda.
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Aconteceu em 2009...
Plano Director Municipal

finalmente aprovado
O Plano Director Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia foi apresentado no passado

dia 29 de Maio, no Edifício da Presidência.
O PDM é um planeamento que se destina a qualificar o uso do solo, que se encontra

dividido em dois tipos: o urbanizado e o que pode vir a ser urbanizado.
Com o PDM, 16,5% do total da área do concelho destina-se à urbanização. Já para

as unidades operativas de planeamento e gestão urbanística estão destinados 2898
hectares. A Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional (REN) vão
passar a representar 25% da área total do concelho.

Nesta revisão do PDM 36% do solo é não urbano, isto corresponde a 6080 hectares.
No campo da mobilidade o plano rodoviário nacional está quase completo. Serão

criadas novas redes de estradas, sendo os veículos pesados os mais beneficiados
porque não terão de passar pelo centro da cidade ou dar uma grande volta pelas
periferias para se dirigirem, principalmente, ao Porto de Matosinhos.

A revisão pública do PDM decorreu entre 18 de Dezembro de 2008 e 12 de Fevereiro
de 2009 e contou com 922 participações entregues, o que equivale a três vezes mais as
revisões feitas no Porto ou na Maia.

A maioria dos participantes foram proprietários e a freguesia que teve maior
intervenção foi a de Pedroso. O grande tema abordado nesta revisão foi a requalificação
da categoria do solo, seguida da reapreciação do perímetro e em terceiro a RAN. De
todas as sugestões 44% não foram aceites, 24% foram aceites e cinco por cento era
material não respeitante ao conteúdo do plano.

A apresentação do PDM terminou com a participação do administrador da Gaiurb,
engenheiro Mota e Silva que iniciou a intervenção felicitando a equipa da empresa
municipal pelo esforço na realização deste plano.

O PDM começou há oito anos, mas teve que ser interrompido por questões políticas.
Segundo o administrador da Gaiurb este plano teve "muito contacto com o terreno e

com as populações". Disse ainda que muitas das solicitações foram no sentido da
transformação das zonas rurais do interior de Gaia para zonas urbanas mas que essa
transformação tinha que ser feita aos poucos "Não podemos chegar ao interior do
concelho e mudar um sítio rural para urbano".

O Plano Director Municipal é ainda "um plano da última geração" pelo que se encontra
disponível em formato digital. Poderá consultá-lo no site da Gaiurb.

Vila Nova de Gaia é durante os
próximos três meses a Capital Cultural do
Eixo Atlântico. A Expocidades, que foi
inaugurada dia 7 de Junho, constitui o
primeiro de 300 eventos que, até ao final
de Agosto, vão colocar Gaia como o
epicentro de uma enorme massa crítica
cultural.

O presidente da câmara de Gaia e do
Eixo Atlântico, Filipe Menezes, considera
que a capitalidade cultural "é uma peça
muito importante no xadrez de um projecto
comum ibérico", salientando a importância

Gaia Capital da Cultura

de se criar "uma política de proximidade".
Para tal, impõe-se, entre outros factores, "um desenvolvimento competitivo do inte-

rior, para além de estruturas ferroviárias, portuárias e aeroportuárias. Portugal tem de
se afirmar como país competitivo, estando entre os melhores. Deste modo a aproximação
ibérica é fundamental", concretizou.

Os eventos vão dar a conhecer os costumes e as tradições dos 34 municípios que
compõem a associação transfronteiriça. Acresce ainda a participação de São Tomé e
Príncipe, país convidado desta primeira edição. A lusitanidade, bem como o universo
hispânico, podem ser factores de competitividade universal assim se comece, numa
primeira fase, a criar um mercado ibérico comum de 52 milhões de pessoas.

O calendário de eventos, que a Câmara Municipal dará a conhecer durante os
meses do certame, é fruto de um trabalho conjunto dos pelouros da Cultura das autarquias
e Ayuntamientos, com coordenação da equipa liderada por Mário Dorminsky. O vereador
sublinhou a pertinência da capitalidade "na fixação de novos públicos" bem como na
promoção da vertente turística, assente na captação de visitantes durante este período.

Menezes inaugura avenida na Aguda e
parque infantil na Madalena

A Avenida Gomes Guerra, em Arcozelo, foi inaugurada. Com esta obra, o presidente
da Câmara Municipal de Gaia pretende criar uma sequência entre a Afurada e São Félix
da Marinha. Luís Filipe Menezes declarou ainda que "apesar dos saltos magníficos
dados na orla marinha, queremos ainda mais". A via representou um investimento munici-
pal de 2 milhões de euros.

Aquando do final da época balnear será também feita uma intervenção na zona da
rotunda, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Aguda. Na primavera irá também
haver uma intervenção no miolo do casario.

De acordo com o autarca, a orla marítima de Arcozelo, bem como o cordão Canidelo-
Valadares, têm já prioridade estabelecida. Depois do Verão, as residências clandestinas
serão expropriadas "mediante indemnizações devidas".

O presidente da Câmara Municipal de Gaia salientou ainda que beneficiar a orla
marítima "representa um enorme benefício para todos os gaienses, sejam eles do litoral
ou do interior, que têm assim oportunidade de usufruir de praias de alta qualidade, sem
terem de se deslocar para fora do concelho".

No final, Luís Filipe Menezes incitou todos a continuarem com o projecto de
desenvolvimento do concelho pois "há lugar para todos". Quando a cerimónia da Avenida
Gomes Guerra terminou, o edil dirigiu-se para a Madalena onde inaugurou um parque
infantil com os mais modernos equipamentos, o que logo atraiu dezenas de crianças.
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Pipocas
Zé  Manel

Rua Vendas de Baixo, 1317
4415-363 PEDROSO

Telemóveis: 912 135 057  -  961 454 966

As melhores
pipocas do Norte

Próspero
2010

Encarrega-se de todos os
trabalhos de pichelaria e

funilaria

Rua São Bento, 1613  *  4415-338 Pedroso
Telf. 227 642 508  *  Telm. 964 367 604

António Oliveira
Próspero
2010Silva

Transportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  FortunatoTransportes  Fortunato
Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.Peixoto, Lda.

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

Telm. 937 341 344

Transportes de
Carga Geral

Próspero 2010

Comércio de Alimentos, Lda.

Venda de todo o tipo de

alimentos

Largo Aguim, 72 Madalena
4405-721 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 126 643

MODESTA

Próspero 2010

Gaiamolas de Ribeiros

Rua da Feiteira, 373 - Carvalhos
4415-391 Pedroso VNG

Telf. / Fax 22 764 5147  *  Telm. 964 990 041

Especializada em molas para automóveis e camiões
Serviço perfeito e rápido

Próspero 2010
& Monteiro, Lda.jornal
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Madalena elevada a Vila

E o vencedor é... Canidelo!

A poucos dias de se celebrar os 25
anos de elevação de Vila Nova de Gaia, a
freguesia da Madalena recebeu uma boa
notícia. Cerca de dois anos após proposta
do executivo, a freguesia recebe o título
de vila. Para uns pode não ser muito
importante, mas na verdade o facto de ser
Vila permite um estatuto e uma distinção
de referência, comparativamente com
outras freguesias.

Um motivo se satisfação para os
gaienses em geral, mas os madalenenses
em particular. Ninguém melhor que o
presidente da Junta de Freguesia local para
sobre o título conquistado…

Notícias de Gaia (NG) - O que
ganha a freguesia com a elevação a
vila?

José Carlos Cidade (JCC) - A

Madalena, pelo facto de ter sido elevada

à categoria de Vila, em termos

financeiros, não ganha nada. Ganha em

termos de auto-estima dos seus

habitantes e ganha, em termos de

promoção para o exterior, atendendo a

que há 4280 Freguesias e cerca de 400

Vila no território nacional.

NG - Estava à espera?
JCC - A elevação da Madalena a Vila,

ocorrida no passado dia 12 de Junho, teve

o seu início em Junho de 2007, no

momento em que o executivo aprovou uma

proposta de elevação da freguesia a Vila.

Na verdade, este processo teve um

desenvolvimento moroso até ao dia 16 de

Abril de 2009, altura em que deu entrada

na Assembleia da República,

especificamente, na Comissão do Poder

Local. Desde esta data, demorou menos

de dois meses para que se verificasse a

justa e merecida elevação da freguesia

da Madalena, a Vila, (atendendo a que

cumpre mais do que a totalidade dos

critérios definidos em termos legais para

que tal elevação se verifique).

NG - E agora? Espera que as
entidades camarárias olhem de outra
forma para a freguesia?

JCC - Em relação a esta última

questão, faço votos, que o executivo mu-

nicipal, passe a tratar esta Vila, da mesma

forma que trata todas as outras. Ou seja,

espero que com esta elevação, (única

neste mandato), a Câmara trate a mais

recente Vila de Gaia, com equidade e

exactamente no mesmo patamar que trata

as restantes. Com isto, espero que a

Câmara passe a cumprir com os

protocolos assinados e não cumpridos,

(até agora) com a Vila da Madalena.

Mais uma vez a população de
Gaia desceu à beira-rio para
assistir ao desfile das Marchas
Sanjoaninas.  Apenas nove
freguesias participaram no evento
que teve como tema 'Gaia o Eixo e
o S. João', uma iniciativa integrada
nas cerca de 300 envolvidas no
'Gaia, Capital da Cultura e do Eixo
Atlântico'. Os Mareantes abriram
a noite com mais uma actuação
típica de bombos. A assistência
aderiu e aplaudiu, como sempre.

Depois seguiu-se o desfile.

Aconteceu em 2009...

A coreografia também foi exímia. Para além
da trágica história de amor entre Gaia e o
Rei Ramiro, a marcha aproveitou e trouxe
para o 'palco' um grupo de odaliscas que
atraiu o público.

A penúltima foi Afurada. O tema foi 'A
Ponte D. Luís e a Serra do Pilar - Património
da Humanidade' e coube ao Futebol Clube
da Afurada abrilhantar e representar a
freguesia.

Importa evidênciar a participação desta
freguesia e a de Crestuma. Claramente são
as que apostam menos verbas nestas
iniciativas. Os orçamentos também não
lhes permite 'loucuras'. Ainda assim, a
persistência e o desejo de mostrar a
freguesia e o que de melhor têm merece
destaque. E serve de exemplo para as
freguesias ausentes - cada ano que passa
são menos - já que, mesmo com pouco
dinheiro, a freguesia esforça-se e leva à
beira-rio uma marcha digna.

