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Visita Pastoral em
Vilar de Andorinho

A visita Pastoral do Senhor Bispo
D. Manuel Clemente à Freguesia de
Vilar de Andorinho será uma
passagem que ficará gravada na
memória de todos os Vilarenses,
porque foram três dias ( 5,6,7,de
Março) de partilha, encontros e
divulgação com os Serviços e
Ministérios da Paróquia e
essencialmente o diálogo e visitas
num contacto directo com a
população.

A Freguesia de Vilar de Andorinho,
precisava desta visita Ilustre, porque
só a simplicidade e a humildade de
D Manuel Clemente para entender e
compreender os problemas que
afectam o dia -a -dia dos Vilarenses
e uma Mensagem de Fé e Esperança
é muitas das vezes a cura para uma
sociedade carente e com falta de
coerência para superar desemprego,
doença, miséria e sobretudo a falta
de confiança no Amor que movimenta
a vida e alimenta o SONHO.

Ana Santos

Nos dias 15,16 e 17 de Janeiro
de 2010, Sua Excelência, o Senhor
Bispo do Porto, D. Manuel Clemente,
permaneceu em visita pastoral na
Paróquia de Valadares, Vila Nova de
Gaia. Aqui e durante este tempo, pode
participar, observar e sentir o pulsar
das gentes católicas desta terra, a
sul do Douro, acompanhado pelo
nosso Pároco Emanuel Brandão.
Após a recepção calorosa na Igreja
Paroquial e, apesar das condições
frias e chuvosas do tempo exterior,
partiu para a visita aos doentes. No
programa foi incluída uma visita aos
dois lares de idosos da paróquia,
bem como, a alguns outros doentes
residentes em suas próprias casas.
Deste contacto com os dentes e
fragilizados, destaca-se a
proximidade e a simpatia do Senhor
D. Manuel, onde, a todos acarinhou e
a todos abençoou. Presidiu à
eucaristia semanal na Igreja
Paroquial, à qual se seguiu um
pequeno jantar convívio com as
autoridades civis locais e com os
responsáveis das colectividades e
empresas da Vila de Valadares. Foi
um momento de interligação entre a
comunidade civil e religiosa,
abrilhantada na sobremesa com a
actuação do Rancho Folclórico de
Valadares. Para terminar este
primeiro dia de visita, proporcionou-
nos no Cine Teatro Eduardo Brasão,
uma conferência magistral intitulada
"Fé e Cultura: Oposição ou

Assimilação?" De realçar a sua
elevada erudição, fazendo justiça a
quem o agraciou recentemente com
o Prémio Pessoa. Uma palavra de
referência para a actuação do
quarteto de cordas, dirigido pelo Mae-
stro Dr. Miguel Cristiano, natural desta
Vila, integrando-se no programa
desta noite, onde a cultura e a fé fo-
ram os temas abordados. O dia de
Sábado, foi aproveitado para conviver
com os diversos grupos paroquiais,
tendo tido oportunidade de se
integrar nas actividades regulares,
não dispensando o encontro com o
grupo de jovens, a visita ao
Agrupamento dos Escuteiros de
Valadares, bem como a celebração
da Eucaristia na Capela da Praia. As
horas das refeições também foram
momentos de partilha, tendo
efectuado um almoço com toda a
comunidade paroquial pastoral, que
juntou cerca de 180 pessoas, bem
como um jantar com a comunidade
do Seminário da Boa Nova. Pela noite,
foi o grande encontro com o grupo de
crismandos e seus padrinhos,
criando-se, com esta reunião, a
oportunidade para compreender
melhor o Sacramento da
Confirmação, dando realce para
alguns conceitos menos
esclarecidos e dando lugar a um
salutar diálogo entre a assembleia e
o Senhor Bispo. Na manhã de
domingo, na Eucaristia das 11h15,
administrou o Sacramento do Crisma

Bispo do Porto em Valadares

a 44 crismandos aos quais referiu
que, a partir deste dia, as suas
responsabilidades como cristãos
seriam crescentes. É de salientar, na
sua presença, a afabilidade, a
simplicidade e a proximidade que
tem para com todos. Uma palavra de
apreço final a todos aqueles que se
envolveram para receber o Senhor
Bispo do Porto, D. Manuel Clemente,
não esquecendo os três corais da
paróquia que animaram as
eucaristias e cantaram tão bem o
"Hino da Missão de 2010.

"Foi uma graça ter entre nós o
Senhor Bispo"
Dr.ª Maria Rosário Rodrigues

M. A. Carvalho
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Quinta do Cedro I
Av. Gil Vicente, 675

Rua Garcia Resende, 270/272
4400-166 V. N. Gaia

Telf. 227 127 088

Quinta do Cedro II
Av. Dr. Moreira Sousa, 529 - D

Largo do Moeiro 4415-383 Pedroso
Carvalhos Telf. 227 849 346

Pão Quente  Pastelaria  Snack-Bar
Charcutaria  Frango no Espeto

Fabrico Próprio

RESTAURANTE
JARDIM

Av. N.ª Sr.ª da Saúde, 22 * 4415-531 CARVALHOS
Tlf. 227 842 881     *     Tlm. 932 570 148

ENCERRA
À 2.ª FEIRA

especialidades:
polvo no churrasco
vitela assada no forno
serviço à lista

esplanada
parque estacionamento

privativo

Director Técnico

Dr. José António Santos

* Perfumaria *
* Ortopedia *

FARMÁCIA
CASTELO
BRANCO

R. 27 de Fevereiro, 135 – S. Pedro da Afurada  |   4400-607 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 227 814 507  |  Fax: 227 819 197

Email: far.castelobranco@gmail.com
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Tudo para
Construção 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: 91 9959606 – 919959602

CARPINTCARPINTCARPINTCARPINTCARPINTARIAARIAARIAARIAARIA
JJJJJorororororggggge Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leite,,,,, Lda. Lda. Lda. Lda. Lda.
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Os bilhetes para o concerto de Maria de
Medeiros em Gaia (8 de Abril) estarão à venda a
partir de amanhã, terça-feira, 16 de Março,
Auditório Municipal e Lojas FNAC do Grande
Porto. Os detentores do Passaporte Cultural de
Gaia terão desconto, mas só podem adquirir os
ingressos no Auditório Municipal de Gaia.

O concerto de apresentação do novo disco
de Maria de Medeiros, "Penínsulas &
Continentes", que terá lugar no Auditório Mu-
nicipal de Gaia.

Apontado como uma viagem musical entre a
Península Ibérica, Itália, África e América, o CD
integra 15 temas interpretados em português,
castelhano, italiano, inglês e outras línguas pela
cantora que é também actriz e realizadora.

"Penínsulas & Continentes reúne Maria de
Medeiros com o piano de Pascal Salmon e ainda
com Edmundo Carneiro e Rubem Dantas
(percussão), Bruno Rousselet (contrabaixo),
Manuel Martínez del Fresno (violoncelo), Ricardo
Feijão (baixo elétrico) e Itacyr Bocato (trombone).

Neste espectáculo em Gaia, a filha do mae-
stro António Vitorino d'Almeida percorrerá com
a sua voz sonoridades reveladas e celebrizadas
por Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Nino Rota,
Lenine e Amélia Muge, entre vários.

Bilhete normal: 10 euros. Passaporte Cul-
tural: 7,50 euros

Horário de venda no Auditório: terça a Sábado:
das 17h às 22h; Domingos: das 16h às 18h.
Reservas: 223771820

Bilhetes à
venda para o
concerto em
Gaia de Maria
de Medeiros

Atirar o barro
à parede

Novamente o tema da violência nas
escolas. Um aluno e um docente que se
suicida, aparentemente ambos com as
mesmas causas. As inefáveis ciências da
educação arranjaram um nome: bullying. Claro
que isto sempre existiu, e vai continuar a
existir, porque a natureza humana é isto
mesmo e não o que os cientistas sociais
modernaços imaginam. A diferença poderia,
porém, residir na atitude.

Quem não se lembra destas práticas há
muitos anos? Mas bastava aparecer um
simples contínuo (na época chamado) para a
situação se resolver na hora. Quer dizer,
processos expeditos, reforço da autoridade
dos funcionários e docentes, e das próprias
direcções das escolas. Afastar o lixo
ideológico ensinado pelas nefastas ciências
da educação seria um bom começo, a actual
proposta de transformar a violência contra
docentes em crime público dará um forte si-
nal. Alterar o disparatado estatuto do aluno é
também aconselhável. Mas espera-se
também uma atitude consequente na
formação de professores e na gestão das
escolas, afastando definitivamente a lógica do
eduquês que pulula pelos corredores do
Ministério da Educação. Enfim, eu sei
claramente que isto não vai acontecer nunca,
mas pelo menos vai-se atirando o barro à
parede.

Artur Villares
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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
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O GaiaShopping inaugura a 26 de Março a
Egg Parade. Esta é uma grandiosa exposição
de ovos gigantes promovida anualmente pelo
Pelouro da Cultura de Gaia.

Sensibilizar para a arte e estimular quer o
consumo quer a produção cultural,
nomeadamente entre os mais jovens, são os
principais objectivos da Egg Parade que já vai
na terceira edição e que permanece naquele
espaço comercial durante mais de duas
semanas para, novamente, surpreender o
público.

Este inovador projecto de Gaia foi lançado a
propósito das tradições da Páscoa e inicia-se
de cada vez com a entrega de ovos gigantes em
poliéster a diversos estabelecimentos de ensino.
O desafio é congregar imaginação e criatividade
das comunidades escolares para "transformar"
o ovo plástico numa obra de arte, recorrendo
livremente a diferentes técnicas.

Assim, pintura, recorte, colagem, moldagem,
escultura são apenas as mais solicitadas e o
resultado é habitualmente de grande impacto vi-
sual, tanto pelo colorido como pelas formas que,
por vezes, sobressaem dos próprios ovos.

Este ano, ambientalismo, política,
sentimentos e muitas outras temáticas estão
patentes no trabalho realizado por alunos e
professores sobre os ovos fornecidos pelo
Pelouro da Cultura. Além disso, foram utilizadas
várias técnicas, pelo que o resultado final é uma

Ovos gigantes de pequenos artistas

grande diversidade a nível de forma, cor e
mensagem transmitida pelos objectos artísticos.

Por isso, a Egg Parade dá origem a uma
grandiosa exposição anual, por altura da
Páscoa, que é visitada por milhares de pessoas.

E é essa a fase que agora chega com a exibição
dos ovos no GaiaShopping, no final deste mês,
logo após a decisão do júri quando aos melhores
trabalhos dos jovens artistas das escolas de
Gaia.
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Rua do Barreiro, 218 Madalena - 4405-730 Gaia
Tel: 22 711 60 43  -  email: dmaria1@mail.telepac.pt

“O DONA MARIA”
É mais que um simples
restaurante,
É o local onde se brinda simpatia
e se deliciam os sabores da
nossa cozinha regional!

DELICIOSAS
REFEIÇÕES
Resistir é perder um mundo de
deliciosas tentações!
“Os nossos Filetes de Pescada” são
por si só a nossa principal referência...
Tendo os mais rasgados elogios de
quem já os provou...

páscoa feliz a clientes e amigos

Escritório de
Contabilidade, Lda.

Av. Dr. Moreira de Sousa, 529 C Salas 4, 5 e 6 - Pedroso - 4415-383 Carvalhos
Telf. 227 861 330 - Fax. 227 861 339 - Telm. 936 500 025

Email: lm.lda@mail.telepac.pt

Contabilidade * Assistência Fiscal * Seguros

Luísa Lopes

páscoa feliz a clientes e amigos

Rua dos Lagos , 292
4415-478 Grijó
Telf:  227644727
Fax: 227419630

www.lusocereais.pt
lusocereais @sapo.pt

páscoa feliz a clientes e amigos

do fojo

Área de Serviço Nó do Fojo

Rua Nova do Fojo, 399 CANIDELO  *  4400-232 Vila Nova de Gaia
Telf. 227 814 303  *  Fax. 227 710 443  *  Email: bpfojo@sapo.pt

páscoa feliz
a clientes e amigos

Consultórios de Gaia
fazem rastreios

dentários gratuitos
Até ao final de Março, 16 médicos dentistas de Vila Nova de Gaia estão a

fazer rastreios dentários gratuitos à população, sem tratamentos ou
radiografias, no âmbito da 11ª edição do Mês da Saúde Oral da Colgate e
SPEMD (Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária).

Durante este período, mais de mil e quinhentos profissionais de Saúde
Oral de todo o país, incluindo Açores e Madeira, colaboram voluntariamente
nesta iniciativa destinada a sensibilizar a população para os hábitos correctos
de higiene oral e prevenir eventuais doenças dentárias.

Graças ao Mês da Saúde Oral da Colgate e SPEMD, lançado em 2000, já
foram realizados mais de 100 mil exames dentários gratuitos e prevenidos
incontáveis casos potenciais de doenças orais.

As pessoas interessados em beneficiar de um rastreio dentário gratuito,
no âmbito do Mês da Saúde Oral da Colgate e SPEMD devem obter

informações
sobre os
consultórios
a d e r e n t e s
m a i s
próximo da
sua área,
através da
"linha azul" -
808 305 306
- ,
diariamente,
entre as
12h00 e as
23h00.

Depositrões ao
serviço do

movimento ‘Limpar
Portugal’

A Entidade Gestora de Resíduos que integra a European Recycling Plat-
form, na esteira da missão estratégica de sensibilização para a importância
da recolha dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)
e das boas práticas ambientais, disponibiliza no distrito do Porto os
DEPOSITRÕES para garantir o sucesso do encaminhamento dos resíduos
recolhidos no âmbito da acção Limpar Portugal 2010. Esta é uma iniciativa
cujo objectivo é promover a educação ambiental através de uma ampla acção
de limpeza da floresta a nível nacional e que irá envolver os portugueses de
Norte a Sul e Ilhas, e que teve já lugar no passado dia 20 de Março, com o alto
patrocínio da Presidência da República.

