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Junho é por excelência o mês festivo de Vila Nova
de Gaia. Se já não bastava o facto de dia 28 o concelho
festejar os 26 anos de elevação a cidade, as festas
de S. João e do S. Pedro tornam o sexto mês do ano
no mais aguardado pela população.

Depois das marchas sanjoaninas do passado
dia 19 na zona ribeirinha de Santa Marinha, na noite
desta quarta-feira chegou a vez de saírem à rua
milhares de pessoas para comemorar o S. João.
Um pouco por todo o município cheirou-se a sardinha
assada, pelas colectividades não faltou a tradicional
folia, com os bailaricos e a música popular. Mas foi
em Mafamude e, principalmente, em Santa Marinha

Para que não se
esqueça!

Extracto do discurso de aceitação do
prémio Nobel da Literatura por Albert Camus
(1957)

"E aqueles que muitas vezes escolhem
seu destino de artista porque se sentem
diferentes logo aprendem que alimentam sua
arte, e sua diferença, ao admitir sua
semelhança com todos. O artista forja-se no
perpétuo retorno ao outro, a meio caminho
da beleza, da qual não pode abster-se, e da
comunidade, da qual não pode fugir. É por
isto que os verdadeiros artistas não
menosprezam nada: eles se obrigam a
entender em vez de julgar. E se eles têm um
partido a tomar neste mundo, que possa ser
aquele cuja sociedade, nas palavras de
Nietzsche, não seja mais governada por um
juiz, mas por um criador, seja ele um operário
ou um intelectual."

"Mas o silêncio de um prisioneiro
desconhecido, abandonado às humilhações
no outro extremo do mundo, ao menos basta
para retirar o escritor do exílio cada vez que
ele consegue, em meio aos privilégios da
liberdade, não se esquecer desse silêncio e
transmiti-lo, repercurtindo-o por meio da arte."

"Sejam quais forem as nossas fraquezas
pessoais, a nobreza de nossa tarefa terá
sempre raízes em dois compromissos difíceis
de manter: a recusa de mentir sobre aquilo
que sabemos e a resistência à opressão."

Há os que, como Albert Camus, não calam
o que sabem e combatem todos os
totalitarismos; Há os que sabem, mas calam
e consentem, apoiando todos os
totalitarismos. Para que não se esqueça!

Artur Villares

Festas populares
animam Gaia

Depois do tradicional fogo de artifício de S. João, Tony Carreira e Quim
Barreiros são cabeças de cartaz das comemorações do S. Pedro na Afurada.
Junho é também o mês de comemoração do aniversário da cidade
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o ponto alto da noite. Todos os caminhos iam dar
à margem esquerda do rio Douro, pois às 12
badaladas o espectáculo pirotécnico fazia as
delícias dos apaixonados desta festividade. E
assim foi que, de martelinho em punho ou a exibir
o 'cheiroso' alho-porro, os gaienses e os muitos
turistas entraram na madrugada do dia 24.

Tony Carreira e Quim Barreiros na
Afurada

Uma vez finalizado o S. João, chega a vez do S.
Pedro. Mas não se pense que a animação arranca
apenas dia 29. Há muito que o cenário está
montado, nomeadamente pelos comerciantes,
habituais comes e bebes e carrosséis. Mais: o
programa cultural delineado pela comissão de
festas local teve início esta quarta-feira, com a
actuação de Marcos Levi e Expresso 69, e só
termina em Julho, concretamente dia 5, aqui com
a subida ao palco de Quim Barreiros. Pelo meio
destaca-se a aguardada presença de Tony Carreira
(dia 2), bem como da muita música de baile,
Karaoke, folclore, tunas académicas, trio eléctrico
e samba, teatro e arruada dos Mareantes do Rio

Douro.
De registar que o fogo de artifício, de 25

minutos, está agendado para a madrugada do
dia 4 de Julho, dia em que o andor de S. Pedro vai
sair, pelas 15h30, de Santa Marinha em direcção
à Igreja da freguesia piscatória. Trata-se de um
momento religioso ímpar, onde a par da missa
campal no Cais de Pesca, muitos dos
afuradenses vão poder ver passar à porta de casa
o santo padroeiro da Afurada.

Como se referiu, Junho é mesmo mês o
grande de festa e que coloca Gaia como principal
cartaz turístico do noroeste peninsular.
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Mais um desfile sãojoanino aconteceu no Cais
de Gaia. O último sábado recebeu as Marchas de
apenas sete freguesias de Gaia. Todos os anos
se tem assistido a uma diminuição de presenças,
o que também se reflecte no número de pessoas
que as procuram.

O tema este ano foi "Gaia e o S. João" e serviu
de mote de inspiração aos participantes.

O mote foi dado pela gaiense Rosita, que
cantou a Grande Marcha com entusiasmo, levando
a assistência a dançar e aplaudir em uníssono.
Seguiram-se os Mareantes do Rio Douro. O som
dos tambores, como sempre, cativaram a atenção
dos presentes, em especial dos mais novos.
Seguiram-se as apresentações. Começou pela
freguesia de Oliveira do Douro, representada pelo
Centro Popular de Trabalhadores do Areínho.

Seguiu-se Mafamude, a marcha vencedora
deste ano. Coube à Associação Recreativa de
Laborim, e aos 75 participantes, dançar e cantar
pela freguesia. Dois sócios da colectividade fo-
ram os padrinhos e a coreografia ficou a cargo de
Domingos José Coelho. As cores do guarda-roupa
e a fitas marcaram e ficaram na memória dos
presentes.

A terceira marcha a desfilar foi a de Vilar de
Andorinho. A Agiarte -  Associação Gaia Arte Estúdio
foi a representante da freguesia e o padrinho foi o

Mafamude vence
Marchas Populares

presidente da junta local, Manuel Monteiro.
São Pedro da Afurada desfilou. Foi o ano do

Clube de Futebol da Afurada dar a cara pela
freguesia. Os 55 participantes arrancaram

aplausos e gritos de incentivo da assistência e
muitos sorrisos devido à presença das crianças
afuradenses na coreografia.

Vilar do Paraíso arrecadou o 3.º lugar. Em tons
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AGENTE

AUTO ARMINDO ALVES
Comércio & Reparação Automóveis

Multimarcas
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    Rua Fialho de Almeida 27, (Campo do Gaia) *  4400-150 Vila Nova Gaia
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Mercearia

S O U S A

Frutas, legumes, chá, café especial, vinhos

de lilás, a Associação
Recreativa de S. Martinho de
Além mereceu muitos aplausos
da plateia.

A penúltima foi Crestuma.
Com apenas 55 elementos (a
par da Afurada foram as
marchas mais pequenas), a
freguesia foi representada pelo
Grupo Etnográfico e Folclórico
de Santa Marinha de Crestuma.
As cores berrantes, a
coreografia original e em
simultâneo muito popular
arrecadaram o 2.º lugar em
2010. Este prémio confirma que
a perseverança ultrapassa
muitas barreiras, mesmo as
financeiras, que são as
responsáveis pela ausência de
muitas freguesias.

Finalmente Santa Marinha.

Como é tradição, a freguesia
anfitriã desfila no final. E, este
ano, representada pela Tuna
Musical. Os marchantes
mostraram como os populares
festejam o S. João.

A noite prometia ser fria,
mas no final as marchas
aqueceram os ânimos dos
presentes. Este ano venceu
Mafamude. Fica a dúvida no ar:
será que para o ano há
marchas?                               TT

Classificação
1 - Mafamude
2 - Crestuma
3 - Vilar do Paraíso
4 - Vilar de Andorinho
5 - Santa Marinha
6 - Oliveira do Douro
7 - Afurada
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Vilar de Andorinho voltou a receber
a tradicional Feira Medieval. Este ano,
a quinta edição do evento retratou o
reinado de D. Dinis, sexto rei de Por-
tugal, que governou o país durante
46 anos, nos séculos XIII e XIV.

Organizado pela junta de
freguesia, em colaboração com a
câmara municipal, a Feira Medieval
decorreu na Quinta dos Condes Paço
Vitorino, entre os dia 11 e 13 deste
mês, e voltou a ser um sucesso,
nomeadamente no que à adesão da
população diz respeito.

Animação, boa disposição e
cumplicidade entre os participantes
não faltou, até porque as actividades
e pontos de interesse não faltaram.
Entre eles, destacam-se o cortejo, as
danças do ventre, treino de cavaleiros,
teatro, espectáculos de fogo,
bombos, venda de escravos, jogos,
missa, ceia e música medievais,

Quinta edição do evento, organizado pela Junta de Freguesia
de Vilar de Andorinho, voltou a receber inúmeros visitantes

Feira Medieval recria reinado de D. Dinis

bem como demonstrações de aves
de rapina.

Entre as áreas temáticas -
mouraria, liça, tenda do rei, treino de
escudeiros, vivências do paço,
estalagem, justas, pelourinho,
tabernas, alojamento de cavaleiros
e ceia medieval - a festa decorreu a
bom ritmo, assim como as compras
dos pratos da ceia medieval e das
moedas de meio e um real.

Levados para uma atmosfera
com mais de sete séculos, os
visitantes puderam perceber, através
das recriações previstas, como
funcionavam o meio social, o
comércio e a cultura da época.

O presidente da Junta de Vilar de
Andorinho, Manuel Moneiro, foi
novamente participante activo no
certame, revelando que esta é uma
das principais organizações anuais
da freguesia.
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Dr. Jorge Papiniano
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  ORTODONTIA  

  PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL  
  BRANQUEAMENTOS  

O auditório de Gulpilhares
recebeu, no último sábado, o I
Encontro Temático e de
Encerramento do Ano Lectivo,
organizado pela Federação das
Associações de Pais de Vila Nova de
Gaia (FEDAPAGAIA) e Confederação
Nacional das Associações de Pais
(CONFAP).

Para além de representar o fim
de mais um ano lectivo, o encontro
pretendia apresentar o projecto Gaia-
Cidade Modelo para as Necessida-
des Educativas Especiais.

Durante vários meses, uma
comissão analisou a realidade do
município. Caracterizou a população
com necessidades especiais. Ao
todo, 102 escolas do 1.º ciclo e 15
escolas do 2.º e 3.º ciclo. Num
universo de mais de 35 mil alunos,
845 são meninos que precisam de
uma especial atenção.

Esta comissão reconheceu que
já há algum trabalho, mas ainda falta

FEDAPAGAIA quer Loja da Cidadania

muita coisa para que a inclusão
destas crianças tenha o máximo
sucesso.

Uma das principais vertentes que
tem de ser continuamente trabalhada
diz respeito ao trabalho que envolve
toda a comunidade junto destas
crianças. Família, amigos, escola,
autarquia e instituições devem
trabalhar em cooperação em prol
destas centenas de alunos. E esta
poderá ser a base do sucesso.

Mas, tendo em conta as
experiências de vida que chagam à
FEDAPAGAIA, deste projecto nascem
duas ideias muito concretas: a Loja
da Cidadania e a Equipa de Apoio
Local.

A primeira ideia, classificada como
"o grande objectivo" diz respeito à
criação de um centro de atendimento
ao munícipe localizado em Gaia para
país e famílias de crianças especiais.
Recorrendo ao voluntariado, este
centro pretende responder e orientar

que se sentem 'perdidos' no meio
dos problemas inerentes às
deficiências.

A Equipa de Apoio Local pretende
resolver questões tão simples
quanto, por exemplo, a
deslocalização de um explicador às
casas dos alunos com limitação de
mobilidade, ou ainda o pagamento
desta prestação de serviço educativo
aos alunos especiais mais
desfavorecidos. O importante é que

que o trabalho municipal está agora
mais virado para a "imaterialidade da
educação", mas evidenciou alguns
projectos pioneiros, como o caso dos
quadros interactivos implantados
nas escolas de Gaia e que contou
também com a "generosidade" da
Porto Editora. Já Filomena Pereira é
um exemplo perfeito da autonomia.
Para o presidente, a associação "vê
em si aquilo que nos anima".

