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Aniversário da Rádio Festival
Grande festa popular para
comemorar o 24.º aniversário
duma emissora com
identidade própria

O Palácio de Cristal foi pequeno
para tanto público que ocorreu ao
evento, a música de nomes
conhecidos do grande público do
grande público foi predominante.

Herman José abriu o espectáculo
com o seu estilo brejeiro que
entusiasmou a assistência.

Entre uma grande variedade de
artistas nomes como Rita Guerra,
Carminho (revelação do fado),
Camané, Paulo Ribeiro, Marco Paulo,
Mónica Sintra, entre outros. Todo o
elenco de locutores esteve presente
em força. Para o final, os finalistas do
programa televisivo 'Ídolos' Carlos,
Diana e Filipe fizeram o delírio da
juventude presente.

Muito simpaticamente Rita Guerra
- uma artista de créditosnfirmados no
meio musical - revelou para o futuro

estar muito confiante. Tem já muitos
concertos agendados, mas pretende
continuar também a gravar temas
antigos como o fez no seu último

trabalho.
Carminho foi

uma atração no
fado. Muito bem
apetrechada, de
lindo vestido
negro, naõ deixou
créditos por mãos
alheias e brindou
a assistência com
dois bonitos
temas. A fadista
revelou que "para
já estou a passar
para o palco os
temas do meu
CD".

Questionada
entre o artista em
si e a
m u s i c a l i d a d e
Fado, entendo

que se encontram em comum já que
o fado é uma das vertentes da nossa
cultura.

Jorge Amaral

Este ano, os veraneantes vão
poder usufruir da qualidade máxima
em 18 zonas balneares de Gaia. Mais
uma que em 2009, já que Valadares
Sul recuperou a Bandeira Azul (BA)
perdida em 2008. Ao todo, envolve um
imenso areal composto por 28
praias, que vão desde Lavadores até
à Granja. Este número faz de Gaia - a
par de Albufeira - o município com
mais BA do país e da Europa.

Esta manutenção tem-se
verificado ao longo dos anos, mas é
um resultado "muito difícil",
confessou o presidente da câmara
municipal de Gaia. Filipe Menezes
lembrou que este é um concelho
muito complexo e que "é um grande
desafio aguentar este 'pleno' de BA
numa frente urbana como Gaia".

Nos próximos meses, vai ficar
concluída a frente de mar da Aguda
(englobando um novo parque
estacionamento para dezenas de
carros junto à Estação Litoral da
Aguda), assim como a maior parte
das obras de requalificação entre
Canidelo e Madalena. Paralelamente,
a autarquia pretende também
melhorar a qualidade da ciclovia de
Valadares. "Apesar das dificuldades,
continuamos a investir na frente mar",
referiu Menezes.

O autarca salientou que os
projectos que se desenrolaram, ao
longo da última década, na frente mar

Valadares Sul recupera
Bandeira Azul

Gaia e Albufeira são os municípios da Europa com mais distinções. Dentro de semanas vai ser
lançada primeira pedra do Centro de Reabilitação

pretendem torná-la como uma zona
de primeira habitação de qualidade
de referência na Área Metropolitana
do Porto, assim como uma zona de
turismo urbano requalificado.

A par das Bandeiras Azuis, e no
que diz respeito ao projecto "Praia
Acessível Praia para Todos", o
município vai manter as cinco que já
apresentava, nomeadamente, Aguda,
Canide-Norte, Miramar, Canide-Sul e
Senhor da Pedra.

Com este projecto pretende-se
que todos os cidadãos com
problemas de mobilidade - seja
permanente ou pontual - possam
também usufruir de pequenos
'prazeres', como apanhar um pouco
de sol ou tomar um banho de mar.
Para tal, estas praias possuem
equipamentos próprios como
passadeiras com rampas e de
acesso à praia, serviços de apoio
adaptado e tapetes amovíveis, sem
esquecer o estacionamento
reservado.

Menezes aproveitou ainda para
anunciar que dentro de algumas
semanas "irá ser lançada a primeira
pedra do Centro de Reabilitação da
Zona Norte", no antigo Sanatório de
Valadares. Toda a zona que envolve
o equipamento vai sofrer algumas
reestruturações, para responder às
necessidades das pessoas que irão
procurar os servidos. Só falta mesmo

acertar datas com o Governo.
Praias com Bandeira Azul:

Lavadores (Zonas Ventosas I, Zonas
Ventosas II, Pedras Amarelas),
Salgueiros (Estrela-do-Mar, Mar à
Vista, Salgueiros), Canide Norte
(Sereia Costa Verde, Canide Norte -
Grão d'Areia, Canide Norte), Canide
Sul, Marbelo, Madalena Norte,
Madalena Sul, Valadares Norte,
Valadares Sul (Sindicato, Valadares
Sul, Atlântico), Dunas-Mar, Francelos,
Francemar, Sãozinha, Senhor da
Pedra, Miramar (Miramar Norte,
Miramar Sul), Mar e Sol, Aguda (Areia
Branca, Aguda) e Granja.
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Editorialeditorial

Pode instalar-se nos nossos hotéis não importa a que horas do dia ou da noite, é
sempre possível pedir uma refeição ligeira, enviar um fax, chamar um táxi ou tomar
o pequeno-almoço a uma hora tardia, estamos ao seu dispor 24 horas por dia e
com mais de 750 hotéis em todo o Mundo

Nos hotéis Ibis, temos orgulho em recebê-lo com toda a atenção e garantir que
passe uma noite tranquila e usufrua de um serviço de qualidade por um preço
acessível.

Sobretudo, os nossos clientes podem estar certos da qualidade da sua estada
através do nosso compromisso "contrato de satisfação 15 minutos"! Temos
também a certificação ISO 9001 e 14001 no nosso hotel Ibis Lisboa Oeiras.

Ibis Lisboa Oeiras

Caso pretenta ser nosso sócio não
hesite em aceder ao nosso site www.a-
club.com onde pode ver todas as
vantagens.

O nosso hotel oferece-lhe um serviço de
Bar agradável e um pequeno almoço
Buffet bem ao seu gosto

Tel. (+351)21/4230730    |    Fax. (+351)21/4230779
Email: h1634@accor.com

Na última edição publicámos uma notícia sobre o V Fes-
tival da Cereja de Seixezelo. Acontece que, ao contrário do
que foi escrito, o evento ainda não decorreu. Acontecerá nos
próximos dias 28, 29 e 30 Maio de 2010, como sempre no
Parque das Corgas.

Este ano, o primeiro a subir ao palco é o agrupamento
musical ‘Os Solitários’, após a abertura do festival, por volta
das 22 horas. No dia seguinte, às 21h30, o Grupo de
Cantares de Seixezelo abre a noite, seguindo-se o
agrupamento musical Pai e Filhos.

No domingo, às 15 horas realiza-se o IV Motorpaper da
Cereja e às 17 horas a IV Caminhada da Cereja. Uma hora
mais tarde, o recinto acolhe o concurso de sobremesas de
Cereja. O festival termina ao som do conjunto musical
‘Tekos’.

Pelo lapso pedimos as nossas desculpas aos
organizadores, nomeadamente à Junta de Freguesia de
Seixezelo e ao Pelouro da Cultura.

A Escola Secundária de Carvalhos
vai receber nos dias 23 e 24 de Maio
2010 a visita do Vice-presidente
vigário do Parlamento Europeu, o
Deputado Gianni Pittella.

A iniciativa desenvolve-se no
contexto das actividades do "Projecto
Comenius", promovido pela União
Europeia e representado na escola
pelo Professor Carmine Cassino,
italiano, que está a trabalhar nos
Carvalhos há 6 meses.

No dia 24 de Maio às 10h, no
auditório da escola secundária de
Carvalhos, realizar-se-á a conferência/
debate " O Tratado de Lisboa e a nova
Europa: oportunidades e desafios
para os jovens" na qual participarão

Visita do Vice-Presidente do
Parlamento à Escola

Secundária de Carvalhos

além do Vice -Presidente Pittella, o  Presidente da
C.M. Gaia, Luís Filipe Menezes, o Presidente da

CCDR-N, Carlos Cardoso Lage e o Director da
DREN, António Leite.

V Festival da Cereja

É a televisão
que temos!

Cerca de 63% dos portugueses entende
que a televisão tem demasiado poder na nossa
sociedade. Foi o que se concluiu de uma
sondagem sobre serviço público de televisão,
realizada pela Universidade Católica para a
RTP e para o PÚBLICO.

Penso que isto é sintomático de uma certa
forma de fazer televisão, por um lado, e de
uma natural e inevitável enfartamento que mais
tarde ou maias cedo acabaria por surgir.

Sou dos que estou convencido, com Karl
Popper que a televisão é um perigo para a
democracia. Digo isto sem qualquer
fundamentalismo, pois para poder exercer
uma crítica lúcida, sou dos que vê televisão
q.b.

De facto o panorama televisivo geral é
confrangedor, não sendo particularmente
melhor no que toca à informação propriamente
dita. Do equívoco da opinião pública/publicada
da imprensa escrita, passa-se para o equívoco
da opinião pública/opinião emitida das tv's.

Os exemplos são inúmeros: as coberturas
ávidas de sangue de acidentes, mortes e
tragédias; a exploração à exaustão de
sentimentos; a manipulação política baseada
na mera opinião jornalística; o preconceito
ideológico, etc., etc.

Não há qualquer esperança de melhoria.
Do mesmo modo, não é possível enfiar tudo
no mesmo saco. Há, naturalmente, as
excepções que não passam infelizmente de
cumpridoras da regra. O que nos resta, no
fundo, sem grandes ilusões, é esperar o mal
menor. E continuar a ter a liberdade para
escolher, decidir e pensar livremente.

Artur Villares
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O Zoo Santo Inácio, criado em 2000, celebra 10
anos de vida. Este parque zoológico começou a
ser projectado em finais do século XX, época em
que o local pertencia a uma empresa familiar
descendente dos Van-Zeller.

No início do século XXI, o Zoo abriu as portas
ao público, oferecendo aos visitantes uma vasta
diversidade de espécies que iam desde os
animais de pequeno porte aos Cangurus e Emas
australianos, por exemplo. Actualmente, o parque
zoológico conta com um Insectário, Reptilário,
Estufa Tropical e Reino dos Macacos. A diversidade
não se encontra apenas nos animais, pois ao
longo dos 6,5 hectares, os visitantes podem
desfrutar de variadíssimas espécies de plantas.
O objectivo deste espaço é encontrar o ponto de
equilíbrio entre a fauna e a flora, de modo a
preservá-las da acção humana.

O Zoo Santo Inácio tem a preocupação de
conservar a Natureza, estando por isso integrado
numa rede internacional de parques temáticos e
jardins zoológicos que cooperam entre si no
desenvolvimento de programas que visam a
protecção de variadas espécies em vias de
extinção.

Este parque zoológico mantém os animais em
espaços abertos, pois apesar de estes estarem
contidos têm a liberdade necessária para viverem
confortavelmente e reproduzirem-se com a
privacidade exigida.

O Zoo tem um programa de apadrinhamento
de animais. Cada padrinho tem que pagar 50 eu-
ros anuais para cobrir despesas de alimentação
e de habitação.

