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Já estão abertas as inscrições para a Caminhada pela
Saúde - 2ª Caminhada da Unidade AVC do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, a realizar no
próximo dia 2 de Maio. O CHVNG/E volta a juntar a
Gaianima e a Câmara Municipal de Gaia para sensibilizar
a população a adoptar hábitos de vida saudáveis. As
inscrições para a caminhada de seis quilómetros, a realizar
no trajecto Afurada | Rotunda do Cais de Gaia | Afurada,

Caminhada quer juntar 2500
pessoas na luta contra o AVC

Gaianima (www.gaianima.pt), do e-mail
caminhada.avc@gaianima.pt e através do telefone 22 377
2440.

Pode ainda inscrever-se presencialmente no CHVNG/
E: Liga dos Amigos do Hospital de Gaia - Unidade I (Rua
Conceição Fernandes, V.N.Gaia); na Gaianima (Rua
Teixeira Lopes, 96, V. N. de Gaia), no Posto de Turismo
de Gaia (Cais de Gaia), na Sportzone do Arrábida Shop-

pretende juntar 2500 pessoas na luta contra um problema
que atinge uma pessoa a cada cinco minutos e que mata
dois portugueses por hora.

Até 27 de Abril junte-se ao Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho, à Gaianima e à Câmara Municipal
de Gaia na luta contra o AVC na 2ª Caminhada da Unidade
AVC do CHVNG/E - Caminhada pela Saúde.

O objectivo é juntar 2500 pessoas no trajecto Afurada
|Rotunda do Cais de Gaia | Afurada, em prol da adopção
de hábitos de vida saudáveis.

As inscrições podem ser feitas através do site da

ping e do Gaiashopping e no Virgin Active Health Club
(Av. Eng. Edgar Cardoso, V.N.Gaia).

O valor da inscrição é de 1• que reverterá a favor da
Liga dos Amigos do CHVNG/E. O levantamento dos kits
de participação deverá ser feita nos dias 30 de Abril e 1
de Maio, em frente à Sportzone do ArrábidaShopping.

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.

No passado dia 5, pelas 15 horas, tomaram posse os novos
corpos gerentes do activo e suplentes, do Centro de Dia "Saúde e
Vida de Valadares". Ao qual estiveram presentes os representantes
das colectividades, o pároco, o presidente da Junta de Freguesia e
a vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Gaia, Amélia
Traça.

Foram vários os discursos que enalteceram os corpos gerentes
cessantes desejando aos empuçados prosperidade no futuro.

O Presidenta da Direcção do Centro Jorge Soares, e o Presidente
da Junta de Freguesia Artur Gandra ouviram as palavras de opinião
da vereadora da Acção Social. Amélia Traça vai propor a vinda de um
técnico/a da Segurança Social para ver quais as obras necessárias
para que a Segurança Social comparticipe na funcionalidade do
Centro que bem merece ser apoiado, a ter em conta os utentes que
o frequentam, o qual tem tido boa funcionalidade com os apoios da
Câmara Junta de freguesia e outros.  A melhoria é a aposta dos
actuais corpos gerentes.

Na impossibilidade de estar presente o Comandante da
Esquadra, da P.S.P foi representado por dois agentes.

Manuel Augusto de Carvalho

Novos Corpos Gerentes do
Centro de Dia de Valadares

Amélia
Traça
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Editorialeditorial

Centro de Diagnóstico Médico
Dr. Lúcio Coelho

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

Av. da República, 831   l   4430-201 V. N. Gaia
Telefone 223 752 764 / 223 751 206 l Fax 223 744 510
cdm.luciocoelho@net.novis.pt

Sem Norte
No momento em que escrevo este texto (12 de

Abril) leio na primeira página do JN: "Norte foi a única
região a atrasar-se na Europa" na última década. A
informação no interior é clara e inequívoca: no nosso
país (e na Europa), o atraso estacionou pelas nossas
bandas.

Não é nada que não se soubesse já, não é nada
que, infelizmente, nos surpreenda. Mas o mais
lamentável é a desfaçatez com que a nossa classe
política, instalada como lapas no poder, enchendo
de quando em vez a boca com a palavra
regionalização, nada faz, antes pelo contrário, para
travar esta situação. Os nossos media, também não
ajudam muito. Dificilmente uma capa destas
apareceria num media da capital, ou numa televisão,
mesmo a do alegado "serviço público". O que vamos
ouvindo é um sem-número de comediantes e
opinadores do regime a irem brincando, muitas vezes
de forma desrespeitosa quando alguém a norte de-
cide denunciar esta situação. Foi o que há poucos
dias ouvi com um desses comediante do regime, ao
se referir à reacção do povo de Valença a mais uma
afronta do Ministério da Saúde.

Não há grande solução à vista. O país vai sendo
estiolado por uma política centralista, verdadeira
herdeira do salazarismo mais retrógrado, e o interior
- e o Norte em particular - voltam a ser referidos
novamente como a Província. Pobre país sem rumo
e sem Norte.

Artur Villares

Os rastreios visuais promovidos pela
GaiaSocial, em parceria com a Óptica Jorge
Oculista, registaram uma forte adesão dos
munícipes residentes nos empreendimentos
sociais.

Terminou o ciclo de rastreios visuais que
a GaiaSocial e a Óptica Jorge Oculista
promoveram junto da população residente
nos empreendimentos sociais D. Manuel
Martins, em Oliveira do Douro, Cavaco, na

GaiaSocial promove
rastreios visuais nos

empreendimentos

Afurada, Boa Nova, em Valadares, Alberto Mar-
tins Andrade, em S. Félix da Marinha, D. António
Ferreira Gomes, em Serzedo e Coronel Pinto
Simões, em Canidelo. A actividade superou
todas as expectativas dos promotores, tendo
em conta a forte adesão dos munícipes que
aproveitaram esta oportunidade de verificar,

gratuitamente, o estado dos seus olhos.
O rastreio permitiu aferir precocemente de

anomalias visuais e despistar doenças como o
glaucoma ou a degeneração macular.

De acordo com o resultado do exame, os
munícipes foram encaminhados para consultas
gratuitas na referida óptica para terem a
possibilidade de efectuar um exame mais
minucioso e dar início a eventuais tratamentos.

A realização desta actividade reflecte a

preocupação constante da GaiaSocial pela saúde
e bem-estar dos munícipes residentes nos
empreendimentos sociais e demonstra a
interacção com os parceiros sociais com
objectivos comuns no sentido de promover a
igualdade de oportunidades e reforçar as apostas
na coesão social.

No início deste mês faleceu Aníbal
Araújo. Amigo de longa data, o Comendador
pautou a vida profissional em nome da
causa da Imprensa Regional. E foi perante
ela que sempre defendeu os interesses da
liberdade de expressão local e na afirmação

Aníbal Araújo

das comunidades portuguesas além fronteiras. Proprietário de alguns títulos,
entre os quais se destacam o jornal A Voz de Azeméis e a revista Portugal, foi
na Direcção da União Portuguesa da Imprensa Regional que o Notícias de
Gaia com ele travou duras e boas batalhas para o melhor do sector. Perto de
completar 57 anos, Aníbal Araújo deixa obra feita e a saudade nos que com
ele partilharam bons momentos pelos cinco continentes do Mundo. À família
enlutada e aos restantes amigos, aqui ficam os devidos pêsames. Até sempre,
Aníbal.

A Direcção

siga-nos NOTÍCIAS
DE GAIA jornal



notícias de gaia
15.04.2010

pág. 4

O Serviço de Imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho lançou uma campanha de angariação de novos
dadores entre os colaboradores do Hospital. O objectivo é implementar
e consolidar a assiduidade e os níveis de auto-suficiência de sangue
que se registam neste Centro Hospitalar há mais de uma década. A
campanha está a decorrer e já contou com a dádiva do Presidente do
Conselho de Administração, João Ferreira, e da vogal, Maria de Barros.

