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NÃO PERCA A PRÓXIMA E ÚLTIMA EDIÇÃO DO ANO

Conheça as curiosidades
desta época festiva

págs. 18 a 21

Centro de
Convívio de
Mafamude

junta-se à mesa
pág. 6

PCP acusa
câmara de

retirar cartazes
do partido

pág. 8

Natal mais social

Empresa municipal de habitação organiza várias actividades pelos
empreendimentos espalhados por todo o município. Iniciativas visam
proporcionar momentos únicos de solidariedade e convívio entre os
moradores, promovendo-se a amizade e coesão. pág. 15
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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) *

Boas Festas a Clientes e Amigos

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

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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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Santo Natal

Gaia recebe desfile de moda inclusiva

empresa
jornalística

comunicação
e imagem,
unipessoal

av. república, 1711 s/l esq. tras. | 4430-206 vn gaia
tels.: 223 700 574/6 | fax: 223 700 576
pressing@net.novis.pt

Sete IPSS do concelho participam no evento, organizado pela
câmara, que visa assinalar o Ano Europeu do Combate à
Pobreza e Exclusão Social

As comemorações do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão
Social estiveram em destaque, no passado dia 2, em Gaia. Tudo porque o
pelouro da Acção Social da câmara organizou um Desfile de Moda Inclusiva
que reuniu, no Teatro d'Avenida, centenas de utentes de sete IPSS do concelho.

"A Câmara de Gaia, através da Rede Social do concelho, sempre se
disponibilizou a trabalhar na inclusão social, que queremos que seja perfeita
na nossa sociedade gaiense. Através da solidariedade, assumimos o
compromisso de que tudo faremos para que todos consigam estar melhor
na vida e para que 2011 seja um ano mais incluso, com mais alegria e paz
para todos", afirmou a vereadora Amélia Traça.

"Felicito todos aqueles que tornaram possível este momento de festa e
alegria", afirmou o vice-presidente da câmara, Marco António Costa, para
contentamento dos presentes, como se destacam a Cercigaia, Centro Social
de Pedroso, Centro Social de São Félix da Marinha, Escola Teixeira Lopes,
Centro de Reabilitação da Granja, Escola António Sérgio e GaiaSocial, através
da Agência de Desenvolvimento Local de Vila d'Este.

O evento foi apresentado por Cristiana Gonçalves e iniciou com a actuação
do cantor Pedro Ferreira, um jovem utente do espaço da Agência de
Desenvolvimento Local de Vila d'Este, numa acção imaterial promovida pela
GaiaSocial, no âmbito do projecto de requalificação da urbanização. A tarde
de convívio terminou com uma actuação de dois dançarinos da Academia de
Dança de Gaia.
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Editorial
* Artur Villares

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

Boas Festas a clientes e amigos

Av. Beira Mar, 1143 - Praia de Salgueiros
4400-382 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 811 363 - email: restaurante@mar-vista.net
www.mar-vista.net

Boas
Festas a
clientes

e amigos

DEZEMBRO
I
Este ano voltou a não se comemorar o 1º de

Dezembro. Estou convencido que esta será,
aliás, uma das datas a cair, quando se proceder
à sempre prevista reforma dos feriados. Num
país sem memória, entregue a gente sem
qualidade, o que se poderia dizer desta data?
Relembrando Eça de Queirós, no final d' O
Crime do Padre Amaro: "… pátria para sempre
passada, memória quase perdida!"

I I
Ao entrar em Dezembro, agora já em

Novembro, começa-se a sociedade a agitar com
a proximidade das festas. O pai natal reaparece
nos centros comerciais e nas televisões, umas
decorações prateadas e vermelhas despertam
nas montras uma estereotipada memória do
período festivo e regressa a cançoneta do Natal
ser todos os dias, ou quando um homem quer,
ou coisa que o valha, ou ainda as referências
sempre dengosas à maçónica ideia do dia da
família.

Mas o Natal não é nada isto! Tudo isto não
passa de patetices duma sociedade cada vez
mais estupidificada pela acção nefasta das
televisões. Um paganismo new age oco e
bacoco.

No verdadeiro espírito da Natividade do
presépio de Belém, um Santo Natal a todos!

FELIZ NATAL

PRÓSPERO
ANO
NOVO

Egg Parade consegue três mil
euros para a Aldeia SOS Gulpilhares
Iniciativa do Pelouro da Cultura envolve
escolhas do concelho e artistas plásticos
consagrados

Mais de três mil euros estão agora nas mãos
da Aldeia SOS de Gulpilhares, vindos directamente

do pelouro da Cultura da câmara de Gaia. Esta
verba foi conseguida através da Egg Parade, uma
iniciativa levada a cargo pelo quarto ano
consecutivo.

A acção do pelouro envolve as escolas do
concelho que 'pintam' um ovo gigante, na altura da
Páscoa, competindo entre si pela criatividade. Este
ano, o primeiro prémio foi direitinho para a escola
dos Carvalhos.

O outro lado da Egg Parade é mais solidário.

Um conjunto de artistas plásticos 'pintam' também
ovos um pouco mais pequenos que doam ao
pelouro. No final são leiloados e as verbas
angariadas entregues a uma instituição da cidade,
como é o caso da Aldeia SOS Criança, em

Gulpilhares.
Paralelamente, o pelouro da Cultura está a

promover, até ao final do ano, a venda do livro 'A
Filha de Ninguém' de Manuela Bulcão. A
particularidade é que a verba integral desta venda
reverterá também para esta instituição gaiense. O
vereador responsável, Mário Dorminsky, acredita
que "as pessoas gostam de dar e não se
preocupam em receber, uma característica que
diferencia o nosso país do resto do mundo".
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Feliz
Natal a
Clientes
e Amigos

SERIEDADE
E

CONFIANÇA

Largo das Represas -  6355-248 Vilar Formoso
Telf. 271 511 445 | Fax. 271 511 439

Email: sodimoso@clix.pt

Boas Festas a clientes
e amigos

Boas Festas
a clientes
e amigos

Boas Festas a clientes

e amigos

No seguimento das actividades, a Verdegaia
realizou, no dia 11 de Dezembro, um conjunto de
visitas na defesa e promoção do património de
Vila Nova de Gaia, nomeadamente, partes do
complexo da Fábrica da Cerâmica das Devesas, a
muralha romana que ali é visível nas caves
Fonseca Taylor e a capela conventual do Espaço
Corpus Christi do antigo convento dominicano da
beira-rio.