Este parque zoológico é muito mais que um
mostruário de animais. Os seus objectivos
centram-se na educação ambiental, manutenção
da biodiversidade, desenvolvimento de
investigação científica, desenvolvimento de
sinergias com outros zoos e oferta de atracções
lúdicas de qualidade e variedade.

O Zoo está dotado com estruturas modernas
concebidas de forma a puderem criar as condições
ambientais dos habitats selvagens onde ocorrem
as espécies animais.

Recentemente, o Zoo Santo Inácio acolheu 16
pinguins de Humboldt. Esta espécie de pinguins
encontra-se em vias de extinção e os novos
moradores chegaram ao abrigo do Programa
Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas
(EEP). Fomos falar com a directora-adjunto Teresa
Guedes para saber como tem sido esta adaptação.

Como está a ser a adaptação dos pinguins ao
novo lar?

Os pinguins estão a adaptar-se muito bem. Eles
chegaram dia 28 de Abril. Nós pegámos em cada
pinguim, estivemos a pesá-los, a vê-los e largamo-
los no habitat. Eles foram logo para a água,
comeram logo, dormiram todos juntinhos e depois
procuraram os ninhos, e desde aí têm-se
alimentado sempre bem, têm comido de tudo o
que devem comer. Eles têm ido para a água
sempre que têm calor, têm dormido bem, já estão
a formar casais. Os pinguins formam casais para
toda a vida. Eles estão nesta fase a descobrir o seu

Pinguins são a nova
atracção de Gaia

par e já estão a formar casais, portanto, a
adaptação não podia estar a correr melhor.

Qual o objectivo de trazer estes animais para
o Zoo?

Esta é uma espécie que se encontra no estado
de vulnerável em termos de ameaça de extinção.
Esta espécie está ao abrigo do programa europeu,
cuja sigla é EEP, que com o nosso Zoo fica a
população estável a reproduzir nos Zoos da Europa
pertencentes a este programa para daqui a alguns
anos podermos devolver esta espécie à Natureza
de onde provém que é Chile e Peru. Neste
momento temos aqui seis machos e dez fêmeas
de todas as idades, contamos começar a
reproduzir daqui a algum tempo para então
criarmos uma população, trocar os bebés com
outros Zoos, para haver trocas de sangue, trocas
entre pais e mães. Então, começa a criar-se uma
população grande e estável nos Zoos da Europa
em cativeiro para depois lançar na Natureza. Há
sempre riscos: uns vão morrer, outros não se vão
adaptar, vai haver competição por espaço,
alimento, etc. Então nós temos que garantir uma
população grande.

Qual é a reacção das pessoas ao ver os
pinguins?

Essa é a melhor reacção. As pessoas estão a
ficar mesmo fascinadas ao verem os pinguins. Vê-
se mesmo um espanto, uma alegria. Não existem
pinguins no Norte de Portugal, então como muito
do nosso público é do Norte, é a primeira vez que
estão a ver um pinguim. As pessoas estão a adorar
e é engraçado que não estávamos à espera que
as pessoas tivessem uma reacção tão positiva. Tem
sido fabuloso.

Os novos animais já têm padrinhos?

Ainda não têm padrinhos e podem ser
apadrinhados como qualquer outro animal aqui
no Zoo. Para apadrinhar os pinguins basta
preencher um papel na bilheteira, dar o valor igual
ou superior a 50 euros anuais, isso dará direito a
um cartão para visitar o Zoo sempre que quiser
durante o ano e visitar o seu afilhado, terá direito a
um certificado de padrinho com a ficha de
identificação do pinguim. Cá no zoo é colocada
uma placa no habitat dos pinguins onde figura o
nome do padrinho.

Foi necessário remodelar as instalações do
Zoo para receber esta nova espécie?

Foi. Esta instalação antigamente recebia os
hipopótamos pigmeus e tivemos que fazer
bastantes obras e adaptações, nomeadamente
novos mecanismos de filtração da água do lago e
temos um separador de gorduras, porque esta
água liberta alguma gordura. Tivemos que criar
uma piscina mais baixa onde os pinguins se
podem molhar sem mergulhar. O godo, que tem o
comprimento de 15 centímetros, foi aqui colocado,
não existia antes e os pinguins gostam muito de
andar aqui e têm que andar em vários tipos de
piso, nomeadamente as pedras. Fizemos também
um campinho com relva, tivemos que fazer os
ninhos deles, as casotas. Plantámos algumas
árvores porque os hipopótamos não se adaptavam
a essas árvores, mas os pinguins requerem
alguma sombra. Portanto, ainda fizemos aqui
algumas alterações positivas.

Existem cuidados especiais no tratamento
das espécies que estão em vias de extinção?

Existe um cuidado com todos os animais. Em
questão de ser de risco, talvez o que exige é um
controlo e uma responsabilidade maiores. Em
termos de maneio, qualquer espécie tem de ter o
seu cuidado. Esta, especialmente, o cuidado que
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tem que ter é ser alimentada duas
vezes por dia, temos que estar
sempre atentos a ver se todos
comem, como é que é a interacção
no grupo, se algum foi rejeitado, se
estão a formar casais, se estão a pôr
ovos, como é que se estão a
comportar no geral…E depois toda a
instalação como se está a comportar.
Mas estes animais são fáceis, são
animais pacíficos. Não estamos a

falar de uma fera que temos de ter
cuidado, podemos entrar no habitat
com eles. Não requerem assim
grandes cuidados.

Em que medida estes animais
são uma mais-valia para o Zoo?

Sem dúvida, acho que este ano
esta foi a grande aposta. O público
adora, o público já sabia que iam
chegar pinguins e falava-nos
diariamente sobre a chegada dos
pinguins. É uma espécie que está
ameaçada de extinção e para nós,
visto que a nossa missão é a
preservação e conservação das

espécies, nós temos apenas
espécies para o público ver mas sim
espécies que estão ameaçadas e que
queremos que o público perceba o
que pode fazer para ajudar na sua
manutenção. Esta tem sido, sem
dúvida, a espécie mais falada na
última semana e tenho a certeza que
o público vai procurá-la ainda mais.

Um dos objectivos prende-se

com uma potencial reprodução em
cativeiro. Pensa ser um objectivo
concretizável?

Sim, sem dúvida, Estes pinguins
já estão a formar casais. Este ano não,
porque ainda estão em período de
adaptação, mas penso que para o
ano já estejam a reproduzir.

Quais são as características
que os distinguem dos outros?

Os pinguins são animais
aquáticos, gostam muito de água, só
isso é uma grande diferença. São
aves nadadoras, isso atrai muito.
Muita gente pensa que são

mamíferos, peixes ou até um gnomo
de smoking, mas são aves natatórias.
Portanto, só isso já os torna um pouco
diferentes. Depois esta traquinice
deles, o serem trapalhões, os sons
que eles fazem…tudo isto os
distingue dos outros.

O Zoo foi escolhido para acolher
estes animais, o que de certa forma
reconhece o trabalho que têm
desenvolvido ao longo desta
década. No entanto, não pensa que
também é uma responsabilização
acrescida?

Sem dúvida. Quando esta
organização, a EEP, nos coloca
animais no Zoo é para nós uma
responsabilidade enorme. Eles estão

Se a Europa nos coloca nesta posição
é porque acredita em nós e temos
que dar tudo por tudo para conseguir
que esta espécie avançe.

Este foi o presente ideal para os
dez anos de presença em Gaia?

Sem dúvida. Eu acho que sim.
Gaia toda tem de estar contente com
o Zoo de Santo Inácio, acho que
somos uma mais-valia para o
concelho. É um espaço aberto e as
pessoas hoje em dia recorrem muito
a sítios fechados e acho que precisam
mais de passear e estar junto da
Natureza e contactar com animais e
com a flora para se desprenderem
um bocadinho do stresse que está
acontecer e das crises e virem para

cá aproveitar. E os pinguins, sem
dúvida que uma pessoa não
consegue estar cá menos de um
quarto de hora a olhar para eles e a
rir-se à gargalhada. Sem dúvida que
veio valorizar ainda mais Vila Nova
de Gaia.

Andreia Rocha

a dizer-nos que nós temos
capacidade para termos este animal,
que apostam em nós para criarmos
este animal para darmos um
contributo para o Mundo. Claro que é
uma missão enorme, uma
responsabilidade e ao mesmo tempo
dá-nos mais vontade para avançar.

A sessão solene que marcou a
comemoração do 171º aniversário dos
Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia foi
inaugurada pelo Comandante do Corpo de
Bombeiros. Salvador Almeida agradeceu o apoio
prestado pela câmara municipal e falou sobre
os projectos que os bombeiros têm com várias
escolas do concelho, salientando a importância
da formação a nível de protecção civil nas
instituições de ensino.

Salvador Almeida fez ainda um pedido a
Menezes, que consistiu na urgência da
renovação da frota dos bombeiros e na
importância de aumentar o número efectivos.

O presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia reconheceu a importância de
renovação das infra-estruturas do quartel de
bombeiros e garantiu a requalificação do edifício
actual. Realçou ainda a urgência em criar um
espaço independente a Polícia Municipal, visto
que divide o espaço físico com os bombeiros.

 Menezes defendeu também a criação de uma

Bombeiros Sapadores celebram 171 anos
taxa municipal da protecção civil que
ajude a gerir melhor as despesas do
Corpo dos Bombeiros. Para o
autarca, esta taxa não tem que ser
paga pelos cidadãos mas sim pelas
"empresas que actualmente
beneficiam do trabalho dos
bombeiros profissionais de forma
gratuita", nomeadamente, pelas
operadoras de telecomunicações,
pelos concessionários de gás e por
variadas entidades públicas e
privadas, como a REFER, CP, APDL
e EDP.

Na cerimónia foram entregues
medalhas de bronze, prata e ouro aos
elementos com cinco, dez e 15 anos
de serviço, respectivamente. Uma
das figuras galardoadas com a
medalha de ouro foi o próprio
Comandante dos Bombeiros, Salva-
dor Almeida.        Andreia Rocha
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Escola do Infante
celebra semana
da escola aberta

Na altura em que se celebram os 20 anos da criação da Escola Profissional
do Infante decorreu a semana da escola aberta nesta instituição de ensino.
Durante a semana de 26 a 30 de Abril, a escola abriu portas a todos que a
quiseram visitar, como forma de promover os cursos profissionais leccionados.

A escola, criada em 1990, tem cerca de 400 alunos distribuídos pelos 9
cursos que oferece. Sendo uma das escolas profissionais mais prestigiadas
da cidade, esta escola aposta nas áreas da informática, marketing e

Dia da Mãe festejado
com rugby

Mães das crianças que frequentam a Escola Municipal de
Rugby participaram num jogo com os filhos

O município de Vila Nova de Gaia antecipou o dia da mãe e celebrou-o de
uma forma original, no passado dia 29 de Abril. O convívio entre mães e filhos
teve lugar no Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena.

Quase três milhares
caminharam contra

o AVC
No passado dia 2 de Maio, o passeio fluvial entre a Afurada até ao Cais de

Gaia encheu-se de gente para promover a luta contra a principal causa de
morte em Portugal. Ao todo, cerca de 3000 pessoas juntaram-se à Caminhada
pela Saúde - 2ª Caminhada da Unidade AVC do Centro Hospitalar Gaia/
Espinho, em seis quilómetros de percurso cujo objectivo principal foi alertar

As mães presentes mostraram-se muito animadas e felizes e garantiram
que precisavam "disto todos os dias, para fazer exercício".