Numa altura em que se verificam insuficiências nas necessidades
de sangue dos hospitais a nível nacional, o Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho lançou uma campanha interna, junto dos seus
colaboradores, com o objectivo de angariar o maior número de dadores
possível.

Aprovada e incentivada pelos órgãos de gestão do Centro Hospitalar
a Campanha já está em curso e contou com a dádiva do Presidente do
Conselho de Administração do CHVNG/E, João Ferreira e de Maria
Barros, vogal do CA.

Hospital lançou campanha interna para
angariar novos Dadores de Sangue

Maria Barros e João Ferreira
deram o exemplo

Meio ano após as eleições, o socialista José Carlos Cidade está no terreno.
Perdeu a junta da Madalena para Francisco Leite e para a coligação PSD-CDS/PP,
mas não vai deixar a actividade política activa.

Está na Assembleia de Freguesia local, mas isto não chega. 22 anos depois,
Carlos Cidade reabriu as portas da secção do PS da Madalena, depois de algumas
obras que serviram para recuperar o espaço.

Mas o mesmo não pretende ficar por aqui. O ex-presidente de junta está a
receber todos os madalenenses - aos sábados, entre as 10h e as 12h, na referida
sede - para continuar próximo dos fregueses, auscultar os problemas, criticas e
sugestões. Claro que não está sozinho. Todos os seis elementos socialistas da
assembleia local o acompanham nesta cruzada. Chama-se Gabinete de
Atendimento ao Madalenense e vai manter-se assim até, pelo menos, às próximas
Autárquicas.

Paralelamente, distribuiu mais de quatro mil exemplares de uma publicação
partidária de nome 'Madalena Socialista' e vai alargar os horizontes às novas redes
sociais. Esta última acção pretende atrair os jovens da freguesia, até porque o
socialista acredita " que um dos motivos para perder a junta deveu-se ao facto de
não termos muitos jovens".

O objectivo: "preparar 2013", esclareceu Cidade na reabertura da secção.
Com o espaço físico remodelado, o socialista pensa conseguir reunir muito mais
pessoas e "reconquistar a gestão da nossa freguesia".

O madalenense está convicto que "não dependem de mais ninguém”, se não
deles próprios, “para conseguir chegar ao poder na nossa freguesia".

Nos próximos meses, José Carlos Cidade vai organizar iniciativas muito
distintas, nomeadamente a recuperação do passeio-convívio dos militantes e
simpatizantes do PS da Madalena e, na segunda quinzena de Setembro, a 1.ª

Carlos Cidade quer manter
proximidade com madalenenses

C o n v e n ç ã o
Autárquica.

Na cerimónia de
reabertura da sede,
o ex-líder político
local contou com o
apoio dos
presidentes das
estruturas distrital e
concelhia do PS,
Renato Sampaio e
Eduardo Vitor
R o d r i g u e s ,
respectivamente.
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Munícipes
descobrem

Arquivo Municipal
No âmbito do projecto da GaiaSocial "Dá Vida aos Anos", um grupo de

idosos residentes no empreendimento Eusébio da Silva Ferreira, em Serzedo,
visitou o Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, em Gaia.

A directora do arquivo, Alda Themudo, recebeu o grupo de idosos para
uma visita às instalações deste equipamento municipal de cultura que está
prestes a comemorar o 1º aniversário.

Após uma breve retrospectiva histórica daquela antiga casa de família,
novecentista, e posteriormente Tribunal da Comarca de Gaia, Alda Themudo
convidou os visitantes a conhecer todas as valências do arquivo que, em 14
de Abril de 2009, foi baptizado com o nome da poetisa e escritora Sophia de
Mello Breyner.

O equipamento acolhe os arquivos da câmara e da administração do
concelho de Vila Nova de Gaia (1837-1936) e, ainda, os espólios privados
dos fotógrafos de Camilo José de Macedo, Casa Foto Neves e Casa Alegres,
bem como o acervo do Jornal "O Comércio do Porto".

O grupo visitou todas as valências deste equipamento cultural que está
aberto à população de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30, e dispõe
de salas de leitura específicas, gabinetes de trabalho, depósitos, ateliers e
laboratórios de conservação e restauro.

A visita terminou com a visualização do "Álbum de Memórias", através da
projecção de várias fotografias antigas que permitiram aos visitantes algumas
reminiscências do passado, tendo mesmo interagido na identificação de
locais emblemáticos do concelho de outrora.

Esta oportunidade de (re)descobrir identidades passadas de Vila Nova
de Gaia, bem como de privar com o espólio documental do arquivo municipal,
representou um momento único na vida destes idosos.

Esta iniciativa da GaiaSocial despertou um superior interesse do grupo,
tendo todos os participantes demonstrado uma enorme admiração e
entusiasmo ao longo da visita. No final, todos foram surpreendidos com a
oferta de um diploma e uma réplica da primeira página d' "O Comércio do
Porto" com a data de nascimento de cada participante.

Orgulhosamente munidos destes documentos, os visitantes tiveram ainda
a oportunidade de conviver à mesa de um lanche que foi servido na esplanada
do arquivo.

Esta actividade insere-se no âmbito do projecto "Dá Vida aos Anos" que a
empresa municipal está a implementar no empreendimento Eusébio da Silva
Ferreira, em Serzedo, e visa proporcionar à população mais idosa momentos
únicos de ocupação do tempo livre e de bem estar, numa lógica de promoção
da coesão social.

Os organizadores da Red Bull Air Race e o presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, estiveram reunidos mais de
três horas com o propósito de avaliar a proposta que visa o regresso do
evento ao Norte.

Segundo declarações do autarca de Gaia, há "a vontade por parte da Red
Bull em realizar alternadamente a prova entre Porto e Lisboa, num quadro
orçamental semelhante ao do ano passado".

Filipe Menezes referiu ainda a intenção da Red Bull de deslocar a prova
mais para poente, para a zona que fica entre a Alfândega do Porto e a Foz do
Douro. Para o presidente, esta decisão irá prejudicar as zonas ribeirinhas de
Gaia e Porto, sendo essas as zonas onde se encontram grande parte dos
"agentes económicos que lucram com este evento".

Na reunião foram ainda discutidas questões de segurança, questões
ambientais e questões orçamentais. Luís Filipe Menezes informou que a
Câmara tem o interesse em manter o Red Bull Air Race na Área Metropolitana
do Porto. No entanto, o Presidente coloca algumas reservas, como a
impossibilidade de deslocação para Poente, devido a essa zona ter sido
considerada recentemente como a primeira Reserva Ornitológica do País.

O autarca admitiu que se a prova não for realizada no cenário antigo não
interessa ao município pois não vale a pena "apoiar financeiramente uma
prova que não tem retorno, do ponto de vista da imagem da cidade, das
actividades económicas, da restauração, do turismo em geral, dos hotéis, e
de todos aqueles que têm a lucrar com esta realização".

A Gaianima, empresa municipal, está, no momento, a procurar
patrocinadores privados que permitam à Câmara de Gaia participar no evento.

