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"A Urbanização do
Wilson ainda não tem
saneamento básico"

Presidente da Junta de Freguesia de
Olival, Manuel Azevedo aguarda que a
câmara termine saneamento básico
neste bairro e em alguns arruamentos.
Acção social continua a ser a bandeira
de cartaz do autarca...  págs. 16 a 19

Portagens nas SCUT
causam o caos

Milhares de automóveis entopem ruas
de bairro, estradas municipais e a
cortada EN109, junto aos nós de
Francelos e Arcozelo ...  pág. 14

Simone (en)canta
em Gulpilhares

Artista portuguesa diz que está receptiva
a convites para fazer teatro ou participar
em concertos no Norte.  No próximo ano
vai lançar novo disco...  pág. 13

UM QUARTO
DE SÉCULO!

Aqui estão as Bodas de Prata! O Notícias de Gaia celebra o 25.º aniversário de
actividade ininterrupta no concelho. Leia os depoimentos de quem acompanhou o
projecto desde a primeira hora, bem como as palavras de incentivo das pessoas que
connosco interagem diariamente. Este é, porventura, o primeiro número dos próximos,
pelo menos, 25 anos que se avizinham...... págs. 7 a 12
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Agostinho Pedrosa
Médico Pediatra
(Doenças das Crianças)

Consultas 3.ª e
5.ª feiras

a partir das 15 horas

Rua 19, n.º 343 - 1.º Sala A | 4500-258 ESPINHO
Telefone: 227 342 713 | Telemóvel: 919 409 391

CONSULTÓRIO
Praceta Colégio Gaia 362,1º-Dtº -Fte.    4400-090 VILA NOVA DE GAIA

Tlf.: 223 799 229

C L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C AC L Í N I C A
DENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIADENTÁRIA
Marquês Sá da Bandeira, Lda.

Dr. Jorge Papiniano

  IMPLANTOLOGIA  
  ORTODONTIA  

  PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL  
  BRANQUEAMENTOS  

Rua Corgas, 76 r/c | 4415-939 SEIXEZELO
Tel. 227451044 | Fax. 227452147 | E-mail: gdoc@torrevirtual.com

Contabilidade - Consultadoria Fiscal - Organização e
Gestão de Empresas - Processamento de Salários -

Fiscalidade - IRS / IRC - Documentação Geral

O pelouro da Cultura recebeu de novo uma das artistas plásticas mais
conceituadas: "Refúgio de Sensações" é o nome da exposição de Mirene,
que ficará patente na Casa Barbot/Casa da Cultura até ao dia 26 de Novembro.

Da cidade onde cria e nos transporta para o seu mundo muito próprio, o
trabalho artístico de Mirene manifesta-se particularmente pela utilização da

"Refúgio de
Sensações" mostra
pintura de Mirene

cor, sendo espelho de tudo aquilo que lhe vai na alma, fazendo de cada tela
um autêntico "refúgio de sensações", uma alegoria à liberdade. Esta mostra
exibe um conjunto de trabalhos que provocam estranhas sensações pela
neutralidade cromática, conjunto de elementos artísticos que interagem pela
natural simplicidade e humanidade e que estão patentes na linha condutora.

V Encontro de Bandas
no Auditório de Gaia

Entre 22 e 25 de
Outubro, fim-de-
semana ao qual se se
junta a data de 29 do
mesmo mês,
celebra-se o V
Encontro de Bandas,
no Auditório Munici-
pal de Gaia, numa
iniciativa da direcção
d a q u e l e
equipamento, com o
apoio do Pelouro da
Cultura do Município
de Gaia e pela
Gaianima. Ao todo,
são quatro bandas
filarmónicas do
concelho com
historial, com vastos
e populares
repertórios.

Coube à
Sociedade Musical
1.º Agosto abrir o
encontro e no dia
seguinte a Sociedade Filarmónica de Crestuma. No domingo, a ACMA -
Associação Cultural e Musical de Avintes tocou no auditório municipal.

Agora, no dia 29, a Banda Musical Leverence encerra o V Encontro de
Bandas.

1.ª edição do "Prémio de Conto
Ilustrado Maria Alberta Menéres"

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, através da Biblioteca Municipal,
apresenta a 1.ª edição do "Prémio de
Conto Ilustrado Maria Alberta Menéres".

Esta iniciativa tem o objectivo de
homenagear o respectivo patrono e
estimular a criação literária e o aparecimento
de novos autores e/ou ilustradores.

Candidaturas até 15 de Novembro de
2010. Procure no site da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia.
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R. Tenente Valadim, 921 (Quatro Caminhos) Canidelo
4400-326 Vila Nova Gaia – Telefone: 227 811 871 – Fax: 227 818 247

farmrocha@clix.pt  *  www.sabemais.pt/farmrodriguesrocha.com

Direcção Técnica
Drª. Maria  Manuela  Serra

Rodrigues  M.  Rocha

* tensão arterial, peso e medida * testes triglicérios, glicemia, colestrol total,

PSA, ácido úrico * receituário geral e manipulados * puericultura, homeopatia,

ortopedia, fitoterapia * dermocosmética, perfumaria * ervanária * lugar para

seu carro * campanha troca de seringas * cartão cliente * hervanária

* preocupação ambiental * recebemos os seus velhos medicamentos *

2.ª a 6.ª - 8h00 às 20h00
sábado - 9h00 às 13h00

Rua do Monte, 474 - 4405-812 Vilar do Paraíso
t. 227 150 890 w f. 227 150 899

Vila Nova de Gaia
www.seabratavares.com

stformularios@seabratavares.com

FORMULÁRIOS EM CONTÍNUO
PAPEL PARA FOTÓCÓPIA, LASER E INK-JET

ETIQUETES AUTOCOLANTES EM CONTÍNUO, FOLHA E BOBINE

Rua Tenente Valadim, 852 Canidelo *
4400-323 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 722 022

picanha à brasileira
serviço take away
(todos os pratos)

Editorial
* Artur Villares

Um quarto de
século já?

Thomas Jefferson, um dos
grandes Pais Fundadores da
democracia norte-americana,
escreveu em 1787: "Se me fosse
dado a escolher entre um Governo
sem jornais ou jornais sem Governo,
eu preferiria esta última opção".

Uma imprensa livre é um dos
pilares sólidos das democracias. E
numa altura em que o nosso país se
vem arrastando sem rumo e sem
convicção, lembrar o quarto de
século de um jornal é uma
afirmação de confiança na
liberdade de imprensa, de
expressão, de opinião. Lembro
como se fosse hoje do momento
em que o fundador Fernando de
Sousa, naqueles idos de 1985, no
decurso da I Feira do Livro de Vila
Nova de Gaia, organizada pela
recém-constituída Associação de
Escritores de Gaia, partilhava com
entusiasmo o seu projecto de criar
o Jornal Notícias de Gaia. Os anos
passaram - um quarto de século já?
-  e o jornal aí está, agora com o
facho da liberdade empunhado
por Paulo Jorge Sousa e Tânia
Tavares.

Uma palavra amiga e de
reconhecimento a todos os que
honraram este jornal com o seu
nome e a sua pena. Todos fizemos
história.

A Casa-Museu Teixeira Lopes, após
período de encerramento para importantes
obras de remodelação apoiadas por fundos
comunitários, abre as portas no dia 16 de
Novembro de 2010 com a inauguração,
pelas 18 horas, da Exposição "Arte
Partilhada Millennium bcp - Abstracção".

Esta exposição itinerante, patrocinada
pela prestigiada instituição bancária, que visa
evidenciar o importante património artístico
nacional, bem como contribuir para o
enriquecimento cultural do país, reúne uma
selecção de 74 pinturas representativas do
abstraccionismo português e estrangeiro.

Revestida de notável interesse pela
diversidade de obras expostas, das quais
se destaca um núcleo autoral significativo
da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva,
com doze pinturas. Para além desta, sublinha-se
a presença de obras dos seguintes artistas: Alfred
Manessier, André Lanskoy, Ângelo de Sousa,
António Areal, António Palolo, Arpad Szenes, Artur
Bual, Artur Rosa, Augusto Barros, Eduardo Batarda,
Eduardo Nery, Fernando Aguiar, Fernando Lemos,
Jorge Pinheiro, Júlio Pomar, Júlio Resende, Justino
Alves, Luis Demée, Luis Dourdil, Manuel
Cargaleiro, Manuel D"Assumpção, Mário Cesariny,
Menez, Nadir Afonso, Nikias Skapinakisl, Paula
Rego, Pedro Casqueiro, Serge Poliakoff, Teresa
Magalhães, TOM e Zao Wou-Ki.

A Exposição de Arte Partilhada não deixa de fora

os mais novos. O Millennium bcp, a Casa-Museu
Teixeira Lopes e a Gaianima, lançam um concurso
denominado "À Descoberta da Colecção Millenium
BCP", que propõe a realização de trabalhos
criativos a partir das obras expostas na exposição.
Os três melhores trabalhos individuais serão
premiados, bem como haverá prémio de equipa
para a Turma de Escola que se empenhar mais
na apresentação de criações de "Arte Partilhada".

A mostra estará patente ao público até 30 de
Janeiro de 2011 e a entrada é livre, realizando-se as
visitas guiadas à terça-feira, das 14h00 às 17h00, de
quarta-feira a sexta-feira, das 10h00 às 17 h00 e de
sábado a domingo, das 10h00 às 17h00.

Casa-Museu Teixeira
Lopes prestes a reabrir

CONFIE
na

Imprensa
Regional
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PEDREIRA E ATERRO DE RESÍDUOS INERTES

SOC. LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.

SOLUSEL
Sede:

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

Pedreira e Aterro:
Quinta do Moinho Canidelo

4400-049 Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 727 130 | Fax: 227 727 139

Email: solusel@solusel.eiffage.pt

www.cafetrevo.comRua da Lagarteira, 190
4405-230 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

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

Vinte e cinco anos de
qualquer instituição
são dignos de
relevo, mas de um
jornal regional são
dignos de admiração,
porque ultrapassam
obstáculos inúmeros
imcompreensiveis

quanto bastem e ser possuidos de uma grande
dose de determinação e de grande amor pelo que
fazem. Em nome da fundação Padre Luís e no
meu prórprio expresso aqui os nossos
parabéns, desejando ao jornal Noticias de Gaia
as maiores felicidades.

Menezes Figueiredo

"Parabéns pelas bodas de prata. Desejo que
festejem as bodas de ouro em tempo de "vacas
gordas". Até lá, continuem a persistir sem perder o
Norte."                                      Pedro Fonseca

Exmo Sr. Director do Jornal Notícias de Gaia,
Vem a Direcção da ADPM felicitar e desejar os
melhores sucessos pelos 25 anos de publicação
do V. Jornal "Noticias de Gaia", ao Serviço de Vila
Nova de Gaia, das Instituições e Municipes.
Com os melhores cumprimentos

A Direcção da ADPM

Lya Tavares, Parabéns! Parabéns! São todos
fantásticos!!!!

Maria Adelina Silva Leite,  PARABENS
BEIJINHOS

Marisa Sousa Silva, "Parabéns! :)"

Felicitações...
Recebemos muitas palavras

amigas e de incentivo. São estes
pensamentos que nos fazem
continuar... são estas ideias que
partilhamos agora consigo...

SEMINÁRIO - POBREZA: QUE
PRESENTE? QUE FUTURO?

No âmbito do Ano Europeu de Luta Contra a
Pobreza e Contra a Exclusão Social, a AMI irá realizar
um seminário subordinado ao tema "Pobreza: Que
Presente? Que Futuro?", no próximo dia 25 de
Novembro, que decorrerá no Auditório do Parque
Biológico de Gaia.

O seminário será constituído por quatro mesas
redondas, que versarão temas sobre a
"Conceptualização da Pobreza e da Exclusão So-
cial", as "Crianças e Jovens - Que Berços, Que
Destinos?", a "Vida Adulta - Que Sonhos, Que
Realidades e Que Oportunidades?" e sobre o(a)s
"Seniores - Que Memórias, Que experiências? Que
Mais Valias?".

A pobreza e a exclusão social têm uma dimensão
global e multifacetada. Pretendemos com esta iniciativa
promover um diálogo aberto e esclarecedor, que nos
conduza a uma acção prática inovadora e geradora de
uma mudança pela positiva.

Inscrição: 10 euros - Público em Geral/ 5 euros -

Estudantes Forma de Pagamento: Poderá ser
efectuado por transferência bancária, cheque à ordem
da Fundação AMI. Solicita-se o envio da inscrição com
o comprovativo do pagamento.

Enviar Ficha de Inscrição para: Fundação AMI -
Acção Social/ Rua José do Patrocínio, n.º 49, 1959-
003 Lisboa

Pessoa de Contacto: Ana Gonçalves / Telefone:
21 836 21 00 / Fax: 21 836 21 99 / E-mail:
ana.goncalves@ami.org.pt

Jornal
Notícias de
Gaia

Há 25 anos
ao serviço
da
população

GALA DOS 25 ANOS DA APPDA-NORTE
É já no domingo que o Auditório Municipal de Gaia recebe a GALA DE SOLIDARIEDADE DOS 25

ANOS DA APPDA-NORTE (Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo).
Um dos principais propósitos é evidenciar a necessidade de valorizar o passado, vivendo o presente e

pensando no futuro.
Este percurso de um quarto de século reflete bem a forma como a APPDA - Norte tem pautado a sua

‘vida’... são 25 Anos a SERVIR POR AMOR.
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junta de
freguesia de

serzedo

r. dr. francisco sá carneiro, 15

4405-463 serzedo vng
telefone 227 620 007

fax 227 533 435
junta.serzedo@vizzavi.pt

Andreia Martins, Parabéns ao Noticias de Gaia e
em especial ao Paulo e à Tânia! :)

Angela Ferreira
,MUUUIIIIIIIIIITTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS
PARABÉNS a TODOS que fazem este jornal:)
Excelente trabalho!! Agora mais ANOS de VIDA
:)

Amalia Rosa Ribeiro, PARABÉNS,VENHAM
MAIS 25 DE SUCESSO!!!!!

Naxidiete Lda, A equipa de Naxidiete deseja-lhe
muitas felicidades, e sobretudo muita saúde!
Um abraço!

Andreia Cavaleiro, Parabéns ao Notícias de Gaia,
ao Paulo, à Tânia e a todos os colaboradores que
mantêm vivo este jornal! Que os próximos 25 anos
sejam repletos de boas notícias :)

Confraria Gastronómica Do Velhote, muitos
parabéns!!

Valadares Em Foco Valadares, muitos
parabéns!!

Carlos Feixa, FELIZ ANIVERSÁRIO. QUE
SEJA MAIS UM ENTRE MUITOS OUTROS
FUTUROS.

P Engenharia Lda, Deseja-lhe um feliz aniversário!

MSimpacto Assessoria de Imprensa, Deseja-
lhes um feliz aniversário e muito sucesso!

Elisabete Almeida, PARABÉNS!

Jaime Martins, - Parabéns e muitas felicidades a
um Jornal de referência de Vila Nova de Gaia.
Votos da concorrência.

