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O Centro de Estudos de Israel, Médio Oriente e
Mediterrâneo (CEIMOM) celebrou no passado 12
de Abril “O dia de Recordação do Holocausto e do
Heroísmo”. A cerimónia teve lugar no Isla Gaia onde
está sediado o centro, inserido na estrutura de
investigação da UNISLA.

Antes de se dar início à cerimónia, foi
inaugurada a exposição “Portugal e os Refugiados
Judeus da II Guerra Mundial”, que teve a
coordenação de Emília Mota, docente na Escola
Secundária Alexandre Herculano. De acordo com
a organizadora, esta exposição teve como objectivo
a “elucidação dos alunos da escola onde lecciono
acerca do que aconteceu durante a II guerra
Mundial, com especial destaque para a presença
dos refugiados oriundos do conflito em Portugal”.
A mostra esteve patente na escola na semana de
25 a 29 de Janeiro, onde foram realizadas diversas
iniciativas em memória do Holocausto.

A cerimónia foi iniciada com uma pequena
intervenção de Artur Villares, que frisou o facto deste
acontecimento não se tratar de uma celebração,
mas sim de “uma memória do Holocausto e de
todos aqueles que resistiram e foram heróis.”
Precisamente por não se tratar de uma
comemoração, foi pedido aos presentes na
cerimónia que não batessem palmas no final de
cada intervenção, em sinal de respeito a todas as
vítimas que esta data tem o objectivo de lembrar.
Seguidamente, foi dada a palavra a Emília Mota,
cuja intervenção se centrou nas três principais
fases de entrada dos refugiados da II Guerra em
Portugal: a primeira, quando o conflito ainda não
estava instalado, onde a entrada era feita sem
restrição; na segunda fase começam os refugiados
a chegar em massa e Portugal começa a controlar
as fronteiras; e a terceira fase, na altura da
ocupação de França, a mais intensa da imigração.
Para ilustrar essa situação, conta que as fronteiras
foram encerradas apenas por um dia e que ao
final desse dia já estavam concentradas à espera
para entrar em Portugal cerca de 18 mil refugiados.

A segunda intervenção foi feita por Adriano
Vasco Rodrigues, cuja participação incidiu sobre
duas partes principais: a primeira sobre as
recordações que tem da infância sobre a presença
dos refugiados no nosso país durante a II Guerra
Mundial; e a segunda sobre a vida de Aristides
Sousa Mendes. Falou sobre todas as dificuldades
que os judeus encontraram desde a viagem até à
chegada a Portugal, problemas esses que
passavam pela falta de alimentação e alojamento,

Holocausto e Heroísmo
lembrados no Isla Gaia

entre outros. Recordou também os actos de generosidade de
toda a população da sua região que abriam a porta de casa
para acolher os refugiados e gastavam os já escassos recursos
para fornecer alimento aos mais necessitados. Sobre Aristides
Sousa Mendes, que trabalhava para o Consulado Português
em Bordéus, revelou que este fez tudo o que estava ao seu
alcance para fornecer vistos aos refugiados para que pudessem
escapar à morte. Salientou também que as actividades do cônsul
nunca foram remuneradas, ao contrário daquilo que muitos
dizem.

Por último falou o presidente da Comunidade Israelita do
Porto, cuja intervenção teve como principal objectivo a reflexão
sobre os verdadeiros culpados do Holocausto. Ferrão Filipe
frisou que a culpa está dividida em duas partes: quem realizou
este acto e quem o consentiu. Salientou que os Aliados foram
cruciais na luta contra os Nazis mas que a intervenção nem
sempre foi atempada, tendo em conta que muitos já sabiam o
que se passava nos campos de concentração mas nunca
fizeram nada para intervir. Salientou ainda que existe uma grande
possibilidade de uma situação destas voltar a acontecer, por
isso é que afirma que “falamos do holocausto no passado, mas
eu prefiro falar do holocausto em aberto”. Para concluir relembrou
que nem todos os judeus morreram pacificamente e que por
causa disso nunca devem ser esquecidos.

Após todas as intervenções, foi realizada uma cerimónia
simbólica que consistiu no acender de seis velas, cada uma
representante de um milhão de vítimas. Seguiu-se a intervenção
musical de Jed Barahal, violoncelista. Para finalizar a iniciativa,
foi servido um Porto de Honra nas instalações do CEIMOM.

Todas as participações foram bastante emocionadas e
tiveram como objectivo principal lembrar à plateia que esta
tragédia teve consequências nefastas de que todos devem ter
conhecimento. De todas as intervenções, uma mensagem é
unânime: nunca esquecer.

Ana Oliveira / Cláudia Lopes
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Editorialeditorial

Como não se deve
fazer

Um jornal de referência da nossa (pobre)
praça intitulava recentemente uma notícia:
"programa de televisão de Sarah Palin criticado
pela imprensa americana". Será assim tão mau
o programa, que a "imprensa americana" o
rejeite? Li a notícia. A "imprensa americana"
afinal eram apenas dois jornais, o New York
Times e o Los Angeles Times! Exactamente dois
jornais apoiantes do Partido Democrata e do
actual Presidente Obama. Sim, nos EUA a
imprensa define-se ideologicamente. Cá
também, mas dizem que não! A "notícia" afinal,
pariu um rato, e pequenino. Notícia seria se
estes dois jornais considerassem o programa
da vice de John Mccain de altíssima qualidade!
Aí o nosso jornalismo "de referência" seria um
pouco mais honroso. Assim, não passa de um
triste simulacro!

Para que não se
esqueça

A memória é fundamental para que a
verdade sempre se mantenha e a mentira seja
combatida e eliminada. Num momento em que
os últimos sobreviventes do Holocausto vão
desaparecendo, ameaças cada vez maiores à
memória vão sendo propaladas por
negacionistas, infelizmente muitas vezes com
acesso fácil aos media. Por isso urge manter
viva a memória dos que foram chacinados no
Holocausto, as suas histórias, as suas vidas,
as suas famílias, enfim os seus nomes, como
sinal maior da sua identidade. A iniciativa do
Centro de Estudos de Israel (CEIMOM) do ISLA
Gaia - Dia de Recordação do Holocausto e do
Heroísmo -  (ver reportagem neste número)
cumpriu esta lógica de manter viva a memória
informando, voltando a falar, manter sempre viva
esta página negra da história contemporânea.
Para que não se repita. E para que não se
esqueça.

Artur Villares

A linha 907 da STCP, com ligação de Vila d'Este
à Boavista pela Ponte da Arrábida, foi inaugurada
no passado dia 19 de Abril.

Durante todo o dia de segunda-feira, as viagens
foram grátis, de modo a que todas as pessoas
conseguissem experimentar a nova linha. O início
deste serviço, em Janeiro passado, foi suspenso
na sequência de uma providência cautelar
requerida por um operador privado que o Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto considerou
improcedente no final de Março.

Fernanda Meneses, presidente do Conselho
de Administração da STCP, considera que esta
linha "vai reforçar o serviço a um grande conjunto

Vila d'Este já tem
ligação à Boavista

habitacional, garantindo também a ligação muito
importante ao hospital e uma nova entrada na
cidade do Porto, congratulando-se a STCP com o
final feliz de um processo que dura há vários anos".

O pedido de concessão da Linha 907, aprovado
em 2009, foi apresentado à entidade reguladora
em Novembro de 2006. As alegações da STCP e
do Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres sobre o interesse público revelaram-se
de extrema importância na decisão do Tribunal,
reforçada pelo apoio firme da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia e da Junta de Freguesia de
Vilar de Andorinho, bem como da Associação de
Proprietários de Vila d'Este e da ACUVE.

Fernando Nobre esteve no arquivo municipal Sophia de Mello Breyner
para apresentar a ultima obra. Chama-se 'Humanidade' e é o sexto livro
que o médico escreve, com a particularidade de ter sido concretizado em
apenas 15 dias, durante o verão de 2009.

Segundo o autor, este pretende ser o 'despertar para a cidadania glo-
bal solidária'.