Andreia Rocha

Menezes em
negociações com a

organização do Red Bull
Presidente da Câmara de Gaia luta pelos interesses dos
gaienses. Evento terá de manter-se no mesmo local

41º Aniversário do Clube
Recreativo e Cultural
Império de Vila Chã

Integrado nas comemorações do 41º Aniversário do Clube Recreativo e
Cultural Império de Vila Chã, (01-02-1969 / 01-02-2010) - Valadares, depois
duma reunião presidida pela Assembleia-geral do Clube, para aprovação
das contas e actividades de 2009 em que foram eleitos os Corpos Gerentes
para o ano 2010, em lista única afecta ao imperador Manuel Leite Alves dos
Reis, à qual preside desde 1990, em eleição após eleição sem oposição. A
Tomada de posse ocorreu no dia 3, com os seguintes elementos: Assembleia-
geral; Presidente Manuel Alves Monteiro; Vice-Presidente José Manuel Alves
Soares da Silva; 1º Secretário José Manuel Sousa Pinto Sá; Conselho Fiscal:
Presidente Artur António Duarte Loureiro; Secretário Lino Pereira da Silva;
Relator Sebastião Monteiro Gomes; Direcção: Presidente Manuel Leite Alves
dos Reis; Vice-Presidente José Manuel Pinto Soares; Tesoureiro José Manuel
Gomes Leite; 1º Secretário Manuel Augusto de Carvalho; 2º Secretário Eduardo
Severo Costa Carvalho; 1º Vogal Alfredo Guedes Costa; 2º Vogal Abel Jorge
Rodrigues das Neves. Presente um representante da Câmara Municipal de
Gaia, os presidentes da Assembleia e Junta de Freguesia de Valadares, da P.
S. P. e das colectividades. Manuel Carvalho

t. 223 700 574 / 6  | f. 223 700 576
noticiasdegaia@net.novis.pt

jornal notícias de gaia
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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

Na apresentação da sua candidatura disse:
"Em quatro anos transformámos promessas de
décadas em realidade… mas queremos mais e
melhor". O que é que quer?

Nuno Castro Chaves - Queremos continuar a
trabalhar na senda do desenvolvimento da
freguesia… Neste momento, continuamos a
transformar promessas de décadas em realidade.

É jovem. Advogado. Mas já
com currículo partidário de quase
duas décadas…

Nuno Castro Chaves é o rosto
político de Arcozelo. Hoje é líder.
A comunidade reconheceu o
trabalho e deu-lhe uma vitória.
Expressiva. Quase 60% dos
votos.

Arcozelo é uma das freguesias
mais típicas do município.
Freguesia de vila piscatória…
tradicional. Freguesia de centro
cívico… moderno. Freguesia de
santa do povo… que, na
realidade, não o é. Pelo menos a
igreja não a considera como tal.
E ainda… o mito 'às costas' de
ter uma gestão rica à custa da
devoção….

Tem um sonho antigo: o novo
Quartel da GNR. E acredita que
dentro de pouco tempo deixará
de ser apenas um sonho….

O NG esteve à conversa com o
social-democrata que acredita na
equipa que lidera em Arcozelo.

Quartel da GNR em Arcozelo
já não é uma miragem

Vou dar-lhe só três exemplos: o asfaltamento e a
remodelação do centro da freguesia - que para
nós é muito importante já que estamos a dignificar
este centro cívico, quer em termos de passeios e
mobilidade dos cidadãos, que conseguimos impor
há cerca de meio ano. Por outro lado, na semana
passada, estivemos a negociar com a câmara e o
Ministério da Administração Interna o novo Quartel
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* Sementes de hortaliças * Flores e pastos
* Sementes híbridas para culturas em estufas
* Relvas especiais para parques desportivos

* Máquinas de cortar relva * Aspersores de rega
* Utensílios para jardinagem * Jovens plantas

A Sementeira
Rua Mousinho da Silveira, 178
4050-416 Porto - Portugal
Telf:+351 222 073 357
Fax: +351 222 073 359

www.asementeira.pt

Since 1933

Loja e Armazém
Rua  Pedrinhas Brancas, 555

Grades Verdes
4405-118 ARCOZELO

Telf. 227 532 520
Fax. 227 532 521

PADARIA
FLOR DA AGUDA

Fabrico Próprio e
Diário em

Forno a Lenha

Todo o tipo de Pão
Confeitaria - Pastelaria

Especialidades: Padas de Cereais | Broa de Milho

Avenida Jorge Correia, 67
4410-341 ARCOZELO

Telef. 227 623 978

da GNR. Já foi definido o local e há a promessa de
que, ainda durante este mandato seja uma
realidade. O terceiro exemplo é a reabilitação
costeira da zona da Aguda, para permitir que
aquela zona da freguesia esteja hoje com espaços
pedonais com qualidade e áreas bem orientadas
do ponto de vista urbanístico. São exemplos de
situações de décadas que estamos a solucionar.
Também conseguimos, neste pouco tempo,
asfaltar algumas artérias da freguesia e que
estavam em muito mau estado. Tudo o que fizemos
é a demonstração que, efectivamente,
permanecemos a seguir uma linha de rumo de
continuidade na busca da concretização de alguns
projectos que para nós são estratégicos e que são
sonhos… que temos a certeza que com trabalho e
o apoio da câmara se vão tornar realidade.

O sonho da GNR é o sonho deste mandato?
É. Em Arcozelo, a GNR faz parte da identidade

da própria freguesia porque já está aqui instalada
há muitos anos. Para além disso, o posto da GNR
é da junta e está francamente em muito mau estado.
Tive a oportunidade de acompanhar o comandante
distrital do Porto e ele realmente reconheceu que
é um dos postos do país que está em muito mau
estado. A junta tem tentado auxiliar em pequenas
obras e reparações, mas são sempre meramente
paliativas. Um quartel de qualidade, posicionado
no centro da freguesia, vai ser uma possibilidade
que para nós é muito importante.

E vai mesmo manter-se no centro da
freguesia?

Sim. Felizmente que Arcozelo tem essa
possibilidade. Neste momento, há no centro cívico
todo um conjunto de infra-estruturas públicas que
constituem uma mais-valia. Conseguimos trazer
os Correios para aqui. Temos o centro social, o
centro de saúde - que é um edifício modelar -, os
serviços da junta, a componente religiosa, o
cemitério, a Associação Portuguesa de Folclore, o
Instituto Piaget, o Centro de Reabilitação
Profissional de Gaia e, agora, a GNR irá ocupar os
terrenos do antigo bairro Maria Adelaide. Este
bairro foi demolido por força do projecto de
realojamento no empreendimento de habitação
social Mota Amaral. Este terreno está livre e é
mesmo aqui ao lado da junta. No futuro teremos

a fonte essencial de rendimento da junta e por
várias razões. Em primeiro lugar porque em termos
orçamentais não o são. Têm um valor percentual
significativo mas não é o valor mais importante em
termos de receitas. Por outro lado, não podemos
esquecer que uma parte muito substancial - para
não dizer que é quase a totalidade - do dinheiro
proveniente das dádivas da capela-jazigo é
absorvido por todo o conjunto de equipamentos e
de oito pessoas restritas que temos à volta do
fenómeno da santa. E por último, não podemos
esquecer que o fenómeno da Santa Maria
Adelaide, do ponto de vista financeiro, tem
progressiva e paulatinamente decrescido. É uma
imagem que no passado possa ter feito algum
sentido, mas no presente não. Aliás, a nossa junta
continua a ter uma despesa corrente muito elevada
- por força dos encargos que tem com o pessoal, e
que está fortemente dependente das receitas
provenientes do Estado e do município. Ou seja,
financeiramente esta é uma junta de acordo com
as juntas urbanas do concelho de Gaia.

Quais são as medidas que Arcozelo pretende
lançar para ajudar as famílias mais carenciadas
da freguesia?