Dia Feliz!!! Parabéns! Bjundas grandes!
Press Coast / Paula Martin da Silva

Henrique Alves , Parabéns ao NG e a todos os
seus colaboradores.

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

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

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

geral@grupovb.pt

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

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

microempresas e PME's, com prestígio reconhecido no
mercado.

Procure...

Notícias de
Gaia
Jornal

no
FACEBOOK

Feira Mística
assinala o
Halloween

Gaia vai celebrar o Halloween, ou Dia das
Bruxas, com toda a distinção. Na noite de 31 de
Outubro para 1 de Novembro o Cais de Gaia vai
receber a 1.ª Feira Mística, dedicada ao oculto.

Cartomantes, videntes, bruxos e
demonstrações de medicinas alternativas vão
estar na beira-rio, nos dias 29, 30 e 31 deste mês,
acompanhados de animação de rua e actividades
'assustadoras', como o Túnel do Terror e a Noite
de Halloween.

A entrada é gratuita.

Festa da
Francesinha
em Avintes

Na próxima sexta feira, 29 de Outubro, o Centro
Mário Mendes da Costa vai receber a tradicional
Festa da Francesinha.

Este evento insere-se na campanha de
angariação de fundos destinados à aquisição de
uma nova viatura para a instituição. Este será um
veículo dotado de equipamentos especiais para o
transporte de idosos de reduzida ou nula
mobilidade. De recordar que o Centro Mário
Mendes da Costa envolve um Centro de dia e o
ATL dos seis aos 12 anos.

O preço é simbólico e convidativo: francesinha
e bebida por apenas cinco euros. Para
acompanhar, há o karaoke pela noite dentro. Entre

a s
19h00 e
a s
2 3 h 3 0 ,
Av in tes
e s p e r a
por si…
por uma
b o a
causa.
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Travessa das Pereiras do Cadavão, 180
4410-805 Vilar do Paraíso

VILA NOVA DE GAIA

RESÍDUOS FERROSOS E NÃO
FERROSOS

serviço ao domicílio

Fornecedores de Restaurantes
Catering, Escolas e Cafés

Rua do Padrão, 113 - Carvalhos
4415-236 Pedroso

Tlf.  227 846 435
email: tnprado@iol.pt

www.novoprado.pt

Rua Costa Couto 13, 4415-203 CARVALHOS
Telf. 227 822 240 / 227 634 740  -  Fax. 227 822 240

Tlm. 917 257 623  -  Email: funermartinho@gmail.com

MARTINHO  GOMES  LDA.

João Paulo Santos, "Muitos parabéns e muitas
felicidades."
Jose Tavares,  "PARABÉNS, pelos 25, em frente
até aos 50!!!"

Maria Doroteia Gomes, "Notícias
fresquinhas...Notícias De Gaia Jornal, está hoje de
Parabéns...Muitas Felicidades-:)))"

Paulo Correia, "Parabéns a todos vos bjs e
abraços"

Elisabeth Mota Ferreira, "Parabéns a toda a
equipa!"

Jose Tavares, "Parabéns,e muitas notícias, na
defesa dos interesses do nosso Concelho."

"Hoje é um dia
importante para
esse orgaão de
comunicação social.
Não é todos os dias
que se comemora 25
anos de vida,
sobretudo em tem-
pos tão conturbados

como os actuais.
Parabéns e muito força para continuarem a defender
o nosso concelho e as suas gentes, autarcas e
anónimos incluidos.
Cumprimentos"

Fernando Andrade

Os meus sinceros
P A R A B É N S
redobrados ao nosso
"NG", não só pela
passagem, no
próximo dia 20 de
Outubro, das suas
"BODAS DE
PRATA", como,

também, pelo seu novo visual… quanto aos
temas, acho que devem continuar no mesmo
alinhamento, de acordo com a denominação do
Jornal - "NOTÍCIAS DE GAIA" - e, implicitamente,
em prol das terras e das gentes de VILA NOVA
DE GAIA, que - na minha modesta opinião - tem
sido, este o percurso do "NG", durante estes longos
e difíceis 25 anos desde a sua fundação - BEM-
HAJA!...                               José Amaral

CONFIE
na

Imprensa
Regional

Pela primeira vez, a Escola
Secundária António Sérgio re-
cebeu a 'Tradicional Desfolhada'.
Até então, o mítico Largo Estêvão
Torres enchia para relembrar aos
mais velhos e mostrar aos mais
novos as antigas desfolhadas.

Recentemente remodelada, a
escola configura agora um dos
locais privilegiados para receber
iniciativas semelhantes. E a
população não se fez gorada.
Aderiu em força e confraternizou
em volta das actividades típicas.
Dezenas de pessoas assistiram ao
desfolhar e até deram uma
'ajudinha'. No final, depois de
alimentar a alma, os participantes e
assistência alimentaram e
aqueceram o corpo. Uma malga de

Desfolhada anima Mafamude

'doce de uva' a acompanhar a castanha…
O presidente da junta de Mafamude esteve presente,

como é aliás habitual, e mostrou-se bastante satisfeito
com o sucesso do evento. "Nós sabemos que não é fácil
organizar este tipo de eventos numa freguesia urbana, já
que não tem características rurais associadas", explicou
Fernando Vieira, "ainda assim nós apostámos nele".

A desfolhada foi organizada pela Junta de Freguesia
de Mafamude e contou com a colaboração do Grupo
Folclórico de Danças e Cantares de Mafamude. Para além
de todo o executivo da junta, também as vereadoras
Amélia Traça, Mercês Ferreira e Veneranda Carneiro
assistiram à desfolhada.

Lídia Oliveira
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entregas ao domicílio

A data é imponente. 25 anos de existência
não se celebram todos os anos. Por isso
mesmo, resolvemos fazer um "refresh" da
nossa imagem.

Alteramos o grafismo, mas a principal
mudança é a do nosso cabeçalho. O jovem
gaiense Ricardo Martins concebeu um
desenho mais moderno, conjugando-o com
um dos ex-líbris da cidade de Gaia: a Serra

Bodas de Prata
do Pilar.

Mas a mudanças ficam-se pelo exterior. No
interior os nossos leitores podem continuar a
contar com o mesmo estilo jornalístico. Notícias,
entrevistas, reportagens, opinião, poemas e até

alguns passatempos.
Isentos, mas

sensíveis aos problemas da população. De cariz
regional, mas sem esquecer o enquadramento
nacional. Claros e objectivos, reconhecendo que
cada dia que passa os leitores dedicam menos
tempo à leitura.

Tem sido um prazer trabalhar para si ao longo
destes anos. Tem sido confortante saber que
continua fiel às nossas Notícias de Gaia. Mesmo
sabendo que tempos difíceis nos esperam - à
semelhança de muitos portugueses - vamos
esforçar-nos por continuar a trabalhar como o
fizemos até aqui… nos próximos 25, 50, até quem
sabe 100 anos…

Obrigado por nos acompanhar… tem sido um
prazer para nós!
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No último quarto de século, o admirável e
dantesco mundo novo da Informação mudou para
melhor e para pior. Como é natural.   Esses 25
anos, sejamos otimistas, legaram-nos realidades
agradáveis, prazerosas até.  Foi no âmbito desse
tempo que se instalou nas nossas vidas esse
espelho mágico, de sucessivas e intermináveis
visões e reflexos, que é a Internet, configuração ao
mesmo tempo virtual e real, do fabuloso Aleph
borgiano. Ecrã fantástico que se transformou num
vade mecum, de portabilidade otimizada pela
imparável miniaturização dos lap tops.

Nessa nova era da Comunicação Global,
julgando estar acima do Bem e do Mal, o poderoso
complexo dos mass media planetários acentuou
e agravou a tendência  para a tabloidização e para
a mediocratização info(desin)formativa. Uma
torrencial hemorragia mediática nos submerge a
todo o momento, destilando ininterrupto caudal de
noticiário sensacionalista, em que os crimes, os
escândalos, o futebol e as celebridades
instantâneas são os assuntos/personagens
protagonistas.

Nesse quadro sombrio, tingido pela tonalidade
cor de rosa do ridículo e do pindérico, a gestão
dos conteúdos é orientada no sentido de formatar
a consciência do leitor/receptor. Mas antes, impõe-
se formatar a consciência do jornalista/emissor,
retirando-lhe sentido crítico, restringindo sua
capacidade de análise e de opinião. Monta-se
assim uma infernal máquina de liquidificação e
liquidação de um pensamento autónomo e diverso
do pensamento único imperante. São consabidas,
e estão mais do que tipificadas, as estratégias de
distração/alienação, procedentes de uma
habilidosa manipulação noticiosa.

Não por acaso, é precisamente em alguns
títulos da chamada "Imprensa Regional" que
deparamos com a abertura de janelas de
arejamento. Pese embora as dificuldades de
afirmação e expansão das suas mensagens,
nessa conjuntura desfavorável de concorrência

Lucia Pereira, "Muitos parabéns e felicidades
para o futuro!"

Jorge Pacheco, "Parabéns a todos os
responsáveis por este projecto que enriquece a
minha cidade e o jornalismo!!!"

Fisical Ginásio Feminino, Parabéns ao NG e
todos os que nele colaboram! Muito sucesso!

Telma Cunha, parabéns!!!

Nuno Mota Soares, "Muitas e excelentes noticias
por longos anos. Parabéns."

Rosa Magalhães, "O jornalismo é a minha paixão
por isso parabéns aos fundadores deste projecto
e ao projecto em si. Bem hajam"

Fátima Marques, "Parabéns! Um Feliz
Aniversário com muitas e boas notícias... Hoje e
sempre..."

Exmo. Senhor
Director do "Notícias
de Gaia"
Em meu nome
pessoal, e da CDU,
quero felicitar VªExª
pelos 25 anos que
leva de vida o jornal
que dirige, saudação

que é extensiva a todos quantos nele trabalham.
A imprensa local desempenha um insubstituível
papel na defesa concreta da liberdade de
expressão, do pluralismo informativo, de uma
cidadania mais consciente e participativa, é um fac-
tor de desenvolvimento, e como tal deve ser
valorizada.
Faço votos que o "Notícias de Gaia" continue,
enfrentando crescentes dificuldades que afectam a
imprensa local, por muitos e bons anos.
Com cordiais saudações,

Jorge Sarabando

25 ANOS DE JÚBILO E DE
ESPERANÇA

econômica desleal. Até que ponto é que o "Jornal
Notícias de Gaia" pode constituir, à esse nível, um
caso de estudo? Tendo a concordar que sim.

Integrante daquele segmento que muitos
rotulam como "Imprensa pobre", no sentido em
que se basta com um orçamento exíguo, quando
não asfixiante, devido a escassez de receitas
obtidas no mercado publicitário, o JNG tem
procurado privilegiar a autonomia do conteúdo, em
detrimento da ostentação da forma. Nas suas
páginas, apesar de não aparecerem revestidas
por um novo-riquista aparato gráfico, verifico com
frequência o respeito pela diversidade de opinião
e a manifestação de uma irrestrita liberdade de
expressão do pensamento, em especial do seu
elenco de articulistas e cronistas.

E falo com experiência pessoalmente
comprovada. Sempre que me dispus a propor a
publicação de algum trabalho jornalístico, nunca
deparei com restrições de ordem temática,
estilística ou ideológica. Além do mais, devo
confessá-lo, tem sido nas páginas do JNG que
usufruo do privilégio de expressar em pleno minha
liberdade autoral. Não só no domínio dos
conteúdos, mas antes, a nível da forma.  O padrão
brasileiro do meu português tem sido
escrupulosamente aceito e dado a estampa. Afinal,
a liberdade de opiniões divergentes também
passa pelo respeito da diversidade de padrões
culturais dentro do mesmo idioma.

Uma nota final de júbilo e de esperança. Os
recentemente atribuídos Prêmio Nobel da Paz e
Prêmio Sakharov distinguiram dois dissidentes,
um chinês e um cubano, que têm lutado, sem
tréguas, pelo reconhecimento da liberdade de
expressão de pensamento em seus países. Na
verdade, Holderlin, poeta alemão continua sendo
também profeta. "Onde existe o perigo, cresce o
que vem salvar".

Danyel Guerra
* Este artigo está harmonizado com o Novo Acordo

Ortográfico da Língua Portuguesa
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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 às BODAS DE
PRATA do Jornal Notícias de Gaia,

desejando a continuação dos
maiores sucessos em defesa da

comunicação social e da
informação isenta das notícias e

eventos que acontecem no
concelho de Vila Nova de Gaia.

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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F e r n a n d o
Sousa…Quem diria…
25 anos…Um jornal
onde tantos deixaram
as suas opiniões…os
seus lamentos. Um
jornal que sempre
viveu o quotidiano
desta Gaia…desta
grande Gaia, porque

nunca esqueceu as freguesias mais prósperas e
aquelas que têm tido, particularmente nos últimos
anos, uma modernização que transformou Gaia
numa grande metrópole, a terceira do País. Nunca
esqueceu as pessoas. Um jornal que acompanhou
o "pior" que se fez à cidade e o "melhor", depende
dos conceitos. Um jornal que dá atenção ao,
aparentemente pouco significativo, problema so-
cial ao grande acontecimento, seja ele a
transformação viária de Gaia ou a renovação da sua
frente de mar. Ao Artur Vilares, aquele abraço
e…muitas saudades de tempos vividos em família
(deixa-me dizer assim). Às novas gerações de
jornalistas um outro abraço, desde o seu actual di-
rector aos seus mais próximos colaboradores. Pela
qualidade dos seus textos. Pela sua atenção aos
mais ínfimos detalhes do que se passa em Gaia e
até no País. Pela sua perspectiva moderna de olhar
para esta cidade. Pela introdução recente da sua
edição online. Pela facilidade que proporcionam a
todos de ler cada edição no nosso computador "ao
sabor de um simples click" ou, em papel…como
os jornais devem continuar a ser lidos. São as V.
bodas de Prata. Parabéns, muitos parabéns  a
todos que mantêm VIVO o Noticias de Gaia. Por
muitos e bons anos…

Mario Dorminsky

Acho que estes 25 anos de actividade só prova,
que a imprensa regional tem muito a oferecer ao
Municipio, e o JNG é e será sempre um Jornal
de que todos nós nos devemos orgulhar de
pertencer ou ter pertencido ao seu núcleo.
Muitos Parabéns JNG!

Márcia Caetano Guedes

A toda a equipa do JNG, a direcção da "AP-
Associação dos Proprietários  da Urbanização
Vila de Este" apresenta VOTOS DE
RECONHECIMENTO,  INCLUSIVOS e de
FELICITAÇÕES.

Ao Jornal Notícias de Gaia, um dos
mais destacados de Vila Nova de Gaia,
inclusive a nível cultural, fundado a 20/10/
1985, os meus votos sinceros pelo 25
aniversário.