Na visita participaram diversos associados,
incluindo o presidente da direcção, Manuel Pon-
tes, a presidente da assembleia geral, Ilda
Figueiredo, a directora da biblioteca municipal de
Vila Nova de Gaia e, em cada local, especialistas
ligados às respectivas obras, que deram todas as
informações necessárias à compreensão da ac-
tual situação.

No caso da Fábrica Cerâmica das Devesas,
os responsáveis lamentam "o estado de
degradação e abandono em que se encontram as

instalações daquela que foi uma importante fábrica
de cerâmica artística do país e o maior complexo
industrial de cerâmica da Península Ibérica". A
Verdegaia insiste que, na medida do possível, as
entidades oficiais consigam "preservar do que
ainda resta e a sua transformação num museu de
cerâmica e das artes industriais".

Já a muralha romana - em pleno coração do
Centro Histórico - "merece especial destaque o
trabalho cuidadoso de escavações arqueológicas",
que foi realizado por especialistas no âmbito da
construção das novas instalações da sede das
caves Fonseca Taylor. Esta acção permitiu tornar

VERDEGAIA visita património gaiense

A visita concluiu-se na capela do antigo
convento dominicano, no Largo Aljubarrota, junto à
marginal do Douro, cuja construção remonta ao
século XIV. Ali encontra-se o túmulo do porta-
bandeira da Ala dos Namorados da batalha de
Aljubarrota, embora as grandes obras datem do
século XVII. Segundo a Verdegaia, no Corpus
Christi, recentemente reabilitado, onde se insere
a capela, "poderiam estar a funcionar diversas
oficinas ligadas às actividades tradicionais da
beira-rio, incluindo a cerâmica artística, a tanoaria,
a cantaria e outras que incentivassem artesãos e
jovens artistas".

visível parte da muralha
romana que existiu
nesta zona. "Espera-se
que este exemplo seja
seguido noutras obras
que se vão realizando
na zona, por vezes sem
qualquer preocupação
com a defesa do
p a t r i m ó n i o " ,
esclareceram.
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De: João Silva & Coelho, L.da
AVENIDA  GOMES  JÚNIOR, 68 - MADALENA | TELEFONE: 22 711 26 51 | 4405-750 VILA NOVA DE GAIA

ENTREGAS  AO  DOMICÍLIO
CONFEITARIA | PADARIA | FABRICO  PERMANENTE

PEIXES  E  CARNES  SEMPRE  FRESCAS
AS  MELHORES  PROVIDÊNCIAS | ESTAMOS  PRESENTE

COM  A  NOSSA  QUALIDADE  E  SIMPATIA
NO  ATENDIMENTO

C/ Parque  Privativo
Feliz

Natal a
Clientes e
Amigos

solar - senhor da pedra
Casa de Pasto

MIRAMAR – GULPILHARES – TEL. 227 622 526
4410-305 ARCOZELO VNGDe: José Costa Campos

Boas
Festas a
clientes

e
amigos

Mensagens de Natal
Fernando Vieira
Presidente da Junta de Freguesia de
Mafamude

O dia a dia é cada vez mais agitado. Não
apenas no nosso País mas no mundo em geral.
Vive-se uma época de ansiedade económica,
política e até mesmo social.

No entanto, e em especial por essa razão,
devemos mais do que nunca fazer desta Quadra
um momento de reflexão e serenidade.

Esta data deve ser para celebrarmos a
bondade e a amizade entre os humanos.

E é olhando em nosso redor que
constatamos, cada vez mais, a necessidade de
que a solidariedade não seja palavra vã.

É pois o momento certo para, a partir da
atitude de cada um de nós, renovarmos a
esperança e a vontade de contribuir para uma
sociedade melhor e mais justa, assumindo que
a comunidade será mais forte e atingirá melhor
nível de desenvolvimento, se, em conjunto,
conseguirmos encontrar o patamar ideal para
que o bem-estar esteja patente na nossa
população.

É com a esperança presente no meu
pensamento, que em nome do Executivo da
Junta de Freguesia de Mafamude, desejo um
Feliz Natal com votos de um Ano Novo, repleto
de Paz, Felicidade e Saúde.

Lídia Oliveira
Queremos que vocês continuem com esse

companheirismo e continuem nos prestigiando
com a vossa preferência e atenção, pois só
assim teremos motivos para continuar.

A nossa meta é oferecer sempre o melhor. O
nosso muito obrigado.

Aos nossos anunciantes, amigos e familiares
elevamos o nosso carinho.

Boas festas.

"Natal com Música" em Gaia

O "Natal com Música", iniciativa anual da
câmara de Gaia, conta este ano com mais de uma
dezena de concertos a realizar em diversos
equipamentos culturais, que teve início no dia 5 de
Dezembro.

Já hoje, o Auditório Municipal de Gaia acolhe o
Concerto Sinfónico, às 21h30, apresentado pela
Banda Militar do Porto e pelo Orfeão da Madalena.

A associação Concertogrosso marcará o dia
17 com o Trio de Intérpretes de Piano, Violino e
Violoncelo, pelas 21h45. No mesmo dia e à mesma
hora (21h30), o Concerto de Natal será entoado
pelo Coro do Orfeão da Madalena e pela Academia
de Música de Vilar do Paraíso, na sede do Orfeão

e na Igreja Nova de Santo Ovídio, respectivamente.
A 18 de Dezembro, o Concerto de Natal ocorre pelas
21h30, em três equipamentos distintos: na Igreja
Nova de Arcozelo, no Espaço Corpus Christi e, por
último, no Mosteiro de Grijó, onde coros como o
Per Cantare e o Per Vocalis se farão escutar. Pelas
22h, a associação recreativa de Canidelo acolhe o
concerto natalício na sua sede.

Os diversos concertos que contemplam peças
clássicas e cancioneiros populares típicos da
quadra natalícia terminam a 19 de Dezembro, no
Auditório Municipal, tendo como anfitriões a
Orquestra da Câmara de Gaia e a Orquestra
Juvenil.

'Vultos' vai encher Centro Social de Olival
A Macholatuna, a festejar 15 anos de actividade, vai levar a cabo a 7ª edição do seu festival de

tunas - o 'Vultos'.
O evento deste ano vai decorrer no auditório do Centro Social e Cultural do Olival no dia 17 de

Dezembro, pelas 21 horas, com a participação de quatro tunas a concurso: TAIPAM - Tuna Académica
do Instituto Português de Administração de Marketing (Matosinhos); Tuna de Contabilidade do Porto
- Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto; Tuna TS - Escola Superior de
Tecnologias da Saúde do Porto; e Rapazinhos Tuna - Escola Superior de Enfermagem da Cruz
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis.

