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Executamos Projectos
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Temos equipa especializada
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Boas
Festas

Gaienses
aprendem a
agir em caso
de incêndio

GaiaSocial, Protecção Civil e Bombeiros Sapadores
de Gaia realizam acções de formação para melhor se
agir em caso de acidente nos empreendimentos sociais

A urbanização Manuel Pacheco de Miranda
recebeu, no passado dia 26, uma formação sobre a
prevenção e actuação em caso de ocorrência de
incêndio em habitações. A iniciativa realizada na
freguesia de Canidelo resulta de uma parceria entre a
GaiaSocial, a Protecção Civil e os Bombeiros
Sapadores de Gaia.

Manuseamento de extintores domésticos e
conceitos básicos de segurança com gás e
electricidade foram as actividades aqui realizadas. Na
ocasião, foi ainda divulgado o novo Número de
Emergência Municipal - 707242400 -, que no concelho
substitui o 112.

"É para este número que devem ligar, porque está
lá sempre gente, nunca ninguém fica sem socorro,
chega sempre ajuda a casa das pessoas, pois actua-
se de forma mais rápida, uma vez que não é necessário
passar pela triagem do 112", adiantou o comandante
dos Sapadores, Salvador Almeida.

Ao todo, estão planeadas, numa primeira fase,
nove acções a levar a cabo nos empreendimentos
sociais do município, concretamente na Afurada,
Canidelo, Madalena, Valadares e Vilar do Paraíso.
Posteriormente, prevê-se a realização de simulacros
nos referidos locais.

De registar que a Protecção Civil de Gaia
disponibiliza os formadores e o material pedagógico
necessário, enquanto a GaiaSocial assegura 20
extintores e 50 carregamentos dos mesmos para
utilização nas sessões práticas.

Editorialeditorial

1º de Dezembro
Entrou em vigor o Tratado de Lisboa, com toda

a pompa e a Europa em peso na capital. Nesse
dia conclui-se a XIX Cimeira de Chefes de Estado
e de Governo Ibero-Americanos, com toda a
parafernália dessas concentrações mediáticas,
ainda que, felizmente, tenha faltado o Sr. Chávez
e sus muchachos. Mas esse dia era feriado. O
primeiro de Dezembro, dia da Restauração. Nem
uma palavra. Nas televisões generalistas nada.
Da memória nem uma imagem.

Até que, à noite… na SIC Notícias - o seu a
seu dono - Ana Lourenço, de voz habitualmente
baixa e suave, entrevista Paulo Teixeira Pinto,
habitualmente também de voz discreta. Falaram
do dia, da Restauração, e de nesse Primeiro de
Dezembro, a sua editora ter reeditado a
Mensagem, de Pessoa, 75 anos depois.
Justamente nesse dia, como o Poeta fez questão.
Afinal, apesar de tudo, "apesar dos pesares", este
país vai continuar…

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma.

E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.

Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!
F. Pessoa, in A Mensagem,
O Infante, Segunda Parte - Mar Português

DUAS DATAS
24 de Dezembro

Sei que todos os anos me repito, mas aqui
vai: Numa vã coligação de ateísmo militante e
laicismo maçónico, o Natal vai sendo empurrado
para a sua descristianização: O pagão pai natal,
a republicaníssima Festa da Família, além dos
inefáveis e ignorantes media, tudo tem contribuído
para apagar o verdadeiro sentido da Natividade.
Mas esta é, de facto, uma verdadeira festa
religiosa, Cristã. Cujo sentido só os Cristãos
efectivamente reconhecem e respeitam. O resto
é propaganda e disparates. Este Natal, em que
os Cristãos acreditam que nasceu o Messias,
com a Incarnação do Filho de Deus, o mesmo
que se volta a comemorar na Páscoa, morto e
ressuscitado. Este é o verdadeiro Natal. Porque
se tal não tivesse acontecido, não havia nada para
comemorar. Nesta Verdade, um Bom Natal a
todos!

Artur Villares
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Centro de Diagnóstico
Médico

Dr. Lúcio Coelho

Radiologia Digital l Mamografia Digital l Ecografia
Desintometria Óssea l Ecocardiografia l ECG

Av. da República, 419 1º Dt. l 4430-199 V. N. Gaia
Telefone 223 752 764 / 223 751 206 l Fax 223 744 510
cdm.luciocoelho@net.novis.pt

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

PSP recebe ministro
na inauguração das
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 Especial 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, 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.

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 Portugal 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

Museu das 'Palhacinhas'
no espaço renovado da
Junta de Santa Marinha

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.
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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

Con fe i t a r i aCon fe i t a r i aCon fe i t a r i aCon fe i t a r i aCon fe i t a r i a
Oás i sOás i sOás i sOás i sOás i s

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

Ervanária Flor de Lótus

Plantas Medicinais
Produtos Diatéticos

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

Telefone/Fax: 223 758 055

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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Deseja Feliz
Natal a todos os

estimados
Clientes e Amigos

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 Natal a
Clientes e Amigos

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

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Depois de sufragados os votos dos gaienses
e deste resultado ter sido decretado que a CDU
deixou de ter um elemento no executivo da câmara
municipal, esta força partidária traçou as linhas
mestras por que vai pautar o trabalho nos próximos
quatro anos.

Em conferência de imprensa, a CDU revelou
que espera da autarquia a melhor resposta às
carências sociais, de forma a combater-se o
desemprego, deseja que o urbanismo seja mais
"equilibrado e harmonioso", bem como que a
gestão dos recursos seja "racional, reduzindo as
empresas e agências municipais, e uma política
de taxas e tarifas que promova a justiça social".

Ainda no rol de atenções, a coligação de
esquerda aguarda por medidas ajustadas às
urbanizações sociais, políticas de dinamização
cultural, desportiva e ambiental, tal como a
obtenção por parte do Governo de mais
investimento público nas áreas da saúde,
educação, requalificação urbana, policiamento e
melhoria dos transportes públicos no concelho.

Assim sendo, e porque apenas terá voz na
Assembleia Municipal (AM), através de dois

CDU traça linhas de orientação
Sem representação na câmara munici-
pal, coligação de esquerda estará atenta
ao trabalho da autarquia e promete ter
viva voz na Assembleia Municipal

deputados, a CDU pretende alterar o Regimento
para que o período de intervenção do público
aconteça no início e não no fim das reuniões e
avança que apresentará propostas no sentido de
"assegurar que os Conselhos Municipais a
constituir tenham uma composição que respeite a
pluralidade democrática". Reduções ou isenções
das taxas municipais, existência de uma reunião
extraordinária da AM para debater as empresas e
agências municipais e constituir uma comissão
de acompanhamento da mobilidade e transportes
são as restantes prioridades da CDU.

Ainda no mesmo documento e no sentido de

"lutar por um município de Gaia mais desenvolvido,
justo e democrático", a CDU promete apresentar
um requerimento na autarquia para que os
instrumentos de informação da câmara, como
boletins e sítios na Internet, sejam "abertos à
pluralidade de opiniões políticas", tal como
legalmente se exige.

Recorde-se que a CDU elegeu ainda um
representante nas Assembleias de Freguesia de
Arcozelo, Avintes, Canidelo, Mafamude, Oliveira do
Douro, Santa Marinha e Vilar de Andorinho,
formando executivo em Valadares, nesta freguesia
com dois deputados.
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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 Natal a
Clientes e Amigos

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

HORÁRIO
2ª a 6ª Feira – 8:00 às 20:00

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

do almoço

PROPRIETÁRIA E DIRECTORA TÉCNICA:
Dr.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 Natal a Clientes e Amigos

FABRICO PRÓPRIO

Praceta Joaquim Oliveira Lopes, 41
(junto ao antigo campo de futebol)
4430-836 Avintes - Vila Nova Gaia
Telemóvel: 913 000 836

PÃO QUENTE   -   PASTELARIA
SNACK-BAR   -   CHARCUTARIA

FRANGO NO ESPETO
ESPECIALIDADE: PÃO TRANSMONTANO

Feliz Natal a Clientes e Amigos

André Sanches
sucede a Marco
António Costa

Silvano Teixeira e Fernando Barbosa
completam conselho de administração
da GaiaSocial

Está definida a constituição do conselho de
administração da GaiaSocial. Com a saída de
Marco António Costa da presidência desta
empresa municipal, André Sanches Correia
sucede ao vice-presidente da câmara. Silvano
Teixeira mantém-se as funções de administrador

Workshop sobre abusos
de crianças e jovens

A GaiaSocial realizou, no dia 10 de Dezembro,
no auditório da Assembleia Municipal, um work-
shop subordinado ao tema "Abuso de Crianças e
Jovens".

"Abuso de Crianças e Jovens" foi o tema do
workshop que a GaiaSocial organizou em parceria
com a Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto e o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Teresa Magalhães, directora da Delegação do
Norte do IML, foi a oradora principal da abertura do
workshop, pelas 9h30, abordando o tema "O que
é e o que não é abuso". Ainda da parte da manhã,
foram também oradores Carlos Silva Peixoto e
Catarina Ribeiro, que abordarão os "Factores de
risco de abuso" e "Indicadores psicológicos do
abuso", respectivamente.

De tarde, Cristina Silveira Ribeiro retomou os
trabalhos com uma palestra sobre os "Indicadores
de abuso físico", seguindo-se uma intervenção de
Patrícia Jardim sobre os "Indicadores de abuso
sexual". O workshop terminou com a abordagem
de Maria João Taborda intitulada "A intervenção ju-
dicial".

A realização desta iniciativa visa alargar as
acções de prevenção e actuação da GaiaSocial no
combate aos abusos de crianças e jovens e
demonstra a crescente interacção com
especialistas no desenvolvimento de iniciativas
com interesses convergentes que permitem
alcançar objectivos comuns em prol da segurança
e bem-estar da população juvenil.

executivo e tem agora a companhia de Fernando
Barbosa.

A nomeação da nova estrutura da GaiaSocial
foi efectivada no último dia 24 e os cargos foram
assumidos no início deste mês, sendo de destacar
a intenção dos recentes representantes em dar
continuidade às políticas sociais traçadas pela
autarquia, tendo como base orientadora a coesão
social, a melhoria das condições de vida das
populações e o desenvolvimento sustentado do
concelho.

Progresso da habitação social, gestão do
parque habitacional, implementação de projectos
sociais capazes de promover a auto-estima e
plena integração cívica e social da população,
implantação de acções de reabilitação e
requalificação urbanas são outras das prioridades
da empresa municipal GaiaSocial para os
próximos quatro anos.

fracção orgânica dos
resíduos, transforman-
do-os em fertilizante
orgânico.

A campanha termi-
nou com a apresen-
tação de um veículo
multimédia disponível
para o contacto com a
população, no âmbito
da redução, reutilização
e reciclagem, em
parceria com a
Suldouro.

O Departamento Municipal de Ambiente e
Salubridade realizou, no último dia 26, uma acção
de campanha em parceria com a empresa
Formato Verde. A iniciativa surgiu no âmbito da
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e
realizou-se na EB1 da Lagarteira, em Canelas.
Acções de formação sobre o sistema de
compostagem para professores, técnicos e
alunos foram a nota dominante do evento.

"A compostagem é um processo natural de
transformação de resíduos orgânicos em
composto. Ou seja, o composto é um fertilizante
natural que pode ser utilizado em hortas para
ajudar o crescimento das plantas e dos legumes.
Ao fazer a compostagem, estamos a reduzir a
quantidade de resíduos que vão para os aterros,
estamos a transformar aquilo que normalmente é
chamado de lixo, em recurso natural que, neste
caso, é um fertilizante orgânico", explicou Miguel
Laranjo, representante da Formato Verde.

Os materiais verdes (como por exemplo cascas
da fruta e relva) e os castanhos (entre outros, folhas
e borras de café) são os que podem ser utilizados
na compostagem. Esta técnica torna-se assim
numa das formas mais eficazes de valorizar a

Mais-valia da
compostagem
em destaque
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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

feliz natal
a clientes e amigos

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 natal
a clientes e amigos

Travessa 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 Natal a

Clientes e Amigos

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

MerMerMerMerMerceariaceariaceariaceariacearia
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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

AV. DA REPÚBLICA, 1344-5.º - Ap. 250 - V. N. Gaia Codex * Tel. 227 641 735 / 227 304 059
OFICINAS: BARRANCAS - 4415 PEDROSO - V. N. DE GAIA

Sociedade  de  Construções  e
Obras  Públicas  Aliança,  Lda.

Indústria Extractiva, Construção de Estradas, Terraplanagem e Construção Civil
Feliz Natal a

Clientes e Amigos

Câmara aprova
taxas municipais

para 2010
Autarquia não mexe nas tarifas de água e saneamento e
lamenta redução de verbas vindas da Administração Central

A tabela municipal de tarifas de água e saneamento para o ano que se
aproxima já está aprovada. A câmara decidiu, no passado dia 5, que os valores
não sofrem qualquer tipo de alteração.

Baseado na ideia de incrementar "medidas de apoio social definidas
para famílias numerosas ou comprovadamente em situação socioeconómica
débil", o executivo escolheu aplicar um tarifário muito favorável no primeiro
escalão, onde o preço será igual ao custo de aquisição", lê-se em comunicado
de imprensa. Ainda no mesmo texto, adianta-se que se procedeu "a um
aumento da amplitude dos escalões de consumos familiares para cada
escalão tarifário.

Relativamente ao Imposto Municipal de Imóveis (IMI), a câmara deliberou
aplicar uma taxa de 0,7% aos prédios antigos, inscritos na matriz antes de
2003, e uma taxa de 0,4% nos prédios novos, inscritos na matriz após 2003.
Por outro lado, será aplicada uma penalização de 30% sobre a taxa de 0,7%,
nos casos em que se verifique a existência de más condições de segurança
ou de prejuízo para a saúde pública.

Ainda sofre este tópico, a edilidade lamenta que as verbas da
Administração Central destinadas às autarquias tenham sofrido reduções,
"ao mesmo tempo que se verifica a transferência de competências para a
Administração Local sem o devido acompanhamento das verbas necessárias
para a respectiva execução".

Ainda na mesma reunião, foi ainda aprovada a atribuição de um subsídio,
no valor de 40 mil euros, aos Bombeiros Voluntários de Avintes, e a assinatura
de protocolos entre o município e as freguesias de Lever e Sandim, como
forma de comparticipação à requalificação da rede viária.

Estado leva Red
Bull para Lisboa

Lóbis da capital fazem tudo para ver o Air Race no Sul do país

Depois de três anos a realizar-se
nas margens do Douro, tudo indica
que o Red Bull Air Race está de
malas e bagagens rumo ao Sul do
país, nomeadamente para os céus
de Lisboa. A informação foi avançada
pelo presidente da câmara, à
margem da visita do Bispo do Porto,
D. Manuel Clemente, ao concelho, no
final do passado mês.

"É uma situação escandalosa, o
Estado estar a suportar um país a
duas velocidades. Esta é mais uma
atitude discriminatória do Estado,
que se está a esquecer que o Porto é
fundamental para o erário público do
país", adiantou Luís Filipe Menezes,
suportando a ideia de que a
transferência do evento conta com o
apoio de instituições estatais e outras
com capitais públicos (como a EDP,
TMN e Galp), que oferecem "três ou
quatro vezes mais" em relação aquilo
que se disponibilizava a Norte.

As conversações entre os
interessados continuam e eram
esperadas pelos actores políticos
das cidades de Gaia de Porto, até

porque a organização do Red Bull há
muito havia adiantado que tudo
indicava que o espectáculo
permaneceria em Portugal, faltando
apenas saber qual o local para se
realizar a prova.

Garantido o sucesso da fórmula
1 dos céus, onde as margens do
Douro se encheram com milhões de
pessoas, os lóbis da capital
começaram a funcionar e, em nome
do país, tudo fazem para "roubar" o
evento.
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FABRICAMOS

* SECCIONADORES E INTERRUPTORES
  DE INTERIOR E EXTERIOR ATÉ 36 kV
* INTERRUPTORES DE B.T. ATÉ 1000 A
  BASES CORTA-CIRCUITOS E TRIBLOCOS
* MONOBLOCOS E POSTOS DE
  TRANSFORMAÇÃO
* QUADROS DE B.T. E M.T.
* POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO MÓVEIS

EXECUTAMOS

* INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS INDUSTRIAIS
  TIPO "CHAVE NA MÃO"
* SUBESTAÇÕES
* INSTALAÇÕES DE TELECOMANDO
  REDES ELÉCTRICAS
* CENTRAIS MINI-HÍDRICAS E EÓLICAS
* COGERAÇÕES
* INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS

SEDE: (PORTO)
JAYME DA COSTA, S.A.
RUA DE MURRACESES, Nº 550
APART. 70 / 4416-901 PEDROSO - PORTUGAL
TELEF. +351  22 7470250
FAX: +351 22 7640548

DELEGAÇÃO: (LISBOA)
JAYME DA COSTA, S.A.
PARQUE INDUSTRIAL DE CARRASCAS
EST. NAC. Nº 252, Km 11,250 / APARTADO 145
2950-901 PALMELA - PORTUGAL
TELEF. +351 21 2337500   FAX: +351 21 2337501

JAYME DA COSTA
Mecânica e Electricidade, S.A.