No domínio da área social acho que temos tido
um papel muito interventivo. Constatámos que
aquilo que era feito no apoio às famílias
carenciadas era muito limitado, mesmo com o
protocolo com o centro social e as vicentinas que
prestavam cuidados imediatos aos casos que
identificávamos como mais gritantes. A dada altura
decidimos ter intervenção mais activa e lançámos
um programa chamado Arcozelo Solidário. Uma
experiencia notável. Constituímos bolsas de apoio
alimentar, com bens de primeira necessidade, para
15 famílias que estavam sinalizadas no nosso
Gabinete de Acção Social como situações
claramente de carência económica. Foi uma
experiencia muito positiva. Definimos sempre que
essa bolsa fosse temporária. Renovável, ou não,
ao fim de três meses…

Está a falar de um cabaz alimentar…
Exactamente. Ao fim de três meses aconteceu

mais um equipamento
público no centro da
freguesia.

Há quem diga que
esta é uma junta fácil
de gerir - devido à
localização da Santa
Maia Adelaide e de
todas as oferendas
que revertem em seu
nome. Como reage a
este comentário?

Esse é um
comentário a que já
estou habituado. Esta
junta tem
efectivamente a
particularidade de ter
uma receita
extraordinária que são
as dádivas. No entanto,
esse comentário não
c o r r e s p o n d e
inteiramente à verdade
porque as dádivas não

Posto actual da GNR
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Ninguém em Portugal vende mais imóveis que a REMAX.
Somos a melhor empresa para quem precisa de vender,

comprar ou arrendar! Mais ainda, somos a melhor empresa
para trabalhar em Portugal! Estamos na Praia da Granja

prontos para o(a) receber.

Tel. 227 534 986/7 | Fax. 227 534 988 | email: best2@remax.pt
www.remax.pt/best2

que renovámos
pessoas. Constatámos
que ao fim desse tempo
havia famílias que
a p r e s e n t a v a m
m e l h o r i a s ,
conseguindo por vezes
um emprego, deixando
de ter necessidade
desse apoio. Permitiu-
nos socorrer outras.
Tem sido um projecto
dinâmico. Esta é uma
vertente activa que nós
lançámos e estamos a
ter algum sucesso.

Foi lançado
quando?

Em Setembro.
Oferecemos 15
cabazes de bens
essenciais. Para além
do tradicional cabaz de
Natal que também
distribuímos. Depois

Prótese removível
Acrílica | Esquelética

Prótese Fixa
Coroas | Pivot/Ponte

Ortodôncia
Aparelhos removíveis

Laboratório de Prótese Dentária do Corvo

Rua Dr. Joaquim Morais Júnior, n.º 193 / 203 / 205
Zona Industrial da Rainha

4410-066 SERZEDO VNGaia
Tel: + 351 227 532 723

+351 227 531 896
Fax: +351 227 846 248

Email: geral@cvtrans.pt

Travessa  de  Chãos  Velhos,  n.º 216
4410-443   ARCOZELO   VNGaia

Tel: + 351 227 532 723
+351 227 531 896

Fax: +351 227 846 248
Email: geral@cvdecor.pt

temos também um papel muito activo no Gabinete de Acção Social que
procura sempre sinalizar situações sociais, quer ao nível de habitação - que
nós tentamos encaminhar para a Gaiasocial -, ou também situações que nos
preocupam, como por exemplo a violência doméstica, desemprego e apoio
escolar. Também na vertente social, não tanto do aspecto que focou das
famílias carenciadas, temos uma grande preocupação com o nicho que
pessoas que deixou de trabalhar, ou está na reforma, e por isso lançámos o
projecto Ginástica para a Terceira Idade. Ao todo, 200 pessoas que duas
vezes por semana dedicam-se ao desporto no Pavilhão de Arcozelo. Tem
sido um projecto notável, com uma adesão e um impacto social muito grande.

Capela
Santa Maria

Adelaide
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FILTROS PARA AR CONDICIONADO
E VENTILAÇÃO

Rua do Eirado, 119
4410-429 ARCOZELO VNG

Telf. 227 539 698
Fax. 227 539 722

Email: geral@allows.com.pt

"Quebra-mar tem de ser remodelado"

Todos os anos há um tema que faz correr
muita tinta nas páginas dos jornais: o Quebra-
mar. Como está a situação dos pescadores da
Aguda?

A junta tem um papel meramente interventivo.
No final do ano passado, conjuntamente com os
pescadores, promovemos um diálogo com o autor

Av. Jorge Correia, 888 |
4410-342 ARCOZELO VNG

MARCAÇÕES PELOS
TELS. 227 530 747

969 575 554 / 916 392 171

ENCERRA AOS SÁBADOS
À TARDE

do projecto e o Parque Biológico, entidade que
supervisiona esta questão. A comunidade
piscatória ficou a conhecer as dificuldades que
o autor do projecto não contava quando o
elaborou. Houve esse reconhecimento. E
houve a disponibilidade do autor do projecto
para encontrar soluções para minorar o que
estava feito. Reunião esta que lamentei a
ausência do INAG, apesar de ter sido convidado.
Entretanto, havia a questão - essa sim urgente
- da remoção de areias para as saídas de barcos.

Mas isso só resolve a curto
prazo…

Entretanto, sei que a Câmara de
Gaia fez contactos com o Ministério
do Ambiente. Neste momento, há
uma intenção de remodelar o
projecto; estamos nesse ponto. Há
uma intenção. O Ministério do
Ambiente, mediante a pressão da
autarquia, está interessado em tentar
resolver a situação. É obvio que esta
é uma questão que nos preocupa. A
solução não teve o efeito que
merecia. A comunidade piscatória tem
dificuldade em exercer a sua
efectividade.

"O meu trabalho é
reconhecido"

Ainda durante a apresentação da
sua candidatura apelou ao
"envolvimento de todos nesta luta
porque os adversários têm duas
armas: a calúnia e a mentira". A

votação que os eleitores lhe deram em Outubro
foi a resposta às calúnias e às mentiras?

Sim. Penso que sim. No discurso da tomada de
posse referi que a percentagem que tivemos foi
francamente positiva…

Foi superior ao anterior mandato…
Exactamente. Alargámos o número de

mandatos e estivemos próximo dos 60%. Foi a
demonstração cabal de que as pessoas, por um
lado, reconheceram o mérito do nosso trabalho
nos últimos quatro anos e que, por outro, foram
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Restaurante
SANTIAGO

SERVEM-SE
REFEIÇÕES
PARA FORA

Telefone: 227 620 714
R. Olivia Teles n. 9/13 | 4410-132 Praia da Granja

ESPECIALIDADES
| arroz tamboril
| bacalhau à casa
| lombo de boi no espeto
| arroz de pato à antiga
| cabritinho assado no forno

DOMINGOS OLIVEIRA
GONÇALVES, LDA.

aço inox | cobre | latão

Rua Fernando Guedes Oliveira, 602 | 4410-417 Arcozelo
Tels. 227 624 377 | Fax: 227 538 534

doginox@gmail.com
www.doginox.com

RUI DAS CHAVES

Rua do Corvo n.º 580 | 4410-439 ARCOZELO

ASSISTÊNCIA 24 HORAS - 916 602 015

Chaves | Fechaduras | Cofres | Alarmes

Rua das Pedrinhas Brancas, 560 | 4410-365 ARCOZELO VNG
Fax. 227 457 124 | Telm. 918 517 310 | 916 365 303

Email: maedaguaserralharia@sapo.pt

Caixilharia
Aluminio com e sem corte térmico | Vidros

Serralharias
Inox, ferro | Portões seccionados e automatismo

serralharia civil, Unipessoal, Lda.