Esta celebração do dia da mãe contou com o apoio e incentivo do
administrador da Gaia Social, Silvano Teixeira, que marcou presença na
cerimónia e ofereceu uma flor a cada jovem para que, posteriormente, esta
fosse entregue às mães.

Houve ainda espaço para um lanche oferecido pela GaiaSocial que
agradou os mais novos e ajudou a recarregar baterias depois da energia
gasta durante o jogo.

Este projecto de rugby resulta de uma parceria entre a Gaianima e a
Associação de Rugby do Norte. Os jovens que frequentam a escola habitam
nos empreendimentos sociais de Canidelo e Perosinho. Jovens e pais apoiam
esta modalidade pois é mais um meio de ocupar os tempos livres de forma
saudável. AR

comunicação.
O ponto alto da semana aberta aconteceu na quinta-feira, dia em que o

terceiro classificado do programa Ídolos, Carlos Costa, actuou na escola e
distribuiu autógrafos pelos alunos. Os jovens tiveram a oportunidade de fazer
perguntas ao jovem cantor e de conversar com ele no final. AR

a população para os três sinais de alerta do AVC - boca ao lado, dificuldade
em falar e falta de força num braço. E como o mote, além do convívio e da
diversão, era promover estilos de vida saudável, o Centro Hospitalar de Gaia
promoveu ainda rastreios a alguns dos sinais de risco do Acidente Vascular
Cerebral: a glicemia e a tensão arterial.
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No passado dia 6 de Maio deu-se a assinatura do
contrato de empreitada de ampliação da Creche e
Jardim-de-infância D. Emília de Jesus Costa, valência
da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Gaia.

Apesar de estar prevista a presença da ministra do
Trabalho e da Solidariedade Social, Maria Helena André,
a governante acabou por não poder estar presente por
motivos relacionados com a agenda. Ficou, no entanto,
a promessa de que a ministra comparecerá no
lançamento da primeira pedra.

O contrato foi assinado, dentro de um dos vários
contentores que povoam a obra, pela empresa Batismaia
e pela Misericórdia de Gaia, representada pelo provedor.

Joaquim Vaz, depois da assinatura do contrato, referiu
alguns dados sobre a história do jardim-de-infância, que
foi criado para acolher os filhos dos operários que viviam
naquela zona e que necessitavam de um lugar onde
ficar quando os pais iam trabalhar. Como ainda havia
terreno livre e a infra-estrutura continuava a servir a
comunidade, foi pensado o alargamento da mesma, de
forma a haver condições para acolher mais crianças,
assim como mais oportunidades para desenvolver a
criação de postos de trabalho. Actualmente, a Misericórdia
de Gaia tem cerca de 350 funcionários nas várias infra-
estruturas que possui.

De acordo com Joaquim Vaz, "ver esta creche
alargada é muito marcante para a instituição, que já tem

Misericórdia assina contrato para
alargamento de creche

80 anos de vida. Estamos agora a celebrar o centenário da
República e a nossa instituição nasceu em plena república,
em 1929". O provedor refere ainda que a atenção e a ajuda da
segurança social se deve ao facto de a creche ter muita procura
e que este apoio "é um reconhecimento por tudo aquilo que a
instituição vem fazendo ao longo do tempo.".

Esta iniciativa é um dos desafios que a actual direcção da
Misericórdia de Gaia pretende ver cumprido neste mandato.
Com esta ampliação, o jardim-de-infância irá ter capacidade
para acolher mais 26 crianças.

O projecto está inserido no Programa Pares - Programa de
Alargamento da rede de Equipamentos Sociais -, desenvolvido
pelo Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança
Social e que pretende financiar lares, creches ou centros de
dia que necessitem de obras. O custo total da obra rondará os
312 mil euros e o financiamento público será de cerca de 124
mil euros.

Segundo Joaquim Vaz, seria bastante satisfatório "realizar
este projecto no mais curto espaço de tempo porque vem dar
um grande desenvolvimento à cidade.". Está previsto que as
obras fiquem concluídas no início do ano 2011.

Cláudia Lopes

STCP REFORÇA
SERVIÇOS PARA
VISITA DO PAPA

A Sociedade de Transportes Colectivos do
Porto (STCP), em colaboração com a Câmara
Municipal do Porto (CMP), pretende reforçar o
serviço que prestará à população residente e
visitante, no próximo dia 14 de Maio, dia da visita
do Papa Bento XVI à cidade.

A STCP vai reforçar as principais linhas que
fazem a ligação ao centro do Porto, com  início
cerca das 6h00. No fim do evento será também

aumentada a frequência para o regresso aos
locais de residência.

A STCP vai efectuar ainda serviços de vaivéns
entre os locais de chegada de autocarros de
serviço ocasional definidos pela CMP,
(Queimódromo, Av. 25 de Abril, Alameda de Cartes
e Estação de Recolha de S. Roque) e a estação
de Metro mais próxima.

Existe também um título especial para este
dia com o valor de 2,5•, a ser utilizado em todos
os transportes intermodais (STCP, Metro e CP) e
que permite viajar em toda a rede Andante. A STCP
disponibiliza informação e aconselhamento dos
clientes para a escolha do tarifário e plano de
mobilidade que melhor se adapte à deslocação.

Alguns dos postos de venda anteciparão a

abertura, para facilitar a aquisição de títulos no
próprio dia, sendo no entanto aconselhável a
compra antecipada pelos clientes, pois a
aquisição no momento da viagem poderá
potenciar atrasos.

Devido aos impedimentos de trânsito na
baixa da cidade, a STCP só pode transportar os
clientes até uma zona periférica à Avenida dos
Aliados definida pelos seguintes locais:
Cordoaria, Praça da República, Ruas do Bolhão
e Rua Alexandre Braga. Prevê-se que algumas
linhas de Vila Nova de Gaia, que ligam ao Porto
pela Ponte do Infante ou pelo tabuleiro inferior
da Ponte D. Luís I, possam terminar no Jardim
do Morro (V. N. Gaia) e que duas linhas sejam
desviadas para a Cordoaria (no Porto).
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Durante a campanha disse que esta não era apenas uma nova
candidatura à junta, mas um novo patamar a que quer chegar. Voltou a
vencer. Com maioria. E agora, onde quer chegar?

Onde eu quero chegar… Na altura, no contexto em que fiz essa afirmação,
é evidente que estava a pensar num combate político ao nível nacional, que
era dentro da Associação Nacional das Freguesias [ANAFRE]; ter uma posição
mais consentânea com o trabalho que tenho feito ao longo dos anos e pela

“Acho engraçado chamarem-me
‘dinossauro político’”

É um dos lugares - se não o lugar - que mais expectativa
tem gerado. O de Fernando Vieira. Há mais de três décadas
que mantém, tranquilamente, a liderança na Junta de Freguesia
de Mafamude. E, com a mesma tranquilidade, já está a
preparar o terreno a quem no futuro o venha substituir no cargo
de presidente. Aliás, o mesmo assegura ao eleitorado que há
uma coisa que não abdica: "o futuro presidente da junta,
indicado pelo meu partido ou por mim, seja homem ou mulher,
há-de ter algum empurrãozinho ou interferência do Fernando
Vieira".

O 'dinossauro' não vai desaparecer, muito menos agora que
assumiu o cargo desejado na vice-presidência da ANAFRE.

Está de olhos bem postos na renovação urbana que o
alargamento da linha do metro vai trazer a toda a freguesia. E à
requalificação inerente a este projecto. E confirma que os
princípios são sempre os mesmos: "lutar pelo bem-estar da
população".
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LAVANDARIA BELAR

SUPERIOR QUALIDADE HÁ MAIS DE 25 ANOS
TEL: 22 375 22 47

Ligue e informe-se das nossas condições e preços.
SERVIÇO AO DOMICÍLIO GRÁTIS

R. SOARES DOS REIS, 198
ABERTO DE 2.ª A 6.ª DAS 8H ÀS 19H30 E SÁBADO DAS 9H ÀS 13H

(Junto Centro de Saúde de Soares dos Reis)  | MAFAMUDE - V.N. GAIA

LIMPEZA A SECO, SERVIÇO DE ENGOMADORIA, CARPETES
E TAPETES, CORTINADOS, LIMPEZA E TRAMENTO DE TODO
O TIPO DE PELES, TOALHAS DE RENDA, SERVIÇOS DE
TINTURARIA, EDREDÕES, ROUPA BRANCA, ETC. reciclar é bom, Reutilizar é melhor

Av. Dos Descobrimentos n.º549 | loja 8A
Gaia Shopping - Santa Marinha

4400-503 Vila Nova de Gaia
Tel: 223 754 405 | Fax: 223 757 875 | Telm. 913 527 578

Email: gaiashopping@smart-cartridge.com.pt

FRENTE ÀS CAIXAS
DO CONTINENTE

Rua Marquês Sá Bandeira 447, | 4400-217 VILA NOVA DE GAIA
 Telef. 220 135 420 | Fax. 227 141 048 | Telem.  933 905 596
 www.fernandosequeira.pai.pt  | Email:  mfseq@hotmail.com

Aquecimento Doméstico,
Cilindros, Painéis Solares

Aquecimento Central, Artigos
Sanitários, Aspiração Central,

Funileiros, Picheleiros, Redes de
Gás, Redes de Incêndio,

Reparações de Canalizações,
Urgências ao Domicílio

Novas Instalações
Avenida da Republica,1412 | (em frente ao El Corte Inglès)

4430 193 Vila Nova de Gaia
Tel. 223743841 | Fax: 223743845

Email: farmácia.couto@gmail.com

Na apresentação deste anúncio  - 10% DESCONTO

minha representatividade - que penso que tenho -
junto das autarquias nacionais. Pelo trabalho que
fiz durante quatro anos no terreno, junto dos
autarcas de freguesia por todo o país, achava que
me faltava ter um trabalho de nível nacional (para
além do trabalho que já tenho ao nível local). Esse
lugar consegui. Hoje sou um dos vice-presidentes
da ANAFRE. Também sempre achei que, nesse
lugar, poderia continuar a lutar a outro nível e com
outra força na defesa dos interesses dos autarcas
das juntas de freguesia. Na minha junta sabia que,
se ganhasse, era para dar andamento a um
projecto de continuidade e prepará-lo depois para
o futuro e para outros que pudessem vir. A nível
nacional devia dar o meu contributo mais activo e
mais profundo na defesa… Eu reconheço que
continuamos a ser os 'mal queridos' do governo; e
o governo sempre que faz algo que tenha a ver
com o poder local e as autarquias está sempre a
fazer coisas contra nós… contra o povo… Acho
que tinha de estar preparado para lutar contar isso
também. Claro que se não ganhasse a Junta de
Mafamude nunca podia concorrer à vice-
presidência da ANAFRE. Estava tudo encadeado.

Como explica as suas vitórias estes anos
todos, a última das quais ainda com mais votos,
muitas vezes contra a tendência de voto no
município?