Em disputa estarão os prémios de Melhor Pandeireta, Melhor Estandarte, Melhor Solista, Melhor
Instrumental, Tuna Mais Tuna e Melhor Tuna.

Além destas tunas actuará extra concurso a Macholatuna (www.macholatuna.com) e o Grupo de
Fados da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
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Rua da Regueira 76 | 4400-278 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: 227 134 666 | Telmóvel: 919 261 132

Email: joaquimpereiraauto@sapo.pt

Pré-inspecção
Chapeiro / Pintura

Pneus / Calibragem
Lavagem Int. / Ext.

Direcção e Suspenção
Electricidade

Escapes
Electrónica

Testes de motor
Lubrificação

Travões
Mecânica

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Mais de 200 idosos juntaram-se
à mesa para celebrar o Natal. E não
faltaram motivos para cantar, dançar
e sorrir. Para além de celebrarem
mais uma passagem de convívio
todos juntos, os anciãos assistiram
a momentos musicais que muito os
animaram. Também aqui, o principal
responsável pela alegria foi o Centro
Recreativo de Mafamude que com o
grupo de danças andinas e de

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

Nesta quadra em que devemos celebrar a
bondade e a amizade, não fazendo da

solidariedade uma palavra vã, o executivo
da Junta de Freguesia deseja a toda a

população um FELIZ NATAL com votos de
um ANO NOVO repleto de paz, felicidade e

saúde.

O Presidente da Junta
Fernando Lopes Vieira

Centro de Convívio de Mafamude
celebra o Natal com muita animação

ginástica arrancou sorrisos e muitas
palmas dos 'menos jovens'.

Uma das responsáveis pelo
evento foi Ana Vieira, membro da
edilidade local. Aproveitando a
presença dos utentes e do resto dos
elementos da junta, Ana Vieira
anunciou que está a trabalhar no
sentido de sensibilizar a junta para
integrar mais três actividades, no
próximo ano, no centro de convívio:

natação (hidroginástica), trabalhos
manuais (artesanato) e teatro.

O presidente mafamudense
mostrou-se disponível, de imediato,
para fazer mais um "esforço
financeiro" para dar mais estas
actividades ao centro de convívio.
Naturalmente, desde que os utentes
se mostrem com vontade para
integrar as novas valências.

Ainda no decorrer da cerimónia,
foi entregue ao Grupo Coral e Instru-
mental do centro de convívio uma
bandeira identificativa para que
possam ostentar por todo o país o
nome da instituição que represen-
tam. Esta foi a concretização de uma
promessa que o presidente da Junta
de Freguesia de Mafamude tinha feito
ao grupo.

No evento estiveram presentes

os membros do executivo liderado
por Fernando Vieira, assim como o
presidente da assembleia municipal,
César Oliveira, e a vereadora da
Acção Social, Amélia Traça. Recorde-
se que a actual vereadora ocupou até
ao último mandato a cadeira da acção
social na junta de Mafamude e, por
isso, se mostrou muito feliz por
participar nesta festa. "Estou feliz por
regressar às origens", salientou
Amélia Traça.

Festa, comida e amizade
encheram efectivamente o pavilhão
da escola secundária António Sérgio.
E assim como a época natalícia
transmite a todos nós um sentimento
de esperança, os utentes também
imbuídos nesse espírito desejam
que todos juntos possam celebrar
mais um Natal.
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Mensagens de Natal
Mário Dorminsky
Vereador do Pelouro da Cultura da
CMG

É NATAL…QUE SE LIXE A CRISE E VIVA O
BOLO-REI!

Vamos viver dentro em pouco um dos
períodos do ano que mais gosto. O Natal e tudo
o que ele envolve. Os presentes, passear pelas
ruas comerciais das cidades em vez de ir aos
centros comerciais, um sorriso nos lábios, o
esquecimento temporário das dificuldades que
vivemos no quotidiano, a árvore de Natal que
tem de se forçosamente se ter em casa, os
bolos, sem esquecer o Bolo Rei, os queijos, os
vinhos, o viver de um anoitecer mais cedo no
qual as luzes natalícias que, este ano pouco
são visíveis em Gaia, enfim "momentos" de
prazer" que culminam naquela véspera de Na-
tal e no próprio dia, no qual temos de "aguentar"
a família, e muitas vezes, aqueles que já não
vemos…desde ano anterior.

Mas o Natal é tempo de solidariedade. De
saber dar. De Cultura.

A todos os amigos e amigas (ou vice versa)
do Noticias de Gaia e a todos os Gaienses um
abraço amigo e desejos de uma Festas Felizes.

José Carlos Cidade
Presidente PS Madalena

Neste Natal, deixe a "magia" tomar conta da
sua família e envolva todos com o poder da
União e da Esperança.

Abra os olhos para novos projectos e
transforme esta noite numa grande festa,
permitindo que a Alegria contagie todos e a
Felicidade esteja presente ao longo de todo o
ano vindouro.

Um Santo e Feliz Natal!

OFICINA
Rua de S. Pedro, 134
VILAR DO PARAÍSO
4405-809 V. N. DE GAIA

Joaquim da
Rocha Costa

TELEFONE/FAX: 22 7117395
TELEMÓVEL: 91 753 21 66

Encarrega-se de todos os Serviços
de CARPINTARIA e PARQUETES

para Construção Civil e Móveis de Cozinha

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

R. 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

Feliz Natal a
Clientes e
Amigos

Amanhã há festa na
Academia Sénior

O Ginásio Clube de
Mafamude recebe,
amanhã, a festa de Natal
da Academia Sénior de
Gaia.

Os 350 alunos da
escola vão assistir a
momentos bem
animados. Poesia, dança,
coro e folclore são motivos
que asseguram a festa
natalícia.

No final, os
participantes irão
desfrutar de um Porto de
Honra para terminar a
iniciativa.

O evento vai contar
com a presença da
vereadora da Acção So-
cial, Amélia Traça, o
presidente da empresa municipal Gaianima,
Nelson Cardoso, assim como o provedor da Santa

Casa da Misericórdia de Gaia, Joaquim Vaz, entre
outros.

Famílias da Serra do Pilar
realojadas

Como vem sendo habitual de há uns anos a esta parte, a câmara de Gaia entregou chaves
de novas habitações a famílias do concelho. Este ano, 13 foram as contempladas, todas elas
oriundas da escarpa da Serra do Pilar, um local que mereceu enorme discussão política nos
últimos anos, concretamente devido às demolições pretendidas.

"A atribuição destas casas a estas famílias tem uma importância acrescida, uma vez que
se insere na reconversão urbanística e na reabilitação urbana da escarpa da Serra do Pilar. O
sentido de responsabilidade de todas estas famílias, que aceitaram de bom grado a mudança
de casa, é que tornou possível a concretização deste objectivo", lembrou o vereador Firmino
Pereira.