Esta é uma obra composta por inúmeras reflexões e pensamentos
sobre os desafios e ameaças globais. Ainda assim, o autor mantém uma
relativa esperança no potencial humano para 'dar a volta' a estas questões.
Fernando Nobre admite, porém, que está na altura das palavras darem a
vez às acções, a bem da permanência da humanidade no planeta.

Recentemente, Fernando Nobre apresentou-se como candidato à
Presidência da República, afirmando-se como apartidário, mas consciente
das necessidades e problemas que assolam o país.

Fernando Nobre
apresenta Humanidade
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Luís Filipe Menezes inaugurou um parque
infantil, na escola básica de Aldeia Nova, destinado
aos alunos da instituição de Avintes. Esta foi a
primeira iniciativa que o município organizou para
celebrar o 25 de Abril.

A abrir a cerimónia de inauguração, os alunos
da escola cantaram para todos os presentes. O
presidente da Associação de Pais da Escola de
Aldeia Nova agradeceu o apoio prestado pelo
município e destacou as inúmeras actividades que
a escola desenvolve actualmente.

A directora do agrupamento de Escolas Adriano
Correia de Oliveira, Fernanda Costa, elogiou o
papel da autarquia na concretização deste projecto.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Avintes,
Nuno Oliveira, realçou que "este empreendimento
é da total responsabilidade da Câmara de Gaia".

Luís Filipe Menezes salientou que Avintes está
a atravessar um período de transformação no
processo educativo e que já se encontra aberto
um concurso para a construção de uma escola
"ao nível do melhor que existe na Europa". A nova
escola situar-se-á perto do Parque Biológico e,
segundo o autarca, esta representa uma mais-
valia para as crianças que a vierem frequentar.
Menezes informou ainda que apesar das escolas
primárias da vila virem a ser desactivadas, não
irão deixar de ter a sua utilidade para a freguesia,
garantindo assim que equipamentos como o
parque infantil "não serão desvalorizados".

Ainda no âmbito das comemorações do 36º
aniversário do 25 de Abril, Luís Filipe Menezes
inaugurou no último sábado o Estádio Municipal
de Grijó. Nesse mesmo dia, o Salão Nobre dos
Paços do Concelho recebeu uma cerimónia onde

Parque para os mais pequenos

inaugurou a obra de requalificação viária da Rua
25 de Abril, na freguesia de Perosinho.

Andreia Rocha

foram homenageadas várias personalidades
individuais e colectivas. No domingo, feriado
comemorativo da ‘Revolução dos Cravos, o autarca

O deputado do Bloco de Esquerda na
assembleia de freguesia de Canidelo, Fernando
Lacerda, e da assembleia municipal, Jorge
Magalhães, acompanhados por elementos da
concelhia, reuniram com o director do Parque
Biológico de Gaia, Nuno Oliveira.

A reunião informal teve o objectivo de divulgar
os motivos pelos quais, em alguns locais do
concelho, árvores estão abatidas.

No encontro, que se realizou num local público,
todos os esclarecimentos foram dados no que
respeita ao abate das árvores que está a ser levado
a cabo pelos técnicos do Parque Biológico. O di-
rector municipal garantiu que haverá reflorestação

Bloco de Esquerda debate questões ambientais
nas zonas afectadas por árvores da mesma
espécie ou por outras que melhor se adequem ao
local em questão.

Foi também discutida a questão da cooperação
entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o
Parque Biológico no que diz respeito às áreas de
urbanismo e de enquadramento paisagístico.

Para os membros do BE, a autarquia Gaia "con-
tinua a praticar as suas acções a duas velocidades:
uma, de rápido desempenho, para matérias de
urbanismo imobiliário e requalificação urbana;
outra, de desempenho menos potente, para
assuntos de natureza paisagística e
enquadramento ambiental". AR
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Desigualdades, desemprego, crise e exclusão.
Estas foram as palavras mais ouvidas na sessão
solene da celebração do 25 de Abril de 1974. Em
contrapartida, estava o desenvolvimento e a
esperança.

Este ano, a evocação dos 36 anos da Revolução
dos Cravos fugiu um pouco à regra. Para além da
típica sessão solene, o executivo resolveu levar a
cabo mais iniciativas que exaltassem as vontades
e os lemas de Abril. Inaugurou um parque infantil,
na freguesia de Avintes, dotando os alunos de um
equipamento para complementar a educação.
Seguiu-se a inauguração de componente
desportivo, respectivamente o Estádio Municipal
de Grijó. E a abertura da rua 25 de Abril em
Perosinho, após uma importante requalificação.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho con-
tinua a ser o palco privilegiado para receber a
solenidade da celebração do 25 de Abril. E, este
ano, voltou a receber dezenas de convidados.

Ao longo dos discursos o tema do desemprego
foi quase sempre recordado. O deputado do Bloco
de Esquerda considera "dramática" a situação de
Vila Nova de Gaia. Jorge Magalhães salientou o
crescimento do desemprego que no município já
atinge mais de 27 mil pessoas, deixando muitas
famílias sem condições económicas.
Desemprego que atinge na cidade o maior valor
da região. O bloquista considera "insuficiente" o
apoio camarário a estas famílias e lançou alguns

Município evoca 36 anos de
conquistas de Abril

Medalhas honoríficas e discursos partidários preenchem cerimónia nos Paços do Concelho. Inauguração de parque infantil, de
complexo desportivo e de avenida integradas nas celebrações

Em nome dos homenageados falou Barbosa
Ribeiro. O ex-vereador socialista - que já encabeçou
uma lista à câmara em oposição a Menezes - quis
publicamente "louvar o excelente trabalho do dr.
Luís Filipe Menezes", mas principalmente, salientar
a forma como o autarca "sempre soube
estabelecer com justiça a linha fronteiriça entre o
interesse dos gaienses das diferentes forças
políticas".

Menezes usou da palavra. Para agradecer a
César Oliveira. Para agradecer a Barbosa Ribeiro.
Mas usou da palavra para contrariar algumas
frases proferidas, concretamente, no que diz
respeito ao desemprego.

Admitindo que é grande, alarga o problema
para uma escala nacional. No que se refere à
cidade, o autarca salienta que Gaia não pode
comparar-se a Lisboa ou Porto, até porque estas
duas são cidades de serviços e não de indústria.
Menezes não resiste e apelida a capital de "cidade
dos funcionários públicos".

Por sua vez, Gaia continua a ser a cidade de
residência de muitas pessoas que trabalham nos
concelhos da área metropolitana do Porto. Apesar
de terem perdido emprego noutro município, estas
pessoas têm obrigatoriamente de inscrever-se no
Centro de Emprego gaiense, agravando a taxa que
já existe. Ou seja, algum desemprego "é gerado
fora do município como consequência de Gaia
continuar a ser cidade dormitório".

projectos que poderiam ajudá-los a ultrapassar
estas carências. Revisão da pesada factura de
água, das rendas sociais, a não instauração de
processos de despejo, a construção de rede de
cantinas sociais, apoio ao desempregado e a
melhoria do Gabinete de Apoio ao Município são
algumas das propostas do BE.

Cipriano Castro, representando os socialistas
da Assembleia Municipal, aproveitou a cerimónia
para evocar o "afastamento entre eleitos e eleitores
e a descrença dos cidadão" que se reflecte, por
exemplo, na sempre notória abstenção em
eleições.

Já o representante dos sociais-democratas
começou o discurso evidenciando a "revolução"
que Vila Nova de Gaia sofreu desde que Luís Filipe
Menezes assumiu a presidência da municipal.
Uma "revolução que transformou a face de Gaia",

dotando-a de infra-estruturas que aumentaram a
qualidade de vida dos gaienses, explicou Pedro
Sousa.

O presidente da Assembleia Municipal falou de
exclusão e solidariedade. Falou daqueles a quem
o 25 de Abril de 1974 ainda não chegou. Daqueles
que ainda não sentiram os direitos adquiridos há
36 anos. E aproveitou ainda para homenagear o
"homem visionário" que há mais de uma década
comanda o executivo gaiense: Filipe Menezes.