COM  A  ELECTRICIDADE  EM  PORTUGAL  DESDE  1916 www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Boas Festas

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 *

feliz natal
a clientes e amigos

FERNANDO CARVALHO
ELECTRICISTA

Carlos Lima Torres foi homenageado, no passado dia
4 de Dezembro, pela Santa Casa da Misericórdia de Gaia
num almoço que juntou vários amigos e profissionais de
Saúde. Foi atribuído o seu nome a um gabinete médico do
Lar Almeida da Costa, tendo sido descerrada durante o
evento uma fotografia do homenageado. O médico, que
esteve ao serviço da Misericórdia 47 anos, soma mais
uma homenagem aos muitos reconhecimentos públicos
que já recebeu. Lima Torres continua ligado à Misericórdia
de Gaia, sendo utente do lar residencial Conde das
Devesas e dando "um jeito como médico" sempre que é
solicitado. Com uma vida repleta de memórias a tratar dos
doentes, Lima Torres só lamenta "não ter escrito um livro".

A Provedoria e a Mesa Administrativa da Santa Casa
da Misericórdia de Gaia, vários médicos e enfermeiros e
muitos amigos juntaram-se num almoço no lar residencial
Conde das Devesas para homenagearem Carlos Lima
Torres, que esteve ao serviço da Misericórdia 47 anos. O
médico trabalhou no Hospital da Santa Casa da
Misericórdia de Gaia e quando este foi nacionalizado,
continuou ligado à Misericórdia como médico dos Lares
Almeida da Costa e posteriormente do lar residencial
Conde das Devesas.

A directora e os colaboradores do lar presentearam
Lima Torres com um ramo de flores e um postal assinado
por todos. Não é a primeira vez que o médico vê o trabalho
de uma vida a tratar de quem precisa ser reconhecido,
mas diz ficar sempre surpreendido e muito feliz. As
surpresas continuaram com o descerramento da sua
fotografia no gabinete médico do Lar Almeida da Costa,
onde passou muito tempo a tratar dos doentes. Carlos
Lima Torres soma assim mais uma homenagem aos vários
reconhecimentos públicos que já teve, nomeadamente, a
Medalha de Mérito Cívico - Classe Ouro, oferecida município
de Vila Nova de Gaia, e a existência de uma rua na Avenida
de Gaia com o nome. "Pela minha conduta de médico,
servindo os outros e nunca a mim, ficarei para sempre
com o meu nome ligado à cidade de Gaia", afirmou Lima
Torres.

Actualmente, Carlos Lima Torres é proprietário de um
apartamento e residente do lar residencial Conde das
Devesas, no qual tem ainda uma sala com o seu nome.
Além de residente, o médico continua a passar receitas e
sempre que é solicitado atende os utentes e colaboradores
da Misericórdia: "Há utentes e colaboradores que me
pedem para passar receitas e assim escusam de ir perder
tempo para o centro de saúde. Mesmo de noite, se
acontecer alguma coisa, eu atendo sempre. Sou médico
até morrer".

São várias as memórias que Lima Torres guarda dos

Uma vida ao serviço dos outros

seus pacientes e dos sítios por onde passou a salvar
vidas, como na guerra do Ultramar. Por todas estas razões
o médico só lamenta não ter ainda passado essas
recordações para o papel: "Só tenho pena de não ter
escrito um livro"

O Provedor da Misericórdia de Gaia, Joaquim Vaz,
agradeceu a Lima Torres a dedicação, ao longo de todos
estes anos, à Misericórdia e por ter "escolhido o Lar
Residencial Conde das Devesas, nesta fase da vida, como
residência proferida".

O homenageado...
Carlos Lima Torres nasceu e cresceu em Santo Tirso.

Desde pequeno, quando lhe perguntavam o que queria
ser quando fosse grande, respondia que queria ser
médico. Frequentou a Escola Alexandre Herculano e
sempre teve excelentes notas, tendo somente reprovado
uma vez a geometria descritiva. Entrou para o curso de
medicina na Universidade do Porto, tendo-o terminado
com a média de 15 valores. Quando acabou a faculdade
e pediu a carteira profissional na ordem dos médicos,
decidiu abrir, com a ajuda de familiares, um consultório no
Candal e começou a trabalhar em cirurgia no Hospital da
Misericórdia de Gaia. Carlos Lima Torres foi chamado para
o Ultramar, por ter sido aprovado na inspecção para todo
o serviço.  Esteve 24 meses mobilizado na zona de
intervenção norte de Angola. O primeiro louvor que recebeu

foi pelos serviços prestados aos militares na guerra do
Ultramar e por ter salvo muitos indígenas das doenças
tropicais em 1967. Quando regressou a Gaia, Lima Torres
continuou a dar consultas no Candal, que uns pagam e
outros não e, por isso, ficou conhecido como o "médico
dos pobres". Mais tarde, mudou-se para um consultório
maior na Avenida da República. Carlos Lima Torres foi
presidente da Comissão de Ética do Hospital de Gaia até
se reformar. Assumiu também o cargo de presidente da
direcção e, posteriormente, da Assembleia Geral da Liga
dos Amigos do Hospital de Gaia. Quando o Hospital da
Misericórdia de Gaia foi nacionalizado, Lima Torres
continuou como médico no Lar António Almeida da Costa
e dava ainda consultas no Lar Conde das Devesas. Carlos
Lima Torres recebeu, no Dia do Município em 2000, a
Medalha de Mérito Cívico - Classe Ouro - das mãos de
Luís Filipe Menezes, pela sua competência como médico
e pela assistência prestada às comunidades de
solidariedade social em Gaia. O Município nomeou ainda
uma rua da Avenida de Gaia com o nome "Doutor Carlos
Lima Torres". Os colaboradores e amigos do médico da
Misericórdia de Gaia realizaram uma festa no Pavilhão
Joaquim Oliveira Lopes e ofereceram a Lima Torres uma
Medalha comemorativa dos seus 46 anos de serviço na
Misericórdia e uma peça de Teixeira Lopes. O médico
voltou a ser homenageado a 4 de Dezembro de 2009,
desta vez, pela Provedoria da Santa Casa de Gaia.
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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

Rua Domingos de Matos, 680
4400-120 VILA NOVA DE GAIA

Telef. e Fax: 22 781 19 24
Email: farmaciacoimbroes@gmail.com

Direcção Técnica: Direcção Técnica: Direcção Técnica: Direcção Técnica: Direcção Técnica: Dra. Carla Maria Torrão Ferreira

Especialidades Farmacêuticas

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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

Silva Loureiro e Dias, Lda.
Serviços de Construção Civil

trolha  *  pintor  *  carpinteiro

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

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Feliz Natal a
Clientes e Amigos Feliz Natal a

Clientes e Amigos

papelaria
da
junqueira

papelaria
da
junqueira

travessa da junqueira de baixo, 91
(junto à escola eb1 da junqueira)

4405-871 vilar do paraíso
tel e fax 227 113 123  /  telm 964 119 984

armando dos
santos ventura

livros - material escolar
 jornais | revistas | prendas
fotocópias  - encadernações

‘Natal mais
Desportivo’

A Empresa Municipal Gaianima vai
organizar um conjunto de actividades
desportivas destinadas a crianças e
jovens dos 6 aos 16 anos (dias 21,22,28
e 29) e aos encarregados de educação
(dia 21 e 22) com o objectivo de
promover a prática desportiva e
proporcionar convívio entre crianças,
jovens e adultos durante as férias
escolares do Natal.

Esta é também a oportunidade de
experimentar uma modalidade diferente
e conviver desportivamente com novos
amigos. Para isso, temos ao dispor uma
ampla variedade de modalidades, que
contribuirão para passar estas férias
de forma mais divertida, alegre e

‘O Natal Mora Aqui!’

Roupas, bens alimentares ou
material didáctico. São alguns dos
bens que o Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho vai recolher até
ao final do mês de Dezembro,
desafiando a comunidade a
"oferecer" as mil caixas repletas.

Hospital de Gaia lança
campanha de recolha de bens
para distribuir em instituições
gaienses e de Espinho

natalícia com um objectivo comum:
contribuir para a luta contra a pobreza
e a exclusão social e tornar melhor o
Natal dos que mais precisam.

Até 31 de Dezembro, o Centro
Hospitalar vai levar a cabo uma
recolha de bens, entre roupas, mate-
rial didáctico e bens alimentares não
perecíveis que serão endereçados a
uma lista de instituições dos
concelhos de Gaia e Espinho. A Cerci
Espinho, a AMIGaia, as Ligas dos
Amigos do Hospital de Gaia e de

gratuitamente caixas para os bens
doados assim como o seu transporte
até ao local indicado pelas
instituições para a recepção dos
donativos. Para contribuir para esta
causa só tem de se dirigir a uma das
Unidades do CHVNG/E, em Espinho
ou em Gaia, solicitar uma das caixas
disponibilizadas pelos CTT, escolher
uma das instituições e encher com
os bens que fazem falta à instituição
escolhida. No local de entrega das
caixas, estará disponível toda

Numa parceria com os CTT -
Correios de Portugal, o Centro
Hospitalar pretende contribuir
para a luta contra a pobreza e a
exclusão social e mostrar que
o Natal mora em todo o lado,
proporcionando aqueles que
mais precisam uma época
natalícia melhor. Nas três
unidades que compõe o Centro
(duas em Gaia e uma em
Espinho) vão ser
disponibilizadas caixas de
cartão com a indicação das
Associações Beneficiadas. A
AMIGaia, A Cerci Espinho e a
Liga dos Amigos do Hospital
são apenas algumas das

Espinho, a Aldeia SOS de Gulpilhares
e a APPDA de Gaia são as instituições
apoiadas.

Como parceiro do Hospital nesta
iniciativa, os CTT disponibilizam

informação acerca dos bens
necessários e das instituições
beneficiárias. A iniciativa está
aberta não só aos
colaboradores, mas a todos os
utentes e a toda a comunidade.

O Projecto de Luta Contra a
Pobreza e a Exclusão Social foi
lançado pelos CTT, no dia 9 de
Outubro de 2008, Dia Mundial
dos Correios, envolvendo não
só os CTT mas também um
largo conjunto de instituições de
solidariedade social. Este ano,
o CHVNG/E associou-se,
direccionando os pedidos para
instituições de Vila Nova de
Gaia e Espinho. O objectivo é

fazer a ligação entre os cidadãos que
querem ser solidários e as
instituições que estão no terreno, a
lidar com as situações no dia-a-dia e
a ajudar quem mais precisa.

causas apoiadas.
Sob o lema "O Natal Mora Aqui!" o

Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho está a promover uma
série de iniciativas na quadra

saudável.
A s

inscrições
d e v e m
ser fei-
tas até
17 de
Dezem-
bro na
Ga ian i -
ma, jun-
tas de
f regue -
sia ou
nas es-
c o l a s
que os
j o v e n s
frequen-
tam.
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Boas Festas

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.

Feliz Natal a
Clientes e
Amigos

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

PÃO QUENTE * CONFEITARIA * PASTELARIA

Feliz
Natal a

Clientes e
Amigos

Fornecedores de Restaurantes
Catering, Escolas e Cafés

Rua do Padrão, 113 - Carvalhos
4415-236 Pedroso

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

www.novoprado.pt

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

fotovisual foto

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

Fotografia e Papelaria

Foto
Fotos tipo passe * Foto de estúdio

* Impressões de fotos em todos
os tamanhos * Casamentos *

Baptizados * Comunhões

Papelaria
Payshop * Material escolar *

Artigos de decoração *
Prendinhas

Feliz Natal a Clientes e Amigos

CCD junta mil
trabalhadores em

convívio
Menezes defende apoios sociais dados pela autarquia aos
trabalhadores municipais

A Quinta da Velha, na freguesia de Olival, encheu-se para receber o anual
convívio dos trabalhadores da câmara municipal. Organizado pelo Centro de
Cultura e Desporto (CCD) da autarquia, 21.º almoço contou este ano com
uma presença superior a mil pessoas. Entre elas estava o presidente da
edilidade. Luís Filipe Menezes não deixou de se juntar aos funcionários
municipais, neste que é o primeiro ano do último mandato no cargo que
ocupa em Gaia.

"Faço questão de aqui estar para afirmar que este meu último mandato
vai ser o que mais vou fazer por Gaia, no que mais vou trabalhar em projectos
e ser solidário com os gaienses", começou por dizer o autarca.

"Há 12 anos que reconheço o importante papel social desempenhado
pelo CCD, principalmente nos apoios prestados aos trabalhadores mais
desfavorecidos", acrescentou Menezes, que defende uma alteração legislativa
que anule a decisão do Tribunal de Contas sobre a proibição de apoios
sociais das autarquias aos centros de convívios de trabalhadores municipais.

"Esta decisão vai levar alguns trabalhadores a situações de sobrevivência.
Defendo que cada câmara possa decidir os apoios que quer dar aos seus
trabalhadores. Estou solidário e disponível para apoiar o CCD, os
trabalhadores da administração local ou o sindicato, na tentativa de repor os
direitos sociais que o Tribunal de Contas proibiu", registou, para agrado dos
presentes.

Tendo já em mente a proximidade do Natal, a boa disposição entre os
trabalhadores da câmara foi a nota mais dominante durante todo o evento.

Como num autêntico conto de Natal, a Cidade Lego do GaiaShopping
recebeu cerca de duas dezenas de visitantes especiais para celebrar o início
da época natalícia. Os convidados foram as crianças da Aldeia SOS de
Gulpilhares que receberam, no passado sábado, alguns presentes, com um
'cenário' que preenche o imaginário de miúdos e graúdos. Carlota Salvação
Barreto, Gil de Sousa e Kikas Valle-Flor foram alguns dos famosos que,
juntamente com os filhos, acompanharam a iniciativa.

Um quadrado de 28 metros em que o hospital, as ruas, os prédios, as
zonas verdes e de lazer, os serviços básicos e a própria praia do Pai Natal
são criados por peças Lego. Esta é a Cidade Natal - uma cidade construída
com 280 mil legos que necessitou de mais de 1500 horas foi de trabalho
para ficar pronta. 280 mil peças, 258 troços de comboio, um hospital de 6 mil
peças, um quartel dos bombeiros com 4 mil peças, 150 pinheiros de Natal,
um campo de futebol, uma igreja, uma escola, um parque de campismo, um
centro hípico, um parque de campismo...e muito mais. Esta cidade é
desenvolvida pela Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego (PLUG) e
o objectivo é recriar e reproduzir o dia-a-dia de uma cidade "normal".

A construção da Cidade Natal no GaiaShopping surge associada à iniciativa
"Ofereça um presente, construa o Natal desta aldeia" que consiste na recolha
de presentes para as crianças das Aldeias SOS. Esta campanha, assim
como a exposição da Cidade Natal, estará patente até ao dia 24 de Dezembro.

As Aldeias de Crianças SOS são uma organização internacional com cerca
de 500 aldeias espalhadas por todo o mundo, funcionam em regime de
internato e têm como objectivo proporcionar amor e um lar para cada criança.

Presentes especiais para
as crianças da Aldeia
SOS de Gulpilhares
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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
Silva

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
Feliz Natal a Clientes e Amigos

Rua do Outeiro, nº 246
4415-282 PEDROSO - V. N. Gaia
email: asoa_2002@hotmail.com

AGENTE

AUTO ARMINDO ALVES
Comércio & Reparação Automóveis

Multimarcas
Telefone Oficina: 22 782 14 75

Stand Telefax: 22 783 63 36

Feliz Natal a
Clientes e
Amigos

Pipocas
Zé  Manel

Rua Vendas de Baixo, 1317
4415-363 PEDROSO

Telemóveis: 912 135 057  -  961 454 966

Feliz Natal
a Clientes e

Amigos
Feliz Natal a Clientes e Amigos

As melhores
pipocas do Norte

A Casa da Cultura/Casa Barbot volta a promover
neste ano o Bazar de Natal, que abriu ao público
no dia 4 de Dezembro. Desta vez, surge melhorado
e aumentado com inúmeras actividades de
animação.

Com os stands de vários artesãos espalhados
pelo jardim do imóvel, ocupando maior área do
que em 2008, o bazar estará aberto até 23 de
Dezembro, entre as 12h e as 20h de segunda a
sexta-feira, e entre as 15h e as 19h aos Sábados,
Domingos e feriados. E de tudo um pouco se pode
ali encontrar, desde cerâmica a compotas
caseiras, artigos em madeira, peles, etc., além do
Presépio Gigante montado logo à entrada.