Não posso deixar de felicitar o Exmo.
Senhor Director e proprietário, Doutor
Paulo Sousa, também a sua esposa,
Exma. Senhora Chefe de Redacção,
Doutora Tânia Tavares, aos pais do
Senhor Director, (os fundadores e antigos
proprietários) Exmo. Senhor Fernando
Sousa e Exma. Senhora D. Margarida

Completa hoje vinte e cinco anos de publicação contínua, o
"NG".

Não é fácil a periódico, cuja principal receita provém da
publicidade, manter linha editorial independente ao poder político
e económico.

Não é o caso do "NG", que ao longo dos vinte e cinco anos,
soube, sofrendo por vezes dissabores, manter-se isento de
influências.

Basta ler o editorial, que se publica assiduamente, para constatar
que o jornal não de inibe de criticar e chamar a atenção dos
responsáveis, quando prevaricam, de modo claro e sem
subterfúgios; e se isso não fosse suficiente, leiam-se os textos
dos articulistas, de várias ideologias, e o modo como se exprimem,

25 anos de Notícias de Gaia

s e m
servilismo, que
infelizmente é
usual em muita
imprensa local.

Está pois de
parabéns a
redacção e
administração da
e m p r e s a
jornalística, pela
forma exemplar
como tem
orientado o
"NG", que vêm
g r a n j e a n d o ,
cada vez mais, a
estima e o
respeito de
todos os
gaienses.

Humberto
Pinho da

Silva

Sousa, pelo
v o s s o
t r a b a l h o
intelectual,
dignidade e
s i n c e r i -
dade.

Com os
m e u s
respeitosos
cumprimen-
tos, mais
uma vez
parabéns.

Isabel
Andrade
Monteiro

Jornal
Notícias de
Gaia

Há 25 anos
ao serviço
da
população
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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

Maria Rosa Sousa e Silva

PARABÉNS PELAS BODAS DE PRATA.
De prata, e de uma prata bem fina, parecem

ser as penas (ou os teclados) de alguns
colaboradores que usualmente leio e aprecio, como
por exemplo, a forma simples, agressiva e
objectiva com que Tânia Tavares nos brinda, na
sua agora, coluna quinzenal.

São destas colunas de opinião que mais gosto,
e que mais leio, já que não me sinto particularmente
sensível ao conteúdo de toda uma compilação de
notícias, que presumo de enorme utilidade para a
região, porque não deixo de ser um leitor que se
encontra a alguns Concelhos de distância desse,
maravilhoso, que é o de Vila Nova de Gaia.

Parabéns a todos. Continuem pelo menos mais
25 anos, para que seja dourada a página que todos
vós se proporão acrescentar à história desse
Concelho.

Abraço amigo
Óscar Amorim - Oliveira de

Azeméis

Gostaria de
desejar muitos
parabens ao
Noticias de Gaia
pelas as bodas de
prata que irá
celebrar, bem como
a todos os seus
colaboradores, e de

uma forma particular a Tania, de facto trata se
de uma exelente profissional.

Muitos Parabéns
Eduardo Matos

Desde que leio o Notícias de Gaia que
considero-o um jornal interessante e bem escrito.

Interessante porque resume o que se faz no
Concelho de um modo criterioso e equitativo, quer
ao nível da importância do acontecimento quer ao
nível da localização geográfica.

Bem escrito, condição fundamental para que se
tenha prazer a ler e se aguarde com expectativa a
saída do próximo número.

É, assim, um excelente exemplo para toda a
imprensa regional e uma ferramenta importante para
quem se preocupa com o que acontece no meio e
na sociedade em que está inserido.

Parabéns.
Abílio Leite

monólogos municipais

A 20 de Outubro de 1985 o mundo mudou… o
país mudou… o distrito mudou… e Vila Nova de
Gaia cresceu! E cresceu o jornalismo com mais um
título para dar voz à comunidade.

O importante é que apesar de muitas
contrariedades o jornal manteve a sua actividade nor-
mal. Quinzenal. E sem pretensões a tornar-se
semanal. Somos os únicos no concelho com esta
periodicidade… e, também isso, faz de nós diferentes
dos outros.

Nunca vi os outros regionais como melhores ou
piores do que o Notícias de Gaia. São diferentes.
Outras opções jornalísticas, outros lemas, outras
visões, outros leitores, outras formas de trabalhar.
Diferentes!

Também é verdade que entre os regionais não
existe o sentimento de família. Há ligações mais ou
menos afectivas. Há as pessoas de quem se gosta
e há as outras que nos são indiferentes. Mas todos
são importantes para manter vivo o jornalismo re-
gional. Aquele que é muitas vezes o 'enteado' da
comunicação social.

Acho que já o disse noutros monólogos, mas
continuo a acreditar que o futuro vai dar-nos um maior
reconhecimento. Os regionais dedicam muito
tempo às notícias e/ou desenvolvimento da
comunidade em que se inserem. E as pessoas
gostam de saber o que se passa no seu
quarteirão, na sua colectividade, no seu clube
desportivo. As notícias do estrangeiro ou da vila

Venham mais 25…
que fica a 300 quilómetros de casa são,
preferencialmente, pesquisadas pela internet.

Mais. Cada vez mais se dedica menos tempo
à leitura. E o que se dedica tem de ser muito
bem aproveitado, nomeadamente nas secções
de preferência. E os regionais apostam nestas
especificidades. É também importante referir que,
se os regionais não se dedicarem às novas
tecnologias vão perder muitos leitores. É nas
pesquisas on line que muitos leitores ficam a conhecer
os jornais. É nas pesquisas que começam a tornar-
se leitores assíduos das nossas notícias e
opiniões. Quem não apostar na era global… vai
'perder o barco'….

O 'Monólogos' vai continuar. Porque gosto de
estar mais próxima do leitor. Porque gosto de
mostrar que estou atenta ao seus problemas (que
pode ser comum). Porque gosto de evidenciar o
que de bem está a ser feito e o que está mal e
deveria ser repensado. Nunca terei a certeza que o
que escrevo chega a muitas ou a poucas pessoas.
Não é reconhecimento que espero! O que espero
é aproximar o emissor e o receptor. Rejeitando a
ideia dos srs. jornalistas e do povinho que 'come' o
que lhe chega e nem pensa se é bom ou mau.
Apostando numa comunidade integrada e
determinada a potenciar o que temos em comum:
Vila Nova de Gaia!

Parabéns ao NG e parabéns a si por continuar a
defender o que é regional.        Tânia Tavares
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OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS

GARAGEM  LISBOA , LDA

Rua Nova de
Bustes, 80 | S. Paio

– CANIDELO
4400-515 VILA

NOVA DE GAIA |

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)

jardim infantil 227 724 004
parque campismo 227 810 500

www.j-f.org/canidelo | canidelo@j-f.org

O jornal Notícias
de Gaia é uma
referência da imprensa
escrita de Vila Nova de
Gaia, que se tem
destacado pela
qualidade, rigor e
isenção com que relata
aos seus leitores os
p r i n c i p a i s

acontecimentos de âmbito concelhio.
Na verdade, num momento em que facilmente

obtemos notícias de todo o mundo através de um
simples clique, é curioso verificar a dificuldade com
que nos deparamos para encontrar e conhecer as
principais novidades políticas, desportivas, sociais
ou culturais de âmbito local. É neste enquadramento
que reside a importância da imprensa regional, onde
o Notícias de Gaia conquistou um lugar de
destaque no nosso concelho por mérito próprio.

A todos os actuais e antigos colaboradores do
Notícias de Gaia que ao longo destes 25 anos
engrandeceram o nome desta publicação, quero
endereçar uma palavra de apreço e reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido, desejando que esse
trabalho possa ser continuado no futuro.

Com os melhores cumprimentos.
Pedro Neves de Sousa

O que penso destes 25 anos!...... para já só
uma coisa "Parabéns e Felicidades"

José Costa

Caros Amigos,
Permitam-me que

antecipadamente vos
agradeça a isenção do
vosso orgão da
comunicação social, 25
anos  é sem duvida
uma data bonita para
festejar na magnitude

do exemplo vivo do bem servir, buscando nas
informações e  opiniões, um relato fiel deste Mundo
Gaiense, com vida própria e lucidez para uma
continuada vida de progresso, que vos vejo
emancipados.

Por tudo que possa dizer, escrever, pensar,
revejo-me num grande  BEM - HAJAM

Um abraço amigo
Fundevila Moreira

O Sonho Notícias de Gaia
Parece que foi ontem. Mas não, já lá vão 25 anos. Um

quarto de século! As Bodas de Prata! Quem diria que o
Notícias de Gaia chegaria onde chegou?! Sem dúvida,
muito poucos.

A ideia de fazer um jornal em Gaia foi surgindo; não foi
um objectivo de menino; não foi perpetuado por
protagonismo; não apareceu para responder a interesses
corporativos. O facto de ser uma pessoa insatisfeita por
natureza - os mais próximos sabem do que falo! -, fez
com que sempre olhasse para a realidade com vontade
de a modificar. Nascido no Porto e criado em Gaia, tinha
pena do díspar desenvolvimento de ambas as cidades,
numa terra onde o rio servia de divisão e nunca de união.

Perante esta constatação, olhava para este concelho
com relativa pena de estar parado no tempo, onde a massa
crítica tinha qualidade, mas a força era feita sem eco e
sempre pelos mesmos pseudo-intelectuais que apareciam
(a despropósito) a terreiro. Assim, a abertura de um jornal
podia ser uma das soluções para elevar a auto-estima de
todos os gaienses. Claro que a par desta utopia advinha
igualmente a necessidade de sustentar toda uma família,
de ter um rumo profissional que achava ser capaz de
construir. E assim foi. Apesar de muitos sublinharem que
o Notícias de Gaia estava morto à nascença, nunca desisti.
Este passou a ser o meu sonho. O tal sonho que comanda
a vida.

Não recuso que tive a sorte de conhecer pessoas
que acompanharam os primeiros passos deste projecto,
entre os quais tenho de destacar, em primeiro plano, o
meu grande amigo dr. Artur Villares, hoje Professor Doutor
- que prazer me dá escrever este título académico! E ele
sabe-o porquê. E também compreende o porquê de nunca
o ter tratado por "tu", apesar das insistências. Quando a
vida me trouxe um bom amigo, tentei sempre preservá-lo
conforme ele próprio se me apresentou: o original dr. Artur
Villares. E porque estas linhas não chegam para descrever
o que sinto por ele, apenas lhe digo: parabéns, grande
amigo.

Mas outros nomes passaram e interagiram nesta casa.
Sem querer esquecer alguns, deixem-me que apenas
destaque o dr. Manuel Moreira, o Danyel Guerra, o Ademar
Costa e o dr. Gonçalves Guimarães. E porque falo em
nomes, lembro-me igualmente do bom relacionamento com

os ex-presidentes da câmara Coutinho da Fonseca, Mário
Pinto Simões e Heitor Carvalheiras: sempre com a porta
aberta para receber um pequeno jornal com míseros anos
de vida.

Hoje as coisas são diferentes. Os relacionamentos
humanos, no geral, são mais frios. Só aquecem quando
alicerçados em factores e interesses económicos. Não
sei se isto acontece por este sector da Imprensa Re-
gional ser o parente pobre da comunicação social ou se
algumas posturas da concorrência assim o fez acontecer.
Estou certo de que o reconhecimento da câmara para
com a história dos 25 anos deste periódico ainda não
chegou. Mas não menos certo estou de que o verdadeiro
reconhecimento e que realmente me interessa advém do
trabalho, dos colaboradores, dos anunciantes e dos
nossos leitores.

Todavia, tenho de ser justo e destacar a postura de
alguém que, não sendo gaiense, chegou ao nosso
concelho e olhou para este projecto com o devido respeito,
o mesmo que falta a muita boa gente. Falo do actual
Vereador da Cultura: Mário Dorminsky. E apenas dou como
exemplo o facto de, acabado de ser eleito, ter feito questão
de marcar presença na festa dos 20 anos do jornal, nos
Claustros da Serra do Pilar. Cinco anos volvidos, posso
dizer que este relacionamento foi sendo fortalecido e que
isto só é possível porque se trata de uma grande figura
ligada à cultura, certamente a melhor que algum dia Gaia
teve para chefiar este pelouro.

Podia estar aqui a escrever sem parar. Contar várias
estórias que compõem a história do Notícias de Gaia.
Dizer que este jornal é Vice-Presidente nacional da
Associação Portuguesa da Imprensa Regional. Mas, tal
como no início, não quero protagonismo. Sinto-me realizado
por ter feito a criança Notícias de Gaia, por ter
encaminhado o adolescente, por ter oferecido o homem.
Agora cabe aos actuais responsáveis fazer dele um bom
chefe de família. Um ser humilde, sincero, livre, convicto,
responsável, longe dos compadrios e, essencialmente,
com o mesmo futuro que perspectivei no passado. Este é
agora o meu sonho. O sonho que me comanda até ao
último dia da minha vida.

A toda a família Notícias de Gaia, os nossos parabéns!
Fernando Sousa

Telefone: 22 781 35 39
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FABRICANTE
DE PASTELARIA
E PÃO QUENTE

PADARIA COELHO

"Parabéns Noticias de Gaia!", Ana Bárbara

Patricia Couto,  Parabéns!!!

Joaquim Santiago, Parabéns e não desistam.

Nuno Araújo, Parabéns e continuem em força...

Mónica Joady,  Parabéns Notícias de Gaia, em
especial pelo trabalho da Tânia e do Paulo!!! Muitas
Beijocas... ;D

Manuela Luis, PARABÉNS, FELICIDADES E
MTS BJS PARA TODA A EQUIPA :-)

Lídia Aleixo, Parabens ao NG! Com um beijo
especial para a jornalista Tania;)

Miminho Aos Avós Gaia, Muitos Parabéns e
muitas Felicidades!

Filipe Barbot, Parabéns a toda a equipa do
Notícias de Gaia pelos 25 anos !!! Continuem...

Rui Cardoso, Parabéns aos Pais e Mães do
Noticias de Gaia.

Luís Pedro Sousa, Parabéns !!! Feliz Aniversário!!!

Rui De Almeida Cardoso, Muitos parabéns,
votos de um excelente dia e trabalho

Alice Moreira da Costa, Parabéns a todos os
colaboradores deste jornal!! ;)

Ritinha Gomes Caprichoso Rocha, Parabéns!
Felicidades!!! :)

Ana Paula Amaral, MUITOS PARABÉNS E
ESPERO PELAS BODAS DE OURO, AS DE
PRATA JÁ CÁ CANTAM...... BEIJOS PARA
TODOS

José Carlos Almeida Rosa, Parabéns !!! Feliz
Aniversário !!! Muitos Anos de Vida !!!
Cumprimentos
José Carlos (Faro-Algarve-Portugal)

Um quarto de século
de parabéns

CONFIE
na

Imprensa
Regional

Vive-se dias complicados no espectro político,
económico e social em Portugal. Vive-se de incertezas.
Vive-se de falta de valores. Vive-se de falta de
memória. Vive-se com pouco respeito pela história.
Vive-se em nome do individual e nunca do colectivo.
Mas vive-se, essencialmente, com medo. O medo
do futuro.