As homenagens chegaram um pouco antes
do discurso do líder autárquico. Ao todo 14
medalhas a personalidades e instituições que de
alguma forma enaltecem o nome da cidade. Entre
os homenageados - com direito a medalha de
Mérito Cívico - estavam os ex-vereadores
socialistas Barbosa Ribeiro, José Moreira Alves e
Jorge Patrício Martins.

Medalhas
Mérito Cívico
Grau Ouro - Manuel Barbosa Ribeiro
Grau Prata - José Moreira Alves
Grau Bronze - Jorge Patrício Martins
Mérito Cultural e Científico
Grau Ouro - Francisco Conceição da Silva (Sport-
ing Clube Candalense)
Grau Prata - Rádio Nova Era; Vasco Teixeira (Di-
rector Editorial da Porto Editora); Jornal 'O
Gaiense'; e Jornal 'Audiência'
Mérito Profissional
Grau Ouro - ALERT; Luís Simões SA; Jorge
Gabriel; e Sónia Araújo
Grau Prata - António Oliveira e Castro
Mérito Desportivo
Prata - Fernando Barbedo (Sport Clube do Porto)

Jorge Guimarães,
presidente Conselho
Administração
ALERT
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A FÚRIA
DAS FLORES

- venda de toda a
qualidade de flores -

- todo o tipo de ramos -
- estufas próprias -

Rua São Félix, 1735
4410-110 S. Félix da Marinha

Telf. 227 620 210

A FERRAGEIRA DE SÃO
FÉLIX DA MARINHA

De: Joaquim de Oliveira Guedes

- TODO O TIPO DE FERRAGENS -

Rua de Brito, 619
4410-205 SÃO FÉLIX DA MARINHA

TELF. 227 329 909 | TELM. 914 186 380

FABRICAMOS TODO O TIPO DE
MOBILIÁRIOS PARA LOJAS

MOVEIS POR MEDIDA - COZINHAS
APOIO À CONSTRUÇÃO CIVIL

    siga-nos

noticiasdegaia.wordpress.com

NOTÍCIAS
DE GAIA jornal

Mais de 41 mil pessoas já aderiram ao
passaporte cultural. Efectivamente, esta é uma das
maiores conquistas do pelouro da Cultura. Esta
aposta já superou todas as expectativas possíveis
e imagináveis da equipa liderada por Mário
Dorminsky.

Mas este pelouro tem trabalhado noutras
áreas. Por exemplo, tem procurado dinamizar as
diferentes actividades culturais das 24 freguesias
que formam o município. Aposta na
complementaridade ao Grande Porto,
apresentando um cartaz que prima pela diferença.
Naturalmente, há projectos com os quais não se
pode competir, já que não há ainda equipamentos
capazes de albergar grandes iniciativas, mas com
a abertura do Cais Cultural tudo poderá mudar. O
importante é que, progressivamente, em termos
culturais Gaia tem deixado de ser apenas "o local
do outro lado do Rio Douro".

Apesar da agenda cultural mensal ser
preenchida, o vereador recorda que tudo é feito
com muita cautela, uma vez que o orçamento é

'Milagre' cultural em Gaia
sempre "muito reduzido". Os eventos concretizam-
se "à custa das parcerias" com várias empresas.

Programação resistente
Reconhecendo o pequeno orçamento que é

destinado à cultura, o presidente da câmara mu-
nicipal de Gaia enaltece a "programação de
resistência" que o pelouro tem apresentado todos
os anos. "É um grande esforço", quase "um
milagre" manter esta "actividade digna e
permanente na agenda cultural da região",
salientou Luís Filipe Menezes.

Jazz n'Gaia 2010
É já este fim-de-semana que Vila Nova de Gaia

assiste ao V Festival Internacional de Jazz de Gaia.
O Teatro d'Avenida recebe hoje Jacinta, amanhã
GS Quartel + Hermeto Pascoal e Aline Morena Duo,
terminando no sábado com Maria João /Ogre +
Toots Thielemans. Três dias de Jazz n'Gaia que
traz à cidade nomes nacionais e internacionais.

Festival da Cereja de Seixezelo: acontece até

amanhã esta festa emblemática de Seixezelo.
Comida, bebida e muita animação são os
ingredientes indispensáveis que garantem noites
agradáveis aos visitantes.

Em Julho irá decorrer o Douro Blues. Dois fins-
de-semana vão trazer a Gaia nomes de relevo,
nomeadamente, Yardbirds e Magic Slim. No dia 2
e 3 o palco vai ser instalado no Teatro d'Avenida
(em frente ao El Corte Inglés). Nos dias 9 e 10, os
blues poderão ser escutados na Serra do Pilar.

O Rock às Sextas também vai voltar a cidade.
Este ano o formato vai ser um pouco diferente.
Decorrerá na Serra do Pilar nos dias 29, 30 e 31
de Julho e 5, 6 e 7 de Agosto. Confirmados estão
já os Moonspell.
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Rua da Bela, 465 B  4410-208 S. Félix Marinha  *  Telef. / Fax: 227 621 402
Telem. 967 563 835 / 968 630 003  *  email: geralfogo@hotmail.com

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

Alarmes - C. D. Incêndios
Assistência Técnica  -  Formação

Vanguarda Perfeita, Lda

AUTO TÁXIS
CAMARINHA

Rua Oliva Teles, 730 | 4410-132 S. FÉLIX DA MARINHA
Telef. 227 533 354 | Telem. 917 515 921

De: António Camarinha Santos
SERVIÇO DE TÁXI

PAPELARIA SANTOS

R. Clube de Futebol S. Félix da Marinha, 190
4410-193 S. FÉLIX DA MARINHA | Telf. / Fax. 227 620 991

(junto ao Estádio de S. Félix da Marinha)

JOGOS SANTA CASA
VALORES SELADOS
ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
ARTIGOS ESCOLARES

Rua S. João (junto ao n.º 501)
4405-383 SÃO FÉLIX DA MARINHA
TELEF./FAX: 227 530 010 | TELEMÓVEL: 964 036 245

"Proponho-me continuar a
trabalhar no projecto de
desenvolvimento da freguesia,
com o acompanhamento da
estratégia de Luís Filipe Menezes,

Presidente Junta Freguesia São Félix da
Marinha, Joaquim Almeida

"S. Félix da
Marinha pode

ter mais
qualidade de

vida"
Joaquim Almeida cumpre o último mandato na junta de
freguesia e espera que seja desta que vê concretizados
alguns dos projectos que defendeu, desde dia em que
assumiu pela primeira vez funções como líder
autárquico local. Entre eles destacam-se a passagem
subterrânea na Avenida da Liberdade, o complexo
desportivo, o novo centro de saúde e a requalificação
da Assembleia de Freguesia da Granja

consolidada na prosperidade de
Gaia". Estas são palavras suas,
de Outubro de 2009. Quer fazer o
quê no decorrer deste mandato?

Acredito na competência e no

projecto liderado pelo dr. Menezes.
E uma das estratégias previstas
são as obras estruturantes e
essenciais para a freguesia. Entre
algumas, existe o parque industrial,
empresarial e tecnológico, que é
uma obra de grande relance para a
freguesia. Temos ainda também,
como perspectiva, algumas vias
estruturais que espero conseguir.
Por exemplo, aguardo a conclusão
definitiva do complexo desportivo,

que está atrasado devido às
intempéries e outras situações
aborrecidas que têm acontecido.
Entre outras, temos também a
Avenida das Árvores, que tem
grande projecção, e que tivemos o
azar da falência do empreiteiro,
onde a câmara chamou a si a
rescisão do contrato e que será a
própria autarquia, por administração
directa, a concluir a obra. Noutros
locais, podemos falar da zona das
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JOFILHOS
Sociedade Construções Lda

Sede: Rua de Vilares 369 | 4410-347 Arcozelo (Vila Nova de Gaia)

TEL: 22 762 32 40  / 22 762 39 14 | FAX: 22 762 86 12 | Email: jofilhos@gmail.com

http://sites.google.com/site/jofilhos/

EMPREITEIROS GERAIS
A construir há mais de 59 anos!
ALVARÁ Nº 1068

praias, onde se pretende criar
(numa parceria entre a junta, a
câmara e a REFER) uma via
alternativa, uma passagem
subterrânea para podermos
classificar as três praias, haver
nelas segurança e existirem bares
de apoio. Ou seja, queremos
requalificar toda aquela zona da
Avenida da Liberdade, onde já
existe qualidade de vida, mas que
pode ficar bem melhor…

Acha que esta última intenção
que referiu fica concluída neste
mandato?