Nota para o facto de o realojamento destas famílias não se limitar à freguesia de origem.
Isto porque, além de D. Manuel Clemente (Santa Marinha), os visados irão ocupar habitações
nos empreendimentos sociais de Monte Grande e Vila d'Este (Vilar de Andorinho), Dr. Mota
Amaral (Arcozelo) e Alberto Martins Andrade (S. Félix da Marinha).
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FUNERÁRIA HORA, LDA.

Funerais
Trasladações p/todo País e Estrangeiro

Cremações
Artigos Religiosos

Serviço Permanente

SEDE: Coimbrões:

Telef. / Fax: 227 724 436
Tml: 919 454 166
RUA AUGUSTO GOMES, 72

4400-028 VILA NOVA DE GAIA

RESIDÊNCIA/ARMAZÉM:
Rua Barão do Corvo, 67

4400-039 VILA NOVA DE GAIA
Telef. 223 704 245

FILIAL:
Rua S. João, 89 - Canelas

Telef. 227 137 126

email: hora@vizzavi.pt

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

Boas Festas

Feliz Natal a Clientes
e Amigos

Travessa do Pereirinho, 106 — Telefone e Fax: 227 622 775
GULPILHARES  –  4405-688 VILA NOVA DE GAIA

Alcino Pinto Martins
Reparações Gerais

em Automóveis
com Estação de Serviço Boas Festas a

clientes e amigos

Mensagens comunistas voltam ao mural
do Centro de Trabalho

O "comportamento ilegal, anti-democrático e
inaceitável da Câmara de Gaia" foi apenas mais
um motivo que levou os comunistas a 'renovarem'
o mural do Centro de Trabalho, bem no coração
da Avenida da República.

Segundo o PCP, tem sido política camarária a
retirada de cartazes "sistematicamente" alusivos
ao partido. Para além de "ilegal", "esta retirada é
efectuada por trabalhadores da SUMA, com
indicação expressa da autarquia, facto confirmado
pelos próprios trabalhadores quando confrontados
por activistas do PCP", explicam.

E exemplificam: "Ainda ontem, a SUMA retirou
da Avenida da República um cartaz do PCP, que
denuncia o aumento escandaloso na factura da
água a que a população de Gaia vai ser sujeita.
Dias antes, e por várias vezes, foi retirado o cartaz
que saudava os resultados alcançados na Greve
Geral. Durante o processo de preparação da Greve,
foi contínua e meticulosamente retirada toda a pro-
paganda do PCP e do movimento sindical que
apelava à participação naquela que viria a ser a
maior jornada de luta realizada pelos trabalhadores
em Portugal". Mais, segundo os comunistas,
"chegou-se ao caricato de ser mandado pintar, pela
câmara municipal, o apelo à Greve que estava
escrito no muro da sede".

PCP acusa câmara de retirar cartazes

Esta pintura, levada a cabo por militantes, serve
para demonstrar que vão continuar a levar a cabo
as acções partidárias, mesmo com estas
contrariedades. O conteúdo é uma "homenagem
à persistência e à entrega de gerações e gerações
de comunistas, na luta por uma sociedade mais
justa".

No próximo dia 18 de Dezembro, o secretário-
geral do partido, Jerónimo de Sousa, vem a Gaia
numa acção de campanha para as próximas
presidenciais, juntando-se aos militantes durante
um almoço na escola do Freixieiro, em Oliveira do
Douro, e que tem como pano de fundo a
candidatura de Francisco Lopes..

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
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Feliz Natal a Clientes e Amigos

REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

    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

Feliz Natal a Clientes
e Amigos

Junta de Freguesia

CANELAS
Rua Delfim Lima, 1881

4410-227 Canelas
VILA NOVA DE GAIA

Tel.: 227 114 857
Fax: 227 160 817

geral@jfcanelas.pt

Pulmão verde de Gaia
Boas Festas a toda comunidade

Mensagens de Natal
Óscar Amorim
O Natal não é preocupação.
O Natal não é stress.
O Natal não é vício desenfreado de

Presentes.
Porque se o fosse, não me apeteceria exaltá-

lo, recebê-lo no coração e amá-lo .
O Natal é, isso sim, o nascimento de novos

sentimentos, de novos sonhos, que alimentam
e preenchem o espaço que separa um Natal do
outro.

O Natal é também o reavivar de sonhos
adormecidos que as nossas mentes revoltas vão
suportando e acumulando durante todo o ano.

É-nos por isso cada vez mais necessário
viver e partilhar o verdadeiro Natal. E de que
forma?

Parando, Reflectindo e Projectando.
Parar, quando o ritmo de vida se nos

apresenta a uma velocidade estonteante, não é
tarefa fácil.

Reflectir quando a paragem é brusca e o
recomeço vem logo a seguir, também é
extraordinariamente difícil.

Projectar, neste pequeno espaço, que separa
a paragem do recomeço, não permitindo uma
verdadeira concentração, nem tempo suficiente
para a sua encubação, é no mínimo violento.

Este conjunto de dificuldades, esta
congregação de sentimentos, esta busca
incessante de prazeres genuínos, condutores
autênticos para a verdadeira felicidade, são as
razões primeiras para que o meu grito seja de
júbilo,

Viva o Natal
Um obrigado pela oportunidade de

proporcionarem aos vossos leitores uma
pequena reflexão sobre esta época. Isto é um
serviço extraordinário que prestam às
populações, e que sempre vos caracterizou. Um
BOM NATAL para todos.

No passado dia 26 de Novembro realizou-se
no auditório da Junta de Freguesia de Pedroso,
espaço gentilmente cedido pelo presidente
pedrosense António Tavares, a tomada de posse
do Grupo Motard Lobo e Companhia Gaia para o
biénio 2011/2012.

Estiveram presentes o representante do
município de Gaia e da Gaianima, Fernando
Duarte, o representante dos bombeiros,
instituições e associados.

O presidente da assembleia eleito, Armindo
Alves, deu a palavra ao presidente do Grupo Motard
onde este referiu que a instituição vai continuar a
apoiar sempre que seja solicitada. Apelou também
aos presentes o apoio de uma nova sede para o
Grupo Motard e agradeceu a todos pela presença
e colaboração.

O autarca local referiu que o "Grupo Motard é
importante para a freguesia e que esta irá continuar
a apoiar o grupo, como tem vindo a fazer. Quanto
ao futuro da nova sede, os trabalhos das piscinas
estão previstos para o terceiro  trimestre de 2011 e
certamente o Grupo Motard não irá ficar sem tecto,
nas instalações do Complexo terão um espaço
para os acolher".