E finalmente, Santa Marinha. Este ano
a colectividade em destaque foi a Tuna
Musical de Santa Marinha com o tema 'S.
Gonçalo, a primeira das Romarias'. E quem
não podia faltar? Claro, os mareantes.
Quase no final da apresentação, o 'palco'
juntou elementos das duas colectividades
e fechou com 'chave de ouro' as marchas
deste ano. Para o ano há mais...

Mafamude foi a primeira a desfilar. O Centro
de Trabalhadores da Alameda do Cedro
dançaram e evocaram 'Gaia e as Caves
do Vinho do Porto'.

Crestuma levou 60 participantes do
Grupo Folclórico e Etnográfico de Santa
Marinha de Crestuma evidênciando 'Gaia,
Capital da Cultura do Eixo Atlântico'.

Seguiu-se Vilar de Andorinho com a
Agiarte - Associação Gaia Arte Estúdio e
a Tuna Musical 'A Vencedora'. As duas
colectividades desfilaram tendo como tema
'Gaia e os seus encantos'.

Oliveira do Douro marchou sob o tema
'Gaia, o Douro e s Pontes'. Coube ao
Centro Popular dos Trabalhadores do
Areinho mostrar e defender a freguesia.
Vilar do Paraíso empenhou-se em mostrar
'O Rio Douro'. Coube à Associação
Recreativa 'Entre Parentes' desfilar e, pelos
aplausos que recebeu no final, fê-lo com
muito afinco, dedicação e originalidade.

A marcha n.º 6 foi a de Pedroso. A
colectividade Jaca Futebol Clube evocou
o 'saudoso' 'Barco Rabelo', juntando cerca
de 70 marchantes.

Canidelo evocou a 'Lenda de Gaia'. Uma
vez mais, a freguesia apostou forte nesta
iniciativa. A Associação Recreativa de
Canidelo mostrou um guarda-roupa
pensado ao pormenor, original e colorido.
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MENDONÇA
& IRMÃOS, Lda.

* Travessa de Sabariz, 398 — SERZEDO — V. N. GAIA  *  Telefone: 22 762 30 65
Fax: 22 762 69 23   *  Email: info@mendoncairmaos.com

Uma empresa virada para o futuro

S E R R A L H A R I A

* caixilharia de alumínio lacado e anodizado *

* trabalhos especializados em aço inox, cobre e latão *

* ferro metalizado e lacado *

* aço corten *

* guilhotina *

* quinadeira *
Feliz 2010

JESUS PEREIRA & FILHOS
Travessa da Pitança, 111

4415-303 PEDROSO
Tel/Fax: 22 745 63 91

TELEMÓVEL: 918 771 733

compra e venda de
materiais ferrosos e
papel velho

Transportes de Resíduos Industriais, Lda.

abate de veículos
em fim de vida

Feliz Ano Novo

Feliz 2010

    Rua Fialho de Almeida 27, (Campo do Gaia) *  4400-150 Vila Nova Gaia
Telef. 223 794 029

MerceariaMerceariaMerceariaMerceariaMercearia
S O U S AS O U S AS O U S AS O U S AS O U S A
Frutas, legumes, chá, café especial, vinhos

Próspero 2010

Gaienses celebram Bodas de Prata
25 anos. Vila Nova de Gaia está de parabéns. Dia 28 de Junho de 1984. Finalmente

a Vila de nome passava a Cidade.
Na altura o povo ainda saía à rua para celebrar estes ‘feitos’... Hoje, muito poucos

são os que se lembram desta importante vitória do concelho.
Mas nós não podíamos deixar a data em branco.... nas páginas que se seguem

vamos dar conta do que aconteceu naquele dia. De algumas curiosidades associadas à
data. De outras associadas ao nome de Gaia.

Mas o importante é, sem dúvida, tentar perpectuar esta data por longos anos.
Apesar de ser um dado adquirido! Este ano, o muncipio vai evocar a data com uma série
de eventos. O Dia D - no caso do Município - vai ser celebrado na Vila de Grijó, com a
típica sessão solene e entrega de medalhas a figuras que, de várias formas, elevam o
nome da cidade junto de outras comunidades. Infelizmente, até ao fecho desta edição
ainda não se conheciam os nomes dos homenageados.

No dia anterior, vai ser aberto ao público o Convento Corpus Christi. Finalmente, os
gaienses vão poder ver a capela que sofreu importantes obras de recuperação.

Um ano depois, nascia o primeiro jornal regional depois da elevação de Gaia a
Cidade: o Notícias de Gaia.

Aconteceu em 2009...

Casas sociais vão ser reabilitadas
A GaiaSocial vai reabilitar este ano 1353 habitações em 19 empreendimentos sociais,

envolvendo um investimento de cerca de seis milhões de euros, um dos maiores
investimentos neste sector em Vila Nova de Gaia.

O protocolo entre a empresa municipal e o Instituto da Habitação e Reabilitação
Urbana, assinado pelo presidente da GaiaSocial e o ministro do Ambiente, Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Regional, Nunes Correia, define as condições dos apoios
concedidos ao abrigo do Prohabita - Programa de Financiamento para o Acesso à
Habitação. Já arrancaram as obras em cinco empreendimentos, no Balteiro III, em Vilar
de Andorinho, Dr. Barbosa de Melo, em Canidelo, Francisco Pinto Balsemão, em Sermonde,
Tabosa, em Pedroso e Arnelas, em Olival.

O processo de reabilitação envolve 21 empreitadas que visam a reabilitação geral
das fachadas, reabilitação de habitações (em seis empreendimentos), arranjos exteriores
(jardins e equipamentos), adaptações das acessibilidades, melhoramento da iluminação
pública. Até ao final do ano prevê-se a conclusão da grande maioria destas obras, cujos
prazos variam entre dois e sete meses, e visam solucionar as patologias detectadas no
parque habitacional social, designadamente infiltração de águas, humidades,
condensações no interior das casas e deterioração das fachadas.

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

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

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

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

Perosinho em festa

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

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

No final da festa fica a sensação de
realização e de dever cumprido já que "a
melhor divulgação é o contacto entre as
pessoas. Estamos muito satisfeitos"
afirmou o coordenador das actividades e
colectividades.
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- Lixas em Cintas, Rolos, e Discos
- Lamelas de Lixa, Scotch Brite e Mistas
- Discos Rebarbar e Corte

Rua Francisco Alexandre Ferreira, Nº 96 - Loja G  Edifício Portobello 4400-469 VNG
Tel. 223 759 637   Fax. 223 754 414    csantos@abrasigaia.com    www.abrasigaia.com

feliz ano novo a todos os estimados

clientes, fornecedores e amigos

10 dias de animação
no Centro Histórico

Dança, teatro e outras artes de palco e de rua vão invadir literalmente o Centro
Histórico de Gaia a partir desta quinta-feira, para 10 dias de animação gratuita no âmbito
da programação "Gaia - Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2009?. O evento, designado
I Mostra de Artes Performativas de Gaia, apresenta espectáculos para todas as idades
e da mais diversa origem artística, contando com a participação da escola de dança

Ginasiano, assim como da sua companhia de dança Kale, do Teatro De Ferro, cuja
actividade assenta na fusão do teatro de marionetas, movimento e multimédia, da
associação cultural La Marmita, que conjuga dança-teatro e música-teatro.

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

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

No caso específico dos espectáculos de rua, a I Mostra de Artes Performativas
aposta na ida directa ao encontro do público para surpreender e chamar a atenção
sobre o que se passa em diferentes locais, bem como sobre a própria "Capital da
Cultura" que decorre até final de Agosto. A sua programação contempla iniciativas em
áreas variadas como a literatura infanto-juvenil, as artes plásticas, a música pop-rock e
clássica, debates e, entre outros, feira do livro, na maioria de acesso livre.

Banhos quentes chegam a
Canidelo

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

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

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

Aconteceu em 2009...
Ao som da Banda de Avintes

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

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

Colectividades desfilam no
estádio municipal

em jeito de agradecimento.
O ainda vereador socialista, Barbosa Ribeiro também esteve no local e teve honras

dignas, já que foi ele um dos responsáveis "pelo projecto que envolve o estádio munici-
pal", como fez questão de salientar Filipe Menezes. "Nós demos continuidade a este
projecto" - começado pelo Coronel Pinto Simões com a aquisição dos terrenos -, Por isso
"quero agradecer a todos os autarcas" envolvidos porque acredito que "é desta forma
que devemos estar na vida pública".

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

Gervide, Torrão, Vila e Oliveira do Douro dividem equipamento
O estádio municipal "está aberto a toda a comunidade, a preços sociais", lembrou

Menezes à plateia. Assim, seja individual, colectividade ou empresa, qualquer pessoa
pode alugar o espaço. Porém, há quatro clubes de Gaia que, por falta de instalações
próprias, vão ter prioridade nas novas instalações. O Gervide e o Torrão que são dois
clubes virados quase totalmente para a formação de jovens atletas e desporto amador.
E os 'profissionais' Vilanovense e Oliveira do Douro.

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

Cabedelo invadido por
Marés Vivas
Festival reúne em Gaia cerca de

60 mil pessoas. Sétima edição do

evento volta a ser um sucesso,

apesar de ainda haver algumas

arestas por limar

Musica, animação, cumplicidade. Três
palavras que bem descrevem outros
tantos dias de Marés Vivas em Gaia. A 7.ª
edição do festival, realizada entre os
últimos dias 17 e 19, volta a conseguir unir
os ritmos dos veraneantes, fazer mover
cerca de 60 mil pessoas para o Cabedelo
e tornar-se no maior espectáculo do
grande Porto.

O cartaz convidativo reúne bandas

para todos os gostos e gerações. Se os
Kaiser Chiefs, Primal Scream e Lamb se
encarregam de dar as boas-vindas no
arranque do festival, já os Guano Apes e
Scorpions (com actuações alteradas),
antecedidos pelos Secondhand Serenade
sobem ao palco no segundo dia, cabendo
aos Keane, Jason Mraz, Colbie Caillat e
Gabriella Grimi o fecho das hostilidades.