É a minha expectativa para este
mandato.

Por falar no centro
empresarial de São Félix da
Marinha, acha-o importante para
o desenvolvimento da freguesia?

Este centro é uma grande
esperança e expectativa para o futuro, sobretudo
para as gerações mais jovens, proporcionado
pela câmara municipal. Sendo um local inovador,
com vertente tecnológica, bem servido de
acessibilidades, é um espaço de vital
importância para S. Félix da Marinha e para o
concelho.

Também já foi anunciada a deslocação da
TEGOPI para este local. É outra mais-valia
para a freguesia?

Trata-se de uma empresa de sucesso e de
grande importância para Vila Nova de Gaia. A
deslocação está confirmada e a câmara, através
do dr. Marco António, negociou a sua
permanência no concelho. Requer um grande
espaço para aqui se fixar, sendo certo que será
mais uma empresa que se juntará às já
existentes e que se assumem como mais-valias
para a freguesia. Isto porque todas juntas
permitem que se combata o  desemprego.

"O Quebra-mar da Aguda piorou
a situação das praias"

Em termos sociais, que projectos tem o
executivo para os próximos anos?

Falta-nos uma creche e aguardamos o cam-
pus escolar. O centro de dia presta um excelente
trabalho e esperamos também que este espaço
fique mais moderno. Por outro lado, a câmara
cedeu um terreno à junta e agora nós cedemos
ao rancho folclórico para que se crie aqui a sede
da colectividade. Este projecto está aprovado e
espero que tudo fique concluído até final do
mandato, até porque está aqui prevista a
existência de parque de lazer no Lugar de
Moinhos, bem junto ao rio, onde já plantámos
árvores.

Isso demonstra que existe preocupação
ambiental na freguesia?

Claro que Sim. Em termos ambientais, por
exemplo, queremos fazer uma intervenção e
limpeza dos nossos dois rios, em parceria com
o Parque Biológico e Águas de Gaia, para que
as margens fiquem mais agradáveis. Mais:
como somos uma freguesia costeira, a orla
marítima, como por exemplo a Granja, tem
sofrido transformações devido à erosão.
Portanto, estamos preocupados com isto e
esperamos que algo seja feito, para que
deixemos de colocar areia neste local de todos
os anos para manter a Bandeira Azul. As praias
de S. Félix da Marinha são lindíssimas, mas não
há segurança e isto causa-nos preocupação.
Penso que no futuro, se forem tomadas medidas
também pelo Ministério do Ambiente, estes três
quilómetros de praia podem ficar com outra
imagem e a praia da Granja não desaparecer.
Se isto não acontecer, seria uma grande
frustração para todas as pessoas da freguesia.
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O arranjo do Quebra-mar da Aguda é uma
das medidas que pode minorar este
problema?

Quanto a isto, julgo que os técnicos de
engenharia deveriam acolher melhor a vontade
e opinião dos pescadores. O conhecimento e a
vivência das gentes do mar não podem ser
ignorados. O projecto inicial foi alterado. Se
houvesse uma abertura ao centro, as areias
passavam, deixavam de se acumular e talvez
acabasse o problema de falta de areia até
Maceda, permitindo aos pescadores entrar e sair
tranquilamente do mar. Agora, ou é feita uma
reestruturação do esporão ou então se constrói
outro paredão, até porque tem de haver um certo

cuidado quando se mexe na
natureza. Aquando da
inauguração do Quebra-mar, o
engenheiro Veloso Gomes, autor
do projecto, disse que o reflexo
do esporão ia apenas notar-se nos
seis anos seguintes. Confrontei-
o com essa frase e a resposta
dele foi dizer que 'também é
humano'; isto diz tudo.

"Requalificar a
Assembleia da Granja é

um desejo"

Continuando a
falar sobre a
Granja, qual é a
situação da
h i s t ó r i c a
Assembleia local?

Essa é outra
das grandes
apostas do
presidente da
câmara e do
concelho. É
intenção que a

muito desejada pela população. O projecto
existe, já foi apresentado à autarquia e
possibilitaria que a Assembleia da Granja se
transformasse num multiusos, com um grande
auditório, com biblioteca… Seria uma mais-valia
para a cultura do concelho e para a freguesia.

Isto vai de encontro à ideia da autarquia
em querer que algumas sessões da
assembleia municipal se desenrole
periodicamente pelas freguesias?

Compreendo a posição do senhor presidente.
Essa seria uma forma de algumas pessoas
conhecerem melhor alguns espaços do
concelho. Sendo um município com 24
freguesias, esta seria uma oportunidade de

Assembleia da Granja seja
totalmente requalificada, dando
lugar a um espaço cultural e
turístico. O dr. Menezes afirmou
no seu manifesto que irá fazer
todos os esforços para que um dia
ainda possa assistir à realização
de uma assembleia municipal na
praia da Granja. Este local tem
uma grandiosa história e está
completamente abandonado há
anos. Sendo um espaço munici-
pal de qualidade e não tendo a
freguesia muitas valências
direccionadas para a cultura,
penso que esta requalificação é
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IMPORTADORES
Comércio de tampas, saneamento, redes, cordas e plásticos

Rua Igreja Velha, 435 | 4410-160 SÃO FÉLIX DA MARINHA
Telf. 227 323 220 | Fax. 227 323 222

www.mercedespereira.com | email: mercedes.pereira@hotmail.com

INOVA.GAIA | Sala 2 - Avenida Manuel Violas, 476
4410-136 São Félix da Marinha | Vila Nova de Gaia

Telf. 227 325 514 | Telm. 910 514 268
www.newcompany.pt | email: mail@newcompany.pt

new company
novas tecnologias de informação

e software de gestão

www.andreandreia.com | email: andre_andreia@clix.pt

COMÉRCIO | Importação e exportação de tapeçarias

Rua Igreja Velha 285 | 4405-356 SÃO FÉLIX DA MARINHA
Telf. / Fax. 227 327 243 | Telm. 919 723 621 - 912 515 865

www.aljarraiolos.com
ENCERRADO AOS SÁBADOS

Rua Calçada Romana 215
4410-202 S. Félix da Marinha
Tel. 227 621 755
Fax. 227 539 315
americoalmeida@clix.pt

Todo o tipo de
acabamentos em
madeiras de alta

qualidade

Lacagens | Vernizes |
Decape | Ouro | Prata e

Bronze em folha |
Metalizados | Degrade

Rua de Matosinhos, 328
4410-372 São Félix da Marinha
Telf. 227 624 900 | Fax. 227 628 195
Email: afrp.lda@gmail.com

todas elas conhecerem como funciona uma
assembleia municipal e lançar novas ideias. Sou
defensor desta deslocação, para que a
população possa interagir mais com os órgãos
municipais.

"Antigo centro de saúde terá
espaço jovem"

O que nos pode dizer sobre o novo centro
de saúde?

Essa é outra das nossas prioridades. O nosso
centro de saúde vai mudar de instalações para
bem próximo do Hotel Solverde. Vai para um
espaço enorme, num edifício requalificado.
Precisamos agora de acautelar toda a área
envolvente, reestruturando a via próxima,
colocando lá passeios, pois passa aqui muito
trânsito. Tudo para que as pessoas tenham a
máxima segurança possível. O actual centro de
saúde vai fechar e as instalações, que são da
junta, vão ter outras funções, devolvendo-se ao
local mais tranquilidade, pois existe uma escola
próxima. Ou seja, vamos ter uma Unidade de
Saúde Familiar com mais dignidade. Esta é uma
conquista, com o objectivo de ajudar a população
mais idosa de S. Félix da Marinha.

Para terminar, que relação tem o executivo
da junta com a juventude da freguesia?