 De salientar que neste dia foi

"todas as crianças de Gaia, para
serem efectivamente tratadas por
igual", explicou uma das mentoras
deste modelo.

Homenagens
Ainda no decorrer deste encontro,

decorreu uma cerimónia de
atribuição de novos sócios
honorários da FEDAPAGAIA. Esta
homenagem foi feita ao vice-
presidente da câmara, Marco António
Costa, ao presidente da Porto
Editora, Vasco Teixeira, e Filomena
Pereira. O presidente da Federação
explicou esta distinção: "são três
parceiras de mais valia e motivação
que não apresentam qualquer
dificuldade em ultrapassar
obstáculos". Albino Almeida revelou

mostrado publicamente o novo
logótipo da FEDAPAGAIA. Segundo
Albino Almeida, este novo símbolo
reflecte maturidade e espelha melhor
o trabalho que a federação tem levado
a cabo.

O I Encontro promete ser o
primeiro de muitos outros que agora
vão acontecer anualmente em Gaia.
Foi abrilhantado pela actuação de
alguns alunos e contou com a
preciosa colaboração de intérpretes
de linguagem gestual, para que todos
acompanhassem os trabalhos. Fica
para a prosperidade uma das
mensagens do projecto Gaia-Cidade
Modelo para as Necessidades
Educativas Especiais: "a mais
pequena conquista são as grandes
vitórias".                   Tânia Tavares
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Apesar da chuva ameaçar, muitos foram os que quiseram celebrar o 10.º
aniversário da Quinta de Santo Inácio.

Para além dos animais, desta vez os visitantes também contaram com a
presença do Noddy e da Ursa Teresa. Durante todo o dia, os mais novos
brincaram, tiraram fotos e abraçaram estes dois 'amigos' da televisão.

À tarde, durante a demonstração das aves, foi a vez de soprar as velas e
cantar os parabéns.

O dia começou com chuva, mas terminou com muito calor e muita
animação.

De recordar que, a 10 de Junho de 2000, o Zoo Santo Inácio abriu as
portas ao público com atractivos variados para oferecer aos seus visitantes
que vão desde o Parque Zoológico à Casa Museu Van-Zeller (datada do
século XIX), passando pelos maravilhosos Jardins e Bosque.

Neste espaço encontram-se fascinantes animais em vias de extinção
tais como: Pantera-das-Neves, Lince Europeu, Hipopótamo-pigmeu, Pinguim
de Humboldt, Zebras de Grevy, Lémures de Cauda Anelada, entre muitos
outros.

Quinta Santo Inácio celebra 10 anos

A sensibilização dos visitantes para a protecção da vida selvagem e o
bem-estar dos animais são a principal preocupação do Zoo Santo Inácio.

Todos os animais vivem em ambientes concebidos de forma a recriar as
condições dos habitats de origem.
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www.coriprint.pt  * email: cor@coriprint.pt

DISTRIBUIDOR DE GÁS

r. parque gondarim, 112 – gulpilhares
4405-811 vn gaia p t. 227 623 792

trav. cadavão, 162 – vilar do paraíso
4405-800 vn gaia p telm. 917 563 844
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Eduardo Gomes Silva

RELÓGIOS * OURO * PRATA
CONSERTOS C/ GARANTIA

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

Telf./Fax: 223 753 272

Travessa das Pereiras do Cadavão, 180
4410-805 Vilar do Paraíso

VILA NOVA DE GAIA

RESÍDUOS FERROSOS E NÃO
FERROSOS

É já este sábado que vão oficialmente
arrancar as obras de reconversão do
antigo Sanatório Marítimo de Valadares.
Dentro de dois anos vai dar lugar ao
Centro de Reabilitação do Norte e

As 18 Bandeiras Azuis já foram
hasteadas. Município quer
renovar toda a interior da costa
marítima

Sócrates lança primeira pedra do
Centro de Reabilitação do Norte

potenciará o desenvolvimento de toda a
área envolvente.

Este equipamento servirá para
colmatar uma carência efectiva do norte.
Muitas vezes, os utentes que saem do
hospital com deficiências ou
incapacidades motoras e não têm local
onde dar continuidade aos tratamentos. O
Centro de Reabilitação do Norte implica um
investimento de cerca de 40 milhões de
euros, mas 70% será financiado através
do QREN. Albergará espaços específicos
como ginásios de fisioterapia ou
reabilitação pediátrica, assim como piscina
e equipamentos para tratamentos de água.

O presidente da câmara de Gaia
acredita que "esta unidade hospitalar vai
ser dinamizadora de actividades
económicas" em Valadares, estendendo-

se às freguesias vizinhas. Menezes
enfoca que, como consequência do
tratamento, o cidadão vai ficar ligado à
terra, o que permitirá uma captação extra
de interesse e respectivo investimento.

E por este motivo, Filipe Menezes
pretende avançar com um projecto de
renovação da área interior à orla costeira.
Não basta a costa, mas toda a envolvente
sofrerá melhoramentos para ser mais um
motivo de atractividade.

BA símbolo de excelência
Como tem sido habitual, o município

de Gaia tem conquistado o Galardão
máximo de qualidade das praias. Este
ano, a diferença é a recuperação da
Bandeira Azul (BA) da praia de Valadares
Sul, perdida há dois anos.

Em 2010, Vila Nova de Gaia conseguiu
18 Bandeiras Azuis relativas a 28 zonas
balneares que percorrem os 16
quilómetros de orla costeira.

O hastear das Bandeiras Azuis
aconteceu na terça-feira, justamente em
Valadares. O presidente da empresa mu-
nicipal Águas de Gaia, José Maciel,
enalteceu este acto contínuo, recordando
que há alguns anos ele representa uma
"marca distintiva deste concelho”.

Praias com BA: Lavadores,
Salgueiros, Canide Norte, Canide Sul,
Marbelo, Madalena Norte, Madalena Sul,
Valadares Norte, Valadares Sul, Dunas
Mar, Francelos, Francemar, Sãozinha,
Senhor da Pedra, Miramar, Mar e Sol,
Aguda e Granja.                                                     TT
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José Soares P. Magalhães
revendedor de gás bp

Entregas ao domicílio

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

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

site
www.casascaetano.pt

email
geral@casascaetano.pt

morada
Rua dos Plátanos, 174
Vilar do Paraíso
4405-817 Vila Nova de Gaia

telefone
22 7153 170

fax
22 7153 179

BEERGAIA
Cervejaria

Rua do Jardim, nº 603 - 4405 Vilar do Paraíso - Tlf. 227 115 418
www.beergaiacervejaria.com

A célebre banda inglesa está de novo na
estrada e dá um espectáculo ao vivo na Serra do
Pilar (Gaia), onde juntará temas recentes aos
grandes êxitos de uma carreira com mais de 40
anos.

Alguns dos temas musicais mais escutados
em todo o Mundo entre as décadas de 70 e 80 vão
ser interpretados ao vivo e por vários protagonistas
de então num espectáculo único agendado para
10 de Julho próximo, em Vila Nova de Gaia, com
todas as atenções focadas nos sons dos Barclay
James Harvest.

Com o grupo britânico, o Pelouro da Cultura

Barclay James Harvest na Serra do Pilar
retoma neste Verão a iniciativa "Reviver
os 70" que, anteriormente, trouxe à
margem do rio Douro nomes como Ten
Years After e Supertramp, entre outros.

Desta vez com um concerto único, o
"Reviver os 70" tem lugar no espaço ao
ar livre junto ao Mosteiro da Serra do
Pilar, onde no ano passado tocaram os
The Animals. E promete nova enchente,
tanto mais que o espectáculo terá
novamente acesso livre, apenas
condicionado à lotação de segurança,
a definir pelas autoridades no local.

Além disso, os Barclay James Har-
vest começaram há 44 anos a
coleccionar fãs e, apesar das
interrupções, continuam a somar
seguidores e novos apaixonados aos
fiéis revivalistas. É que, após o
desmembramento da formação inicial,
em 1998, alguns dos elementos
principais da banda voltaram a juntar-
se e recuperaram os "velhos"

sucessos, apresentando também novos temas
(recorde-se que o baterista Mel Pritchard morreu
em 2004 e Les Holroyd tem outro projecto).

Assim, sob a designação completa "John Lees'
Barclay James Harvest", a banda continua a
apresentar-se com o líder-fundador e vocalista
John Lees (igualmente responsável por uma das
guitarras) e pelo também fundador Stuart "Woolly"
Wolstenholme que, além da voz e guitarra, foi o
responsável pelas teclas do Mellotron - o órgão
electro-mecânico celebrizado pelos BJH e que se
tornaria símbolo do rock progressivo nos anos 60
e 70.

D O U R O
B L U E S
n a
próxima
semana

Entretanto,
se o "Re-
viver os 70"
apresenta
neste ano
u m
espectáculo
único, tal
deve-se ao
facto de
outros programas e festivais terem lugar por essa
altura também em Gaia. É o caso do Douro Blues
- V Festival Internacional de Blues de Gaia, que
decorre já na próxima semana no Teatro d'Avenida,
junto ao El Corte Inglés.

No dia 2, sobem ao palco o norte-americano
Sherman Robertson, considerado um dos mais
novos expoentes do zydeco, hard-swinging Texas
electric blues, R&B e Louisiana Blues, e a famosa
banda britânica The Yardbirds, por onde passaram
nomes como Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page.

No dia seguinte, 3 de Julho, é a vez da norte-
americana Mable John, que cantou já com Ray
Charles, Billy Holliday, B.B. King e David Newman,
entre outros. E, a fechar essa noite e o festival,
Gaia pára com o lendário Magic Slim, conhecido
como "o gigante dos Blues", que aos 72 anos con-
tinua a encher qualquer palco com a força
impressionante da sua voz e dos solos da sua
guitarra.
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JESUS PEREIRA & FILHOS
Travessa da Pitança, 111

4415-303 PEDROSO
Tel/Fax: 22 745 63 91

TELEMÓVEL: 918 771 733

compra e venda de
materiais ferrosos e
papel velho

Transportes de Resíduos Industriais, Lda.

abate de veículos
em fim de vida

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

Sociedade  de  Construções  e
Obras  Públicas  Aliança,  Lda.

Indústria Extractiva, Construção de Estradas, Terraplanagem e Construção Civil

JOSÉ DOMINGUES TOMAZ

Rua dos Sobreiros 60, 4410-017 SERZEDO VNG
Telefone: 227 625 488

Reparações gerais em todas
as marcas de automóveis

Está praticamente concluída a primeira fase da
requalificação da marginal Atlântica, entre
Salgueiros e a Madalena. Agora, na fase seguinte,
está prevista a instalação da rede de iluminação e
a renaturalização do espaço dunar.

Segundo o presidente da autarquia gaiense,
"a opção da câmara não é fazer espaços relvados
para as pessoas se deitarem, mas permitir que
haja um processo de avanço da vegetação
autóctone. Quando voltarmos, daqui a cinco ou seis
meses, teremos chorões e outro tipo de vegetação
próprio da fixação dunar. Sempre aqui esteve, mas
devido a alguns erros do passado foi daqui retirada,
com prejuízo para a política de defesa ambiental
da costa".

A marginal Atlântica só deverá estar concluída
na Primavera de 2011, já que as obras de
requalificação vão abrandar durante a época
balnear, permitindo a movimentação dos

Chorões vão voltar a Salgueiros
veraneantes o mais
tranquilamente possível.
O custo da requalificação
total dos dois
quilómetros da marginal
Atlântica vai ascender os
cinco milhões de euros.