Este pretexto acrescido para visitar a Casa
Barbot, património de há 100 anos classificado
pelo IPPAR, conjuga a oportunidade de fazer
algumas compras de Natal diferentes e originais
com o entretenimento lúdico para os mais novos
(e não só).

Logo no dia da inauguração, realizou-se a
cerimónia de entrega de presentes a crianças de
instituições de acolhimento social de Vila Nova de
Gaia, contemplando também um momento musi-
cal com o Coro Infantil Urbano Santos Moura.

No próximo fim-de-semana vão ter lugar mais
dois concertos. Assim, no dia 19 de Dezembro,
pelas 16 horas, o Grupo Folclórico Etnográfico
Santa Marinha de Crestuma e Grupo de Saxofones
do Fórum Cultural de Gulpilhares vai abrilhantar a
tarde. No dia seguinte, é a vez da Orquestra Ligeira
da Tuna Orfeão de Grijó actuar.

Bazar de Natal volta à Casa da Cultura

NATAL COM MÚSICA
Quinteto de Metais de Gaia
Sérgio Garcia - Recital de Piano
18 Dezembro | 21h45 | Auditório Municipal de Gaia
Coro da Fundação Conservatório Regional de
Gaia
Coro Infantil da Fundação Conservatório Regional
de Gaia
Filarmonia de Gaia
19 Dezembro | 21h45 | Auditório Municipal de Gaia
Orquestra de Guitarras da Academia de Música
de Vilar do Paraíso
Coro Infantil da Academia de Música de Vilar do
Paraíso
20 Dezembro | 17h00 | Cineteatro Eduardo Brazão
Fernando Miguel Jalôto - Recital de cravo
22 Dezembro | 21h30 | Convento Corpus Christi

CONCERTOS DE NATAL
ORGANIZADOS PELAS
COLECTIVIDADES DE GAIA
Classes de Conjunto Vocais e Orquestra de
Câmara de Academia de Música de Vilar do
Paraíso
18 Dezembro | 21h30 | Igreja de Arcozelo
Grupo Musical da Mocidade Perosinhense/Escola
de Música de Perosinho
19 Dezembro | 21h30 | Mosteiro de Grijó
 Grupo Musical da Mocidade Perosinhense /
Escola de Música de Perosinho
20 Dezembro | 17h00 | Igreja de Perosinho
Coral de Gulpilhares e Orquestra de Música do
Fórum Cultural de Gulpilhares
20 Dezembro | 18h00 | Igreja Matriz de Gulpilhares
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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 Natal a
Clientes e Amigos

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 Natal a todos os
estimados clientes

e amigos

Travessa Azenha 125, Gulpilhares | 4405-619 VILA NOVA DE GAIA
Apartado 1560 | 4406-501 VILA NOVA DE GAIA
Telef. 227 538 023 | Fax. 227 629 927

www.grupomaia.pt | email: geral@maia.lda.pt

Indústria de Escovas e Similares Lda
Maia & Maia

Mais de duas dezenas de ovos gigantes foram a leilão a
11 de Dezembro, numa iniciativa do Pelouro da Cultura do
Município de Gaia integrada no projecto Egg Parade que
conjuga a promoção cultural com fins de beneficência.

Ovos com cerca de 40 centímetros de altura foram
entregues a vários artistas plásticos, muitos deles de
reconhecimento internacional, que os transformaram de
forma criativa e livre.

Agora, o público teve a possibilidade não só de admirar
mas também de adquirir uma dessas obras únicas, na
Casa da Cultura/Casa Barbot, onde está a decorrer um
vasto programa de animação e bazar de Natal.

O leilão permitirá angariar fundos para apoio social,
nomeadamente a favor da Aldeia de Crianças SOS de
Gulpilhares, o que pode constituir um estímulo à
participação do público.

De resto, a ligação das camadas jovens à arte e à cultura
foi a base do projecto Egg Parade, lançado em 2008 e que
contempla numa outra vertente a entrega dos ovos a

Crianças do
concelho
festejam

Natal
GaiaSocial premeia mais de três jovens
de empreendimentos sociais com
brinquedos e idas ao cinema

Seguindo a política social e de proximidade com
as comunidades que habitam nos
empreendimentos do município, a GaiaSocial
decidiu comemorar o Natal junto de quem
realmente vê nesta data festiva todo um mundo da
fantasia e de brincadeira: as crianças.

Assim, esta empresa municipal vai contemplar
mais de três mil jovens, com idades até aos 12
anos, com brinquedos e idas ao cinema,
precisamente na semana que antecede o Natal. O
Cine-Teatro Eduardo Brazão, em Valadares, será
o espaço onde as crianças residentes nos
empreendimentos sociais de Arcozelo, Avintes,
Canelas, Oliveira do Douro, Perosinho, Serzedo e
S. Félix da Marinha vão assistir aos filmes.

Campanha de solidariedade
A par desta organização da autarquia, neste

mês de Dezembro, concretamente dia 19, arranca
também outra campanha de solidariedade, desta
feita levada a cabo pelo Centro de Atendimento
aos Jovens do empreendimento D. Armindo Lopes
Coelho, na freguesia de Olival. Esta iniciativa visa
a recolha de brinquedos para depois serem
distribuídos por três instituições do concelho que
acolhem crianças desfavorecidas.

Resta referir que esta campanha será alargada
aos restantes empreendimentos, onde se inclui a
confecção de bolos, para se vender e obter receitas
para as mesmas instituições sociais.

Leilão Egg Parade ajuda
crianças carenciadas

de histórias e música.
No dia seguinte, foi

apresentado 'O Céu
sobre Berlim', o novo
livro de Danyel Guerra,
seguindo-se a tradicio-
nal sessão de autó-
grafos. De salientar que
a receita da venda do
livro revertem a favor da
Associação Portu-
guesa de Leucemias e
Linfomas.

escolas para decoração artística por parte de alunos e professores.
Anualmente, ovos das escolas e dos artistas são reunidos numa grande exposição itinerante que foi

já vista por largos milhares de pessoas na Casa Barbot, no ArrábidaShopping, no GaiaShopping e no
Cais de Gaia.

Entretanto, e também no dia 11, a Casa Barbot inaugurou mais uma exposição de pintura, desta vez
reunindo trabalhos de Manuel Malheiro sob o título conjunto 'Luz, Olhar, Gesto'.

A exposição virá juntar-se ao programa natalício que ali decorre até 23 de Dezembro e que contempla
venda de artesanato e outros artigos de prenda, diversos workshops para crianças e adultos, contadores
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PRODUTOS DE QUALIDADE QUE
DÃO CONFIANÇA AOS SEUS

ESTIMADOS CLIENTES

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

JJJJJoão Mota Caroão Mota Caroão Mota Caroão Mota Caroão Mota Carpintariapintariapintariapintariapintaria
Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.

R. Rechousa, 885 - Telef./Fax: 227 132 374 - 4405-285 CANELAS VNG

JJJJJoão Mota Caroão Mota Caroão Mota Caroão Mota Caroão Mota Carpintariapintariapintariapintariapintaria
Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.Unipessoal, Lda.
MÓVEIS DE COZINHA

MÓVEIS DE CASA-DE-BANHO

CARPINTARIA EM GERAL
Feliz Natal a

Clientes e Amigos

REPARAÇÕES EM AUTOMÓVEIS

HENRIQUE JOSÉ FRANÇA, LDA
ESPECIALIZADO EM BATE-CHAPAS,

PINTURA E MECÂNICA
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS

NOVOS E USADOS

RUA COVINHA, 98 - 4415-206 PEDROSO - TELEFONE: 22 782 22 54

Boas
Festas a
clientes

e amigos
Rua da Bela, 465 B  4410-208 S. Félix Marinha  *  Telef. / Fax: 227 621 402

Telem. 967 563 835 / 968 630 003  *  email: geralfogo@hotmail.com

Materiais contra incêndio e protecção individual
*  Extintores  *  Material 1.ª Intervenção  *

Alarmes - C. D. Incêndios
Assistência Técnica  -  Formação

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Vanguarda Perfeita, Lda

FUNDIÇÃO DE BRONZES DE ARTE
MONUMENTOS, ESTÁTUAS, BUSTOS, PLACAS

ATELIER DE ESCULTURA PRIVATIVO

SEDE: Rua Conselheiro Veloso da Cruz, 640
4400-093 Vila Nova de Gaia | Telefone: 223 755 368

OFICINAS: Rua Norton de Matos, 835 - Armazém 1 - Zona Indust. de Gulpilhares
4405-671 V.N. de Gaia | Telef.: 227 629 815 | Fax: 223 743 775

Email: fundaraujogued@sapo.pt

Araujo & Guedes, Lda.
Feliz Natal a

Clientes e Amigos

E o Natal é…

O Natal ou Dia de Natal é um feriado comemorado
anualmente em 25 de Dezembro, que comemora o
nascimento de Jesus de Nazaré. A data de comemoração
do Natal não é conhecida como o aniversário real de
Jesus e pode ter sido inicialmente escolhida para
corresponder com qualquer festival histórico Romano ou
com o solstício de inverno. O Natal é o centro dos feriados
de fim de ano e da temporada de férias, sendo, no
Cristianismo, o marco inicial do Ciclo do Natal que dura
doze dias.

Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o
Natal é amplamente comemorado por muitos não-cristãos,
sendo que alguns dos costumes populares e temas
comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares.
Costumes populares modernos típicos do feriado incluem
a troca de presentes e cartões, músicas natalinas, festas
de igreja, uma refeição especial e a exibição de
decorações diferentes, incluindo as árvores de Natal,
luzes e presépios. Além disso, o Pai Natal é uma figura
mitológica popular em muitos países, associada com os
presentes para crianças.

Como a troca de presentes e muitos outros aspectos
da festa de Natal envolvem um aumento da actividade
económica, a festa tornou-se um acontecimento
significativo e um período chave de vendas. O impacto
económico do Natal é um factor que tem crescido de
forma constante ao longo dos últimos séculos em muitas
regiões do mundo.

A palavra 'natal' do português já foi 'n?t?lis' no latim,
derivada do verbo 'n?scor' (n?sceris, n?sc?, n?tus sum)

Quadra que prima pela união familiar e entrega de presentes à mesma e ao
próximo; Relativo ao nascimento ou ao país e terra em que se nasceu; natalício;
Diz-se de uma variedade de pêra; O dia do nascimento; Dia do aniversário de um
nascimento; Festa da natividade de Cristo; Época em que se celebra esse
acontecimento. (Nestas duas últimas acepções!aceções, grafa-se com inicial
maiúscula.); Respeitante ao nascimento; natalício; Pátrio; RELIGIÃO [com
maiúscula] festa cristã que se realiza todos os anos e que comemora o nascimento
de Jesus Cristo; [com maiúscula] época em que celebra essa festa (Do lat. natále-,
"nascimento")

que tem sentido de nascer. De 'n?t?lis' do latim, evoluiram
também 'natale' do italiano, 'noël' do francês, 'nadal' do
catalão, 'natal' do castelhano, sendo que a palavra 'natal'
do castelhano tem sido progressivamente substituída por
'navidad' como nome do dia religioso.

Já a palavra 'Christmas' do inglês evoluíu de 'Christes
maesse' ('Christ's mass') que quer dizer missa de Cristo.

História dos usos
Como adjectivo, significa também o local onde ocorreu

o nascimento de alguém ou de alguma coisa. Como festa
religiosa, o Natal, comemorado no dia 25 de Dezembro
desde o Século IV pela Igreja ocidental e desde o século
V pela Igreja oriental, celebra o nascimento de Jesus e
assim é o seu significado nas línguas neo-latinas. Muitos
historiadores localizam a primeira celebração em Roma,
no ano 336 D.C.

História
De acordo com o

almanaque romano, a festa
já era celebrada em Roma
no ano 336 d.C.. Na parte
Oriental do Império
Romano, comemorava-se
em 7 de Janeiro o
nascimento, ocasião do
baptismo, em virtude da
não-aceitação do
Calendário Gregoriano. No

século IV, as igrejas ocidentais passaram a adoptar o dia
25 de Dezembro para o Natal e o dia 6 de Janeiro para
Epifania (que significa "manifestação"). Nesse dia
comemora-se a visita dos Magos.

Segundo estudos, a data de 25 de Dezembro não é a
data real do nascimento de Jesus. A Igreja entendeu que
devia cristianizar as festividades pagãs que os vários
povos celebravam por altura do solstício de Inverno.

Portanto, segundo certos eruditos, o dia 25 de
Dezembro foi adoptado para que a data coincidisse com
a festividade romana dedicada ao "nascimento do deus
sol invencível", que comemorava o solstício do Inverno.
No mundo romano, a Saturnália, festividade em honra ao
deus Saturno, era comemorada de 17 a 22 de Dezembro;
era um período de alegria e troca de presentes. O dia 25
de Dezembro era tido também como o do nascimento do
misterioso deus persa Mitra, o Sol da Virtude.

Assim, em vez de proibir as festividades pagãs,
forneceu-lhes um novo significado, e uma linguagem
cristã. As alusões dos padres da igreja ao simbolismo de
Cristo como "o sol de justiça" (Malaquias 4:2) e a "luz do
mundo" (João 8:12) revelam a fé da Igreja n'Aquele que é
Deus feito homem para nossa salvação.

As evidências confirmam que, num esforço de con-
verter pagãos, os líderes religiosos adoptaram a festa
que era celebrada pelos romanos, o "nascimento do deus
sol invencível" (Natalis Invistis Solis), e tentaram fazê-la
parecer "cristã". Para certas correntes místicas como o
Gnosticismo, a data é perfeitamente adequada para
simbolizar o Natal, por considerarem que o sol é a morada
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40 anos de experiência e dedicação...

Produtos: Espelhos, Vidro Duplo, Vidro Impresso, Vidro Lacado, Vidro
Laminado, Vidro Temperado, Vidro de Segurança
Serviços: Lapidação, Serviço ao Domicílio, Serviço de Tempera

Travessa José Mariani 193,
4400-198 VILA NOVA DE GAIA

Telef.  223 793 832 | Fax. 223 710 726
Email: vidrariadevesas@iol.pt

Nova Tempera - Rua Cruzeiros, 109 Lote 15
Telef. 227 620 457

Zona Industrial Serzedo
Vila Nova Gaia

Boas Festas

antónio lima pinto
*Oficina de Automóveis*

*Reparações em todas as
marcas*

*Teste por computador*

Rua Oliveira e Silva, 40  *  4400-236 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 22 379 22 43 *   Telemóvel: 963 157 703

Feliz Natal a
Clientes e
Amigos

Feliz
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e
Amigos

FarmáciaFarmáciaFarmáciaFarmáciaFarmácia

IbéricaIbéricaIbéricaIbéricaIbérica
Director Técnico:
Dr. José Manuel
Assunção Rocha

Rua da Igreja, 777
4415-106 Sermonde

Tel. 227 457 172
Fax. 227 457 173

STAND

Rua Professora Angélica Rodrigues, 53/83
4400-555 V. N. Gaia

 (próximo do Jardim Soares dos Reis na
direcção de Vilar do Paraíso)

TLF. 22 712 63 77 l FAX. 22 712 66 50
Email. info@standnovauto.com  l  Site: www.standnovauto.com

Boas Festas

Automóveis Seminovos e Usados
QUALIDADE – GARANTIA

Rua dos Panaçais, 241
4415-287 PEDROSO VNG

Telem. 919 945 678

MANUEL MELO
Executa todos os tipos de pintura e lacagens

Feliz
Natal a
Clientes

e
Amigos

do Cristo Cósmico. Segundo esse princípio, em tese, o
Natal do hemisfério sul deveria ser celebrado em Junho.

Há muito tempo se sabe que o Natal tem raízes pagãs.
Por causa de sua origem não-bíblica, no século 17 essa
festividade foi proibida na Inglaterra e em algumas colónias
americanas. Quem ficasse em casa e não fosse trabalhar
no dia de Natal era multado. Mas os velhos costumes logo
voltaram, e alguns novos foram acrescentados. O Natal
voltou a ser um grande feriado religioso, e ainda é em
muitos países.

O ponto de vista da Bíblia
A Bíblia diz que os pastores estavam nos campos

cuidando das ovelhas na noite em que Jesus nasceu. O
mês judaico de Kislev, correspondente aproximadamente
à segunda metade de Novembro e primeira metade de
Dezembro no calendário gregoriano era um mês frio e
chuvoso. O mês seguinte é Tevet, em que ocorrem as
temperaturas mais baixas do ano, com nevadas ocasionais
nos planaltos. Isto é confirmado pelos profetas Esdras e
Jeremias, que afirmavam não ser possível ficar de pé do
lado de fora devido ao frio.