As minhas vitórias foram sempre contra as
tendências de voto do município. Estou à vontade
para dizer que, em Mafamude, só ganhámos uma
vez para as Europeias [com Paulo Rangel] e as
Legislativas e Presidenciais [com Cavaco Silva].
De resto temos perdido sempre. Ao longo destes
30 anos (exceptuando a primeira vitória logo após
o 25 de Abril), em Mafamude ganhei sempre con-
tra aquilo que acontecia nas outras eleições. Estou
habituado a ganhar contra a situação. Penso que
isso acontece - nem deveria ser eu a dizê-lo, sem
qualquer tipo de vaidade - pelo trabalho que tem
sido feito pelos sociais-democratas, e pelo CDS, e
que a população tem gostado de ver. E se gosta…
ela manda… e vota. O nosso voto significa que o
trabalho produzido tem sido, para eles, muito bom
e por isso continuam a apoiar aqueles que fazem
um bom trabalho. A razão da vitória é esta.

O que quer ver concluído
neste último mandato, enquanto
líder?

Tenho sempre defendido que
não se deve dizer "eu quero isto,
quero aquilo"… Temos um
trabalho que iniciámos e vamos
dar continuidade. Os meus
objectivos sempre foram estar
atento às necessidades da
freguesia, defendendo que deve
haver prioridades. Temos de ver
que há dezenas de problemas
para resolver, mas há prioridades.
Então, no dia-a-dia, sem prometer
que fazemos isto ou aquilo,
devemos estar preocupados em
assimilar problemas que existem,
ver se temos solução e tentar
resolvê-los. O nosso trabalho tem
sido de continuidade. Neste
momento, para este mandato,
temos uma obra que é muito
importante. Um objectivo. Temos
a freguesia atravessada pelo metro
longitudinalmente. Desde o Porto fora da freguesia.
É uma obra que achamos importantíssima para a
mobilidade das populações, para uma freguesia
que está dentro do centro de uma cidade enorme
como é Vila Nova de Gaia e que necessita que
haja mobilidade para que não aconteça o que se
está a ver no Porto: a população a fugir. Temos de
chamar a população e penso que o metro tem uma
função muito importante nisto. Permite que as
populações fujam, porque não têm formas de se
mover. Esta obra do metro é importante para a
freguesia, porque atravessa desde o norte até ao
sul da freguesia. Depois, com o finalizar dessa
obra, todas as outras de melhoria surgirão. A
avenida de Santo Ovídio até ao mar… ela vai surgir
porque temos o metro, claro! É uma consequência
do metro. A melhoria da Avenida da República e
todas as ruas circundantes só vai ser feita devido
ao metro… é porque o metro existe que se tem de
renovar o perímetro em que o mesmo actua. Esta
obra traz-nos o melhoramento da qualidade de
vida na freguesia, mas também melhora situações

que eram importantes, nomeadamente os
arruamentos.

E acredita na concretização da obra nestes
próximos três anos e meio…

Hoje acredito… Noutra altura fui um pouco
céptico; "lá para 2015/2016, pensei". Neste
momento, pelo andamento que estou a ver e pela
vontade que vejo não só do governo, do metro…
acredito que vai ser possível neste mandato
concretizar a obra, pelo menos até Vila d'Este. Já
não penso na outra linha - também importante - do
metro para Porto através da Ponte da Arrábida.
Apesar de já não 'apanhar' muito da minha
freguesia, é também importante e servirá muitos
mafamudenses. Essa ficará lá para as calendas.
Mas esta acredito. Posso até enganar-me e não
acabar a obra até Vila d'Este; mas se for até lá já é
importante. Até porque depois da construção do
novo hospital, como está previsto, acho que
Mafamude fica um dos centros nevrálgicos do
concelho. Por isto penso que é a obra do ciclo;
depois há as pontuais…
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Higiene e Saúde Pública
Serviço de Desinfestação

Rua Marquês Sá Bandeira 323-lj 6
4400-217 VILA NOVA DE GAIA
Telef/Fax. 223 757 256
Telem. 911 071 051
E-mail: geral@desipest.com.pt
www.desipest.com.pt

"Pavilhão do Gaia será
no ringue das Pedras"

Deixe-me falar em duas em con-
creto. Uma delas o cemitério. O
presidente da câmara já anunciou o
retomar do projecto do cemitério
municipal. Vai suprimir um problema
desta freguesia…

Até que enfim. Não está
resolvido… Ele já esteve quase
resolvido e foi anulado. Ele só fica
encaminhado, quando eu vir as
máquinas no local. Não sei se vai ser
construído dentro ou fora da freguesia.
Não interessa.
Sempre o disse.
Muitas vezes me
p e r g u n t a r a m …
não sei onde é,
nem me interessa.
Acho é que o
concelho de Gaia,
com a população a
crescer, as
dificuldades de
quase todas as jun-
tas a este respeito
e porque a
mentalidade de
grande parte da
população ainda
não encara a
cremação - que há-

de ser o futuro -, torna-se necessário
a construção do cemitério municipal.
E eu defendo isto há alguns anos. E
para a freguesia de Mafamude é
óptimo. Para além do mais somos os
que têm mais dificuldades na
expansão do cemitério e a população
continua a crescer. Estamos quase
nos 50 mil habitantes! Não são 10
mil, nem 11, nem oito… são quase
50 mil. Passei já por uma crise muito
grande que me viu obrigado a recorrer
a outras freguesias, porque não tinha
espaço para enterrar ninguém. Hoje
estamos melhor no que diz respeito

a espaço porque temos 300
sepulturas no cemitério de Vilar de
Andorinho, que me vão resolvendo
os problemas pontuais. Mas não
deixa de continuar o problema de
base: a necessidade de espaço. A
curto prazo vou ter de voltar a
construir mais ossários porque as
pessoas não querem 'desfazer-se'
das ossadas, querem ter a sua
'caixinha'. Eu já não tenho espaço
para responder a estes pedidos. Vou
voltar a deitar muros a baixo para
construir mais 200 ossários e re-
sponder à vontade da população. Se
houvesse um cemitério municipal, de
certeza, que muitos destes
problemas ficariam resolvidos.

Mas ainda não uma localização
definida?

Deve estar no segredo dos
deuses… eu ainda não sei!

Outro projecto é o renovado
complexo do Vilanovense.
Finalmente, dentro de dias vai ser
inaugurado. Foi uma dura luta?

Está quase a concretizar-se…
pelo menos o arranjo possível nesta
fase. Gostaria que o Vilanovense
tivesse um complexo desportivo
maravilhoso, mas não é fácil. Pelo
menos lutámos e conseguimos.

Custou porque as direcções do
clube, acho eu, não aceitavam muito
bem ter um campo de relva sintética,
mas isso vai ajudar muito o clube.
Estou convencido que este objectivo
vai ser concretizado ainda este mês.
Há-de também ser o caso do Gaia.
Sabemos das dificuldades
financeiras do Gaia que não tem
condições para continuar a praticar
as suas modalidades no espaço ac-
tual. É premente construir um novo
pavilhão para eles darem
continuidade ao trabalho. Tenho a
garantia - e já me foi dada a
informação oficial que foi aprovado o
programa para a construção do
pavilhão do Gaia no Bairro das
Pedras, no ringue ao lado da Escola
das Pedras. Será utilizado pelo
Futebol Clube de Gaia e suas
actividades.

De exclusiva utilização do
clube?

A intenção é pô-lo ao serviço do
Gaia. É evidente que estas infra-
estruturas depois podem ser
rentabilizadas com outras situações,
desde que o espaço esteja
disponível. Mas a intenção é mesmo
pô-lo ao serviço do Gaia, já que as
condições actuais não servem. Esta
também é uma das nossas lutas de
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Rua Rasa 922 | 4400-269 VILA NOVA DE GAIA
Tefl. 223 703 183 | Fax. 223 709 686

email: geral@inforferreira.pt
www.inforferreira.pt

Casa de Repouso - Casa Nostra Lda
Terceira e quarta idade com qualidade de vida!

Serviços:
Acamados, Animação Cultural, Apoio Domiciliário, Lares, Assistência
Médica, Centro de Dia, Enfermagem, Plano de Seguimento Individual

Rua Montemar 357 | 4430-147 VILA NOVA DE GAIA
Telf. 227 115 969 | Fax. 227 115 971 | Telm. 913 824 810

www.casaderepouso-casanostralda.pai.pt

há alguns anos a esta parte e que já recebi 'luz
verde' que vai ser construído. Tenho a certeza que
a escola também deverá utilizar o espaço nas horas
em que o pavilhão não estiver ao serviço do clube.

Satisfação do 'dinossauro político’

Uma das críticas que ouve é que a gestão da
junta se confunde muito com a gestão da câmara,
nomeadamente os grandes projectos que a
freguesia recebe. Como reage a este
comentário?

Não se confunde. Temos um princípio que
defendemos: somos um órgão autárquico, temos
a nossa independência para a resolução dos
nossos problemas, mas não nos podemos
esquecer que estamos onde estamos. Estamos
numa freguesia do centro urbano, não é justo que
seja ela a ter uma intervenção mais directa ou
isolada, sem ter intervenção da câmara e sem
colaborar com a câmara. Muito mais quando a
câmara está no nosso território. Não era justo que
nos alheássemos da câmara e fizéssemos um
trabalho independentemente da câmara. A minha
preocupação sempre foi: não descurar as
necessidades da freguesia, lutar por elas até à
exaustão. Fazer aquelas que acho que posso
fazer. E tentar ao máximo a colaboração da câmara
para que, em conjunto, conjugando as prioridades
da câmara com as minhas, conjugando as
vontades da câmara com as minhas vontades, de
modo a encontrar solução única e eficaz para a
resolução dos problemas. É essa a nossa intenção,
e sempre foi. Não dependemos da câmara, mas
achamos que temos de colaborar ao máximo com
ela. Não seria justo que agora me lembrasse de
'fazer uma obra ali… e vou fazê-la'. Não. A câmara
tem todo o direito de, comigo, dialogar sobre a
obra. Não seria justo. Se puder fazer sozinho, faço.
Como faço muitas sozinho, sem qualquer
problema, como estamos a fazer o Centro Cívico.
Não podemos dissociar-nos da câmara. Fazemos
um trabalho em conjunto, porque achamos que
somos dois órgãos autárquicos que representam
a mesma população e, por isso, os mesmos
interesses.

Mafamude foi a primeira freguesia a aderir ao
Programa de Policiamento Integrado - Equipa de
Proximidade e Apoio à Vitima (no Sector 1). Qual
é o balanço que faz desta aposta?