Quando estiver
c o m p l e t a m e n t e
concretizada a marginal,
Menezes quer construir
parques de
estacionamento junto à
costa, semelhantes ao
r e c e n t e m e n t e
inaugurado na Aguda, de
oferta fácil. Estes
parques servirão
sobretudo as actividades

económicas e lúdicas
que se desenrolem na
costa. Paralelamente,
será levado a cabo a
renovação "daquela
pequena zona, entre a
Madalena e Valadares,
a última que subsiste
de uma forma que não
nos orgulha muito"

O próximo passo da
autarquia será a
intervenção no interior
da costa marítima em

concreto nas freguesias de Canidelo, Madalena e
Valadares. Menezes explica: "numa época de crise
e do ponto de vista imobiliário, temos nesta linha
de costa uma procura muito interessante e muito
significativa. Penso que essa oferta e essa procura
terão efeitos sinérgicos consoante formos capazes
de requalificar aquilo que é uma faixa mais interior
e que não está, de forma nenhuma, ao nível da
qualificação que tem a faixa mais litoral. Para isso,
contamos com o empenho de todas as entidades
envolvidas e das Juntas de Freguesias. Contamos
com a imaginação dos técnicos municipais, que
terá de ser superior para se fazer mais com menos
dinheiro."
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Joaquim Fernandes
de Sousa Lopes

Rua da Costa, 118 - 4415-779 Sandim
Telef. 227 650 021   * Telem. 937 668 329

  Para ALUGAR
Armazéns com a área de 1.200m construídos
Armazéns com 5 mil m2 para supermercados

Estação de Serviço de camiões ou autocarros com
garagem e oficina

Feiteira - Seixezelo (com frente para a estrada)
Porto - Lisboa  N1

Director Técnico

Dr. José António Santos
* Perfumaria *
* Ortopedia *

FARMÁCIA
CASTELO
BRANCO

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

Email: far.castelobranco@gmail.com

Escritório de
Contabilidade, Lda.

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

Email: lm.lda@mail.telepac.pt

Contabilidade * Assistência Fiscal * Seguros

Luísa Lopes

J. NOGUEIRA  LUBRIFICANTES, LDA.
Lubrificantes Industriais

Papéis de Filtro
Revestimentos PVC

Rua das Moutadas, 459 - Gulpilhares - 4405-665 V. N. Gaia
Telef: 227 539 359 * Fax: 227 530 940

As hortas comunitárias de José António Pinto,
Hélio Cabral e Laurinda Valente conquistaram,
respectivamente, o 1.º, 2.º e 3.º lugares no con-
curso "A Melhor Horta", promovido pela GaiaSocial.
Os vencedores foram distinguidos com vales de
compras no Aki, a superfície comercial que
patrocinou a iniciativa.

A qualidade das hortas concorrentes
desencadeou um conjunto de dúvidas ao júri
constituído pelos administradores da GaiaSocial,
Silvano Teixeira e Fernando Barbosa, e pelo
arquitecto Nuno Gomes, em representação do
Parque Biológico, tendo sido decidido atribuir duas
menções honrosas às hortas de Ana Dias
Gonçalves e Nuno Jorge Leite Rocha.

Este foi o primeiro concurso promovido pela
GaiaSocial com vista a reconhecer e premiar as
melhores hortas comunitárias. O objectivo da
iniciativa é motivar os moradores para o cultivo de
produtos hortícolas, para o consumo próprio e para
a continuação das boas práticas da cultura
biológica.

A horta comunitária do empreendimento social

GaiaSocial entrega prémios às melhores
hortas comunitárias do empreendimento
Alberto Martins Andrade, em S. Félix da
Marinha

Hortas comunitárias motivam
famílias gaienses

Alberto Martins Andrade é um projecto pioneiro,
lançado em Junho de 2008, pela GaiaSocial, com
vista à promoção de hábitos saudáveis e qualidade

de vida da população. O sucesso alcançado impôs
a sua replicação, em Outubro de 2009, no
empreendimento Dr. Mário Cal Brandão, em
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Avintes.
A implementação das Hortas Comunitárias foi

alargada, este ano, aos empreendimentos Dr.
Adelino Amaro da Costa e D. Armindo Lopes
Coelho, em Olival.

Este projecto das Hortas Comunitárias foi
concebido pelo Parque Biológico de Gaia, em
articulação com a GaiaSocial. Foram criados 24
talhões de terreno cultivável com cerca de 50m2
cada, com ponto de água individual, que os
moradores usufruem a título gratuito pelo período
de três anos.

O compromisso dos munícipes consiste em
tratar da boa conservação do espaço, promover a
diversidade de cultivos e utilizar os produtos da

horta para consumo próprio, não podendo comercializá-los.
Para além das preocupações ambientais e com a qualidade de vida das

populações, esta iniciativa visa também proporcionar às famílias carenciadas
a obtenção de alimentos essenciais à sua subsistência, contribuindo para o
equilíbrio do orçamento familiar.

Consciente das fragilidades das populações residentes em habitação
social, motivadas por factores de precaridade laboral, desemprego, elevado
número de pensionistas, menores ao encargo, entre outros, a GaiaSocial
pretende alargar esta iniciativa a outros empreendimentos sociais.
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Nélson Rodrigues Silva
Mediador de Seguros

R. Quinta das Heras, 26 * 4400-452 Canidelo - Vila Nova Gaia
Tel./Fax 227 720 072 * Telm. 919 010 721
Email: nelsonsilva.seguros@hotmail.com

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

HORÁRIO
2ª a 6ª Feira – 8:00 às 20:00

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

do almoço

PROPRIETÁRIA E DIRECTORA TÉCNICA:
Dr.ª Margarida de Oliveira Marques do Vale

FARMÁCIA
MARQUES

* Dermofarmácia e cosmética  *  Higiene Oral  *
Puericultura e alimentação infantil  *  Pesagem de

bebés e adultos  *  Produtos Naturais  *  Veterinária  *
Mediação de Tensão Arterial  *  Glicose, colestrol total,

HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico, ureia,
hemoglobina, hematócrito, eritrócitos, PSA (próstata) *

Rua Raimundo de Carvalho, 194 | 4430-184 Vila Nova de Gaia
Telf. 223 750 270 | Email: belezacomensal@hotmail.com

Pastelaria - Snack-Bar

A edição 2010 do Festival Marés Vivas foi
oficialmente apresentada, na última sexta-feira, no
Convento Corpus Christi. As bandas que actuarão
no maior evento musical realizado no Norte do país
e todo o alinhamento previsto para os três dias (15
a 17 de Julho) foi dado a conhecer pela
organização, ela que espera superar todo o
sucesso verificado no ano passado, onde foram
contabilizadas 62 mil pessoas.

A cerimónia contou com a presença de três
nomes que actuarão no festival, que assim deram
uma pequena demonstração do que se pode
esperar. Foram eles André Indiana e Mónica Ferraz
(com o projecto The Love Tour) e o dinamarquês
Nikolaj Grandjean.

Assim sendo, e no que ao cartaz diz respeito, o
primeiro dia do festival será composto com as
actuações de Edward Maya, Morcheeba, Goldfrapp
e GNR, ficando o segundo dia reservado para A
Silent Film, David Fonseca e Placebo, depois dos
Gorillaz terem cancelado a presença. Na derradeira
noite do festival subem ao palco Nikolaj Grandjean,
deus, Editors e Ben Harper.

Nota para o facto de o palco secundário receber
os DR1VE e Lobo (dia 15), Azeitonas e The Love
Tour (16), bem como Caim e João Só e Abandonado
(17).

Marés Vivas apresentado
Organização do festival espera superar
as 62 pessoas presentes no ano
passado. Morcheeba, Placebo e Ben
Harper são três das bandas que sobem
ao palco em Canidelo

À margem das bandas, o recinto do Maré Vivas,
situado junto ao rio Douro, na freguesia de
Canidelo, recebe outras actividades, tais como a
animação das marcas associadas ao evento, os

habituais comes e bebes, o comércio e outros focos
de diversão. A terminar, resta dizer que o passe de
acesso ao festival para os três dias tem o valor de
40 euros e o bilhete diário custa 25 euros.
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CONSTRUÇÕES J. S. ALVES, LDA.
Construção Civil

RESTAUROS - REFORMAS EM GERAL

Rua da Carriça, 108  *  4415-555 GRIJÓ
Telefone/Fax. 227 633 887

Email: constjsalves@netcabo.pt

Rua 1º Maio 61
4430-177 VILA NOVA DE GAIA

Telf: 223 796 469
Fax: 220 968 384

Telem.  962 750 385

geral@auto1maio.mail.pt

email: contalmeida@sapo.pt

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

FABRICANTE
DE PASTELARIA
E PÃO QUENTE

PADARIA COELHO

AUTO TÁXIS
CAMARINHA

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

De: António Camarinha Santos
SERVIÇO DE TÁXI

Na sua apresentação de candidatura disse: "Tem havido um tratamento
diferenciado entre juntas de freguesias, a câmara municipal e a assembleia mu-
nicipal, mas nós queremos contrariar essa tendência e reduzir o fosso entre os
diferentes órgãos". Está a conseguir?

Estou a conseguir. Tem havido uma atitude diferente e para isso tem contribuído a
assunção do que se cometeu de erros ou de invirtualidades de alguns procedimentos.
Toda a gente no passado colheu experiências úteis. Uns e outros protagonistas
perceberam que, neste contexto, naquilo que é o trabalho de um autarca, há tempo
para tudo. Depois disto, o tempo tem de ser dedicado à causa pela qual as pessoas se
batem. E cada um tem de procurar os melhores caminhos para que esse objectivo
seja conseguido. Em todas as forças políticas isto deve acontecer. Há algumas
excepções cometidas… sobretudo pelos partidos mais pequenos que têm a
consciência que não são poder, nem serão, e como tal cometem excessos. Por vezes,
esses que são muito defensores da democracia são aqueles que mais vezes não a

No ano em que se completam
as Bodas de Prata do NG, César
Oliveira foi nosso entrevistado
pela primeira vez. Muitos foram os
caminhos cruzados por este jornal
e o autarca, mas quis o destino
que o diálogo a dois acontecesse
apenas neste número.

Na qualidade de presidente do
segundo principal órgão do
concelho, César Oliveira fala da
instituição que lidera, da
deslocalização e funcionamento,
do passado e presente da cidade,
não esquecendo o futuro que
espera para a melhoria da
qualidade de vida dos gaienses.

Entrevista com o presidente da Assembleia Municipal, César Oliveira

"Marco António é uma boa
opção para Gaia"
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UTC Turismo
Desde viagens de longo-curso, passando por visitas de estudo ou passeios
escolares até muitos outros eventos, estamos preparados para fornecer um
óptimo serviço, com excelente qualidade.

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

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

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

SUPERMERCADOS
Loja 1 – R. Combatentes do
Ultramar n.º 168
4410-198 S. Félix Marinha
tel: 227 533 684 tlm  963 022 392

Loja 2 – R S. Félix n.º 958
4410-110 S. Félix Marinha
telf: 227 538 986/88 fax: 227 538 987
tlm: 962 996 683

FRUTARIA
Loja 3 – R. Dr. Milheiro n.º 470 -

S. Félix Marinha
telef: 227 534 541

www.casaganilho.com
geral@casaganilho.com

aplicam. A democracia é ter respeito pelos outros,
sobretudo no que consigna àquilo que é a avaliação do
próprio povo. No caso concreto, aqui em Vila Nova de
Gaia, acho que está a acontecer. Os nossos autarcas
municipais são pessoas já experientes, também têm
leituras do que aconteceu no passado, de alguns erros
cometidos. Além de tudo, para além de sermos políticos,
também somos humanos. Acho que o presidente da
câmara é um homem de grande humanidade, e o próprio
vice-presidente também, e conseguiram, na minha
opinião. E até a nossa oposição (sobretudo aquela que
tem a consciência que pode ser alternativa, que é o
Partido Socialista) entendeu que a forma correcta de
estar na vida política é: há períodos para tudo e depois o
resto, vamos ser razoáveis. E assim tem acontecido.
Por exemplo, na votação para aprovação de contas e do
Plano e Orçamento foi dada uma nota positiva pela parte
da oposição e de uma forma especial pelos presidentes
de junta. De alguma forma, eu próprio contribuí com o
meu modesto contributo, mas que me deixa honrado por
ter acontecido. No dia-a-dia, é evidente que se os
recursos financeiros fossem diferentes, ou que estão a
ser, ou que se perspectivam que vão ser, penso que
tinha frutos muito visíveis. A questão do relacionamento
é muito importante para nós estarmos bem connosco.