Fernando Duarte interveio, referindo como as
instituições são importantes para o município e
que este tem grande respeito por todas elas.
Garantiu que o presidente da câmara de Gaia "não

Grupo Motard Lobo e
Companhia Gaia toma posse

irá deixar o Grupo Motard Lobo sem tecto",
acrescentou também que muitas instituições
centenárias deveriam seguir o exemplo do Grupo
Motard Lobo e Companhia Gaia.

Por fim, Armindo Alves deu por encerrada a
tomada de posse, revelando assim os novos
corpos do Grupo Lobo.

Presidente Assembleia Geral - Armindo Alves
Vice-Presidente - Manuel Moreira
Vogal - José Joaquim

Presidente Conselho Fiscal - José António
Vice-Presidente - Fernando Costa
Relator - Carlos Alberto

Direcção
 Presidente - Júlio Costa
Vice Presidente - Afonso Carlos
Secretário - José Manuel
Tesoureiro - Carlos Manuel
Vogal - João Pinto
Vogal - Helder Filipe
Vogal - António Joaquim
Vogal - José Domingos
Vogal - Pedro Miguel
Vogal - Filipe André
Vogal - Tomé Guimarães
Vogal - Maria Manuela
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Corantes e Pigmentos
Produtos Auxiliares

Produtos para Estamparia

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

Centro de Diagnóstico Médico
Dr. Lúcio Coelho

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

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

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Boas
Festas a
clientes

e
amigos

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
Feliz

Natal a
Clientes
e Amigos

REPARAÇÕES EM AUTOMÓVEIS

HENRIQUE JOSÉ FRANÇA, LDA
ESPECIALIZADO EM BATE-CHAPAS,

PINTURA E MECÂNICA
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS

NOVOS E USADOS

RUA COVINHA, 98 - 4415-206 PEDROSO - TELEFONE: 22 782 22 54

Boas Festas a
clientes

e amigos

Corpus Christi
premiado

Intervenção no imóvel mereceu distinção referente à
Reabilitação Isolada de Imóveis

A reabilitação do Convento Cor-
pus Christi foi distinguida pelo Instituto
de Habitação e Reabilitação Urbana
(IHRU). O prémio referente à
vertente de Reabilitação Isolada de
Imóveis de 2010 foi entregue em
Lisboa ao vice-presidente da câmara
de Gaia.

"Esta é uma obra que tem uma
história particularmente feliz para o
Estado e para o património
português, até porque trata-se de um
espaço que estava em decadência e
ruína absoluta", afirmou Marco António
Costa. "O Estado não trata bem do
seu património, fruto das inúmeras
funções e responsabilidades que
tem.  Assim, as parcerias entre os
municípios e o Estado, em matéria
de reabilitação, são sempre de
sucesso. Por isso, é muito gratificante
verificar que o trabalho desenvolvido
ao longo dos últimos anos é
merecedor de reconhecimento
público", completou.

A cerimónia, realizada no último dia
3, contou com a presença da ministra
e secretária de Estado do Ambiente,

do Ordenamento do Território e das
Cidades, Dulce Pássaro e Fernanda
do Carmo, respectivamente, bem
como do presidente do IHRU,
António Mendes Batista.

Recorde-se que o Convento Cor-
pus Christi, situado no Largo de
Aljubarrota, no Centro Histórico, data
de 1345 e que as obras de
reabilitação resultam de um acordo
feito, em 2002 entre a autarquia e o
Ministério da Justiça, que cedeu o
espaço por um período de 30 anos.

Cerca de 3,6 milhões de euros,
dos quais 2,1 milhões pagos pela
Câmara de Gaia e o restante através
do III Quadro Comunitário de Apoio
e do QREN, foi o valor gasto nos
trabalhos.

A reabilitação, executada  pelo
construtor Augusto Ferreira Oliveira e
Cª Lda., sob a coordenação da
arquitecta Cristina Costa, abrangeu
não só a parte monumental,
nomeadamente a capela e o coro alto,
mas também a área não monumental,
onde se encontra actualmente
instalada a empresa municipal Gaiurb.

Filomena Martins
expõe "Paletas e

Pinceladas"
A Casa Munici-

pal da Juventude
de Gaia recebe,
desde o início do
mês, a exposição
de pintura de
Filomena Martins.

"Paletas e
Pinceladas" é a
primeira mostra dos
trabalhos desta
a u t o d i d a c t a
gaiense, que junta
neste espaço
público de Gaia 27
quadros a óleo e acrílico, entre
paisagens e janelas antigas. São as
primeiras pinturas de uma amante da
arte, discípula do reputado artista
plástico Armando Aguiar.

Filomena Martins tem 52 anos.
Desde a adolescência que nutre grande
paixão pelas artes e, em particular, pela
pintura. Apesar de pretender seguir
Belas Artes, acabou por completar
formação em Línguas Germânicas. Há
pouco mais de um ano, resolveu retomar
a velha paixão pelos pincéis, e agarrou

com unhas e dentes uma acção de
formação de pintura, que a fez abraçar a
arte, como fuga criativa ao quotidiano.

Os primeiros trabalhos desta
autodidacta (com ajuda do artista
Armando Aguiar) são agora expostos
em "Paletas e Pinceladas".

A mostra fica patente na Casa da
Juventude de Gaia, na Rua Marquês
Sá da Bandeira, n.º 571 (próximo do
Largo Soares dos Reis), de segunda
a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e
das 14h30 às 18h00.
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Mensagens de Natal

Eduardo Vítor Rodrigues
Presidente PS Gaia e Vereador CMG

O Natal e o Ano Novo deixam-nos um espaço
suplementar para a reflexão sobre as
circunstâncias em que se constrói a nossa
sociedade e o nosso concelho. É tempo de
avaliação e tempo para refundar as nossas
esperanças e os nossos projectos individuais
e colectivos. O meu desejo é que 2011 seja um
ano de renovados sucessos para o Jornal e
para os Gaienses, certos do empenho do meu
empenho e do empenho do PS Gaia em
contribuir para um concelho mais justo e
fraterno.

Feliz Natal e Próspero Ano de 2011

Trilab - Projecto, Fabrico e Montagem
de Laboratórios, Unipessoal Lda

NATAL DE 2010
Mais PAZ no mundo.
Menos GANÂNCIA ente os HOMENS
E para o nosso Concelho menos

DEMAGOGIA e ouçam mais os seus
HABITANTES.