Entretanto, o evangelista Lucas afirmava que havia
pastores vivendo ao ar livre e mantendo vigias sobre os
rebanhos à noite perto do local onde Jesus nasceu. Como
estes factos seriam impossíveis para um período em que
seria impossível ficar de pé ao lado de fora em função do
frio, logo Jesus não poderia ter nascido no dia em que o
Natal é celebrado, e sim na primavera ou no verão. Por
isso, a maioria dos estudiosos consideram que Jesus
não nasceu dia 25 de Dezembro, a menos que a passagem
que narra o nascimento de Jesus tenha sido escrita em
linguagem alegórica. Diga-se de passagem que visto que
Jesus viveu trinta e três anos e meio e morreu entre 22 de
Março e 25 de Abril, ele não poderia realmente ter nascido
em 25 de Dezembro.

Anúncio do anjo e nascimento de Jesus
O nascimento de Jesus deu-se por volta de dois anos

antes da morte do Rei Herodes, denominado "o Grande",
ou seja, considerando que este morreu em 4 AEC, então

Jesus só pode ter nascido em 6 AEC. Segundo a Bíblia,
antes de morrer, Herodes mandou matar os meninos de
Belém até aos 2 anos, de acordo com o tempo que
apareceu a "estrela" aos magos. (Mateus 2:1, 16-19 - Era
seu desejo se livrar de um possível novo "rei dos judeus").

Ainda, segundo a Bíblia, antes do nascimento de Jesus,
Octávio César Augusto decretou que todos os habitantes
do Império fossem se recensear, cada um à sua cidade
natal. Isso obrigou José a viajar de Nazaré (na Galileia)
até Belém (na Judeia), a fim de registar-se com Maria, sua
esposa. Deste modo, fica claro que não seria um
recenseamento para fins tributários.

"Este primeiro recenseamento" fora ordenado quando
o cônsul Públio Sulplício
Quiríno "era governador
[em gr. hegemoneuo] da
província imperial da Síria."
(Lucas 2,1-3 - O termo
grego hegemoneuo vertido
por "governador", significa
apenas "estar liderando" ou
"a cargo de". Pode referir-
se a um "governador terri-
torial", "governador de
província" ou "governador
militar". As evidências
apontam que nessa

ocasião, Quiríno fosse um comandante
militar em operações na província da
Síria, sob as ordens directas do
Imperador.)

Sabe-se que os governadores da
Província da Síria durante a parte final
do governo do Rei Herodes foram: Sentio
Saturnino (de 9 AEC a 6 AEC), e o seu
sucessor foi Quintilio Varo. Quirínio só
foi Governador da Província da Síria,
em 6 EC. O único recenseamento
relacionado a Quirínio, documentado
fora dos Evangelhos, é o referido pelo
historiador judeu Flávio Josefo como
tendo ocorrido no início do seu governo
(Antiguidades Judaicas, Vol. 18, Cap.
26). Obviamente, este recenseamento
não era o "primeiro recenseamento".

A viagem de Nazaré a Belém -
distância de uns 150 km - deveria ter
sido muito cansativa para Maria que
estava em adiantado estado de
gravidez. Enquanto estavam em Belém,
Maria teve o seu filho primogénito.
Envolveu-o em faixas de panos e deitou-
o numa manjedoura. Maria necessitava
de um local tranquilo e isolado para o
parto (Lucas 2:4-8). Lucas diz que no

dia do nascimento de Jesus, os pastores estavam no
campo guardando seus rebanhos "durante as vigílias da
noite". Os rebanhos saíam para os campos em Março e
recolhiam nos princípios de Novembro.

A vaca e o jumento junto da manjedoura conforme
representado nos presépios, resulta de uma simbologia
inspirada em Isaías 1:3 que diz: "O boi conhece o seu
possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono; mas
Israel não têm conhecimento, o meu povo não entende".
Não há nenhuma informação fidedigna que prove que
havia animais junto do recém-nascido Jesus. A menção
de "um boi e de um jumento na gruta" deve-se também a
alguns Evangelhos Apócrifos.

A estrela de Belém
Após o nascimento de Jesus em Belém, ainda

governava a Judeia o Rei Herodes, chegaram "do Oriente
à Jerusalém uns magos guiados por uma estrela ou um
objecto controverso que, segundo a descrição do
Evangelho segundo Mateus, anunciou o nascimento de
Jesus e levou os Três Reis Magos ao local onde este se
encontrava. A natureza real da Estrela de Belém e alvo de
discussão entre os biblistas.

Os "magos" que vinham do Leste de Jerusalém, não
eram reis. Julga-se que terá sido Tertuliano de Cartago,
que no início do 3.º Século terá escrito que os Magos do
Oriente eram reis. O motivo parece advir de algumas
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Av. S. Salvador, 233 – Vendas de Grijó – 4415-943 Seixezelo – t. 227 640 009

farmácia gonçalves

Directora Técnica:
MARIA BEATRIZ

TOMAZ

* especialidades farmacêuticas *
* secção de ortopedia - cintas *

* perfumaria *

Feliz Natal a Clientes e AmigosRua do Pinheiro 175, 4410-037 SERZEDO VNG
Telf./Fax. 227 620 296   *   Telem. 913 247 669

www.cofresjorgelopes.com  * email: cofresjorgelopes@iol.pt

* COFRES POR MEDIDA *
* REPARAÇÃO *
* ABERTURA*

* PORTAS FORTES POR MEDIDA*

Feliz Natal a Clientes e Amigos

MÁQUINAS E FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
ASSISTÊNCIA E QUALIDADE

Rua Santa Apolónia, 368 – Telef.: 22 762 08 93 – Fax: 22 762 78 90
Telemóvel: 96 281 87 31 4410-022 SERZEDO VNG

Email: josefpacheco@net.novis.pt

JOSÉ  F.  PACHECO
&  FILHOS,  Lda. Feliz Natal a

Clientes e Amigos

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 Natal a
Clientes e
Amigos

referências do Antigo Testamento, como é o caso do Salmo
68:29: "Por amor do Teu Templo em Jerusalém, os reis te
trarão presentes."

Em vez disso, os "magos" eram sacerdotes
astrólogos, talvez seguidores do Zoroastrismo. Eram
considerados "Sábios", e por isso, conselheiros de reis.
Podiam ter vindo de Babilónia, mas não podemos descartar
a Pérsia (Irão). São Justino, no 2.º Século, considera que
os Magos vieram da Arábia. Quantos eram e os nomes
não foram revelados nos Evangelhos canónicos. Os
nomes de Gaspar, Melchior e Baltazar constam dos
Evangelhos Apócrifos. Deduz-se terem sido 3 magos, em
vista dos 3 tipos de presentes. Tão pouco se menciona
em que animais os Magos vieram montados.

Outro factor muito importante tem a ver com a
existência de uma grande comunidade de raiz judaica na
antiga Babilónia, o que sem dúvida teria permitido o
conhecimento das profecias messiânicas dos judeus, e a
sua posterior associação de simbolismos aos fenómenos
celestes que ocorriam.

Símbolos e tradições do Natal
Entre as várias versões sobre a procedência da

árvore de Natal, a maioria delas indicando a Alemanha
como país de origem, a mais aceita atribui a novidade ao
padre Martinho Lutero (1483-1546), autor da Reforma
Protestante do século XVI. Olhando para o céu através
de uns pinheiros que cercavam a trilha, viu-o intensamente
estrelado parecendo-lhe um colar de diamantes
encimando a copa das árvores. Tomado pela beleza
daquilo, decidiu arrancar um galho para levar para casa.

Lá chegando, entusiasmado, colocou o
pequeno pinheiro num vaso com terra
e, chamando a esposa e os filhos,
decorou-o com pequenas velas acesas
afincadas nas pontas dos ramos.
Arrumou em seguida papéis coloridos
para enfeitá-lo mais um tanto. Era o que
ele vira lá fora. Afastando-se, todos
ficaram pasmos ao verem aquela árvore
iluminada a quem parecia terem dado
vida. Nascia assim a árvore de Natal.
Queria, assim, mostrar as crianças
como deveria ser o céu na noite do
nascimento de Cristo.

Na Roma Antiga, os Romanos
penduravam máscaras de Baco em
pinheiros para comemorar uma festa
chamada de "Saturnália", que coincidia
com o nosso Natal.

Presépio
As esculturas e quadros que

enfeitavam os templos para ensinar os
fiéis, além das representações teatrais semi-litúrgicas que
aconteciam durante a Missa de Natal serviram de
inspiração para que se criasse o presépio. A tradição
católica diz que o presépio (do lat. praesepio) surgiu em
1223, quando São Francisco de Assis quis celebrar o
Natal de um modo o mais realista possível e, com a
permissão do Papa, montou um presépio de palha, com
uma imagem do Menino Jesus, da Virgem Maria e de José,

nobres europeias e de lá foi descendo até as classes
mais pobres. Na Espanha, a tradição chegou pela mão do
Rei Carlos III, que a importou de Nápoles no século XVIII.
Sua popularidade nos lares espanhóis e latino-
americanos se estendeu ao longo do século XIX, e na
França, não o fez até inícios do século XX]. Em todas as
religiões cristãs, é consensual que o Presépio é o único
símbolo do Natal de Jesus verdadeiramente inspirado nos
Evangelhos.

Decorações natalícias
Uma outra tradição do Natal é a decoração de casas,

edifícios, elementos estáticos, como postes, pontes e
árvores, estabelecimentos comerciais, prédios públicos
e cidades com elementos que representam o Natal, como,
por exemplo, as luzes de natal e guirlandas. Em alguns
lugares, existe até uma competição para ver qual casa,
ou estabelecimento, teve a decoração mais bonita, com
direito a receber um prémio.

juntamente com um boi e
um jumento vivos e vários
outros animais. Nesse
cenário, foi celebrada a
Missa de Natal.

O sucesso dessa
representação do
Presépio foi tanta que
rapidamente se estendeu
por toda a Itália. Logo se
introduziu nas casas
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NINHO DAS SEMENTES
De: Augusto Soares Peres

R. Escola do Maninho, 68 Madalena
4405-746 Vila Nova de Gaia

Tlf. 227 138 100

Sementes, farinhas e cereais

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Praceta 25 Abril, 109-1.º Dt.º
4430-257 VILA NOVA GAIA - Portugal

Telef.: 22 379 90 64 | Fax: 22 379 52 33
email: gracianogil@gmail.com

GRACIANO GIL
Mediação Imobiliária, Lda.

Lic. 6318-AMI - Válida até 26/01/2011 Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Rua Escola de Vila Chã, 233 - VALADARES - 4405-555 VILA NOVA DE GAIA
Telf. e Fax: 227 124 365 - email: tonimecanico@gmail.com

TONI
MECÂNICO - AUTO

António Francisco Mendes Pereira
Telemóvel: 91 736 92 25

Feliz Natal a Clientes e Amigos

FUNERÁRIA
ST.ª MARINHA

R. Cândido dos Reis, 52/54 * 4400-069 Vila Nova de Gaia

T. 223 756 294
F. 223 756 294
M. 917 567 834

Funerais
Transladações

Cremações
Serviço permanente

para todo o paísSanta Marinha

Boas
Festas

Doces de Natal: Pudim de Natal

Ingredientes:
1 lata de leite condensado;
2 vezes a mesma medida de leite;
3 ovos;
1 colher de chá de essência de baunilha;
1 maçã grande sem casca cortada em fatias
finas;
Canela e açúcar para polvilhar;
2 pãezinhos cortados em fatias finas;
150 gr de ameixas pretas secas picadas;
100 gr de passas;
100 gr de nozes picadas;
Pedaços de manteiga

Preparação:
Bata o leite condensado, o leite, os ovos e a
essência de baunilha. Unte uma forma grande
com manteiga e polvilhe com açúcar. Forre o
fundo da forma com parte das fatias da maçã e
polvilhe com canela e açúcar. Aos poucos,
embeba as fatias de pão na mistura do leite
condensado e coloque-as sobre as maçãs.
Distribua parte das ameixas, das passas e das
nozes e repita as camadas até que a maçã se
acabe. Cubra tudo com a mistura de leite
condensado restante, espalhe pedaços de
manteiga e leve ao forno médio durante 40
minutos. Sirva quente.

Vinho do Porto Quente

Ingredientes:
15 pães (carcaças, paposecos) com 2 dias
1 litro de leite
250 gr de açúcar
50 gr de passas sem caroço
40 gr de manteiga
3 maçãs
3 ovos batidos
1 dl de água
Limão, raspa e casca
2 paus de canela
Óleo para fritar
Açúcar e canela q.b. para polvilhar

Preparação:
Descasque as maçãs, retire-lhes o caroço e
corte-as em meias luas finas e coloque-as num
tacho. Adicione a manteiga, as passas, a raspa
de limão, um pau de canela, 80 gr de açúcar e a
água. Leve o tacho ao lume, sem o tapar e, deixe
cozinhar durante 15 minutos, mexendo de vez
em quando. O resultado a obter deverão ser as
maçãs brilhante e sem liquido. Retire do lume e
reserve.
Ferva o leite com o restante açúcar, a casca de
limão e o pau de canela.
Retire a côdea aos pães. Mergulhe-os no leite, já
morno, até que fiquem bem ensopados, retire
um de cada vez e aperte-o com as mãos para

ovos batidos e frite-os em abundante óleo
quente, rapidamente até que dourem de todos os
lados. Escorra-os sobre papel absorvente e
ainda quente passe-os por açúcar e canela,
dispondo-os depois numa travessa de serviço.

Sonhos de Sonho

Ingredientes:
4 dl de água
130 gr leite condensado
110 gr de manteiga
1 colher (chá) de sal
350 gr de farinha de trigo
7 ovos
30 gr de passas
30 gr de pinhões

Molho:
200 gr de açúcar
1 dl de água
1 casca de limão ou laranja

Preparação:
Leve uma caçarola ao lume com leite
condensado, a água, a manteiga e o sal.
Quando ferver junte a farinha de uma só vez,
mexendo rapidamente com uma colher de pau.
Quando a massa formar uma bola retire-a, para
uma tigela, deixe-a arrefecer e deite os ovos um
a um, ligando-os bem. Por fim, misture as
passas e os pinhões.
Leve ao lume uma quantidade abundante de
óleo e, quando estiver quente, deite a massa em
pequenas porções, com uma colher de
sobremesa, auxiliando a deslocação da massa
com o dedo indicador. Deixe fritar.
Depois de escorridos, sirva-os mornos ou
quentes polvilhados com açúcar e canela ou
molho.

Molho:
Leve ao lume o açúcar com a água a ferver
lentamente, junte a casca de limão ou laranja,
durante 8 minutos. Passe por um passador e
fica pronto a servir.

A gula natalícia

que liberte o excesso
de liquido.
Faça um corte central,
em cada pão, sem
chegar à outra
extremidade, e com a
ajuda de uma colher
de chá recheie com a
mistura da maçã.
Molde em forma de
bola, para que o
recheio fique
escondido.
Passe os pães pelos
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www.cafetrevo.com
Rua da Lagarteira, 190
4405-230 Canelas VNG
Telefone: 227 119 880
Fax: 227 111 856

ESPECIALIDADES:

e FRANCESINHAS e

e CACHORROS ESPECIAIS e

e PREGOS EM PRATO e

PAELHA
feita por encomenda a partir de 6 pessoas

Café Trevo
s n a c k - b a rFeliz Natal a

Clientes e Amigos

Feliz Natal a
Clientes e Amigos SERIEDADE

E
CONFIANÇA

Largo das Represas -  6355-248 Vilar Formoso
Telf. 271 511 445 | Fax. 271 511 439

Email: sodimoso@clix.pt

Luzes que brilham em Gaia



notícias de gaia
17.dez.09

Especial Natalcentrais

SNACK-BAR E ADEGA REGIONAL

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

Adega Fatita Peixoto

Refeições Económicas
SÁBADO: Bacalhau – Tripas – Rojões

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

es que brilham em Gaia
Ao contrário de outros anos, a iluminação de Natal em

Gaia está instalada em poucas ruas. Comparativamente com
a cidade vizinha da margem direita do Douro, podemos

mesmo dizer que se contam pelos dedos as artérias
abrangidas pelos jogos de luz e cor.

Com maior concentração no centro, é a Rua Marquês Sá
da Bandeira a que, verdadeiramente, nos anuncia o espírito
festivo; o comércio aqui implantado assim o exige. Sem o

mesmo efeito, a Avenida da República apresenta-se despida,
restando as excepções dos edifícios da câmara municipal e
da presidência, bem como o habitual panorama oferecido

pelo El Corte Inglès.
Terminando o périplo pela malha urbana, sem esquecer a

beira-rio e poucas mais artérias de algumas freguesias, resta
referir a Rua Soares dos Reis e a rotunda de Santo Ovídio.