Objectivamente, respondendo à sua
pergunta, penso que foi conseguido, está
a ser conseguido… Tenho reparado
numa atitude positiva no relacionamento
entre os diversos responsáveis
autárquicos.

O facto de estar a presidir a uma
assembleia com maioria absoluta não
facilita?

Penso que se não tivesse havido
maioria absoluta, o meu comportamento
era igual e o resultado seria igual. No
início do meu mandato, tive oportunidade
de pedir a todos os deputados
colaboração. E que me ajudassem a ser
pouco notado no exercício das minhas
funções. E porquê? Porque qualquer
pessoa que coordene algo - até na família

minoritários acham que o público deve intervir sempre
no início das sessões, porque eles são, normalmente,
bem organizados para a extensão da estratégia política
que não tem conseguido nas votações. Eram mobiladas
pessoas para vir para a assembleia. Falavam disto,
falavam daquilo… Em termos efectivos o que estava a
acontecer e que provocou essa alteração? O público
falava, manifestava-se e as assembleias começavam
mais tarde. Por sua vez, alguns deputados também
apareciam mais tarde porque consideravam que a
intervenção do público era destinada apenas à câmara.
O que acontecia? As assembleias tornavam-se
desgastantes. Essa alteração serviu para começar e
terminar as assembleias a horas decentes. Actualmente,
decidiu-se manter o regimento que vinha do passado
com uma alteração - proposta por mim - combinada com
todos: no decorrer da normal ordem de trabalhos, quando
chegar à meia-noite, damos lugar à intervenção do
público.

E depois retomam a assembleia?
E depois retoma a assembleia. Ainda aconteceu isso

na última. Agora pergunta-se: mas mesmo assim a última
assembleia acabou à uma e meia da manhã? Eu fiz uma
referência durante a assembleia por causa disso mesmo.
Não foi crítica, foi um apelo: cumprir a hora de entrada.
A última reunião estava marcada para as 21h00 e só
começou às 21h27. Foi meia hora, mas aqui ganha-se
tempo. Depois, no PAOD, as pessoas sabem que têm 10
minutos para falar e demoram 15. Eu tenho de estar a
cortar ou então vão ser vítimas porque temos de cumprir
as regras. Temos de ter noção da realidade e da
razoabilidade destas coisas. Acho que o público não se
tem defraudado com esta medida. É evidente que há
público que quer fazer das assembleias palcos de de-
bate político. Mas esse é o papel dos deputados que são
eleitos. Estamos a dar-nos bem com esta nova medida.

O que pensa deste afastamento da população da
assembleia municipal?

Nunca houve muita adesão à assistência das
assembleias municipais. Nunca houve. Há excepções
que dizem respeito a questões pessoais, das ruas, dos
estádios, ou do estacionamento. E isto ainda acontece.

isso acontece - tem de ter a noção de que as pessoas
que estão à nossa frente também têm personalidade,
opções. Quem lidera tem de fazer sentir há situações
que não podem avançar. Efectivamente, tenho tido por
parte dos líderes das bancadas a maior colaboração. E
penso que não está relacionado com o facto de ter
maioria absoluta, mas sim com o estilo de quem está a
coordenar. Houve uma renovação da assembleia - que
acho muito positiva - e que está a contribuir para esta
colaboração.

Uma das críticas que se fazia ao procedimento
da Assembleia Municipal, no último mandato,
prendia-se com o período de intervenção do público,
que se realiza apenas no final. Saliente-se que
algumas das sessões se prolongam até à 1h00 ou
2h00 e afastam o público. O que pensa desta
situação, já que não votou esta alteração?

Não. A questão do publico é mais uma arma de
arremesso político do que propriamente a realidade que
ela encarna. Penso que mesmo aqueles que acham que
as intervenções do público são uma 'chatice', mesmo
esses têm a consciência que o público deve intervir.
Nem que seja para dizer asneiras. No mandato passado
houve uma alteração dessa prática baseada. Os partidos



notícias de gaia
24.06.2010

26.º aniversário elevação a cidadepág. 17

www.cafetrevo.comRua da Lagarteira, 190
4410-273 Canelas VNG
Telefone: 227 119 880

ANTÓNIO DOMINGUES E CAFÉ
Telem. 966 960 608

ESPECIALIDADES:

e FRANCESINHAS e

e CACHORROS ESPECIAIS e

e PREGOS EM PRATO e

PAELHA
feita por encomenda a partir de 6 pessoas

Café Trevo
s n a c k - b a r

- Lixas em Cintas, Rolos, e Discos
- Lamelas de Lixa, Scotch Brite e Mistas
- Discos Rebarbar e Corte
- Escovas e Pastas de Polimento

Rua Francisco Alexandre Ferreira, Nº 96 - Loja G  Edifício Portobello 4400-469 VNG
Tel. 223 759 637   Fax. 223 754 414    csantos@abrasigaia.com    www.abrasigaia.com

HELDER
PEDROSA

REPARAÇÕES ELÉCTRICAS E
ELECTRÓNICAS EM AUTOMÓVEIS

REPROGRAMAÇÃO CENTRALINAS

RÁDIOS * ALARMES * BATERIAS

MECÂNICA

RUA AGRO DE BAIXO, 119 | 4405-525 Vilar do Paraíso
Telf/Fax: 227 115 406 | Telemóvel: 966 274 024

Email: hp.soundpower@iol.pt

Pontualmente, isto acontece. Como aconteceu há
algumas semanas com os feirantes. Foi muito
participada. Foram alterados alguns regulamentos dos
feirantes, alterações essas ao nível nacional. De uma
forma muito elevada, os feirantes disseram o que sentiam,
expuseram os seus protestos, a câmara respondeu e eu
praticamente não tive dificuldades em gerir a questão.
Foi-lhes dada a atenção devida, assumido
compromissos e quando é assim, quando se usa um
palco destes para algo assim é o verdadeiro objectivo,
ou um dos maiores objectivos da assembleia munici-
pal. O povo quando não vem cá é porque não tem razões
para isso.

O presidente da câmara tem falado muito na
deslocalização da assembleia municipal, levando-a
a todas as freguesias. Aliás, ele quer renovar um
edifício em São Félix da Marinha para que sirva como
mais um equipamento da assembleia. Vê esta
deslocalização com bons olhos?

Vejo. E vou fazer algumas reuniões fora da sede do
município. Estou já a ajuizar os espaços que possa
receber estas sessões. Há alguma logística que tem de
ser analisada, mas vejo possível isso acontecer.

Isso vai atrair as pessoas?
Vai permitir uma proximidade e vai também

responsabilizar os próprios autarcas em estar sujeitos
a públicos diferentes. Se fizermos uma assembleia por
exemplo em Olival, se calhar a mobilização da
comunidade envolvente é maior. E os deputados têm de
estar sensibilizados para falar para aquela população
em específico. O caso de São Félix da Marinha… é uma
vontade do presidente da câmara, com quem já dialoguei.
Para a assembleia não representa nenhuma dificuldade,
os procedimentos têm de se adaptar. Está em causa a
recuperação do edifício que tem uma traça própria,

tradição e é emblemático. Se acontecer lá a
deslocalização das sessões, espero que se possa criar
lá também um pólo cultural. Pode-se aproveitar as
tradições daquela zona para criar um pólo ligado à
literatura, por exemplo. Até para valorizar um pouco uma
das apostas da câmara, que é a requalificação da área

“Gaia deixou de ser um dormitório”

Qual é a importância da Assembleia Municipal
para o cidadão comum?

É um órgão de proximidade. Os deputados são
transversais a todos os partidos. O povo tem, no universo
dos deputados municipais, as diversas opções que cada
um pode ter, ou até, estrategicamente, utilizar este ou
aquele em função do assunto que pretende tratar. A
Assembleia Municipal é um órgão de excelência de de-
bate político, sobretudo para os eleitos do próprio povo,
mas também é um órgão que pode tratar directamente
assuntos relacionados com os interesses das próprias
populações. Sou um pouco contra aquele que vem tratar
do seu assuntozinho… isso não precisa. Vai à câmara,
há um atendimento, pede uma audiência (o sr. presidente
é impecável nesta matéria e eu sou testemunha disso
porque - na minha qualidade de adjunto - muitas vezes
fiz audiências e tratei de assuntos ao cidadão mais
anónimo possível) e nunca deixa de lhe ser dada uma
resposta. Mas se querem vir aqui, devem vir para tratar
de assuntos que dizem respeito à comunidade. Este é
um órgão, pelas próprias competências, onde há um
período permanente e em todas as sessões de
intervenção do público. Gostava de lhe referir um
aspecto. Já não é absolutamente segredo. Há pouco
tempo dotámos os líderes das bancadas com um
computador. Quando chegámos cá eram distribuídas
resmas de papel pelos deputados. Uma despesa enorme
para o município e uma maçada para os deputados!
Convencionado com eles e depois de alteradas as
normas, começámos a dar o tratamento digital a todos
estes documentos. Todos os deputados recebem-nos
ao mesmo tempo em sua casa. Com tempo podem estudar
e discutir os documentos. Mas entendi que ao criar esta
medida devia criar outra medida complementar: dar uma
ferramenta de trabalho a cada líder de bancada, utilizável

litoral. Ao nível funcional bastam algumas alterações,
nada mais do que isso. Brevemente vão acontecer
assembleias deslocalizadas. Penso que vou recolher o
consenso e a avença dos deputados para isso. Não vão
ser regulares, como irá acontecer na Granja.
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na própria sala de trabalhos. Solicitei à câmara, não
temos competência financeira para responder a estas
solicitações. O sr. presidente anuiu. Os líderes foram,
então, beneficiados com essa ferramenta. E não é um
computador por ser computador. É uma ferramenta que
através do wirelless instalado na sala tem também
acesso à internet.

É uma forma de modernizar a assembleia…
Exactamente. A modernização da assembleia. E, de

alguma forma, também dizer a 'letra com a careta'… não
é só poupar. Vamos poupar, mas dar todas as condições
para que possam exercer condignamente o exercício de
democracia.

Vila Nova de Gaia está prestes a celebrar o 26.º
aniversário de elevação a cidade. Enquanto gaiense
lembra-se de Gaia daquela altura?

Lembro-me muito bem de Gaia… quando era miúdo.
Estudei em Gaia, na escola António Sérgio, que na altura
se chamava Escola Industrial e Comercial de Gaia. Fiz
lá o ciclo preparatório. Para continuar o curso, fui
trabalhar de dia e estudar à noite. Naquela altura o meu
concelho não tinha infra-estruturas… lá ia tendo umas
escolas, tinha essa, e nós vínhamos das nossas
freguesias e, sobretudo, íamos a pé. Isso aconteceu
comigo, tenho a memória desse tempo. A distinção de
Cidade em Gaia - que aconteceu há 26 anos - poderia
ter acontecido há 40. Não é porque Gaia tenha progredido
de uma forma muito visível há 40 anos, em relação há
que aconteceu há 26. Mas, comparando com outras
cidades, nós Gaia já podíamos ser Cidade há muitos
anos. Porque, em todas as cidades, ainda hoje, acontece
que não têm todas as infra-estruturas de direito para a
funcionalidade para gerir o quotidiano. Falo em
equipamentos, acessibilidades, estabelecimentos de
ensino… etc. Há 26 anos que se elevou este concelho a
cidade e já existia tudo isso. Já existia um concelho
desenvolvido. Só que era desenvolvido, naquela altura,
numa vertente em que Gaia era um concelho servidor.
Aqui viviam as pessoas, Gaia não tinha muita industria
instalada; éramos por isso dormitório. Não havia a vida
corrente de uma cidade. Era praticamente uma pensão
onde as pessoas dormiam e no dia seguinte voltavam ao

Então o 'salto' foi dado por Filipe Menezes e mais
quem?