E bem se pode dizer que à medida que
horas passam o espaço mais preenchido
fica. Assim se explica também a diferença
de pessoas no recinto e de carros nas
redondezas da primeira para a última noite,
onde aqui se bateu o recorde de 26 mil
presentes, repetindo a lotação esgotada
da véspera.
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Auditório cheio para receber o
candidato a presidente de câmara: Luís
Filipe Menezes. Candidato ao quarto
mandato à frente do destino dos gaienses.
E nem sabiam que - grande parte deles -
vai ter uma 'responsabilização' nesta
campanha. Menezes, o candidato, nomeou
os gaienses - todos os gaienses - como
mandatários desta candidatura e
elementos da comissão de honra. A
candidatura do "Partido de Gaia", revelou
o social-democrata. O slogan da
candidatura espelha essa mesma ideia: 'O
meu lema é fazer. A minha ética cumprir. O
meu partido Gaia'.

E porque motivo se recandidata mais
uma vez? "Porque gosto à brava disto que
faço", explica. Mas, acima de tudo, porque
"acho, acredito e tenho a certeza que tenho
a energia, ideias e criatividade para mais
um ciclo político de progresso".

Para já, Menezes não quer confundir
o eleitorado. Por isso, à parte do que irá
ser feito individualmente nas freguesias,
esta candidatura vai estar 'adormecida'.
Não vai haver um cartaz com o rosto de
Menezes, por enquanto. "Vou ficar

"Gosto à brava disto que faço" 48 projectos. De carácter social, infra-
estruturas e, por exemplo, ambiental.

Em termos sociais, Menezes quer
avançar com a gratuitidade dos livros
escolares até ao 9.º ano, para todas as
crianças de Gaia. Aposta no Cartão
Cidadão Sénior, dedicado aos gaienses
com mais de 65 anos. Este cartão vai
permitir descontos nos transportes
públicos, nos equipamentos públicos,
piscinas ou museus.

Pretende ainda desenvolver o SOS
Idoso que, entre outras valências, irá
permitir o transporte gratuito até ao hospi-
tal ou ao centro de saúde.

Ainda nesta área estão sobre a mesa
as regalias às famílias numerosas e casais
jovens. Estes poderão beneficiar de
reduções substanciais em algumas taxas
municipais; e ainda o programa social que
beneficia quem tem mais de 3 filhos.

As cantinas sociais,que vão ser
edificadas nas zonas industriais
pretendem também garantir refeições de
qualidade para todos os trabalhadores são
também projectos desta candidatura.

A reabilitação de Vila d'Este - com ou
sem ajuda do governo -, a construção do
Museus do Teatro e da Casa do Cinema -
ambos no Centro Histórico -, o teleférico e

a Marina de Foz de Gaia são apostas que
Menezes garante como concretizáveis.
Ainda no que toca a obras, estão previstos
dez campus escolares para mais 5 mil
crianças do 1.º ciclo, "algo que não existe
em qualquer parte do mundo", assegurou.

Em termos ambientais, garante a
duplicação de espaços verdes, atingindo
os seis metros quadrados por habitante,
bem como investir em 'bosques
municipais'.

Novos centros desportivos e quatro
centros de saúde estão também na lista
dos projectos de Filipe Menezes.

Mas com todos estes projectos, o
candidato evoca outros que vão marcar a
próxima década: a via que vai ligar a
Avenida da República até ao mar, desde a
rotunda de Santo Ovídio até ao pólo de
reabilitação do Norte, em Valadares; o
metro até Vila d'Este, assim como, a via
rápida de Canidelo até as Devesas.
"Afianço-vos sobre palavra de honra.
Mais de 70% estará concluído daqui a
quatro anos, o restante será inaugurado
pelo próximo presidente da câmara"

Menezes terminou assegurando: "vou
ficar em Gaia nos próximos quatro anos",
até porque "um compromisso eleitoral é
para levar até ao fim".

caladinho até 28 de Setembro (um dia após
as eleições Legislativas)", assegurou.
Mas, mesmo após essa data, a candidatura
não deverá apostar em grandes
quantidades de outdoors. Até porque, o
social-democrata acredita que deve
acabar o "folclore de cartazes". Porém:
"vão ter paciência, mas vai haver muita
inauguração" até 11 de Outubro.

48 projectos para 48 meses
O próximo mandato já tem estruturados

Foi data "luz verde" para o
estabelecimento do concurso público e
contrato com o construtor seleccionado
pelo município de Gaia e a secretaria de
Estado da Protecção Civil. Este novo
edifício do quartel da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Crestuma, vem substituir as instalações

Novo quartel em Crestuma
precárias que hoje servem a corporação.
A associação serve as freguesias de
Olival, Crestuma, Lever e Sandim.

Segundo o vereador da Protecção Civil
da Câmara de Gaia, José Guilherme Aguiar
" este corpo serve uma zona
extremamente verdejante, que não
queremos que corra riscos de incêndio" e

" foi sempre vontade do município concluir
a questão.

Recentemente as actuais instalações
foram vandalizadas o que justifica as
precárias condições do edifício e as
dificuldades de trabalho dos operacionais.

Já José Miguel Medeiros, secretario
de Estado da Protecção Civil de Portugal,
admitiu "a vergonha do estado das actuais
instalações". O responsável do poder cen-

tral recordou "que o assunto não foi
esquecido, até porque não podemos ter
um concelho a duas velocidades".

O facto do país possuir 35 mil
bombeiros voluntários o que, aclarou, "é
algo que muitos países do mundo não se
podem gabar" louvou Miguel Medeiros.

As obras do novo quartel serão
acompanhadas pelo município, através do
pelouro da Protecção Civil.
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Air Race bate
recorde no Douro

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

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

Aconteceu em 2009...

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

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

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

Partido da Terra garante
Gaia mais verde

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 global".

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.

Lever escapa à onda rosa
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. 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% con-
tra 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.
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Aconteceu em 2009...Gaia (continua) na Frente
Luís Filipe Menezes volta a ficar na história de Vila Nova de Gaia. Chega ao concelho

em 1998 e continua a ser o presidente da câmara municipal até 2013. Ou seja, o quarto
mandato faz dele o autarca com mais anos na edilidade, pós 25 de Abril. Tudo isto
porque a coligação PSD-CDS/PP que lidera volta a ser a grande vencedora das eleições
Autárquicas do último dia 11. No total, a equipa Gaia na Frente atinge 61,98% dos votos,
mais 7% em relação ao sufrágio de 2005, e vence pela primeira vez de que há memória
nas 24 freguesias do município. Números difíceis de bater e que demonstram a empatia
dos gaienses para com o trabalho de Filipe Menezes.

Mais do que a garantia de maioria absoluta, a coligação Gaia na Frente passa de
sete para oito o número de mandatos, fruto do facto de a CDU, com 6,3% (8,28% em
2005) perder Ilda Figueiredo, única representante desta força partidária na edilidade.
Relativamente ao PS, a lista encabeçada por Joaquim Couto mantém os três vereadores,
mas desceu dos 27,99% (em 2005) para os 25,32%. Ainda quanto ao rescaldo da ida às
urnas no concelho, destaque para o facto de o BE atingir os 3,44% (3,77% em 2005) e
do MPT ficar-se pelos 0,67% (0,63% em 2005).

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

Menezes estende a mão ao Porto
"Esta é um estrondoso resultado, uma estrondosa vitória! Ganhámos nas 24

freguesias! Quero agradecer ao povo de Gaia, aos sociais-democratas, aos centristas,
mas também aos comunistas, aos socialistas e aos do Bloco de Esquerda, porque
votaram em nós e sem eles não tínhamos este resultado". É desta forma que Luís Filipe
Menezes arranca com o discurso de vitória. Com dezenas de apoiantes a assistir ao
efusivo discurso e já depois de saber que Rui Rio também havia triunfado no concelho
do Porto, o presidente da câmara reeleito não perde a oportunidade para estender a mão
à margem direita do Douro.

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

Posto isto, conclui: "Esta é uma vitória de uma ideia de cidade; de uma ideia de pais.
É impossível governar Portugal sem acreditar no estado social, sem acreditar na educação,
saúde, segurança social assegurados para todos. Se este discurso for adoptado a
nível nacional, Portugal também vai ter direito a ter esperança e alternativa".

Notícias de e para Gaia
24 anos ao serviço da

comunidade. Diversidade e

responsabilidade pautam

exercício jornalístico

Aos vinte dias do décimo mês do ano
de 1985 nascia o mais novo órgão de
comunicação social - de cariz regional -
da já Cidade de Vila Nova de Gaia. Reza
assim a história… de há 24 anos.

Uma história atribulada. Com boas e
más notícias. Com mais ou menos trabalho.

A partir dessa edição tudo mudou. A
forma de escrever as notícias. A forma de
seleccionar as notícias. A forma de ler as
notícias. A primeira freguesia a ser
'conhecida' foi Olival. O interior do concelho
tinha agora mais um pólo dinamizador e de
projecção as dispôr.

A primeira mudança do jornal surgiu
cinco anos mais tarde. Em 1990 deixou de
ser mensal e passou a ter uma tiragem
quinzenal…. que mantém até hoje.
Simultaneamente começa a parecer um
pouco de cor no grafismo.

Cinco anos depois, nas celebrações
da primeira década, a ténue cor
transforma-se. As primeiras páginas
apresentam fotografias a cores e títulos
apelativos….

A última alteração acontece em 1999
com a modernização do cabeçalho do
Notícias de Gaia. As cores amarelo e preto
do título são escolhidas simbolicamente por

serem - em simultâneo - as cores da
cidade.

Há cerca de um ano apostamos numa
edição on-line. Não só para seguir as
tendências nacionais, mas também pelo
imediatismo. Uma exigência dos nossos
leitores mais novos, mas que representam
a nossa continuidade no futuro.

Não é por isso que acreditamos que
os jornais impressos tendem a acabar. Não.
Não pautamos desse desígnio pessimista.
Mas, ainda assim, entendemos a era da
globalização. Com todas as virtudes e
defeitos.

Durante os próximos meses
prepararemos - minuciosamente - novas
inovações. Um mistério que vai manter-se
e só deslindado em 2010.
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Aconteceu em 2009...
Artur Gandra

na presidência
da Junta de
Valadares

Valadares foi uma das freguesias que
mudou de rumo político, concretamente no
que diz respeito às cores de liderança da
junta. Artur Gandra reverteu a tendência
demonstrada um pouco por todo o
concelho e conseguiu aqui uma vitória para
o PS. Assim se torna no presidente da
autarquia local, sucedendo a Jorge
Soares, candidato pela coligação Gaia na
Frente. A passagem do testemunho
aconteceu no passado dia 3, durante a
tomada de posse do novo executivo. Artur
Gandra assumiu o papel principal no acto.