Saliente-se esta última, onde a frase "Gaia - Boas Festas
2009" serve para dar as boas-vindas a quem se prepara para

entrar na malha urbana do concelho.
Fique com algumas reproduções da iluminação de Natal

deste ano e desde já fica o convite para, se quiser, enviar
para a redacção algumas imagens representativas desta

época festiva, que posteriormente serão inseridas na
próxima edição (29 de Dezembro) do seu Notícias de Gaia.

Feliz Natal.

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

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

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

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

Feliz Natal a Clientes e Amigos
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Sacos de Tecido

Rua Telhal 142, Canidelo
4400-598 Vila Nova Gaia

Telf./fax: 222 420 579
site: www.krisaltex-08.webnode.com

email: geral@krisaltex.com.pt

Feliz Natal a Clientes e Amigos

JOÃO GUILHERME
PEREIRA RODRIGUES

Despachante Oficial
Feliz Natal a Clientes e Amigos

    Rua da Bélgica 2923 R/C, Canidelo
4400-055 Vila Nova de Gaia

Telf: 227 812 355  *  Telm: 969 028 166
Email: jgr.despachante@sapo.pt
jrodrigues.porto@abreucarga.pt

José Soares P. Magalhães
revendedor de gás bp

Entregas ao domicílio

Fax: 22 081 45 25
Tel: 22 712 28 08
Tlm: 93 328 32 41

Email: jmagalhaesgasbp@gmail.com
Rua do Outeiro, 114
4405-890 VILAR DO PARAÍSO

Feliz Natal a
Clientes e
Amigos

Space & shoes
SAPATARIAS

Rua Tenente Valadim, 933
4400-327 Canidelo (aos 4 Caminhos)

Tlm. 916 399 645

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Rua Costa Couto 13, 4415-203 CARVALHOS
Telf. 227 822 240 / 227 634 740  -  Fax. 227 822 240

Tlm. 917 257 623  -  Email: funermartinho@gmail.com

Boas
Festas

MARTINHO  GOMES  LDA.

O Livro 'Receitas do Mundo da Popota' promete
oferecer um exótico sabor ao Natal deste ano e
tem como objectivo apoiar pela terceira vez
consecutiva a "Causa Maior", um projecto de
solidariedade e responsabilidade social que o
Modelo abraçou em conjunto com a Cruz Vermelha
Portuguesa e que conta com o apoio da RTP.

O spot promocional deste ano remete-nos para
o cenário dos diversos países visitados pela
Popota ao som da música 'wegue wegue' do grupo
Buraka Som Sistema. Nesse spot vemos a Popota
a dançar em diferentes países, cuja coreografia
foi detalhadamente trabalhada por Marco Di
Camilis.

Na apresentação do projecto Causa Maior e
Popota 2009, que decorreu na sede Nacional da
Cruz Vermelha Portuguesa, a Popota proporcionou
também uma actuação especial, em conjunto com
um grupo de crianças. As crianças, apoiadas pela
Cruz Vermelha, tiveram assim uma oportunidade
única de dançar e aprender a animada coreografia,
ao ritmo do wegue-wegue, e que marcará este
Natal.

Nos últimos dois anos a Popota ajudou a
angariar 730 mil euros para apoios a mais de 100
mil seniores e que foram distribuídos pelas mais
de 100 localidades onde o Modelo está presente.
Cada uma abraçou uma causa, tendo em conta
as especificidades e as necessidades da
população sénior da comunidade em questão e o
conhecimento profundo da Delegação da Cruz

Popota regressa da Viagem à volta do
Mundo para apoiar a Causa Maior

Vermelha Portuguesa desta mesma comunidade,
fruto do seu trabalho humanitário no terreno.

De acordo com Miguel Osório, Director de Mar-
keting do Modelo e Continente: "este ano a Popota
surge ainda mais divertida, ao som do wegue
wegue e com uma coreografia que irá contagiar
miúdos e graúdos. A reacção dos nossos Clientes
à Popota tem sido espectacular. O nível de
reconhecimento é enorme e é fantástica a ligação
criada com as famílias, que ao adquirirem o livro
"Receitas do Mundo da Popota" podem ainda
contribuir para ajudar a Causa Maior. Acreditamos
que, desta forma, divertimos as crianças numa
época tão especial como o Natal, mas
simultaneamente lhes transmitimos valores como
a solidariedade e a importância de cimentar as
relações intergeracionais".

O grande objectivo do Modelo com esta iniciativa
é estar ao lado da população sénior, que apresenta
inúmeras necessidades e para as quais o Modelo
quer contribuir para que tenham uma melhor
qualidade de vida. Estas preocupações são
partilhadas pela Cruz Vermelha Portuguesa que
tem como objectivo criar condições que permitam
dar mais vida aos anos dos seniores, de uma
forma activa, divertida e constante na comunidade.

A Popota e os Brinquedos
A pensar em todas as crianças, o Modelo e a

Popota prepararam uma extensa selecção dos
melhores brinquedos aos melhores preços.
Assim, desde o dia 5 de Novembro, o Modelo deu

início a uma mega campanha de brinquedos que
estão à venda em exclusivo em todos os
hipermercados Modelo. Com esta campanha, o
Modelo dará uma ajuda para que haja mais
sorrisos nas crianças e também nos seus pais,
que poderão assim adquirir, a preços cativantes,
todos os brinquedos que os filhos vão pedindo
durante todo o ano.
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Sede: Rua Nova da Bela, 283 C. 1 Gulpilhares
4405-668 Vila Nova de Gaia

Telm. 918 137 909  *  Telf/Fax. 227 625 531

Fábrica: Rua das Moutadas, 583
Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Email: geral@goodmalhas.com

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Rua Cerâmica de Valadares, 9 — Valadares
Apartad. 116
4406-901 Vila Nova de Gaia – Portugal
Tlfs.: 22 711 02 68 - 22 711 20 35 Fax: 22 711 02 68
Email: plasticos.linobela@sapo.pt

Produtora de Acessórios Industriais
em Plástico e Moldes, Lda.

Feliz
Natal a
Clientes
e Amigos

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Teatrinho de Natal
Uma pequenina peça de teatro foi escrita por

mim, no primeiro Natal que passámos sozinhos,
os quatro - eu, e os meus três rebentos de onze,
oito e alguns meses apenas - pelo menos para os
mais velhos. Foi há oito anos atrás. Lembrei-me
de a escrever para eles, a fim de a representarem
na noite de Natal, para a família que mais não era
do que os meus pais.

Eles não andavam nada animados, e pensei
que a peça lhes desse algum alento. Nada
complicado para eles que não eram muito bons
leitores e para quem a ideia de memorizar um texto
não agradava nada. As ideias para o cenário
começaram logo a surgir, numa torrente
ininterrupta de ideias que se entrechocavam entre
os dois mais velhos. Eu observava aqueles olhos
retomarem o brilho que haviam perdido, por algum
tempo. Ensaiaram algumas vezes, excitados por
representarem essa peça para os avós.

A sala era o nosso espaço. Depois de a mobília
ter saído, ocupámo-la com as nossas
imaginações, decorando-a ao nosso gosto. Como
nos sentíamos bem ali, observando na escuridão,
os  efeitos intermitentes das vivas luzes amarelas
da árvore de Natal ... as nossas mentes voando
acima de tudo o que era matéria... mas depressa
algo os empurrava para a terra. Os olhos infantis
murchavam, por alguns momentos, para logo
retomarem a luz que deles se perdera.

Durante um desses  ensaios, apareceu o Luís,
amigo dos meus filhos e companheiro de
aventuras do Bruno e da Maria, que agarrou a ideia

de participar na peça. Criei mais uma
personagem... Inês, na sua cadeirinha, seguia os
seus movimentos com os olhos atentos. O cenário
continuava a ser o motivo da disputa dos mais
velhos que o imaginavam, cada um, à sua maneira.
Eu olhava-os divertida. Não é preciso muito para
colocar luz nos olhos das crianças... Mas a peça
nunca foi representada. Desavenças entre os três
por motivo da distribuição dos papéis, fizera com
que o teatrinho morresse nas páginas de um
ficheiro do computador.

  Um dia, lembrei-me que esta minúscula peça
poderia servir a alguém interessado. Poderia ser
utilizada por infantários, escolas primárias, lares
de idosos… uma vez que o pequeno texto não seria
de difícil memorização. Depois, os cenários
poderiam existir ou não, enfim, era uma pequenina
peça mas com muitas potencialidades. Qual não
foi o meu espanto, quando percebi que dois meses
antes da época de Natal, a partir mais ou menos
de Outubro as visitas ao blog aumentavam
consideravelmente chegando a ultrapassar a
centena de visitas diárias (119 visitas hoje!). O que
mais me espantou é que, embora a maioria dos
visitantes seja proveniente dos mais diversos
pontos do país, continental e insular, e do Brasil,
também há alguns das ex-colónias africanas, de
alguns países da Europa e da América do Norte! E
ainda não estamos na época natalícia! Depois dela,
a procura adormece para acordar novamente,
sobretudo a partir do mês de Outubro!

Fico contente por esta procura. Fico sobretudo
contente por poder ser
útil!

Para os
interessados fica aqui
o link: http://
teatrinho.blogs.sapo.pt
e para os menos
entendidos basta irem
ao google e escrever a
palavra "teatrinho". Ele
leva-os lá.

Maria de
Fátima

Nascimento Dias

Pintura e
feira de Natal

no Solar
Condes de
Resende

O Solar dos Condes de Resende, em Canelas,
Gaia, traz a público desde o dia 1 de Dezembro
uma série de trabalhos de Daniel Constant. Trata-
se de uma retrospectiva da obra daquele pintor e
jornalista (1907-1984), que fica patente ao final do
mês, de segunda a sexta, entre as 9h e as 22h e
aos fins-de-semana e feriados entre as 9h e as
19h.

Também nesta terça-feira, o Solar dos Condes
de Resende realiza ao longo de todo o dia (9h-
19h) uma Feira de Natal com venda de livros e
outros objectos, especificamente pensada para as
prendas de Natal.

Além disso, este solar - que pertenceu aos
sogros de Eça de Queirós e onde está sediada a
Confraria Queirosiana - tem também patente ao
público uma exposição chamada "Aquisições
Queirosianas", produzida com a colaboração da
Biblioteca Nacional e que integra manuscritos e
outros documentos do escritor.

O Solar dos Condes de Resende, onde se
podem admirar esporadicamente peças de
diferentes regiões do mundo que compõem a vasta
colecção de arte de Marciano Azuaga, tem ainda
como focos de atracção uma grande colecção de
japoneiras no seu jardim das camélias, entre outros
pormenores do jardim e do próprio solar, sendo
regularmente palco de conferências, bailes, feiras
culturais e vários outros eventos, dos quais se
destacam actualmente um curso livre de pintura e
expressão plástica e outro dedicado à "História de
Gaia e do Grande Porto - Biografia de Homens e
Mulheres das Épocas Moderna e Contemporânea".
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Corantes e Pigmentos
Produtos Auxiliares

Produtos para Estamparia

www.coriprint.pt  * email: cor@coriprint.pt
Rua Raimundo de Carvalho, 194 | 4430-184 Vila Nova de Gaia

Telf. 223 750 270 | Email: belezacomensal@hotmail.com

Pastelaria - Snack-Bar

Feliz Natal
a Clientes e

Amigos

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Feliz Natal
a Clientes e

Amigos

Tudo para
lConstrução Civil

Móveis de Cozinha
e Casa de Banho

 R. Rio da Fonte, 30 - Lavadores   Telf. 22 745 79 65 Fax: 22 745 79 65 - 4415-703 OLIVAL VNG

Telemóvel:  919 959 606 - 919 959 602

JJJJJorororororggggge Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leite,,,,, Lda. Lda. Lda. Lda. Lda.
CARPINTCARPINTCARPINTCARPINTCARPINTARIAARIAARIAARIAARIA

Várias versões surgem na
imprensa, tentando explicar o jeito
como nasceu o Pai Natal dos CTT.

Afirmam uns, menos informados,
que foi, como é nosso timbre,
grosseira imitação do que se pratica
lá fora; outros, mais conscientes,
para não dizer mais nacionalistas,
pretendem, na sua ignorância,
enaltecer a fértil imaginação lusa,
declarando, aos quatro ventos, que a
ideia, ainda que não seja original,
brotou da feliz iniciativa da Comercial
dos CTT.

Desculpem os que assim
asseveram, que venha desmenti-los.
Não os acuso, porque, como bem diz
o povo, anda meio mundo a enganar
outro…e muitos em simplicidade e
boa fé.

Mas vamos ao que interessa:
Era o ano de 1970, soube-se, na

redacção do centenário matutino " O
Comércio do Porto", que na Central
dos Correios do Porto, amontoava-
se abundante correspondência ao
Menino Jesus.

Nessa recuada época, as
crianças portuenses, na sua
inocência, acreditavam piamente que
quem dava as prendas natalícias era
o risonho e corado Menino, e não o
velhinho barbudo e barrigudo como
Sancho; aproveitamento comercial
do bondoso e sempre prestável S.

O PAI NATAL DOS CORREIOS
Nicolau, pela conhecida e
mundialmente famosa bebida Norte
- Americana.

Em conversa com Pinho da Silva,
o escritor e jornalista Costa Barreto,
acicatou-o a responder, na secção "
Apontamentos" à pequenada tripeira.

A ideia era lembrar e incentivar a
empresa dos CTT a dar destino digno
à correspondência lançada por
inocentes mãos infantis, nos marcos
de correio.

Entusiasmado com a ideia, o
jornalista Pinho da Silva,
imediatamente contactou Mário
Domingos, então responsável
máximo pela Central portuense, para
que as cartas destinadas ao Menino,
em lugar de serem encaminhadas
para refugo, fossem entregues à
redacção do matutino.

Acedeu gostosamente o Sr. Mário
Domingos, dando ordem imediata a
Pinto Monteiro - responsável pelo 3º
Sector, - para que todas as cartinhas
viessem para "O Comércio do Porto".

Nessa conjunção soube-se que
em anos passados, o pessoal do
Correio, num gesto de solidariedade,
diria melhor: de generosidade,
ofereceu uma boneca a rapariguinha,
que em letra incerta, rogara ao
Menino, o favor de lhe dar uma, já que
era pobre e não via meio de a receber.

Comovidos, os trabalhadores,

levantaram subscrição e fizeram
seguir, pela posta interna, pacote
postal, cujo remetente era: " Do Céu,
enviado pelo Menino Jesus, com
beijos e carinhos."

Foram estes gestos de ternura,
estas histórias singelas e
comoventes, que motivou a redacção
do jornal a responder a algumas
crianças, que endereçaram,
confiantes pedidos, ao Menino
Jesus.

Ao "oficializar-se" a correspon-
dência natalícia, perdeu-se, infeliz-
mente, a espontaneidade, o encanto
dessas missivas.

Hoje, as escolas e infantários,
incentivam as crianças a escreverem
ao Pai Natal dos Correios,

lembrando que este não deixará de
lhes enviar pequena lembrança.

E pena é que seja assim. As
cartinhas de outrora eram genuínas,
impregnadas de sonhos e
esperanças e tornavam a época
natalícia mais poética, mais
encantadora, mais maravilhosa.

Ao invés, as actuais, quase todas
com remetente, são escritas com
auxílio de pais e professores; já não
são fruto da ingenuidade da criança,
mas motivadas no interesse mate-
rial de vir a receber joguinho ou
lembrança da simpática e velha
empresa de comunicação.

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt
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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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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
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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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É Natal
É Natal é Natal
E, todos estão aguardar
A chegada do Pai Natal
Com prendinhas para dar.

As ruas cheias de cor
Têm um brilho de magia
É uma época de Amor
De partilha e nostalgia.

Todos partilham episódios de ternura
Contados com afecto, alegria e brandura
Numa noite vivida com simplicidade.

A meia-noite é o momento mais desejado
E, a troca de presentes é partilhado
Num ambiente de Paz e fraternidade.

Ana Santos

Natal de Antigamente

O Natal de Antigamente ainda tem na minha
memória um gostinho a saudade, porque era vivido
com uma simplicidade e humildade próprio de
quem era pobre mas feliz.

Em casa o Natal era sentido com uma
intensidade que contagiava toda a família, a
começar pelo cheirinho ás doçarias de Natal, o
bacalhau mesmo sem muita fartura não faltava na
mesa e as batatas e pencas que eram cultivadas

pelo meu Pai num pequeno quintal tudo isto dava
um sabor diferente e apetitoso.

O frio ás vezes era um problema porque não
havia aquecimento então o meu Pai fazia uma
brasas numa lata que era colocada na entrada da
porta para não ser perigoso e aquecia a sala de
jantar,depois de comermos jogávamos ao rapa,
cartas e até há meia noite ninguém se levantava
da mesa e só depois é que era colocado o
sapatinho mais usado em cima do fogão para o
Deus Menino colocar nele um presentinho.