Desde que chegou, por ele e pelas equipas que o
têm acompanhado. Naturalmente, ele diz isso, mas não
precisava dizer porque os gaienses sabem. Mas, no
passado, houve autarcas que também deram esse
contributo. Por exemplo, ao criarem zonas industriais
que têm muito mais anos do que o tempo que o dr.
Menezes está em Gaia. Foram construídas no tempo de
presidentes de câmara do PS e até da AD.

trabalho noutra cidade. À noite
voltava-se para a pensão.

E esse passo foi dado com
Luís Filipe Menezes?

Não só. Eu fui autarca na
minha freguesia e autarca munici-
pal antes do dr. Menezes chegar
à câmara. Tenho de dizer isto para
ser honesto comigo próprio: não
foi só o dr. Menezes. O que
aconteceu com a vinda do dr.
Menezes foi que as opções e as
prioridades do exercício das
funções autárquicas foram tidas
de uma forma muito mais
visionária. O dr. Menezes chegou
à câmara há 13 anos. Já tinha
experiência quer ao nível político,

que deveriam ser as
opções do município. Isto
é, nós tínhamos de ter vida
própria, mas não era coisa
que os outros não
quisessem ou não
tivessem tentado fazer…
só que não o conseguiram
por variadíssimas razões.
Se calhar não tinham a
visão do dr. Menezes e a
própria experiência para
orientar os destinos do
próprio município.

social e mesmo profissional. Já tinha trabalhado fora do
país. Tinha experiência daquilo que eram pequenos
municípios, nomeadamente em França, como se sabe.
E esse conhecimento - da mesma maneira que da
primeira vez que fui ao estrangeiro (a trabalho à
Alemanha) me ficou marcada na vida e deu perspectivas
e orientações de vida - fez com que tivessemos a
felicidade de ter um homem que para além de visionário,
também tinha muita experiência. O que é que ele fez
quando veio para cá? Alterar de forma substancial aquilo
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A política de intervenção e envolvência da gestão
camarária permite-nos afirmar a existência de um

grande desenvolvimento urbano.

As Vias Estruturantes e a Linha do Metro ligeiro são
alguns dos exemplos marcantes que se reflectem na

Freguesia de Mafamude.

O Executivo e a População de Mafamude,
congratulando-se com o crescimento de Vila Nova de

Gaia, associam-se às comemorações do 26.º
aniversário da sua elevação a Cidade.

O Presidente da Junta
Fernando Lopes Vieira
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Está a falar de Heitor
Carvalheiras?

Do Heitor, do Coutinho da Fonseca,
do Coronel Pinto Simões. Foram
pessoas que estiveram ligadas, nestes
26 anos de cidade. E os vereadores
também. Estou a lembrar-me do
Manuel Moreira, do Adolfo Lima, do
Honório Novo, do Orlando Gaspar…
Pessoas que passaram por aqui e que
temos boa memória deles. A essa gente
também se deve, por exemplo, a
instalação dos parques industriais, que
muito contribuem para o
desenvolvimento do município, para o

nosso município, tornando-o um município de excelência
e exemplar em relação ao universo do país e até fora do
país.

“Sucessor de Menezes preocupa-me”

Já que também é vice-presidente do PSD Gaia,
tenho de lhe perguntar: está preocupado com a
sucessão de Luís Filipe Menezes?

Estou, sim senhor. Aliás, tenho vindo, já há algum
tempo, a fazer essa comunicação às bases. Temos de
nos preocupar com a substituição do dr. Luís Filipe
Menezes. Porquê? Porque o dr. Menezes colocou a
fasquia muito alta em relação àquilo que é o exercício

reconheci de imediato qualidade. Há destas coisas, não
há voltas a dar. Quando soube que o dr. Marco António
Costa vinha para Gaia, supostamente, houve muitos
gaienses que reagiram mal. Eu não. Embora tenha isso
causado dissabores e desagrados a muitos dos meus
amigos, mas não estou nada arrependido. Penso que o
dr. Marco António, naquela altura, permitiu que
agarrássemos um elemento de excelência do PSD, um
autarca com experiência… tal como o dr. Menezes. E
essa era uma experiência do que tinha feito de bom e
mau. Portanto, um homem com um capital destes só
pode contribuir com competências muito maiores. Fiz
campanha ao lado dele, sempre lhe dei toda a
colaboração e não estou nada arrependido. Penso que
esta sucessão natural é, na minha perspectiva, uma boa
opção para Vila Nova de Gaia. De todo em todo, o PSD e
o nosso projecto de Gaia não pode descurar e os
protagonistas não podem estar a contar com todos os
dividendos… não o têm… Acho uma boa opção ter o dr.
Marco António para substituir o dr. Menezes. Ele saberá,
na altura própria, constituir a sua equipa de trabalho. É
um homem que tem dado provas que sabe constituir
equipas, discutíveis, às vezes, aqui e acolá. É um homem
muito ágil, muito inteligente e com uma capacidade de
trabalho extraordinária. Isso, de alguma forma para um
gaiense e para um responsável partidário, dá-nos alguma
tranquilidade. Bom, suceder o dr. Menezes não é nada
fácil. É possível dar continuidade ao trabalho do dr.
Menezes? Há toda a possibilidade…       Tânia Tavares

da competência de um
autarca. E gerou muitas
expectativas dos
militantes, simpatizantes e
da população em geral.
Não podemos esquecer
que o dr. Menezes tem tido
o dobro dos votos que
tradicionalmente votam no
PSD. O que quer dizer que
há muitos votos que são do
Partido Socialista, do
Partido Comunista, do
Bloco de Esquerda e outros
até que não são de

qualquer partido. Corresponder à
exigência desse eleitorado não é
tarefa fácil. Portanto, estou
preocupado e tenho falado nisso.
O que é apontado pela parte do dr.
Menezes como sucessor natural…

Está a falar de Marco António
Costa?

Do dr. Marco António Costa,
sim. E não é por ser amigo dele,
porque também o vi chegar à
política muito novo, tal e qual vi o
dr. Menezes, a ele mais tarde… e
esse foi dos tais que também lhe

emprego e para a riqueza. Aliás, eles próprios também
criaram alguns equipamentos, não foram só os parques…
Bom, não fizeram habitação social e deviam ter feito.
Foi feita por estes, e bem, e vão continuar a fazer com
sacrifício. Não deram esse passo e deviam ter dado, faz
parte da modernidade. As escolas estavam com água a
cair lá dentro… e não deviam ter. Isto foi uma opção
deste presidente. Foi este presidente de câmara que
deu uma atenção especial ao ensino básico, antigamente
ninguém ligava. Ele é que implementou o ensino da
educação física, depois educação musical, seguiu-se o
inglês e a informática. Tem sido assim, desde há 13
anos até agora. Os outros não fizeram? Deviam ter feito…
O dr. Menezes e as suas equipas deram grande apor ao
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siga-nos
NOTÍCIAS DE

GAIA
jornal

Bar da Granja
demolido

Está praticamente renovado o conjunto de apoios de praia da orla costeira
de Gaia. A última estrutura destas a desaparecer foi a da Praia da Granja. O
mítico bar foi demolido antes mesmo de começar a época balnear.

Estas acções pretendem apenas requalificar toda a orla costeira e dotar
todos estes quilómetros de extensos areais de apoios de praia qualificados,
respondendo a toda uma política paisagística sustentável.

Município ao lado
da Misericórdia

O vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, Marco António Costa, e a
vereadora da Acção Social, Amélia Traça, visitaram, na passada quinta-feira,
os lares que compõem a Santa Casa da Misericórdia de Gaia.

Na companhia do Provedor da Misericórdia, Joaquim Vaz, os autarcas

O único bar que ainda não respeita as normas actuais é o da Praia de
Francemar. Problemas relativos a terrenos impedem que esta estrutura seja
relocalizada. Ainda assim, esta situação será resolvida dentro de pouco tempo.

acompanharam os projectos que a instituição pretende lançar: a
requalificação/remodelação do Lar Tavares Bastos, a construção de um
Centro de Cuidados Continuados Integrados, a ampliação - através de uma
parceria - de uma Unidade de Saúde Familiar no Complexo Social de Salva-
dor Brandão e a conclusão da ampliação da Creche e Jardim-de-Infância
Emília de Jesus Costa.

noticiasdegaia@net.novis.pt
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CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS
ARMAZÉNS - MORADIAS

TERRAPLANAGENS E RESTAUROS

Entrega de prémios aos jovens
participantes decorreu em clima
de alegria. Em 2011 decorre a
30.ª edição

O encerramento dos dos Jogos
Juvenis deste ano teve lugar no Pavilhão
Municipal de Gaia. O evento desenrolou-
se no último dia 10, na presença de
crianças de todas as freguesias,
acompanhadas pelas respectivas
famílias e monitores, que assim
encheram totalmente as bancadas.

A entrega de prémios da XXIX edição

Jogos Juvenis
encerram em festa

desenrolou-se em clima de grande alegria, até porque a competição concelhia
voltou a ser um êxito, demonstrando que o projecto promovido pela Gaianima,
câmara municipal e juntas de freguesia, para crianças dos 8 aos 16 anos,
continua a merecer junto dos mais novos enorme aceitação.

 "Estes jogos são um envolvimento extraordinário da comunidade gaiense,
mas é sobretudo uma oportunidade de, anualmente, se criar um espírito de
participação, de adesão à actividade desportiva, com profundo conteúdo so-
cial", referiu na ocasião Nelson Cardoso, responsável pela empresa munici-
pal ligada ao desporto.

Em representação da autarquia, o vereador do Desporto considerou que
"os Jogos Juvenis proporcionam o convívio, a prática desportiva, o

entendimento de conceitos como a solidariedade, onde a competição salutar
é fundamental".

"Esta realidade municipal complementa a filosofia da autarquia no apoio
ao desporto desde a sua génese, através da formação dos jovens. Neste
grande encontro anual celebra-se o complemento da própria actividade
desportiva que se pratica na escola, onde todas as crianças e toda comunidade
envolvida podem protagonizar um grande sorriso à vida", concluiu Mário
Fontemanha.

De registar que a cerimónia contou com animação musical de quatro
participantes de um programa de entretenimento televisivo e de um grupo de
palhaços. Para o ano decorre a 30.ª edição dos Jogos Juvenis de Gaia.

Junta de
Freguesia

Gulpilhares

igreja
4405 gulpilhares

telef. 227 622 456
fax 227 534 436
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
«CAPITAL DO VINHO DO PORTO»

Rua Cândido dos Reis, 545 l

4400-075 VILA NOVA DE GAIA
Telef.: 22 374 67 20 l

Fax: 22 374 67 29 l

Cemitério: 223 751 049

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

A Junta de Freguesia de Santa
Marinha associa-se à Celebração
do 26.º Aniversário de elevação de

GAIA a Cidade.
Assim, congratula-se pelo

franco desenvolvimento do
Concelho e dá os parabéns ao
Municipio, aos Gaienses e aos

Santa-Marinhenses em particular.