Todavia, neste mês de Outubro, o Notícias de
Gaia celebra o 25.º aniversário. Uma data importante,
de consolo e regozijo, inserida muna altura de crise
e apatia nacional, com poucos motivos para
festejos. Importa memorizar o passado; encarar o
futuro de forma positiva.

Independentemente desta realidade, e sem
querer ser mais um dos arautos da verdade do nosso
inútil espaço público, o que importa agora é apenas e
só lembrar este projecto que começou a 20 de Outubro
de 1985. Um ideia de uma pessoa, que se fez rodear
de importante nomes intelectuais e académicos do
concelho, que derrubou barreiras e dificuldades, que
fez cimentar um título no panorama da comunicação
social gaiense e que defende a vivência da Imprensa
Regional. Uma ideia explorada e desenvolvida sem
investidores, sem sociedades, sem interesses e
conluios, na primeira pessoa do singular, baseada na
fé de que querer é poder.

O arquivo assim o prova. Notícias, reportagens,
entrevistas e muitas imagens relativas ao
desenvolvimento do nosso município. Sempre com
a mesma independência com que se escreveu o

Estatuto Editorial. Nunca se vendendo ao poder. Nunca
se juntando ao contra-poder. Nunca segurando em
guarda-chuvas, mesmo naqueles dias em que o
sol fazia parte do cenário. Sempre de cabeça
levantada. Sempre em nome da liberdade de
expressão. Aqui todos são tratados por igual. Aqui
respira-se respeito pelas instituições. Aqui espera-
se a reciprocidade deste posicionamento.

Os ecos que me chegam da redacção deixam-me
satisfeito. Nos últimos dias, a este periódico
chegaram centenas de mensagens de parabéns;
energias positivas para dar continuidade ao
trabalho; pensamentos que consideram ser
importante a actividade do Notícias de Gaia. A todos
os que se fizeram ouvir, aqui ficam os devidos
agradecimentos.

Assim sendo, a actual força deste projecto con-
tinua a ser feita na primeira pessoa, mas agora é o
plural que fala mais alto. Nós: os que acreditam, os
que interagem com humildade e ambição, os que
continuam a tentar fazer com que o Notícias de Gaia
viva dias menos complicados, com muitas certezas,
com os mesmos valores, com memória, com história
e, principalmente, sem medo do futuro. É com este
positivismo, nesta altura de comemoração das Bodas
de Prata, que aguardamos os anos que nos avizinham.
Parabéns a todos nós: os que há um quarto de século
fazem com que o Notícias de Gaia esteja cá hoje e
que, ansiosamente, esperam que assim continue
amanhã.                              Paulo Jorge Sousa

junta de freguesia
de mafamude

rua soares dos reis, 1154 | 4400-240 vila nova de gaia
telefone 227 151 090 | fax 227 151 099
emails: presidente@jfmafamude.net

junta.mafamude@clix.pt | secretaria@jfmafamude.net

www.jfmafamude.net

Bodas de Prata é um marco que deve ser
celebrado por todas as instituições.

Desta forma, o Executivo da Junta de
Freguesia de Mafamude associa-se às

Comemorações dos 25 anos do
Jornal Notícias de Gaia.

O Presidente da Junta
Fernando Lopes Vieira
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Rua Dr. Ferreira Macedo, 10/14 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

M E D I A Ç Ã O   I M O B I L I Á R
I ALicença 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!

JOSÉ DOMINGUES TOMAZ

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

Reparações gerais em todas
as marcas de automóveis

Um dos maiores ícones artísticos nacionais esteve no
Auditório de Gulpilhares, no passado sábado. Falamos
de Simone de Oliveira. A artista esteve presente na festa
de aniversário de Casimira Lourenço, uma "cidadã de
Gulpilhares, que gosta de cantar" e que deu aos
convidados o presente de verem e ouvirem Simone de
Oliveira. A artista encantou com alguns dos maiores
sucessos de 52 anos de carreira, acompanhada pelo
maestro e compositor Nuno Feist.

Mal entrou em palco, Simone de Oliveira arrecadou

Simone de Oliveira esteve no Auditório de Gulpilhares

um mar de aplausos. A presença é inconfundível, o talento,
de mais de cinco décadas, é incontestável, a força em
ultrapassar as partidas mais traiçoeiras que a vida já lhe
pregou é inigualável.

Simone de Oliveira realizou o sonho de Casimira
Lourenço ao estar presente na festa do 40.º aniversário.
"Sabia que a Mira tinha este sonho, e concretizar um
pequeno sonho é tão fácil. É só estender a mão sem
querer receber nada em troca", disse a artista.

Simone de Oliveira falou das memórias dos 52 anos

relação ao Norte, Simone de Oliveira está disponível para
vir fazer teatro ou concertos: "Quando quiserem que eu
venha fazer uma peça de teatro ou um concerto é só
chamarem-me que eu venho".

Foi com emoção que Casimira Lourenço e os gaienses
se despediram de Simone de Oliveira, mas com muita
vontade de voltarem a vê-la em Gulpilhares.

Casimira Lourenço intitula-se como sendo uma "cidadã
de Gulpilhares que gosta de cantar" e no 40.º aniversário
ofereceu um espectáculo aos familiares e amigos, que
contou com a presença de Simone de Oliveira, que tanto
admira, e do maestro e amigo Nuno Feist. Ao longo de 20
anos, Casimira tem actuado com o marido e com o irmão
em festas privadas, e tem sido presença assídua nas
passagens de ano do Casino de Espinho. Na festa de
aniversário partilhou com os convidados o que mais gosta
de fazer, que é cantar, partilhou momentos de dança,
protagonizados por amigos, e partilhou ainda a actuação
do Grupo Coral de Gulpilhares, o qual também integra.

"Tenho muita sorte de ter os amigos que tenho, porque
só com eles isto foi possível", confessou emocionada.
"Não me considero artista, gosto de cantar, já canto há 20
anos. Hoje estava nervosa, porque é muito difícil cantar
para amigos e ter ainda a Simone, as produtoras e o
maestro Nuno Feist na plateia", acrescentou.

de carreira e do que lhe vai
ficar na memória deste
concerto intimista e famil-
iar que deu em Gulpilhares:
"Um público óptimo, o Coral
de Gulpilhares é muito bom
e a Mira canta muito bem.
Às vezes canso-me de
ouvir pessoas a cantar
mal".

No próximo ano a
artista vai lançar um novo
disco, e os admiradores
vão poder voltar a vê-la na
RTP numa série cómica. Em
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* Sementes de hortaliças * Flores e pastos
* Sementes híbridas para culturas em estufas
* Relvas especiais para parques desportivos

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

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

www.asementeira.pt

Since 1933

Loja e Armazém
Rua  Pedrinhas Brancas, 555

Grades Verdes
4405-118 ARCOZELO

Telf. 227 532 520
Fax. 227 532 521

Escola  de  Condução  Cidade  de  Gaia
R. Barão do Corvo, 11 r/c - Coimbrões - 4400-039 V. N. GAIA - Telf. 22 371 14 68

Escola  de  Condução  de  Canidelo
R. da Bélgica, 1621 - 4400-052 V. N. GAIA - Telf./Fax. 22 772 05 35

Queremos Servir Sempre... E Bem!...

Toda a equipa da Details envia um grande abraço
de PARABENS  ao Jornal Noticias de Gaia. Que
contem muitos mais anos e com muita informação!!!!

"Hoje, é dia grande em Gaia e, particularmente, no
jornal Notícias de Gaia. Pelos vossos 25 anos,
Parabéns! Há que dar, agora, continuidade ao bom
trabalho levado a cabo e, sobretudo, ao contributo
que têm dado no desenvolvimento deste concelho.
Muita força, e bom trabalho para todos os que
constituem esse prestigiado Jornal! Viva o Jornal
Notícias de Gaia! Paulo Lopes (Santa Marinha)"

Claudia Vau, "Parabéns ao Notícias de Gaia e à
sua equipa :)"

Turiscar, "Parabéns!"

Luis Gonçalves, "Desejo ao NG. e a toda a sua
equipa as maiores FELICIDADES! Que estes 25
ANOS de INFORMAÇÃO, vos tragam a confiança
e a vontade de continuar a fazer um excelente
trabalho. PARABENS pelas Bodas de Prata."

Alcinda Brandão, "PARABÉNS!"

Carlos Lopes, "Parabéns!"

Pereira Martins, "Felicidades"

Alzira Santos,  "Parabéns e continuem a informar-
nos(não vamos pedir muito)pelo menos...por mais
25!!!"

Ernesto R. Silva, "Que continuem o Vosso trabalho
em pról desta grande terra, e que o vosso trabalho
continue a levar longe o nome e os Eventos de
GAIA. PARABÉNS"

Ribeiro Ferreira, "Parabéns NG ! Um abraço para
gente tão simpática . Tenho acompanhado ao longo
destes anos o vosso crescimento e o vosso
trabalho em prol das muitas histórias e notícias desta
grande cidade!
Bom trabalho no facebook ,sempre com muitas e
boas chamadas de atenção. Continuem...."

Lucinda Moreira, "Muitas felicidades ao NG!!!"

Vitor Martins, "Muitos Parabéns."

Jornal
Notícias de
Gaia

Há 25 anos
ao serviço
da
população

O arranque do pagamento de
portagens na A29 tem alterado por
completo o fluxo de tráfego
automóvel no concelho e tem
causado o caos em artérias onde
outrora imperava a total acalmia.

A zona mais afectada em Gaia
é precisamente em Gulpilhares,
onde está localizada a portagem.
É aqui que milhares de automóveis
invadem ruas de bairros, estradas
municipais e a cortada EN109,
transformando o local num
autêntico pesadelo para

Trânsito caótico é um
pesadelo em Francelos

Milhares de automóveis invadem ruas de bairro, estradas municipais e a cortada
EN109. Câmara de Gaia pede ao Governo que coloque o pórtico de portagem mais
para Sul

moradores e transeuntes.
Perante este caso, a câmara de Gaia mostra

descontentamento com a situação, pois atrapalha a vida
dos moradores das imediações, causa constrangimentos
no normal tráfego automóvel e faz com que pessoas
paguem portagem sem entrarem na A29, só por passarem
num ramal anexo.

"Há pessoas que saem de sua casa e já estão a
pagar portagem. Há milhares de pessoas que têm o
quotidiano transformado num verdadeiro inferno. Isto
traduz a má organização e avaliação do impacto dos fluxos
de tráfego por parte do Governo", acusa o presidente da
câmara, que fez questão de marcar presença no local,
na última sexta-feira, acompanhado pelo presidente da
junta de Gulpilhares, Alcino Lopes.

Assim sendo, Luís Filipe Menezes endereçou uma
carta ao ministro das Obras Públicas. O autarca solicita a

António Mendonça que o pórtico da portagem na A29 seja
deslocado para Sul, para que, com o objectivo de fugir ao
pagamento, as pessoas não saiam da via e voltem a entrar
a umas centenas de metros à frente, como acontece nos
nós de Francelos e Arcozelo.

"Este troço obriga milhares de pessoas a este esforço
patético, próprio de uma república das bananas, pois o
Governo fez isto em cima do joelho, sem nada testar",
sublinha Menezes, entre o muito ruído motorizado.

"Vimos apelar que de imediato determine as medidas
necessárias e convenientes no sentido de devolver a
necessária paz e tranquilidade aos residentes nas
freguesias de Gulpilhares, Valadares e Arcozelo,
colocando um ponto final numa injusta e grave lesão de
um direito fundamental constitucionalmente consagrado
que lhes assiste e que ao Estado cabe assegurar", lê-se
na missiva.
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   Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas VNG - Portugal

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

* Fax de Armazém: +351 227 157 171

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

"O que mais gostamos no Notícias de Gaia?
Origor com que trata a informação e a
independência relativamente aos poderes
político e económico. Além disso,
congratulamos o jornal pela atenção
dispensada às empresas instaladas no
concelho, fundamentais para a dinamização
social e económica da região. Vinte e cinco anos
são um marco importante, ainda mais quando
falamos de um representante da imprensa re-
gional, a qual, atrevemo-nos a afirmar, nunca
esteve tão débil, sendo, ao mesmo tempo, tão
importante para a criação de uma identidade
colectiva da região e dos seus habitantes -
daqueles que aqui residem e dos que, estando
longe, pretendem estar o mais perto possível e
manter a ligação com Gaia. No ano em que a
Comunicarte comemora também um
aniversário redondo, dez anos - período durante
o qual afirmamos e reafirmamos as nossas
raízes neste concelho - desejamos as maiores
felicidades para este projecto que queremos
que se mantenha e que continue a contribuir
para a identidade colectiva dos gaienses e das
entidades e empresas da região".
Comunicarte - Agência de Comunicação

Pedro Gustavo Baptista, "Parabéns pelo bom
trabalho desenvolvido durante 25 anos, afinal já
estão numa fase bem adulta e de grande
credibilidade,muita força para dar boa continuidade,
são os votos de Pedro Gustavo, de Óbidos"

De: Francisco Santos Ferreira

RUA DO JARDIM, 1461 | VILAR DO PARAÍSO
TELEFONE E FAX: 22 711 35 72 | 4405-830 VILA NOVA DE GAIA

CHAPARIA -  PINTURA C/ ESTUFA

AAAAAUTUTUTUTUTO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRA

Decisões e Soluções reforça
presença em Gaia

A Decisões e Soluções, empresa de consultadoria
financeira especialista no aconselhamento personalizado
em operações de crédito bancário e seguros, reforça a
presença no norte do país,  com a inauguração de mais
uma agência em Vila Nova de Gaia - Soares dos Reis.

"A abertura de mais uma agência em Vila Nova de
Gaia - Soares dos Reis - demonstra a crescente
importância e necessidade da população em ter um serviço
de aconselhamento personalizado da Decisões e
Soluções. Com a abertura de novas agências pretendemos
fortificar a nossa presença nesta zona do país e
aproximar-nos ainda mais dos nossos clientes e da
população em geral", afirma o director Geral da Decisões
e Soluções, Paulo Abrantes.

Para o director da Agência de Vila Nova de Gaia -
Soares dos Reis, Jorge Carvalho, "A Agência da Decisões
e Solução de Gaia - Soares dos Reis, tem como objectivo
proporcionar um aconselhamento personalizado em todo
o tipo de financiamentos e seguros, a um número cada
vez maior de pessoas e empresas. Temos o objectivo de
conseguir com que cada vez mais clientes beneficiem
dos serviços de um Consultor Financeiro, o que lhes
garante a obtenção das melhores condições possíveis
em cada momento e em função de cada necessidade
individual. Queremos ser vistos como os conselheiros

ideais em todos processo de decisão relacionados com
a aquisição, contratação ou subscrição dos vários tipos
de produtos Financeiros e Seguros".

Constituída em Outubro de 2003, a Decisões e
Soluções conta actualmente com uma vasta rede de
agências em todo o território nacional (mais de 100
agências e mais de 900 profissionais) que prestam
aconselhamento financeiro, a particulares e empresas,
em operações de crédito bancário e seguros. Com quase
sete anos de existência, a Decisões e Soluções é
indiscutivelmente a maior rede de consultadoria financeira
do país.
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Trate todos os seus assuntos no centro
de Seixo-Alvo/Olival!