Os Depositrões da ERP Portugal, 400 distribuídos pelo país, onde podem
ser depositados os resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos de
pequena dimensão, tais como secadores de cabelo, ferros de engomar,
computadores, impressores, máquinas fotográficas, torradeiras, batedeiras,

c a f e t e i r a s
eléctricas, etc,
no Em Gaia têm
as seguintes
loca l izações:
Jumbo, Pão de
Açúcar de
C a n i d e l o ,
W o r t e n
A r r á b i d a ,
Worten Avintes,
W o r t e n
G u l p i l h a r e s ,
Worten S. Félix
M a r i n h a ,
W o r t e n
Rechousa, EB1
de Murraceses,
EB1/JI de Santo
António, EB1/JI
de Vendas -
Seixezelo e
EB1/JI do
Alquebre.



notícias de gaia
25.03.2010 - Especial Páscoa

pág. 6

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

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

www.portugalenses.pai.pt  .  email: geral@portugalenses.pt

Rua do Tourão, 343
4415 - 903 Sandim,
Vila Nova de Gaia.

www.vb-imobiliaria.com
www.grupovb.pt

T. 22 763 91 91
F. 22 763 91 90

geral@grupovb.pt

Serviços do grupo
Solicitadoria
Seguros
Imobiliária - Imosandim
GaiaHabita II
Gabinete Contabilidade
Construtora

O Grupo Vitor Batista é formado por um conjunto de empresas
que se dedica à prestação de serviços a microempresas e

PME's, com prestígio reconhecido no mercado.

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 própriopáscoa feliz a
clientes e
amigos
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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
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feliz a
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amigos

A câmara municipal de Gaia e a Caixa Geral de
Depósitos (CGD), através da sociedade gestora Fundimo,
vão dar uma nova vida a 19 activos imobiliários do
concelho, os quais serão agora convertidos em novos
projectos nas áreas da habitação, do comércio e de novos
negócios.

Mercê da criação do Fundo Gaia Douro - um fundo
especial de investimento imobiliário fechado - as duas
entidades vão também promover a requalificação urbana.

"Este fundo é mais uma etapa de uma série de etapas.
Estamos a dotar o concelho de um conjunto de
equipamentos que façam a diferença no desenvolvimento
urbano", salientou o vice-presidente da câmara Marco
António Costa.

O autarca elencou a obra no terreno: criação de in-
fra-estruturas rodoviárias (A32/A41), extensão da linha
de metro até Santo Ovídio, construção do Centro de
Reabilitação Norte em Valadares, Campus Escolares,
reabilitação das frentes de mar e de rio, construção do
Centro de Alto Rendimento Olímpico, Teleférico, hotéis de
charme, Cais Cultural e oito parques de estacionamento.
"Num futuro próximo, a TEGOPI vai sair do centro do
concelho para o Parque Empresarial de São Félix da
Marinha e permitir assim que se possa prolongar a avenida
da República até à Madalena, de acordo com o nosso
projecto", explicou.

Do Fundo Gaia Douro, que foi apresentado pelo vice-
presidente da Fundimo, António Pontes, destacam-se seis
projectos: na Madalena (junto à praia), vai nascer o hotel,

Município e Caixa Geral de Depósitos
potenciam activos imobiliários

residências e spa "Madalena Douro"; também na área
residencial, vão ser criados os projectos "Montanha
Douro", em Mafamude,  "Arcos Douro", em Oliveira do
Douro, e ainda  "Castelos Douro", em Santa Marinha, este
último mais vocacionado para o segmento universitário;
em Oliveira do Douro, será ainda criado um "Business
Center"; e, por último, o Palacete "Cais Douro" vai ser

transformado num edifício de prestígio.
"O que se fez aqui em Gaia na última década é muito

significativo. A cidade adquiriu uma grande dinâmica,
tornou-se inovadora e progressiva. É um caso exemplar
no contexto nacional e não podia deixar de merecer o
apoio da Caixa Geral de Depósitos", afirmou o presidente
do Conselho de Administração da CGD, Faria de Oliveira.

Hotel, Residências e Spa
"Madalena Douro"
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   Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas VNG - Portugal

* Telefone: +351 227 157 100
* Fax Geral: +351 227 121 144

* Fax de Armazém: +351 227 157 171

    * website: www.autoribeiro.pt
    * email: autoribeiro@autoribeiro.pt
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Hermeto Pascoal junta-se a Toots Thielemans como cabeça-de-cartaz do 4º Jazz'n Gaia, que
decorre nesta cidade entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio. O programa do evento, já um clássico nos
roteiros de jazz contempla ainda Jacinta, Gileno Santana Quartet e Maria João com o projecto Ogre.

A portuguesa Jacinta, com um espectáculo baseado no seu último disco "Songs of Freedom",
abre este Festival Internacional de Jazz de Gaia.

A segunda noite tem como protagonista Hermeto Pascoal, compositor brasileiro e multi-
instrumentista (acordeão, flauta, piano, saxofone, trompete, eufónio, guitarra, etc.), que promete
mais um concerto inesquecível em formato duo com a cantora (e sua mulher) Aline Moreira. Antes, no
mesmo dia, sobe ao palco o GS Quartet, liderado pelo trompetista brasileiro Gileno Santana, que
encontra na música popular brasileira o seu repertório de eleição, passando por autores como
Caetano Veloso, João Donato ou Pixinguinha e apresentando também alguns temas originais.

Na última noite, e antes do espectáculo de Toots Thielemans anunciado já há cerca de duas
semanas, o festival vibra com a voz de Maria João. Desta vez, a artista apresenta-se com o projecto
Ogre, nascido da criatividade de cinco músicos que juntaram competências distintas e universos
sonoros não coincidentes, construindo um todo coerente e... indefinível.

O som deste "gigante devorador de várias línguas musicais" constrói-se com a voz de Maria João,
com os pianos e teclados de João Farinha e Júlio Resende, a bateria de Joel Silva e a electrónica de
André Nascimento, do que resulta um "encontro promíscuo entre animais acústicos e máquinas
digitais".

O encerramento do Jazz'n Gaia deste ano far-se-á com um "dinossauro" do Jazz: o mítico tocador
de harmónica Toots Thielemans, nome incontornável do jazz mundial que tocou já com outros não
menos importantes, como Charlie Parker, Benny Goodman, George Shearing, Ella Fitzgerald, Quincy
Jones, Bill Evans, Jaco Pastorius, Natalie Cole, Pat Metheny, Paul Simon, Billy Joel. Entre outras, são
conhecidas as suas interpretações e composições para filmes, sendo a mais famosa a inesquecível
balada de "midnight Cowboy", um ícone da cultura pop dos anos 60.

Cartaz de luxo no Jazz'n Gaia
Hermeto Pascoal, Jacinta, Maria João com Ogre e Gileno Santana juntam-se a
Toots Thielemans no cartaz da nova edição do festival que arranca no final de Abril

Hermeto
Pascoal

Bilhetes:
29 Abril - Jacinta | 15 euros
(10 euros com Passaporte Cultural)
30 Abril - GS Quartet + Hermeto Pascoal Duo | 20 euros
(15 euros com Passaporte Cultural)
01 Maio - Maria João/Ogre + Toots Thielemans | 20 euros
(15 euros com Passaporte Cultural)
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OFICINA: Rua de S. Pedro, 134 - VILAR DO PARAÍSO | 4405-809 VILA NOVA DE GAIA

Joaquim da
Rocha Costa

TELEFONE/FAX: 22 7117395
TELEMÓVEL: 91 753 21 66

Encarrega-se de todos os Serviços
de CARPINTARIA e PARQUETES

para Construção Civil e Móveis de Cozinha

Rua Tourão, 270 - 4415-903 SANDIM - Telef: 22 763 38 07

FABRICANTE
DE PASTELARIA
E PÃO QUENTE

PADARIA COELHOOctávio Barreto Costa
DERMATOLOGISTA

rua general torres, 1220 - 2.º sala 109 - edifício douro
* 4400-164 vila nova gaia *

tlf. 223 760 089     *     tlm. 965 850 218

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

páscoa feliz a
clientes e
amigos

páscoa
feliz a

clientes e
amigos páscoa feliz a

clientes e
amigos

páscoa feliz a clientes e amigos

R O M A N A
Padaria, Confeitaria, Lda.

Fabrico próprio e diário

Praceta do Loureiro, 110 - Perosinho | 4415-041 Vila Nova de Gaia
Telefone: 227 831 449

páscoa feliz
a clientes e

amigos

O PCP apresentou na Assembleia
da República propostas que visam
"travar o desinvestimento público em
Vila Nova de Gaia". Segundo os
comunistas, "muitas dessas
propostas constam de compromissos
eleitorais do PS, PSD e CDS" e têm o
objectivo de resolver problemas e
carências da população gaiense.

As propostas apresentadas
centram-se na construção de escolas
e pavilhões gimnodesportivos em
algumas freguesias e na melhoria
dos acessos ao centro da cidade.

As propostas do Partido
Comunista no âmbito do
Programa de Investimentos e
Despesas de
Desenvolvimento da
Administração Central
(PIDDAC) foram chumbadas
com os votos do PS e a
abstenção do PSD e CDS

AR rejeita propostas do PCP

As propostas foram reprovadas em Assembleia
e o PCP fez saber que se os partidos que se
abstiveram tivessem votado, todas as medidas
seriam aprovadas.

Através de uma nota de imprensa, o Partido
Comunista critica as duas "caras eleitorais" dos
partidos em questão acrescentando que existe "a

cara eleitoral, onde tudo prometem e a tudo se
comprometem, e a cara do exercício do poder, onde
tudo esquecem".

A comissão concelhia de Vila Nova de Gaia
garante que não deixará de lutar para que as suas
propostas venham a ser concretizadas.

AR

Grupo
Folclórico de
Valadares e
cântico das

Janeiras
O Grupo Folclórico de Valadares organizou

a sua 9ª tradição do cantar das Janeiras, no
palco do Salão Nobre dos Bombeiros
Voluntários de Valadares, em que participaram
para além do anfitrião, os Ranchos Folclóricos
de São Salvador de Grijó, Folclórico do Olival e
Orfeão do Porto. Para os assistentes estes
cantares alusivos ao Natal e aos Reis, foram o
recordar tempos dos avós. Como: Aqui vimos
aqui vimos / Aqui vimos bem o sabeis / vimos
dar as boas festas / E também cantar os reis /

Estiveram presentes, um representante da
Câmara Municipal de Gaia, da Assembleia e
Junta de Freguesia de Valadares, da Policia de
S. Pública e colectividades. Convém referir que
o Orfeão do Porto, está a preparar as
comemorações dos 100 anos da sua fundação,
(3-2-1910, 3-2-2010) desenvolvendo ano após
ano, as sua musicas e os cantares no país e no
estrangeiro.                         Manuel Carvalho
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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

Rua dos Panaçais, 241
4415-287 PEDROSO VNG

Telem. 919 945 678

MANUEL MELO
Executa todos os tipos de pintura e lacagens

junta de
freguesia de

serzedo

r. dr. francisco sá carneiro, 15

4405-463 serzedo vng
telefone 227 620 007

fax 227 533 435
junta.serzedo@vizzavi.pt

páscoa feliz a
clientes e amigos

páscoa feliz a clientes e amigos

páscoa feliz a clientes e amigos

No dia 9 de Março, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, realizou-se
a cerimónia de celebração do acordo
entre a cidade de Gaia e a Caixa Geral
de Depósitos (CGD). Este protocolo
conta com a colaboração da Gaia So-
cial e da Cidade Gaia - Sociedade de
Reabilitação Urbana (SRU), duas
entidades municipais.

Esta iniciativa pretende prestar
apoio às famílias proprietárias de
fogos na zona de Vila D'Este que

Autarquia assina protocolos de
colaboração com a Caixa Geral

Maior operação urbana da
Europa pretende melhorar as
condições de vida de
inúmeras famílias

queiram realizar obras de
reabilitação das casas. O acordo
com a CGD possibilita um acesso
mais facilitado a créditos. Os
benefícios centram-se no
alargamento do prazo de pagamento
do empréstimo e na redução do
spread.

A sessão foi inaugurada pelo vice-
presidente da Câmara Municipal de
Gaia, Marco António Costa, que
elogiou o apoio da Caixa Geral de
Depósitos e garantiu que o principal
objectivo deste acordo é "tocar a vida
das pessoas". Além do apoio à
requalificação aos habitantes de Vila
D'Este, pretende-se também ajudar
os comerciantes que pretendam

estabelecer-se financeiramente em
Gaia, mostrando assim a
importância do empreendedorismo.

O presidente do conselho da
Administração da CGD, Fernando
Faria de Oliveira, elogiou o esforço
que a Câmara de Gaia tem feito para
inovar e progredir, destacando que o
acordo é uma "prova de dinamismo".
No discurso falou ainda da
necessidade de se criar um novo
paradigma de desenvolvimento da
economia que se baseie em
aspectos como aumento da
competitividade e integração das
empresas portuguesas em redes
internacionais. Encarando esta

colaboração da autarquia com a CGD
como um exemplo de
responsabilidade, acrescentou que
as cidades devem ser vistas como
"pólos de desenvolvimento".

Por fim, o presidente de Vila Nova
de Gaia, Luís Filipe Menezes,
mostrou-se agradado com o papel
da CGD no que respeita ao apoio ao
município, dizendo que esta
instituição "deve manter o estatuto
público" pois tem cumprido bem as
suas funções. Menezes falou ainda
dos projectos que Vila Nova de Gaia
tem em mãos como o teleférico e a
construção de um hotel.

Andreia Rocha
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J. Marques
Pinto, Lda.

R. Marinha, 320 Madalena 4405-761 Vila Nova de Gaia
Tlf/Fax. 227 128 602 - Tlm. 919 502 887

SERRALHARIA CIVIL
Fabrico e montagem de portas, janelas duplas e normais, portões, gradeamentos.