Grupo Casa Cristão

Santa Marinha: Rua Cândido dos Reis, 264 - Tel. 223 751 814
Avintes: Rua Escola Central, 537 - Tel. 227 820 351

Paços Brandão: Urbanização do Cerrado, Rua 15, n.º 53 - Tel. 227 447 695

Funerária de Avintes, Lda.
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808 10 50 60

Rua Dr. Francisco Alexandre Ferreira, n.º 96 A | 4400-469 Vila Nova de Gaia
Telf. 220 500 433 Telm. 961 124 128

www.serhogarsystem.com   |   gaia1@serhogarsystem.com

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

Resultados Finais
ANDEBOL 7 FEMININO
1.º Oliveira do Douro

ANDEBOL 7 MASCULINO
1.º Crestuma
2.º - Valadares
3.º- Madalena

ANDEBOL RODA DO CIRCULO
1.º - Pedroso
2.º - Lever
3.º - Avintes

ATLETISMO FEMININO INDIVIDUAL
1.º - Jessica Neto - Santa Marinha
2.º - Raquel Gomes - Valadares
3.º - Almerinda Pereira St.ª Marinha/
Joana Napleão Ol.Douro

ATLETISMO FEMININO EQUIPAS
1.º - Santa Marinha
2.º - Oliveira do Douro
3.º - Pedroso

ATLETISMO MASCULINO INDI-
VIDUAL
1.º - Albino Pereira - Santa Marinha
2.º - Diogo Lopes - Santa Marinha
3.º - Carlos Tavares - Pedroso

ATLETISMO MASCULINO EQUIPAS
1.º - Santa Marinha
2.º - Pedroso
3.º - Oliveira do Douro

ATLETISMO FEMININO INDIVIDUAL
1.º - Catarina Santos - Oliveira do Dourto/
Catarina Pinhal - Valadares
2.º - Marta Carneiro - Sermonde
3.º - Carolina Gomes - Mafamude

ATLETISMO FEMININO EQUIPAS
1.º - Oliveira do Douro
2.º - Sermonde
2.º - Pedroso

ATLETISMO MASCULINO INDIVIDUAL
1.º - Tiago Pinto - Pedroso
2.º - José Couto - Pedroso
3.º - Pedro Godinho - Oliveira do Douro

ATLETISMO MASCULINO EQUIPAS
1.º - Pedroso
2.º - Oliveira do Douro
3.º - Sermonde

BASQUETEBOL FEMININO
1.º - Pedroso
2.º - Sandim
3.º - Grijó

BASQUETEBOL MASCULINO
1.º - Serzedo
2.º - Grijó
3.º - Mafamude

FUTEBOL 5 MASCULINO
1.º - Vilar do Andorinho
2.º - Seixezelo
3.º - Avintes

FUTEBOL 5 FEMININO
1.º - Sandim
2.º - Santa Marinha
3.º - Valadares

FUTEBOL 7 MASCULINO
1.º - Pedroso
2.º - Santa Marinha
3.º - Avintes

NATAÇÃO FEMININO INDIVIDUAL 1.º
ESCALÃO

1.º - Beatriz Silva - Vilar do Andorinho
2.º - Francisca Sá - Mafamude
3.º - Tatiana Filipa

NATAÇÃO FEMININO EQUIPAS 1.º
ESCALÃO
1.º - Vilar do Andorinho
2.º - Lever
3.º - Mafamude

NATAÇÃO MASCULINO INDIVIVIDUAL
1.º - Hugo Mesquita - Vilar do Paraíso
2.º - Vítor Gardel - Mafamude
3.º - César Botelho - Vilar do Andorinho

NATAÇÃO MASCULINO EQUIPAS
1.º - Vilar do Andorinho
2.º - Vilar do Paraíso
3.º - Mafamude

NATAÇÃO FEMININO INDIVIVIDUAL
1.º - Juliana Mota - Lever
2.º - Andreia Silva - Vilar do Andorinho
3.º - Renata Mesquita - Vilar do Andorinho

NATAÇÃO FEMININO EQUIPAS
1.º - Vilar do Andorinho
2.º - Lever
3.º - Mafamude

NATAÇÃO MASCULINO INDIVIDUAL
1.º - Pedro Oliveira - Vilar do Andorinho
2.º - Francisco Vieira - Vilar do Paraíso
3.º - Ricardo Cunha - Vilar do Paraíso

NATAÇÃO MASCULINO EQUIPAS
1.º - Vilar do Andorinho
2.º - Vilar do Paraíso
3.º - Mafamude

TÉNIS DE MESA MASCULINO
1.º - Madalena

2.º - Valadares
3.º - Vilar do Andorinho

TÉNIS DE MESA MASCULINO
1.º - Pedroso
2.º - Sandim
3.º - Vilar do Paraíso

TÉNIS DE MESA FEMININO
1.º - Oliveira do Douro
2.º - Valadares
3.º - Vilar do Andorinho

TÉNIS DE MESA FEMININO - TORNEIO
ABERTO
1.º - Abigail Batista - Sandim
2.º - Francisca Costa - Valadares
3.º - Paula Pinto - Valadares
3.º - Irina Oliveira - Vilar de Andorinho

TÉNIS DE MESA MASCULINO -
TORNEIO ABERTO
1º. - Jorge Antunes - Madalena
2º. - Maurício Moreira - Valadares
3º. - Diogo Pinto - Valadares

TÉNIS DE MESA MASCULINO -
TORNEIO ABERTO
1.º - Pedro Monteiro - Madalena
2.º - Vitor Fernandes - Sandim
3.º - Tiago Couto - Sandim
3.º - David Blanquett - Vilar do Paraiso

VOLEIBOL FEMININO
1.º - Vilar do Paraíso
2.º - Crestuma
3.º - Madalena

VOLEIBOL MASCULINO
1.º - Mafamude
2.º - Crestuma
3.º - Sandim
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Uma empresa virada para o futuro
* caixilharia de alumínio lacado e anodizado *

* trabalhos especializados em aço inox, cobre e latão *
* ferro metalizado e lacado *

* aço corten *
* guilhotina *
* quinadeira *

anodização e coloração do alumínio
termolacagem

extrusão de perfis de alumínio

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

 telefone 227 169 390 | fax 227 169 398

Tratamento
do
Alumínio
e
Ferro,
S.A.

MENDONÇA
& IRMÃOS, Lda.

S E R R A L H A R I A
* Travessa de Sabariz, 398 — SERZEDO — V. N. GAIA
*  Telefone: 22 762 30 65 *  Fax: 22 762 69 23 *  Email: info@mendoncairmaos.com

FABRICO PRÓPRIO

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

PÃO QUENTE   -   PASTELARIA
SNACK-BAR   -   CHARCUTARIA

FRANGO NO ESPETO
ESPECIALIDADE: PÃO TRANSMONTANO

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

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

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

MÓVEIS DE COZINHA

MÓVEIS DE CASA-DE-BANHO

CARPINTARIA EM GERAL

O vice-presidente da câmara de Gaia selou o
compromisso de construir o polidesportivo da
Associação Recreativa de Canidelo durante o ac-
tual mandato.

"Esta colectividade merece. Tem obra à vista,
trabalho e serviço", evidenciou Marco António Costa,
justificando a promessa feita há cerca de meio
ano, numa das visitas promovida à freguesia de
Canidelo. "Não trago placa, nem diploma, mas sim
o compromisso de construir o polidesportivo da
associação neste mandato".

A garantia do vice-presidente foi dada durante
a sessão solene comemorativa do 75.º aniversário
da colectividade, outrora denominada "Os
Chalados", uma das que orgulha o concelho de
Gaia em termos de representatividade na
Confederação Portuguesa das Colectividades e
de notoriedade no movimento associativo nacional.

A cerimónia comemorativa foi especialmente
dedicada à distinção dos sócios que completaram
50 e 25 anos de serviço, com oferta de medalhas
e lembranças que representam o reconhecimento
dos dirigentes pelo empenho e espírito de
fidelidade de cada um a esta causa em prol do
desporto, cultura e recreio.

Durante a sessão solene foi também
homenageado o TEP - Teatro Experimental do
Porto, pela cooperação estreita com a colectividade,

Polidesportivo da ARCanidelo
será construído este mandato

nomeadamente através de Norberto Barroca e
Mário Dias Garcia, ambos efusivamente
aplaudidos.

Fundada em 1935, o ano a que remonta a
primeira rusga nas marchas de S. João, a
Associação Recreativa de Canidelo exibe um
notável curriculum nos domínios cultural, recreativo
e desportivo, tendo mesmo sido distinguida com
a Medalha de Mérito Municipal da Câmara de Gaia.
Segundo o presidente da Direcção, e
simultaneamente presidente da Junta de

Freguesia de Canidelo, Fernando Andrade, trata-
se de uma associação que "pretendemos eclética
e pronta a dar respostas à população".

A sessão solene contou, ainda, com a presença
e palavras de apreço do presidente da
Confederação Portuguesa das Colectividades,
José Maria, presidente da Assembleia Geral da
associação, Rodrigo Carvalho, presidente a
Assembleia de Freguesia de Canidelo, Rui Alves,
e presidente da Associação das Colectividades de
Gaia, Fundevila Moreira.
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Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego
Tel. 254 969 637
Fax. 254 969 044
Telm. 917 621 674

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

Tel. 227 814 007
Fax: 227 722 056

email: duartespirotecnia@gmail.com

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

www.duartespirotecnia.com

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

Rua do Pinheiro 175, 4410-037 SERZEDO VNG
Telf./Fax. 227 620 296   *   Telem. 913 247 669

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

* COFRES POR MEDIDA *
* REPARAÇÃO *
* ABERTURA*

* PORTAS FORTES POR MEDIDA* SNACK-BAR E ADEGA REGIONAL

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

Adega Fatita Peixoto

Refeições Económicas
SÁBADO: Bacalhau – Tripas – Rojões

Acidente
vitima dois

jovens
Carro caiu da A1 para a Rua
Domingos Matos, em Santa Marinha

Um acidente de viação, na
madrugada do último dia 15, vitimou
dois jovens gaienses que seguiam na
A1, no sentido Sul/Norte.

O veículo ligeiro onde seguiam as
vítimas, de 22 e 24 anos, despistou-
se, passou o separador lateral e caiu
de um viaduto, com cerca de 12 metros
de altura, que passa sobre a Rua
Domingos Matos, na freguesia de
Santa Marinha.

Tudo aconteceu por volta das 4h00
e as causas para o sucedido ainda
estão por apurar. Apesar de ser uma
zona habitada e de grande fluxo de
trânsito, o acidente apenas provocou
danos materiais no local, uma vez que
àquela hora não circulava qualquer
carro nesta artéria que liga as
freguesias da Madalena e de Santa
Marinha.

De registar que quando as
equipas de socorro chegaram a lo-
cal, os jovens já se encontravam sem
vida. Participaram nas operações os
Bombeiros Sapadores de Gaia,
Voluntários de Coimbrões e o Instituto
Nacional de Emergência Médica.

Até ao dia 25 de Junho, a
equipa "Caça-Barrigas" dos
cereais FITNESS da Nestlé anda
nas ruas de Lisboa, Porto e
Albufeira à procura das barrigas
mais invejáveis deste Verão e
conta com a participação da
Vanessa Oliveira, a embaixadora
da marca.

A equipa também passou por
Gaia. No dia 23 de Junho, véspera
de S. João, as barriguinhas de
Gaia estiveram à prova em
Soares dos Reis, junto ao El Corte
Inglês e nas praias.

O desafio criado para o
Programa Barriga Lisa dos
cereais FITNESS da Nestlé
promete oferecer um Ano
Invejável à grande vencedora e
para isso a Vanessa Oliveira e os
"Caça-Barrigas" vão angariar
inscrições para o site
www.programabarrigalisa.com.pt
e fotografar os mais diversos
tipos de barrigas. Todas as que
encontrarem!

Uma viagem a Paris para
duas pessoas, uma Vespa, uma
massagem por mês, um ano de
inscrição no Holmes Place, uma

A barriga mais invejada é…
Vanessa Oliveira e a marca de cereais FITNESS andam à "caça" da barriga mais invejada de
Portugal. Programa Barriga Lisa oferece um "Ano Invejável" à vencedora

ida ao cabeleireiro (Jean Louis David)
por mês e muitas idas às compras
são os prémios que vão fazer Inveja
a todas as amigas!

Para ganhar um próximo Ano
Invejável, as participantes terão de
fazer campanha pela sua barriga no
Facebook durante dois meses e
fazer subir o "Invejómetro", uma
ferramenta criada para medir
votações e o sucesso de cada
barriga, e cujos resultados serão
conhecidos a 15 de Agosto. Ganha
quem conseguir angariar mais votos.

Durante o passatempo todas as

participantes serão postas à prova
com três desafios, um de
alimentação, um de exercício e um
de motivação, e cada um será
recompensado com o seu respectivo
prémio.