A junta tem dado um grande apoio
às colectividades, uma delas com
grande presença de juventude, que é
a AJovem. E é graças a eles que
fazemos a Feira de Artesanato. Sou
dialogante e certamente que não
consigo sempre agradar a todos.
Temos também aqui os escuteiros -
compostos por muitos jovens -, que
querem instalar uma sede e já
consegui mesmo um terreno junto ao
rio. Os jovens querem ter espaços
próprios, mas existem
condicionalismos. No plano
desportivo, tudo fizemos para haver
as devidas condições. Tenho um
contacto muito profícuo com os jovens
e sei que eles podiam ter mais acção
na freguesia se tivessem melhores
condições. Assim sendo, posso dizer
que é ideia da junta fazer com que o
local do actual centro de saúde possa
albergar um espaço jovem, com
Internet, etc.. A juventude também é
um compromisso eleitoral e espero
que até final do mandato possa
concluir com seriedade o que prometi.
Sou um homem de palavra, de
convicções e de acções.

Tânia Tavares

Pichelaria | Redes de Gás
Funilaria | Ventilação Mecânica;

Aquecimento Central
Aspiração Central

Instalação de Painéis Solares
Aquecimento por Piso Radiante Eléctrico

Rua de S. Félix, n.º 1518
4410-110 S. Félix da Marinha VNG

Telefone / Fax: 22 712 75 17
Telemóvel: 93 95 11 478

Email: jodiaslda@iol.pt
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Gaia testa
veículo amigo
do ambiente

Autocarro produzido pela Caetano Bus testado a partir de Outubro.
Produção em série prevista para 2011

O Ministro das Obras Públicas, António Mendonça, revelou durante uma
visita às instalações da empresa Salvador Caetano que a câmara de Gaia e
a ANA - Aeroportos de Portugal são as únicas entidades portuguesas que vão
receber o autocarro eléctrico neste período de pré-produção.

O presidente da Salvador Caetano, José Ramos, mostrou-se
entusiasmado com esta iniciativa e teceu elogios à autarquia gaiense. Para
este projecto, a empresa contratará 40 novos colaboradores, prevendo a
produção de 100 veículos por ano.

Menezes quer
mais apoio para
os Bombeiros

Após uma visita às instalações, o Secretário de Estado da Protecção Civil,
Vasco Franco, foi confrontado com as necessidades que afectam a
Companhia dos Bombeiros Sapadores de Gaia. Uma das carências mais
prementes é a aquisição de um novo veículo de salvamento e
desencarceramento moderno. Segundo o director municipal dos bombeiros
e protecção civil de Gaia, Salvador Almeida, "esta aquisição seria a maior
prenda que a companhia poderia receber no dia do seu aniversário - 4 de
Maio" quando completa 171 anos de vida.

Além das fragilidades a nível de materiais, foi também abordada a falta de

recursos humanos. Actualmente, existe um bombeiro para cada três mil
habitantes o que se torna insuficiente.

Luís Filipe Menezes sugeriu a criação de uma taxa municipal que
garantisse um maior apoio à comunidade por parte da Protecção Civil. Em
resposta a esta declaração, Vasco Franco considerou " justa a sugestão da
criação de uma Taxa Municipal de Protecção Civil, não de uma forma isolada,
pontual, município a município, mas de uma forma articulada entre os
municípios".

O Secretário de Estado da Protecção Civil falou ainda do trabalho que tem
desenvolvido para permitir que outros municípios, para além de Lisboa, se
possam candidatar à compra de viaturas. AR

Para António Mendonça, este é "um projecto inovador, muito interessante
do ponto de vista do Ministério. Terá implicações muito positivas no meio
urbano e corresponde às nossas preocupações com a mobilidade
sustentável".

Além deste veículo, a Salvador Caetano produzirá o "Prius", um veículo
híbrido que entrará em fase experimental brevemente. AR

Rua do Corvo 651 1º Tras.
4410-439 Arcozelo VNG

Tel. : +351 919 118 036
Fax: +351 227 629 823

Website: http://www.fmretiq.com
Email: fmr@fmretiq.com

Agostinho Pedrosa
Médico Pediatra
(Doenças das Crianças)

Consultas 3.ª e 5.ª
feiras

a partir das 15 horas

Rua 19, n.º 343 - 1.º Sala A | 4500-258 ESPINHO
Telefone: 227 342 713 | Telemóvel: 919 409 391
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Os jovens afluíram em massa à
(In)Forma - Feira de Emprego,
Formação e Empreendedorismo que
o Município promoveu no Pavilhão
Municipal Professor Miranda de
Carvalho, em Vila d' Este.

Organizada no âmbito do Contrato
Social de Desenvolvimento Local
AGIR XXI, decorreu em Vila d'Este a
Feira de Emprego, Formação e
Empreendedorismo, registando uma
forte adesão de jovens à procura de
cursos de formação.

Este é um projecto desenvolvido
pelo município, em parceria com a
GaiaSocial, EEM, através da Agência

Jovens procuram mais
cursos de formação

Local de Desenvolvimento de Vila
d'Este, o Gabinete de Inserção
Profissional de Vilar de Andorinho e
a Escola EB 2/3 de Vila d'Este.

Durante dois dias consecutivos,
centenas de jovens palmilharam o
certame em busca de novas
oportunidades de formação e
desenvolvimento pessoal, com uma
forte aposta nas escolas
profissionais, designadamente nos
cursos associados à estética e
beleza.

As ofertas para recrutamento nas
Forças Armadas e de Segurança,
designadamente o Exército, Força

Aérea e PSP, registaram também um
especial interesse por parte dos
jovens.

O presidente do conselho de
administração da GaiaSocial, André
Correia, visitou o espaço que teve
como objectivo primordial promover
uma postura mais activa face ao
emprego, difundir informações
relevantes para potenciar a
integração profissional e divulgar
ofertas de emprego e formação.

Contou com a presença de
diversas empresas de trabalho
temporário de várias entidades no

domínio da formação (Centros No-
vas Oportunidades, Centros de
Formação Profissional, Escolas
Secundárias, Escolas Profissionais)
e, ainda, os Serviços de
Recrutamento das Forças Armadas
e entidades bancárias de apoio ao
empreendedorismo.

Através da promoção desta
iniciativa, cujo balanço é francamente
positivo, a GaiaSocial reforçou a
acção ao nível da inserção sócio-
profissional dos munícipes, numa
lógica de igualdade de
oportunidades e de coesão social.

O Grupo SUMA cresceu. Apesar
da estagnação no mercado nacional
do sector dos Resíduos permanecer
como elemento inibidor de
crescimento, a SUMA tem agora
quatro novas empresas, com
actividades congéneres, e que
permitem o alargamento da
intervenção, quer no plano de
implantação geográfica, quer em
termos de diversificação de
actividades responsáveis pela
gestão do ciclo de vida completo de
Resíduos.

As empresas Correia&Correia,
Transporlixos e Enviroil - Resíduos e
Energia, compõem o conjunto
nacional de novas aquisições,
contribuindo para o crescimento do
Grupo SUMA, que conta agora com
31 empresas participadas.

SUMA adquire quatro
novas empresas

No plano internacional, o Grupo
SUMA reforça a presença na Polónia,
através da nova participada
EKO?RODOWISKO, que presta
serviços nas áreas de Recolha e
Limpeza Urbana, Limpeza de Neve,
Limpeza de Interiores, e Manutenção
de Espaços Verdes. Em Angola, a
SUMA, através da VISTA WASTE,
empresa participada para dar suporte
às intervenções neste país, alargou
recentemente a sua intervenção à
Província de Benguela, um ano após
o início de actividade em Luanda.

Face ao estrangulamento do sec-
tor privado na área da Gestão de
Resíduos em Portugal, o Grupo
SUMA direcciona assim a sua
estratégia de Crescimento,
organicamente, por via de novas
aquisições, e através da crescente

aposta no mercado internacional,
que representa actualmente cerca de
10% da actividade da empresa.