AUTO QUINTINO

R. do Morangal, 184 | 4410-385 ARCOZELO
AUTO S. FÉLIX - Telem. 917 233 193

Reparações Gerais em
todas as marcas de

automóveis

Restaurante ZIZI

Rua do Mar - Praia da Aguda
4410-332 Arcozelo VNG

Telefone: 227 620 728
Fax: 227 628 867

Encerra à Segunda

marisco sempre fresco
especialidade: peixe fresco

em frente ao mar

capazes de desvalorizar uma campanha muito
forte de ataques dessa natureza. Agora, a esta
distância vejo as questões com mais clareza, mas
na altura deixaram-me bastante magoado.

Sente que este é realmente o seu mandato?
Não. Já considerei o anterior o meu mandato.

Mas o anterior mandato não foi ganho por si
enquanto cabeça de lista…

Eu faço parte deste projecto há 12 anos. No
anterior mandato assumi-o já que fazia parte
integrante dele. Por isso tinha a legitimidade de
quem estava aqui há 12 anos, sentindo-me capaz
de assumir os destinos da freguesia e suceder ao
dr. José Guilherme Aguiar.

Mas neste surge como cabeça de lista e ainda
aumenta a votação…

Sim. Mas defendo sempre a ideia que esta
política autárquica que temos em Arcozelo é fruto
de uma perspectiva de continuidade. Não acho que
haja aqui uma situação de maior ou menor
legitimidade. O que eventualmente pode existir, do
ponto de vista pessoal, é que a população de
Arcozelo reconheceu que fui capaz de dar essa
continuidade. O que sinto neste momento é houve
esse reconhecimento de que fui capaz de dar
continuidade a este projecto político, mas também
que tudo o que introduzimos de novo - que passou
pela proximidade com a população, pelo retomar
de algumas iniciativas importantes e inaugurar
projectos - tiveram impacto público e efeito.
Reconheço que nesta altura a legitimidade é a
mesma e que vejo também um reconhecimento

público acrescido da população.

"Unidade do PSD Gaia é um exemplo"

E sente-se parte integrante do 'Partido de
Gaia' que Luís Filipe Menezes incitou durante as
últimas Autárquicas?

Completamente. Por várias razões. Sou
militante há quase 20 anos. Fiz parte da JSD. Fiz
parte do núcleo do PSD de Arcozelo. Neste
momento faço parte da distrital do PSD-Porto. Estou
sempre solidário com a concelhia e naturalmente
com o projecto político que sustenta a equipa
autárquica em Gaia. Aliás, acho muito importante
o que se passa em Gaia. Esta votação e o resultado
do dr. Passos Coelho é bem a demonstração que
o PSD em Gaia está a viver um ambiente de grande
unidade e de grande motivação. Os resultados
indiciam que as pessoas partilharam e
comungaram das mesmas ideias e empenharam-
se activamente para que o dr. Pedro Passos
Coelho fosse eleito. Portanto, nesta perspectiva,
estou solidário e acho sinceramente que o PSD
em Gaia é uma marca para o partido ao nível
nacional.

Em termos profissionais é um homem ligado
às leis. E na junta? Qual é a área que gosta mais
de trabalhar?

Há duas ou três áreas que gosto muito. A so-
cial, porque sempre foi um pelouro que quis
manter. Interesso-me pelos problemas e procuro
sempre estar dentro dessa temática. Também
gosto do desporto. São as áreas onde focalizei os
pelouros. Mas muito importante para mim enquanto

presidente da junta é ter a disponibilidade para
lidar com as situações do quotidiano das pessoas.
Acho que é muito importante esta proximidade que
é muito absorvente. E por outro lado, a coordenação
de todo o trabalho autárquico. Este ano, a minha
equipa tem sido uma surpresa muito agradável e
notável. Tem sido muito homogénea. As pessoas
que estão nos pelouros têm mostrado muita
aptidão para essas mesmas áreas. Eu gosto
também de estar disponível para coordenar tarefas
com as pessoas.

Uma última questão: Arcozelo é a freguesia
da Santa Maria Adelaide, das praias ou dos
pescadores?

Acho que Arcozelo tem a felicidade de ter essas
três vertentes. E essas três vertentes fazem parte
de um conjunto da identidade de Arcozelo,
tornando-a numa freguesia única do concelho de
Gaia.

Tânia Tavares
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TODO O TIPO DE ROLOS DE PINTURA

Rua Norton de Matos, 753 | 4405-671 Gulpilhares
Telef. 227 537 310 | Fax. 227 537 319

Rua do Lameiro Novo, nº 117
Telefone/Fax: 22 7530994

Tlm. 93 753 0994
E-mail: lm-contas@netcabo.pt

Luis Mendes
Serviços de Contabilidade

e Informática, Lda

A procissão é o auge da Festa em honra de
Nossa Senhora dos Remédios. Celebra-se na
segunda-feira logo após a Páscoa.
Tradicionalmente, esta é uma romaria muito
concorrida. Reúne visitantes de vários pontos
do país que, religiosamente, visitam Arcozelo
nesta altura.

E este ano não foi excepção, Nem mesmo
o sol e o calor intenso demoveram os fiéis de
ver passar a santa devota e respectivos
andores. Muita juventude mostrou-se do lado
da igreja, ao contrastando com o se costuma
pensar.

Com cariz muito religioso, a festa serve
também de motivo para uma visita ao museu
da Santa Maria Adelaide. Para rezar, para 'pagar
promessas', ou mesmo para ver e comprovar
que ela ainda ali está. Mas há outros motivos
de interesse. As tradicionais farturas e os
divertimentos servem para completar os gostos
de muitos visitantes.

Este ano, no entanto, a festa teve um
apontamento diferente. Vieram a público
notícias de desavenças entre a junta e alguns
empresários dos chamados 'carrosséis'.

O presidente da junta, Nuno Castro Chaves,
contextualizou a questão e explicou o que
aconteceu…

Os empresários dos divertimentos têm tido
uma luta pública, porque, neste momento, é
uma actividade que tem sido altamente
fiscalizada e regulamentada. Para além disto,
esta era a primeira romaria com impacto depois
de toda a nova regulamentação. Arcozelo
acabou por ser o palco, por azar, destas
circunstâncias. Isto é, os empresários desta
actividade estão profundamente preocupados
e mesmo desgastados com o que estava a ser
regulamentado e legislado…

O que me está a dizer é que apareceram
novas regras e eles tiveram de fazer
investimento financeiro para responder à
nova regulamentação?

Exactamente. Eles tiveram uma luta com o
Governo relativamente às novas regras. E
Arcozelo sofreu por consequência este 'mau

entregas ao domicílio

Rua do Corvo, 639
4410-439  ARCOZELO VNGaia

Tel.: 227 536 500 | Fax: 227 536 509

Rua Clube Futebol de Serzedo ,22
4410 - 017  SERZEDO VNGaia

Tel.: 227 621 004 | Fax: 227 620 282

Telemoveis
919 775 525 | 919 775 526

919 775 529

Email: placo@net.novis.pt

FUNERAIS - TRANSLADAÇÕES -
CREMAÇÕES

para o país e estrangeiro
ARCOZELO - GAIA

FUNERÁRIA DE J. GOMES, LDA.