Este Verão prepare-se para vestir
o biquíni, mostre mais a sua barriga
e pode ser a grande vencedora do
Programa Barriga Lisa dos cereais
FITNESS. Vá já a
www.programabarrigalisa.com.pt,
saiba onde e quando pode encontrar
a Vanessa Oliveira e habilite-se a ter
um Ano Invejável!
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Mármores e Cantarias
Fornecimento para obras e jazigos

Rua das Fontainhas, 164  *  4415-815 SANDIM
Telf. / Fax 227 650 330

Telemóvel: 917 814 313

Joaquim
Costa Martins

Rua Barão do Corvo, 892
4400-037 Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 799 481

OURO * PRATA * RELÓGIOS
JOALHARIA E BILAMINADOS

De: Alice Caldeira e Ana Fontes

Rua Bélgica, 2713  *  4400-054 Canidelo GAIA
Telm. 917603 531

Email: angelino.antenas@gmail.com

Técnico - ITED - TDT (telev. digital terrestre)
CCTV c/ gravação de imagens

Videoporteiros - Intercomunicadores

ANTENAS - ANGELINO JOMARO
 Serralharia de

Construção Civil, Lda.

Rua da Ervilhaca, 508  *  4415-462 GRIJÓ
Tel. / Fax: 227 640 498

Trabalhos de Alumínio
Aço Inox e Ferro

Space & shoes
SAPATARIAS

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

Tlm. 916 399 645

Pipocas
Zé  Manel

Rua Vendas de Baixo, 1317
4415-363 PEDROSO

Telemóveis: 912 135 057  -  961 454 966

As melhores
pipocas do Norte

Av. S. Salvador, 880 LjO  *  4415-534 GRIJÓ
Telefone 22 744 72 59

Email: opticacristalina@sapo.pt

A Vila, mais "jovem", do País, localiza-se aqui,
no Município de Gaia. Trata-se da Vila da Madalena.

A elevação da povoação da Madalena a Vila,
ocorreu a 12 de Junho de 2009, após esta
povoação preencher todos os requisitos do art.º
12º da Lei 11/82, de 2 de Junho.

Ou seja, ter posto de assistência médica;
farmácia; casa do povo, de espectáculos, centro
cultural ou outras colectividades; transportes
públicos colectivos; estação dos CTT;
estabelecimentos comerciais e de hotelaria;
estabelecimento que ministre escolaridade
obrigatória e agência bancária.

Fruto da vontade popular e dos executivos que
lideraram a junta de freguesia, entre 1989 a 2009,
o "sonho" tornou-se realidade no passado dia 12
de Junho de 2009.

Mas, para que tal fosse possível, houve muito
trabalho burocrático a realizar, respectivamente:

Em 11 de Junho de 2007, foi aprovado, por
unanimidade, em reunião do executivo da junta da
Madalena, uma proposta do Presidente da Junta,
tendo por objectivo a elevação da povoação da
Madalena a Vila.

Esta decisão do executivo, foi proposta em 8

Executivo da junta da Madalena esqueceu-se de
comemorar 1º Aniversário de elevação a Vila

de Maio de 2009, à
Assembleia de Freguesia
da Madalena, que a
aprovou, por
unanimidade.

O executivo Municipal,
aprovou por unanimidade,
esta proposta, em reunião
efectuada a 1 de Junho de
2009 e, a Assembleia Mu-
nicipal, aprovou a
elevação da Madalena a
Vila, em 18 de Junho de
2009, também, por
unanimidade.

A elevação da
Madalena a Vila, deu
entrada, na Assembleia da República, a 16 de Abril
de 2009 - Projecto Lei nº 736/X/4ª Sessão
Legislativa, cujos primeiros Deputados
proponentes, foram, respectivamente: Dr. Renato
Sampaio; Dr. Maria José Gamboa; Fernando Jesus
e Dr. Joaquim Couto.

Tendo sido o mesmo admitido a 20 de Abril;
anunciado em 22 de Abril e publicado no Diário da

Assembleia da República de 23 de Abril.
O Projecto Lei nº 736/X/4ª Sessão Legislativa -

Elevação da povoação da Madalena a Vila - subiu
a reunião plenária de 12 de Junho, tendo sido o
último Projecto a ser votado, por unanimidade, dos
Deputados que faziam parte da Assembleia da
República.

Levando em linha de conta que é extremamente
importante para a auto-estima, para o prestígio e
valorização dos Madalenenses; assim como para
a própria povoação e para a oportuna divulgação
da elevação da povoação à categoria de Vila;

Considerando que a elevação da povoação da
Madalena à categoria de Vila, é o reconhecimento
de um caminho percorrido, do desenvolvimento
atingido e do nível da qualidade de vida alcançado,
e por outro lado, a vontade de continuar a contribuir
para a melhoria das condições de vida e
oportunidades dos Madalenenses.

Considero que vai ficar nos anais da história
contemporânea, e na história do Poder Local, em
particular; o facto único, de a nível Nacional, um
executivo local, não comemorar a elevação de uma
povoação à categoria de Vila.

Este facto, estranho, ocorreu no passado dia
12 de Junho, na Vila da Madalena.

Com esta crónica, quero manifestar o meu
veemente repúdio a esta tomada de posição do
executivo local e informar os Madalenenses, que
os eleitos na Assembleia de Freguesia da
Madalena pelo Partido Socialista, comemoraram
no passado dia 12 de Junho, o 1º aniversário desta
elevação, com todos os Deputados que
apresentaram a elevação da Madalena a Vila.

A justa e merecida elevação da povoação da
Madalena - Vila Nova de Gaia à categoria de Vila
da Madalena, não pode ficar esquecida….

José Carlos Cidade
PS - Secção Madalena
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Freguesia de Canidelo

rua antónio ferreira braga júnior | 4400-364 vn gaia
t. 227 718 230 | f. 227 718 239
linha azul 808 205 252 (24h)

www.j-f.org/canidelo | email: canidelo@j-f.org
jardim infantil 227 724 004

parque campismo 227 810 500

Rua Dr. Ferreira Macedo, 10 Telefone: 22 375 24 44
4400-128 Vila Nova de Gaia

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

CONTABILIDADE | FISCALIDADE
PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS
CONSTITUIÇÃO E LEGALIZAÇÃO

DE SOCIEDADES

Contabilidade e
Assistência Fiscal, Lda.

ArtcontaArtcontaArtcontaArtcontaArtconta
ANOS

29

Marchas em Gaia...
até quando???

monólogos
municipais

Morreu Saramago. O único
Nobel da Literatura de Portugal.

Naturalmente, esta é uma perda
irreparável para o país. A obra
difundida em todas as línguas
evocou a nossa língua e elevou o
nome do nosso país aos quatro
cantos deste nosso mundo
redondo.

Só li uma obra do Nobel. Ensaio
sobre a Cegueira. E sempre o tive
como um dos livros de referência,
pela genialidade. Os outros,
inexplicavelmente, foram sempre
deixados na prateleira após
algumas tentativas de leitura.

O homem, o José Saramago…
bom, a balança dos sentimentos
tombava ligeiramente para a
indiferença. Era acutilante, mas não
lhe dava grande atenção.

Portugal rendeu-se, na hora da

morte, a este homem. O Governo
decretou - e bem - dois dias de luto
nacional. Portugal assistiu - e bem -
durante dois dias ao funeral. E é em
Portugal que as cinzas deste homem
vão perpetuar.

Mas, uma vez mais, Portugal e os
portugueses elevaram Saramago
após a morte. É certo que Saramago
vivia em Espanha, por opção, há mais
de duas décadas. É certo que
Saramago feriu muitos católicos com
a sua escrita. É certo que Saramago
passou muitas vezes uma imagem
fria e austera quando passava pelo
nosso país.

Mas esta minha indiferença
incomodava-me. Disse um amigo do
Saramago, do José, que "não há
palavras porque ele tinha levado
todas". Bom, reconheço a perda, mas
nunca nesta imensidão. Não será

agora que lhe vou reconhecer
qualidades apenas porque morreu.

Mas percebi que não era a única.
Nos discursos que se ouviram na
Câmara de Lisboa, onde os restos
mortais estiveram em câmara
ardente, houve uma diferença clara
entre os governos português e
espanhol. A vice-presidente do
governo espanhol falou do José e
do Saramago. Um discurso intimo,
emocionado, sentido. A ministra da
Cultura portuguesa falou do
Saramago. Um discurso de
agradecimento e de elevação. Cerca
de 200 a 300 pessoas - anónimas -
estiveram no local, mas muitos
portugueses acompanharam pela tv
do funeral.

Cavaco não esteve nas
homenagens. Cavaco e Saramago
há muitos anos que se
desentenderam. Por questões
políticas. Muitos reclamaram da falta
de sentido de Estado do presidente
da República. Cavaco não foi e fez
muito bem. Se fosse era hipócrita.
Se não fosse era ingrato e anti-
democrático.

As dissidências de outrora não
ficaram sanadas. Não vejo porque
motivo Cavaco deveria estar
presente neste momento… no
último momento de Saramago no
mundo dos vivos. Este é um
momento muito íntimo que apenas
deve juntar familiares, amigos e

admiradores. Cavaco não fez parte
do núcleo que envolveu Saramago
em vida, não poderia fazê-lo na
hora da sua morte. O sentido de
Estado de Cavaco reflecte-se na
sua vontade de enaltecer o Nobel
e não ensombrar a despedida do
escritor com estas quezílias.

Nos próximos dias muitos vão
ler as muitas obras que nos
deixou. Muitos vão conseguir,
outros não. Não é uma literatura
muito fácil. Mas, pelo menos, vai
fazer fomentar a leitura. E vai fazer
pensar… coisa que actualmente se
faz muito pouco.

Ficam em Portugal as cinzas do
Prémio Nobel da Literatura - o único
- de Portugal.

As Marchas de Gaia voltaram ao
Cais. Sem carros alegóricos. Sem
a assistência desejada.

De ano para o ano cada vez
menos. Apenas sete freguesias
desfilaram na beira-rio. Menos duas
que em 2009. Não estará na altura
de repensar este modelo? Valerá
a pena a logística para ver meia
dúzia de marchas?

Acredito que no próximo ano a
Gaianima vá ter tempo para
repensar nas Marchas. Não há Red
Bull em 2011… terá de haver outro
evento qualquer para trabalhar!

Tânia Tavares
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PRODUTOS DE
QUALIDADE QUE DÃO
CONFIANÇA AOS SEUS
ESTIMADOS CLIENTES

Rua Colégio do Sardão, 646
OLIVEIRA DO DOURO
4430-361 VILA NOVA DE GAIA
Telefone/Fax: 22 782 00 21
Email: padariasardao@gmail.com

Padaria e Confeitaria Central do
Sardão Unipessoal, Lda.

   Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas VNG - Portugal

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

* Fax de Armazém: +351 227 157 171

    * website: www.autoribeiro.pt
    * email: autoribeiro@autoribeiro.pt

A A MARINA DA
"AFURADA"

"A Marina? Venha ela! Devia ser já
amanhã" - diziam os pescadores
daquela freguesia piscatória, nos
anos "80" do século passado. Assim,
passo a transcrever o teor de um
escrito que encontrei no "baú" das
minhas memórias: "A população da
Afurada deseja, agora, mais do que
nunca, a construção da marina,
conclusão a que se chegou depois
de uma abordagem junto daquelas
gentes, sobre este tão importante
empreendimento que, nos últimos
tempos, tem apaixonado a opinião
pública, sobretudo a gaiense.

Como é sabido, a Assembleia e
Câmara Municipal já deram o acordo,
restando apenas a confirmação do
Conselho de Ministros para que a

RENASCIDA DO "BAU" DAS
MINHAS MEMÓRIAS…

obra avance em termos concretos. Os
Afuradenses acreditam nesta obra
como geradora do desenvolvimento
da freguesia, para além de - e isso é
o mais importante - proporcionar o
alargamento da barra e a construção
do porto de pesca.