"A aposta na internacionalização
é outra das alternativas mas, até
nesta área, a SUMA define a
estratégia comercial com a prudência
necessária e com base no controlo
do risco. À semelhança do plano de
expansão nacional, a SUMA pretende
diversificar o seu âmbito de actuação
para garantir o crescimento
sustentado do Grupo no mercado
além-fronteiras. Além da exploração
das enormes potencialidades que o
mercado da África Lusófona oferece,
o Grupo SUMA quer igualmente deixar
a sua marca em países da Europa
Central e América Latina", salienta o
presidente da SUMA, Jorge
Rodrigues.

O País
precisa

renascer
O 25 de Abril
Foi um testemunho de liberdade
Rompeu a ditadura e a repressão
Foi uma luta justa pela igualdade
Num País sem direito a opinião.

O Povo saíu com alegria para a rua
A entoar cânticos de fraternidade
Terminou a Pide e a censura
Num País sem medo a nova realidade.

E, 36 anos passaram sem o fascismo
Mas, fizeram criar liderança e fanatismo
Que reforçou a ambição pelo Poder.

Os Portugueses estão numa crise sem solução
Onde todos mandam e ninguém tem razão
E, talvez um novo 25 de Abril para o País
renascer.

Ana Santos
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Crónica do
tempo que passa

* Júlio Martins

Direito a Férias25 de Abril
sempre?

monólogos
municipais

*(Jornalista CP-483)

As férias deveria ser um direito de todo o cidadão, respeitado e cumprido
por quem de direito. Mas não, infelizmente! Conhecemos colegas de
trabalho que nunca tivera, férias na vida e o que é ainda mais grande é que
nunca lhes foi pago o respectivo subsídio. Nestes últimos tempos as coisas
parecem ter melhorado, já se vê os próprios pensionistas e aposentados
a receberem os subsídios, embora de miséria, é certo, mas que até há
muito pouco tempo nem isso acontecia.

Na campanha eleitoral, José Sócrates reconheceu a injustiça que
reinava na classe pensionista e prometeu igualar o seu valor ao salário
mínimo nacional. Até hoje, tudo na mesma. O costume, para não variar.

Sabemos que o país é dos mais pobres da Europa na produção de
riqueza; sabemos das dificuldades financeiras do Governo e das
autarquias e também sabemos (tem-se tornado público!) quem leva para
casa milhões de euros à custa de quem trabalha.

Mas, como as agências de viagens a precisam de facturar surgem a
anunciar as "Férias à sua Medida", não se importando nada em que estes
anúncios a cores de página inteira se tornem "insultuosos" para quem (e
são alguns milhões!) não tem dinheiro para comparar uma aspirina quando
lhe dói a cabeça.

Claro que os preços das viagens até são baratos e os locais
interessantes e qualquer português gostaria de visitar se por acaso ainda
não conhece. Os preços vão de 20 • a 964• e as ofertas dos locais
começam no Algarve, Espanha (Praias), Madeira, Baleares, Açores,
Canárias, Cabo Verde, Tunísia, Cruzeiros, Bulgária, República Dominicana,
México, Egipto, Jamaica, Turquia, Brasil e Cuba.

Os preços dos combustíveis subiram de forma assustadora durante o
ano findo, de forma continuada. Os supermercados são os que praticam
os preços mais baixos na venda a retalho, enquanto os restantes postos
de outros operadores independentes tendem a praticar preços
semelhantes aos das petrolíferas. São formas de negócio que não  dão lá
muito bem para entender, mas quem precisar de se abastecer não tem
outro remédio "pagar e não bufar". Claro, depois admiram-se daquele
portugueses que vivem paredes- meias com a vizinha Espanha,
atravessarem a fronteira para se abastecer no estrangeiro. Uma vergonha!
Mas á para o que está! A partir daqui o direito a férias fica torto como um
arrocho.

Ora, direito a férias…será que aqui alguém tem direitos adquiridos
para alguma coisa? A não ser aqueles que se encontram bem instalados
na vida. O resto "faça férias cá dentro" mas a pé. Entendido?

Nasci em plena democracia… ou melhor, nasci depois do 25 de Abril
de 1974.

E, por isso, quando falam em censura, repressão ou liberdade
condicionada tudo me soa a incógnito.

Os direitos adquiridos nessa dita revolução sempre me acompanharam
ao longo da vida. E desses direitos fala-se muito… da liberdade… de
escolha…  de expressão…

Bom. O 25 de Abril é um dia de festa. Evocativo. Historicamente
assinalável. O 25 de Abril tem toda esta simbologia!

Mas só para algumas pessoas… para um elevado número de
portugueses, cada ano que passa o dia 25 do mês de Abril não passa de
mais um feriado. Como outro qualquer. Um dia que, 'se Deus quiser',
calha durante a semana para ter mais um dia de regozijo… sem trabalhar.

Particularmente uma grande franja da comunidade juvenil não sabe
por que motivo é feriado. Nem quer saber… é apenas mais um… à
semelhança do 5 de Outubro (que a propósito celebra este ano cem anos
de implantação da República) ou mesmo o 1 de Dezembro… Permanece
- por enquanto - o dia 1 de Maio bem presente!

Preocupa-me, embora não me espante! Há muito que o desinteresse
está instalado no seio juvenil. Há muito que pais, avós, tios, professores,
deixaram de passar o testemunho do verdadeiro significado destas datas.
Desresponsabilizam-se e esquecem que estão a criar gerações alheias e
desinteressadas.

Dentro de algumas décadas a frase 'onde é que estavas no 25 de Abril
de 74?' deixa de fazer sentido. Deixa de ter testemunhas da dita repressão,
da dita censura, da dita liberdade condicionada…

Se cada um de nós - cidadão comum - não se responsabilizar, o 25 de
Abril vai caindo no esquecimento, deixa de fazer parte da identidade do
nosso país e da nossa recente democracia…

Tânia Tavares

Centro Hospitalar quer
juntar 2500 pessoas

contra o AVC
Mortalidade na Unidade AVC do Hospital mantém-se nos 0%
desde Janeiro de 2010

2ª Caminhada da Unidade AVC do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho vai realizar-se no próximo dia 2 de Maio. Organizada pela Unidade
de AVC do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, em conjunto com a Gaianima
e a câmara municipal de Gaia. O objectivo da iniciativa é juntar 2500 pessoas
na luta contra a maior causa de morte em Portugal.

O Centro Hospitalar de Gaia tem marcado pontos na luta contra o AVC que
começou em força, em 2006, com a criação da Via Verde na Unidade de AVC.
Desde a criação, a unidade já recebeu 1250 doentes, com uma mortalidade
que ronda os 4%. Desde o início da criação, o número de doentes tem vindo
a aumentar e só no primeiro trimestre deste ano, o Serviço já recebeu 110
doentes, com uma taxa de mortalidade de 0%. Esta luta do Centro Hospitalar
ganha grande relevância numa altura em que os Acidentes Vasculares
Cerebrais são a principal causa de morte em Portugal, matando dois
portugueses por hora. O valor total das inscrições reverterá a favor da Liga
dos Amigos do CHVNG/E.

O ponto de encontro está marcado para o dia 2 de Maio, pelas 10h00, na
Afurada, junto aos tanques. O percurso da caminhada, com um total de seis
quilómetros, tem início e término junto aos tanques da Afurada.

Reunião dos Cursilhos
de Cristandade

 Em Setembro de 2009, foi criado o grupo Paroquial do movimento dos
Cursilhos de Cristandade em Valadares, tendo como fim principal procurar
unir aqueles e aquelas comprometidos com o curso que frequentaram na
Casa Diocesana em Cortegaça, foi programado que houvesse uma reunião
mensal no Salão Paroquial, para além das reuniões da Ultreia no Centro de
Maria Nazaré, o prometido tem sido cumprido pelos cursilhistas da Paróquia
e esperamos que seja continuado para regar a arvore que Deus plantou que
tem muitos ramos para que nos posamos agarrar e não tropeçar e cair...

Jesus quer que todos os cristãos o ajudem a salvar as almas. Torna-nos
responsáveis pela salvação dos outros. Se não trabalharmos, se não rezarmos
e nos sacrificarmos, as almas não se salvam.

Nossa Senhora de Fátima e o anjo de Portugal pediram aos pastorinhos
que salvassem as almas, quer dizer que fossem apóstolos. Os cursilhistas
também são apóstolos:...