Todos os trabalhos em ferro, alumínio e inox

w w w. l u i s r i o s i m o b i l i a r i a . p t

Rua Conselheiro Veloso da Cruz 869
Loja 16, Edifício Douro * 4400-096 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 716 077 - Fax: 223 754 415

MANUEL MADUREIRA
Email: ir-madureira@sapo.pt

916 633 525
páscoa feliz

a clientes e
amigos

páscoa feliz 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

páscoa feliz a
clientes e amigos

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

páscoa feliz 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)

páscoa feliz a
clientes e amigos

No dia 12 de Março, dois dirigentes do PCP de
Gaia foram interpelados por um segurança da
Câmara enquanto colocavam folhetos relativos ao
Comício Aniversário do PCP nos carros que se
encontravam estacionados, no Parque de
Estacionamento do Edifício. O segurança tentou
impedir a colocação dos folhetos e tentou remover
os que já se encontravam espalhados pelo parque,
mas não conseguiu.

A Polícia Municipal, entretanto chamada ao lo-
cal, identificou os intervenientes e garantiu
averiguar, posteriormente, a legalidade da situação.

Para o PCP, a acção de entregar propaganda
política “é perfeitamente legal e o impedimento de
divulgação política é crime”. O Partido Comunista
fez saber ainda que considera que o
“desconhecimento da lei por parte dos funcionários
da Câmara é da responsabilidade do presidente
da Câmara e dos vereadores municipais”.

No comunicado emitido no próprio dia do
incidente, os comunistas lembraram que, por
várias vezes, a Comissão Nacional de eleições
deu razão às queixas do PCP e do CDU relativas
ao direito de propaganda política, seja em época
de eleições ou não. A Comissão Concelhia do PCP
de Gaia fez saber que vai comunicar este facto a
Luís Filipe Menezes e garantiu que tomará todas
as medidas disponíveis para defender o exercício

Partido Comunista de Gaia queixa-se de
atentado à liberdade por parte da Câmara
Municipal

PCP e Câmara trocam acusações

dos direitos democráticos no Concelho.

Câmara responde…
Através de uma nota de imprensa, a Câmara

de Gaia fez saber que a distribuição de propaganda
política no Parque de Estacionamento, gerido pela
Gaianima, “violou o regulamento daquele espaço”.

Para que o PCP tivesse direito a distribuir os
panfletos no Parque teria que haver consentimento
por parte da Gaianima. Segundo o mesmo
comunicado, o partido não pediu qualquer
autorização para proceder á distribuição de propa-

ganda política pelo que esta acção está "ferida de
ilegalidade".

A Câmara informou que esta lei existe para
proteger os automobilistas que "colocam o seu
automóvel num espaço público e que para isso
pagam pelo período de tempo da sua ocupação".

Em resposta às declarações do PCP, a Câmara
garantiu que a liberdade de distribuição de propa-
ganda política é algo que defende
"intransigentemente" mas tal "não pode colidir com
os interesses individuais dos cidadãos" nem
"atentar contra a lei.                Andreia Rocha
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Rua 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* 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

FUNERÁRIA HORA, LDA.

Funerais
Trasladações p/todo País e Estrangeiro

Cremações
Artigos Religiosos

Serviço Permanente

SEDE: Coimbrões:

Telef. / Fax: 227 724 436
Tml: 919 454 166
RUA AUGUSTO GOMES, 72

4400-028 VILA NOVA DE GAIA

RESIDÊNCIA/ARMAZÉM:
Rua Barão do Corvo, 67

4400-039 VILA NOVA DE GAIA
Telef. 223 704 245

FILIAL:
Rua S. João, 89 - Canelas

Telef. 227 137 126

email: hora@vizzavi.pt

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

páscoa feliz a clientes e amigos

páscoa
feliz a

clientes e
amigos

páscoa feliz 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

páscoa feliz a
clientes e amigos

Após a decisão da Câmara de
Gaia de legalizar o Bairro da Serra do
Pilar, o BE voltou a demonstrar apoio
aos habitantes desta zona. Jorge
Magalhães enalteceu o esforço e a
determinação dos moradores, sem
esquecer as falhas da Câmara neste
caso. O BE repudia a decisão da
Câmara de legalizar apenas as
casas que se encontram a montante
da Ponte do Infante pois segundo o
bloquista "a legalização só de parte
das casas da Escarpa tem como
objectivo dividir os moradores".

O deputado municipal afirmou
que todos os moradores da Escarpa
têm o direito de ver as casas
legalizadas e que por isso "não há
razão para distinguir entre moradores
desta ou daquela zona da Escarpa".

O elemento do BE relembrou o
incidente de 2006 (deslizamento de

Bloco de Esquerda apoia habitantes
da Escarpa da Serra do Pilar

No seguimento de declarações
do vice-presidente da Câmara,
Marco António Costa, o Bloco
de Esquerda (BE) reafirma
apoio aos moradores da Serra
do Pilar

terras numa das partes da Escarpa)
referindo que isso “só ocorreu devido
à falta de intervenção da Câmara”.
Acrescentou que, actualmente, a
Câmara “não tem razões para
perseguir os moradores que habitam
a parte jusante da Escarpa”, no que
respeita à Protecção Civil.

Para terminar, Jorge Magalhães
reafirmou o compromisso do
programa eleitoral do partido
relativamente a este assunto que se

centra na conclusão da estabilização
dos terrenos da Escarpa da Serra do
Pilar, implementação da sua
monitorização e abertura de um
processo de legalização das
habitações que apresentem
condições de segurança.

BE de Santa Marinha
também apoia causa

O deputado do BE na Assembleia
de Freguesia de Santa Marinha,

Joaquim Manuel Viana, apresentou
também total solidariedade para com
os moradores da Escarpa da Serra
do Pilar.

O deputado apontou críticas à
autarquia, acusando-a de desprezar
as 56 famílias que vivem na zona
jusante da Ponte do Infante e que
continuam numa situação de
incerteza.

O membro do BE destacou ainda
a falta de "vontade política" dos
anteriores executivos autárquicos em
solucionar este problema e afirmou
que o anúncio da legalização do
Bairro da Serra do Pilar "não é mais
do que um prepotente reforço da
useira táctica da oportunidade, de
mão dada com a vezeira prática de
aplicar dois pesos e duas medidas".

Joaquim Viana acrescentou que
não confia na suspeição lançada
sobre as condições de segurança da
Escarpa pois carecem de estudo
aprofundado. Referiu ainda que "a
estrutura geológica escarpada
parece não representar
impedimento" para a construção do
Teleférico e do Parque Automóvel em
andares perto daquela zona. AR
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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

Grupo Casa Cristão

Deseja a toda a população uma Santa Páscoa

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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808 10 50 60

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

páscoa feliz a
clientes e amigos

JUNTA DE FREGUESIA DE
VILAR DE ANDORINHO

Praceta Escultor Alves Sousa l VILAR DE ANDORINHO l 4430-392 V. N. GAIA  l Telefone: 227 820 631 l Fax: 227 836 629

Páscoa Feliz a todos os Gaienses e em
especial a população de Vilar de Andorinho

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

páscoa feliz a
clientes e amigos

Red Bull mantém-se no Douro

Um grande revés na decisão de deslocar o Red
Bull Air Race para Lisboa. A falta de aprovação do
Instituto Nacional de Aviação Civil e o facto do
orçamento de dinheiro público para a realização
do evento passar dos dos 800 mil para 3,5 milhões
de euros ditaram que a Fórmula 1 dos ares se
mantivesse sobre o rio Douro, em detrimento do
Tejo.

"É com grande satisfação que anuncio o
regresso da Red Bull Air Race ao Douro. Estamos
a falar do evento de maior dimensão que se realiza
no Norte do país, e que, naturalmente, dinamiza
toda a região", congratulou o vice-presidente da
câmara.

O entendimento entre as autarquias de Gaia,
Lisboa, Oeiras e Porto faz com que a prova se
realiza alternadamente no Norte e no Sul do país.
Por cá servirá de complemento ao Circuito da
Boavista; por lá ao Rock in Rio.

"Com esta decisão, fez-se justiça, porque
Lisboa teve mais olhos do que barriga para o
evento e, agora, viu-se na necessidade de dar
razão a Gaia e ao Porto como destino natural
daquele evento", completou Marco António Costa.

De sublinhar que o Red Bull deste ano se

desenrola nos dia 4 e 5 de Setembro e que se
aguarda novamente a presença de
aproximadamente um milhão de pessoas.

Prova náutica na manga
À margem desta boa notícia, Marco António

Costa avançou ainda que está em fase de
negociação a realização de mais um evento de
enorme relevo para o Douro. Uma prova náutica
de velocidade que surge com o objectivo de manter

Pormenores de relevo fazem com que
a Fórmula 1 dos ares se realize
alternadamente sobre os rios Douro e
Tejo. Câmara de Gaia pretende organizar
novo evento náutico internacional

o Norte do país no mapa do calendário desportivo
internacional.

"Estamos a mover diligências em Inglaterra
para trazer para o Douro uma prova náutica de
dimensão internacional. No próximo mês de Abril,
deslocar-me-ei a Londres, acompanhado por
técnicos da Câmara de Gaia, para uma reunião de
trabalho com uma entidade responsável pela
realização desse evento náutico, o qual deverá ter
como bandeira o Vinho do Porto", vincou o autarca.
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Rua Dr. Francisco Alexandre Ferreira, n.º 96 A | 4400-469 Vila Nova de Gaia
Telf. 220 500 433 Telm. 961 124 128

www.serhogarsystem.com   |   gaia1@serhogarsystem.com

GERIATRIA | APOIO AOS IDOSOS E DOENTES
SERVIÇOS DE LIMPEZA | BABY-SITTING

páscoa feliz a clientes e amigos

páscoa feliz

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

páscoa feliz a clientes e amigos

Núcleo CDS/PP de Mafamude
tomou posse

Liderado por Luís Miguel
Nogueira, o núcleo do CDS/PP de
Mafamude tomou posse. Estar mais
perto dos mafamudenses, ouvi-los
e colaborar na resolução dos
problemas da freguesia, são os
grandes objectivos dos centristas.

Pela primeira vez, o núcleo de
Mafamude submeteu-se a sufrágio,
o que lhe dá mais legitimidade, pois
até aqui foi coordenado por
elementos nomeados pela
Comissão Política Concelhia do
CDS/PP de Vila Nova de Gaia. A este
propósito, Luís Miguel Nogueira
afirmou que" esta é uma data
histórica, fomos eleitos
democraticamente pelos militantes  e queremos
organizar o núcleo para que, depois de nós, haja
sempre quem lhe dê continuidade. Estamos aqui
para mobilizar as pessoas e encetar um contacto
muito próximo com a população e as instituições
de Mafamude."

A posse formal foi conferida pelo presidente da
Mesa da "Concelhia", José Pereira de Sousa e por
Rui Lage da Comissão Política do CDS/PP de

Gaia, em cerimónia realizada na Assembleia Mu-
nicipal, no passado dia 5 de Março.

Os corpos Sociais do Núcleo de Mafamude do
CDS/PP para o biénio 2010/2012 são os seguintes:
Mesa da Assembleia Geral - Presidente: Alberto
Jorge Santos; 1º Secretário: Eurídio Outor; 2ª
Secretária: Emília Aires. Direcção - Presidente: Luís
Miguel Nogueira; Secretária: Elisete Marques;
Vogal: António Rebelo

Casa da
Cultura lança

ciclo de
workshops

As artes manuais, com temáticas desde as
flores ao artesanato passando pela Páscoa,
dominam o novo ciclo de workshops para adultos
que a Casa da Cultura de Gaia/Casa Barbot lançou
no dia 16 de Março.

Contemplando quatro sessões até final do mês,
o ciclo abriu com um workshop dedicado à cestaria
em jornal e orientado pela CENTAR. No dia 18, a
jornada versou ovos em chacota, com orientação
da Associação de Artesãos Faz e Serás Mestre.

Os workshops prosseguiram no dia 23 com
flores em organza, novamente pela CENTAR, e
terminam hoje com arranjos com casca de ovo
pela Associação de Artesãos Faz e Serás Mestre.
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Comércio de Madeira e Derivados

r. covelo, 157
4410-285 canelas vng
tlf. 227 136 670
tlmvs. 917 538 522 / 914 396 762

*  Placas
*  Portas
*  Madeiras
* Orlas

páscoa feliz a clientes e amigos

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

páscoa feliz a clientes e amigos

Freguesia de Valadares
A Junta de Freguesia de Valadares deseja a todos os

Valadarenses uma Páscoa Feliz.
Aproveitamos para convidar toda a população a assistir ao Sarau

Musical organizado pela Autarquia e pelo Orfeão de Valadares, que
terá lugar no Sábado, dia 10 de Abril, pelas 21h30m, no Cine-Teatro

Eduardo Brazão.
O Presidente

Artur Gandra, Dr.

Veículos Ecológicos
de Maria José da Silva Santos

Rua da Bélgica 3005 - Canidelo * 4400-055 Vila Nova de Gaia
Telefone/Fax: 227 810 607 * Telemóvel: 934 460 821

www.veiculosecologicos.webs.com * email : m_jose_1954@hotmail.com

Veículos eléctricos
Scooters, motas 125 c.c. e bicicletas eléctricas dobraveis e de

montanha | Utilitários “Alké” | Carros eléctricos

páscoa feliz
a clientes e

amigos

av. antónio c. moreira, 706
valadares

4405-528 vila nova de gaia
telef. 227 110 515

fax. 227 123 682
geral@jfvaladares.com.pt

www.freguesiavaladares.com

Mário Andrade Carvalho

Rua da Bélgica, 199 Canidelo - 4400-050 Vila Nova de Gaia
Tlf.: 227 721 315 * Fax: 227 729 801 * Telm.: 965 665 761

Reparação de Fornalhas de
Caldeiras em Refractários

construção civil páscoa
feliz a

clientes e
amigos
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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

páscoa felizpáscoa felizpáscoa felizpáscoa felizpáscoa feliz

a clientesa clientesa clientesa clientesa clientes

e amigose amigose amigose amigose amigos

Brevemente PAULIPNEUS 4
Próxima abertura em ARCOZELO VNG

www.PAULIPNEUS.com
paulipneus@iol.pt

Assistência técnica
91 646 91 20

páscoa feliz a
clientes e
amigos

O passado dia 13 de Março foi dia de jogo. A
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia
juntou, pela primeira vez, no mesmo campo de
Futsal, colaboradores e elementos dos Órgãos
Sociais para jogarem à bola. Apesar das equipas
"Os Centrais" e "Tavares Bastos" levarem a Taça
para casa, os grandes vencedores do I Torneio de
Futsal da Misericórdia de Gaia foram os meninos
do Centro de Acolhimento.