Contabilidade, Gestão, Serviços Administrativos,
Notariado, Seguros, etc.

Rua dos Castanheirinhos, 85 | 4415-751 Seixo-Alvo OLIVAL VNG
Tel: 227630167- Fax: 227630167

E-mail: geral.olival@unimais.pt | WWW.UNIMAIS.PT

NOVAS

INSTALAÇÕES

SERRALHARIA
Apoio à construção civil

Ferro, alumínio, aço inox, etc...

Rua Lavadorinhos 471 | 4415-708 OLIVAL VNG
Telefone: 227 634 033 | 227 631 784

Há 25 anos, Olival foi a freguesia escolhida
para fazer parte da nossa primeira edição.
Lembra-se como era a sua freguesia em 1985?

Dizer-lhe que não me lembro como era a
freguesia seria ridículo da minha parte, mas claro
que também não me lembro de tudo. Assim sendo,
de há 25 anos para cá houve desenvolvimento,
porque nessa altura Olival era uma freguesia
completamente rural. Actualmente é semi-rural.
Temos muitas empresas, como é exemplo a JJ
Teixeira ou os armazéns do El Corte Inglés. É uma
pergunta complicada, porque neste tempo todo
muda muita coisa. Posso dizer que onde moro nem
existia rua…

O presidente de junta da altura dizia que as
estradas não eram as melhores, mas grave
mesmo eram os transportes públicos. E hoje?

Aproveitando essas palavras do sr. António
Barbosa, não tenho dúvidas de que ele tinha razão.
Ao nível dos transportes públicos houve melhoria,
mas estamos muito mal servidos. Qualquer jovem

Presidente da junta de Olival, Manuel Azevedo

A cumprir o segundo mandato
autárquico, Manuel Azevedo ainda
aguarda que a câmara intervenha na
Urbanização do Wilson e em alguns
arruamentos da freguesia. Lembrado do
facto de há 25 anos Olival ter feito parte
do primeiro número do Notícias de Gaia,
o líder político local compara o passado
do presente da freguesia, onde elege a
aposta no apoio social e sublinha a
necessidade de novas vias
estruturantes, o parque industrial e
melhores transportes públicos...

"A Urbanização do Wilson ainda
não tem saneamento básico"
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As melhores
Francesinhas

da Região
Café - Snack-Bar

R. Central de Olival, 4162             Telef. 227 652 522
4415-727 Olival - Vila Nova de Gaia

José Mário Fernandes
Vieira

Reparações gerais em todas as marcas
automóveis

Travessa São Martinho n.º 5  | 4415-759 OLIVAL VNG
Telef./Fax: 227 827 103

da freguesia que queira ir ao centro do concelho
ou ao Porto só tem uma hipótese: ter carro próprio.
Quanto às estradas, ao longo destes anos, muitas
delas ficaram muito boas e outras razoáveis. Mas
também tenho de dizer que metade delas estão
muito degradadas pelo tempo que têm e por terem
poucas alternativas. A Rua do Carvalho está com
bom piso, mas é estreita e não passam dois carros.
A Rua Domingos de Monteiro nunca foi mexida,
excepto há três anos com alargamento. Agora
espero que a câmara possa requalificá-la, para ficar
com qualidade a ligação do centro cívico a
Argoncilhe. A junta de freguesia negociou com
todos os proprietários, fez o corte e agora falta
apenas o tapete.

Acha que a A32 vai trazer benefícios para
Olival?

A A32, com ligação à A41, vai trazer benefícios
para a freguesia. Mas estes têm de ser compostos
com as reivindicações que tenho feito junto da Brisa
e da câmara municipal. E dou dois exemplos
concretos. Numa obra destas, independentemente
de não ser a câmara responsável, ela tem poder
sobre a Brisa para reivindicar algumas coisas para
a freguesia. Uma delas, importante não só para
Olival como para todo concelho, seria uma via
estruturante de ligação ao Centro de Estágio do
FC Porto, porque considero uma vergonha os
acessos que temos para lá. Aliás, dito pelo vereador
Firmino Pereira na comunicação social e depois
de negociações em Lisboa com o Governo, o nó
que prevê a ligação Estádio Jorge Sampaio
também teria uma ligação à EN222 para facilitar o
acesso ao Centro de Estágios Olival/Crestuma. Isto
resultou de um pedido meu e do presidente da

junta de Pedroso, em 2007…

Mas essa via não está prevista?
Eu quero pensar que está prevista, mas o que

vejo é que não está no terreno. Por isso, existe a
minha preocupação.

E qual é a outra reivindicação?
É a zona industrial para a freguesia, porque foi

uma luta minha ao nível do PDM de pedir isto para
a Rua Santa Maria, precisamente onde vão ficar
as portagens. Ainda tenho outra situação que penso
exigir e que é a possibilidade de haver uma
escapatória nas portagens para quem vier do Porto
para as freguesias de Crestuma, Lever, Sandim,
Olival e Pedroso, de forma a circularem um pouco
na A32 sem passar pela portagem. Aliás, também

"Saneamento em Olival está a 70%"

Voltando à freguesia de há 25 anos, Olival con-
tinua com questões desse tempo por resolver?

Voltando ao passado, o sr. António Barbosa
teria as dificuldades que hoje também temos. Por
exemplo, em 20 anos, a Urbanização do Wilson
ainda não tem saneamento básico. Isto nos tem-
pos de hoje é vergonhoso. Há três anos, pedi
intervenção da câmara sobre isto.

E tem justificação para aqui não haver
saneamento?

A justificação é simples. Quem devia ter feito o
saneamento seria o investidor. Mas como isto não
foi feito, a câmara tomou conta da obra e devia ter
exigido isso. Como isto passou, seria de bom grado
que a câmara tomasse conta disto. A Águas de
Gaia e o sr. Luís Filipe Menezes estão a par do
problema. Aliás, há quatro anos, o presidente da
câmara esteve no local, sentiu o cheiro e disse ao
na altura vereador António Barbosa que queria a
situação resolvida. Até hoje nada. Tenho
pressionado muita gente e lamento que o problema
ainda permaneça, mesmo depois do então
vereador ter poder e nada ter feito. Tenho pena de
ter bom diálogo com o presidente da câmara e de,
por vezes, as coisas empancarem nos corredores
sem ele saber.

Quantas pessoas vivem nesta urbanização?
Há volta de 600 pessoas.

Mas há alguma solução prevista?
Posso dizer que - ao nível da câmara - está

quero saber o porquê do corte da Rua da Carreira,
porque, não sendo técnico, não compreendo por
que é que a rua não continua e possa passar por
baixo da A32. Há cerca de um mês e meio tive
uma reunião com a câmara e com pessoas da
Estradas de Portugal, onde me foram apresentados
três projectos, mas só um é que valia. Mais: a
freguesia não tem uma via que atravesse a
freguesia, de ligação ao centro cívico. Por isso,
também peço que possa existir uma ligação da
Rua Santa Maria para o centro da freguesia.
Resumindo, a A32 é um bom projecto para a
freguesia, mas nunca a aceitaria se soubesse que
iria ser cortada a Rua da Carreira. Por fim, posso
dizer que o traçado escolhido é o que eu queria,
pois a outra proposta apresentada - mais do agrado
da câmara - dividia Olival.
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prometido por alguns vereadores fazer o
saneamento básico, as águas pluviais e requalificar
a urbanização, nomeadamente passeios. Não falo
de outros locais da freguesia que ainda não têm
saneamento e dou toda a razão à câmara… Por
exemplo, parte do Largo Santa Isabel não tem
saneamento básico. Mas aqui compreende-se. Isto
porque, para fazer o saneamento que falta, a Águas
de Gaia tem de fazer uma ETAR e colocar umas
bombas no local. O acordo que existe da autarquia
com Santa Maria da Feira é que, como este
concelho começou mais tarde as obras de
saneamento, possa haver cooperação. Por isso,
nesta situação compreendo a posição da câmara;
não compreendo é se o saneamento chegar aos
limites da freguesia e não se fizer de ligação. Falta
ainda saneamento em mais alguns locais. O
presidente que aqui estava na junta disse que o
saneamento em Olival era de 90%, mas isso não é
verdade.

Então qual é a percentagem actual de
saneamento?

Cerca de 70%. E posso ainda dizer que isto

Já referi que, por vezes, quem está à frente de
uma instituição grande, como é a câmara, não sabe
tudo o que se passa. E o que se fala, também por
vezes, não é acatado.

Passados estes anos da instalação do Centro
de Estágios do FC do Porto na freguesia, pensa
que foi realmente uma boa aposta do município?

Não. Toda a gente gostava de ter um centro de
estágios na própria freguesia. Mas esta infra-
estrutura foi mal negociada desde o início. Isto
porque foi algo criado com o dinheiro dos gaienses
e oferecido a uma instituição de outra cidade. Não
sou contra o FC Porto. Mas, se calhar, se este
investimento tivesse sido feito para servir o
concelho, o melhor clube de Gaia, se calhar, os
gaienses viam aquilo de outra forma.

Mas não há contrapartidas para Olival?
Não. Inclusivamente, nem tão pouco os

jogadores ou pessoas envolvidas no centro de
estágios pouco ou nada interagem com a freguesia;
apenas entram e saem. Também digo que não
temos nenhum café com alguma dignidade para

esse tipo de classe da sociedade; o melhor é, sem
dúvida, a Padaria António Barbosa, onde eles vão
de vez em quando. Ou seja, não há atracções na
freguesia para eles, por exemplo, para pernoitar,
um restaurante, não há nada. Depois têm de entrar
em ruas que são caminhos de cabras para ir
trabalhar; é vergonhoso não haver uma via
estruturante para lá nem um parque de
estacionamento à entrada, pois os muitos carros
que param na rua atrapalham o acesso às
habitações. E eu disse tudo isto, há dois anos, aos
vereadores da câmara - Guilherme Aguiar e
António Barbosa - e à SAD do FC Porto. Até hoje
está tudo igual. Por isso, qual foi o benefício para a
freguesia? Nenhum!

Olival precisa de um pavilhão desportivo?
Precisa. E depende de que pavilhão e

condições. Prefiro ter um bom pavilhão que sirva a
população, do que um que abra de oito em oito
dias para servir uma escola ou uma colectividade;
isto já não tem rentabilidade. Por exemplo, Todas
as freguesias gostavam de ter uma piscina, mas
reconheço que é um mau investimento para a
freguesia e para o concelho. Prefiro que haja uma
boa piscina, como em Lever, ou um bom pavilhão
que sirva a população de várias freguesias. Toda a

gente faz ou tenta fazer obra, mas a manutenção
é cara. Isto acontece no centro de estágios. Quanto
é que a câmara e os gaienses dão para lá
anualmente? É muito dinheiro.

Que obras acha prementes para a freguesia
até final do mandato?

Gostava de fazer duas capelas mortuárias,
muito simples. Tenho terreno e tenho projecto; o
que não tenho é dinheiro. Então, por que prefiro
uma capela a um pavilhão? Não faz sentido não
haver uma capela, porque ela é para toda a gente.
O padre Jerónimo nunca se importou e deixa
utilizar a igreja como capela mortuária. Mas
amanhã se morrer uma pessoa de outra religião -
o que já aconteceu - e a família não quiser ir para a
igreja, o que é que vamos fazer? Ou seja, tudo
depende do objectivo da obra. Se o pavilhão fosse
para servir a população gaiense, se calhar, preferia-
o já. Mas para servir a minha população preferia
uma capela mortuária digna, do que uma grande
obra. O meu lema e a minha aposta são sempre
as pessoas. Além disto, queria a Rua Domingos
Monteiro totalmente requalificada, bem como ver

pescado). Às vezes as pessoas dizem que eu só
peço e dou trabalho! Agora, apoio financeiro não
dou; dou outras coisas: transporte com autocarros
e carrinhas, a festa do Verão (onde eles exploram
as tasquinhas), a festa do Carnaval, as marchas
de S. João e a festa de Natal na junta. Penso que
não há uma colectividade que diga haver mal
relacionamento. Isto porque, há que ser justo, o
bom entendimento não parte só da junta, pois
também vem das próprias colectividade.

Há cinco anos falou que queria trabalhar por
um Olival Social e mencionou alguns problemas
no Bairro D. Armindo Lopes Coelho. Estes
assuntos já foram resolvidos?

Na área social, há assuntos que nunca são
resolvidos. Hoje, mais do que nunca, reconheço o
que é a vida social: resolve-se um problema e
passados dez minutos temos outro. Quanto a este
assunto, ninguém me pode apontar um dedo.
Quando cheguei à junta, o meu sonho era a área
social. Criei uma associação [Olival Social] e não a
quis para mim, transformando-a numa IPSS. Ela
foi criada com todos os elementos com quem
concorri à junta, com todos os padres da freguesia
e com um elemento da cada colectividade. Ou seja,

"O centro de estágios não traz
benefícios a Olival"

Quando tomou posse, disse que entrou numa
casa "desarrumada". Como está agora?

Como sabe, na vida há muitos altos e baixos.
Há quatro anos, cheguei à junta com muita força,
vontade e consegui fazer muitas coisas. Neste
momento, estou mais moderado. Também estou
mais velho, a vida vai-nos ensinando… Mas sobre
a questão de "arrumar a casa", consegui fazê-lo
mais ou menos, numa situações melhor e noutras
pior. Com a casa já arrumada e até aos dias de
hoje, houve alguns contratempos que não me
quero lembrar e falar deles, porque há condições
para trabalhar melhor.

Quando fala em contratempos está a referir-
se a problemas na junta ou refere-se ao
relacionamento com a câmara?

Refiro-me às relações com a câmara. Mas essa
foi uma fase que já passou; já virei a página, tal
como a câmara o fez. Ambas as autarquias
conhecem as responsabilidades que têm e
estamos a trabalhar em conjunto. As coisas que
não são boas não devem ser sempre lembradas.

não existe em
alguns locais
porque não houve
intervenção do ex-
presidente. Por
exemplo, temos
saneamento na
Rua dos Febros e
por dez metros não
apanhou a última
casa. Não
querendo criticar
por criticar, o que
digo é que se
h o u v e s s e
intervenção do ex-
presidente, teria
sido colocado mais
tubo no decorrer da
obra. As ruas da
A r r o b i n h a ,
Castanheira e
metade da Major
Abreu não têm
saneamento…

a zona industrial em
expansão e com a
i n f r a - e s t r u t u r a
completa, com
ligação ao centro
cívico.

" [Apoio social]
Já fiz muito,

mas fiz pouco"

Em tempo de
crise, como tem
sido a relação da
junta com as
colectividades?