No dia de Natal logo de manhã cedinho era a
primeira a levantar-me e espreitar para o fogão e lá
estava o tão esperado presente umas meias ou
uma peça de roupa que fazia falta nunca era o que
eu pedia um "livro de histórias" mas eu
compreendia e a tristeza passava logo,ia logo ao
lindo presépio  agradecer o meu presente de Na-
tal.

O meu Pai como era cascateiro fazia o mais
bonito presépio das redondezas e muita gente o
vinha vera nossa casa,para mim era um orgulho .

O tempo foi passando ficaram as recordações
e memórias de Natais simples mas com grande
significado que me marcaram para toda a vida as
crianças de hoje não entendem o verdadeiro Natal
sem egoísmo, maldade e o fanatismo de um
consumismo doentio que destrói a beleza do Na-
tal.

Todos os anos recordo as palavras sábias de
meu Pai que me dizia que para viver o Natal tem
que ser sentido no coração e com um pouco de
fantasia de criança, porque o sonho comanda a
vida.                                       Ana Santos

Presépio vivo
de Natal
O Presépio vivo de Natal
Simboliza uma família pobre
A Mãe é Maria com o seu olhar maternal
O Pai é José Homem simples e nobre.

O Menino Jesus é uma criança pobrezinha
Que nasceu num estábulo sem condições
Deitado numa manjedoura de palhinhas
Vai com o seu Amor converter corações.

Os Reis Magos seguiram uma estrela brilhante
E, através dela encontraram o Menino Jesus
Ofereceram-LHE presentes e partiram triunfantes
Por conhecerem o Rei da verdade que nos conduz.

O dia de Natal pelos cristãos é festejado
Numa Festa de Amor e alegria
Todos querem beijar o Menino adorado
Numa noite de Paz e Harmonia.

Ana Santos
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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

fabrico próprio
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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

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Feliz Natal a Clientes e Amigos

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

MANUEL  PEREIRA DA
SILVA  &  FILHOS, L.DA

AGENTE DISTRIBUIDOR NAS CIDADES DO
PORTO E VILA NOVA DE GAIA

fffffarmácia de sssssalgueiros

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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Na rota da Liga
Sagres

O campeonato
português, mais
propriamente, a Liga
Sagres está ao rubro!

Numa primeira
análise existe e
felizmente para a
competição, e porque
isso contribui mesmo
para não menos
i n t e r e s s a n t e
competitividade do
futebol das quinas, um
intruso chamado Sport-
ing de Braga.

Será que estará aí outro novo
campeão na forja, a ver vamos. Sim
porque o campeonato ainda está no
seu início.

Depois de Belenenses e
Boavista, só os três 'grandes'
conseguiram títulos, o que só por si
diz distância que existe, entre o
Benfica, Porto e Sporting dos outros
clubes que geralmente conseguem
morder os 'calcanhares' aos
grandes.

Na verdadeira luta pelo título, o
Benfica está forte o que significa que
depois de anos a fio arredado dos
títulos, agora é pela mão do técnico
Jorge Jesus e com jogadores que
mostram ser mesmo reforços, o
clube da luz renasce das cinzas para
uma época a condizer com os seus
pergaminhos.

O F. C. do Porto perdeu algumas
das suas estrelas, mesmo assim
continua uma equipa estável com
uma estrutura notável a todos os
níveis, continuando a ser o principal
candidato ao título.

Em Alvalade, o Sporting tem feito

um percurso em sentido inverso,
tendo até a paciência de alguns
adeptos chegado ao limite, tendo
Paulo Bento o apoio do Presidente e
da Administração do Clube.

Do quarto lugar para baixo as
histórias do costume. Ou seja: a
dança de treinadores em foco com
Guimarães, Naval, Paços de Ferreira,
Académica, Vitória de Setúbal e
União de Leiria.

O factor psicológico por vezes não
é o melhor e pode não resultar, mas
há o condão pelo menos dos clubes
darem oportunidade a jovens
técnicos como por exemplo André
Villas Boas, um discípulo do Mestre
Mourinho.

No Leixões, José Mota com uma
equipa renovada, esperando que
para os lados de Matosinhos os
resultados apareçam a qualquer
momento.

O Nacional continua na prova com
a habitual regularidade, estando o Rio
Ave de Carlos Brito à espreita da
Europa. Assim, a Liga Sagres con-
tinua a sua rota.

Raúl Martins

Retiro no Seminário da
Boa Nova em Valadares
Grupos Missionários de várias Paróquias concentraram-se em retiro,

no Seminário da Boa Nova em Valadares, começando com Acolhimento,
Oração da manhã, Reflexão, com demonstrações missionárias num ecrã,
de aquém e alem mar, Eucaristia e Almoço.

Da parte da tarde, Reflexão Missionária, terminando com a reza do
Terço tendo em mente o Ano Sacerdotal. Este encontro foi planeado e
levado a efeito pelo, seminarista Ricardo Marques e irmão Joaquim, foi um
acolhimento vivido e sentido na meditação e na oração...

Manuel Carvalho

Ultreias dos Cursilhos de
Cristandade em Via - Sacra
Armando Rodrigues, Coordenador da Ultreia de Gulpilhares, do

Movimento dos Cursilhos de Cristandade da Diocese do Porto, a funcionar
no Centro de Maria Nazaré, em Valadares, convidou os cursistas para uma
procissão - (Via Sacra) que se realizou no passado dia 26 pelas 21 horas,
com inicio no Centro de Maria Nazaré, com paragem, para leituras e
meditação, em cada uma das catorze estações, onde para além dos
anfitriões, participaram cursistas das freguesias de Vilar do Paraíso,
Madalena, Canidelo, Gulpilhares, S. Félix da Marinha, Arcozelo, Ultreias do
Porto, Carvalhos, Ermesinde, Maia, Gondomar, Matosinhos passando por
várias ruas até à Igreja Paroquial, conde foi celebrada uma Missa à qual
presidiu o pároco P. Emanuel Brandão tendo como concelebrante o P.
José Manuel pároco da freguesia de Vilar do Paraíso, que acompanhou a
procissão. Pelo que se observou foi uma Via-Sacra muito vivida e sentida
pelos participantes cujo número devia rondar os 450 fiéis. Recomenda-
se... A Policia de Segurança Pública prestou um louvável serviço na
orientação do trânsito.                                         Manuel Carvalho
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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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Renato 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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Comércio de Alimentos, Lda.

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

Telf. 227 126 643

MODESTA

feliz natal
a clientes e amigos

Venda de todo o tipo
de alimentos

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

Feliz Natal a Clientes e Amigos

& Monteiro, Lda.

Unidade Móvel Solidária vai percorrer as 24
freguesias de Vila Nova de Gaia até Junho de 2010

"A cada objecto entregue por si corresponde o
sorriso de quem o recebe". É este o mote da nova
campanha de sensibilização ambiental "Troque
Coisas por Sorrisos", que vai acompanhar a
REUTILÂNDIA® durante o ano lectivo 2009/2010,
no município de Gaia.

Móveis, electrodomésticos, loiças, roupas,
acessórios, calçado, carrinhos de bebé,
brinquedos, livros, objectos de decoração e muitas
outras coisas, que ainda sejam prestáveis, podem
ser trocadas por sorrisos, já a partir de 24 de
Novembro, nesta Unidade Móvel Solidária, que vai
percorrer as 24 freguesias da cidade.

Reutilizar objectos, garantindo o
encaminhamento correcto daquilo que ainda tem
valor; Ajudar as franjas mais carenciadas das
populações; e Preservar o Ambiente, libertando os
aterros sanitários de resíduos com potencial de
reutilização, são os conceitos que estão na origem
desta importante iniciativa, onde o Ambiente e a
Solidariedade aliam-se num objectivo comum:
conferir novas utilizações a objectos que uns já
não precisam, mas que, para outros com maiores
carências, podem ter grande utilidade.

Representando mais uma etapa da parceria
existente entre a Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia e a Suma, este projecto, pioneiro a nível
nacional, assume agora contornos mais
humanitários e cujos resultados se adivinham
como um verdadeiro testemunho de cidadania.

Com o objectivo de conseguir um real
envolvimento de todos os munícipes, esta viatura
itinerante vai efectuar circuitos mistos, de recolha
e distribuição de utilidades, parqueando em locais
de fácil acesso e de grande fluxo populacional,
segundo um esquema pré-definido.

Troque Coisas por Sorrisos
com a Reutilândia

Para além da recolha passiva de
bens, a Reutilândia disponibiliza
ainda a recolha de bens no
domicílio. A suportar esta
modalidade existe uma linha
telefónica (Linha Solidária Nº 962
184 410), para marcação prévia
destas situações.

O QUE É A REUTILÂNDIA?
É um espaço itinerante que serve

para depositar objectos de grandes
e pequenas dimensões que, por ser
encontrarem em bom estado, se
destinam a ser utilizados por quem
deles mais precisa.

É UM PROJECTO DE
SOLIDARIEDADE… Porque
permite disponibilizar bens e
utilidades a pessoas que não os
podem adquirir.

É UM PROJECTO
AMBIENTAL… O princípio que lhe
preside está associado ao
encaminhamento correcto daquilo
que ainda tem valor (isto é, que
ainda se constitui como um
recurso), libertando os aterros
sanitários de resíduos com
potencial de reutilização.

QUE TIPOS DE UTILIDADES
No âmbito da divulgação que será feita ao

projecto, a autarquia de Gaia e a SUMA colocam à
disposição dos munícipes uma linha de
atendimento que permitirá proceder à marcação
prévia de situações de recolha gratuita. A dar
suporte a esta iniciativa, o respectivo circuito de
recolha de objectos ainda com utilidade de
pequenas e médias dimensões.

PODEM SER ENTREGUES E LEVANTADAS?
Objectos de uso doméstico: Mobiliário

(excluindo os que têm dimensões não
compatíveis), electrodomésticos, utensílios de
cozinha, jardim, ferramentas, entre outros;
Objectos de vestuário: roupa e calçado; Objectos
lúdico-pedagógicos: livros e brinquedos.

LINHA SOLIDÁRIA - N.º 962 184 410
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Rua Dr. Ferreira Macedo, 10 Telefone: 22 375 24 44
4400-128 Vila Nova de Gaia

Telefax: 22 375 20 96
Email: geral@artconta.com

CONTABILIDADE | FISCALIDADE
PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS
CONSTITUIÇÃO E LEGALIZAÇÃO

DE SOCIEDADES

Contabilidade eContabilidade eContabilidade eContabilidade eContabilidade e

Assistência Fiscal, Lda.Assistência Fiscal, Lda.Assistência Fiscal, Lda.Assistência Fiscal, Lda.Assistência Fiscal, Lda.

ArtcontaArtcontaArtcontaArtcontaArtconta
ANOS

28

Feliz Natal a
Clientes e
Amigos

CLINICA MÉDICA

R. Prof. Amadeu Santos, n. º42, 2º-F
4405-594 VALADARES

Telef: 227 119 746
Fax: 227 114 533

DR. JOSÉ ALVES RAMADA
DRA. DULCINA LOPES RAMADA

Dr. José Alves Ramada
Médico Especialista

- GASTRENTEROLOGIA -

- ENDOSCOPIA DIGESTIVA -

Dra. Dulcina Lopes Ramada
Médica Especialista

- GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA -

- COLPOSCOPIA -

feliz natal
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Feliz Natal a Clientes e Amigos

SÉCULO XX; ANO DE 1960
No ano de 1960, naquela linda

tarde de Agosto escaldante, Leonel e
Helena trocavam juras de amor,
carícias e beijos ardentes, sentados
no chão, do pinhal.

- Fujamos, Helena.
- Como, se ainda somos

demasiado jovens e os meus pais
não consentem, devido a isso?

- Não te preocupes. Tenho um
óptimo ordenado, no escritório.
Arranjarei solução para a nossa fuga.
E não penses que sou parvo.
Também é por eu não ser rico.
Também não sou pobre. Felizmente
os meus pais deram a mim e ao meu
irmão uma boa educação. Sabes
muito bem que o meu pai é gerente
numa empresa. O teu é gerente num
banco, mas não é proprietário.

- Amo-te tanto, Leonel! Perdoa os
meus pais. Aconteça o que acontecer,
serás sempre o meu primeiro e
eterno amor!

- Helena, minha flor campestre!
Digo-te o mesmo. Digo-te mais: Seria
capaz de cometer qualquer loucura
por ti. Aconteça o que acontecer
prometo-te que tu, só tu serás minha.
Nenhuma outra mulher além de não
entrar no meu coração, também não
se casará comigo.

Beijaram-se ternamente. Ele
acariciou-a.

- Não, Leonel, agora não.
- Porquê, não queres que te

possua?
- É arriscado. Poderão ver-nos.
- Aqui, no nosso cantinho, que

ninguém conhece? Pronto, amor.
Seja feita a tua vontade. Vou falar com
os meus pais. Iremos amanhã
passar a lua - de - mel com
antecedência a um hotel de 5

AMOR INESQUECÍVEL
estrelas, em Guimarães. Depois já
poderemos casar.

- Assim concordo, mas . . .
- Está decidido. Não há "mas,

nem meio mas." Entendido? Vamos
embora? Amanhã teremos de nos
levantar cedo.

Trocaram um beijo arrebatador.
À hora do jantar, Leonel jantava

em silêncio. A família reparou.
- Então, rapaz? O que se passa

contigo? - perguntou-lhe o pai com
uma expressão bondosa e calma.

- Zangaste-te com a tua
namorada? - perguntou-lhe a mãe,
com um sorriso terno.

-Meus queridos pais, vêem-me
com um olhar triste? Estou apenas a
pensar na melhor maneira de . . .

- Fugirem? - Interrompeu o irmão,
soltando uma gargalhada maliciosa.

- Paulinho, não te intrometas, por
favor. - ordenou-lhe o pai com
delicadeza. - Pede desculpa ao teu
irmão. Ainda és muito novo para teres
certas conversas. Lembra-te que são
14 anos de diferença de idades.

- Desculpa, mano.
- Estás desculpado. Pais, depois

do jantar precisarei de lhes falar
particularmente.

Após o jantar, Leonel e os pais
dirigiram-se para uma salinha .
Leonel sorriu feliz. Os pais
perceberam, também sorriram.

- Meu filho, de facto os pais dela
são muito preconceituosos. - disse-
lhe o  pai.

- Por favor emprestem-me algum
dinheiro. Vamos fugir esta noite, para
um hotel de 5 estrelas em
Guimarães.

- Leonel, meu querido filho, não
será melhor vocês casarem
primeiro? Eu e o teu pai ajudaremos

naquilo que pudermos.
- Mãe, vou rapta-la primeiro, para

termos a oportunidade de nos
casarmos.

- O rapaz tem razão. Vai ao cofre
buscar algum dinheiro e dá-lhe. -
disse o pai.

- Obrigado. Tenho algum dinheiro,
mas preciso de mais. Quero dar-lhe
todas as comodidades que ela está
habituada.

- Fazes bem, Leonel. E quanto ao
dinheiro que acabas de nos pedir, é
a nossa prenda de casamento.
Sejam felizes.

Ambos levantaram-se e deram
um forte e emocionado abraço. A mãe
entrou com as lágrimas nos olhos.
Deu-lhe o dinheiro e apertou-lhe as
mãos carinhosamente. De seguida
abraçaram-se. Leonel agradeceu-lhe
com as lágrimas que escorriam
teimosamente:

- Obrigado. Tenho uns pais
maravilhosos!

Paulo ouvira a conversa toda,
tinha 8 anos e o irmão 22. Tão
pequeno, mas compreensivo! Correu
para os braços do irmão e abraçou-
o. Por uns instantes ficaram os quatro
abraçados.

Antes do relógio bater as 24

badaladas, o jovem já estava pronto,
com uma mala na mão. A família e as
duas criadas estavam à sua volta.
Deu um largo sorriso. Abraçou a
família, de seguida acenou para as
criadas e partiu rumo à casa da
namorada.

Helena estava deitada no seu
leito, mas vestida. Eram 24:30H.
Leonel resida na aldeia de São
Martinho do Campo, pertencente ao
Concelho de Santo Tirso; e a jovem
na aldeia de Lordelo, pertencente ao
Concelho de Guimarães. Roía as
unhas nervosamente. Estava com
receio que ele estivesse arrependido,
ou tivesse acontecido algum azar, ou
o seu pai ainda estaria no quintal. De
repente ouviu um pequeno ruído na
janela do seu quarto, suspirou
aliviada, levantou-se e foi abrir a
janela. Leonel entrou
apressadamente. Beijaram-se com
loucura. De seguida ele ajudou-a a
tirar a mala que estava debaixo da
cama, ajudou-a também a fazer a
cama. Como a janela era baixa foi
fácil descerem e puderem fugir
rapidamente. Um táxi já estava à
espera na esquina da outra rua.