 Saíram da secretária, picaram o cartão e
despiram a roupa de trabalho. Calçaram as
chuteiras, vestiram a camisola "...Da Misericórdia
de Gaia" e entraram no Pavilhão Municipal de
hóquei em patins, em Gulpilhares, para uma tarde
de jogos de futsal e de marcação de muitos golos
para os meninos do Centro de Acolhimento Nª.
Srª. da Misericórdia.

O Torneio de Futsal da Misericórdia de Gaia
começou às 16 horas e prolongou-se por toda a
tarde com sucessivos jogos femininos e um
masculino.

Segundo a Comissão Organizadora do Torneio
"esta iniciativa teve dois objectivos: promover o
espírito de equipa e de relacionamento entre os
Colaboradores e os Órgãos Sociais da
Misericórdia e recolher fundos de apoio para o
Centro de Acolhimento".

Os objectivos foram mais que cumpridos. O
Centro de Acolhimento conseguiu vencer o Torneio
ao ter arrecadado, das inscrições para o jogo e de
muitos donativos, vários produtos e ainda 313,50
euros para a compra de artigos de higiene e
conforto.

No entanto, só alguns é que levaram a Taça de
I Classificado do I Torneio de Futsal da Misericórdia
de Gaia para casa: do lado dos homens foi a equipa
"Os Centrais" com os golos de Luís Pedro (chefe
dos Serviços Financeiros e Contabilidade) e João
Crespo (estagiário de Gestão do Património) con-
tra o golo de Filipe Martins (Enfermeiro do Lar Sal-
vador Brandão) da equipa denominada "Os Outros".
Na ala feminina foi a equipa "Tavares Bastos" que
ganhou a Taça, graças às grandes defesas e

Centro de Acolhimento vence
Torneio de Futsal da Misericórdia

pontapé certeiro de Bruna Oliveira (animadora
sócio-cultural), vencedora do prémio Melhor
Guarda-Redes Feminino. O prémio Melhor Guarda-
Redes Masculino ficou nas luvas de Valentim
Machado (Mesário da Misericórdia de Gaia) e o
prémio de Equipa Fair Play destinou-se à Equipa
Mista.

A arbitragem dos encontros masculino e
femininos foi da responsabilidade de Artur Leite
(Vice-Provedor da Misericórdia de Gaia e ex-jogador
de futebol) e de Carlos Leite (Médico Nutricionista
e Professor Universitário).

O provedor Joaquim Vaz mostrou-se muito
satisfeito com esta iniciativa e disse não ter dúvidas

de que a camisola da Misericórdia de Gaia "já está
vestida".

"Vamos ver se conseguimos que esta iniciativa
seja extensiva a outras misericórdias, porque é
uma maneira de passarmos valores e
interagirmos com outras instituições", concluiu.

Se para alguns, os toques na bola já era algo
familiar, para outros, era uma estreia neste
espectáculo repleto de antigos e novos talentos
para o Futsal.

"Foi um sucesso", "temos que fazer mais vezes",
"estas iniciativas só nos fazem bem" foram os ecos
dos colaboradores/atletas da irmandade no jantar
convívio que fechou o torneio com bola de ouro.

siga-nos
NOTÍCIAS DE GAIA jornal



notícias de gaia
25.03.2010 - Especial Páscoa

centrais

páscoa feliz a clientes e amigos

Um ano depois da Segurança Social
ter exigido uma mudança na Creche e
Jardim-de-infância da Casa do Povo da
Madalena é lançada a primeira pedra das
novas instalações que custarão um milhão
de euros

A cerimónia de lançamento da primeira
pedra da Creche e Jardim de Infância da
Casa do Povo teve lugar no dia 12 Março.
Numa cerimónia presidida pelo vice-
presidente da câmara de Gaia, Marco
António Costa, a alegria e optimismo fo-
ram as emoções que se fizeram sentir.

O arquitecto da obra, Joaquim Filipe
Pinto, apresentou esboços do edifício e
explicou as principais vantagens. O novo
espaço comportará crianças com
dificuldades motoras, terá apenas um piso
e haverá ligação entre creche, jardim de
infância e administração. Devido à nova lei
que proíbe, a partir de 2013, que as
instituições de ensino funcionem em
edifícios pré-fabricados, decidiu-se que o

Casa do Povo da Madalena terá
novo espaço para crianças

melhor seria construir um edifício de raiz.
O presidente da Junta de Freguesia da

Madalena, Francisco Leite, referiu que a
freguesia sente carência de
desenvolvimento, tendo este projecto uma
grande importância para os
madalenenses.

Marco António Costa garantiu que no
novo espaço haverá melhores condições
para as crianças e, consequente, os pais
sentir-se-ão descansados por "sentirem
que os filhos estão em boas mãos".
Informou ainda que a Câmara não cobrará
quaisquer taxas a este projecto.

José Rangel, director da Casa do Povo,
foi homenageado pelos presentes. Com 81
anos, foi o impulsionador deste projecto
revelando "juventude, jovialidade e
coragem".

A primeira pedra foi colocada,
simbolicamente, por José Rangel e Marco
António Costa.

Andreia Rocha
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Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego
Tel. 254 969 637
Fax. 254 969 044
Telm. 917 621 674

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

Tel. 227 814 007
Fax: 227 722 056

email: duartespirotecnia@gmail.com

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

www.duartespirotecnia.com

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 22 093 02 50

Monteiro,Monteiro,Monteiro,Monteiro,Monteiro,
NogueiraNogueiraNogueiraNogueiraNogueira
& Cruz& Cruz& Cruz& Cruz& Cruz

MNMNMNMNMN

páscoa feliz 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

Rpáscoa feliz a
clientes e

amigos

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
páscoa feliz a clientes e amigos
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"A auto-regulação da profissão docente não é uma utopia pelo que pode vir a
acontecer em Portugal". A afirmação é de Agostinho Reis Monteiro, ESPECIALISTA EM
DIREITO INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO, que ontem, em Gaia, fundamentou a criação
de um órgão de auto-regulação da profissão docente e a construção de um quadro
deontológico e de normas do exercício da profissão - as principais reivindicações da
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESSORES (ANP) - , no  âmbito do colóquio "Qualidade
da profissão docente: o que é que falta?".

Para este especialista os exemplos de modelos de auto-regulação da Educação em
vários países afiguram-se um bom indicador mas ainda não consegue prever para
quando se poderá falar de tal realidade em Portugal. " Existem dois grandes requisitos
base para o sucesso: vontade da classe, através do consenso profissional, e acolhimento
político da iniciativa", afirma. Ao longo dos tempos o processo de auto-regulação tem-se
revelado "mais rápido nos Estados descentralizados, apresentando uma maior resistência
nos Estados centralizados", completa. "A profissão de docente é a mais ética e não tem
um ética regulada. A deontologia é  a pedra angular, a 5ª essência de uma profissão",
sublinha.

O que falta para Agostinho Reis Monteiro é que os professores tomem conta da sua
profissão, a possam gerir. "Eles melhor que ninguém a conhecem", refere. Defende
ainda que  "os professores só podem tomar conta da profissão através da sua auto-
regulação. Os professores devem ser capazes de decidir o destino da profissão e
cuidar dela com a sensibilidade que só eles conseguem ter".

"A profissão docente tem recursos e meios para cuidar de si e dos seus valores. É
estranho, no quadro actual, que, entre outras profissões do quadro da administração
pública, esta seja a única que não tem este quadro normativo. Além disso, a docência

 Auto-regulação da carreira do
docente não é uma utopia

Reis Monteiro, especialista em Direito Internacional da
Educação, fundamentou, ontem, em Gaia,  a defesa da criação
de um órgão de auto-regulação para que os professores
possam tomar conta da sua profissão. Ciclo prolonga-se até
Abril, na Livraria Almedina, no Arrábida Shopping

possui uma base de saberes específicos e concretos e uma autonomia funcional idênticos
às das restantes profissões auto-reguladas", defende João Grancho, presidente da
ANP, que explica ainda que um organismo de auto-regulação compagina-se com o
sentido e alcance duma Ordem, mas a sua estrutura poderá não ser exclusivamente
corporativa. Estas são algumas das posições corroboradas por um estudo elaborado
por Agostinho Reis Monteiro, solicitado pela ANP, e que será apresentado no próximo
mês.

Ainda no âmbito do colóquio, outro dos temas abordados foi o critério para a qualidade
da educação nos dias de hoje. Agostinho Reis Monteiro afirma que esta carece de
profissionalidade superior. Usando a metáfora geológica das três camadas, referiu a
existência de três camadas profissionais: a profissonalidade (diferente de
profissionalismo), a autonomia da profissão e o estatuto profissional. O conceito de
profissionalidade tem origem no campo da educação e é um termo pouco usado, significa
o perfil de uma profissão, aquilo que a distingue e no caso dos professores são os
saberes profissionais, os valores profissionais e as relações interpessoais.

João Grancho
e Reis Monteiro
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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 uma Santa
Páscoa a todos os gaienses e em especial

para a população de Canidelo”
O Presidente da Junta

Fernando Andrade

Rua Comendador Inácio de Sousa, 432 - Vilar de Andorinho
4430-362 Vila Nova de Gaia  *  Telef. / Fax. 227 846 231

FABRICO PRÓPRIO
Promoção
Especial Páscoa

NONONONONOVVVVVAAAAA
GERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIA

"Pela manutenção do
Parque de Campismo

da Madalena"
O Parque de Campismo da Madalena, foi construído, ao longo de 14 anos,

com as verbas do jogo do Casino de Espinho.
Decorreu no dia 27 de Junho de 1997, a inauguração do Parque de Campismo

da Madalena.
Este, equipamento turístico, possui uma área de 24 Hectares, dotado de zo-

nas desportivas, constituídas por: 2 piscinas de ar livre, 2 campos de voleibol, 2
courts de ténis, 1 polidesportivo, além de 1 campo de mini golfe e de 1 circuito de
manutenção; zona de lazer e de serviços, composta por restaurante, supermercado,
posto de turismo, posto de recepção, etc…

O Parque de Campismo da Madalena, é o único do Norte do País, que tem a
classificação de 4 estrelas, (a máxima, para equipamentos deste género).

O Parque de Campismo da Madalena, tem na sua concepção espacial um
espírito inovador e de alta qualidade, racionalizaram-se as áreas de serviço e lazer,
ordenando-as e concentrando-as numa área definida, junto à entrada principal.

No ponto oposto, criou-se um espaço natural "parque natural", destinado aos
utentes mais sensibilizados para um contacto mais calmo e directo com a natureza,
aspecto este que confere ao Parque de Campismo da Madalena, características
de variedade de oferta inovadores ao nível deste tipo de equipamento turístico.

O Parque de Campismo da Madalena, na sua área, tem uma área de interesse
arqueológico, pois, aqui se localiza, uma Mamoa megalítica.

De referir, ainda, que foi efectuada uma desmatação cuidada e selectiva de toda
a zona a fim de permitir uma melhor organização do espaço, no sentido de permitir
aos seus utentes, (previsto para 3.000), usufruírem ao máximo das condições
naturais locais, racionalizar a distribuição de colunas de energia eléctrica, equipamentos
eléctricos e restantes equipamentos, num enquadramento que valoriza ao máximo
as características ambientais do local onde se insere.

A Vila da Madalena tornou-se internacionalmente conhecida, devido à
implantação na sua área geográfica do Parque de Campismo da Madalena.

O Parque de Campismo da Madalena tornou-se rapidamente, numa referência
para os milhares de turistas que nos visitam durante a época de verão.

Assim, foi com estranheza que tivemos conhecimento, através de um jornal
diário da Câmara de Gaia, quer transformar o Parque de Campismo da Madalena,
na "Quinta Madalena Douro Hotel, Residências e Spa", com "uma capacidade
construtiva de 166.400 metros quadrados".

É contra mais este atentado ambiental que a Câmara está a tentar efectuar na
Vila da Madalena, que Lhe solicito Caro(a) Leitor(a) que se junte a nós e subscreva
a petição online:

http://www.peticaopublica.com/?pi=P2010N1632
"Pela Manutenção do Parque de Campismo da Madalena - Vila Nova de Gaia"
Contamos com TODOS VÓS, na manutenção do Parque de Campismo da

Madalena - Vila Nova de Gaia.
Os promotores da petição

"Semana Madeirense" no Novotel Porto Gaia

O sabor do
Atlântico num
hotel do Norte

O Novotel Porto Gaia promove, de 22 a 26 de Março, a "Semana
Madeirense", durante a qual será servido diariamente um buffet com pratos
de origem madeirense.

Nesta semana dedicada à cozinha da Madeira, poderão ser apreciadas
ao almoço e ao jantar, a Sopa de Arroz com Agriões, o Caldo, o Bacalhau à
Madeirense, as Espetadas Madeirenses, o Cozido à Madeirense e o Filé ao
Molho da Madeira.

No seu conjunto, as propostas gastronómicas apresentadas representam
uma viagem, não só pelos mais característicos paladares e odores da Ilha
da Madeira, mas também pelos seus hábitos, costumes e tradições há muito
enraizados e que agora se reúnem sob a forma de uma gulosa ementa.
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M E D I A Ç Ã O   I M O B I L I Á R I A

Licença AMI n.º 7695

R. 14 de Outubro, nº 577 R/C | 4430 - 051 VILA NOVA DE GAIA | Tels: 223 753 848/9 - 933 333 848 | Fax: 223 753 850 | Email: sede@bestopcao.com
R. Almeda da Boavista, n.º 85, Loja C |  4435-213 RIO TINTO | Tels: 224 885 375/6 - 933 333 878 | Fax: 224 885 377 | Email:riotinto@bestopcao.com
R. Capitão Manuel Carvalho, n.º 3 | 4760-020 FAMALICÃO | Tels 252 103 235/6 - 933 333 490 | Fax: 252 103 237 | Email: famalicao@bestopcao.com

www.bestopcao.com

A melhor opçãoA melhor opçãoA melhor opçãoA melhor opçãoA melhor opção
na mediação dona mediação dona mediação dona mediação dona mediação do

seu imóvelseu imóvelseu imóvelseu imóvelseu imóvel

Apartamentos - Armazéns/Lojas
Escritórios - Moradias

Terrenos/Quintas

Empresa em expansão, implementada em Vila Nova
de Gaia, reconhecida pelo seu profissionalismo e
vasto conhecimento na área da Mediação Imobiliária.