"Estamos fartos de ver gente nova
e velha morrer naquele maldito
cemitério" - diziam os pescadores -
referindo-se à famigerada barra;
"agora acreditamos que alguém, que
não o Estado, olhou para nós, porque
os pescadores também são gente e
merecem todo o respeito e carinho""
- diziam os entrevistados durante
uma reportagem, efectuada no
remoto ano de 1987…

Em relação ao alargamento da

"famigerada barra", julgo que a
situação acabou por, finalmente, ter
sido resolvida com a construção dos
chamados "Molhes do Douro", pela
Administração Central, graças aos
dinheiros comunitários… Também o
"Porto de Pesca", acabou por ser
construído, na era de "Menezes & C.ª"
- e, não foi por acaso - aquando da
requalificação dos espaços públicos
daquela freguesia, cujas obras
fizeram parte do Programa "Gaia -
Polis"… Mas, atenção: Estas

importantes e desejadas obras só
acabaram  por ser construídas ao fim
de, aproximadamente, 20 anos de
promessas não cumpridas… E a tal
Marina, prometida pela gestão
camarária daquela época e que tão
apregoada é hoje, exactamente com
as mesmas palavras de então?.. -
Este tema vai continuar nos próximos
capítulos…

José Duarte Amaral
Latino_na_frente@tvtel.pt

FABRICAMOS

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

EXECUTAMOS

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

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

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

JAYME DA COSTA
Mecânica e Electricidade, S.A.

COM  A  ELECTRICIDADE  EM  PORTUGAL  DESDE  1916 www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta@jaymedacosta.pt
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JOFILHOS
Sociedade Construções Lda

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

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

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

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

Crónica do
tempo que passa

* Júlio Martins

Jornalismo local
O jornalismo esteve em destaque no

passado domingo, dia 13 de Junho, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de
Avintes. O novo Executivo da Freguesia
propôs a atribuição da Medalha de Mérito
a dois jornalistas da Terra das Padeiras
que no entender dos elementos da
Assembleia de Freguesia e do Executivo
mereceram aprovação unânime. O Salão
Nobre encheu-se de um público
interessado no tema e os intervenientes,
a começar pelos autarcas fizeram, sem
dúvida, intervenções muito didácticas.

Isto, numa altura em que apesar da
haver tanta juventude a diplomar-se
superiormente em Comunicação Social, o
jornalismo regional continua em vias de
desaparecer do mapa, pois cada vez há

menos quem escreva sobre a sua terra.
Por outro lado, até mesmo os jornais

regionais não dão grande espaço à
informação daquilo que se passa à sua
volta: hoje só se pensa e fala via Internet….
fruto das novas tecnologias.

Todavia, a Informação tornou-se
indispensável cada vez mais, neste
buliçoso quotidiano. Quem não
acompanhar o andamento da carruagem
é certo e sabido que vê a concorrência a
ultrapassar os negócios mais rentáveis e,
pessoalmente, deixa de pertencer a este
mundo: na política, na moda, na saúde, na
economia e noutras vertentes da vida so-
cial das comunidades.

No concelho de Gaia, ainda respiram
meia dúzia de resistentes, embora os

conteúdos na sua grande maioria pouco
ou nada informam o que se passa nas 24
freguesias do concelho.

Pela parte que me diz respeito, pois,
nasci para o jornalismo praticamente nos
jornais regionais, penso que a moderna
tecnologia não deve "fechar" mais portas…
Os estragos que quanto a mim já fizeram,

através do aparecimento dos mais
variados audiovisuais, no âmbito comercial
e nas vendas nos estabelecimentos, pois
os ardinas já acabaram há muito, devem
ter chegado ao fim e a prová-lo está o
avanço da leitura no velho papel de jornal
de alguns títulos. E se o leitor procurar
saber quantos jornais ainda são impressos
em todo o país, de certeza que vai abrir a
boca de espanto…com o domínio evidente
da Imprensa Regional.

Ainda há pouco tempo existia numa
freguesia dos arredores da cidade de
Coimbra, um boletim paroquial que tirava
mais de 35 mil exemplares semanais.

No dia em que aparecer alguém com
coragem para investir num jornal
abrangente às 24 freguesias de Gaia - a
resposta de quase meio milhão de leitores
residentes será um facto muito importante
a considerar. Mas, para isso, os
conteúdos terão de ir ao fundo das
questões. Isto é, escrever com verdade
sobre o que se passa nas respectivas
freguesias e elas são 24 com cerca de
400 mil habitantes. Vamos a isso?

* (Jornalista-CP 483)

Foto gentilmente cedida pelo jornal O Gaiense
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Transportes  Fortunato
Peixoto, Lda.

R de Gondenhães, 380  *  4415-244 Pedroso
Tel. 227 848 148  -  Fax. 227 826 190

Telm. 937 341 344

Transportes de Carga Geral

Rua da Pedra Alta, 95
4400 Canidelo | Vila Nova de Gaia

AUGUSTO LOURENÇO
TELM: 91 948 59 25

Augusto Lourenço
& Carvalho, Lda.
Mármores e Granitos

Confeitaria
Oásis

De: José Serafim Cancela & Silva Lda.

Av. da Igreja, 200 - 4415-593 Crestuma
Telm. 917 796 890

Serviço de Café e Snack Bar
Pastelaria Variada
Aberto Diariamente

Cupertino
Reparações

- Esquentadores
- Cilindros
- Autoclismos
- Roturas
- Desentupimentos

Porto - V.N. Gaia - Matosinhos
´Telem. 967 089 741

Maria Adelaide
cabeleireira

Alameda da Saudade, 59 R/C
Mosteiro

4415-254 Pedroso
Tel. 227 832 903

FLORISTA
PRODUTOS  ESOTÉRICOS
DECORAÇÃO  DE  INTERIORES

VAREDA ESPÍRITO SANTO, 13 LOJA A
CANIDELO | 4400-451 V. N. GAIA

TLMS. 936 532 114 - 919 277 070 - 960 363 615

geral@linhastrocadas.com
Rua Particular do Fojo 64, Canidelo

4400-264 Vila Nova de Gaia
Telf. / Fax. 223 757 068 * Telem. 917 290 921

Tendo visitado casal amigo, que
vive para as bandas da Maia,
encontrei menina, sobrinha da dona
da casa, que fora convidada a passar
férias em Portugal.

A jovem nascera em França e
ainda que seja filha de portugueses,
considera-se parisiense, o que é
natural, já que nasceu na Cidade da
Luz.

Mas, o que é extraordinário é não
conhecer a nossa língua e exprimir-
se apenas em francês.

Interrogada porque não lhe
ensinaram a língua dos
progenitores, declarou que os pais
não queriam que se soubesse que
era portuguesa, para não sofrer
zombetices na escola.

Que somos um país pobre e
pequeno, todos sabemos, mas que
os nossos compatriotas se
envergonhem da nossa terra, quando
estão fora da comunidade lusa, pelo
menos em França, foi para mim
novidade e triste novidade.

Também não admira que seja

PAROLISMO NACIONAL
assim. Não há político que se preze,
empresário, intelectual, jogador de
futebol, de nacionalidade portuguesa,
que não fale a língua onde
temporariamente vive.

No final de 1987, António José
Saraiva foi entrevistado por três
estudantes universitários. Nessa
curiosa entrevista, publicada no "
Público ", a 02/Abril/90, declarou, a
propósito dos portugueses que
moram na Comunidade Europeia:

"Os portugueses são
acomodatícios. Perdem facilmente o
sentimento. Por exemplo, os filhos
dos portugueses em Paris quase
todos decidem ser franceses. Uma
coisa que a mim entristece. Um
português acha sempre que o
estrangeiro é melhor. Tem razão para
achar quando olha para uns pais
desenvolvido. Mas a gente vê um país
como o país basco a lutar pela sua
personalidade e percebe o que é o
nacionalismo, o que é patriotismo."

E referindo-se a Espanha afirma:
"Um castelhano só fala castelhano
em qualquer parte do mundo. A gente
ouve, mesmo em Paris, um
castelhano falar francês duma
maneira que se percebe logo que é

castelhano. O português, coitadinho,
adapta-se, fala português
pretendendo falar francês e quando
chega vem cheio de "pierres", " à
gouche"…

Já Eça criticava o nosso
parolismo. A seu parecer devia-se
falar mal o idioma estranho.

Mais de cem anos passaram
sobre as palavras queirozianas e
continuamos a ser os mesmos
"coitadinhos". Agora virados para a
Inglaterra e América do Norte, mas
com o mesmo servilismo, sempre a
reconhecer o eterno complexo de
inferioridade.

Sempre a imitar o que se faz e se
diz lá fora. Sempre a bajular tudo e
todo que não se exprima na nossa
língua. Até os brasileiros, que sofrem
o mesmo complexo, e não são
capazes de visitar a Argentina sem
falarem castelhano apalhaçado, ao
visitarem Portugal, não deixam de
empregar palavras - ao contrario dos
portugueses, - que apenas se usam
no seu país…e muitos têm dupla
nacionalidade!...  Até eles se riem do
nosso parolismo!

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt

NO CENTRO DO MUNDO -NA
TIMES SQUARE - EM NEW YORK

JORGE
MARTINEZ FOI
ARREBATADOR

Foi o centro das atenções,
perante um palco colorido de grande
aparato visual como é a

TIMES SQUARE, rodeado de
milhares de pessoas, fez parar o
trânsito, deu autógrafos e realizou
duas magníficas sessões
fotográficas observado por uma
multidão, marcando positivamente
este momento de Estreia nos E.U.A.

Tendo por fundo, um multicolor
mar de Leds impressionantes e
gigantescos, Jorge Martinez brilhou
ao mais alto Nível, e prepara novos
assaltos à BIG APPLE.

NEW YORK é o Passaporte para
a Carreira Internacional - para Sonhos
Maiores - I  LOVE  NEW YORK e
quanto a Sonhar... YES WE CAN!!!
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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

Rua Pinho Valente, 190 * 4400-251 Vila Nova de Gaia
Telefone: 223 797 631 * Fax: 223 720 231

Email: geral@feiocomp.pt   *   Site: www.feiocomp.pt

NINHO DAS SEMENTES
De: Augusto Soares Peres

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

Tlf. 227 138 100

Sementes, farinhas e cereais

O Observatório de Astronomia construído no
Parque Biológico de Gaia foi oficialmente
inaugurado no último dia 14. A nova valência do
espaço é única na Área Metropolitana do Porto,
uma vez que o equipamento existente no Monte da
Virgem há muito não se encontra em
funcionamento.

Construído de raiz pelos trabalhadores do
Parque Biológico, em articulação com a Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, o
Observatório teve um custo de aproximadamente
50 mil euros. Tudo para que, através da
sensibilização junto da população, esta seja mais
uma ferramenta na tentativa de melhor preservar a
Natureza.

Importa saber que o Observatório advém de
um projecto que visa a divulgação da astronomia
e que foi criado segundo a premissa de garantir
aos visitantes, bem como à comunidade de
astrónomos amadores, um local para a melhor
observação do mundo celestial.

"Há uma década que fazemos observação
astronómica com lupa simples e achamos que
era altura de evoluir para equipamento mais
sofisticado. O Observatório insere-se no objectivo
fundamental do Parque Biológico, que é dar a
conhecer a Natureza, aqui através do céu, dos
astros e das estrelas. A observação deste mundo
fascinante na cidade é ainda muito limitada, devido
à acção do Homem. Esta tecnologia elimina parte
do problema, pois permite a observação da
complexidade celestial e posterior manipulação
da imagem, através de um computador", adiantou

Observatório Astronómico abre portas
Equipamento situa-se no Parque Biológico de Gaia e é único na Área Metropolitana do Porto

o presidente do Parque Biológico.
Na inauguração, Nuno Oliveira fez-se acompanhar do presidente da Assembleia Municipal de Gaia,

César Oliveira, e da vereadora do Ambiente da câmara, Mercês Ferreira.
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