"Quero aqui deixar uma palavra de
apreço pessoal para com os que cessaram
funções. Podemos não ter concordado
com tudo, mas estou certo que tudo
fizeram para melhor gerir os destinos da
freguesia. Quero também agradecer à
minha equipa, bem como aos valadarenses
que acreditaram em nós", registou o novo
autarca.

"Quero sublinhar que esta candidatura
moveu-se por valores, projectos e
aspectos emocionais. Espero que todos
sejam respeitados. Sou uma pessoa de
bem, sou valadarense e quero muito fazer
um bom trabalho em prol da comunidade",
acrescentou.

CDU forma maioria
Tal como aconteceu em Grijó e Oliveira

do Douro, na junta de Valadares não houve
maioria absoluta. O PS venceu nas
Autárquicas e só com os dois elementos
da CDU é que consegue formar um
executivo maioritário de oito mandatos.

"Quero agradecer a disponibilidade da
CDU para formar connosco um executivo
coeso e estável. Os dois elementos vão
trabalhar connosco. Esta aliança deverá
ser entendida de forma aberta e
democrática", explicou Gandra.

Canelas vai ter
uma

presidente a
tempo inteiro
A única. Em Gaia. Um feito que poucos

acreditavam ser possível. Adélia Canastro
vai liderar a junta de Canelas "a tempo
inteiro" nos próximos quatro anos. Pelo
menos. Mas o dia 11 de Outubro não marca
a freguesia só porque tem uma mulher
como presidente. É também notícia porque
a coligação Gaia na Frente superou o
número de votos do partido socialista,
conseguindo a maioria na Assembleia de
Freguesia, ao contrário do último mandato
de Vítor Canastro. Agora, o executivo tem
sete elementos PSD/CDS-PP e seis do PS.

"Voltada que está a página das eleições
Autárquicas, que ditou uma mudança
pacífica e democrática na liderança dos
destinos da nossa freguesia, quero agora,
empossada e com a legitimidade
institucional, agradecer a presença de
todos e de todas neste acto" de tomada
de posse. Foi assim que a nova presidente
se dirigiu à plateia que esteve na
Associação Recreativa de Canelas.

Adelaide Canastro aproveitou a
presença dos eleitos socialistas,
nomeadamente do antecessor Vítor
Canastro, para "fazer votos de que o
melhor diálogo institucional possa garantir
a execução do programa amplamente
sufragado pela população".

"Os canelenses votaram. E votaram
por uma mudança. Uma mudança de
atitude e de governação" e por isso mesmo,
a nova autarca garante que "é uma atitude
de mudança que vamos ter". "Quero
também deixar claro que, daqui em diante,
quero ser a presidente de todos os
canelenses. Os que votaram nas nossas
propostas. Os que as recusaram. E ate
daqueles que nem sequer se
manifestaram", assegurou.

Adelaide Canastro deixou para o fim o
depoimento que os canelenses mais
esperavam: "quero também assegurar aqui,
que ao contrário do que consta neste
momento em Canelas eu vou assegurar, a
tempo inteiro, a Junta de Canelas".

Nuno Oliveira toma
posse em Avintes
De cara lavada. Assim se apresenta a

nova equipa que gere o destino político da
Junta de Avintes. Mário Gomes cede o
lugar a Nuno Oliveira e é este que responde
pela vontade popular nos próximos quatro
anos. O administrador do Parque Biológico
tomou posse, no último 31, tal como todo o
executivo, e anunciou que irá acumular os
dois cargos públicos.

"Nunca poderia abandonar o cargo
para que fui eleito, sob pena de perder
totalmente a credibilidade e nunca mais ter
coragem para entrar em Avintes. Não seria
justo que, ao fim de 26 anos no Parque
biológico, o tivesse de abandonar. Irei
acumular os dois cargos", confessa Nuno
Oliveira.

Ausente da cerimónia esteve o ex-
presidente da edilidade local. A não
presença de Mário Gomes acabou por ser
a situação mais inesperada, pelo que o
discurso de despedida acabou por ser
feito por carta enviado à redacção (ler
caixa anexa). Aliás, o ex-presidente
renunciou ao cargo para que foi eleito,
abandonando assim a oposição socialista
nesta edilidade.

A coligação Gaia na Frente acabou
com conseguir maioria absoluta em
Avintes. Os sete mandatos conferem à
equipa de Nuno Oliveira as melhores
condições de governabilidade, 16 anos
depois de o PS e Mário Gomes chefiarem
esta autarquia, mas mesmo assim o novo
presidente sublinha que a tarefa requer
responsabilidade.

"Confesso que esta nova tarefa me
entusiasma e me assusta. O projecto de
participar no desenvolvimento da
comunidade é aliciante. Mas assusta-me
a eventualidade de não ser capaz de
cumprir as altas expectativas que os
avintenses me depositaram", observa
Nuno Oliveira, pedindo que não lhe seja
dado os parabéns hoje, mas antes "daqui
a quatro anos".

De destacar que o novo autarca deixou
um apreço final para as pessoas que
deixam de ter funções na junta, como são
os casos de Mário Gomes, Cipriano Castro
e José Cardoso. "Ninguém faz tudo bem e
ninguém faz tudo mal. Não sei se vou fazer
melhor, mas sei que vou fazer diferente",
conclui.

Francisco Leite
assume funções

na Madalena
A freguesia da Madalena esteve em

destaque entre os resultados
escalpelizados nas últimas Autárquicas.
O desfecho do vencedor esteve em causa
até à abertura da última urna e o resultado
ditou uma diferença de apenas 98 votos
entre a coligação Gaia na Frente e o PS.

Com isto, Carlos Cidade deixou de
liderar politicamente a junta local, cedendo
o lugar a Francisco Leite. E é esta
personalidade que nos próximos quatro
anos tem a responsabilidade de lutar pelos
interesses desta terra. Mais: é com maioria
absoluta que o vai fazer.

Posto isto, o novo executivo da
Madalena tomou posse no passado dia 31,
cabendo ao novo presidente abarcar o
maior número de parabéns.

"Terminado o período eleitoral e feita a
escolha, é o virar de página na história da
nossa recente vila. É o fim de uma guerra
institucional com o município, que durou
mais de uma década e que só trouxe
prejuízos para a Madalena". Foi desta
forma que Francisco Leite deu início ao
discurso no acto de assumir funções, na
certeza de que daqui para a frente o
diálogo entre a junta e câmara municipal
será diferente, até porque ambas são
lideradas por elementos da coligação PSD-
CDS/PP.

"Temos a felicidade de pertencer a um
concelho cuja câmara é superiormente
governada. A nossa freguesia não pode
suprir às necessidades que o constante
crescimento da nossa comunidade exige.
Foram 12 anos perdidos numa guerra
estéril e sem sentido, que só serviu a
causa partidária, ignorando os interesses
da Madalena", exortou Francisco Leite,
acrescentando que "o PS teve 20 anos
para desenvolver o seu projecto" e que
agora chega a vez de pôr em prática as
novas propostas apresentadas e
sufragadas pela população.
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Av. Beira Mar, 1143 - Praia de Salgueiros
4400-382 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 811 363 - email: restaurante@mar-vista.net
www.mar-vista.net
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Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego
Tel. 254 969 637
Fax. 254 969 044
Telm. 917 621 674

Resid.: Praceta Belavista, 57 - 3.º Dto
4400-216 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 814 007
Fax: 227 722 056

email: duartespirotecnia@gmail.com

Festivais Pirotécnicos | Fogos de Artifício p/ Festas | Romarias e Casamentos

www.duartespirotecnia.com

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
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Rua  de  Borneiros  15   -   4410-295  CANELAS  VNG   *   Tel: 227 150 730   |   Fax: 227 111 668
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CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS
ARMAZÉNS - MORADIAS

TERRAPLANAGENS E RESTAUROS

Aconteceu em 2009...
PSP inaugura novas

instalações
Meio milhão de euros foi quanto o governo pagou

pelas novas instalações da PSP de Gaia, num terreno
cedido pela autarquia local. "Esta esquadra só foi possível
por uma parceria entre a Câmara Municipal de Gaia e o
Governo que custeou as despesas de adaptação do
edifício o qual foi cedido pela autarquia", revelou o ministro
da Administração Interna durante a inauguração do
equipamento. Rui Pereira aproveitou para salientar "a boa
cooperação entre o ministério e todos municípios, mas em
particular o de Vila Nova de Gaia".

As anteriores instalações para além de antigas já não
serviam para a realidade do concelho e tornaram-se ainda
mais exíguas quando as valências da esquadra foram
aumentando, nomeadamente quando foi criado o projecto
de Escola Segura e de policiamento de apoio à vítima e
proximidade.

Unidade Especial de Polícia em Gaia
A cerimónia serviu também para o ministro anunciar

que o município vai acolher a nova sede da Unidade Es-
pecial de Policia, que se encontra actualmente na vizinha
cidade do Porto. Este equipamento vai estar dirigido para
o domínio da ordem pública, nomeadamente, o grupo de
operações especiais.

Segundo o presidente da câmara, Luís Filipe Menezes,

Museu das
'Palhacinhas' no

espaço renovado da
Junta de Santa Marinha

Foi escola primária e deu lugar à sede da Junta de
Freguesia de Santa Marinha. Hoje, depois das obras de
requalificação no rés-do-chão, o edifício alberga também
uma sala de professores, multimédia, biblioteca, auditório
multiusos e o museu da Escola das Palhacinhas'. Este
último, consegue transportar o imaginário dos visitantes
para uma experiência vivida há muitos anos atrás.

Além da sala de aula, equipada com material que
pertencera ao velho estabelecimento de ensino, onde se
pode observar antigas carteiras, mapa-mundo e de Por-
tugal sobre tela e livros escolares em uso nas escolas
primárias dos anos quarenta e cinquenta, há junto ao
museu, salas de convívio, biblioteca, sala de retratos dos
antigos Presidentes da República e beneméritos da extinta
escola das "Palhacinhas".

Relativamente ao auditório, com capacidade para 120
pessoas, neste está exposto um retrato de Caetano de
Pinho, que instituiu, em 1908, um prémio a ser atribuído ao
melhor aluno das " Palhacinhas ".

Deve-se realçar a prestigiosa colaboração de Isaura
Ramos, coadjuvada por José Costa, que não pouparam
esforços para que o museu fosse aberto na data prevista.

"Tudo o que está nas salas, excepto na de
professores, são peças restauradas", salientou Joaquim
Leite, visivelmente satisfeito com a renovação do
equipamento.