Cumprimos os objectivos dos clientes, através de um
conjunto de profissionais altamente qualificados para
a compra, venda e arrendamento de imóveis.

Consulte-nos e faça a sua melhor opção!

páscoa feliz a clientes e amigos

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

páscoa feliz a
clientes e
amigos

"Pascoa +
Desportiva"

Á semelhança dos anos anteriores, a Empresa Mu-
nicipal Gaianima E.E.M., vai promover de 29 de Março a
01 de Abril mais uma edição da "Pascoa + Desportiva".

Uma iniciativa, que conta já com mais de 10 anos de
existência, e que se traduz num conjunto de actividades
desportivas destinadas a crianças e jovens dos seis aos
16 anos, tendo como objectivo promover a prática
desportiva e proporcionar o convívio entre crianças, jovens
e adultos, aproveitando as férias escolares da Páscoa.

"Páscoa + Desportiva", vai apresentar uma vez mais,
uma ampla variedade de modalidades: Golfe, Patinagem,
Futebol, Karaté, Ginástica, Basquetebol, Hipismo, Rugby,
Natação, entre muitas outras.

Este convívio serve não só para estimular os jovens
para a prática desportiva como também para ocupar os
tempos livres e fomentar o convívio, estando por isso
aberto a todos aqueles que se queiram inscrever e passar
estas férias de uma forma divertida, alegre e saudável.

Páscoa
A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas como a maior e a mais

importante festa da Cristandade. Na Páscoa os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus Cristo depois
da morte por crucificação, que teria ocorrido nesta época do ano em 30 ou 33 da Era Comum. O termo
pode referir-se também ao período do ano canônico que dura cerca de dois meses, desde o domingo de
Páscoa até ao Pentecostes.

Os eventos da Páscoa teriam ocorrido durante o Pessach, data em que os judeus comemoram a
libertação e fuga de seu povo escravizado no Egito.

A palavra Páscoa advém, exatamente do nome em hebraico da festa judaica à qual a Páscoa cristã
está intimamente ligada, não só pelo sentido simbólico de “passagem”, comum às celebrações pagãs
(passagem do inverno para a primavera) e judaicas (da escravatura no Egito para a liberdade na Terra
prometida), mas também pela posição da Páscoa no calendário, segundo os cálculos que se indicam a
seguir.

A última ceia partilhada por Jesus Cristo e seus pelos discípulos é narrada nos Evangelhos e é
considerada, geralmente, um “sêder do pesach” – a refeição ritual que acompanha a festividade judaica, se
nos ativermos à cronologia proposta pelos Evangelhos sinópticos. O Evangelho de João propõe uma
cronologia distinta, ao situar a morte de Cristo por altura da hecatombe dos cordeiros do Pesach. Assim,
a última ceia teria ocorrido um pouco antes desta mesma festividade.

Os termos "Easter" (Ishtar) e "Ostern" (em inglês e alemão, respectivamente) parecem não ter qualquer
relação etimológica com o Pesach (Páscoa). As hipóteses mais aceitas relacionam os termos com
Eostremonat, nome de um antigo mês germânico, ou de Eostre, uma deusa germânica relacionada com a
primavera que era homenageada todos os anos, no mês de Eostremonat, de acordo com o Venerável
Beda, historiador inglês do século VII.

Na Páscoa, é comum a prática de pintar-se ovos cozidos, decorando-os com desenhos e formas
abstratas. Em grande parte dos países ainda é um costume comum, embora que em outros, os ovos
tenham sido substítuidos por ovos de chocolate. No entanto, o costume não e citado na Bíblia. Antes,
este costume é uma alusão a antigos rituais pagãos. Eostre ou Ostera é a deusa da fertilidade e do
renascimento na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e mitologia germânica. A primavera, lebres e
ovos pintados com runas eram os símbolos da fertilidade e renovação a ela associados. A lebre (e NÃO
um coelho) era seu símbolo. Suas sacerdotisas eram ditas capazes de prever o futuro observando as
entranhas de uma lebre sacrificada (claro que a versão “coelhinho da páscoa, que trazes pra mim?” é bem
mais comercialmente interessante do que “Lebre de Eostre, o que suas entranhas trazem de sorte para
mim?”, que é a versão original desta rima. A lebre de Eostre pode ser vista na Lua cheia e, portanto, era
naturalmente associada à Lua e às deusas lunares da fertilidade. De seus cultos pagãos originou-se a
Páscoa (Easter, em inglês e Ostern em alemão), que foi absorvida e misturada pelas comemorações
judaico-cristãs. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Eostre no dia 30 de Março. Eostre
ou Ostera (no alemão mais antigo) significa “a Deusa da Aurora” (ou novamente, o planeta Vênus). É uma
Deusa anglo-saxã, teutônica, da Primavera, da Ressurreição e do Renascimento. Ela deu nome ao
Sabbat Pagão, que celebra o renascimento chamado de Ostara.
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Depois dos dias fúnebres da Semana Santa,
chegava o alegre domingo de Páscoa. A ressurreição
de Jesus.

Nas nossas aldeias - que eram relicários de
tradições, - os cristãos agrupam-se no templo,
entoando jubilosos hinos e aleluias.

Do alto de rústicos campanários, tangiam
festivamente os sinos, em animada e pueril gralheada.

Saiam os compassos, cada um com sua cruz
alçada. Envergando alvas opas, homens
acompanhavam o prestimoso abade ou seminarista,
que levavam o Senhor de casa em casa.

Tapetes de verdes e flores, vestiam toscos
caminhos e soleiras de entrada, que devotas mulheres
colhiam com carinho e Amor.

Estalejavam alegremente foguetes, em alarido
desenfreado; e alvoraçados cachorros, em roda-viva,
pareciam, também, dizer: Chegou a Páscoa!... Chegou
a Páscoa!

As famílias reuniam-se à mesa, que permanecia
coberta de branquíssima toalha, com o tradicional folar,
amêndoas cobertas de açúcar, pão-de-ló e vinho fino.

No meu tempo de menino, no Sábado de Aleluia,
nas igrejas, retiravam-se os panos roxos que
recobriram as imagens, nos dias tristes de Quaresma.
Os altares, que permaneceram despidos,
enganavam-se nessa hora de alvíssimas toalhas e
vistosas flores de cores garridas, enquanto os sinos
soavam ao desafio, em animada e ruidosa desgarrada.

Nas ruas, grupos de rapazes e moças,

A PÁSCOA EM PORTUGAL
HÁ MAIS DE SETENTA ANOS

confeccionavam boneco de trapos, que suspendiam
num poste. Era o "Judas". Boneco que recolhia, na
pança, numerosas bombas carnavalescas, e
lembrava certa figura, em regra, pobre diabo, bombo
de festa do garotio.

Pegava-se, então, fogo aos pés, e para gáudio
de todos, assistia-se ao queimar do "Judas", que
estourava entre gritos e palmas da rapaziada.

Nesse tempo, no dia de Páscoa, os afilhados
visitavam os padrinhos, levando-lhes raminho de
flores ou de oliveira, benzido em Domingos de
Ramos.

Estes retribuíam com amêndoas ou dinheiro. A
isso, chamava-se pedir o folar.

Em terras montanhosas, nomeadamente em Trás
- os - Montes e Beiras, folar era, e ainda é, gigantesco
bolo, recheado a carne, que tinha, por vezes, feitio de
alguidar.

Mais romântico e citadino, eram as caixinhas de
porcelana, que os namorados ofereciam com
amêndoas. Eram de todos os tamanhos e feitios,
algumas de grande beleza.

Bem diferente se comemora, nos nossos dias, o
tempo pascal. Poucos são os que participam e vivem
as cerimónias da Semana Santa, e as velhas tradições
quase desapareceram; e, sem elas, morreu um pouco
da alma portuguesa, as raízes que identificam um
povo.

HUMBERTO PINHO DA SILVA
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A pressão
do Braga
Pois é quando as coisas nos acontecem é que nos

lembramos dos outros.
O Sporting de Braga vive neste momento a euforia

de um 'pobre' que está prestes a levar uma 'sêmea'
para casa e reparti-la pelos seus filhos, leia-se sócios.

Só que a pressão ainda agora começou e os
foguetes ainda não chegaram para a festa, dizendo-
se agora muita coisa e que alguém quer tirar o
campeonato ao clube do Minho.

Um alto dirigente arsenalista vem à terra com um
discurso inflamado, sem se lembrar do Boavista em
2001, que embora ajudado pelos deuses também
protestava e ninguém ligava. Mas o discurso do
dirigente é repetitivo, pois já se ouviu algures ainda
mais a Norte. Pergunto eu: será que está a falar de
cor? Será que a letra da música não estará a ser de
outros artistas e agora passou para o C. D.
Bracarense?

Sim, porque toda a gente tem pena do Braga,
mas na altura certa irá espetar de certeza a 'faca' e com
uma facada só matará dois coelhos, leia-se dois clubes.

Com o Boavista aconteceu precisamente a mesma
coisa… todos eram do Norte e afinal ninguém queria
que o clube do Bessa fosse campeão! E hoje está no
lugar que toda a gente sabe, com outros problemas,
mas isso são contas de outro rosário.

Raul Martins

O PSD mostrou no fim-de-semana que é o partido
da tolerância e que mantém a sua característica de ser
um espaço aberto ao debate franco e profícuo de
ideias.

Além de ter sido uma inequívoca demonstração
da vitalidade do partido, o Congresso revelou-se uma
excelente oportunidade política, respondendo à
ansiedade sentida pelos militantes em discutir a sua
vida interna e reflectir sobre o estado do País.

Sábado, o primeiro dia de trabalhos do conclave,
foi um momento alto da vida partidária, marcado pelo
alto nível do debate entre os candidatos à liderança,
apenas manchado por manifestações de radicalismo
e intolerância de sectores provenientes de uma das
candidaturas que se opõe a Pedro Passos Coelho.
Esta atitude está longe da tradição da vida do PSD e
os apupos e assobios ouvidos só revelam o
radicalismo extremista que coexiste nesse movimento,
bem longínquo do personalismo humanista e tolerante
que faz parte do ADN fundador do partido.

Terá sido esse, aliás, um dos motivos a contribuir
para o falhanço de uma esperada avalanche de
manifestações de apoio a Paulo Rangel por parte de
"notáveis" , que não se verificou. Também a crescente
e estruturada convicção de que Pedro Passos Coelho

se apresenta como claro
favorito na corrida eleitoral
à liderança do partido não
deixou de pesar neste
recuo de muitas figuras
que, sem nenhuma
surpresa, preferem não
afrontar quem

pressentem como o vencedor de amanhã.
Marcante foi também a forma como a actual líder

do partido deixa o cargo: sem chama e sem glória.
Um discurso auto justificativo proporcionou a Manuel
Ferreira leite a complacência do Congresso, bem
dentro do espírito de tolerância característico da grande
maioria dos militantes do PSD.

Um ponto ainda a reter dos trabalhos de
encerramento: a confirmação dos receios manifestados
neste espaço acerca da inoportunidade e
inconsequência de uma revisão estatutária efectuada
sem que os militantes nisso tivessem concentrados
ou mesmo minimamente interessados.

Criou-se, a propósito, uma polémica escusada e
artificial, aproveitada, entre outros, pelos socialistas para
desviar atenções de um Congresso que no essencial
foi um exemplo de confronto democrático e de de-
bate de ideias sobre a vida do partido e sobre a
degradação a que o Governo de José Sócrates está
a conduzir Portugal.

O caso da contenção de críticas internas durante
determinados períodos pré-eleitorais, além de
corresponder a uma preocupação de unidade em torno
de uma orientação estratégica, aliás também presente
em regulamentos de outros partidos, tratou-se de uma
aprovação eventualmente apressada por parte de
militantes saturados e ainda indignados com os maus
exemplos dados por quem, em altura crítica da vida
colectiva, foi capaz de virar ao contrário as setas
símbolo do partido.

Marco António Costa
Presidente da Comissão Política Distrital do PSD/

Porto

PSD, espaço de
tolerância

Artigo de Opinião

Páscoa Feliz

páscoa feliz a clientes e amigos
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municipais

Excessos
Esta foi uma semana rica em excessos.
Cada dia que passava, os portugueses eram

presenteados com uma novidade mais cómica que
a anterior.

Começou com a famosa 'Lei da Rolha'. Saiu do
congresso do PSD. Um congresso que serviria para
dar a conhecer os candidatos a presidente do maior
partido da oposição. Porém, nos dias que
precederam, a única coisa que se falava era na 'rolha'.

Com rolha, ou sem rolha… esta questão do foro
interno de um partido não deve arrastar-se pela
comunicação social eternamente. Bolas. Apesar de
não ser um bom pronuncio, o facto é que esta 'lei',
mais ou menos encoberta, existe noutros partidos.
Para quê tanto alarido?!?

No mesmo dia dois presentes… exagerados,
pois claro.

Primeiro José Lello. Gestor de empresas de
profissão. Deputado da nação desde 1983. Uma
vida, portanto, a trabalhar em prol dos portugueses.

Esta semana insurgiu-se contra os jornalistas.
Bem, contra os fotógrafos. Na teoria do socialista,
fotografá-lo não é problemático, mas o computador
dele… bom, isso são outras cantigas. Jaime Gaima
lembrou o 'sr. deputado' que dele, o computador,
tem pouco. É pago pelos contribuintes. Apenas teve

a 'sorte' de ser o colocado na mesa que ocupa no
hemiciclo… faz parte do serviço público!