Extremamente positivo. Acho que foi das
melhores apostas. Está em pleno funcionamento
e já vamos arrancar para o segundo PIPP para a
zona do liceu. Estamos a prepará-lo. Orgulho-me
de ser a primeira junta a avançar com este projecto.
Não sabíamos em que é que estávamos a postar.
Era uma novidade. Tivemos a sorte de ter, não só,
gente da 10.ª Esquadra e na PSP que nos abriu
todas as portas e teve uma colaboração extrema
connosco. Tivemos a sorte de ter um agente dessa
zona extremamente simpático, trabalhador,
interessado. Disponibilizamos a junta em tudo o
que pudemos. Ainda agora aprovámos a compra
de um computador para lhes dar para trabalharem
no carro. Disponibilizámos tudo. E podemos dizer
que foi um êxito. Temos feito muitas reuniões com
escolas, população… feito levantamentos e
inquéritos junto da população. Têm telefonado para
cá a dizer que se sentem mais seguras hoje. Elas
sentem que se tiverem algum problema, ou uma
dúvida, tem o telefone directo para o polícia. Onde
é que a população alguma vez teve telefones
directos para um polícia? Para além de outras
questões, o PIPP tem tido um excelente resultado.
Está a decorrer em pleno. E o resultado desse

trabalho tão positivo vai permitir o alargamento. A
Sub-comissária Aurora disponibilizou-se para, em
conjunto com a junta, alargar para o segundo PIPP.
Já escolhemos as ruas e arruamentos, a zona, e
estamos a preparar a fase dos inquéritos. Desta
vez há-de ser a zona do liceu, entre a Rua
Raimundo de Carvalho e a Avenida Vasco da
Gama. Gostava que estes exemplos se
conseguissem espalhar por todo o país porque este
policiamento de proximidade traz grandes
resultados para a segurança das pessoas.

Seis meses após a tomada de posse, já muito
se especula sobre o nome da pessoa que o PSD
vai apresentar para lhe suceder. Esta
curiosidade incomoda-o?

Absolutamente nada. Além de muitas pessoas
perguntarem quem me vai substituir, há outras que
dizem: 'o que será de nós quando o presidente for
embora daqui a quatro anos'! Como há estas duas
opiniões, não me preocupa nada. Se alguma me
trouxesse algum incómodo, tinha logo a outra
posição que melhorava esse incómodo. Por isso,
não há incómodo nenhum. E a população esteja
descansada… Há uma coisa que não abdico: o



notícias de gaia
13.05.2010

pág. 12

Dr. Álvaro Piedade
Médico Especialista

Doenças de Boca e Dentes

 R. João de Deus, 217 - Sala 20/22 * 4400-185 Vila Nova Gaia
Telefone: 223 756 612

Rx Panorâmico / Prótese
Ortodontia / Implantes

Auto Miguel Costa

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

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

Pneus e Serviços

projectos, instalações e reparações eléctricas

Instalações eléctricas

Ar condicionado e ventilação

Telecomunicações / Domótica / Automação Industrial

António Ferreira
919 191 147

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

futuro presidente da junta, indicado pelo meu
partido ou por mim, seja homem ou mulher, há-de
ter algum empurrãozinho ou interferência do
Fernando Vieira. Essa população não se preocupe.
O trabalho de 30 anos, até hoje, e de 33 anos
quando terminar o mandato, não se pode
desperdiçar de qualquer maneira. A vitória do PSD,
ou da minha coligação, também se deveu em
grande parte à minha figura, por isso não vou deixar
cair em mãos alheias esses valores. Vou ter de os
defender e ajudar o meu partido a encontrar a
solução ideal para que não haja ruptura com o
trabalho desenvolvido ao longo destes anos. Não
é intenção minha que haja ruptura, pelo contrário,
sentir-me-ia mal se isso acontecesse. A população
sempre se manifestou a favor da continuidade do
trabalho que estamos a desenvolver, por isso, eu
vou preocupar-me com isso.

Quando lhe chamam "dinossauro político" o
que sente?

Se calhar, satisfação porque me estão a
comparar a um animal fantástico que teve o seu

Aproveitando a festa da liberdade,
o executivo da freguesia de
Mafamude resolveu aproveitar o
feriado do 1.º de Maio para celebrar
os 100 anos do Fontanário do Largo
Estêvão Torres.

O presidente da junta, Fernando
Vieira, aproveitou a cerimónia para
salientar a remodelação deste
espaço, que tanto agrada a miúdos
como aos mais idosos. O intuito é
tornar o local ainda mais agradável e
propício ao descanso e ao convívio.

Apesar dos condicionalismos
financeiros, a edilidade, através do
responsável desta área, está a levar

Centenário do Fontanário do
Largo Estêvão Torres

a efeito o arranjo completo da área
ajardinada e a restauração do
fontanário que comemora, este ano,
100 anos de existência.

Quem não faltou à cerimónia foi
a vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Gaia, Amélia
Traça, que fez parte de alguns
executivos de Fernando Vieira, o pro-
fessor Gonçalves Guimarães, bem
como o reverendo padre da
freguesia. Para 'iluminar' ainda mais
a festa, o "Trio A Piacere" da
Filarmónica de Crestuma encheu
musicalmente o serão.

O Largo Estêvão Torres é um dos

locais mais emblemáticos de
Mafamude, apesar da sua
história recente. Construída
em cantaria de granito com
tanque circular e tendo no
centro um obelisco quadran-
gular de onde saem duas
bicas com forma de focinho
de leão, esta fonte ocupa
lugar de destaque no Largo
Estevão Torres, em razoável
estado de conservação,
apesar da sua água ter sido
considerada imprópria para
consumo em 1988 e assim
se ter mantido até hoje.

percurso histórico importantíssimo.
A era dos dinossauros foi
importantíssima. Agora, entendo
assim, é uma maneira querida de
se dizer: este homem está na junta
há muitos anos, tem feito um
trabalho que apoiamos, que
gostamos, que respeitamos e que o
queremos cá por muito tempo. Vejo
assim. É uma forma querida de me
dizer, em vez de me dizer 'você é
um velhote da política'. Acho
engraçado, simpático e que me
orgulha, como é óbvio, porque é dito
como uma referência ao meu
trabalho de longo curso.

Ao fim destes 30 anos (oito
mandatos), quando pensa no
primeiro, o que lhe vem à cabeça?

Quão longe ele está… quão
longe!

Tânia Tavares
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M E D I A Ç Ã O   I M O B I L I Á R I A

Licença AMI n.º 7695

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

www.bestopcao.com

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

seu imóvelseu imóvelseu imóvelseu imóvelseu imóvel

Apartamentos - Armazéns/Lojas
Escritórios - Moradias

Terrenos/Quintas

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

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

Consulte-nos e faça a sua melhor opção!

O primeiro centro de convívio do
município. O exemplo para os que se
seguiram. Chama-se Centro de
Convívio para a Terceira Idade de
Mafamude e está prestes a completar
duas décadas de existência.

Há muito que tem servido para
atenuar problemas de solidão entre
os mais idosos. Ainda assim,
Fernando Vieira não quer que esta
estrutura substitua a família. O

Centro de Convívio para a
Terceira Idade de Mafamude

ginástica, um grupo coral que vai
agora gravar um cd, exposições…
Temos uma população idosa
mobilizada à volta do seu centro de
convívio. Isso justifica a importância
da criação do centro de convívio, o
primeiro a nascer no concelho. O
trabalho da acção social também tem
sido bom. Temos as pessoas
interessadas e motivadas. E isso
satisfaz-nos. Não temos subvenções

autarca entende que não se pode
desresponsabilizar a família mais
próxima. Servem para os distrair,
exercitar (com o fomento à prática
desportiva) fisica e mentalmente.
Cantam, dançam e apostam nos
trabalhos manuais. Cinco dias por
semana. Em regime de livre vontade.
Como eles gostam.

Qual é o balanço destes 20 anos
de Centro de Convívio para a
Terceira Idade de Mafamude?

O que responde bem a essa
pergunta é a actividade que o centro
de convívio tem. Hoje esta valência é
importantíssima. Temos 500 utentes
que vão utilizando o centro, não
diariamente. Uma escola de

de ninguém. Pagamos com o
dinheiro da junta todas as despesas
do centro, mas é um custo que nos
satisfaz, porque os resultados são
extremamente positivos.

Qual é a próxima actividade?
É o S. João. E estamos ainda a

discutir se o passeio anual vai
realizar-se antes ou depois do S. João
Temos todas as semanas a ginástica
e agora vamos gravar um cd. É a
nossa próxima grande actividade. E
tivemos várias actuações para as
quais fomos convidados. Só falta
irmos à televisão, mas já fomos
convidados por exemplo para
Albergaria-a-Velha e escolas fora do
concelho.

E esta questão chega para re-
solver a questão do isolamento?

Não. Tem de haver outras
soluções para complementar. Esta é
a solução que a junta oferece. Agora,
há outras entidades que têm de dar o
complemento. E até mesmo as
próprias famílias, pois não as
queremos substituir. A solidão da
terceira idade tem de ser
acompanhada pelas instituições

públicas, pela família e poder local.
Aquilo que fazemos é apenas uma
parte. O problema da terceira idade
não é só a solidão, há outros
problemas inerentes. Há muito mais
do que isso e que só as instituições
acima de nós e com muito mais poder
podem resolver. Não queremos
contribuir para o afastamento dos
idosos à própria família, pois os
idosos fazem parte de uma família.
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* CONSUMÍVEIS A PREÇOS DE
REVENDA *Rua da Rasa, 734 – 4400-269 V. N. GAIA | Telf.: 223 755 538 | Fax: 223 715 274

ASSISTÊNCIA À INFORMÁTICA
VENDA E REPARAÇÕES CONTRATOS ANUAIS DE ASSISTÊNCIA

Praceta 25 de Abril, n.º 5
Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 793 309

REFEIÇÕES ECONÓMICAS
ESPECIALIDADES EM FRANCESINHAS

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

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

pão quente
confeitaria
pastelaria
cafetaria

fabrico próprio

Café Snack-Bar
Belo Ponto

Rua Marquês Sá Bandeira 224
4400-217 Vila Nova de Gaia

Telf. 223 793 307 - Fax. 223 750 463

ALMOÇOS E JANTARES
Especialidades: Francesinhas

t. 223 700 574
f. 223 700 576
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Florista Perfume de Rosas
ENTREGAS AO DOMICÍLIO

Rua D. Pedro V, 447
4400-117 Vila Nova de Gaia

Tel / Fax: 227 830 167
Telem: 912 522 734

Email:
candimport@net.novis.pt

www.perfumederosas.com.pt
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Gaianima prepara
ocupação para as crianças

no dia 13 de Maio
Em virtude do encerramento das escolas públicas, no dia 13 de Maio, por

ocasião da visita de sua
santidade o Papa Bento XVI, o
município de Vila Nova de Gaia,
vai abrir os seguintes
pavilhões municipais das
9h00 às 17h30: Prof. Miranda
de Carvalho (Vila d' Este); Dr.
Manuel Ramos (Grijó);
Gulpilhares; Crestuma; Esco-
lar de Canelas; Escolar de
Canidelo; Escolar de Olival;
Escolar dos Carvalhos; Esco-
lar de Arcozelo; Atlântico da
Madalena; Parque da Cidade;
e Polidesportivo da Afurada.

Para o efeito foi criado um
programa de animação que engloba actividades Desportivas, Musicais,
Expressão Dramática, Jogos Tradicionais, Contadores de Histórias, entre
outras.

Para além dos equipamentos desportivos mencionados, vão igualmente
estar à disposição os seguintes espaços culturais: Cine Teatro Brasão com
2 sessões de cinema gratuitas - 10h30 e às 14h30 - "A Princesa e o Sapo";
Biblioteca Pública Municipal - Sessões de Dvd´s e "Contadores de Histórias".

O objectivo desta acção visa receber os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo, com
idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, como forma não só de apoio
às famílias, mas sobretudo para garantir a ocupação destas crianças du-
rante este dia sem aulas.