Manuel Augusto de Carvalho
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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.º, freguesia de Mafamude, município de Vila
Nova de Gaia.

Certifico que por escritura de hoje, iniciada a folhas
cinquenta e um do livro quarenta M, deste Cartório, foi
celebrada uma escritura de Justificação em que foram
justificantes:

Vitorino Alves de Moura (NIF 160974208 - B.I.
3040429, de 29/11/00, Lisboa) e mulher Balbina
Ferreira dos Santos (NIF 162939884 - B.I. 3431509
de 12/12/07, Porto), casados na comunhão geral,
residentes na rua da Vessada, 1410, freguesia de
Crestuma, deste município, donde ele é natural, sendo
ela da de Olival, deste município que declaram:

Que, com exclusão de outrém, são donos e legítimos
possuidores do prédio rústico, terreno a mato e pinhal
denominado "Chão das Metades", com área de mil e
quarenta metros quadrados, sito no lugar da Pedrinha,
limites do lugar do Seixo Alvo, freguesia de Olival,
mencionada, a confrontar do norte e nescente com
António Sousa Dias, do sul com caminho e do poente
com Ana Oliveira Guedes, inscrito na respectiva matriz
sob o artigo 1579, em nome da justificante, com o valor
patrimonial tributário de 12,20 euros, omisso nas
Segunda e Primeira Conservatórias do Registo Predial
de Vila Nova de Gaia a cuja área pertence e já
pertenceu, respectivamente.

Que não são detentores de qualquer título que
legitime o domínio do mesmo, pois foi por eles adquirido
ainda como omisso por volta de mil novecentos e oitenta
e um, a Fernando Ferreira dos Santos, viúvo, que foi
residente na rua do Pisão, 1087, freguesia de Pedroso,
dita, entretanto já falecido, por contrato verbal de
compra e venda nunca chegou a ser formalizado.

Que, não obstante isso, têm usufruido o indicado
prémio, 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, vinte e dois de Abril de dois mil e dez.

O colaborador autorizado,
a) assinatura ilegível

t. 223 700 574 / 6
f. 223 700 576

noticiasdegaia@net.novis.pt

noticiasdegaia.wordpress.com
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Margarida, violeta, Rosa;
Dália, Orquídea, Mimosa…
Ah! E a flor da Liberdade?
Oh, que saudade!
Ano, após ano…
Malmequer, bem-me-quer…
Pétala, após pétala…
Era um dia como outro qualquer,
(sempre a mesma "tecla").
De mais um Maio, florido?!
Eternamente esquecido!
Ano, após ano…
Hoje, só por engano,
Será uma data recordada;
Ou se, especialmente dedicada,
Às senhoras, à Mulher,
Uma "Noite de Rosas" houver,
Não é, não pode ser,
Uma noite qualquer;
Porque elas também são flores
E são os nossos amores.
Elas, as Rosas,
Com seus bonitos botões;
Belas, formosas, amorosas…
Oh, que lindas recordações!

As Rosas! Sim:
Para mim,
Flor do campo,
- Alecrim,
São um encanto,
Um jardim!
(continuando a sonhar)
Ah! E a flor da Liberdade?!
Oh, que saudade!
(acordando)
É verdade,
E o cravo?
(Oh, diabo!)
O quê?! Morreu?!
Estou a sonhar, eu?!
Então, que aconteceu?
(recordando)
Ah! Venceu…
… Aquele dia de Maio, florido?!
Que Abril o tornou, eternamente esquecido!
(sorrindo)
Que neste horrendo dia,
Que o tempo fez esquecer,
Haja muita, muita alegria,
E vontade de viver.

* Poema, especialmente dedicado à tradicional
"Noite de Rosas", promovida pelo
Centro Democrático D' Instrução Latino Coelho
(de Coimbrões)

José Duarte Amaral
(Sócio - Honorário)

Latino_na_frente@tvtel.pt

siga-nos
NOTÍCIAS DE GAIA jornal

Sonhando
com flores

A Santidade
do

Redentorista
Nos anos cinquenta era um jovem com

imensos projectos e tantos outros desejos.
Com frequência ia à Misericórdia de Gaia e não

deixava de visitar o Sr. Martins.
O Sr. Martins e sua irmã, eram os enfermeiros

oficiais dessa Casa de Assistência. Profissional
competentíssimo tinha no rol das proezas
"descobertas" excepcionais, que saltavam de boca
em boca, não só no meio hospitalar, mas nos lares
de famílias gaienses.

Contava-se que certa vez uma mulher, andando
descalça, sentiu leve dor no calcanhar. Decorrido
dias surgiu grave infecção que a obrigou a recorrer
ao médico. O tratamento prolongava-se e a mulher
encontrava-se cada vez pior, até que certo dia
apareceu no posto de enfermagem do Sr. Martins.

Observou a fistula, limpou a ferida e com pinça
esterilizada puxou cautelosamente a saliência
estranha e escura, e perante a dor e espanto da
mulher surdiu fragmento de vara de guarda-chuva!

Falava-se, entre outras façanhas do Sr. Mar-
tins, o caso da costureira que espetara uma agulha
no peito. Várias vezes os médicos radiografaram-
na, mas quando iam abrir nada encontravam. A
agulha deslocara-se.

O caso estava bicudo, diziam os médicos. Até
que o Sr. Martins prontificou-se deslocar-se ao
radiologista munido de bisturi, ai a lancetou. A
agulha foi finalmente retirada com grande sucesso
do enfermeiro.

Mas, das infindáveis histórias que vivera, a que
não conseguia recontar sem os olhos
humedecerem-se, era a de um irmão redentorista
do Seminário de Cristo Rei:

Certa vez apareceu no pronto-socorro, que abria
janelas para a quinta que dava para a Bifurcação,
frade redentorista, acompanhado de irmão.

Ao descobrir as pernas o Sr. Martins verificou,
assombrado, que tinha os joelhos numa lástima,
escorrendo sangue vivo.

Encolhido tartamudeando o humilde cenobita
confessou:

Ouvira contar que em certo lugar travava-se
violenta batalha. Havia milhares de feridos e
mortos.

Condoído, entrou na cela e espalhando milho,
que colhera na quinta, ajoelhou-se sobre os grãos,
deprecando fervorosamente ao Senhor que
amansasse o coração dos beligerantes. Assim se
manteve até que os joelhos arrebentassem em
sangue.

Ao verem as vestes ensanguentadas não teve
outro remédio senão declarar o que acontecera.

O Sr. Martins contava e recontava o episódio
em voz embargada, e raras vezes não deslizava
uma lágrima pelo rosto.

O enfermeiro, ao que se sabe, não era nada
dado a sentimentalismo.

Humberto Pinho da Silva
http://solpaz.blogs.sapo.pt/
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MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
PORTUGAL

FILATELIALuís Manuel Moreira de Almeida
Notário

Cartório em Santa Maria da Feira

Rua Jornal do Correio da Feira, n.º 5, 1.º, dtº
4520-234 Santa Maria da Feira

Tel. 256 379 021/3 Fax. 256 379 029

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Rosa Maria de Sousa Santos, devidamente
autorizada pelo Notário no concelho de Santa
Maria da Feira, Lic. Luís Manuel Moreira de
Almeida, com Cartório à Rua Jornal do Correio
da Feira, n.º 5, 1.º direito, nesta cidade de Santa
Maria da Feira, certifica, para efeitos de
publicação, que por escritura pública, lavrada
em 18.Fevereiro.2010, neste notário, a partir de
folhas 118, do livro L - 133 - António Pinto
Rodrigues e mulher Olinda Pereira Correia
Rodrigues, casados segundo o regime da
comunhão geral de bens, residentes à Avenida
João Paulo II, n.º 479, da freguesia de Arcozelo,
concelho de Vila Nova de Gaia, fizeram as
seguintes declarações:

Que são donos, com exclusão de outrém,
do prédio abaixo identificado, por estar na posse
dele, por mais de vinte anos, posse essa que
sempre exerceram publica e contínua e
pacificamente, sem lesar direitos de outrém,
sempre à vista e com o conhecimento de toda a
gente, pelo que invocam a usucapião:

Prédio rústico, sito no lugar de Sanfalhos,
freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova
de Gaia, com a área de 6.400 m2, a confrontar
do norte com o caminho, do nascente e sul com
limite do caminho, do poente com Maria de
Fátima Proença Guedes, inscrito na matriz pre-
dial rústica sob o artigo 4011 e omisso no
registo.