- Querido, demoraste tanto tempo!
- Desculpa, querida. Há poucos
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Freguesia de Canidelo

rua antónio ferreira braga júnior | 4400-364 vn gaia
t. 227 718 230 | f. 227 718 239

linha azul 808 205 252 (24h)
www.j-f.org/canidelo | email: canidelo@j-f.org

jardim infantil 227 724 004
parque campismo 227 810 500

“O executivo da Junta de Freguesia deseja um Santo Natal
e um ano de 2010 cheio de paz, saúde, prosperidade e
maior qualidade de vida para todos os gaienses e em

especial para a população de Canidelo”
O Presidente da Junta

Fernando Andrade

De: Francisco Santos Ferreira

RUA DO JARDIM, 1461 | VILAR DO PARAÍSO
TELEFONE E FAX: 22 711 35 72 | 4405-830 VILA NOVA DE GAIA

CHAPARIA -  PINTURA C/ ESTUFA

AAAAAUTUTUTUTUTO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRA
Feliz Natal a

Clientes e Amigos

táxis a esta hora. Depois tive de pedir
ao taxista para dar uma volta maior
para demorarmos mais tempo, pois
tive receio que acontecesse algum
azar.

- Sabes que a minha terra é um
pouco longe da tua.

- Foi a melhor solução. Vá,
entremos apressadamente no táxi.

De manhã já o sol batia
alegremente à voltada casa dos pais
de Helena. Carlos bateu à porta à
porta do quarto da filha, como ela não
atendeu, insistiu, chamando-a
carinhosamente:

- Filhinha, estás acordada? É o
papá.

 Como não obteve resposta foi
chamar Juliana, a mãe da jovem.
Aproximaram-se do quarto. A esposa
perguntou-lhe:

- Tens vergonha de entrar,
homem? Ela é nossa filha!

- Já é uma mulherzinha e faz 20
lindas primaveras! ÁH Mocidade!
Mocidade!

- Tens razão. Temos uma filha
maravilhosa! Parece que foi ontem
que nasceu!

Quando entraram no quarto
ficaram perplexos, ao verem a cama
feita e as gavetas da cómoda, e o
roupeiro quase vazios.

Além disso . . . a janela aberta!
Exclamaram revoltados:
- Fugiu com o rapaz! Ai meu Deus,

que vergonha! Maria e Manel, venham
ao quarto da menina Helena,
imediatamente. -  gritaram ao

mesmo tempo, para a criada e para
o cozinheiro.

- Aqui estamos nós, meus
senhores.

- Viram a menina Helena?
- Não.
- Já está a cama feita? É

estranho! Eu é que costumo arrumar
tudo! - exclamou a criada.  E a janela
está aberta? Sucedeu alguma coisa?

Os criados entreolharam-se. O
cozinheiro respondeu:

- A minha mulher já limpou a casa
toda. Vinha chamar a menina e
depois limpava o quarto. Eu estava a
tratar do pequeno - almoço. Mas nós
não somos parvos. Já estamos a
perceber que fugiu com o sr. Leonel.

- Vocês nunca viram mesmo
nada? - inquiriu Carlos.

- Sinceramente só a vimos três
vezes com o namorado, mas foi em
Guimarães, perto do castelo.

- Obrigada. Podem retirar-se. -
ordenou Juliana.

Entraram na sala de jantar. Os
três filhos estavam a tomar o
pequeno-almoço. Perceberam tudo.
Decorrido alguns minutos o
cozinheiro entrou com um bule,
contendo chã. Recusaram. Ele
retirou-se.

Simão, um dos, filhos confortou-
os:

- Papá, mamã, eles são muitos
jovens, amam-se tanto.

- Os Pais também se casaram
novos. - proferiu Rogério.

- O amor é maravilhoso! -

Exclamou Glória.
- Sim, casamo-nos novos. O amor

é lindo. Também gostávamos tanto
um do outro que seríamos capazes
de fazer sei lá o quê - responderam
os pais, quase ao mesmo tempo.

Glória soltou uma risada:
- Eles são da mesma classe so-

cial, só são diferentes na situação
económica.

- Já é o suficiente para não puder
casar com ela. - respondeu a mãe.

- E tu, livra-te de fazer o mesmo
que fez a tu irmã, ouviste? -
aconselhou-a  o pai num tom
impulsivo. - O Afonso e a Bárbara
deram uma má educação ao filho!
Com certeza ajudaram na fuga.

- Pai, não seja assim. São
pessoas de muito respeito. Acha que
seriam capazes de semelhante
ajuda? Isso foi ideia dos namorados.
- respondeu - lhe Simão.

Os pais retiraram-se. Já estavam
fartos de serem censurados!

Maria e  Manel estavam na
cozinha perdidos de riso.

- Maria, eles vão ter mesmo que
casar. Os pais da menina têm um
feitio terrível! São tão altivos!

- Olha, Manel, e, nós, ontem a
espreitarmos por aquela árvore? Foi
lindo! O amor é a coisa que mais
fortalece o coração! Vamos contar ao
jardineiro.

Da parte de tarde, a família
Noronha deslocou-se à residência
da família Ribeiro.

A empregada atendeu.
- Bom dia, meus srs. Vou chamar

os meus patrões. Só um momento
por favor.

- Bom-dia. Obrigado.
Decorrido um minuto

aproximadamente o casal Ribeiro
surgiu à porta. Sorriram. Convidaram
os pais da jovem a entrar.
Cumprimentaram-se e entraram para
uma salinha.

Afonso inquiriu:
- A que devo a vossa gentil visita?
- Sr. Afonso, como é do nosso

conhecimento os nossos respectivos
filhos amam - se e infelizmente
fugiram. Provavelmente têm
conhecimento disso e ajudaram de
certeza absoluta.

- Isso é contra os meus
princípios. Eles são muito jovens. O
meu filho tem 22 anos. E a filha dos
senhores faz hoje 20 se não me
engano. É menor. Acha que eu ia
consentir que o meu filho raptasse a
filha dos senhores? O sr. é muito
convencido!

Carlos e Juliana levantaram-se.
Pediram desculpa e retiraram-se. Já
no carro de ambos disseram um para
o outro?

- Achas que disseram a verdade?
- Temos conhecimento que são

bons demais, incapazes de dizerem
"não."

-Quando ela chegar a casa,
provavelmente não tardará, julgará
que terá ordem para casar, mas ficará
fechada no quarto, até atingir a maior
idade. Depois que se case com
quem quiser. - insinuou Carlos.

- És tão cruel, Carlos? Se ela
aparecer, deixa-a casar. Afinal ele é
de boas famílias.

- Mas não é rico.
- O dinheiro não concede a

felicidade a ninguém.
- A conversa acaba aqui.
Leonel e Helena estavam

deitados na cama, na suite nupcial
do hotel. Ele frisou-lhe
carinhosamente:

- Agora que pertencemos um ao
outro, nada, nem ninguém impedirá
o nosso casamento. Hoje vamos
falar com o Padre da tua terra, mas
iremos primeiro à Conservatória.
Como estamos em Agosto, temos de
marcar para Outubro.

- Só há Conservatória aqui em
Guimarães. Em Lordelo não há.

- Óptimo. Vamos tratar disso.
Também não há em São Martinho.
Só há em Santo Tirso.

Isabel Andrade Monteiro
(continua no próximo número)
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FUNERÁRIA NORTENHA
De: António Serafim

Conte  com  umaConte  com  umaConte  com  umaConte  com  umaConte  com  uma
família  amiga  nasfamília  amiga  nasfamília  amiga  nasfamília  amiga  nasfamília  amiga  nas
horas  em  que  Vocêhoras  em  que  Vocêhoras  em  que  Vocêhoras  em  que  Vocêhoras  em  que  Você

mais  precisamais  precisamais  precisamais  precisamais  precisa

Contactos

916 958 786
919 879 923

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

Preços  Especiais  para  Cremações  e  Inumações  (dede  750  euros)
Documentação  p/ Segurança  Social  e  Associações  Fúnebres

Santo Natal

www.padariasbarbosa.com   *   email: padariasbarbosa@netcabo.pt

sede: rua 27 de fevereiro, 82
afurada – vn gaia – t. 227 814 036

fábrica: largo herói do pescador, 1 afurada
– vn gaia – t. 227 810 132

fábrica: rua belmonte, 84
canidelo – vn gaia – t. 227 722 657

transportransportransportransportransporte e venda de pãote e venda de pãote e venda de pãote e venda de pãote e venda de pão

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

O nosso " menino", Emanuel é portador de
PDEA.

Vive fechado no seu próprio mundo.
Desde pequenino, passa os dias a brincar com

tachos, panelas, com todo o tipo de formas de
bolos e com as pequeninas peças (gastas e
ferrugentas) que ele encontra nos nossos
passeios ao fim da tarde.

A melhor pista de carros, uma bola de futebol,
uma bicicleta de montanha, puzzles ou a última
colecção de legos deixaria cheia de felicidade,
qualquer criança, menos o nosso filho que nunca
se entusiasmou com isto.

Às vezes pega nos seus legos, por breves
minutos, pois o seu prazer é estar rodeado de
enormes tachos, panelas…e se possível os
espalhar em segundos.

Quando isso acontece, ele ri, salta, grita e
acaricia-os a todos.

Se nossos fizessem uma visita nessa altura,
podia ver a cozinha, a sala e até os quartos com
estes utensílios. O Emanuel passa horas e horas
a observá-los, é como se tratasse dos melhores
quadros expostos na melhor galeria do Mundo.

Quando consegue estar alguns minutos
sozinho ele aplica toda a sua força e fá-los em
pedaços. Nessa altura a alegria é tanta como
marcasse o golo da Vitória numa final da Liga dos
Campeões ou conseguisse uma medalha de ouro
nos jogos Paralímpicos.

Ontem, quando lhe compramos uma frigideira,
a festa fê-la no caminho, porque em casa durou
alguns segundos.

Quando vamos ao "HIPER" fazer compras,
pede para sairmos, todos os dias, o sítio da sua
preferência é onde estão os utensílios de cozinha.

A Tia, Manuela, está sempre a dizer:
"…Vocês fazem as suas compras e o Emanuel

tem sempre a sua lista de formas para trazer"…O
problema é que fica irritadíssimo, muito zangado,
quando não lhe compramos nada.

Como Pai, habituado a visitar centenas de
crianças (nas Escolas Básicas) e com elas realizar
actividades que nos dão felicidade, às vezes custa
muito.

A Áurea tem sido uma preciosa ajuda. Sem ela

O nosso "menino"é autista!

ao meu lado não ia conseguir…
É necessário, muitas vezes, uma grande força

e uma grande dose de Amor.
Tenho muito orgulho nesta mulher. Ela é muito

forte, risca palavras como o impossível, desanimo,
desespero e cansaço.

Os nossos vizinhos nos Açores e agora em
Gaia, admiram-se como se consegue dedicar tanto
a um filho com esta deficiência.

Às vezes comentam:
 …"Você tem de fazer uma grande homenagem

á sua esposa, porque ela bem o merece." É
verdade, eu sei que o segredo da Áurea é a ajuda
que busca ao nosso querido Deus.

O Emanuel tem agora 23 anos, está muito mais
alto do que os pais.

Já é necessário, de dois em dois dias fazer-lhe
a barba, rija.

Continua a não dizer uma única palavra, e
quando está bem disposto, algumas vezes
acontece, até já faz a saudação que o seu monitor
(MIGUEL) ensinou, a saudação do Pipoquinha, que
se baseia em tocar o seu nariz no nosso.
Gostamos muito deste miminho.

Quem o conhece a primeira vez, diz logo que é
um menino perfeitinho, bonito.

A compreensão e ajuda dos que lidam
diariamente com o nosso filho são muito
importantes.

Na APPDA-Norte temos a Ana, o Pedro, Miguel,
João, Prof. Júlio, Dr.ª Helena, Dr. Flávio, Marlene,
Marta, Gabriela…que realizam um trabalho difícil,
mas grandioso.

Quando saímos á rua as pessoas ainda não
estão preparadas. Olham para o Emanuel e
parecem que estão a ver um EXTRA TERRESTE.

A nossa Sociedade ainda não está preparada
para aceitar estes casos…vai demorar tempo.

Há dias ouvi uma história que me ajudou a
aceitar os problemas deste Mundo.

Havia um Homem que não parava de se
lamentar:

"…Porque será que aqueles ali têm sapatos,
tão bons e bonitos, enquanto eu apenas tenho
estes rotos e velhos?"

De repente ele reparou que ao seu lado o seu
vizinho não possuía sapatos nenhuns, porque não
tinha pés"…

Nunca poderei chegar a casa, depois de um
dia de trabalho e conversarmos dos temas da
Sociedade.

O meu filho è "Diferente", mas se fosse nor-
mal, poderia ser Médico, Engenheiro,
operário…também poderia ser um
toxicodependente, um assassino, um ladrão ou
um marginal.

Há uma coisa que poderei fazer sempre é
abraçá-lo e amá-lo eternamente.
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De: João Silva & Coelho, L.da
AVENIDA  GOMES  JÚNIOR, 68 - MADALENA | TELEFONE: 22 711 26 51 | 4405-750 VILA NOVA DE GAIA

ENTREGAS  AO  DOMICÍLIO
CONFEITARIA | PADARIA | FABRICO  PERMANENTE

PEIXES  E  CARNES  SEMPRE  FRESCAS
AS  MELHORES  PROVIDÊNCIAS | ESTAMOS  PRESENTE

COM  A  NOSSA  QUALIDADE  E  SIMPATIA
NO  ATENDIMENTO

C/ Parque  Privativo
Feliz Natal a

Clientes e Amigos

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

Bom Natal e um Ano Novo cheio
de Paz, Saúde e Propsridade a

todos os gaienses e em especial à
comunidade de Santa Marinha

Está feito. Já é público o que há muito
(quase) todos sabiam: Lisboa quer
"roubar" o Red Bull às margens do Douro.
Três anos de sucesso do Air Race
serviram para colocar em funcionamento
mais um lóbi da capital (leia-se regional),
onde o Estado aparece novamente como
o palanque certo para tal acontecer.
Directamente a partir dele, pelo Turismo
de Portugal, ou por entrepostas
empresas com capitais públicos, como
EDP ou Galp, o que importa é centralizar
o investimento e a notoriedade.

Tome-se como exemplo o último
Tratado de Lisboa: nova oportunidade
perdida para divulgar internacionalmente
outra cidade nacional, como o fez a
Holanda (Maastricht) ou a França (Nice).
E este é nada mais que o terceiro tratado
com o nome desta cidade associado:
assim aconteceu em 1668 (acordo
assinado entre o príncipe D. Pedro e
Mariana de Áustria, que pôs termo à
guerra da Restauração - 1640-1668) e
assim se passou em 1864 (pacto firmado
para delimitar as fronteiras entre Portu-
gal e Espanha). São estes os regozijos
regionais que carecem de um fim, pelo
menos quando em causa está o nome
de todos os portugueses, pois sempre

QUINTA COLUNA

Querem comprar
o S. João?!

surgem como timbre nacional.
Mas a capital não tem culpa disto. Não

tem culpa deste centralismo. Não tem
culpa que as personagens que
representam o Estado só vejam Portugal
quando olham para Lisboa. Não tem
culpa dos "provincianos" que para lá se
transferem e que tudo fazem para mostrar
que sempre foram de lá, agradando ao
colectivo associativo - mais ou menos
secreto - que por lá vai habitando e gerindo
os destinos do país.

Pode organizar-se o que se quiser,
pode baptizar-se o que se entender, pode
comprar-se o que se deseja, mas há uma
coisa que não está à venda: o sonho. E
enquanto assisto a esta realidade, tenho
tido alguns… Para não falar de outros,
talvez mais radicais, coloco apenas no
mercado e à consideração apenas um: a
regionalização.

Se não seguirmos este caminho,
qualquer dia (todas as madrugadas de
24 de Junho) vemos Lisboa com uma
réplica da ponte D. Luiz I, vendedores de
martelos e alho-porro pelas ruas,
espectáculo pirotécnico anexo, manjeri-
cos com quadras sanjoaninas nas
janelas das habitações e barcos rabelos
com vivas ao S. João.   Paulo Jorge Sousa

Sociedade Musical
1.º de Agosto
Em 1916 a Banda foi fundada
Por vários fundadores,
Que de música não percebiam nada,
Mas eram grandes lutadores.

Convidaram Manuel Salgueiral
Para ser o Regente.
Foi um Maestro Excepcional
Que agradou a toda a gente.