Tenho tido um
r e l a c i o n a m e n t o
espectacular com
as nossas
c o l e c t i v i d a d e s .
Desde a primeira
hora, habituei-as a
haver diálogo, a dar
a cana para pescar
(e não o peixe



notícias de gaia | 28.out.10pág. 19

é uma associação aberta desde o início de
actividade. É uma associação de que me orgulho.
Tem quatro anos, 50 funcionários (quase todos da
freguesia), tem quatro ou cinco carros e um
autocarro na rua, tem 40 idosos ao encargo dela,
tem 30 ou 40 apoios domiciliários, tem 50 crianças
na creche, quase 100 no infantário, abriu ao público
a nova creche para 66 miúdos, tem um gabinete
com psicólogas no Bairro D. Armindo Lopes
Coelho. Neste último projecto, a junta pediu o
espaço à Gaia Social, fez as obras e instalou-se
um gabinete que tem trabalhado muito bem. Tem
aulas e informática, de piscina, apoio escolar e faz
a integração entre a população do bairro. Toda a
gente gaba este serviço. Existe ainda o gabinete
de RSI, com cinco doutoras. Criei os correios para

Tudo para
Construção Civil

Móveis de Cozinha
e Casa de Banho

 R. Rio da Fonte, 30 - Lavadores   Telf. 22 745 79 65 Fax: 22 745 79 65 - 4415-703 OLIVAL VNG

Telemóvel: 91 9959606 – 919959602

CARPINTCARPINTCARPINTCARPINTCARPINTARIAARIAARIAARIAARIA
JJJJJorororororggggge Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leitee Costa & Leite,,,,, Lda. Lda. Lda. Lda. Lda.

a população… Ao nível da área social, já fiz muito.
Mas respondendo melhor, também acho que fiz
pouco.

A vertente social da junta está delegada nesta
associação?

Sim. E digo que fiz pouco, porque ninguém
consegue convencer-me que até final do meu
mandato não irei ver nascer um lar; não a primeira
pedra, mas um lar completo. Este é o meu sonho.
Aí sim, fiz tudo. Quando o lar nascer, espero que
venham outras pessoas e que tomem conta de
tudo isto, pois o meu tempo já passou.

Este projecto do lar está pronto?
Está tudo pronto. Só falta o dinheiro e a resposta

à candidatura ao Programa PARES. Agora há um
aperto no país, mas vamos ver, até porque a
esperança é a última coisa a morrer. Posso ainda
dizer que, no meio de tudo isto, esta associação
comprou uma quinta por 67 mil contos [335 mil
euros], que é onde existe o centro de dia e a nova
creche, bem como onde nascerá o lar. Por isso,
ainda sobre esta área social, em relação a outras
freguesias do concelho, fiz muito; em relação à
população, ainda fiz pouco.

"Não sei se cumpro mais um mandato"

Voltou a vencer as últimas Autárquicas com
maioria absoluta. Isso quer dizer que a população

espera que cumpra o último mandato legal?
Acredito que a população queira que eu cumpra

mais um mandato. O que não sei é se eu estarei
na disposição disso. Se conseguir ver o lar arrancar,
se calhar, não concorro. Não cheguei à junta por
uma questão financeira nem para ser conhecido,
porque já o era. Reconheço que neste trabalho
perde-se muito tempo, temos muitas chatices e a
idade começa a avançar.

O actual estado da política é para si uma
desilusão?

Não. Estar na política também tem sido muito
enriquecedor.

Não sendo nós futuristas, mas porque esta

entrevista também vem a propósito dos 25.º
aniversário do NG, que notícias gostava que o
nosso jornal desse sobre Olival em 2035 (Bodas
de Ouro?

Se calhar, infelizmente, a notícia dessa altura
seria que estaríamos a precisar de mais um lar,
porque os bens morais das pessoas estão a
acabar. Antigamente não eram precisos tantos
lares, já que as condições de vida eram diferentes,
as mulheres estavam em casa e tomavam conta
dos familiares. Mas há aqui uma coisa que deve
ser reconhecida. Com estes problemas todos, hoje
é preciso um lar e um infantário. Mas os pais têm
de ser convencer que não é num armazém que se
colocam os miúdos. É preciso arranjar um espaço
digno para ocupar os miúdos e, no final do dia de

trabalho, os pais terem tempo de dar o carinho
necessário em casa, pois não há associação que
consiga fazer totalmente este papel. Isto acontece
também com as pessoas de idade. Todos preferem
ouvir uma palavra amiga de um filho ou de outro
familiar, do que apenas receber uma malga de
sopa. Agora, o que gostaria de ver daqui a 25 anos
em Olival era que não houvesse tanta pobreza,
pois conheço casos muito complicados, mesmo
desesperantes. Por isso, gostaria de ver a freguesia
melhor num todo e não só uma ou outra pessoa.
Gostaria que não houvesse tanta dependência
social. E se fosse caso disso, que houvesse mais
espaços de conforto para o resto da vida das
pessoas e para ajudar os miúdos que estão a iniciar
a vida.                                                  Tânia Tavares

empresa
jornalística

comunicação
e imagem,
unipessoal

lda.
av. república, 1711 s/l esq. tras. | 4430-206 vn gaia

tels.: 223 700 574/6 | fax: 223 700 576 | pressing@net.novis.pt
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António Zenha é um homem de sonhos. Um
homem de feitos. Foi o primeiro voluntário no Hos-
pital de Gaia, local onde continua, tranquilamente,
a fazer esse trabalho. Foi aqui que entendeu qua
a terceira idade tinha algumas necessidades.
Percebeu que, ao contrário das crianças - que
recebem muito mais apoio -, os mais velhos
nunca são alvo de tantas preocupações. Chegou
a trabalhar em lares da misericórdia, mas o que
queria era um espaço mais pequeno de forma a
garantir o afecto e a empatia aos utentes.

Assim nasce o lar 'O Bom Peregrino'.

'O Bom Peregrino' avança com novo Lar

Mudança feliz

Primeiro em Serzedo, mas há cerca de uma
década deslocalizou a unidade para São Félix
da Marinha. A escassos metros da famosa Praia
da Granja.

Mas António Zenha sonhou mais alto e, dez
anos depois, está prestes a concretizar-se.
António Zenha sonhou com o segundo Lar 'O
Bom Peregrino' e, dentro de pouco mais de três
meses, está pronto a receber mais elementos para
esta família. Cerca de 20 utentes vão poder
usufruir das mais modernas instalações e
recomeçar um novo percurso de vida.

Esta nova unidade fica também em São Félix
da Marinha. Porquê? Porque António Zenha é
um homem nascido e criado na freguesia e
conhece as necessidades da comunidade como
muito poucos. É um verdadeiro homem da terra.
Se o primeiro lar tem a Praia da Granja a poucos
metros, já esta nova 'casa' está no interior da
freguesia, pertinho da junta e da igreja paroquial.

Está praticamente concluída esta obra que
chega a milhão de euros de investimento. Ao
contrário do palacete da Granja - que foi
recuperado e adequado às valências - este novo
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Rua Elias Garcia 131 | Santa Marinha | 4430-091 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 220 933 310 | Email: carlosmonteiro34@live.com.pt

Carlos Manuel Carvalho Monteiro
REPARAÇÕES GERAIS EM TODAS AS MARCAS DE AUTOMÓVEIS

LAVAGENS AUTO

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

edifício foi praticamente construído de raiz. Prima
pelos amplos espaços, pelas áreas comuns,
zonas de lazer e os quartos individuais. À primeira
vista pode parecer um equipamento pequeno,
mas a principal característica que o define é
confortável. Um verdadeiro lar, igual ao de todas
as famílias.

António Azenha foi o mentor, mas agora o
filho segue-lhe os passos. Hoje, Paulo Zenha
está ao lado do pai na direcção e partilha com
ele todas as preocupações inerentes ao dia-a-
dia do lar, em especial dos 17 utentes. Estas
preocupações vão duplicar agora com o aumento
da 'família'.

"A vinda para o lar é só mais uma mudança
na nossa vida, mas nós queremos que essa
mudança se faça da melhor forma possível
porque entendemos que é muito dificil deixar a
própria casa e vir para uma casa nova", salienta
Paulo Zenha.

A filosofia d' 'O Bom Peregrino' em ambas
unidades é a mesma: "garantir que as pessoas
estejam bem aqui, que o dia que hoje começa
seja melhor que o anterior e que, o dia de
amanhã, ainda seja melhor do que o de hoje"

Diariamente, os 'menos jovens' tem um
conjunto de actividades ao dispôr. Físicas,
fundamentalmente de manhã, e as mentais,
estimulando o raciocínio e o intercambio
geracional entre utentes, funcionários e familiares
visitantes.

Paralelamente fazem passeios pelos jardins
envolventes ao palacete e pela orla marítima,
acompanhados pelos funcionários ou pelos
familiares que os visitam. Toda a envolvente são
atractivos para boas caminhadas e conversas
partilhadas.

A família Zenha pretende que a família visite
frequentemente o utente. "É muito importante
para quem cá está não cortar este laço familiar.
Felizmente nós temos muitas pessoas com
visitas. Há uma ou outra que não tem com tanta
frequência e vai sentindo. Tentamos ao máximo
que os familiares cá venham. Até já chegámos
a levar o utente a casa dos familiares para não
haver essa quebra. Temos pessoas que vêm cá

diariamente visitar os familiares,
acompanhando o utente. Isto é
muito importante. Os familiares das
pessoas que cá estão têm de ter a
noção que esta é a casa do pai. E
nós podemos ir a casa dos nossos
pais quando quisermos. Não temos
de estar uma semana, ou vários
dias, sem falar com o pai. Ou seja,
se o meu pai ou a minha mãe
estivesse em casa dela eu ia a casa
do pai ou da mãe, da avó ou do avô
eu ía lá… agora, a casa do pai, da
mãe, da avó ou do avô é aqui. É
preciso que as pessoas assimilem
esta ideia que agora é aqui a casa
do pai ou da mãe. Assim dão um
ambiente muito mais familiar ao
próprio lar".

Paulo Zenha, sob o olhar atento
do pai, faz questão de ressalvar que,
no dia-a-dia, "isto, aqui, é uma
grande família".
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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 Particular do Fojo 64, Canidelo
4400-264 Vila Nova de Gaia

Telf. / Fax. 223 757 068 * Telem. 917 290 921

Massanhata, Lda.

Drogaria

SEDE/LOJA: R. Delfim Lima, 2229 – 4405-275 Canelas VNG
Telef.: 227 110 580

ARMAZÉM: Rua dos Terços, 996 – 4405-270 Canelas VNG
Telef.: 227 137 354

Materiais de Construção
Desde 1985 em Canelas

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 *

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

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

Em 2010 o AKIversário, período em que o AKI
comemora o seu aniversário, vai ser ainda mais
especial pelo facto da marca comemorar 20 anos
desde que abriu a sua primeira loja em Portugal.

Entre 21 de Outubro e 8 de Novembro o
aniversário do AKI vai ser marcado pela oferta
aos seus clientes de 20 viagens de sonho e ainda
59 produtos com descontos imbatíveis.

Para que os clientes fiquem habilitados às
viagens que o AKI tem para oferecer basta que
efectuem compras de valor igual ou superior a 20
euros, em qualquer uma das 26 lojas AKI
distribuídas por Portugal Continental, Região
Autónoma da Madeira e na loja on-line
(www.aki.pt).

As viagens têm um valor de 1.500 euros e
deverão ser realizadas para todos os destinos
mundiais, excepto Europa, até ao final do ano
de 2011.

AKI comemora junto dos seus clientes
com a oferta de dezenas de prémios

Entre 21 de Outubro e 8 de Novembro a marca sorteia 20 viagens de sonho e dá descontos imbatíveis em 59 produtos

Pipocas Zé  Manel

Rua Vendas de Baixo, 1317
4415-363 PEDROSO
Telemóveis: 912 135 057

       961 454 966

As melhores pipocas do Norte

Chamado por escolas,

Juntas (Serzedo, Perosinho,

Pedroso e Canelas)

e outros

Além das viagens, os clientes
poderão ainda durante o AKIversário
adquirir 59 produtos seleccionados a
preços muito especiais para que tornem
as suas casas mais confortáveis e
personalizadas.

Adicionalmente a todas estas
promoções, o AKI irá oferecer aos seus
clientes 20 dias de descontos especiais
em 20 diferentes categorias de
produtos, descontos esses que chegam
aos 25%.

Toda a informação sobre o
AKIversário poderá ser consultada em
www.aki.pt assim como o folheto
AKIversário, que apresenta os vários
produtos que poderão ser adquiridos,
a preços reduzidos, apenas entre o 21
de Outubro e 8 de Novembro de 2010.

noticiasdegaia@net.novis.pt
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Crónica do
tempo que passa

* Júlio Martins

Na passada sexta-feira foi realizado um concerto a dois (professor Gildo Oliveira
e Maria José Magalhães) que de uma forma artística homenagearam o saudoso
Avintense  Adriano Correia de Oliveira, com canções do seu reportório, do não menos
saudoso Zeca Afonso, Rui Veloso e letras de Manuel Alegre. E não foi preciso perguntar
ao " vento que passa, notícias do meu país. O vento cala a desgraça, o vento nada
me dia". Pela simples razão que as pessoas que praticamente enchiam o grande
salão de "Os Plebeus", tinham tudo ainda bem vivo no ouvi. E Isso verificou-se,
quando Gildo Oliveira convidou o público a fazer coro com os artistas, terminando o
concerto em beleza.

- No sábado, um surpreendente aviso alertava o público que "motivos de última
hora", a peça de Shakespeare já não estaria presente, uma vez que a SOIR não
tinha hipóteses de trazer no sábado (25) o espectáculo conforme estava agendado.

A direcção como não dorme em serviço rapidamente foi buscar a Viana do Castelo
a peça "Os Disfarces", de Ricardo Prieto, com encenação de Liliana Barbosa, do
Grupo "Teatro à Sexta" e apenas com dois actores Joana de Viana (Alicia) e Tiago
Jácome (Juan) que se desdobraram em quatro personagens, acabaram por brindar
o grandioso público com um belíssimo espectáculo.

Partindo da inquietação de uma menina/mulher impertinente e mal-educada,
fomos convidados a entrar num mundo de contradições e confrontos que fazem
parte da nossa existência colectiva e individual.

"O sexo é algo terrível", diz Juan, num anseio de desfrutar alicia, misturando
numa dor e numa repetição obsessiva de uma cena com contornos de loucura. Alice
agride-o com "os meus amigos são homens verdadeiros", conduzindo-nos para
um jogo de sedução, exorcismo libertador de seu sadomasoquismo.

Na clássica aparelha, amo-criada põe a nu mais uma vez a orgia da intimidade
do poder, onde nada é o que parece. Com um humor perverso, Ricardo Prieto
multiplica neste texto cortante, o espaço, por antagonismo da confusão e do medo
da identidade.

Um espectáculo de que público gosta por não ser cansativo, com excelente
dicção, uma coreografia e expressões muto a preceito e a confirmá-lo estiveram os
fartos aplausos do público.                                                                               * jornalista

Música e Teatro nos "Plebeus"

Valadares foi brindada com a
Banda de Musica da Policia
Vicentinos acarinham a 3ª Idade

O Comando Metropolitano da Policia de Segurança Publica do
Porto, a pedido da Assembleia e junta de freguesia de Valadares,
ordenou que a Musica Filarmónica sob o seu comando. Tendo em
mente o desejo daquela autarquia, comemorar os (100 Anos da
Implantação da Republica).