Festa da Nossa Senhora dos Remédios
ambiente' que se instalou na classe. E o que
aconteceu? Nós estabelecemos as regras,
existe um regulamento com as taxas e
também a duração das festividades. A dada
altura houve várias reuniões onde
afirmámos que não iríamos abdicar de
mexer nas taxas, já que, tendo em
consideração o decréscimo económico,
estão em vigor há quatro anos. Por outro
lado, havia a hipótese de a festa se estender
por mais uma semana. Entendemos que
esse alargamento não era favorável devido
ao impacto que afectava nos moradores e
na mobilidade do centro da freguesia. Não
faria sentido esse prolongamento, já que
prejudicava a actividade económica e so-
cial. Isto teve como consequência uma
atitude que diria incompreensível por parte
destes empresários. Tiveram atitudes de
agressividade e desordem pública que nós
repudiamos, quer na autarquia e membros
do executivo da junta e inclusive com outros
comerciantes que estavam aqui para a festa.
Criou-se aqui um clima de grande
insegurança e instabilidade. Este clima não
era bom. Entendemos também que esta
festa, para além da inegável matriz religiosa,
também tem grande impacto social, sendo
que os divertimentos também fazem parte
desta realidade. Por este motivo,
entendemos que era importante estabelecer
uma plataforma de entendimento com a
associação que representava os
empresários dos divertimentos.
Conseguimos um acordo. Eles
reconheceram e pediram desculpas à
autarquia pelo comportamento de
desordem pública e desacato provocados
por alguns desses empresários. Nós
mantivemos as taxas. A única situação
alterada foi a permissão do prorrogamento
da festa por mais um fim-de-semana, mas
num espaço limitado indicado por nós e que
não afectasse a mobilidade e a tranquilidade
dos moradores. E foi uma óptima solução
que serviu para ambas as partes. A freguesia
acabou por ter uma festa com a normal
dignidade e beleza dos outros anos.
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A nova unidade de triagem automática de resíduos
permite o tratamento de 3,5 toneladas/hora de
plásticos e metais. Este investimento de cerca de 2,2
milhões de euros permite uma resposta mais eficaz
às necessidades dos concelhos sobre os quais actua,
concretamente Vila Nova de Gaia e Santa Maria da
Feira.

O presidente do Conselho de Administração da
Suldouro destacou a importância da recolha selectiva
e falou sobre a importância da sensibilização para
políticas ambientais. Nuno Pinto referiu ainda a
problemática da nova localização do aterro, pois a ac-
tual residência está no limite da capacidade. No
momento existem nove localizações possíveis e o

Suldouro inaugura
Estação de Triagem

Automática
Nova estação representa "inovação e desenvolvimento na área da gestão dos
resíduos sólidos"

presidente da Suldouro proferiu que esta deverá ser
uma decisão tomadas por todos visto este ser um
tema do interesse de toda a população.

O secretário de Estado do Ambiente também
acompanhou de perto a inauguração. Humberto Rosa
afirmou que "entende a sociedade através da forma
como esta trata os seus resíduos", referindo o notável
progresso que Portugal tem tido nesta área.

O governante socialista destacou ainda a
importância de olhar para o resíduo como fonte de
investimento.

No final da cerimónia foi inaugurada a nova unidade
de triagem e seguiu-se uma visita guiada pela
Suldouro. AR

"Vivendo os valores" é o nome do ovo vencedor
da Egg Parade, de acordo com a decisão do júri reunido,
na passada sexta-feira, na Casa da Cultura de Gaia/
Casa Barbot.

Integrado pelos artistas plásticos Filipe Rodrigues
e Otília Santos e pela arquitecta Cristina Costa, da
Câmara Municipal de Gaia, o júri analisou os cerca de
50 ovos participantes na edição deste ano da Egg
Parade, representando cerca de 30 estabelecimentos
de ensino do concelho, os quais estão já expostos ao
público no GaiaShopping desde o fim-de-semana.

Tendo em conta factores como criatividade, técnicas
artísticas, actualidade da mensagem e outros, a vitória
recaiu sobre o ovo trabalhado pelo Núcleo de Ensino
Básico 3º ciclo do Colégio Internato dos Carvalhos.

O 2º lugar foi atribuído a "Energias - O Futuro
Renovado", do Colégio do Sardão - 3ºB, e o 3º ao
"Ovo d'Ouro no País das Maravilhas", do
Agrupamento Vertical de Escolas de Oliveira do Douro
EB 2/3 Escultor António Fernandes de Sá.

Como habitualmente, o júri escolheu ainda dois
ovos para menções honrosas, sendo a 1ª para o
"H1N1" da E B 2/ 3 da Madalena e a 2ª para "Diálogo
no Planeta Terra - Preservação/ Destruição", do
Agrupamento de Escola Dr. Costa Matos - Escola
EB 2/3 Teixeira Lopes.

Os 50 ovos gigantes da Egg Parade 2010 estão
expostos nas zonas de circulação do GaiaShopping
até 12 de Abril, sendo a exposição posteriormente
transferida para a Casa da Cultura/Casa Barbot, de
15 e 30 de Abril.

Esta é a terceira edição da Egg Parade, iniciativa
lançada pelo Pelouro da Cultura de Gaia com o
objectivo de sensibilizar os jovens para o consumo
de cultural e a criatividade artística.

siga-nos
NOTÍCIAS DE GAIA jornal

Valores e
criatividade
ganham Egg

Parade
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O meu
livro…

A ideia de escrever o último conto nasceu
da conjugação de dois factores importantes:
a leitura de um livro de Harold Pinter (a quem
dedico o conto) e a entrevista que o escritor
Ian McEwan deu por ocasião do lançamento
do seu último livro.

Um falava da prepotência da actual
grande potência mundial e, este último, de um
sector da população apoiante da direita
americana que se manifestou, ao que parece,
ruidosamente contra o presidente americano
Barack Obama. Aliei a opinião dos dois e a
ideia rasgou-me como um relâmpago fere o
céu tempestuoso e pouco a pouco começou
a tecer-se a estória na minha cabeça como
uma manta.

É uma narrativa curta que coloca a
possibilidade de, num futuro mais ou menos
longínquo, poder essa nação ser tomada por
uma política de extrema-direita e todas as
consequências que para a mesma e para o
mundo daí resultariam. Juntando mais uma
ou outra informação e misturando tudo com a
flexível cola da imaginação surgiu a pequena
estória.

Esta pretende de uma forma crua mostrar
todos os perigos que a escolha de uma
política errada e das pessoas erradas podem
fazer a uma nação, seja ela qual for. Não
está em jogo uma determinada identificação
uma vez que ninguém, nem nada, está livre
de que tal lhe aconteça. Já aconteceu antes
a outras nações, nada indica que alguma
esteja livre de lhe acontecer o mesmo! A
política tem a ver com as pessoas e as ideias
que as movem.

Assim, elas escolhem a política que mais
lhes convém aos seus interesses começando
a agir de acordo e defendendo-se com ela.
Como? Arranjando pretextos que levam ao
uso da mesma.

Sempre dei mais atenção à pessoa do
que à política porque são aquelas que fazem
a política! Assim como procuro sempre
descobrir o homem por trás dos cientistas,
escritores, etc.. E não estou só! Diz McEwan
numa entrevista que "Na ciência, como na
literatura, há alguns homens e mulheres
brilhantes, mas isso não faz deles pessoas
particularmente simpáticas. Há escritores
maravilhosos com opiniões terríveis. Temos
de saber viver com isso e, de certa maneira,
arranjar uma forma de contornar a questão."
Fala o homem tolerante.

Eu não consigo conceber isto: como é que
se pode escrever algo que a pessoa não é?
Assusta-me. É por isso que procuro sempre
descobrir a pessoa por trás de cada
designação. E, na minha curta experiência,
nas aventuras da escrita, entre outras, já tive
oportunidade de encontrar uma pessoa que
já obteve alguns prémios literários mas,
depois de o conhecer, posso afirmar, tomando
a liberdade de usar a palavra empregada
por McEwan na sua entrevista que, a partir
daquele momento, passei a "contorná-lo"!
Para sempre!

Isabel Nascimento

Crónica do tempo
que passa

* Júlio Martins

‘Páscoa 2010’ já passou
Durante a semana da Paixão o (mau)………..

tempo parecia apostado em denegrir o Dia de
Páscoa. Mas desta vez enganou-se: as opas
encarnadas e brilhantes, vestidas pelos homens dos
Compassos ainda brilharam mais durante todo o dia
da festa da Páscoa 2010.