Surgiu a guerra, depois o temporal,
E tantos problemas, mudanças.
Mas ele não deixou ninguém desanimar;
Com ajudas e algumas poupanças . . .

A Banda 1ª de Agosto venceu!
Está na Rua Sr. de Matosinhos.
Quando o grande MAESTRO morreu. . .
Todos choraram, até os vizinhos.

Surgiram novos Regentes.
Nenhum foi como Manuel Salgueiral!
Pelo menos estamos contentes,
Por a Banda ser a honra de Portugal.

O seu neto António Salgueiral,
É o Maestro, actualmente
Dirige duma forma tão especial.
Como se ele estivesse presente!!!

A Sede, pela Câmara, foi cedida;
Recebeu também a Medalha de Ouro.
A Direcção ficou comovida,
Por Coimbrões ficar com o seu Tesouro!

Isabel Andrade Monteiro
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O "Muro de
Berlim" e… os

R. Tenente Valadim, 921 (Quatro Caminhos) Canidelo
4400-326 Vila Nova Gaia – Telefone: 227 811 871 – Fax: 227 818 247

farmrocha@clix.pt  *  www.sabemais.pt/farmrodriguesrocha.com

Direcção Técnica
Drª. Maria  Manuela  Serra

Rodrigues  M.  Rocha

Farmácia
Rodrigues Rocha

* tensão arterial, peso e medida * testes triglicérios, glicemia, colestrol total,

PSA, ácido úrico * receituário geral e manipulados * puericultura, homeopatia,

ortopedia, fitoterapia * dermocosmética, perfumaria * ervanária * lugar para

seu carro * campanha troca de seringas * cartão cliente * hervanária

* preocupação ambiental * recebemos os seus velhos medicamentos *

2.ª a 6.ª - 8h00 às 20h00
sábado - 9h00 às 13h00

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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos
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ARTES    GRÁFICAS    ESPECIALIZADAS

GRAVURAS METÁLICAS, SA

ROTOGRAVURA — ANILOXS FLEXO
GALVANOPLASTIA — CROMAGEM DURA

Av. Vasco da Gama, 2285 – Apartado 145 - 4431-961 Vila Nova de Gaia
Telf: 227 860 060 - Fax: 227 828 941 - www.tecnogravura.com - info@tecnogravura.com

TECNOGRAVURA

feliz natal
a clientes e

amigos

No passado dia 9 de Novembro de 2009, o tema foi as comemorações
do 20.º aniversário da queda do "Muro de Berlim", na Alemanha. Tudo bem,
foi giro ver-se, em directo, toda aquela encenação, bem conseguida - diga-
se - através de um simbólico muro concebido por milhentas peças, em
jeito de dominó. Tudo bem, mas - pelos vistos - ao fim de 20 anos, nem
todos os alemães - principalmente os da antiga Alemanha de Leste (RDA
- República "Democrática" Alemã) - estão satisfeitos, com a sua situação
económica - financeira do após queda do tal muro!

E, assim sendo, qual foi o interesse em mostrar a todo o mundo tal
efeméride, se, em todo o mundo, existem muros que ainda não caíram?
Em Portugal, também existem muros que não caíram, mesmo depois da
implantação da nossa liberdade, há, já, 35 anos, como (por exemplo) o
"muro da vergonha" - bem actual - que protege aqueles que enriquecem,
ilicitamente e, ao mesmo tempo, continua a prejudicar - e de que maneira
- todos aqueles que trabalham e vivem, honestamente, sabe Deus como!
Este e muitos outros "muros da vergonha" - ao contrário do "Muro de Berlim"
- estão, cada vez mais, bem alicerçados e - pelos vistos - não vão cair tão
cedo!

Ah, é verdade: Seria injusto se não abrisse uma excepção em relação
ao nosso Concelho - Vila Nova de Gaia - Aqui, ao fim de 24 anos, após a
implantação da nossa liberdade (25 de Abril de 1974), ou seja: a partir de
1998 (era de Menezes & C.ª) e até ao presente ano (2009) foram muitos os
"muros da vergonha" que já caíram e que - estou certo - vão continuar a cair
durante mais quatro anos… pelo menos!

Ou seja: durante o último mandato do nosso Amigo Presidente - o
mandato da "consagração" de "Menezes, Menezes, Luís Filipe Menezes é
o maior (…)", como diz na letra do "Hino da Glória".

E, por isso - também estou certo - vai merecer que lhe seja erigida uma
Estátua em local nobre da nossa Cidade (em substituição da prometida
Estátua a Mário Cal Brandão, aprovada, por unanimidade, numa
Assembleia Municipal, então, presidida por Menezes de Figueiredo).

Quanto ao local, na minha opinião, o mais indicado seria no futuro
Centro Cívico, ali, junto ao edifício do Município e a Casa da Presidência -
Aqui, fica o repto…

José Duarte Amaral
Latino_na_frente@tvtel.pt

Crónica do
tempo que
passa

* Júlio Martins"muros da vergonha"
em Vila Nova de Gaia Teatro "Plebeus 2009"

Termina no próximo dia 19 de Dezembro o 29.º Encontro de Teatro
"Plebeus 2009", com a representação da comédia "Médico à Força", de
Molière, pela companhia do grupo organizador: "Plebeus Avintenses".

Quando escrevemos este pequeno apontamento para o NG já o
Encontro ia praticamente a meio, isto é, já tinham subido ao palco do
Auditório de "Os Plebeus" nada menos do que nove espectáculos -
faltavam, portanto sete para o seu encerramento.

O organigrama desta organização saiu um pouco dos traços comuns a
que as 28 organizações anteriores tinham habituado a plateia. E se alguns
espectáculos pela sua fraca qualidade artística não mereciam ter sido
integrados neste Encontro de Teatro, que já granjeou um certo prestígio à
escala nacional, a verdade é que representações houveram que honraram
a organização e autores como Clara Machado, Karl Valentin, Bernardo
Santareno, Samuel Beckett e o referido Molière.

- Refira-se, a propósito, que Jean-Baptiste Poquelim, foi baptisado de
"Molière" em Paris, a 15 de Janeiro de 1622, sendo já nessa altura apontado
em várias partes do mundo como um génio da comédia francesa.

- Portanto, bem ou mal, estiveram neste encontro vários tipos de
trabalhos, a começar por uma exposição na galeria de "Os Plebeus",
tertúlias, debates, oficinas de teatro, contos populares, comédias, dra-
mas, farsas e teatro para a Infância.

Como cenário de fundo refira-se que a organização, superiormente
orientada pelo jovem dirigente Jorge Botelho, deu lugar à entrada de vários
jovens que são outras tantas promessas de "Os Plebeus" tanto na arte de
representar como na de dirigir, para além de já neste 29º Encontro se ter
notado a força da juventude em plena exibição.

* (Jornalista - CP 483)
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Feliz Natal a Clientes e Amigos

monólogos
municipais

Fora com as dietas!!!

FAUSTINO
SOUSA

Construção Civil, Lda.

ENCARREGA-SE DE TODOS OS
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Rua da Lagoa - Caixa 213   *   4415-597 Crestuma
Telefone/Fax: 227 634 717   *   Telem. 917 582 681

FAUSTINO
SOUSA

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

MNMNMNMNMN

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

No v/jornal de 26 de Novembro, na noticia MONOLOGOS
MUNICIPAIS, referem-se à junta de Crestuma duma forma que posso
considerar no mínimo de deselegante e sem apurar a verdade dos
factos.

Assim:
Alguém ligou ao presidente da Junta para saber se o seu "site"

estava a ser estruturado de novo ou não?
Como é que adivinharam que Arcozelo está  a construir um site? E

Crestuma não pode estar a fazer o mesmo? Mas  não, disse logo que
Crestuma não tem site.

O site da Ciberjunta teve até cerca de 2 meses atrás a informação
sobre a freguesia de Crestuma, que foi retirada a meu pedido, já que
pretendíamos que tais informações fossem mais objectivas e
actualizadas. Houve eleições e agora estamos a proceder a uma
actualização. É certo que somos uma freguesia pequena , mas é certo
que temos muito para "ensinar" a quem levianamente assume como
correcto algo que não quis saber junto da fonte que lhe pode dar a
devida informação. Nunca a Junta de Crestuma "viveu" à sombra do
Náutico nem de qualquer outra das 9 associoações/colectividades
que existem em Crestuma.

Somos uma Vila em constante movimento quer associativo quer
da própria autarquia, pena é que certa informação escrita apenas se
preocupe em noticiar actividades que se realizam no  centro de Gaia.

De nossa parte temos a consciência completamente limpa, pois
não nos deixamos "abater" por qualquer tipo de notícia. O nosso
trabalho fala por nós e ainda muito recentemente o povo de Crestuma
soube objectivamente escolher, quem tudo faz para que Crestuma
seja uma terra com futuro. Isto é que é certo...

Ou será que alguém ainda pensa que não houve novamente
eleições?

Quanto a sites, é mais um, menos um...
 Atentamente
O Presidente da Junta de Freguesia de Crestuma
José Fernando C. Ferreira

Direito de Resposta
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Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Chegamos ao Natal… E nota-se bem. Não são as luzes que mais
salientam o espírito. São as pessoas. Estão mais felizes. Estão mais
receptivas. Estão desligadas dos problemas nacionais… Esse espírito
natalício até parece que adormece o mundo!!!

O que não é mau. Nem bom…
Eu cá acredito que esta 'alegria' natalícia tem mais a ver com o 13.º…

esse sim! Um dinheirinho extra no bolso sabe sempre bem!!!
E com os doces. Mais ou menos convencionais. O importante é que

abundem na mesa de consoada!!! Há tempos que conto os dias para
comer uma rabanada bem quentinha. Ou os queijinhos. Ou o pão-de-ló…
ou… ou… enfim!!! Tudo. Ou quase… bolo-rei é algo que dispenso
tranquilamente!!!

Em Janeiro proponho-me ao ginásio!!! Ou talvez não!!!

Na última quinzena escrevi sobre os sites das juntas de freguesia de
Gaia. E motivou um direito de resposta do presidente da autarquia de
Crestuma, José Ferreira.

Com toda a legitimidade….
Mas há uns pormenores que preciso esclarecer… apenas três

pontinhos…
Primeiro: a coluna 'Monólogos Municipais' é de opinião. Exclusivamente.

Responsabilidade minha. Não é uma notícia.
Segundo. Eu não falei com qualquer presidente de junta. Limitei-me a

fazer o que qualquer pessoa faz on-line. Qualquer um. Uma busca pelas
24 freguesias. Coisa que, aliás, faço com regularidade. Como é óbvio.
Nessa pesquisa, volto a frisar, constatei tudo aquilo relatado há 15 dias.
Nomeadamente, o facto de Arcozelo ter site, mas "em construção" há algum
tempo. Nomeadamente, que Crestuma - a freguesia - não tinha informações
em qualquer espaço.

Finalmente. Caro presidente, que muito estimo até, o que pretendia
com o meu texto era precisamente que os responsáveis pelos executivos
percebessem a importância de ter on-line informação das freguesias. Não
é "mais um ou menos um"… pelo contrário. Crestuma merece ter site. Não
"em construção", mas o mais actualizado possível…

Esclarecidos os pormenores... posso agora voltar ao presente!
A um presente diferente. Para melhor!
Muito me apraz registar que, 15 dias depois, a freguesia de Crestuma

lá voltou a estar activa no site… da Ciberjunta!!!

Feliz Natal!
Tânia Tavares
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MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
PORTUGAL

FILATELIA

 (1) PORTUGAL
Os CTT lançaram uma emissão filatélica
especialmente destinada à franquia das cartas de
boas-festas. É um conjunto de quatro selos de
0,32• - 0,47 • - 0,68 • - 0,80 • e um bloco filatélico
com dois selos, todos decorados com motivos
alusivos à quadra natalícia.

C a r i m b o s
comemorativos referente
" 90 ANOS A TRABALHAR
PELA JUSTIÇA SOCIAL -
OTI apostos na Estação
de Correios de Picoas -
Lisboa em 18/12/2009

" 30 ANOS A CUIDAR DE
SI HOSPITAL DE FARO
apostos no dia 29/12/
2009 NA Sede
Administração do Hos-
pital de Faro.

"CENTENÁRIO DO
AERO CLUB DE
PORTUGAL" apostos
em 11/12/2009
MUSEU ANA -
AEROPORTOS -
Aeroporto de Lisboa.

Mostra filatélica -
ANIVERSÁRIO DOS
LIONS CLUBE DE
PORTIMÃO na Sede
do Lions Clube de
Portimão.

"DÊ SANGUE
NESTE NATAL BOAS
FESTAS" no posto do
Correio em 02/12/
2009 Auditório da
Biblioteca Nacional

"150 ANOS -
SOCIEDADE AMOR-
DA-PÁTRIA em 05/
12/2009 na Rua Dom
Pedro IV na HORTA.

"500 ANOS DO
MOSTEIRO DA
MADRE DE
DEUS" NA
ESTAÇÃO DE
Correios de D.
Luís - Lisboa

(2) ESPANHA
Um selo de 0,32 • dedicado ao CENTENÁRIO DO
PRIMEIRO VEICULO A MOTOR EM ESPANHA.

(3) AUTRÁLIA
Três selos de 0,60 e
0,65 •  -  3,30 •
dedicados ao tema
NATAL, ao 130C
ANIVERSÁRIO DA
R E L A Ç Õ E S
DIPLOMÁTICAS EN-
TRE ITÁLIA E BUL-
GARIA; um selo de
3.30 • dedicado aos
"CORREIOS DE
ITÁLIA".
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postos de venda autorizadosARCOZELO
Café Areal Praia

Casa Fontes
Papelaria Silva Lopes

AVINTES
Papelaria Graça Lima

CANELAS
Papelaria Boa Nova

CANIDELO
Papelaria Quatro Caminhos

GRIJÓ
Café Central

GULPILHARES
 Tabacaria C.P. Miramar

MADALENA
Café Snack-Bar “Pulga”

MAFAMUDE
Café Veneza Snack-Bar

Papelaria Papyrus
Papelaria Paulinha

Quiosque da Niquelagem
Quiosque ETC

Tabacaria Bom Dia
OLIVAL

Café Central
OLIVEIRA DO DOURO

Papelaria Nanda

PEDROSO
Papelaria Self-Video

Taberna Alto do Monte
PEROSINHO
Café Mirante

Quiosque Centro Cívico
S. FÉLIX DA MARINHA

Papelaria da Granja
Papelaria Santos
SANTA MARINHA

Cais de Gaia
Papelaria Coelho
Papelaria Leitura

Quiosque do Continente
Tabacaria Camões

SERZEDO
Papelaria Fontes

VALADARES
Papelaria Popárte
Papelaria Paulinha

VILAR DE ANDORINHO
Minimercado do Pombal
Quiosque de Vila d’Este

VILAR DO PARAÍSO
Papelaria Junqueira

Papelaria Paraíso
Quiosque do Jardim

solar - senhor da pedra
Casa de Pasto

MIRAMAR – GULPILHARES – TEL. 227 622 526
4410-305 ARCOZELO VNGDe: José Costa Campos
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anodização e coloração do alumínio
termolacagem

extrusão de perfis de alumínio

rua junqueira de baixo, 131 | vilar do paraíso – ap.29
 4405-870 vila nova de gaia

 telefone 227 169 390 | fax 227 169 398

Tratamento
do
Alumínio
e
Ferro,
S.A.

feliz natal
a clientes e amigos

LAVANDARIA
Caravela

Avenida
São Salvador, 168

4415-534 GRIJÓ
Tel. 227 640 951

Lavagem de todo o tipo de vestuário
Branqueamento - Tinturaria

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Rua Tenente Valadim, 852 Canidelo * 4400-323 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 722 022

picanha à brasileira
serviço take away
(todos os pratos)

Feliz Natal a Clientes e Amigos

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

RFeliz Natal a Clientes e
Amigos

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.

* COM RECOLHA E ENTREGA AO DOMICÍLIO *

Feliz Natal a Clientes e Amigos

 (4) ITALIA
Cinco selos de 0,65 • dedicados a Monumentos

a r q u i t e c t ó n i c o s
romanos tais como
Pont du Gard
(França), Vallo di
Adriano (Grã-
Bretanha), Odeon di
Patrasso (Grécia).
Porta di Nigra di

(5) MACAU
Dois selos de 1,50 e 5,00 Ptc dedicados ao tema "
Trabalho do Encontro de Arte Oriental e Ocidental.

(6) ISLÂNDIA
Dois selos de 110 e 130 ISK dedicados ao tema
AVES.

Treviri (Alemanha), Ancquedoto di Segovia
(Espanha).

(7) MÓNACO
Um selo de 0,56 • dedicado ao tema NATAL.

Próspero 2010
O Notícias de Gaia
deseja a todos....



notícias de gaia
17.dez.09

Especial Natal última