A Banda Filarmónica foi a Valadares e no Salão Nobre da Quinta
de Nossa Senhora do Penedo, com bem sonantes Musicas e
profundo silêncio, no final de cada peça, eram ovacionados com
muitas palmas.

Esta foi a 5ª vez que a Banda Filarmónica foi a Valadares. A 1ª e 2ª
foram no Clube Recreativo e Cultural Império de Vila Chã, nos 25 e
30 anos da sua fundação. A 3ª a pedido do Pároco no Ano Jubilar
(Ano 2000). A 4ª a pedido do presidente da junta ao Maio Florido em
2005. A 5ª foi nas comemorações do centenário da Republica. A
fundação desta prestigiosa banda, foi no ano de 1936 e o 1º con-
certo publico foi no Palácio de Cristal no Porto.

A banda é constituída com 40 elementos e assegura o
enquadramento musical nos actos policiais solenes, actua em con-
certos musicais de carácter recreativo e cultural, em articulação
com as comunidades locais, nomeadamente em Escolas e Jardins-
de-infância. É bom que se saiba que a policia não existe só para
prender ou autuar, como por vezes se ouve dizer... Mas para além de
velar pela vida e haveres do cidadão comum, também participam
em desporto, recreio, cultura e solidariedade social.

Os agentes que fazem parte da prestigiosa banda, são dignos
de louvor, pela extra missão policial que desempenham, para bem
da cultura, prestigiando-se a si próprios e a digna Corporação que
tão dignamente servem.

Também Associação dos Vicentinos: promoveu a tradicional festa
da 3ª Idade, no Centro de Nossa Senhora da Nazaré, tendo como
animação um quarteto bem tocante e cantante, mas sem nome, por
falta de padrinhos para o baptizar. Presente o Rancho Folclórico de
Valadares, com canto, musica e dança a todos animaram. Foi servido
um lanche aos anciãos presentes que pelo muito que já viveram e
trabalharam são dignos de estima e consideração, no dizer dos
promotores deste evento.                                 Manuel Carvalho
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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
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Rua Santa Apolónia, 368 – Telef.: 22 762 08 93 – Fax: 22 762 78 90
Telemóvel: 96 281 87 31 4410-022 SERZEDO VNG

Email: josefpacheco@net.novis.pt

JOSÉ  F.  PACHECO
&  FILHOS,  Lda.

MÁQUINAS E FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
ASSISTÊNCIA E QUALIDADE

solidão
Não queiras que a solidão
Ocupe um lugar que é teu
São saudades é a paixão
Que te chama mais do que eu

Demora o tempo que for
Meu coração sempre te espera
Elegi-te o meu amor
Jamais outro me venera

Vem e trás-me o teu sorriso
E os teus braços
Para me envolver
Tu andas sempre comigo
Mas eu adormeço sem te ver

Meu amor e meu amante
Meu companheiro ideal
Na minha paixão errante
Tu és o meu sonho fatal.

Estrela Terra

BEERGAIA
Cervejaria

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

BEERGAIA
Cervejaria

Já está nas bancas o livro 'Missão, o grande
desafio' de Augusto Pires Mota. A obra teológica -
editada pela editora Tecto de Livros - regista uma
visão do autor sobre a vocação missionária da Igreja.

Augusto Pires da Mota nasceu a 18 de
Dezembro de 1927 em Ervededo, Chaves.
Manteve-se ligado a vários movimentos da Igreja
Católica, mesmo após ter deixado o sacerdócio (é
um dos muitos "sacerdotes casados"); tendo-se,
depois dedicado ao ensino em vários liceus do
Porto. Estando já aposentado, "Missão, o grande
desafio" é o seu segundo livro, tendo já mais obras
no prelo.

Sinopse: - "No ano em que a diocese do Porto
se dedica à Missão, surge este livro sobre a
vocação missionária da Igreja. Trata-se de um livro
de formação teológica e enriquecimento cultural
religioso. Uma obra escrita ao longo de vários anos,
de intensa reflexão, pelo ex sacerdote Augusto
Pires da Mota."

'Missão, o grande desafio'

Lar São Gabriel
O Lar São Gabriela, a funcionar há

vários anos em Valadares, é uma
instituição ao serviço dos que precisão
de ajuda e acompanhamento. Depois
de muitos anos de trabalho, nas artes e
profissões, ao serviço da comunidade.
Os seus utentes têm onde passar os
dias que lhe restam de vida, com ternura

e carinho.
A gerência deste lar prima para que

nada falte aqueles que o escolheram,
quer no seu interior, quer no recreio. Este
lar está situado num lugar aprazível, com
lindas vistas panorâmicas para os
compôs, pinhais e mar.

No seu interior tem uma piscina

devidamente preparada para ser
utilizada de toda e qualquer maneira.
Tem uma biblioteca onde podem
ocupar os tempos, a ler ou a escrever
no computador. Nunca é tarde para
aprender dizem os anciãos!..

Manuel Carvalho
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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

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

Rua Domingos de Matos, 407 a 409
4400-121 Vila Nova de Gaia
Telef. / Fax 22 781 01 96
Telemóveis: 96 393 85 74 | 96 965 69 74
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Praceta 25 de Abril, n.º
5

Vila Nova de Gaia
Telefone: 223 793 309

REFEIÇÕES ECONÓMICAS
ESPECIALIDADES EM FRANCESINHAS

Todos nós fazemos uma condução cautelosa.
Não conheço, no seu perfeito juízo, que queira

matar-se ou assassinar alguém.
Todos nós, salvas sempre as raras excepções, já

fizemos, por uma razão ou por outra, uma condução
mais atrevida.

Estou sempre a deparar-me com um ou outro caso.
Há sobretudo as ultrapassagens, muitas vezes, em
condições adversas que me gelam o sangue.
Compreendo a ansiedade das pessoas que precisam
de acelerar a condução pelos motivos que podem ir
desde a saúde ao horário de entrada no emprego.

Ainda hoje de manhã, saí de casa com um sol
radioso que doirava a planície, para me embrenhas,
mais à frente, e inexplicavelmente, num nevoeiro
cerrado. Liguei os faróis.

Atrás de mim, seguia um carro, também com os
faróis ligados, que perscrutava a estrada avaliando a
possibilidade de ultrapassagem. Como, no nevoeiro,
não havia sinais de presença de veículos circulando
em sentido contrário, iniciou a manobra.

Qual não foi o nosso espanto, quando, em plena
ultrapassagem, um camião pequeno acende as luzes
para sinalizar a sua presença. Travei para ajudar o carro
a chegar-se à faixa da direita, em segurança. Nada
mais pude fazer.

Mas, sempre que tal acontece, assumo a minha
responsabilidade pela segurança do próximo e ajudo
no que posso. Não são propriamente as
ultrapassagens e os condutores que as realizam que
me chocam. São os condutores que, na faixa da
esquerda e avançando em sentido contrário, em nada
facilitam a manobra do que está aparentemente aflito

não se dando ao trabalho de sequer reduzir a
velocidade para evitar o possível choque.

Ainda um dia destes, tive a oportunidade de
presenciar um episódio que me chocou.

Um carro avançava, numa estrada estreita a grande
velocidade. Eu cheguei-me mais para a direita para
deixar o maior espaço possível ao autor da
ultrapassagem. A visibilidade não era a melhor.

Ao iniciar a ultrapassagem, o condutor deu com um
que vinha de frente. Ainda assim, resolveu arriscar. O
carro da frente, não fosse eu a facilitar a manobra do
carro em plena manobra de ultrapassagem, chocaria
de frente com uma condutora ainda nova que manteve
a mesma velocidade aparentemente indiferente ao
pudesse acontecer.

Todo o mérito da fuga ao possível choque esteve

Conduções perigosas

na mão do condutor que efectuava a ultrapassagem,
mantendo o outro carro a mesma velocidade
aparentemente indiferente ao pudesse acontecer.

Não é incrível? As pessoas agem como se o
choque, mesmo sendo da responsabilidade daquele
que sai da sua faixa, só prejudicasse este.

Como se a colisão não o pudesse afectar
minimamente. Como todo o cuidado é pouco e a culpa
nunca é só de um lado, talvez fosse melhor os
condutores, para além da atenção usual, devessem
passar a prestar assistência a quem precisa de acelerar
seja porque motivo for.

Hoje precisam eles, amanhã nós. Talvez mudando
a nossa atitude egoísta, possamos tornar as estradas
mais seguras para todos. Não custa nada. É só preciso
boa vontade.                        Fátima Nascimento
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Sede: Rua Nova da Bela, 283 C. 1 Gulpilhares
4405-668 Vila Nova de Gaia

Telm. 918 137 909  *  Telf/Fax. 227 625 531

Armazém: Rua Caminho do Senhor, 281 Pavilhão 6
Serzedo | 4410-083 Vila Nova de Gaia

Telef. 220 120 701

Email: geral@goodmalhas.com

Praceta 25 Abril, 109-1.º Dt.º
4430-257 VILA NOVA GAIA - Portugal

Telef.: 22 379 90 64 | Fax: 22 379 52 33
email: gracianogil@gmail.com

GRACIANO GIL
Mediação Imobiliária, Lda.

Lic. 6318-AMI - Válida até 26/01/2011
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A REMAX best2 possibilita a todos os seus colaboradores uma carreira profissional de sucesso
e uma qualidade de vida superior. Nascida em Junho de 2008, tem por missão tornar-se líder no
mercado de Vila Nova de Gaia. Desde sempre regida por princípios sólidos de profissionalismo,

rigor, persistência, metodologia e transparência, tem a sua maior aposta numa estratégia de
longo prazo, semeada diariamente na qualidade do serviço prestado, desde o primeiro dia de

abertura das suas portas. Para tal, conta com profissionais altamente qualificados e motivados
para a satisfação total dos seus clientes. Toda esta equipa assenta num sólido e único alicerce
de formação, ética e responsabilidade; pessoal e profissional. Certos que o sucesso se escreve

todos os dias, encontramos o seu melhor redactor nos nossos clientes. Venha trabalhar
connosco; somos a empresa que vende 3 casas por hora.

Rua Oliva Teles, 139 | 4410-510 Arcozelo VNG
Tel. 227 534 986/7 | Fax. 227 534 988 | email: best2@remax.pt
www.remax.pt/best2

best 2 - Praia da Granja

Uma coisa é certa: a
barragem lá está entre Crestuma
e Lever e… isso, é o que mais
interessa… muito mais que o
nome que lhe deram… aliás, este
caso, poderá servir de exemplo
para outras situações idênticas,
como (por ex.) A Marina / Porto
de Recreio, cuja obra está
prestes a avançar, ali, em terras
de Canidelo, mas… que, ali,
cheira a Afurada… e, pergunta-
se: - qual o nome que vai ter?…
Marina de Canidelo ou da
Afurada?… o melhor é dar-lhe
outro nome mais sugestivo…
dado que ambas as freguesias

A barragem de…, a marina de… e

fazem parte integrante do tecido urbano da cidade de
Gaia, porque não chamar-lhe "Marina de Vila Nova de
Gaia" ou, então, "Marina Luís Filipe Menezes"?…

Sim, porque, só ao fim de 20 e tal anos é que a
desejada marina - e não é por acaso - vai tornar-se
numa realidade e… o resto é conversa…

Aproveito para dar os parabéns ao actual
presidente da Junta da Madalena por ter tomado a
decisão de não comemorar o 1.º ano da elevação da
sua freguesia a vila… sabem porquê?… porque, no
fundo, há um ano atrás, Madalena passou de cidade a
vila, ou seja: - andou para trás e, por isso, parabéns
ao Francisco Silva - actual Presidente daquela freguesia
- porque, não teve culpa de tão grave "bacorada", por
parte de quem tomou tão vergonhosa decisão
(Membros do, então, Executivo e Assembleia da
Junta e - o que é mais grave - também por parte dos,
então, Deputados da Assembleias Municipal e -
vejam só!... - dos, então, Deputados da Assembleia
da República, cujos membros, eleitos pelo povo,
deram o seu aval, ilegalmente… ninguém sabe o que

anda a fazer e, por isso, temos o país que
merecemos…

Outro exemplo: - Porque é que a freguesia de
Avintes passou a vila e, não, a vizinha freguesia de
Oliveira do Douro?...

Então, esta, não merecia mais que aquela?... Que
me desculpem os avintenses e a sua vila, que bem a
merecem!... Mas… e os
oliveirenses e a sua
freguesia?... Não
mereceriam ter passado
à categoria administrativa
de vila?...

NÃO e explico
porquê; o principal
motivo, foi o de que
Oliveira do Douro - tal
como a Madalena e
todas as freguesias da
periferia do Centro da
Cidade de Vila Nova de

Gaia (Afurada, Canidelo, Vilar do Paraíso e Vilar de
Andorinho) têm a categoria administrativa de
CIDADE…

Aprendam, porque este vosso concidadão
gaiense, sempre atento, não dura sempre…

José Duarte Amaral
latino_na_frente@tvtel.pt

a "elevada a Vila" da Madalena…
"feridas difíceis de sarar"!...
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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

Rua Manuel Alves Moreira, 259-263
(VL 12 à rotunda) - Vilar do Paraíso

4405-520 V. N. Gaia
Telefone: 227 130 771

Fax: 227 125 371

geral@filipe castro.com
www.filipecastro.com
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40 anos de experiência e dedicação...

Produtos: Espelhos, Vidro Duplo, Vidro Impresso, Vidro Lacado, Vidro
Laminado, Vidro Temperado, Vidro de Segurança
Serviços: Lapidação, Serviço ao Domicílio, Serviço de Tempera

Travessa José Mariani 193,
4400-198 VILA NOVA DE GAIA

Telef.  223 793 832 | Fax. 223 710 726
Email: vidrariadevesas@iol.pt

Nova Tempera - Rua Cruzeiros, 109 Lote 15
Telef. 227 620 457

Zona Industrial Serzedo
Vila Nova Gaia

Formação
que futuro?

Em Portugal a formação futebolística
tem os dias contados.

E porquê? É fácil. Além das
contratações de alguns jogadores
europeus e sul americanos, também a
selecção ganhou o hábito de ter
jogadores naturalizados nas suas fileiras.

Assim, as camadas jovens deixam
de ser viveiros dos clubes e as futuras
promessas do futebol português ficam
esquecidas, em equipas de menor
dimensão ou então desistem de prati
car a modalidade.

Os miúdos deixam também de
potenciar os cofres dos clubes que
gastaram com eles bastante para lhes
dar formação.

Mas o leitor poderá às sextas feiras
acompanhar, num diário desportivo
portuense, na página do jornalista Gil
Nunes, o trabalho que é feito na
formação por esse país fora.

É talvez o incentivo que os miúdos
sentem em, pelo menos, poder
continuar a lutar, para que ninguém se
esqueça dos mais jovens.