Pedro Neves de Sousa
Líder da Bancada do PSD na
Assembleia Municipal de Gaia

Natal é sinónimo de paz, harmonia,
generosidade, esperança e fé.

Daí que me agrade o adágio popular de que
"o Natal deveria ser celebrado todos os dias!".

Continuo a acreditar que se todos
contribuirmos com pequenas porções de
bondade, de solidariedade, de compreensão e
de tolerância junto da nossa família e dos
nossos amigos, iremos seguramente construir
um mundo melhor!

Em nome dos deputados municipais do
PSD/Gaia, desejo um feliz Natal a todos os
leitores e colaboradores do NG!!!

Jorge Vicente, Fri-luso
Caros amigos e colegas
 Agradeço e retribuo com os meus melhores

votos de Boas Festas,  e que tenham um Ano
Novo de 2011 muito próspero.

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
«CAPITAL DO VINHO DO PORTO»

Rua Cândido dos Reis, 545
4400-075 VILA NOVA DE GAIA

Telef.: 22 374 67 20
Fax: 22 374 67 29

Cemitério: 223 751 049

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

Bom Natal e um Ano Novo cheio
de Paz, Saúde e Prosperidade a

todos os gaienses e em especial à
comunidade de Santa Marinha

Prémios do
'Objectiva'mente
Gaia' entregues

Cerca de 300 trabalhos de 42 fotógrafos
entraram a concurso. Imagens podem
ser vistas no Posto de Turismo do
concelho

José Costa Pinto foi o grande vencedor do
"Objectiva'mente Gaia’. A terceira edição do concurso
fotográfico premiou a imagem intitulada "Como
Antigamente", captada na Senhora da Saúde, com uma
vale de 1200 euros em compras na FNAC.

Market One
inaugurado em

Canelas
Projecto da Aransa ascende os 7,5
milhões de euros. Grupo espanhol
adianta que pretende continuar a investir
em Gaia

O Centro Empresarial Market One já foi inaugurado.
O mais recente pólo de negócios do concelho, situado
na freguesia de Canelas, nasceu de uma parceria feita
entre a câmara de Gaia e o grupo Aransa.

Destinado à indústria, comércio e serviços, o
espaço é composto por lojas e armazéns, tendo
estacionamento e bons acessos à A29. O valor do
investimento supera os 7,5 milhões de euros e, até
ao momento, conta com cerca de 70% das unidades
vendidas. Este centro vai criar 150 postos de
trabalho directos e 50 indirectos.

"A abertura deste espaço constitui mais uma prova
de que há investidores que acreditam em Portugal e
em Gaia. É mais uma intervenção neste pequeno pólo
industrial de Canelas, que vem ajudar a melhorar as
acessibilidades rodoviárias e vem dotar o concelho
de mais infra-estruturas fundamentais para o bem-estar
da população", referiu o vice-presidente da câmara.

"Continuamos a fomentar a persistência, a
determinação dos agentes políticos, a vontade
empreendedora e o espírito inquieto. Queremos dar
exemplos ao país de como se combate esta crise",
concluiu Marco António Costa.

Já o vice-presidente do grupo investidor espanhol
abordou o projecto Market One e deixou claro que é
intenção da Aransa abrir outro espaço de negócios no
concelho.

"Este projecto proporciona um novo impulso
económico à zona de Canelas, além de contribuir para
o melhoramento das acessibilidades. Gaia é um
concelho em franco desenvolvimento e com
perspectivas de futuro", sublinhou Jose Miguel
Arambarri.

Este ano subordinado ao tema "Espaços Verdes", o
concurso destacou ainda, no segundo lugar, o trabalho
de António Alves Tedim ("Linhas de Descanso", tirada no
Jardim Soares dos Reis) e outro de Francisco José S.
Costa Pinto, que se ficou pelo terceiro posto ("Folha",
registada no Trilho do Rio Febros).

O ‘Objectiva'mente Gaia’ contou com a participação
de 42 fotógrafos, com cerca de 300 fotografias a con-
curso, onde em destaque estiveram as zonas naturais de
excelência, como são exemplo o Jardim Soares dos Reis,
Parque da Lavandeira, Trilho do Rio Febros, Senhora da
Saúde e Estuário do Rio Douro.

"Penso que este concurso foi uma excelente forma
de promover o convívio, além de desejarmos que as
pessoas fossem ao encontro do interior do concelho,
que é fundamental no enorme território de Vila Nova de
Gaia", referiu o vereador do Turismo, Mário Fontemanha,
durante a cerimónia de entrega de prémios, onde
aproveitou para opinar sobre os "notáveis" trabalhos
apresentados.

Todas as fotografias podem ser vistas no Posto de
Turismo de Gaia até ao próximo dia 15 de Janeiro. O
espaço da exposição está aberto de segunda a sexta-
feira, das 10h00 às 18h00, e aos sábados, das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00.
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Rua Cândido dos Reis, 416 - 4400-070 V. N. de Gaia   *  Telf. 22 371 87 76

O Maior Coleccionador de
Balanças (do Mundo) e da
Electrocerâmica do Candal

MANUEL CORREIA
A N T I G U I D A D E S

Feliz Natal a Clientes e Amigos

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.

Rua Conselheiro Veloso Cruz 284 a 308
4400-092 VILA NOVA DE GAIA

Telefs. 223 793 615 | 223 793 702 | Fax 223 706 519
Telem. 919 798 081 | Email: f.alves@sapo.pt

Feliz Natal a Clientes e Amigos

JUNTA DE FREGUESIA DE
VILAR DE ANDORINHO

Praceta Escultor Alves Sousa l VILAR DE ANDORINHO l 4430-392 V. N. GAIA  l Telefone: 227 820 631 l Fax: 227 836 629

Bom Natal e um Ano Novo
cheio de Paz, Saúde e

Prosperidade a todos os
gaienses e em especial à

comunidade de Vilar de
Andorinho

Associação de Defesa
da Praia da Madalena

celebra 21 anos
A Associação de Defesa da Praia da Madalena - ADPM comemorou, no

último dia 7 de Dezembro, o 21.º aniversário. Ao fim de mais de duas décadas
de existência,  os objectivos estatutários continuam actuais, visando sobretudo
intervir na defesa do património natural que constitui a Praia da Madalena e
na defesa do ambiente, em geral.

Nesse sentido, a actual direcção felicitou especialmente os sócios fundadores
desta associação - Fernando Ribeiro, João Duarte e Albino Nito -, que muito
contribuíram para a defesa do ambiente e dos interesses estatutários.