A festa da Páscoa, contada na Bíblia é anterior a
Cristo e até mesmo ao povo Hebreu - segundo
Bruna Pereira.

O Povo Pagão já comemorava a festa da
passagem, durante a mudança de estação para o
início da época das colheitas.

"A festa da libertação". É assim que padre Garrido
vê a Páscoa. O padre da Igreja de Nossa Senhora
do Carmo dos Carmelitas, no Porto, fala deste marco
para a vida dos cristãos que nasce como celebração
da saída do povo de Deus do Egipto, onde era
escravo. Mas esta é apenas uma das "Páscoas". Já
que o Padre Garrido descortina três delas dentro de
uma só festa.

A primeira é a Páscoa Judaica, em que "O povo
judeu permaneceu algumas centenas de anos no
Egipto, numa vida reduzida à escravidão e depois
atravessou o Mar Vermelho, dando-se a libertação
do povo de Deus. Os judeus começaram a celebrar
a Páscoa em liberdade quando chegaram à Terra
prometida, a Palestina".

A segunda Páscoa é a de Cristo, que "morreu,
foi encerrado no túmulo, mas ressuscitou com vida
gloriosa do Pai e foi anunciado por Maria Madalena"

e a terceira é a Páscoa dos cristãos, que "geralmente
é conotada com o baptismo, a vida nova em Igreja".
Quando nos tornamos cristãos passamos a viver
em Cristo e devemos viver, perdoar, sofrer e morrer
como Ele", diz o padre.

Na Páscoa é celebrada a passagem da morte
para a vida, da escravidão do pecado para a
liberdade da vida eterna. Na quinta-feira santa, um
dia antes da sua paixão, Cristo instituiu a Eucaristia,
transformando o Pão e o vinho no seu próprio corpo
e sangue. Além disso, o próprio Jesus transforma-
se no novo cordeiro que é imolado para o perdão
dos pecados da humanidade e que dá a
Ressurreição para a vida eterna.

A Páscoa celebra-se já no sábado à noite, na
chamada Vigília Pascal, onde se liam passagens da
Bíblia e onde noutros tempos se celebravam os
baptismos, "como símbolo da incorporação da vida
em Cristo e na sua Igreja".

No domingo há a explosão festiva da Páscoa
com os sinos, os cânticos e as flores. Há terras em
que se faz a Visita Pascal com o pároco que vai às
casas das pessoas anunciar a Páscoa (como Maria
Madalena anunciou que Jesus saíra do Túmulo).
Nesses locais há várias tradições como o beijar a
cruz, a bênção dos afilhados aos padrinhos e as flores
deitadas no chão para marcar as entradas das casas
que querem receber a Visita Pascal.

*(Jornalista - CP 483)

É de Gaia o cantor que melhor exprime o
ritmo latino em Portugal.

Com um percurso de 20 anos de carreira,
Jorge Martinez tem mostrado uma boa per-
formance nos shows e editado trabalhos de
relevo para o panorama musical português.
Ainda assim, merecia um maior
reconhecimento por parte dos media e dos
promotores musicais da nossa praça. Isso não
o impediu de conquistar uma legião de fãs
que ao longo dos anos o têm seguido.

Com uma demonstração versátil de
reportório a sua performance é sempre uma
surpesa. Muito actual, ao jeito romântico com
vertente latina. Gaia tem uma oportunidade e
ver e ouvir um conterrâneo no 'top' musical.
Quer 'top' ou não…

Jorge Amaral

Martinez
o latino
de Gaia
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CARTÓRIO NOTARIAL
EXTRACTO

Notária Lic: Carmen Maria Coelho
Mota Neves

Rua Álvares Cabral, n.º 54
2.º andar sala 24

4400-017 Vila Nova de Gaia

CERTIFICO para efeitos de publicação que
por escritura de justificação lavrada neste
Cartório, em cinco de Novembro de dois mil e
nove, exarada de fls. 19 a fls. 20 verso do livro
de notas para Escrituras Diversas número 149
- A, na qual JORGE GONZAGA DOS SANTOS,
NIF 134 009 304 e mulher MARINHA
FERNANDES DE SOUSA, NIF 142 561 240,
casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, naturais, ele da freguesia de
Sandim, ela da freguesia de Crestuma, ambas
deste concelho, residentes na Travessa
Número 3 do Módicus, n.º 31, da dita freguesia
de Sandim, declaram que são donos e legitimos
possuidores, com exclusão de outrém, do
seguinte imóvel:

Prédio urbano - terreno destinado à
construção urbana, sito na Travessa Número
três do Módicus, freguesia de Sandim,
concelho de Vila Nova de Gaia, com a área de
duzentos e dezassete vírgula setenta metros
quadrados, a confrontar do norte com Maria
Leonor da Silva Gomes, do sul com David
Guedes Ferreira Novo, do nascente com a
Travessa Número Três do Módicos e do poente
com António da Mota Melo, não descrito nas
Primeira e Segunda Conservatórias do registo
Predial deste concelho, inscrito na matriz sob o
artigo P 2.868 com o valor atribuído de dez mil
euros (10.000,00 EUROS).

Que são detentores de qualquer título for-
mal que legitime o domínio do referido prédio o
qual adquiriram, por compra verbal, em data
imprecisa de mil novecentos e oitenta, feita a
Fernando Ferreira do Couto e esposa, Cândida
Augusta da Silva Neves, residentes que foram
no Lugar do Calvário, freguesia de Sandim,
deste concelho, não tendo sido outorgada a
respectiva escritura de compra e venda, nem a
podendo outorgar agora ter falecido os
vendedores.

Que, não obstante isso, sempre se têm
mantido na posse e fruição do indicado prédio
há mais de vinte anos, tratando-o, fazendo
benfeitorias, pagando os respectivos impostos,
administrando-o com ânimo de quem exercita
direito próprio, de boa fé por ignorarem lesar
direito alheio, pacificamente porque sem
violência, pública e continuamente, com o
conhecimento de toda a gente e sem qualquer
interrupção ou oposição de quem quer que seja.

Que, dadas as enumeradas características
de tal posse e domínio, adquiram o mencionado
prédio por USUCAPIÃO, que invocam,
justificando o seu direito de propriedade para
efeitos de primeira inscrição no Registo Pre-
dial, dado que esta forma de aquisição não pode
ser comprovada por qualquer outro título formal
extrajudicial.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Vila Nova de Gaia, em nove de Abril de dois

mil e dez.
A notária,

a) assinatura ilegível
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21 de Março de 1907. Pela primeira
vez o país celebrava o Dia da Árvore.
De lá para cá, por norma, por todo o
lado se assiste à simbólica plantação
de árvores para evocar o dia.

Este ano, em Gaia os actos
superaram a tradição. Não só se plantou
uma árvore como se deu o mote para
fazer a recuperação de alguns espaços
verdes. Um deles foi o do Parque de S.
Caetano que, resultado do rigoroso
Inverno que sofremos, perdeu muitas
árvores. Esta é uma requalificação,
"importante social e ecologicamente para
o concelho", segundo o director do
Parque Biológico.

Nuno Oliveira assegurou que vão ser
concretizadas outras requalificações à
semelhança do que aconteceu em Vilar
do Paraíso. De acordo com a política
ambiental que o município está a levar
a cabo, os grandes espaços verdes com
maior significância para a cidade serão
os primeiros a receber uma atenção es-
pecial.

Qual é
agora a

desculpa?
Depois da derrota do F. C. Porto em Londres,

frente ao Arsenal, sofrendo no final do tempo
suplementar um expressivo 5-0.