Na cerimónia, para além do anfitrião santamarinhense,
estiveram presentes o presidente da câmara, Luís Filipe
Menezes, bem como o Bispo do Porto, D. Manuel Clemente.

este tema vai
começar a ser
discutido já no
próximo mês e
deverá ficar
instalado em Vilar de
Andorinho, junto à
VL5 (uma nova via
que vai passar pelo
centro da cidade.

Começaram as obras do
metro em Santo Ovídio
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".

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 interface
D. João II e cobertura da estação, uma nova via BUS com
sentido ascendente e a nascente da referida paragem.



notícias de gaia

29.dez.09
Especial Fim de Ano pág. 18

padaria pastelaria soares dos reis
de irmãos castro ribeiro, lda.

r. soares dos reis, 209
4400-315 vn gaia
t. 223 752 666

pão quente
confeitaria
pastelaria
cafetaria

.
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Mediação Imobiliária, Lda.
ERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOSERNESTO & RAMOS

R. Conselheiro Veloso da Cruz, 116 - 4400-092 Vila Nova Gaia
Telefones: 22 370 35 26 / 22 370 81 50 Fax: 22 375 31 20

Email: imobiliaria.ramos@clix.pt

COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEIS
MORADIAS - ANDARES - TERRENOS

Próspero 2010

Rua da Fonte, 485 ||||| Telefone: 227 620 369 ||||| 4405-465 SERZEDO VNG

Adega Fatita Peixoto
Refeições Económicas
SÁBADO: Bacalhau –

Tripas – Rojões

SNACK-BAR E ADEGA REGIONAL
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comércio de sucatas

r. dos terços, 606  * 4410-236 canelas vn gaia * tel/fax. 227 137 405
r. das pedreiras cadavão, 937 * 4405-805 vilar do paraíso  *  telf. 227 111 112

Feliz 2010

Nos anos cinquenta era menino e andava no
liceu. Nessa recuada época as famílias da classe
média eram, em regra, numerosas.

O pai trabalhava no escritório ou tinha profissão
liberal; a mãe era dona de casa. Ser dona de casa,
à moda antiga, não era fácil. A mulher além de
cuidar do meneio do lar, tinha por missão ser mãe;
e ser mãe, nesse tempo, não era apenas gerá-
los, mas educá-los, acompanhá-los nos estudos,
vigiá-los, para não descambarem nos abismos
do mundo.

Cabia a ela preparar as refeições, ir à praça,
tratar da roupa e realizar ligeiros acertos no
vestuário.

Nesse tempo pontificava em Lisboa Salazar,
homem do povo, filho de humilde trabalhador ru-
ral, que nascera no século XlX e conservava
mentalidade dessa época.

Verdade era que a mulher, uma vez casada,
raramente se separava. Os filhos, a crença que
professava, eram impedimentos para o divórcio,
que nem sonhar queria.

O marido, como agora, nem sempre lhe era
fiel, mas ela sabia contornar o desacerto.

Se era professora ou exercia profissão
considerada respeitável, em regra, prosseguia
após o casamento, muitas vezes contra a vontade
do conjugue, que se sentia diminuído, mormente
se o vencimento não bastava para socorrer as
despesas domésticas.

Nesse tempo, o homem, quando se casava,
envergonhava-se de precisar do ordenado da
esposa. Ele era responsável por angariar o
necessário: ela, entesourar e criar pé-de-meia.

Em conversa travada entre Salazar e a jornalista
Christine Garnier, o estadista, afirma: " Continuo a
dizer que não há boas donas de casa, que não
tenham muito que fazer em casas, quanto mais
não seja na preparação das refeições e arranjo
das roupas. A ausência da mulher desequilibra a

Ainda bem que se começa a
cuidar dos idosos

economia doméstica e a perda de dinheiro que
daí resulta raramente é compensado pelos
ganhos exteriores."

Estas palavras foram proferidas pelo estadista
nos anos quarenta. Nessa década, após guerra,
ainda cabia à mulher a nobre missão de cuidar
dos idosos da família.

Só quem não tinha filhos ou parentes próximos
agasalhava-se em asilos. Com a emancipação
da mulher e a precisão de haver dois salários para
manter o lar, é que o problema dos idosos se
agravou, ao ponto do destino de todos ser, mais
cedo ou mais tarde, o repouso de um lar. Conforto
que depende dos rendimentos.

Foi essa mudança da sociedade que veio
levantar, entre outros, o problema dos velhos,
principalmente dos idosos enfermos.

Previu isso Salazar e advertiu que a mulher
casada saindo do lar, havia segundo a lei da oferta
e procura, forçosamente contribuir para a descida
dos salários; e desabafa, a certo momento da
conversa, com a jornalista francesa: " Que hei-de
eu fazer em Portugal? Reconheço que os meus
esforços para reconduzir a mulher às antigas
formas de viver são quase todas vãos! "

Estas confissões de Salazar, estão para a
mentalidade do homem do século XXl,

tem vinte anos! Mas melhor é tarde do que nunca.
A sociedade mudou e mudou o modo de pensar,

mormente dos jovens, sendo portanto urgente
substituir o papel da mulher, dona de casa, por
apoio estatal. Digo urgente, porque Portugal, dentro
de pouco tempo, será um País de velhos, pela
decadência da natalidade e sangria da emigração.

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt

c o m p l e t a m e n t e
desactualizadas, mas
na época eram
compreendidas pela
maioria da população.

Há três anos
implantou-se em Por-
tugal, serviço de apoio
hoteleiro e domiciliário,
aos idosos,
independente dos
rendimentos. Chegou
tardio. Em Espanha já

AGENTE DISTRIBUIDOR NAS
CIDADES DO PORTO E

VILA NOVA DE GAIA

MANUEL  PEREIRA DA
SILVA  &  FILHOS, L.DA
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Rua Heróis do Ultramar, 2479 – Vilar de Andorinho
Tlf: 22 782 04 84 * Fax: 227 832 931 * 4430-432 VILA NOVA DE GAIA



notícias de gaia

29.dez.09
Especial Fim de Anopág. 19

Rua Pinho Valente, 190 * 4400-251 Vila Nova de Gaia
Telefone: 223 797 631 * Fax: 223 720 231

Email: geral@feiocomp.pt   *   Site: www.feiocomp.pt

Próspero 2010Renato Beires Moreira
Isabel Fernandes
Fátima Velasco
Advogados

rua futebol clube de avintes, 20 * 4430-801 avintes - vila nova de gaia
telefone. 227 864 030     *     fax 227 864 039
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R. Soares Reis 65 * 4400-315 V. N. Gaia *  Tel. 223 700 139
Filial: Rua da Rasa, 191 * 4400-271 Vila Nova de Gaia
usadugaia@hotmail.com   *   www.usadugaia.com

compra e venda

 Recheios de Casa  Ouro, Prata, Jóias  Antiguidades
 Hi-Fi, Televisores  DVD e Telemóveis
 Móveis Soltos  Mobílias Completas
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Indústria de Escovas e Similares Lda
Maia & Maia

Apartado 1560 | 4406-501 VILA NOVA DE GAIA
Telef. 227 538 023 | Fax. 227 629 927

www.grupomaia.pt | email: geral@maia.lda.pt
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Travessa Azenha 125, Gulpilhares | 4405-619 VILA NOVA DE GAIA
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monólogos
municipais

Bye Bye 2009

Nos tempos que correm, a esperança de que a vida melhore, será talvez algo
Que não podemos perder pelo caminho.
É uma luta que cada um tem que travar, consigo e com o seu destino
Eu disse destino, será que existe? Ou cada um segue por um qualquer
Caminho.
Diz-se por vezes, que o destino está traçado, mas também pode ter-nos
Passado ao nosso lado.

Nem sempre é fácil viver, mas nós como seres inteligentes que somos
Para que a nossa vida, seja digna da nossa condição de seres Humanos.
Temos que lutar contra os revezes da vida, se tudo estivesse bem,
Pensaríamos
Afinal que sabor tem.
E não podemos esquecer que o Sol ou a chuva, quando vem com conta e
Medida não é por acaso, pois são necessários à vida.

Tudo isto faz parte do nosso Mundo, que é tão vasto, muito belo e profundo
Temos que lutar por Ele, por nós, para que não se vá extinguindo, aos poucos
Tudo de belo que existe.
E para que sejamos um povo alegre, e não um povo Triste.

MARIA DA GRAÇA ALMEIDA

É
PRECISO
SABER
VIVER

Apetece-me dizer… já vais tarde!
Este foi um ano para esquecer! Há uns bons e outros menos bons!

Mas 2009 foi realmente mau!
Primeiro a crise. Perseguiu-nos todos os dias do ano. Mesmo quando

o sol parecia abrir uma 'brecha' na depressão, eis que uma nuvem
'carregadíssima' nos atirava de novo para a realidade.

Depois a história da Gripe A. A pandemia que tem impedido os mais
incautos de levar uma vida tranquila e, acima de tudo, de se privarem de
conhecer novas culturas para não contrair o malfadado H1N1 durante a
'passagem' aérea. Isto sem falar na paranóia instalada que fez as

2009
empresas encher os bolsos com os euros ganhos nos desinfectantes
individuais para as mãos.

Seguem-se os casos que ligam políticos, agentes económicos e
desportivos a actos ilícitos. Que quase sempre conseguem escapar
impunes. Que quase sempre são deixados nas 'prateleiras das nossas
memórias. Quase que simultaneamente nas prateleiras dos tribunais.

Depois as eleições. Três num só ano. Quase tudo permanece igual…
tirando os cofres do Estado que levaram um 'rombo' com tanta campanha
eleitoral…

E mais… Acho que poderia continuar por mais uma boa dúzia de
temas que nos deixaram de 'cabelos em pé' nestes últimos meses.

Porém, quero mesmo atirar para o fundo da memória este 2009!!!
Quero começar o ano a acreditar que tudo vai mudar. Com

tranquilidade. Vamos ser capazes de 'dar a volta por cima'. Temos mesmo
de o conseguir. Já poucos são os que conseguiriam aguentar mais 12
meses neste marasmo. Neste pessimismo!

Recentemente deparei-me com uma frase que me vai servir de mote
para 2010. O americano Mike Ditka disse um dia: "nunca se perde,
realmente, até se desistir de tentar". Pois eu não desisto!