Importante é continuar a divulgar o serviço  "SOS AMBIENTE", destinado a
receber denúncias de situações que violem a legislação ambiental, quer ao nivel de
participação ambiental, quer urbanística do concelho de Vila Nova de Gaia, entre
outros municípios. Para esse efeito basta endereçar uma carta com a situação que
pretende denunciar e respectiva localização, sempre que possível acompanhada
com fotografias, para a Sede da ADPM, A/C SOS Ambiente - sita na Rua António
Francisco de Sousa n.º 491 - Madalena - 4405-726 Vila Nova de Gaia. Email:
adpmadalenavng@gmail.com ou no site www.adpmadalena.com

A partir do momento em que é recebida denúncia e após analisar as informações
enviadas, e se necessário complementá-las, de forma a determinar se houve ou
não infracção, o serviço "SOS Ambiente" procura utilizar os instrumentos jurídicos
ao dispor das Organizações Não Governamentais de Ambiente para prevenir ou
tentar solucionar danos ao ambiente e ao ordenamento do território. Alguns
exemplos de infracção ambiental: lançamento de efluentes sem tratamento; queimas
de resíduos a céu aberto; depósitos de resíduos perigosos, etc...

Por agora continua a campanha de angariação de novos associados, estando
estes isentos de jóia se realizarem a sua inscrição através da homepage da ADPM.
Apesar dos tempos que se vivemos são de contenção de despesas, é importante
que todos apoiem esta causa.

Campanha de Brinquedos e
alimentos foi um sucesso
É já no próximo sábado que termina a Campanha de Recolha de Brinquedos

& Alimentos organizada pelo núcleo do PSD de Valadares. Esta acção tem como
principal propósito reunir o maior número de brinquedos e alimentos para entregar
à Associação Protectora da Criança de Valadares, precisamente no dia 18 de
Dezembro.

"O PSD de Valadares decidiu focalizar o seu esforço e o esforço de todos
os valadarenses, para com esta associação, que pela conjectura actual tem
vindo a ser severamente penalizada pelos cortes sucessivos que este governo
tem promovido na Segurança Social e nos respectivos apoios às instituições
de solidariedade social, debatendo-se assim, neste caso particular, com o
esforço megalómano de manter uma estrutura pesada que possui mais de
30 crianças", explicou o presidente da comissão política do núcleo laranja.

Nuno Mota Soares admite que "muitas outras instituições seriam merecedoras
da nossa total entrega", no entanto este ano o esforço foi direccionado para com
esta associação.

A iniciativa de solidariedade angariou mais de uma tonelada de alimentos e
centena e meia de brinquedos que irá tornar o Natal de algumas crianças e famílias
repleto de sorrisos.

"Quando os responsáveis políticos usam a sua responsabilidade civil de uma
forma assertiva e com vontade de unificar a sociedade por um bem maior, surge
uma campanha como esta, levada a cabo pela primeira vez, pelo PSD Valadares",
refere o social-democrata.

"Grande, é a única palavra que possuo para adjectivar a solidariedade
dos valadarenses nesta campanha promovida pelo PSD", termina Nuno Mota
Soares.
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M E D I A Ç Ã O   I M O B I L I Á R I A

Licença AMI n.º 7695

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

www.bestopcao.com

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

seu imóvelseu imóvelseu imóvelseu imóvelseu imóvel

Apartamentos - Armazéns/Lojas
Escritórios - Moradias

Terrenos/Quintas

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

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

Consulte-nos e faça a sua melhor opção!

HELDER
PEDROSA

REPARAÇÕES     ELÉCTRICAS     E
ELECTRÓNICAS     EM     AUTOMÓVEIS

REPROGRAMAÇÃO      CENTRALINAS

RÁDIOS    *    ALARMES    *    BATERIAS

MECÂNICA

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

Email: hp.soundpower@iol.pt

Boas Festas a Clientes e Amigos

Boas Festas a clientes e amigos

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

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

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

S. Félix Marinha
telef: 227 534 541

www.casaganilho.com
geral@casaganilho.com

Mensagens de Natal
Luís Filipe Menezes
Presidente Câmara Municipal de Gaia

"Quero desejar aos leitores do “Notícias de
Gaia” os mais sinceros votos de um Feliz Natal,
e de um próspero Ano Novo. Faço votos de que
ressalve o espírito de família, que impere a
concórdia e a partilha durante este período.

Que o Natal seja cada vez mais um espaço
de proximidade entre todos. Nesta época,
aproveitemos para trocar ideias e ajudarmo-nos
mutuamente na conquista dos nossos
objectivos.

Da nossa parte, podem contar connosco. O
ano de 2010 trará boas notícias para os
gaienses. O desenvolvimento vai continuar."

Fátima Gonçalves
Vilar do Andorinho, Gaia
Espero que este seja o Natal mais solidário

de sempre. Fico muito preocupada por ver que,
cada vez mais, há desemprego, fome e
vergonha escondida entre os portugueses. É
altura de ajudar quem menos pode. E esta ajuda
bem pode começar pelos que mais podem: os
senhores da banca. Por que não cederem
apenas 1% dos prémios de fim de ano e não
ficarem à espera que os que ganham apenas
500 euros por mês o façam? Esta, sim, é a
verdadeira vergonha nacional. A todos um Feliz
Natal. E que 2010 traga a paz necessária para a
humanidade crescer com mais igualdade.

A Galeria Comercial da Bela Vista, junto ao Hotel
Meliá, foi palco, este fim-de-semana, da realização da
terceira edição da Feira de Artesanato Urbano. Trata-
se de uma mostra onde participaram 50 artesãos com
artigos exclusivamente artesanais.

"Pode-se encontrar um leque variado de
artesanato, desde os trabalhos em cera, feltro, lãs,
bijutaria, decoupagem, pintura em madeira, em vidro,
tecido, trabalhos com materiais reciclados, esculturas
com talheres, vidro fusão, crochet, trabalhos em pele,
etc.", afirma Conceição Carvalho.

"A finalidade em fazer esta feira nesta altura é o
criar o habito nas pessoas de começarem a investir
um bocadinho mais no que se pode fazer, usando as
mãos e até mesmo incentivar as pessoas a criar gosto
para fazerem elas mesmas coisas que nem sequer
imaginam serem capazes de fazer", acrescenta.

Feira de Artesanato
Urbano decorre em Gaia

Galeria Comercial
da Bela Vista
recebeu, este fim-
de-semana,
trabalhos de 50
artesãos. Mostra
surgiu para
despertar inter-
esse na
população e
ajudar os
praticantes
nacionais de Kin-
Ball

Ainda segundo Conceição Carvalho, além de pre-
tender "dar a conhecer o trabalho urbano" do concelho,
a mostra surgiu igualmente com o objectivo de "apoiar
a selecção portuguesa de Kin-Ball e suportar as
despesas dos atletas em deslocações ao estrangeiro".