O problema é: o que tem a esconder Lello? A
menos que o deputado tenha sido 'mordido' pelas
novas tecnologias e queira preservar a 'quinta'. "Não
metas a foice em seara alheia", dizem os antigos, nada

mais certeiro quando o vício se chama
Farmville…

E depois calhou a 'fava' a Torcato da Mata. Ao
sr. deputado Torcato da Mata. Ao excelentíssimo
sr. secretário de Estado da Educação Torcato Mata.
Pois o sr. esqueceu-se da forma regimental de
comunicação à assembleia e o respectivo
presidente, Jaime Gama, não gostou. E para além
de não gostar, mostrou que também tem os seus
dias maus e de muita má disposição. Obrigou o
secretário reformular a forma como se dirigiu ao
hemiciclo, por várias vezes, até satisfazer a vontade
de 'sua excelência sr. presidente da Assembleia da
República'. Claramente, é preciso manter o respeito
das normas, mas chegar ao ponto de 'retirar' a
palavra… parecia que estávamos a assistir a uma
birra colegial.

Enquanto isso, discussões importantes não
chegaram ao conhecimentos dos portugueses.
Como dizem os mais velhos: 'o que os olhos não
vêem o coração não sente'…

Finalmente. Os parquímetros! Em Gaia. Bolas…
fazem lembrar o filme infantil das almôndegas. De
repente, eles foram aparecendo e tomaram conta
da cidade… em qualquer canto tem uma marcação
no chão e à espreita um parquímetro. Eu reconheço
que em tempo de guerra… todas as migalhas são
pão… mas tantos? Em sítios que, há poucas
semanas, sequer era possível parar o carro, quanto
mais estacionar…

Fica aqui o alerta aos gaienses - aos leitores do
NG pelo menos: olhos bem abertos… eles vão
andar por aí de livro de multas em punho… vai ser
uma primavera em flor e em multas de
estacionamento.

Tânia Tavares

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
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Uma história bem
velhinha

Têm os clássicos excelentes pensamentos e preciosos conselhos, que o tempo
não torna obsoletos, porque a ciência evolui, mas o âmago do Homem mantém-
se inalterável.

Padre Manuel Bernardes, que faleceu em 1710, reuniu na " Nova Floresta"
curiosas histórias: umas suas, outras colhidas de livros antigos, que merecem ser
lidas e meditadas.

Entre elas destaco a que narrarei por palavras próprias, que mostra que na
época, os filhos já eram ingratos, confirmando o versículo bíblico que declara: " Tal
mãe, tal filha"; que o mesmo é dizer: tudo se repete, nada de novo há debaixo do
Sol, como assevera o Eclesiástico.

Mas vamos à história:
Uma mulher, por certo viúva, vivia com a filha que era todo o seu enlevo.
Como era idosa e enferma, assentou dar-lhe estado ou seja: repartir os bens,

reservando para si pequena parcela da fazenda.
Correram os meses e verificando o erro, que não tinha remédio, ia para o quarto

- único refugio que era seu, - e cerrada a porta, palestrava, em lágrimas, a Jesus,
sua desdita.

Alumiada, quiçá por Deus, traçou estratagema para resolver o mal.
À noite, fechada a porta, abria a velha e chapeada arca, de sólida fechadura e

contava e recontava, não patacos que os não tinha, mas cibinhos de loiça, seixos e
pedrinhas a jeito que fosse ouvida no corredor, onde a filha e genro, de orelhas
abertas e olhos esbugalhados de espanto, estavam à escuta.

E deste jeito se convenceram que a mulher retinha pequena fortuna, e cuidaram
de a tratar com agrado e carinho.

Deslizaram os anos e morreu a mulher. A filha, coadjuvada pelo marido,
rapidamente destrancou a arca, e atónita deparou com o seguinte bilhete:

Filhos meus: deixo-vos este conselho, já que dinheiro não tenho: nunca doem
em vida para não sofrerem desenganos, arrependimentos e dolorosos desgostos.

E deste modo termina a história, que sendo velhinha é bem actual e digna de
reflexão.                                                                  Humberto Pinho da Silva

http://solpaz.blogs.sapo.pt/

Maus-tratos a
animais

Há uma imagem que nunca se apagou da minha memória. Ainda era pequena.
Um cão vadio aproximara-se de um grupo de rapazes em busca de carinho e
brincadeira ou até talvez companhia. Dispunha-me a entrar em casa quando percebi
que havia algo de estranho. A aparente alegre brincadeira que presenciara desde
que entrara no carreiro de acesso ao portão do quintal do meu prédio, tomava
agora contornos desagradáveis.

Observei o animal, no meio deles, de pescoço ligeiramente erguido com as
orelhas em riste e a cauda encolhida entre as pernas, contemplando docemente os
rostos cruéis que pareciam urdir um plano.

O animal sentia o perigo, mas continuava imóvel como se esperasse uma
milagrosa mudança de atitude dos humanos. Parei e esperei. Estaria enganada?
Por instantes a cena pareceu ficar suspensa. Nenhuma das personagens daquela
estranha cena se mexia. O meu receio aumentou até tocar a angústia. Parecia uma
gata pronta a lançar-me sobre aqueles ratos humanos que continuavam imóveis
com o animal no meio. O dócil animal não lhes fizera mal algum. Limitara-se a seguir
o grupo que não conseguira sacudi-lo

O pobre animal pareceu arrepender-se da sua audácia. Estava prestes a sofrer
as consequências e sentia isso mesmo. Os paus seguros nas mãos adolescentes,
que, momentos antes, haviam torturado o pobre animal - foi um desses gestos
que captou a minha atenção - pareceram ganhar asas voando a uma velocidade
vertiginosa na direcção ao vasto olival. Olharam por cima dos ombros e de lado
para a minha figura parada junto do portão, sem me decidir a tomar uma atitude.
Medimos as nossas forças naqueles olhares trocados. Perceberam a minha intenção
como se olhassem para uma peça de cristal.

Tinham a minha altura, deveriam ser mais ou menos da minha idade ou um
pouco mais altos. Não arredei pé. Estranhamente, não me sentia medo. A minha
preocupação centrava-se no animal que parecia petrificado no meio daquela súbita
ratoeira.

Foi então que tudo se desenrolou a uma velocidade estonteante. Afastaram-
se subitamente do animal, imóvel de receio, agarraram em pedras, enxotando-o
como se fosse um criminoso! O animal, na sua confusão, como que libertado de
correntes invisíveis, iniciou uma corrida cautelosa no sentido contrário ao local onde
me encontrava, ganindo sempre que uma pedra o atingia. Os projecteis pareciam
ter perdido a sua determinação. Raros foram aqueles que o atingiram.

O grupo desintegrou-se como a massa de um planeta, cujos pedaços se
espalham pelo espaço em redor. Reconheci alguns. Não me admirei. Era mesmo
típico da sua natureza!

O meu espanto foi encontrar um vizinho meu no meio deles. Poisou os olhos
no chão ao passar por mim. Parecia arrependido! Não compreendia como pôde
ter aquela reacção. Encolheu os ombros. Nem ele sabia! Uma lição tirei do que vi,
basta uma ou duas más influências, para levarem as pessoas a descerem na
escala da natureza humana. Raramente sobem! As más influências parecem ser
mais poderosas dos que as boas. Não sei porquê, mas o meu amigo voltara a ser
a mesma pessoa longe dos outros rapazes.

Fátima Nascimento

páscoa feliz a clientes e amigos
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Jornais sem jornalistas?
  Esta foi uma frase que me deixou a pensar. Alguém disse que, qualquer dia,

os jornais limitar-se-iam à acção de uma pessoa, isto é, só uma pessoa poderia
montar um jornal. Penso que se referia a um jornal digital. Não concordei e não
concordo. Um jornal, sobretudo com a magnitude que lhes reconheço, nunca será
possível ser realizado apenas por uma só pessoa. Se falarmos de um folheto
informativo limitado, dedicado a só uma só especialidade, onde os factos nos
aparecem relatados em segunda ou terceira mão, talvez. Mas quem conta um
conto acrescenta sempre um ponto.

Ora, acreditando na verdade pura e nua onde está a credibilidade dos factos
relatados? Imaginemos também panfletos ou pequenos formatos digitais dedicados
a determinados ideais (sejam eles quais forem) onde as pessoas se limitam a
escrever as suas ideias… é fácil para uma pessoa, mas não é jornalismo, é propa-
ganda. É preciso saber separar o trigo do joio.

  Houve uma evolução na comunicação e toda a gente sabe que o computador
e a internet vieram revolucionar a mesma. Muita da informação está à distância de
um simples clique. Tornou-se fácil, tornou-se cómodo e tornou-se rápido. Não
precisamos de sair de casa. No entanto, a informação essencial e diária não é
exaustiva e só nos jornais podemos encontrar informação mais aprofundada e
completa. Embora tenha havido uma revolução na forma de divulgação, a aquisição
da informação não se faz através de uma varinha mágica. Há, no local (seja ele qual
for) um profissional responsável pela mesma que tem a responsabilidade de
informar, da forma mais fiel possível, a situação num dado local geográfico do
globo, seja ela de que natureza for. No entanto, directa ou indirectamente, a notícia
está sempre relacionada com o ser humano, sempre actor ou vítima de algum
facto. Só a ele interessam as notícias e os jornais não existem senão para si.
Portanto, o elo humano entre a notícia e o acontecimento é indispensável, a não ser
que as máquinas, em caso de risco de vida, possam substituir o homem, enviando
as imagens impossíveis de colher devido ao perigo. Estas notícias chegam às
redacções e são desenvolvidas conforme as actualizações que vão chegando.
Ora, havendo tanto acontecimento no mundo (e tudo serve de informação e
reportagem) e havendo interesse na sua divulgação, é impossível a um homem
só, mesmo ajudado pela tecnologia, abarcar e tratar tanta informação. Depois, há
sempre notícias que só os humanos conseguem trazer a lume.

Por isso, jornais sem jornalistas? Impossível! Não acredito num homem só
fazendo todo um trabalho sem ajuda de outro. Seria um jornal com muito pouca
informação. O toque humano é, portanto, indispensável. Para mim, é claro que se
deve investir nos meios humanos para se ter uma informação minimamente credível.
O que me preocupa não é isso, são as forças financeiras ocultas que estão, muitas
vezes, por trás dos jornais.

O ideal seria estes conseguirem serem auto-suficientes financeiramente. Como
tal não é possível (desconheço o motivo, talvez as despesas sejam
incomensuráveis) optou-se pelo investimento na comunicação. Não há mal nenhum
em ter um suporte financeiro por trás dos meios de comunicação desde que a
liberdade de informação seja garantida. Todo o empresário inteligente (que os há,
felizmente!) sabe que uma informação plural só pode favorecer a sociedade e a
humanidade. O que me preocupa são os outros, os controladores que interferem
no que deve ou não ser objecto de notícia. É talvez aqui que devemos concentrar
a nossa atenção.

Fátima Nascimento

Corantes e Pigmentos
Produtos Auxiliares

Produtos para Estamparia

www.coriprint.pt  * email: cor@coriprint.pt

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
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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, 381   l   4430-201 V. N. Gaia
Telefone 223 752 764 / 223 751 206 l Fax 223 744 510
cdm.luciocoelho@net.novis.pt

páscoa feliz a
clientes e amigos

Os tempos que
vivemos não são

promissores
A ter em conta as condições financeiras que o país apresenta em todas as suas

áreas como: Acção Social, Emprego, Ensino, Saúde, Catástrofes e tantos outros
sectores que merecem contemplação e carinho. Estes factos não são primários,
pois já foram vividos e sentidos à 100 anos, como consta a quando da implantação
da Republica. Isto só para dizer... Que devemos estar preparados para aceitar o
que foi vivido no passado, é vivido no presente e deve ser ponderado com
serenidade para o futuro. É pena que 100 anos depois, a presente geração sinta
as mesmas dificuldades financeiras e não só, que os nossos antepassados sentiram.
Devemos ter calma para enfrentar com serenidade e ponderação os dias da vida,
as preocupações e o desânimo nada resolvem pelo contrário descontrolam a
mente e a tenção arterial, que embora não provoquem dor matam... Devemos ser
serenos e calmos para ter saúde e boa disposição.

Manuel Augusto de Carvalho

Oração de Taizé
Teve lugar na Igreja de Valadares uma oração a Taizé, organizada pelo grupo

de jovens na "Onda de Deus", com música, cânticos, salmos, leituras, salientando-
se os silêncios em cada intervalo. Foi uma oração vivida e sentida não só pelos
participantes, mas e também pelos fiéis presentes. A Igreja estava de luzes
apagadas, ornada com mini - círios e imagens apropriadas ao acto. Foi apresentado
um mealheiro, onde foram introduzidas ofertas que serão enviadas ao martirizado
Haiti. O grupo de jovens autor deste evento pelo que tem feito, faz e pretende
fazer na Paróquia, merece um aplauso. Que eles sejam o espelho onde outros
jovens se revejam e continuem na evangelização da luz que é a salvação da
humanidades.                                                                          Manuel Carvalho
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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

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
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Quando o chefe de redacção do extinto
Comércio do Porto, jornalista Marques da Cruz, me
convidou para fazer a crítica a uma comédia que
estreava nessa mesma noite no Teatro Sá da
Bandeira, vinda de Lisboa, pela companhia de
Vasco Morgado, com a saudosa Laura Alves como
protagonista, a crítica em Portugal já estava meia
moribunda.

No Porto, ainda contávamos como Hugo Rocha
e pouco mais, mas em Lisboa iam desaparecendo
os especialistas Mário Castrim, Lauro António, Nuno
Barreiros, Carlos Porto, Maria Helena, Urbano e
Miguel Tavares Rodrigues, Helena de Freitas,
Manuela de Azevedo (DN) e na Amadora, o
fabuloso Joaquim Benite: escritor, jornalista, crítico e
encenador que chegou a trazer à Sala dos
Modestos, no Porto, peças que revolucionaram o
teatro da década 60 do século passado. Por
exemplo, a famosa peça "D. Quixote e Sancho
Pança Atravessam o Universo", de Miguel
Cervantes, com E quando menos esperava, vejo
há dias na Avenida da República, num "Outdoor",
mesmo em frente à estação do Metro, que vem ao
Teatro Sá da Bandeira "A Mãe", adaptada da peça
de Bertol Brechet, "A Mãe Coragem", encenada
pelo                                                                                                    Benite,
amigo do tempo dos debates na RTP, a preto e
branco, nos programa de Joaquim Agostinho, no
Monumental (ao Saldanha) e com a censura a
espreitar pelos bastidores. Bons (maus) tempos…

Crónica do tempo
que passa

* Júlio Martins

Volta Crítica que estás perdoada
-Ora, com esta chamada do Chefe de Redacção

para criticar um espectáculo da Companhia de Vasco
Morgado, no Teatro Sá da Bandeira, iniciei o meu
percurso no (CP) na crítica de teatro. Quem me
conhece sabe que me dediquei sempre mais ao teatro
amador do que ao profissional, pelo facto destes "Já
saberem tudo!", conforme me disse um dia em Lisboa
Igrejas Caeiro: "Escreve, escreve sobre os amadores,
porque os outros já sabem tudo…".