Mas, para já… vou fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa!
Encontramo-nos em 2010. Com mais notícias. Boas, claro!
Até lá…

Tânia Tavares
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farmácia de salgueiros

rua de salgueiros, 926 | canidelo | 4400-572 vn gaia
tel. 227 819 012 | fax 227 819 013

proprietária e direcção técnica de:
dr.ª liseta maria dias sá camboa
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Auto Miguel Costa

Rua Pádua Correia 301,   *  4400-238 VILA NOVA DE GAIA
Telf. 227 847 331  *  Fax. 223 771 049
email: automiguelcosta@hotmail.com

Mecânica Geral em Automóveis * Especialidades Mercedes Benz
Teste Diagnóstico / C.O. * Lavagem Auto/Motor

Pneus e Serviços
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EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS E

INFORMÁTICOS, LDA.

Email: monteironogueira@sapo.pt
www.mncruz.com
R. do Campo Novo, 71
4400-399 CANIDELO

Vila Nova Gaia

Temos uma gama completa de:
– Controle de ponto, Tarefa (Tempos

de Produção), Acessos e Ronda
– Software Integralmente desenvolvido

pelo nosso Departamento de
Informática

Tm 93 660 60 60
Tel/Fax 22 370 86 24

22 370 64 67

Monteiro,Monteiro,Monteiro,Monteiro,Monteiro,
NogueiraNogueiraNogueiraNogueiraNogueira
& Cruz& Cruz& Cruz& Cruz& Cruz
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(continuação do número anterior)
Quando saíram do Registo Civil, Leonel deu-

lhe os parabéns e um presente. Ela agradeceu-
lhe e abriu-o. Ficou boquiaberta. Era um anel de
noivado! Abraçaram-se emocionados.  A poucos
metros de distância estava uma pequena loja.

-Vem ali comigo, Helena.
Ele puxou-a pela mão e pareciam duas

crianças felizes a correr. Entraram na florista.
Leonel comprou-lhe um ramo de lírios do campo.

- Obrigada, Leonel. Tens sido maravilhoso
comigo. E . . . eu não te comprei nada!

- Dando-me o teu amor, já me dás tudo. Afinal
quem faz hoje anos? Mesmo que não fizesses, é o
meu dever.

Vamos ficar aqui mais um dia. O meu dever
como cavalheiro é levar-te a casa e falar com os
teus pais.

- Na minha terra não quero viver. É atrasada.
Estudei em Guimarães e gostaria de viver aqui.

- Helena, Sabes, a minha aldeia é mais
evoluída, as pessoas compreendem um pouco
melhor. Os meus pais já estão a preparar o nosso
quarto. Ali dormiam os meus avós, mas como já
morreram, vamos nós para lá. Eu costumo dormir
no quarto do meu irmão, mas cada um no seu
leito.

- Concordo plenamente contigo. Mas depois
arranjaremos uma casinha. Na minha casa cada
um tem o seu quarto. Desculpa, não te quero
ofender. É um pouco maior.

- Tu não me ofendes em nada. Tenho a certeza
que o nosso amor vai ser para sempre e para além
da morte.

No dia seguinte, Leonel e Helena bateram à
porta da casa dela. A criada abriu. Ficou tão feliz
que exclamou:

- Já estava com saudades! Tenho a certeza que
agora a menina vai casar com o sr. Leonel.

Os jovens sorriram.
- Maria. Os meus pais estão?
- Claro, menina. Mesmo que não estivessem .

. . a casa é sua. Está com medo? Venha por favor.
Olhe, vem aí o meu Manel, com o jardineiro.
Estiveram a colher as flores que a menina gosta
tanto.

- Boa-tarde, menina Leninha. Aqui tem os lírios
do campo, que tanto adora.

- Obrigada, Manel. Obrigada, Tono.
Entraram todos juntos na salinha. Os irmãos

AMOR INESQUECÍVEL
abraçaram-na. A mãe levantou-se, deu-lhe um
beijo e repreendeu-a duma forma seca:

- Já pensaste no susto e no escândalo que
causaste?

- Claro que sim. Agora terei mesmo que me
casar.

O pai pousou o cachimbo no cinzeiro, levantou-
se, aproximou-se dos dois, disse num tom
exaltado:

- Não. Não consentirei que se casem, até tu
atingires a maioridade.

- Já estamos a tratar dos papéis.
- Por favor, sr. Carlos, não seja tão severo com

a sua filha. Posso não ser rico, mas também não
sou pobre. Sou remediado, felizmente. Por favor,
deixe-nos casar. E não pense que quero o seu
dinheiro. Os meus pais é que vão pagar a boda.

- Seu  fedelho arrogante.
- Arrogante é o sr. Carlos Noronha.
Carlos descontrolou-se e ia esbofeteá-lo, mas

Helena meteu-se no meio e apanhou a bofetada.
Ralhou-lhe:

-Pai, que seja a última vez que levanta a mão
ao meu noivo.

- Você saia daqui imediatamente. E tu vais ficar
trancada no teu quarto. No próximo ano farás o
que quiseres. Até podes casar com o jardineiro.

- Credo, sr. Noronha. Não diga uma coisa
dessas. - disse Tono, o jardineiro.

- É uma maneira de falar. Pensas que te quero
para genro? És parvo? Agora vão-se todos embora.

Helena foi fechada no quarto. Leonel entrou
em casa a chorar discretamente. Quando encarou
a família abraçou-se aos pais e chorou como um
perdido.

- Filho, vamos falar agora com o Pe. Pedro.
Vamos pedir-lhe um conselho e marcar a data do
casamento. - confortou-o o pai, ao mesmo tempo
que lhe deu uma leve palmada nas costas.

- Provavelmente a moça está grávida. Temos
de apressar tudo. Eu e o teu pai pagamos a boda.
Não precisamos do dinheiro dessa gente
prepotente e convencida. E a boda será aqui, na
nossa casa.

- Obrigado, meus queridos pais. Vocês são
maravilhosos!

- Espera, Leonel. Tenho uma óptima ideia! Vou
mandar a cozinheira ir falar com o jardineiro dos
Noronhas. É melhor falarem em particular e não
deves enviar uma carta para a tua noiva. Poderá

acontecer qualquer azar e ela irá cair nas mãos
daquele pai tirano. - disse-lhe o pai. De seguida
chamou a criada. Frisou-lhe:

- Augusta, faz-me um favor: vai neste momento
dizer ao teu irmão que logo à noite o meu filho irá
raptar a noiva depois da meia - noite.

- Sr. Afonso, acho que a pessoa mais indicada
é o cozinheiro, porque logo vai-lhe levar o jantar ao
quarto.

- Está bem, mas pedes ao teu irmão para falar
com ele. Já sei que posso confiar nos meus
empregados e também nos dos Noronhas.

- Claro que pode, sr. Afonso. Já agora tenho
uma novidade para os srs., vou-me casar com o
meu Artur, no início de Dezembro.

- Parabéns para ambos. E obrigado pelo teu
favor. Sei que vais ser muito feliz.

- Obrigada. Até já.
- Obrigado meu pai. Agora vamos ao sr. Padre?
- Sim, vamos já. Mais logo eu e a tua mãe

iremos ter uma conversa com aqueles altivos.
Entraram na Igreja. O bom Sacerdote. Deu um

forte abraço ao jovem e disse-lhe:
- Meu pobre rapaz, como o teu coração sofre!

Sabes como é nas aldeias, tudo se sabe.
Desabafa, meu filho.

Mal o jovem acabou de falar, o Reverendo
respondeu-lhe:

- Só fizeram mal numa coisa: não deviam de
terem ido para o hotel. Fizeste bem em rapta-la,
mas não aprofundavas as coisas, compreendes?

- Vai-nos excomungar?
- Claro que não. Agora têm que tratar dos papéis

nas terras de ambos. Onde pretendem casar?
- Queríamos que fosse em Lordelo, mas como

estamos zangados com os pais dela, será melhor
em São Martinho.

- Muito bem. Então vai com Deus. O casamento
fica marcado para o fim de Outubro, como estamos
no princípio de Agosto, vamos abreviar. Caso
contrário só poderia ser em Novembro.

- Obrigado, Sr. Padre.
Ao fim da tarde a família do noivo entrou na

residência da família da noiva.  Foram bem
recebidos e mandados para a salinha.

- Sr. Carlos e D. Juliana, estamos aqui para
conversarmos com os senhores com calma. -
proferiu Afonso, duma forma delicada.

- Por favor não se irritem. Não demoramos
nada.  - disse Calmamente Bárbara.
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- Queiram fazer o favor de se sentarem.  Já
sabemos o que pretendem. No próximo ano, o
vosso filho casará com a nossa filha. - insinuou
Carlos.

- De acordo. E se ela estiver grávida? - inquiriu
Bárbara.

- Nesse caso . . . terá de abortar. - respondeu-
lhe Carlos.

- Isso é pecado. Abortar é matar um ser.
- Para já é um feto, D. Bárbara.
- A D. Bárbara, tem razão, Carlos. Até pode ser

que não esteja. - intrometeu-se Juliana.
- Será melhor não falarmos mais. Com os

senhores não se pode falar, inclusive com o sr..
Até para o ano. - interrompeu Afonso, ao mesmo
tempo que deu o braço à esposa para ela se
levantar.

Despediram-se delicadamente e saíram.
Carlos mal fechou a porta soltou uma

gargalhada. Juliana repreendeu-o:
- Desta vez estou completamente contra ti. És

perverso.
Já passava da meia - noite. Helena estava toda

feliz. Estava à janela. Desta vez não teria de levar a
mala. Seria mais fácil e iriam a correr. De repente
ouviu um assobio. Ia falar, mas soltou um grito.
Não era o seu querido, mas sim, o seu pai. O velho
soltou uma gargalhada e exclamou:

- Infelizmente ouvi a conversa que o jardineiro
teve com a irmã dele. Por acaso passei pelo jardim
e ouvi sem querer. Agora vou-me esconder até esse
teimoso do teu amorzinho chegar. Não penses que
desta vez escapas. Vai para dentro e fecha a janela.

Helena fechou, de seguida deitou-se na cama
a chorar perdidamente.

Eram quatro horas da madrugada. Helena
estava deitada a dormir, mas vestida. Sentiu alguém
tocar-lhe. Acordou sobressaltada. Era Leonel.
Abraçaram-se.

- Vem querida, não há tempo a perder. O teu pai
já se foi deitar. Na altura em que cheguei, ouvi a
vossa conversa. Estive escondido atrás da
ameixoeira. A tua mãe veio chama-lo às 3:15 horas.
Estava à porta, sentado no banco. Entrou meio
ensonado. Tanto tempo que estive à espera!
Pensei que ele ia ficar aqui até de manhã. Perdi as
esperanças. Graças a Deus agora vamos mesmo
conseguir. Ele sabe assobiar!