Não vão faltar is ditos sábios da bola, tentando ou
arranjando maneira de desculpar a derrota sofrida do
seu clube.

Haverá também quem tentará pôr água na fervura
para 'estancar' os problemas se é que os há na Casa
do Dragão.

Mas vai continuar a haver mais daqueles escritores
do Norte e imaculados puritanos do futebol português,
a deitar o seu ódio ao já falecido e mais que enterrado
Inocêncio Calabote, lembrar aos 'batoteiros' o castigo
de Hulk, ou então não perdoar ao técnico do F. C.
Porto, o não ter seguido os seus palpites no que à
equipa titular dizia respeito.

As derrotas do F. C. Porto são como o bacalhau:
os infortúnios dos dragões para esta gentinha são
cozinhados de várias maneiras.

Realmente só falta mesmo Lisboa 'arder' para
haver paz e honestidade neste nobre e irritante futebol
português.

Raúl Martins

Dia da Árvore

Ressurreição do nosso
Redentor

Setenta elementos na sua maioria jovens,
agruparam-se em catorze equipas, caminhando por
ruas e vielas, num sobe e desce, para levar o Cristo
ressuscitado aos lares que religiosamente os
aguardavam. De realçar a concentração das três
equipas que circundam o Quartel dos Bombeiros de
Valadares, onde eram aguardadas pelos dirigentes,
soldados da paz e associados.

O representante da Assembleia-geral, o
presidente da Direcção e o Comandante da Instituição
humanitária, cada um com sua Cruz, deram o Cristo
ressuscitado a beijar aos presentes.

Dali e para cumprir a tradição as três equipas
seguiram até à residência do senhor Esteves, onde
eram esperados por um grande numero de familiares
que todos os anos primam em se reunir e confraternizar
com os visitantes.

Um dos quais era o Cristo vivo e presente embora
olhássemos não O víamos devido à fragilidade
humana, mas Ele estava presente e está em todos e
cada um de nós. Aleluia aleluia, Ressuscitou o Filho da
Virgem Maria...

Manuel Augusto de Carvalho

noticiasdegaia.wordpress.com
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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

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 Sangalhos,
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
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(1) PORTUGAL
BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO de FRYDERYK

CHOPIN e de ROBERT SCHUMANN
Nasceram em 1810, com escassos três meses de

diferença, duas figuras de vulto da música clássica de todos
os tempos: Fryderyk Chopin, natural de Zelazowa Wola,
uma aldeia perto de Varsóvia, e Robert Schumann,
nascido em Zwichau, cidade não longe de Leipzig, na
Alemanha Oriental.

Pioneiros e notáveis expoentes da música romântica,
numa época de transição em que ainda imperava o
classicismo nas suas várias formas de expressão, a eles
se deve o desenvolvimento de algumas composições
de características formais inovadoras, bem como a
exploração de sentimentos e experiências novas, fruto
de uma relação mais apaixonada com a arte, que também
encontramos na obra de pintores contemporâneos como
Delacroix, ou de poetas como Goethe e Heine, cujas
palavras inspiram Schumann.

Carimbos comemorativos que serão apostos nas correspondências
para o efeito:

150 ANOS DA ASSOCIAÇÃO MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Sede da Associação Montepio Rainha D. Leonor - Rua Heróis da

Grande N.º 108 - 2500-320 CALDAS DA RAINHA

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA - MANUEL ARRIAGA
Estação de Correios de Horta - Largo Duque D'Ávila e Bolama 9900-

999 HORTA

VI ENCONTRO NACIONAL DE COLECCIONADORES EM
BARCELOS

Nuno Álvares Pereira
Pavilhão Municipal de Barcelos
Rua Cândido da Cunha
4750-276 Barcelos

150.º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE SETÚBAL A CIDADE
Átrio Interior dos Paços do Concelho - Praça di Bocage - 2900-276

Setúbal

2010 ANO INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE
A  designação biodiversidade refere-se ao número de diferentes

espécies que podem existir em determinado contexto, no espaço
e no tempo.

Estamos a falar de diversidade de espécies, não dos indivíduos
que constituem uma espécie.

Desde o início da vida da Terra, ao longo de milhares de milhões
de anos, que surgem novas espécies a partir de outras - um
fenómeno chamado especiação. Quando populações são sujeitas
a isolamento ou a diferentes condições ambientais, acabam por
evoluir em direcções divergentes, tornando-se demasiado distintas
para se reproduzirem entre si, apesar de terem um antepassado
em comum. Todos nós em conjunto com os restantes mamíferos,
aves, répteis e anfíbios descendemos dos peixes… e podemos
continuar a descer na árvore da evolução até aos seres vivos mais
simples e mais antigos. A vida retoma sempre o seu curso, e dos
que restam, surge uma nova diversidade de espécies.

(2) ITÁLIA
Emissão de

dois selos de 0,60
dedicado ao tema
ALFA ROMEO -
C E N T E N Á R I O
DA SUA
FUNDAÇÃO
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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 e Aterro:
Quinta do Moinho Canidelo
4400-049 Vila Nova de Gaia

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

Todas as condições estavam
reunidas. Boa disposição, sol e,
claro, alguma destreza física. A
tranquilidade típica da manhã de
domingo deu lugar ao frenesim. Em
causa a participação de mais de
1200 pessoas no II Grande Prémio
Atletismo Águas de Gaia.

A primeira partida foi para os
'profissionais'. Mais de 800 'atletas'
integraram o pelotão dos 10 kms.
Uma corrida que contou com a boa
vontade de muitos e com a
competição de outros. A motivação foi

Fernanda Ribeiro vence II Grande
Prémio Atletismo Águas de Gaia

o ponto comum de todos, ao longo do
percurso.

O primeiro a chegar foi Bruno
Jesus, do Núcleo de Atletismo de
Joane. A mais rápida foi a consagrada
Fernanda Ribeiro. Pouco mais de
meia hora foi o tempo suficiente para
cortarem a meta, bem junto ao
edifício sede da Águas de Gaia.

Pelo segundo ano consecutivo,
esta prova conseguiu mobilizar a
comunidade envolvente.
Principalmente na caminhada, uma
actividade paralela à corrida. Cerca de

400 pessoas inscreveram-se para um
jogging diferente. Uma caminhada de
4,5 kms em grupo com a vizinhança.

Um dos rostos da iniciativa foi a
carismática atleta olímpica Rosa Mota.
A madrinha tem acompanhado vários
eventos semelhantes que vão
acontecendo no concelho,
especialmente os que unem
componentes físicas e sociais.

Solidariedade e exercício
físico aliados

O II Grande Prémio de Atletismo foi
organizado uma vez mais pelo Clube
do Pessoal da empresa municipal. Mas
a vantagem desta corrida é a aliança que
nasce do fomento do exercício físico e
da solidariedade. O valor da inscrição
reverteu a favor do Centro de
Acolhimento Temporário Nossa
Senhora da Misericórdia. 1227,00 eu-
ros foi o valor angariado. Apesar de,
aparentemente, o valor não ser muito
alto, segundo a vereadora da Acção
Social da Câmara de Gaia o importante
é ressalvar "o gesto". Amélia Traça
salienta a sensibilidade dos funcionários
que à componente física juntaram a so-
cial, ajudando uma das muitas
instituições que precisam de apoio.

O provedor da misericórdia Joaquim
Vaz mostrou-se muito satisfeito com "o
gesto" para com esta instituição que
ajuda jovens em risco.

Classificação
Homens: 1.º Bruno Jesus; 2.º

Bruno Silva; 3.º Filipe Pedro
Senhoras: 1.º Fernanda Ribeiro;

2.º Doroteia Peixoto; 3.º Mónica Silva