Santa Maria da Feira, 18.02.2010
A colaboradora,

a) Rosa Maria de Sousa Santos
Reg. N.º 404

Notícias de Gaia, n.º 476 de 29 de Abril de 2010

ficha de
assinatura

enviar cheque para:

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

4430-206 vila nova gaia
informações:

notíciasdegaia@net.novis.pt

nome _______________________
morada _____________________

código postal ________________

telefone _____________________

localidade ___________________

assinatura anual: 15,00 euros

(1) PORTUGAL
EMISSÕES FILATÉLICAS assinalam visita do Papa

2010 ANO EUROPEU DO COMBATE À
POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL

Os carimbos indicados e referentes à emissão
das etiquetas de franquia automática serão
apostos nas correspondências apresentadas
para o efeito no dia 28/04/2010 nos Correios de
Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada.

À semelhança das visitas papais anteriores
ao Santuário de Fátima, também a visita de Bento
XVI  a este Santuário Mariano, mereceu o apreço
e a dedicação dos CTT desta cidade que estão
a preparar uma expressiva e simbólica edição
de selos comemorativos da efeméride intitulada:
Emissões 2010. Visita de Sua Santidade o PAPA
BENTO XVI a Portugal. A iconografia da série
consta de três selos dos Papas peregrinos de
Fátima e respectivas datas: Paulo VI, em 12 e
13 de Maio de 1967; João Paulo II em 12 e 13 de
Maio de 1991 e Bento XVI, 12 e 13 de Maio de
2010. Os selos estão sobrepostos numa foto da Igreja da Santíssima Trindade à esquerda e à direita da basílica de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

PÃO TRADICIONAL PORTUGUÊS
Broa, carcaça, pão de Mafra, padas, broa de Avintes

e pão Alentejano são as variedades de pão português
homenageadas nesta emissão filatélica dos Correios
Portugueses, disponível a partir de Abril em todo o país. A
emissão é composta por 4 selos com os valores de 0,32
euros - 0,47 euros - 0,68 euros e 0,68 euros. O design
gráfico é do Atelier Acácio Santos, Elizabete Fonseca
com base em imagens de Lemonnierfoto. A nova colecção
inclui, ainda, subscritos de primeiro dia, com valores de
0,55 euros e de 0,74 euros e pagelas a 0,70 euros.

50 ANOS DO
JARDIM BOTÂNICO
DA MADEIRA

Os carimbos serão
apostos nas
correspondências acima
indicadas no dia 30/04/
2010.

P R I M E I R A
MOSTRA FILATÉLICA
DA VILA DO GERÊS

Aposto no Edifício
da Câmara - Av. Manuel
Francisco da Costa -
Caldas do Gerês

FILAPEX 2010
Aposto na Junta de

Freguesia de Barroselas
- Rua da Estação, 165
Barroselas.

(2) ESPANHA
Dois selos de 0,34 euros e 0,64 euros dedicados à PRESIDÊNCIA ESPANHOLA DA UNIÃO EUROPEIA.
Um selo de 0,34 e dedicado ao BICENTENÁRIO DA CONSTITUIÇÃO.
Um selo de 2,75 euros dedicado às Catedrais de Plasencia.
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última

morada Rua Heróis da Pátria
(EN109)

n. 1857, Praia da Aguda
4410-001 Arcozelo VNG

telefone 22 753 29 88

body care depilações,
tratamentos de rosto,
tratamentos de corpo,
endermologia, cativação,
pressoterapia, fangoterapia, jet
bronze, massagens de
relaxamento, depilações a laser
hair style corte, brushing,
coloração, ondulações,
madeixas, extensões
make up maquilhagem noivas,
festas, caracterização,
permanente pestanas,
extensões pestanas

09:00h - 13:00h
15:00h - 20:00h
09:00h - 13:00h
15:00h - 19:00h
09:00h - 18:00h

horário
ter + sex

horário
qua + qui

horário: sáb

José Manuel P. da Costa
Serviço de Jardinagem | Lenha para Fogão de Sala

Mobiliário de Jardim | Casas em Madeira | Pedras Decorativas

ESTALEIRO: Rua da Lavandeira, 42 - EN109 (Junto à Flor do Norte)
4410-397 Arcozelo VNG | Telf. 22 753 36 00 | Fax. 22 762 50 95 | Telm. 91 970 14 85

www.jmcasasdemadeira.com | geral@jmcasasdemadeira.com

As figuras nacionais nos galardoados eleitos
pela Associação de Futsal Popular de Gaia deram
à 7.ª edição da Gala do desporto e cultura -
organizada por esta instituição - o natural brilho
das anteriores edições.

Neno, a primeira das figuras chegou com um
sorriso sempre bem disposto, conseguiu contagiar
toda a gente e abrilhantou a noite. Seguiram-se: o
dr. Domingos Gomes, Manuel Fernandes Silva
(jovem jornalista da RTP), Manuel José foi uma
das personalidades que subiu ao palco e elogiou
o prémio instituido pela associação que pouco
depois recebeu.

O jovem jogador de futebol das camadas jovens
Gilinho foi a revelação, entre outros prémios o
destaque vai para a solidariedade, prémio atribuído
à Associação Portuguesa Linfoma e Leucemia.

Caminhava-se para o intervalo e, com ele, o já
habitual convidado surpresa: o internacional
Ricardinho. O jogador de futsal do Benfica
agradeceu o convite e de poder conviver com as
gentes do desporto.

Antes da segunda parte foi servido um Porto de
Honra.

Na continuação do espectáculo foram
entregues os restantes galardões, refira-se o

Gala da Associação Futsal
Popular de Gaia juntou estrelas

mérito desportivo para Jesualdo Ferreira, técnico
do F. C. do Porto.

Entre os convivas saliente-se a presença de
alguns ilustres, como foi o caso de Rosa Mota,
José Mota, Orlando Duarte, também Manuel Sousa
e Leonel Pereira, representantes da Escolinha
Ricardo 10, entre outros.

Paulo Peres, em representação do vereador
do Desporto Mário Fontemanha, marcou presença
e aludiu ao facto da Associação ser jovem e estar
tão empenhada no desenvolvimento deste evento,
trazendo à gala o abraço do vereador gaiense.

A festa encerrou e no Cine Teatro Brasão - local
onde se realizou a gala - Raúl Martins, presidente
da associação, agradeceu a presença de todos e
mostrou-se orgulhoso pelos 12 anos de história
da instituição.

Nos patrocínios desta 7.ª gala estivera,
presentes Confeitaria Tina Doce, Lídia Florista e
SóGangas Moda.

Com cor e música, o espectáculo ainda teve as
actuações de: a jovem pianista Gabriela Caldeira,
uma rábula de revista à portuguesa: Manel e Lina,
assim como o grupo de dança de alunas 'All about
Dance'.

Raúl Martins

Premiados da 7.ª edição da Gala do
Desporto e Cultura da Associação

Futsal Popular de Gaia
Dedicação: Neca Matos
Colectividades: F. C. de Gaia
Dirigismo: Basílio Amaral Garcia
Cultura: Maestro Rui Massena
Carreira: Conjunto Pais & Filhos
Mérito Desportivo: Jesualdo Ferreira
Revelação: Gilinho
Prestígio: Neno
Modalidades Amadoras: Telma Monteiro, Joana
Vasconcelos e a equipa Futsal Feminina dos
Restauradores Avintenses
Solidariedade: Associação Portuguesa de
Linfomas e Leucemia
Empresa: Antiga Casa Pompeu
Imprensa: Manuel Fernandes Silva - RTP
Sociedade: dr. Domingos Gomes
Personalidade: Manuel José

Rábula de revista à
portuguesa: Manel e Lina

Manuel José

Ricardinho