A Escola
Secundária Inês de
Castro está inserida
nos Territórios
Educativos de
Intervenção Prioritária
(Projecto TEIP), que
tem como objectivo o
combate ao insucesso
e abandono escolar.
Nesse sentido, temos
desenvolvido várias
actividades de índole
cultural, recreativa e
lúdica, dirigidas aos
alunos e às suas
famílias.

Uma vez que as
escolas devem ser
promotoras de
políticas/estratégias
que promovam a maior
aproximação das
famílias à escola, a
Escola Secundária

Escola Secundária Inês
de Castro promove
Semana da Família

Inês de Castro irá organizar A Semana
da Família, entre 17 e 21 de Maio.
Este evento tem como finalidade:

Fomentar a ligação escola-família
através de momentos lúdicos,
educativos e culturais.
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Futebol a mais...

monólogos
municipais

Pela manhã ao abrir o computador
deparei com a receita da      "Francesinha"
enviada pelo Cândido. O Cândido é um
velho amigo, que graças à Internet
redescobri nos últimos meses.

Por certo alguns leitores do Brasil e
africanos, carecem que lhes explique o
que é esse pitéu, já que em Portugal não

UM PITÉU
PORTUENSE

há quem o  não conheça.
A "Francesinha" nasceu no Porto na

década cinquenta, na velha rua do
Bonjardim, no conhecido restaurante "
Regaleira".

O inventor, Daniel David da Silva, que,
se não erro, era poveiro, emigrou para
terras de França e dai para a Bélgica.

Regressado à pátria permaneceu
algum tempo em Lisboa, donde veio para o
Norte, mais precisamente para a cidade
do Porto, para supervisionar a cervejaria
da " Regaleira".

De inicio a " Francesinha" destinava-
se a servir de merenda ou refeição ligeira.
Como levava molho picante, " puxava" a
bebida, o que era vantajoso para a
cervejaria.

No intuito de ser bem acolhida pelos
portuenses deram-lhe o nome de
"Francesinha" criando a ideia que o
petisco não era português.

Foi imenso o sucesso e não faltaram
imitadores que introduziram novos
ingredientes, entre eles: marisco e
cogumelos.

Faleceu Daniel David da Silva com 84
anos e o seu nome ficou ligado à
gastronomia portuguesa, como o de
Gomes de Sá e Baltasar Castanheiro,
proprietário da Confeitaria Nacional
(Lisboa), que introduziu, no inicio do século
XX, o Bolo-rei, doce apresentado pela
primeira vez, em França, na corte de Luís
XVl, em dia de Reis.

Existem várias receitas espalhadas em
livros de culinária e até na Internet, mas a
que recebi de autoria de Luís Santos, do
"Instituto das Artes e Ciências ", Dezembro
de 2009, parece-me a melhor, motivo que
a levo ao conhecimento do amigo leitor:

Ingredientes:
2- Fatias de pão de forma
3- Fatias de fiambre
7- Fatias de queijo
1- Linguiça
2- Fatias de paio
1- Bife 150 a 200gr.

Ingredientes - Molho (4 pessoas):
1- Sopa de marisco
1- Sopa de rabo de boi
3- Cebolas médias
6- Dentes de alho

Pois até eu vou falar de futebol. Eu!!! Mas vai ser pouco e rápido.
Sou do Sporting. Desde pequenina (como se costuma dizer). Há alguns

anos gastava horas só para saber tudo o que envolvia o clube. Horas… por
dia! Na altura do Figo, do Peixe, do Balacov… depois do Paulo Sousa e do
Pacheco… e do Senhor Robson. Os melhores momentos liderados pelo
não menos senhor Boloni.

De lá para cá fui gastando cada vez menos tempo com o meu Sport-
ing… com os outros muito menos! Com a tal Selecção de todos nós… e
dos brasileiros… menos ainda! Por muitas razões que agora não
interessam mesmo para nada…

Bom. E falar de futebol para dizer duas coisas. A vergonha das claques
ou, pelo menos, de alguns dos elementos. E, por outro lado, a asfixia
'futeboleira' a que estamos constantemente sujeitos.

Primeiro ponto: as claques deviam desaparecer. Ponto final. São -
maioritariamente - desordeiros e os cânticos cada vez mais estão a dar
lugar a insultos. Os incentivos esgotam-se logo no primeiro quarto de hora
de jogo. Já para não falar da violência e a estupidez das atitudes reprováveis
que todos assistimos no último domingo. Alguns elementos -
alegadamente - da claque azul e branca tentaram impedir os festejos dos
adeptos do Benfica. Atitude esta que podia ter como 'agressores da
liberdade de expressão' adeptos azuis, vermelhos ou verdes… este foi só
o último exemplo que ainda está presente na nossa memória.

Segundo ponto: quando é que vão fazer o intervalo? Ainda mal terminou
a época e já estão as tv's a fazer directos por causa do Mundial que vai
acontecer na África do Sul. A divulgação dos jogadores convocados por
Carlos Queirós… um suspense… uma emoção!!!  Seguem-se os
comentários à convocatória. Depois os primeiros treinos. A viagem (e aqui
vamos ver até onde vão os falsos directos para enganar e povinho e
aumentar o share). A chegada… as refeições… os matraquilhos… até
chegar ao tal mundial… Jogam uns com os outros e uns contra todos.
Portugueses, estrangeiros e naturalizados. O fim será o mesmo: erguer a
taça e o lançamento de confettis mais ou menos brilhantes!

Segue-se o regresso. Os rostos cansados. Mas de cabeça erguida…
ou não estivesse eu a falar da selecção. E os comentários… esses estão
sempre… são uma espécie de IVA do futebol!

Bom. Por este andar só descansamos de futebol daqui a um ano.
Quando terminar a época 2010/11…

A minha esperança é que Portugal não vá além da primeira fase e me
dê algum sossego mental… aí sim, vou ter motivos para sorrir… já agora,
eu e o meu querido João Moutinho… vamos ter muitas razões para sorrir!

Tânia Tavares

GaiaShopping convida à
diversão no mês de Maio
No mês de Maio, o GaiaShopping - o Shopping Animado, convida todas as famílias,

e em particular o público mais jovem, a divertirem-se com as inúmeras actividades. Há
animação para todos os gostos, para aqueles que gostam e aspiram ser super heróis,
para quem gosta de teatro e para os mais aventureiros temos um espaço reservado
para actividades radicais. Ninguém foi esquecido nas nossas brincadeiras!

Em Maio o GaiaShopping - O Shopping animado recebe:
Dia 15 - Super-Herói Animado - O Centro Comercial transforma-se numa verdadeira

escola de Super-Heróis. Nestas aulas os mais pequenos poderão aprender a ter um
super riso e assim combater o mal com uma super gargalhada, a dominar o código das
palmas para comunicar secretamente com outros heróis, sem perigo de serem detectados
pelos vilões, ou ainda, serem capazes de dar o hiper mega salto, para conseguirem
chegar onde outros não conseguem.

Dias 22 e 23 - Jardim das Flores - Era uma vez um Girassol que não tinha amigos.
Passava os dias a seguir o Sol, desafiando-o para a brincadeira... Este é o mote para um
teatrinho onde as crianças são os novos amigos do girassol. As crianças recebem uma
máscara de girassol, participam na peça e inundam o GaiaShopping de cor alegria.

Dia 29 - Shrek e o Gato das Botas - O Shrek e o Gato das Botas vão percorrer o
Centro sempre na brincadeira fazendo pequenas peças de teatro. O nosso amigo Gato
das Botas vai oferecer às crianças um balão SHREK. Estas acções decorrem no horário
compreendido entre o 12h00 às 19h00 em várias localizações do Centro.

2- Folhas de louro
Salsa q.b.; Azeite q.b.; Sal q.b.;  Piripiri

q.b.; Farinha tipo "Maizena" para engrossar
q.b.

2- Colheres de sopa de polpa de tomate
1- Cerveja
1- Cálice de brandy ou whisky ou água

ardente

1- Cálice de Vinho do Porto
1- Copo de vinho branco (maduro ou

verde)

Preparação e Confecção da
Francesinha - da base para o topo:

Fatia de pão de forma (1unid.)
Fiambre (1 unid.) + queijo (1 unid.)
Paio (1 unid.)
Bife (1unid)
Fiambre (1unid.) + queijo (1unid.) +

paio (1unid.)
Linguiça aberta (1 unid.)
Queijo (5 unid.)
Nota: Preferência grelhar a linguiça e

o bife

Preparação e Confecção (Molho):
1- Colocar num tacho de azeite, os

alhos picados, a cebola picada, as folhas
de louro, sal e salsa

2- Deixar refogar, acrescentando um
pouco de água e mexendo de vez em
quando.

3- Quando começar a alourar,
adicionar a cerveja, a polpa de tomate, o
piripiri, as bebidas espirituais, o vinho do
Porto e o vinho de mesa.

4- Deixar ferver aproximadamente 10
minutos, mexendo de vez em quando.

5- Retirar as folhas de louro.
6- Ralar tudo muito bem com varinha

mágica.
7- Preparar as sopas, de marisco e

rabo de boi, separadamente e de forma
individual, (demora cerca de 15 minutos).

8- Acrescentar as sopas ao "molho"
principal (estrugido)

9- Ralar novamente com a varinha
(cerca de 2 minutos).

10- De forma a apurar, deixar ferver
10 minutos, mexendo continuamente e
servir bem quente.

11- Se necessário, engrossar o molho
com farinha tipo " Maisena".

Acompanhamento:
Originalmente, a francesinha era

servida de forma simples, todavia,
actualmente é ou pode ser, servida e/ou
acompanhada por: ovo frito, batata frita,
lagostim.

A bebida que melhor acompanha é a
cerveja.

Humberto Pinho da Silva
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No palacete da família Leitão, toda a família
almoçava calmamente. Os criados serviam os
donos da casa com um certo requinte. Uma família
da alta sociedade, pertencente à nobreza e
descendente de médicos conceituados. Boas
pessoas, mas rodeadas de preconceitos, o que já
era um pouco impróprio nessa época.

 Laura, uma jovem de 22 anos de idade,
estudava na Faculdade de Psicologia, contra a
vontade dos pais, avós e irmão, que eram todos
médicos. Quis enveredar por caminhos parecidos,
que até lhe ficava bem. Tanta gente no ramo de
medicina! O trisavô e o bisavô foram ilustres
médicos. Alguns tios e primos (ainda vivos)
também tinham a mesma profissão. Laura estava
cansada. Achava que alguém tinha de enveredar
por outros caminhos. Sim, alguns primos
seguiram rumos diferentes. Eram os parentes que
se entendiam melhor com ela.

Ela era uma jovem bastante alegre e sociável,
entendia-se com pessoas de todas as classes
sociais, o que era um pouco contra a vontade dos
seus familiares mais velhos. Achavam que ela
devia de ser simpática sim, mas nada de
confianças. Ela ria-se e mudava de assunto.