- Embora a imprensa portuguesa ainda apostasse
nessa altura na crítica de cinema, música, televisão -
onde o maior foi sempre Mário Castrim, natural de
Espinho, mas a trabalhar em Lisboa! Música, dança,
literatura e outras versões artísticas passíveis de crítica
começaram também a desaparecer paulatinamente,
porque este tipo de jornalismo "não vendia"! - dizia as
administrações financeiras das edições de então.

Evidentemente que as críticas eram para malhar
nos medíocres, a torto e a direito e tanto quanto a
Censura deixava. Mas nada adiantou, mesmo com a
entrada da "primavera marcelista". Mesmo assim, a
crítica foi-se!

Com os jornais a fecharem as portas à Cultura, a
crítica de teatro começou também a não ter espaço:
Carlos Porto, um crítico de créditos firmados, foi tentar
o impossível escrevendo sobre teatro e onde fez
também algumas críticas sobre uma ou outra estreia,

no Jornal de Letras. Manuela de Azevedo, no DN,
abandonou totalmente a crítica e ainda há poucos
anos nos brindou com alguns trabalhos sobre peças
que fizeram história: caso concreto, da "Lesístrata" ,
de Aristófanes, e que o brasileiro Augusto Boal
traduziu para "As Mulheres de Atenas", desvirtuando
toda a essência da mensagem do grande escritor
ateniense  e que fez notícia do primeiro movimento
feminino criado no Mundo.

A mulher de um capitão de Atenas, Lesístrata,
colocou-se à frente do movimento no assalto ao
tesouro grego, juntamente com a "greve sexual" um
pouco a valentia dos guerreiro gregos com os
espartanos.

Mas, falar de Aristófanes é também falar do
"primeiro poeta cómico europeu". Aristófanes viveu
entre 448 e 388 a.C. e assinou uma carreira dramática
de 40 anos, até à sua última produção, "Pluto", em
388 a.C.

Aristófanes escreveu peças de registo cómico
que se pautavam, sobretudo, por uma clivagem
política, embora muitas outras temáticas lhe tenham
servido de inspiração, da religião, da literatura e da
educação ao confronto dos sexos.

A comédia ateniense veio a suscitar adaptações
voltadas para a força sexual, caso concerto de Boal
na peça "Mulheres de Atenas (Lesístrata). Claro que
a crítica dividiu-se, enquanto uns malhavam em
Augusto Boal, outros defendiam o movimento
feminino grego pela coragem das mulheres e pouco
ligavam à ameaça delas negarem o sexo aos
maridos combatentes, quando regressavam da
guerra.

Para além dos críticos se meterem também com
os actores em cima do palco, muita das vezes
"pegavam" os escritores e/adaptadores, divergindo
as opiniões e com isso só ganhou o público, actores
e encenadores. Mas que a crítica faz falta, lá isso faz!
Portanto, que voltem os críticos que estão
perdoados.

*(Jornalista CP-483)

siga-nos
NOTÍCIAS DE GAIA jornal
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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  

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

FARMÁCIAFARMÁCIAFARMÁCIAFARMÁCIAFARMÁCIA
MARQUESMARQUESMARQUESMARQUESMARQUES

* 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) *

páscoa feliz a clientes e amigos

páscoa feliz a clientes e amigos

Rua  de  Borneiros  15   -   4410-295  CANELAS  VNG   *   Tel: 227 150 730   |   Fax: 227 111 668

CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS
ARMAZÉNS - MORADIAS

TERRAPLANAGENS E RESTAUROS

páscoa
feliz a

clientes e
amigos

email: contalmeida@sapo.pt

páscoa feliz
a clientes e
amigos

ENFIM, A "VCCH - VIA
CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO"…

Pontos de vista de um cidadão / munícipe atento às inovações
implementadas em "Gaia na Frente": Está mais que provado que a rua
Gen. Torres deverá passar a sentido ascendente (ou a 2 sentidos) para
evitar que os veículos vindos do Porto em direcção à parte alta da cidade
sejam obrigados a seguir pela marginal de rio; As avenidas da marginal,
enquanto não forem enquadradas no sistema de "trânsito condicionado",
deverão ter sentido único em direcção à ponte, Assim sendo, logo que o
nó de ligação de Serpa Pinto fique pronto - está prevista a sua inauguração
no 1.º trimestre do presente ano - a Via Circular do Centro Histórico - obra
emblemática de Menezes e uma válvula de escape para a Beira-Rio
(Caves de Vinho do Porto, Estação da "CP", Escola Superior de Saúde,
Junta de Santa Marinha, Cais Cultural de Gaia, Convento Corpus Christi,
GAIURB, "SRU" - Sociedade de Reabilitação Urbana, Centro de
Multimédia "Porto Cruz", parques de estacionamento, restauração, espaços
de lazer, animação, passeios fluviais, desportos de rio, teleférico, etc.) …
Considerando como ponto de partida o "Cais de Gaia" deverá ser feita
pelas avenidas da marginal, ruas Gen. Torres, Luís de Camões, Cândido
dos Reis, Cabaça, nó de ligação do Choupelo, "VCCH" e rua Serpa
Pinto em direcção ao "Cais de Gaia". A "VCCH" - via panorâmica e
"miradouro" - vai ter os dois sentidos até porque para dar acesso ao novo
empreendimento hoteleiro do Choupelo dos veículos que pretendam
descer as ruas Serpa Pinto ou Choupelo. Sei perfeitamente que "Gaia é
bem pensada" e que, quanto a esta inovação, já estará tudo planeado. No
entanto, aqui vão os pontos de vista de um cidadão / munícipe, feitos com
carinho e com espírito de colaboração (abnegadamente). Se for útil… fico
satisfeito; caso contrário… paciência - fico, pelo menos, de bem com a
minha consciência…

José Duarte Amaral
latino_na_frente@tvtel.pt
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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 *

FERNANDO CARVALHO
ELECTRICISTA

Sede: Rua Nova da Bela, 283 C. 1 Gulpilhares
4405-668 Vila Nova de Gaia

Telm. 918 137 909  *  Telf/Fax. 227 625 531
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Fábrica: Rua das Moutadas, 583
Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Email: geral@goodmalhas.com

páscoa feliz a clientes e amigos

Eduardo Gomes Silva

RELÓGIOS * OURO * PRATA
CONSERTOS C/ GARANTIA

Rua Barão do Corvo, 195
4400-039 Vila Nova de Gaia

Telf./Fax: 223 753 272
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Pedro nunca tinha namorado até
conhecer o grande amor da sua vida.

Tinha 19 anos e via os seus colegas
da Faculdade de Economia já com
experiência da vida. Começou a ficar com
desejos de fazer o mesmo.

Fora sempre muito caseiro e estudioso.
Chegara por fim a hora de mudar o seu
estilo de vida. Pensava nas suas colegas
como amigas, por isso não via nenhuma
que o atraísse para uma relação.

Menino rico, mimado e filho único,
introvertido, era considerado "vaidoso."
Quando ganhava confiança com as
pessoas tornava-se simpático.

Como todos os dias, ele gostava de ir
para as aulas de autocarro, para depois
caminhar um pouco a pé para emagrecer;
achava-se um pouco gordo. Possuía um
Mercedes, mas preferia usá-lo aos fins-
de-semana. Dava um passeio até à praia,
de seguida dava longos passeios a pé,
ou de bicicleta. Os seus pais protestavam,
diziam-lhe que o carro podia avariar-se por
estar durante uma semana inteira na
garagem. Mas Pedro permanecia calado.
Foi o presente que lhe deram quando ele
fez 18 anos. Nessa mesma semana
matriculou-se numa escola de condução.

No autocarro, quase sempre, por
coincidência, sentava-se ao lado duma
jovem, que aparentava ter mais ou menos
a sua idade. Numa manhã sentiu-se mais
descontraído, começou a reparar nela
pormenor por pormenor, mas
discretamente. Aquela figura não lhe era
estranha. Foi a partir dessa manhã que
começou a cumprimentá-la. Ela
correspondeu-lhe, mas duma maneira mais
descontraída. Decorrido alguns dias ela
apresentou-se: "Olá. Chamo-me Ana.
Somos vizinhos. Já sabias?" Ele sorriu-
lhe: "Olá. Sou o Pedro. De facto a tua cara
não me é estranha."

Tornaram-se grandes amigos. Aos fins-
de-semana saiam juntos. Ana tinha 17
anos e frequentava o 12º ano de
escolaridade. Era de condição humilde,

INDISCRIMINAÇÃO
SÉCULO XX ANOS 80

descendente duma família numerosa, mas
não causou má impressão ao menino rico,
que começara a sentir-se bastante atraído
por ela. Aquela amizade chegou depressa
aos ouvidos dos pais dele, o que acharam
impróprio o filho conviver com uma amiga
daquela condição social. Aconselharam o
filho a conviver com amigas do seu nível.
Ele respondeu-lhes que na Faculdade
também tinha de todas as classes sociais.
Os pais responderam-lhe que eram quase
doutoras e prestes a subirem de categoria.
E se ele se casasse com uma delas, fosse
qual fosse  a classe, ela acabaria por se
adaptar ao ambiente dele, mas a Ana não.
Ia terminar o 12º ano e de seguida arranjaria
um emprego normal. Mas Pedro fora sempre
um rapaz persistente, acabando assim por
vencer. Como diz o velho ditado"Amor
proibido é o mais apetecido."

Numa linda tarde de Primavera
engrinaldada e quente, no fim de Maio, Ana
e Pedro iniciaram o namoro com um beijo,
na praia, sentados nas suas respectivas
bicicletas.

Um romance que explodiu como uma

bomba para os pais do jovem.
Conceituados professores do ensino
primário, não queriam acreditar que o filho
mantinha relações amorosas com a filha
dum casal de lavradores. Pedro e a família
começaram a ter divergências. O
rapazinho vaidoso, estudioso, obediente,
caseiro… tornou-se firme, descontraído,
refilão e parava pouco em casa. Mas
nunca deixara de cumprir as normas
estudantis.

Pedro Cabral tinha parentes e amigos

que o apoiavam e outros que não. Sentia-
se aliviado e ao mesmo tempo triste. Ana
Borges era boa moça e era apoiada pelos
seus entes queridos, amigos e vizinhos.
Uma família humilde, mas tão boa e
honesta, além de respeitável! Toda a
vizinhança era contra o casal Cabral. Nos
estabelecimentos os comentários choviam:
"Estamos no século XX, em 1980! Aqueles
professores altivos estão atrasados vinte
anos." "Afinal quem se julgam que são?"

"São brasonados por acaso?" "Há
pessoas muito superiores a eles que são
tão simples!"

O casal Cabral avistou como muitas
vezes, o casal Borges e numa dessas
vezes pararam para manterem uma
conversa sobre os apaixonados.

Rogério e Beatriz explicaram à Lurdes
e ao Augusto, que o romance entre os
respectivos filhos iria ser um desastre mais
tarde, ou mais cedo. Augusto e Lurdes
sentiram-se ofendidos, mas responderam-
lhes duma forma calma: "Senhores
Professores, quando há amor, sinceridade,
paz, compreensão, já há expectativas do
mais inferior melhorar certas maneiras. Aliás
a nossa filha nunca deixou ninguém ficar
mal, nem deixará. Somos pobres, mas
educados. E agora, meus senhores,
passem bem. Boas-tardes." O casal
Cabral ficou estupefacto, parado no
passeio, enquanto o casal Borges
atravessava a rua para o outro passeio,
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de braço dado, caminhando devagar.
- São inferiores, mas sabem falar! -

disseram Rogério e Beatriz um para o
outro.

Já em casa, Augusto e Lurdes riram-
se e disseram um para o outro:

- Ficaram tão parvos a olhar para nós,
que nem sequer conseguiram falar. Somos
pobres, mas não ignorantes.

Decorrido um ano de namoro, Ana
arranjara emprego num escritório numa
empresa de renome.

Decorridos dois anos, Pedro pediu-a
em casamento no mesmo local onde lhe
pediu namoro. Estava mais magro e
elegante. Ana aceitou com um beijo.
Decorridos alguns meses Pedro terminou
o curso. Decorrido cerca dum mês teve a
sorte de se empregar na Câmara Munici-
pal de V.N. de Gaia..

Houve festa em casa de Pedro, devido
aos dois sucessos. Ana compareceu con-
tra a vontade dos futuros sogros, que lhe
deram desprezo total. Ana sentiu-se mal e
com desejos de voltar para casa, mas o
noivo estava sempre a seu lado, alguns
parentes dele também a confortaram. Ela
apenas sorria tristemente.

Depois da festa terminar os pais
censuraram o filho:

- Porque a convidaste? Vai ser um
desastre.

- Pais, tentem compreender: são boas
pessoas e têm bom feitio. Quando vou
lá… não imaginam a paz que sinto! Há
tanta alegria naquela casa!

- Se gostas tanto deles… vai viver
com eles.

- Não exagerem. Tencionamos comprar
um apartamento. Na nossa família vejo
(perante alguns) só hipocrisia.

- Não cumprimentavas os vizinhos.
Agora cumprimentas toda a gente. -
respondeu-lhe o pai.

- Achas bonito? - inquiriu a mãe.
- Sim, acho. Somos todos filhos de

Deus. Mas não comprimento todos. Há
vizinhos de toda a espécie. Pensa que a
família Borges cumprimenta toda a gente?