Gil Nunes através do seu trabalho
de pesquisa ajuda, e de que maneira, a
que a formação deste país continue
como bandeira de todos aqueles que
querem ser garante do futebol
português.

Raúl Martins

Ao Centro Democrático D´Instrução
Latino Coelho, um dos melhores clubes
recreativos e culturais de Vila Nova de
Gaia e o mais destacado da Freguesia
de Santa Marinha, fundado a 09/10/
1906, os meus sinceros parabéns pelo
seu 104 aniversário.

Não quero deixar de enviar os
meus parabéns e respeitosos
cumprimentos pelo desempenho aos
Exmos. Senhores Membros da
Direcção, Assembleia Geral e Concelho
Fiscal, respectivamente.

Não posso também esquecer os
antigos Exmos. Senhores Membros
que estiveram no poder que também
lutaram pelo nosso clube no passado.
Parabéns também para os Senhores.

Ao Sporting Clube de Coimbrões,
um dos clubes de maior destaque de
Vila Nova de Gaia, fundado a 25/10/
1920, os meus sinceros parabéns por
ter subido à 2ª Divisão Nacional e
também pelo seu 90 aniversário.

Aos Exmos. Senhores jogadores,
técnicos, Membros da Direcção,
Assembleia Geral e Concelho Fiscal,
respectivamente, quero também
desejar muitas felicidades e dar-lhes os
meus respeitosos cumprimentos pelo
vosso desempenho.

Não podemos esquecer os
Exmos. Senhores que foram jogadores

PARABÉNS

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

no passado e outros que estiveram no
poder, pela luta e por terem dado o
corpo e a alma ao clube.

Quero também prestar uma
homenagem a um cavalheiro que já não
está neste mundo, que foi jogador,
depois Membro da Direcção: Exmo.
Senhor Fernando Monteiro Ferreira.

Parabéns.

SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES
NA 2ª DIVISÃO NACIONAL

Mais uma vez campeão
O nosso querido Coimbrões!
Quando a força faz a união
É o abraço de todos os corações….

Sejam ou não desportistas;
Sejam ou não religiosos;
Sejam ou não artistas;
Sejam ou não famosos;

Gostem de desporto ou não…
Todos os olhares estão ansiosos;
Com a bandeira do clube na mão
E com os bolsos generosos!

Parabéns, Sporting Clube de Coimbrões!
Finalmente na 2ª Divisão Nacional!
Com esses jogadores valentões…
Ver-te-ei com a bandeira de Portugal!!!

Maio de 2010
Isabel Andrade Monteiro
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RESTAURANTE
JARDIM

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

ENCERRA
À 2.ª FEIRA

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

esplanada
parque estacionamento

privativo

Rua do Outeiro, nº 246
4415-282 PEDROSO - V. N. Gaia
Mail: andresaferreira_2@hotmail.com

AGENTE

AUTO ARMINDO ALVES
Comércio & Reparação Automóveis

Multimarcas
Telefone Oficina: 22 782 14 75

Stand Telefax: 22 783 63 36

FUNERÁRIA
ST.ª MARINHA

R. Cândido dos Reis, 52/54 * 4400-069 Vila Nova de Gaia

T. 223 756 294
F. 223 756 294
M. 917 567 834

Funerais
Transladações

Cremações
Serviço permanente

para todo o paísSanta Marinha
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Dizia o nosso Cruz Malpique,
homem de vasta cultura e óptimo
observador dos comportamentos
sociais, que não há, em Portugal, críticos
honestos. Em crónica publicada no
"Notícias de Guimarães", de 04/10/91,
o conhecido ensaísta asseverava: " A
crítica, entre nós, é a impressão escrita
sobre os joelhos, com a pressa de
quem vai salvar o pai da forca; escrita
por amizade, ou por antipatia; a nem
sim nem sopa; a de ajuste de contas
(agora é que ele vai saber de que força
é o filho de meu pai!); a de ciúmes
recalcados…"

É do conhecimento geral que não
basta capacidade de trabalho para fazer
carreira na empresa, principalmente na
pública. Todo o ambicioso recorre à
política, que é generosa para os que
curvam o espinhaço e bajulam
deputados e ministros.

Na literatura, como na vida, para ter
sucesso é mister ser subserviente. Não
há êxito sem talento, mas há talento sem
êxito.

Sabe-se que ao atribuírem os
prémios, os júris raras vezes são
imparciais.

A 29 de Maio de 1990 " O Primeiro
de Janeiro", pela pena de Maria da

ONDE SE FALA DE CRÍTICA,
PRÉMIOS E JÚRIS

Gloria Padrão, dizia que David Mourão-
Ferreira ganhou o Grande Prémio de
Romance e Novela da Associação
Portuguesa de Escritores de 1986, não
pela qualidade do livro ( que certamente
era excelente), mas pelo cargo público
do escritor Pela mão de David Mourão-
Ferreira passava os dinheiros da
Gulbenklan ( David era o primeiro a não
saber) - esclarece a articulista.

Também a 06/10/99, o matutino "
O Comércio do Porto" trazia a seguinte
notícia baseada no diário sueco "Dagens
Nyheter": " Uma firma de relações
públicas fez, a pedido de autoridades
portuguesas, uma "intensa" promoção
do escritor português para que ele
ganhasse o prémio"

"A firma de Estocolmo " Jerry
Bergstroem AB" foi encarregada em
1997, pelo Instituto de Comércio
Externo Português (ICEP), de realizar
uma " Campanha promocional" a favor
de José Saramago, que recebeu
efectivamente, no ano seguinte, o 95º
Nobel de Literatura, precisou a
publicação."

" (…) Segundo o "DN", a firma
sueca também organizou em Setembro
do mesmo ano um seminário numa
grande livraria em Estocolmo, no qual

José Saramago participou. Na mesma
altura arranjou para os seus clientes
"numerosas" entrevistas para jornais,
rádios e televisões suecas. " Portugal
nunca teria ganho um Prémio Nobel e
uma parte da nossa missão consistiu em
mudar este estado de coisas" disse ao
jornal o responsável da empresa " Jerry
Bergstroem".

" Enquanto isso, o antigo secretário
perpétuo da Real Academia Sueca,
Sture Allen, refutou vivamente estes
argumentos. " Seria absurdo acreditar
que estes " lobbistas" pudessem
influenciar a escolha da Academia, disse
ao jornal."

E agora, se me permitem, o parecer
da escritora Augustina Bessa Luis,
sobre a atribuição de um prémio literário
em Itália:

Segundo o "CP" de 23/11/95,
Augustina Bessa Luis " que integrou o
júri do importante Prémio Internacional
de Literatura da União Latina, criticou
ontem os critérios da atribuição do
galardão."

Em declarações em Roma, a
escritora lamentou que o júri não tenha

tempo suficiente para conhecer os
autores propostos para o prémio "como
posso fazedor um juízo de valor sem
conhecer o autor?" - questionou a
escritora, defendendo que " deviam dar
tempo suficiente, de um ano para o
outro, para o júri ler, pelo menos, um
livro de cada autor, o que não foi o caso."

Acrescentou ainda que os
elementos do júri receberam alguns
livros " só um mês antes da reunião do
júri."

Esclareceu também que a
portuguesa Lídia Jorge, um dos nomes
analisados para atribuição do prémio,
parecia ser desconhecida para os
italianos que faziam parte do júri.

Como se vê prémios e sucesso não
depende apenas do talento - sem ele
é difícil ser conhecido, - mas da máquina
publicitária.

Mas há quem ingenuamente pense
que não, e corre à livraria para adquirir a
obra premiada; e despreza, quantas
vezes, o escritor de valor, que vive na
mesma cidade e frequenta o memo bar,
onde vai saborear o cafezinho.

Humberto Pinho da Silva

LEIA IMPRENSA REGIONAL
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Há 25 anos a servi-lo!!!
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Farmácia Gândara
Propriedade e Direcção Técnica: Dr. Júlio Canedo

Especialidades Farmacêuticas
Medições Analíticas

Rua Velha dos Lagos, 53 - Vilar do Paraíso
4405-886 V. N. Gaia   Tel. 22 716 24 51   Fax 22 716 24 52

AUTO  BENJAMIM

Av. Vasco da Gama, 4939 - Vilar de Andorinho
4430-251 Vila Nova de Gaia * Tlf: 227 821 372 * Fax: 227 871 136

Oficina  especializada  na  reparação  de
Automóveis  de  todas  as  marcas

Benjamim Carvalho Gonçalves Passos
    Rua do Areinho 622, * 4430-767 AVINTES VNG
Telefone. 227 846 275  *  Telemóvel. 914 305 325

Compra e Venda de Salvados
Reparações Automóveis

Alberto Fernando dos Santos Pinto
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CLINICA MÉDICA

R. Prof. Amadeu Santos, n. º42, 2º-F
4405-594 VALADARES

Telef: 227 119 746
Fax: 227 114 533

DR. JOSÉ ALVES RAMADA
DRA. DULCINA LOPES RAMADA

Dr. José Alves Ramada
Médico Especialista

- GASTRENTEROLOGIA -

- ENDOSCOPIA DIGESTIVA -

Dra. Dulcina Lopes Ramada
Médica Especialista

- GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA -

- COLPOSCOPIA -

feliz natal
a clientes e amigos

OS PATRONOS DAS RUAS
DE SANTA MARINHA

LUGAR DE COIMBRÕES
PRACETA DE PETIT - QUEVILLY

.Principia na Praça de Manuel da Silva Reis, termina na
Praça Augusto Lino dos Santos.

É uma vila francesa geminada com Santa Marinha.
A origem do nome Petit - Quevilly vem do século

X.
Depois dos grandes melhoramentos em

estradas, e, acessos com iniciativa de Gollou, primeiro
Duque de Normandia. Em 1150, Henri II Plantagenêt, é
proclamado  Duque de Normandia e Rei de Inglaterra. Foi
este que fundou a Casa Real dentro do parque de Rouvray
do lado dos Brugeres. Desde Ducado, só existe no
momento, a Capela de São Julião (Chapelle de Saint -
Julien.)

O pequeno Quevilly existe no centro de
aglomeração Rouennaise, ou seja no centro da vila de
Rouen. Hoje Petit Quevilly tem cerca de 22.600 habitantes,
em que metade da população tem menos de 35 anos; e
pertence à alta Normandia em França (Haute Normandie
em France,) estando geminada com Santa Marinha, Vila
Nova de Gaia, Portugal.

Isabel Andrade Monteiro

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
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Corantes e Pigmentos
Produtos Auxiliares

Produtos para Estamparia

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

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

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

COMÉRCIO | Importação e exportação de tapeçarias

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

Após as descobertas chegaram ao reino
abundantes riquezas, provenientes da Índia e tributos
de régulos. Diz Ribeiro Sanches, que do Brasil, apesar
dos enormes recursos do território, apenas
recebíamos, nessa época: papagaios, madeira e
açúcar.

Essa colossal riqueza - se fosse bem administrada,
tornaria Portugal numa próspera nação, - foi
desbaratada pelas classes dominantes, em: vestes
sumptuosas, jóias, festanças vergonhosas, corrupção
desenfreada e costumes estragados.

Tudo era adquirido no estrangeiro, mormente:
Inglaterra, França, Itália e Flandres. Por cá, apenas se
edificavam conventos, poucas igrejas e ainda menos
palácios.

O reino estava paupérrimo, os caminhos
intransitáveis, a indústria destruída Tudo vinha do
Oriente ou da Europa e a agricultura, por escassez de
braços, foi abandonada.

Com o despovoamento do campo, houve
carência de alimento. Para colmatar a falta, o Rei D.
Manuel, em 1519, libertou o trigo importado, de
impostos.

Esse desgoverno foi agravado pela Inquisição,
ao afastar do País ricos mercadores judeus, que
emigraram para: Londres, Hamburgo e outras cidades
europeias, levando conhecimentos de comércio e
navegação portuguesa, aproveitados para fundarem
a Companhia da Índia da Holanda e da Inglaterra, por
volta de 1600.

Assim a Europa foi enriquecendo à custa de Portu-
gal. Desenvolveu a agricultura, a ciência e a Arte. Em
1534, no reinado de D. João III, devia-se quatro anos

PORTUGAL PERDULÁRIO
das receitas do reino, e os juros, em Antuérpia e
Medina del Campo, elevavam-se a 16%!

O povo não teve outro remédio senão emigrar:
primeiro para a Índia, depois para o Brasil, após a
descoberta do oiro e diamantes.

Tudo que foi dito vem a propósito da grave crise,
ou tragédia, que recentemente se abateu em Portu-
gal.

Com o fim do Império e a guerra, que levava
dinheiro e vidas, pensou-se que finalmente o País iria
tornar-se numa nação próspera. Puro engano!

Como outrora, também os milhões e biliões de
euros que recebemos da UE, em lugar de enriquecer
o povo, levaram-no à situação semelhante à do
reinado de D. João III.

Verdade é que há magnificas estradas, bons
hotéis, obras que se podem chamar faraónicas, e
algumas das nossas empresas tornaram-se
multinacionais; mas o povo?

Exceptuando os que auferem vencimentos
principescos, muitos por influência política, ou os que
usufruem pensões de largos milhares de euros, a
maioria da população jovem, só tem duas hipóteses:
servir a elite ou emigrar, se quer fugir ao desemprego
e baixos salários.

Como no passado, encontramo-nos endividados,
com juros galopantes, com agricultura pouco
desenvolvida, a comprar tudo ou quase tudo no
estrangeiro.

Portugal foi, é, e (será?) eterno perdulário. É a
triste sina dos portugueses.

Humberto Pinho da Silva
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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

FILATELIA 28/09/2010
MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHOPASSATEMPOS

SUDOKU  *Fácil

(1) PORTUGAL
Carimbo comemorativo dos 75 ANOS - ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIO DE BOMBEIROS DE ODEMIRA aposto no dia
15/10/2010 Biblioteca Municipal de Odemira - Cerro do
Peguinho 7520-000 Odemira.

Carimbo comemorativo referente à emissão ALTO

COMISSSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS aposto no
dia 18/10/2010 nas Estações de Correios dos Restauradores - Lisboa;
Estação dos Correios do Município - Porto; Estação dos Correios Zarco -
Funchal; Estação dos Correios Antero de Quental - Ponta Delgada.

Carimbo comemorativo referente à emissão 150 ANOS DO TRATADO DE

AMIZADE PORTUGAL - JAPÃO aposto no dia 22/10/2010.
(2) ÁFRICA DO SUL

Vários selos
dedicados ao TRABALHO
EM MIÇANGAS, este tipo
de trabalho tornou-se
muito especial na Cultura
Sul Africana e os seus
trabalhos já são
considerados arte numa
grande parte dos museus
e colecções mundiais.

(3) ESPANHA

Três selos dedicados às
ENERGIAS RENOVÁVEIS

(4) MACAU
Cinco selos dedicados ao tema TELEFONES ANTIGOS DE MACAU de

1,50 - 2,50 -3.50-4.00 e 10 Ptcs.
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