Saíram do quarto e desataram a correr
desesperadamente, olhando de vez em quando
para trás. Não se via alma viva.

- Parecia o teu assobio. Para onde me levas
Leonel?

- Vamos viver com os meus pais. Dormirás no
sofá até ao nosso casamento. Já falei com o Pe.
Casaremos na minha terra, no fim de Outubro.

Logo de manhã cedo, o Pe. Pedro de São
Martinho e o Padre Leôncio de Lordelo bateram à
porta da família Noronha. Só Carlos dormia.
Juliana convidou-os a entrar. De seguida foi acordar
o marido. Carlos ficou um pouco aborrecido, mas
levantou-se, vestiu o roupão e dirigiu-se para a
salinha.

- Bom - dia, senhores Padres. Sentem-se por
favor. A que devo a vossa inesperada visita a esta
hora?

Padre Leôncio começou por falar, com uma
expressão séria:

- Obrigado, mas não me sento. Sabe quem
está em pecado? É o sr. Noronha. Ou os deixa
casar, ou deixarei de ser sou amigo.

- Também não me sento. - respondeu o Padre
Pedro. Sou muito amigo daquela família e não
considero o seu comportamento legal perante o
mundo Celestial. Considera legal a menina Hel-
ena abortar? Não será mais honrada se casar e
tiver o filho ou a filha?

Carlos e Juliana estavam sem palavras. Os
Reverendos saíram. Carlos e Juliana olharam um
para o outro durante alguns minutos. Ela começou
por falar:

- Francamente, Carlos! Já não te conheço. Vai
acabar de dormir. Eu vou ver a nossa filha.

Naquela época os Padres davam muitos
concelhos aos paroquianos. Hoje não acontece
tanto isso, mas ainda há Reverendos que são
excelentes amigos.

Mal entrou no quarto, apanhou um susto, mas
sorriu aliviada. Só depôs do almoço é que contou
ao marido. Carlos permaneceu calado e triste.

Passaram-se dois meses e meio.
Os sinos da aldeia soaram alegremente.

Leonel e Helena saíram da Igreja mais felizes do
que nunca, com tantas flores que os convidados e
alguns populares lhe lançavam, alegremente.
Diziam:"Viva os noivos!!!" Somente os parentes
mais chegados foram ao casamento, excepto os
pais da noiva. Os jovens estavam no átrio a
cumprimentar os convidados.

- Filha, perdoa-nos.
Helena olhou para trás e viu os seus pais,

chorando (discretamente) arrependidos.
-Sim, já lhes perdoei. O meu marido também.
-Meu estimado genro venha também dar-nos

um abraço e conceda-nos o perdão. Aceitem
também este envelope. É o nosso presente.

- Sim, perdoo. Já agora ficam convidados para
a boda. Mas não queremos nada vosso.
Agradecemos, mas não queremos. Desculpem-
nos.

Chamou os pais. Também os abraçaram e os
convidaram para a boda.

O pai  da noiva disse, depois, mais calmo: "
Meus filhos, permita, que o trate por filho, Leonel,
nós vimos a cerimónia na sacristia. O Sr. Pe. Deu-
nos autorização. O que mais lamento é não te ter
acompanhado ao altar, e, a si, Leonel cumprimenta-
lo e entregar-lhe a minha filha ali, no lugar Sagrado.
E por favor, não é para os desconsiderar. Aceitem
este presente, para nós nos sentirmos mais leves.

- Não se pensa mais nisso. - responderam os
noivos ao mesmo tempo. -  E já que nos querem
oferecer esse envelope, agradecemos que seja
mais logo.

Decorrido algum tempo, Helena soube que
estava grávida. O marido foi o primeiro a saber.
Pegou nela ao colo e exclamou a sorrir: "Deus está
do nosso lado. E o teu pai queria que abortasses
o fruto do nosso amor que é uma bênção do
Criador do Mundo."

O tempo passou. Tantos anos de paz, alegria,
felicidade e amor! Toda a gente admirava aquele
casal! Um casal amigo de todos, sempre com um
sorriso, fosse para quem fosse.

Também tão elegante e vistoso! Pareciam da
cidade. Eram um dos casais mais bem vestidos
da aldeia.

Viveram algum tempo na casa dos pais de
Leonel. Decorrido 7 meses nasceu uma menina.
Era parecida com o pai, deram-lhe o nome de
Isabelina. Decorrido um ano nasceu o Leandro,
era parecido com a mãe.

Decorrido tempos compraram uma casa. Mas
como os pais de Helena ainda sentiam remorsos,
solicitaram-lhes que vendessem a casa, que
fossem viver perto deles e que lhes dariam uma
residência e assim aconteceu.

Decorrido cerca de dez anos, nasceu a
Cristiana. Decorrido um ano nasceu mais uma
menina, a Olinda, ambas parecidas com o pai.

Os anos foram-se passando. Deram aos filhos
a mesma educação, mas com mais liberdade.

Eram uns pais "tipo camaradas." Nunca lhes
bateram, nem ralharam. Quando os meninos
faziam qualquer maroteira, eram repreendidos com
uma conversa calma. Os filhos pediam-lhes
desculpa e sentiam uma certa paz, como se
tivessem falado com dois anjos. Os pais eram os
seus ídolos.

Tiveram 6 netos maravilhosos.
Contavam várias vezes aos filhos e aos netos

a linda história de amor, que foi um sonho que se
tornou realidade.

O amor é eterno, sim, mas a felicidade não!
Eles pensavam que sim, até surgir o dia dramático.

Isabel Andrade Monteiro
(continua no próximo número)
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Ano Novo da Esperança
Não há dia nenhum neste mundo de Cristo à portuguesa que se não

ouça, todos os dias, ( incluindo feriados, sábados e domingos), a todas
as horas e momentos nos noticiários à escala nacional, membros do
Governo com José Sócrates na liderança, políticos com uma imagem
mais ou menos credível para muita gente a falar ao "povão" daquilo que
lhes dá na real gana…Por aquilo que temos apreciado em alguns cafés
cá do sítio, quando na TV de serviço do respectivo estabelecimento se
anunciam visitas ou entrevistas pré-fabricadas, as pessoas aproveitam
para sair até à porta fumar uma cigarrada…Quero com isto dizer que
todos aqueles que fazem isso estão-se nas tintas para as noticias, porque
como disse alguém aqui há tempos: "eles falam, falam e não dizem
nada…".

Hoje, sobe o crédito para baixar no seguinte; hoje vai baixar o salário
mínimo e dias depois volta a subir; depois vêm as centrais sindicais
contestarem na defesa do Povo Trabalhador e andamos durante todo o
ano que agora termina neste vaivém de aldrabices, incertezas e as
melhorias prometidas nunca chegaram a quem tanto delas precisava…

Por isso, é que andamos todos com o "Credo na Boca" a pedir que o
novo ano nos traga, pelo menos, mais alguma esperança com maior
sinceridade de quem tem o Poder e o Dinheiro na mão.

Porque, analisadas bem as coisas, ainda há muita "massa" por aí a
dar cabo de muitos destinos que poderiam ser úteis á humanidade.
Quem paga? São os que ainda têm uma camisa para hipotecar. Depois,
são aqueles que vivem à grande e à francesa, sacam a torto e a direito,
"gastam sem rei nem roque" e o desgraçado lá vai humildemente pagar
o IMI, o IVA e ai do "coitado" se não declara no IRS todos os pormenores,
logo lhe saltam em cima sem dó nem piedade…

E como se isso não bastasse, surgem os despedimentos colectivos,
os ordenados de miséria, outros em atraso sem as pessoas saberem
como e quando os vão receber e isto acontece tanto nos estabelecimentos
privados como nos públicos - uma vergonha!

Portanto, vamos implorar aos deuses de todo o mundo que o 2010
nos traga uma réstia de esperança, num Poder com dignidade, num
Capital mais humano porque, como dizia a minha saudosa avó paterna
"nós somos todos filhos de Deus!".

* (Jornalista - CP 483)

Os carolas de
outros tempos

Longe vão os tempos em que as pessoas gostavam do que faziam, e
faziam-no com gosto, com paixão, com alegria, com vontade e mais faziam-
no com responsabilidade. Tudo isto para dizer, que hoje são pouquíssimos
os carolas que andam no desporto popular.

SUPERMERCADOS
Loja 1 – R. Combatentes do
Ultramar n.º 168
4410-198 S. Félix Marinha
tel: 227 533 684 tlm  963 022 392

Loja 2 – R S. Félix n.º 958
4410-110 S. Félix Marinha
telf: 227 538 986/88 fax: 227 538 987
tlm: 962 996 683

FRUTARIA
Loja 3 – R. Dr. Milheiro n.º 470 -

S. Félix Marinha
telef: 227 534 541

www.casaganilho.com
geral@casaganilho.com

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Estes novos tempos, trouxeram-nos ambição, vaidades, inveja,
oportunismo, no fundo, trouxeram-nos os pedinchas que são aqueles
dirigentes que pouco se importam com as modalidades e os seus jovens,
utilizando os espaços a seu belo prazer, só para dizer 'a nossa colectividade
recebeu subsídio que é para os nossos jovens'. Realmente, os jovens
precisam das condições necessárias para praticar desporto e aqui sim o
subsidio tem fundamento, mas, se calhar, o dinheiro dá mais jeito para obras
na sede, para que os sócios possam ter condições para jogar às cartas ou
então entreterem-se com umas cervejas.

No meu tempo não havia dinheiro, mas fizeram-se muitos desportistas,
mas principalmente e na maioria fizeram-se Homens!

Raúl Martins
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Era uma vez uma ideia. Nem grande nem
pequena, nem boa nem má. Apenas uma ideia.
Só isso. Entrou na mente e aninhou-se, como uma
semente no solo macio, morno e revigorado da
Primavera, espicaçou a imaginação e recostou-
se calma e seguramente na memória. Esperava.

Esperava o momento exacto em que a
imaginação pegasse nessa e lhe juntasse outras
ideias, a que se seguiriam outras e mais outras e
ainda outras… Estas converter-se-iam em
palavras, as palavras em frases e as frases em
parágrafos estes em textos. Não sabia o que iria
ser de si. Melhor, não sabia o que iria a imaginação
fazer consigo. Manteve-se embalada na confortável
cama que a memória preparara para si. Não sabia
exactamente quanto tempo permaneceu assim,
no estranho estado de letargia, como a tal semente
à espera do momento certo para germinar. Por
momentos, chegou a pensar que a imaginação
se esquecera de si. Observava-a distraída no seu
mundo sem grande pressa de realizar fosse o que
fosse. Mesmo ali ao seu lado, ignorando-a
completamente. Pelo menos assim parecia.