O dr. Carlos Sebastião Leitão júnior, pai da
jovem, mandara construir três anexos no pátio das
traseiras da residência. Contratara um mestre de
obras para tratar do assunto e orientar os
empregados. O jovem já era conhecido e gozava
de boa fama, honesto, trabalhador e educado.
Começou como aprendiz da construção civil, foi
subindo de categoria, e, acabou por trabalhar por
conta própria, contratando assim três funcionários.
Voltando ao dr. Sebastião, estava muito satisfeito
com o artista, de vez em quando conversava um
pouco com ele, mas sempre no jardim, para evitar
confianças. Mas para os empregados do mestre
nunca lhes dirigiu qualquer palavra.

Após o almoço, todos saíram, dirigiram-se para
os seus respectivos consultórios. Só Laura é que
ficou em casa, devido a não ter tido aulas nessa
tarde.

Sentou-se no sofá do escritório a ler um livro
do notável escritor Camilo Castelo Branco.
Espreitou depois pelas vidraças; viu o terreno livre
e sorriu. Correu imediatamente a fechar a porta do
escritório, para não ser vista pelos empregados
da casa. De seguida abriu a janela e viu o jovem a
fazer os últimos acabamentos. Os empregados
estavam noutros anexos. Esperou que ele olhasse
para ela. O rapaz olhou-a pouco depois, mas sério.
Ela piscou-lhe o olho; ele fez-lhe o mesmo. Num
impulso correu para a janela e saltou para dentro.
Os namorados beijaram-se arrebatadamente.

Joaquim suplicou-lhe:
- Laura, já não aguento mais. Casas comigo?
- Sim. Mas terá de ser em segredo.
-Não te preocupes. Começamos assim e

assim terminaremos. Só depois do casamento é
que toda a gente saberá. Os teus familiares nunca
notaram nada?

- Nunca. Fica tranquilo.
O namoro começara dois meses antes. Tinham

tantos cantinhos secretos! Em casa era no quarto
secreto que existia atrás dum dos armários do
escritório; no jardim era na casa das bonecas, onde
Laura brincara com os amigos, primos e colegas
da escola primária; Junto ao palacete havia uma

AMOR PROIBIDO
SÉCULO XX  ANOS 70

casa fechada, que
pertencera a uma tia - avó;
no pinhal,  era numa casa
velha e abandonada, que
existia perto da sua
residência.

Laura e Joaquim
fizeram muitos projectos
para o futuro. Andavam
receosos, mas ao
mesmo tempo ansiosos,
que tudo acabasse bem.
Nem os melhores
amigos de ambos
sabiam daquele amor tão
ardente! Parecia uma
história do início do
século, XX ou do século
passado IX.

Quando Joaquim e os
seus empregados
terminaram as obras, o
jovem despediu-se do dr.
Carlos Sebastião Leitão
Júnior com um sorriso e
um olhar natural. O
médico agradeceu-lhe e
pela primeira vez
estendeu-lhe a mão. De
seguida também sorriu
para os empregados e
fez-lhes o mesmo.

Joaquim deixou a sua
actividade profissional e

que trazia no corpo e levava a carteira. Deixou um
bilhete em cima da cama, que dizia o seguinte:
"Pais, avós e mano, peço-lhes desculpa. Lamento
decepcioná-los, mas trata-se da minha felicidade.
Se tivessem sabido antes… de certeza que se
recusavam a aceitar a minha decisão. Quando
lerem este bilhete…. Já estarei casada. O meu
noivo é o ex mestre de obras. Recordam-se do
Joaquim? Já lá vão… três maravilhosos anos. Já
está tudo resolvido. Não queremos nada de vocês.
Ele é o homem da minha vida. Adeus."

Foi no apartamento de ambos que ela vestiu
um lindo vestido beije, mas não de noiva; um
vestido para ocasiões festivas.

Ele, na casa dos pais vestiu um elegante fato
azul e gravata da mesma cor. Só foram ao
casamento os seus pais e irmãos. O irmão e a
irmã mais velhos foram os padrinhos.

Às 9:00 horas celebrou-se a cerimónia na Igreja
de São Cristóvão de Mafamude, V.N. de Gaia, terra
de ambos. Os pais fizeram-lhes uma surpresa:
contrataram um fotógrafo e organizaram a boda
no restaurante Davilina, na mesma  Freguesia.
Joaquim abraçou os pais com força como
agradecimento.

O fotografo já estava à espera quando os noivos
entraram na Igreja. Olharam-se felizes, já no altar.
Sentiram uma enorme vontade de se abraçarem.
Joaquim contou-lhe sobre a surpresa dos pais.
Laura olhou para trás, sorriu-lhes e agradeceu-
lhes, com um aceno de cabeça.

O Pároco entrou e iniciou a cerimónia.
Após a boda, os noivos partiram para Lisboa.

(continua no próximo número)
Isabel Andrade Monteiro

empregou-se num restaurante. Quis também
terminar os seus estudos secundários, mas de
noite.

Laura optou pelas aulas nocturnas e de dia
trabalhava na secretaria da Faculdade onde
estudava. Os pais, avós e o irmão ficaram
decepcionados. Aconselharam-na: "Laura, não
tens necessidade disso. Vais deixar-nos ficar mal."
Ela sorriu e respondeu-lhes: "Quero a minha
independência." O pai aconselhou-a: "Filha, por
favor não faças isso. Eu e a tua mãe aumentámos-
te a mesada." A jovem sorriu, agradeceu e recusou.
De vez em quando havia discussões e zangas
entre Laura e a família. Laura falou mais alto e
conseguiu vencer.

Nessa altura os encontros com Joaquim era
num pequeno apartamento que alugaram. Aos
poucos foram mobilando a casa.

Decorrido três anos, Laura terminou o curso e
teve a sorte de se empregar no hospital Santo
António, no Porto. Joaquim terminou o 12º ano e
felizmente empregou-se numa dependência
bancária, perto do referido hospital. Os encontros
eram no consultório da noiva, além da casa que já
tinham, como já frisei em cima.

Faltava um mês para o casamento quando a
família do noivo soube. A noiva foi apresentada à
futura família e recebida com toda a delicadeza e
bondade. Eram pessoas humildes. Os pais de
Joaquim tinham doze filhos. Uma família tão unida
e alegre! Laura sentiu-se feliz e à vontade no meio
daquelas pessoas tão sinceras, e, não só, por o
noivo nunca lhe ter mentido.

No dia do casamento, às 7:00 horas, no dia 15
de Junho, Laura fugiu de casa, só com a roupa
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CENTRO LATINO COELHO

"A REPÚBLICA E O
"25 DE ABRIL" EM

COIMBRÕES - GAIA"
(Na foto: Salazar... Na 1.ª república agravou-se a

situação! O chamado "estado novo" foi protagonizado
por um "grande estadista", mas... nunca gostei de
"ditadores" e, por isso, não considero Salazar como sendo
o "maior português de todos os tempos"... Mas, afinal,
quem foi o "maior português de todos os tempos"?... Uma
figura lustre - singular - da vida pública nacional?... Um
Monarca?... Um Republicano?... Um Democrata?... Álvaro Cunhal?... Mário Soares?... Sá
Carneiro?... Ramalho Eanes?... Cavaco Silva?... Guterres?... Jorge Sampaio?... Durão
Barroso?... Santana Lopes?... Sócrates?... Filipe Menezes?... ou será Passos Coelho?... -
"O Povo é que mais ordena"... A ver vamos...)

Relativamente ao evento subordinado ao título ""Conversas Soltas" sobre o "Centenário da República"
e o 36.º Aniversário do "25 de Abril"", realizado no Centro Latino Coelho, - como é habitual dizer-se - foi
mais um "Comboio que passou", ou seja - como também se costuma dizer - "Só fazem falta os
presentes", ou (se quiserem) "Foram poucos, mas bons", incluindo, na circunstância, a intervenção de
um "jornalista amador" e nosso consócio (readmitido) - um cidadão (ferrenho anti - monárquico) que
sabe e gosta de escrever sobre diversos temas, mais propriamente sobre o "Republicanismo" e sobre
"Olivença"…

O "moderador", convidado da Direcção para o efeito, enfim… Perdoa-se, atendendo à idade
avançada, mas… Atenção!... A idade não perdoa tudo: Por um lado, tentou evitar a minha intervenção
(vá lá saber-se porquê…); por outro lado, faz questão de continuar a afirmar que estamos perante um
"Centro Democrático e 'Republicano'", mas… na prática, procede como um autêntico "anti-democrata"
ao tentar ensinar-me algo sobre os temas em debate e - o que foi mais grave - tentou cortar-me a
palavra, com a justificação do tempo!... Sinceramente!... Mas, foi muito bem feito: Teve de aturar a
maçuda e polémica intervenção do seu "amigo" jornalista amador - Neste caso… Bem - haja, não
obstante ter considerado que a sua intervenção, de certa forma, feriu a susceptibilidade do nosso
palestrante - convidado especial - o Senhor Arquitecto Gomes Fernandes…

Em relação ao "Convidado Especial", considero-o como sendo um Palestrante razoável, não ob-
stante e por uma questão de ética, ter-lhe dito que me recordou sobre certos episódios, que já conhecia
sobre o percurso que fez (em síntese) entre a "falhada" revolta do "31 de Janeiro" (1891) e os 36 anos
da chamada "Democracia", passando pela revolta do "5 de Outubro" (1910), pelos primeiros 16 anos da
"I República" (1910 - 1926), pela revolta do "28 de Maio" (1926) - "Ditadura Militar" - pela continuidade da
"I República" em Ditadura (1933 - 1968) - o chamado "Estado Novo", pela chamada "Primavera Marcelista"
(1968 - 1974) até à revolta do "25 de Abril" (1974 - 2010) - a chamada "II República", mas que, na opinião
de alguns analistas, consideram como sendo a "III República" e em "Fim do Regime", rumo à "IV
República", e que, ao mesmo tempo, enriqueceu os meus conhecimentos sobre a história (passada e
contemporânea) do nosso "pobre país à beira - mar plantado", ou seja: no fundamental, acrescentou
pouco de novo… Mas, pronto, acabou por ser um bocado da noite de sexta-feira mais ou menos bem
passado…

Quanto aos presentes, a maioria, apenas subiu ao Auditório para fazer de corpo - presente, porque
as poucas intervenções - na minha modesta opinião - não contribuíram no sentido do enriquecimento do
"debate" (ressalvo, aqui, a intervenção de uma "jovem professora" que aprofundou o tema das "mulheres
na sociedade"); outros, incrivelmente, ficaram no "armazém" do rés-do-chão, que é onde se sentem
bem… cada um, é cada um e nada há a opor… São os sócios que temos…

Claro que não é muito agradável para quem nos vem visitar, mas… pode ser que "devagar se vá ao
longe"… Não percamos as esperanças, porque… "enquanto houver vida, há esperança" e "a esperança
é a última a morrer"… Em relação às minhas intervenções no "debate", enfim… não foram as que
estavam no meu horizonte, porque - como já disse - o culpado foi do moderador e "Presidente -
Honorário", a quem (bem ou mal), em tempo oportuno, lhe demos tal "honra"… Estamos arrependidos?...
Paciência… Agora, não há nada a fazer: Pelo menos, a mim, não me custa tratá-lo assim e, ao dito cujo
- pelos vistos - faz-lhe jeito, principalmente, na presença dos seus amigos visitantes, perante os quais
se enche de vaidade para o resto da sua vida… Concluindo; Apesar de tudo e na minha opinião, as
homenagens deverão ser reconhecidas em vida e, não, a titulo póstumo, como não foi o caso… Na
minha participação, ainda me deram tempo para, em verso, contar a história da Bandeira da Fundação
e das diversas denominações porque foi "obrigado" a passar o nosso "Centro Latino Coelho"
(denominação abreviada), com fundação "Republicana" em plena "Monarquia" (1906).