- Coitados dos lavradores! Quem se
julgam que são? - perguntou-lhe a mãe
com um riso sarcástico.

- Com vocês não se pode conversar.
Até logo.

Pedro passeou pelas ruas, tristemente.
Sentiu vontade de ir a casa da noiva, mas
já era tarde. Olhou para a janela do quarto
dela; a luz estava apagada. Como a
amava! Sentiu vontade de a chamar, mas
achou que era má educação. De repente a
janela abriu-se, ela apareceu. Perguntou-
lhe:

- O que fazes aqui, amor? Levantei-
me porque não conseguia dormir.

- Apenas mirava a tua janela,
imaginando que estavas aí… e afinal
estás, meu eterno amor! Parece um sonho!
Posso falar contigo? Não quero que
ninguém ouça.

- Desço já.
Ana abriu o portão da quinta e Pedro

entrou. Abraçaram-se com paixão.

- O que tens, Pedro? Estás a tremer?
- Mais uma vez zanguei-me com os

meus pais.
- Eu não devia de ter ido à tua festa.
- Foste a presença que mais adorei.

Amanhã vou pedir à minha tia Adelaide, a
minha tia preferida, que também gostou
tanto de ti, para me emprestar dinheiro para
nós os dois comprarmos um apartamento.
Estou ansioso por casar contigo.

- Tem calma, Pedro. Ainda não tenho o
enxoval pronto. Esperemos mais um ano,
depois pediremos ao banco. Não há
necessidade de ires incomodar a tua tia.

- Está bem. Então até amanhã,
Aninhas.

- Até amanhã, Pedrinho.
Já namoravam há quatro anos quando

Pedro fechou a porta atrás de si, com três
sacos de viagem, cerca das 8:00 horas da
manhã. Dirigiu-se para a garagem e arrastou
o carro devagarinho para não acordar os
pais. Abriu a porta e saiu ao mesmo tempo
que a fechou com o comando. Olhou mais
uma vez para a sua casa, completamente
ressentido. De seguida entrou no carro e
arrancou devagar, rumo ao seu
apartamento. Já levara quase todas as
suas coisas, nesse dia levou o resto.

Entrou no apartamento e vestiu um
elegante fato preto e colocou no pescoço
um laço vermelho escuro.

A noiva vestiu um elegante, mas
simples vestido de noiva.

Às 9:00 horas os noivos entraram na
Igreja Paroquial do Candal, juntamente com
os padrinhos (O irmão mais velho da Ana
e a cunhada,) os pais, irmãos, cunhados e
sobrinhos, além do fotógrafo.

Quando a boda terminou à tardinha,
os apaixonados partiram para a lua-de-
mel. Decorridas algumas horas é que a
notícia se espalhou pelo Candal, V.N. de
Gaia. Os pais do noivo juraram nunca mais
perdoar à nora.

Decorrida uma semana apresentaram-
se na casa dos pais da noiva. De seguida
foram à residência dos pais do noivo. O
pai abriu a porta. Mandou-os entrar duma
foram seca. A mãe apareceu pouco depois.
Tinha os olhos arregalados de espanto e

ódio. Disse-lhes:
- Tu, Pedro, não tens personalidade.

Mas podes continuar a vir aqui. E a menina
não passa duma grande oportunista. Saia
daqui imediatamente.

- Também acho. Saia, menina. Nunca
devia de ter convencido o meu filho. -
censurou o sogro.

- Sim, saio. Nós estamos casados por
amor e não por conveniência.

- Se a minha esposa sai… também
jamais aqui virei. Adeus. Vamos embora,
querida.

Decorrido nove meses nasceu uma
menina. Já tinha três semanas quando
Pedro e Ana passaram pela casa do casal
Cabral para irem a casa do casal Borges.
Por coincidência os pais estavam à janela.
Os noivos moravam perto, por isso iam a
pé, aliás estava uma linda tarde de Verão.
Os pais entreolharam-se e chamaram o
filho e a nora. No princípio fingiram que não
ouviram. O pais/sogros insistiram. Os
jovens olharam para trás e viram lágrimas
de arrependimento. Aproximaram-se. Pedro
inquiriu: "O que pretendem? Já não basta
o que nos fizeram sofrer?"

A mãe respondeu-lhe:
- Vem, meu filho, com a tua esposa e

com a nossa netinha.
Por fim falou o pai:
- Perdoem-nos. Temos tido

conhecimento que são um casal exemplar.
E a nossa neta não tem culpa de nada.
Entrem por favor.

- O meu marido e a minha filha podem
entrar. Eu não entro.

- Por favor, Aninhas, entre e perdoe-
nos. Não imagina como estamos
arrependidos. Venha para dentro. Que
interessam as classes? O importante é o
carácter e a educação. - responderam-lhe
os sogros.

O jovem casal acabou por entrar com
a filha.

Decorrido algum tempo, realizou-se o
baptizado. Devido àquela criança
tão pequenina travou-se uma grande
amizade entre uma família de princípios e
uma humilde.

Isabel Andrade Monteiro
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CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE GAIA
Notário Dr. Costa Santos

Avenida da República, 1326, 3.°
4430-129 - Vila Nova de Gaia

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Joaquim Manuel Pereira de Oliveira, colaborador autorizado pelo

notário Alberto da Costa Santos, com Cartório Notarial sito na Avenida da
República, 1.326, 3. °, freguesia de Mafamude, município de Vila Nova de
Gaia.

Certifico que por escritura de hoje iniciada a folhas cento e vinte e nove,
do livro trinta e oito - M, deste Cartório, foi celebrada uma escritura de
Justificação em que foram justificantes:

José Alberto Seabra Tavares (NIF 156606313 - B. I. 1807339, de 23/
07/07, Porto) e mulher Leocádia Elisa Pereira da Silva Seabra (NIF
156606321 - B. I. 820477 de 14/11/00, Lisboa), casados na comunhão geral,
residentes na rua do Monte de São Caetano, 474, freguesia de Vilar do
Paraíso, deste município, donde ele é natural sendo ela da freguesia de
Madalena, deste município.

DECLARARAM
Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do

prédio urbano "outros", terreno com a área de três mil metros quadrados, sito
na rua do Monte de S. Caetano e na rua Nova de S. Caetano, freguesia de
Vilar do Paraíso, referida, a confrontar do norte com a rua Monte de S.
Caetano, do sul com rua Nova de S. Caetano, do nascente com Empresa
Unibetão Lda e do poente com Junta de freguesia de Vilar do Paraíso, inscrito
na respectiva matriz sob o artigo P3876, em nome do justificante, ainda sem
avaliação, a que atribuem o valor de dez mil euros, omisso na Primeira
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia a cuja área pertence.

Que não são detentores de qualquer título que legitime o domínio do
mesmo, pois foi por eles adquirido por volta de mil novecentos e oitenta e um,
ainda como omisso, a Rosa de Oliveira Ferreira, solteira, maior, que foi residente
em Santa Maria Adelaide, freguesia de Arcozelo, deste município, por contrato
verbal de compra e venda nunca chegou a ser formalizado.

Que, não obstante isso, têm usufruída o indicado prédio, roçando o mato
e outros arbustos, participando-o à matriz, praticando, enfim, todos os actos
correspondentes ao direito "de propriedade plena, ininterruptamente, com
ânimo de quem exercita direito próprio, na convicção de não lesar o direito de
outrem e de serem titulares do respectivo direito de propriedade, à vista e
com conhecimento de toda a gente e sem posição de ninguém, de forma
pública, contínua e pacífica, e tudo isto por um lapso de tempo superior a
vinte anos.

Que, assim, adquiriram o identificado prédio por USUCAPIÃO, modo
esse que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios
extrajudiciais normais.

Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial de Alberto da Costa Santos, cinco
de Março de dois mil e dez.

O colaborador autorizado,
a) assinatura ilegível

Notícias de Gaia n.º 474 de 25 de Março de 2010

Confeitaria

R. do Meiral, 94 Canidelo * 4400-051 Vila Nova de Gaia
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Pastelaria e Padaria
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Arminda Oliveira
Contabilidade

Serviços de Consultadoria

Rua Soares dos Reis, 91 - 2.ª sala 31/32
4400-315 Vila Nova de Gaia

Tel./Fax 223 793 889
Email: m.arminda.oliveira@hotmail.com
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Rua Sociedade Columbófila, 1
4415-803 SANDIM

Telf. 227 630 322   *   Telm. 965 476 357

Avelino Fernandes
Augusto

Construção Civil e Reparação de Edifícios
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Fernando Quintino
Barbosa
Advogado

Av. João XXI, 173
4415-254 PEDROSO

Telf. 227 845 337  *  Fax. 227 846 350
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Alma
Meu sonho preso a um sonho
Amor fugindo de mim
Não quebres as palavras
Que me roubas a dormir
Eu não sou sombra de estátua
Sou uma alma.
Que quer beber do teu sorrir!
Meu sonho
Sem júbilo
Meu amor de horas paradas
Se tu não regressas
Lanço os meus sonhos para o chão
E de nada vale eu fazer presses
Que não nasce o sol
Nem tu voltas não.
Estrela Terra

Pai
Pai, eu adoro chamar-te Paizinho
Tu és o maior e o meu melhor amigo
Os teus abraços e os teus carinhos
Vou guardá-los e crescer sempre comigo.

Pai, as brincadeiras em casa ou no jardim
Fazem de nós dois uns amigos de verdade
Tu és como um irmão mais velho para mim
Mesmo quando me chamas atenção e realidade.

Pai tu és o meu orgulho e meu Herói
És um Homem bom e generoso
Se me aleijo nem choro quando me dói
Sou brincalhão mas corajoso.

Pai,contigo aprendo no dia-a-dia a crescer
Embora ás vezes seja traquina e refilão
E, sei o quanto gostas de mim a valer
Pai, eu adoro-te e trago-te no coração.
Ana Santos
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4415-282 PEDROSO - V. N. Gaia
email: asoa_2002@hotmail.com

AGENTE

AUTO ARMINDO ALVES
Comércio & Reparação Automóveis

Multimarcas
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1) PORTUGAL

MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
PORTUGAL

FILATELIA

C a r i m b o s
comemorativos apostos nas
c o r r e s p o n d ê n c i a s
apresentadas para o efeito:

Congresso da
Federação Portuguesa de
Filatelia - APD

Convento Na. S" da
Conceição na Rua Poeta

1° Centenário
da Instalação da
Luz Eléctrica na
Cidade da Horta -
Antiga Escola
Primária Coronel
Silva Leal - Matriz

Afonso Lopes Vieira, n°15 7800-273 BEJA em 20/
03/2010

9900 Horta em 12/04/2010

Pedras Preciosas na Arte Sacra em Portugal nas
Estações de Correios de Lisboa, Porto, Funchal e
Ponta Delgada em 22/03/2010.

"Pão Tradicional Português" em 06/04/2010 nas
Estações de Correios de Lisboa, Porto, Funchal e
Ponta Delgada.

Transportes Públicos Urbanos - Autoadesivos -
4° Grupo em 24/03/2010 nas Estações de Correios
de Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada.

Livro Catálogo de Selos Postais e Marcas Pré-
Adesivas correspondentes a 2010 cujos preços
tiveram uma subida de 3% e mais até 1980 e daí em
diante os selos usados subiram até 10% e mais. O
catálogo pode reduzido.

(2) ITÁLIA
Emissão de três selos de 0,60 euros dedicado

aos temas "PATRIMÓNIO ARTISTICO E CUL-
TURAL ITALIANO" e ao Centenário do Nascimento

de ENNIO FLAIANO e MÁRIO PANNUNZIO.

(3) POLINÉSIA FRANCESA
Dois selos de 140 f e 70 f dedicados ao tema

HORÓSCOPO CHINÊS : O ANO DO TIGRE e o
150a ANIVERSÁRIO DO POSTO DE CORREIO
EM PAPEETE.

(4) MACAU
Vários selos de 1.5

ptc - 2.5 ptc - 3.5 ptc - 4
ptc - 10 ptc - 2 ptc
dedicados ao tema
CENTENÁRIO DO DIA
INTERNACIONAL DA
MULHER e "A UNIÃO
CONDUZ AO
SUCESSO"

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 *

páscoa feliz a
clientes e amigos
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PEDREIRA E ATERRO DE RESÍDUOS INERTES

SOC. LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.

SOLUSEL
Sede:

Av. Conselheiro Fernando de Sousa, 19 - 13º
1070-072 Lisboa

Pedreira:
Quinta do Moinho Canidelo
4400-049 Vila Nova de Gaia

Tel.: 227 727 130 * Fax: 227 727 139
Email: solusel@solusel.eiffage.pt

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 r

páscoa feliz a clientes e amigos
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amigos

A cerimónia de apresentação do livro contou
com a presença de Zita Seabra, representante da
Editora Alêtheia, e do presidente da Câmara de
Gaia. Luís Filipe Menezes falou sobre a empatia
emocional com Mário Crespo e teceu largos
elogios ao jornalista. O presidente da autarquia
falou ainda sobre a importância da democracia.
"Só com uma democracia de qualidade o nosso
país poderá evoluir", afirmou. Acrescentou que
quanto mais liberdade houver e quanto mais
qualidade a democracia tiver, maior será o

Jornalista apresentou livro polémico no
Arquivo Municipal Sophia de Mello
Breyner. Publicação reúne cerca de 100
crónicas escritas ao longo de três anos

Mário Crespo
apresenta

"A última Crónica"
progresso.

Mário Crespo elogiou o presidente de Gaia pela
coragem em manifestar em público as ideias. O
jornalista considera que a "liberdade de expressão
está ameaçada". Para justificar esta opinião, deu
vários exemplos que foram desde o término do
Jornal Nacional de Sexta-Feira à saída de José
Manuel Fernandes do Jornal Público.

O livro, surgido após a censura de uma crónica
do jornalista, tem como ideal "a liberdade de
expressão, portanto democracia". Mário Crespo
explicou que após ter visto uma crónica censurada
[no Jornal de Notícias] sentiu a necessidade de a
publicar e, portanto, considera este livro "uma
marca social e não política" que pretende chamar
a atenção para a importância de haver liberdade
de expressão numa sociedade democrática. AR