A ideia sentia-se como uma namorada ignorada
pelo seu amante. Começava a sentir-se infeliz,
julgando-se abandonada pela imaginação.
Precisava da sua colaboração para se desenvolver
ou morreria e perder-se-ia nos enormes buracos
negros do esquecimento como a semente quando
não encontra terreno propício para se desenvolver.
Aquele confortável, húmido, leve e morno terreno
estava preparado para o seu desenvolvimento
sereno e seguro, não fosse a distracção da
imaginação. Percebera isso mesmo quando
entrara e a tocara levemente.

Não fora preciso muito para lhe perceber o in-
teresse. Lembrava-se de como ela levantara a
cabeça momentaneamente e deixara a tarefa que
tinha entre mãos, fitando-a como que hipnotizada.
A imagem daquele olhar amoroso ficara registado
na sua cabeça. Compreendera que só tinha de se
sentar e esperar. Já experimentara outras cabeças,
e já tinha a experiência suficiente para se sentir
segura dos seus sentimentos e para acreditar no
seu instinto. Comparando esta com as outras,
sabia que nada era igual. Nas outras, percebera a
completa indiferença. Compreendera que nada
havia para si, pelo que se limitara a sair logo de

seguida completamente desanimada. Ficar ali era
apostar num terreno infértil. Era apostar na morte.
Não queria isso para si. Depois, era demasiado
nova para pensar que não tinha hipóteses. Haveria
para si uma cabeça para si. Outras começaram
por avaliá-la para, logo de seguida, a rejeitarem
com um negativo aceno de cabeça. O seu
aparecimento não resultara em nada para além
do aparente interesse demonstrado no primeiro
encontro.

O encanto terminara rapidamente. Procurara
desde então um sentimento mais forte capaz de a
acarinhar e a desenvolver. Acontecera o momento
tão esperado, no encontro com esta imaginação.
Percebera logo. Compreendera no momento em
que haviam trocado o primeiro olhar. Esta parara
para a avaliar por momentos. Sabia que a seduzira.
Quando se decidira esperar, sabia que algo iria
acontecer brevemente. Mas, ou perdera a noção
do tempo, ou a sua impaciência tomara as rédeas
da sua arte de esperar. E se lhe tocasse só para a
recordar da sua presença? Talvez conseguisse que
ela parasse os seus devaneios para a ajudar a
compreender o que se passava, para lhe
assegurar que não esquecera a sua presença,
que ainda se lembrava da sua importância. Sim,
porque ela era o começo de tudo. De tudo o que
ela viesse a desbravar à sua volta. Sentia-se como
um pedaço de madeira ou de pedra à espera do
cinzel para lhe dar uma forma. O que iria aquela
imaginação fazer consigo? Que tom utilizaria
quando a desenvolvesse? Não conseguia
adivinhar. Só tinha uma certeza - seria respeitada.
Agora não contava era com a sua impaciência. O
que se passava? Tinha de se refrear! Poderia deitar
tudo a perder! Por medo ou por inércia abandonou-
se à sua vida aborrecida, amuada com a sua vida
de desinteresse. Estava a ser mimada e egoísta.
Abanou a cabeça incrédula. Que tonta! Sorriu para
si.

Era um sinal de bonança. Resolvera perder a
noção de si própria, abandonando-se ao sono
intemporal. Assim, não voltaria a ser incomodada
por sentimentos tão mesquinhos! Olhava à sua
volta. Sabia que outras ideias haviam chegado
depois e, ainda assim, tinham passado à sua
frente. Sentia os seus olhos cravados na sua
pessoa. Não percebia como aquelas mentes

funcionavam! Às vezes, pareciam desenvolver
várias ideias ao mesmo tempo, numa velocidade
atroz, seguida de alguns interregnos, que davam
origem a outros desenvolvimentos. Todos
independentes! Que imaginação aquela! Não tinha
regras nenhumas! Tudo acontecia como que ao
acaso! Recusava-se a compreender! Desistia.
Quando finalmente se mostrasse interessado em
começar a trabalhar, que a acordasse!
Aconchegou-se na roupa que a amparava e
descansou.

  Acordou, não sabia exactamente quanto tempo
depois. Nem sabia exactamente o que a acordou.
Só soube instintivamente que estava na hora.

Foi arrancada aos seus sonhos
estremunhados inundando-os de luz incrivelmente
clara. Viu-se rodeada de outras pequenas ideias
que brotavam como água pura da fonte
refrescando-a. O processo começara. Olhou em
redor. Aquela solitária e pobre ideia enriquecera e
alargava as suas fronteiras a outras pequenas
ideias que a desenvolviam e a tornavam grande.

Tal como esperara, durante muito tempo, o
processo desenrolava-se e a um ritmo vertiginoso,
parecendo querer recuperar o tempo perdido a
todo o custo. A inspiração viera. A imaginação
compreendera, finalmente, qual o caminho a seguir
e o tom a ser usado. Sorriu satisfeita e realizada.
Deixava-se levar naquele rodopio incontrolável que
se transformava numa incontrolável corrente de
infindáveis ideias. Observava todo o processo
maravilhada.

O autor escrevia febrilmente, com o coração,
despejando no papel, a um ritmo incrível, uma
quantidade enorme de letras que se
transformavam em palavras preenchendo as frias
folhas brancas dando-lhes uma emoção nunca
antes imaginada.

Depois, distanciando-se do texto, leu-o de
forma a enriquecer de sentidos a emoção antes
transportada para o papel. Finalmente, encontrara
uma família. A sua. Aquela porque esperara du-
rante tanto tempo e pela qual quase desesperara!
Agora, era só esperar que a ideia passasse para
outras mentes e outros corações proporcionando-
lhes o mesmo prazer que sentira ao desenvolver-
se.

Fátima Nascimento

A história das histórias
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Gaia promove
inclusão social

juvenil
Projecto surge no âmbito do Programa Escolhas e

terá como entidade gestora a Associação de Socorros

Mútuos de Nossa Senhora da Esperança de Sandim
A GaiaSocial vai dar início a mais um projecto de inclusão so-

cial destinado a 182 crianças e jovens vulneráveis em termos
socioeconómicos. A iniciativa arranca no primeiro mês de 2010 e
surge no âmbito do Programa 'Escolhas - 4 Feração'.

O protocolo foi firmado no passado dia 21, em Lisboa, através
das assinaturas do presidente da empresa municipal, André
Sanches Correia, do ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira,
e da coordenadora nacional do Programa Escolhas, Rosário Farm-
house.

Esta iniciativa será desenvolvida até ao final de 2012 e terá
como entidade gestora a Associação de Socorros Mútuos de Nossa
Senhora da Esperança de Sandim, contando como parceiros a
junta de freguesia local, Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens de Gaia, Agrupamento Vertical de Olival, Escola Secundária
Diogo de Macedo, Centro Social e Teatro Amador de Sandim.

Aqui ficam algumas actividades previstas no projecto: gabinetes
de orientação escolar e profissional, de mediação social e
respostas formativas e profissionais, bem como de
acompanhamento psico-pedagógico individual ou em grupo;
actividades de estimulação cognitiva, de educação parental,
intergeracionais, de simulação profissional e de educação
ambiental; visitas a contextos laborais diversificados e ateliês de
expressão plástica e artística; espaço de informação ao
adolescente e apoio à transição para o 2º ciclo do ensino básico;
criação de equipas desportivas; semanas culturais; clube dos
descobridores; campeonato da língua portuguesa; encontro inter-
cultural; roteiro de direitos do cidadão; espaço internet;
associativismo jovem.

Já está no papel o projecto de
eléctricos rápidos a circular pelo concelho,
defendido pelo presidente da câmara,
aquando da tomada de posse para o último
mandato na autarquia. E coube
precisamente a Luís Filipe Menezes a
apresentação desta rede de transportes
públicos, que surge inserida no recente
Plano Municipal de Sustentabilidade
Ambiental.

Repartido em três fases, o plano prevê
as ligações de Avintes à Avenida da
República, Canelas aos Carvalhos e
Avenida da República à Orla Marítima,
ficando interligadas aos interfaces
principais do Metro do Porto. O concurso
público para a execução deste projecto vai
ser lançado no decorrer de 2010.

"Estes trajectos vão estar ligados ao
Metro do Porto, em consonância com o
alargamento da linha em Gaia. Tenho
consciência que não estamos em
Amesterdão, mas tenho esperança que
alguns gaienses possam adquirir novos
hábitos de deslocação, mais amigos do
ambiente", salientou o Menezes.

Plano definido até 2020
O Plano Municipal de Sustentabilidade

Ambiental do município, definido até 2020,
conta com um investimento de 95 milhões
de euros e tem como base a eficiência
energética, mobilidade sustentável,
energias renováveis, ambiente, zonas
verdes e biodiversidade, governação,

formação e sensibilização. De referir que
o Parque Biológico e a Energaia tiveram
um papel activo na definição das linhas do
plano, cujo financiamento conta com
fundos próprios da autarquia, com igual
recurso ao capital privado e a verbas do
Quadro Comunitário de Apoio.

"Na primeira fase, até 2013,
esperamos que pelo menos as ciclovias,
os parques verdes, o aumento da
mobilidade condicionada e os parques de
estacionamento já estejam de pé. É um
plano adaptado localmente às grandes
orientações mundiais e julgo que é um
trabalho de casa bem feito", referiu o
autarca, acrescentando que as ciclovias
vão ter uma extensão de 50 quilómetros e
que já "no próximo Verão" haverá um troço
a ligar a Avenida da República ao mar.

De referir que o plano salienta, entre
outros, a intenção de se florestar os nós
das auto-estradas, consolidar do cordão
dunar, aumentar as áreas de mobilidade
condicionada, (como acontece
actualmente no Centro Histórico), criar um
observatório de análise, bem como um
gabinete próprio e oito novos parques de
estacionamento, quatro dos quais já em
fase de construção.

"Pretendemos investir também nas
escolas, colocando o desenvolvimento
sustentável quase como disciplina
obrigatória e vamos racionalizar a eficiência
energética dos edifícios e equipamentos
municipais", concluiu Luís Filipe Menezes.

Projecto de eléctricos
rápidos no papel