Enfim: Espero que, pelo menos, durante as Comemorações do 104.º Aniversário, se volte a falar
sobre o "Centenário da República"… É, quase, uma obrigação do fundado "Centro Republicano de
Coimbrões" - um dos poucos que ainda sobrevivem no distrito do Porto e um dos dois que existem em
Vila Nova de Gaia (o outro é o, ainda actual, "Centro Recreativo Nicolau de Almeida", sediado na Rua
Marquês Sá da Bandeira, em Mafamude…

E, para terminar, reafirmo que já tenho saudade dos tempos em que fui dirigente do Centro e em que
tivemos a honra de receber, em eventos similares sobre o Republicanismo, figuras ilustres da vida
pública local e nacional, como - por exemplo - entre outros, os fundadores do Partido Socialista:
Doutores António Macedo e Mário Cal Brandão; o nosso "Sócio - Honorário", General Ramalho Eanes,
a Secretária - Geral da Comissão Permanente dos Centros Escolares e Republicanos, Doutora Maria
Helena Correia e, no "Centenário", o Grão - Mestre da Maçonaria, Doutor António Reis…

José Duarte Amaral
Latino_na_frente@tvtel.pt

Crónica do
tempo que
passa* Júlio Martins

Taekwondo em
Avintes

O taekondo, uma modalidade oriunda da Coreia, pratica-
se em Avintes, no Ginásio Corpore Sano há cerca de meia
dúzia de anos. Durante este curto espaço de tempo já
passaram por lá inúmeras pessoas de várias idades,
surgindo já alguns atletas para as Artes Marciais.

Esta modalidade, dirigida pelo professor Hugo Esteves
(um cinturão negro de muita classe) aceitou implantar a
modalidade em Avintes, graças à força de vontade da
licenciada em Educação Física, Emília Moreira, proprietária
do referido ginásio.

Trata-se de uma modalidade olímpica que remonta ao
Século 1 a.C. e, penso que não devo estar enganado, muito
pouco conhecida dos cerca dos 20 mil habitantes de Avintes.

Os custos para a sua prática no Corpóreo Sano, embora
pequeno, mas com as condições higiénicas necessárias,
estão ao alcance de todas as classes sociais e idades, até
porque todas as modalidades têm utilização de máquinas
modernas no Ginásio que formam um conjunto de
oportunidades para os utentes praticarem a modalidade
que mais se adapte às suas necessidades, embora o
taekondo seja, olimpicamente falando, um desporto de
combate. Mas quem o estudar a partir da sua essência
logo entra pela parte de dentro da sua filosofia, que oferece
aos atletas condições psíquicas e físicas insuperáveis,
forjando caracteres superiores, homens e mulheres de
verdade.

Perante uma realidade com sobejas provas dadas, num
ginásio instalado mesmo no centro da vila, com transportes
à porta por uma empresa que cobre quase todo o concelho
até à cidade do Porto e Espinho, impunha-se uma maior
afluência, já que para tudo isto funcionar ao agrado de todos,
até mesmo dos professores, era preciso muito mais gente
e Avintes tem todas as condições para isso, até porque
como se sabe trata-se de terra de gente com bastante cultura
a partir das artes, das letras, da música do teatro, da dança,
do desporto.

Não se acredite no que aqui escrevi (com verdade, é
certo!) e vá até lá, apreciar com os seus próprios olhos se
vale ou a pena tratar da saúde daquela maneira, Valeu?
Penso que sim. Até lá!.

* Jornalista CP 483
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Mãe
Mãe! Minha pérola meu rubi
Sou safira que veio de ti
Perfume de rosa viva
De quem sou raiz
Chamo-te meu xaile verde
Agasalho da minha vida
Que me faz tão feliz…
Que bem fizeste em parir
Deusa do meu sentir
Sombra do meu estio
Quando tenho de fugir
É em ti que me refugio
Palmeira de quatro ramos
Ao teu peito agarrados
Ninho de amor maternal
Universo da minha carne
Sacrário que se abre
A uma oração filial
Mãe Mulher e Poema
Galáxia e minha estrela
Mundo que ao mundo me deste
Beijo-te as mãos e agradeço
O quanto por mim fizeste.
Estrela Terra

Obrigado José
Mourinho

Na minha modéstia opinião, o melhor treinador
do mundo é o técnico português José Mourinho.

Por todo e por muito mais, por tudo aquilo que
já fez durante a sua carreira de treinador. Tem
honrado Portugal e os portugueses e mostrado
um grande trabalho à frente dos clubes por onde
tem passado.

Depois tem muitos atributos como: inteligência,
perspicácia, domínio, elegância, seriedade,
exuberância, etc, etc, etc.

Tem sido o mote para a evolução dos
treinadores em Portugal, pois é exímio nas
componentes tácticas, física, técnica e humana e
um discurso que respira a psicologia desportiva
competente, versátil e motivadora até.

Neste momento, já atingiu a  final da Liga dos
Campeões e com ela escrever mais uma página
dourada no futebol português, pois o caminho faz-
se caminhando e, José Mourinho sabe muito bem
porque a sua caminhada já vai longa e recheada
de êxitos.

Por isso é que por tudo isto e esperamos muito
mais, eu lhe agradeço José Mourinho.

Raúl Martins

Ao olhar Nossa
Senhora
No dia 13 de Maio
Ao olhar Nossa Senhora
O meu coração estremeceu como um raio
E, desabrochou uma força lutadora.

Pedi a Maria pela Paz no Mundo
Pedi pelos jovens seguirem os seus caminhos
Pedi para acabar ambição e ódio profundo
Pedi  compreensão para todos os velhinhos.

No decorrer da minha oração
Senti tristeza no meu coração
Por fazer parte desta crueldade.

Mas a olhar a imagem de Maria
Senti que uma esperança me envolvia
De perdão e Amor para a Humanidade.

Ana Santos

noticiasdegaia.wordpress.com

Amor de Verão
Amor de Verão
É loucura
É Paixão
É Amar sem pensar
É pura ilusão
É sentir
Sem fingir
O que sente o coração
É envolver
Sem sofrer
É Amor de Verão.
Ana Santos

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

noticiasdegaia@net.novis.pt

noticiasdegaia.wordpress.com
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Viagem ao
centro de nós

próprios
O que fazer quando a vida se estilhaça sob o

peso dos problemas? Aqueles momentos em que
a emoção sobe e controla o ser, abanando-o
impiedosamente nas suas garras cortantes e
penetrantes sem que não possamos fazer nada?
Como fazer frente a um futuro que nos apanha
desprevenidos, e sem que nada tenhamos feito
para merecer tal prova? O que fazer quando
olhamos em frente e deparamos com o vazio nas
nossas vidas? O que fazer quando as forças nos
abandonam e nos vergamos cansados sobre nós
próprios? O que podemos fazer senão parar e
chorar?

Deixar correr livremente a emoção, como um
dia de intensos aguaceiros, que desce sobre nós
como uma pesada cortina… e não fazer nada.
Ficarmos imobilizados, sem pensar em nada.
Nada mesmo. Só sentir esta tristeza dominar-nos
docemente indo, pouco a pouco, escoando-se
lentamente, tão devagar que parece eternizar-se
em cada segundo.

É nesta tão necessária tristeza embaladora que
imergimos numa emotiva viagem para dentro de
nós próprios onde nos perdemos desorientados,
e que pode durar muito ou pouco tempo, para
depois, sem pressa, fazermos o balanço de tudo
e podermos seguir em frente, muitas vezes sem
percebermos ainda como e em que direcção. Tudo
muito devagar como se víssemos um filme muito
querido e não quiséssemos perder pitada dele.

A falta de tempo não pode ser motivo para evitar
este exercício. É essencial. É nesta profunda
introspecção que nos reencontramos connosco
próprios e nos podemos conhecer melhor e
enfrentar de forma diferente os problemas da vida.

Saímos sempre fortalecidos deste passo na
nossa vida. O que não poderemos nem deveremos
fazer é passar por cima dele. Seja sob que pretexto
for. Se o fizermos nunca sairemos verdadeiramente
fortalecidos dos problemas com que nos
deparamos.

É essencial ensinarmos isso aos nossos
filhos. Não há mal nenhum em passarmos por
estes momentos mais introspectivos. Não é sinal
de fraqueza.

É sinal de inteligência e de honestidade e
respeito para connosco.

Maria de Fátima Nascimento
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MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
PORTUGAL

FILATELIA

(1) PORTUGAL
Carimbos referentes à emissão EUROPA 2010 - LIVROS INFANTIS e que serão apostos no dia 07/

05/2010 nos seguintes locais: Estação de Correios dos Restauradores - Lisboa; Estação dos Correios
do Município - Porto; Estação de Correios Zarco -Funchal e Estação de Correios Antero de Quental -
Ponta Delgada.

Carimbos referentes À VISITA DE SUA SANTIDADE PAPA BENTO XVI
apostos no dia 10/05/2010.

Carimbos referentes à MOSTRA FILATÉLICA - DIA DA CIDADE -
EVOCAÇÃO DO POETA POPULAR ANTÓNIO ALEIXO aposto no dia 13/05/
2010 no Centro Cultural António Aleixo - Rua Dr. Teófilo de Braga 8900-303
Vila Real de Santo António.

MANUEL DE ARRIAGA - FAIALENSE NA PRESIDÊNCIA DA RE-
PUBLICA aposto no dia 14/05/2010 na Biblioteca da Escola
Secundária Manuel de Arriaga.

CONSIGO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL aposto no dia 05/05/
2010 na Estação de Correios dos Restauradores na Praça dos
Restauradores, n°58 - 1250-998 LISBOA

ELEVADORES PÚBLICOS DE PORTUGAL será aposto no dia 17/05/2010 nos postos de correios
habituais em Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada.

ANO 2010 ANO EUROPEU DO COMBATE À
POBREZA E À EXCLUSÃO aposto no dia 11/05/
2010 nos postos de correios em Lisboa, Porto,
Funchal e Ponta Delgada.

MOSTRA FILATÉLICA BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VOUZELA em 14/05/2010 na
Rua Comendador Correia de Oliveira - 3670-238
VOUZELA.

SALÃO DE FILATELIA E COLECCIONISMO "IN-
TER SÓCIOS 2010" em 22/05/2010 MAPADI -
Movimento de Apoio de Pais e Amigos do
Diminuído Intelectual na Rua Padre Aurélio Mar-
tins de Faria, 54 4490-665 PÓVOA DE VARZIM

(2) ESPANHA
Dois selos de 0,45 • dedicados ao PATRIMÓNIO

MUNDIAL 2010; três selos de 0,34• referente aos
INSTRUMENTOS MUSICAIS, aos 100 ANOS DA
GRAN VIA MADRID e aos DESPORTOS

(3) ISLÂNDIA
Três selos de 90 - 130 e 285 ISK dedicados ao

tema JARDINS

siga-nos
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