O Kin-Ball é uma modalidade nova no nosso país,
mas existe desde 1987, quando Mário Demers, pro-
fessor canadiano de educação física, o inventou. As
regras do jogo (disputado por três equipas,
compostas por quatro elementos, num campo de
20mx20m) estão orientadas para promover valores
como o "fair-play", o espírito de equipa, a
competitividade e punir atitudes de desrespeito para
com adversários e árbitros.

Para ver como decorreram as edições da Feira de
Artesanato Urbano, pode visitar a seguinte morada
eletrónica: www.feiradagaleria.blogspot.com.
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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

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

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

* COFRES POR MEDIDA *
* REPARAÇÃO *
* ABERTURA*

* PORTAS FORTES POR MEDIDA*

Boas Festas a clientes e amigos

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Boas Festas a clientes e amigos

Reviver da tradição
na Madalena

No passado dia 1 de Dezembro, o Lar José Tavares Bastos e a freguesia da
Madalena ficaram mais iluminados. A Junta de Freguesia da Madalena associou-se
à Misericórdia de Gaia para iluminar a Araucária, presente no Lar José Tavares
Bastos e que é visível em quase toda a freguesia.

Em visita à Misericórdia de Gaia, D. Manuel Clemente reconheceu de imediato
a árvore Araucária, que chama a atenção de quem entra no Lar José Tavares
Bastos, na Madalena, com mais de 30 metros de altura.

A vontade de reviver a tradição na Madalena de ver esta árvore iluminada, na
altura do Natal, fez com que a junta de freguesia e a mesa administrativa da
Misericórdia de Gaia reunissem esforços, tendo recebido a oferta da ornamentação
da árvore da empresa LEKIP. Lda.

O provedor da Misericórdia de Gaia, Joaquim Vaz, agradeceu ao executivo da
Junta de Freguesia da Madalena e ao sócio-gerente da LEKIP, Arnaldo Pinto, "o
gesto altruísta que estas entidades tiveram para com a instituição". "Com esta
iniciativa, os utentes deste lar vêem agora novas luzes: das janelas dos quartos e
do íntimo, do qual trespassa uma ténue saudade das vidas", reiterou.

No momento de se fazer 'luz' estiveram presentes o provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, elementos da mesa administrativa, o
presidente da junta de freguesia da Madalena, o proprietário da LEKIP. Lda, entre
outras entidades. As noites no Lar Tavares Bastos e na freguesia da Madalena
estão agora mais reluzentes.

Leopoldina de visita
ao Continente

Está aí a
Leopoldina. E com ela
a garantia de momentos
bem divertidos e
animados. Amanhã a
colorida 'avestruz' vai
voar até ao continente
de ArrábidaShopping.
Durante a visita, os
visitantes vão assistir a
um mini-concerto que
vai dar a conhecer
alguns dos temas do
CD da Missão Sorriso
2010.

As actuações terão
lugar  das 11h00 às
12h00, das 15h00 às
16h00 e das 19h00 às
20h00. Já no sábado, a heroína vai
chegar ao GaiaShopping. Também
aqui os visitantes vao conhecer os temas
da Missão Sorriso 2010, com um horário
semelhante.

Todas as crianças estão convidadas
a participar neste concerto e a conhecer
a sua heroína favorita.

O CD está repleto de memórias
transmitidas ao longo dos anos de pais
para filhos. Estes clássicos foram agora

adaptados e interpretados por
reconhecidos artistas portugueses como
os Xutos & Pontapés, Pedro
Abrunhosa, Ana Moura, Deolinda, David
Fonseca, Rita RedShoes, Tiago
Bettencourt, entre outros. "O Fungágá
da Bicharada", "Foi na loja do Mestre
André",  "A Machadinha" e "Eu perdi o
Dó da Minha Viola" são algumas das
músicas infantis que podem ser
relembradas com este cd.
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FABRICAMOS

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

EXECUTAMOS

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

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

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

JAYME DA COSTA
Mecânica e Electricidade, S.A.

COM  A  ELECTRICIDADE  EM  PORTUGAL  DESDE  1916 www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

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

VILA NOVA DE GAIA
Telef. / Fax: 227 111 112

Comercialização de Sucatas
Ferrosas e não Ferrosas

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Mensagens de Natal

Carlos Albuquerque
Vancouver, Canadá

Agradeço a oportunidade dada pelo Notícias
de Gaia para deixar aqui uma mensagem de
Boas Festas. Desejo a todos os gaienses e
demais portugueses um Santo Natal, na
esperança de que os dias de 2011 sejam
melhores do que os que estamos a viver.
Parabéns a este jornal por ser o único daí que
permite a interação, pelas redes sociais, com
os leitores e que faz com que, todos os dias,
consiga ver em tempo real as notícias da minha
terra e me permite deixar uma aqui uma palavra
de saudade.

João Silva
Santa Marinha, Gaia

Por esta ser a época mais mágica do ano,
aproveitemos a mesma para, junto da família,
vivermos em felicidade. É importante que a
tradição não acabe e que a cumplicidade
persista entre a população. Desejo a todos um
Bom Natal, aqui em especial a toda a equipa do
Notícias de Gaia.

Fernando Andrade
Presidente J F Canidelo
Um Natal de Esperança…

Numa época de incertezas quanto ao futuro,
onde as dificuldades são de todos sobejamente
conhecidas, sobretudo para os mais
desfavorecidos, aproveito esta oportunidade para
desejar a todos os gaienses e, em especial, aos
canidelenses, bem como às Instituições, um Natal
pleno de fraternidade, com muito calor humano e
que 2011 seja, finalmente, o ano da mudança e da
concretização dos Vossos projectos, individuais e
colectivos.

Da minha parte tudo farei para que o espírito
natalício perdure por 365 dias.

Natal mais social em Gaia
Cerca de três mil bolos-

reis vão ser distribuidos a
todas as famílias residentes
nos empreendimentos
sociais. Este é o ponto alto
das actividades de Natal
promovidas pela GaiaSocial.

Concursos, idas ao cin-
ema, troca de prendas,
distribuição de cabazes,
encontro de coros,
espectáculos de animação,
são algumas das iniciativas
que irão preencher a quadra
natalícia de todos os
munícipes que ocupam o
parque habitacional de Gaia.

A quadra natalícia foi
também assinalada com a
realização do habitual con-
curso "Melhor Entrada de Na-
tal" que, no dia 15 de
Dezembro, avaliou e premiou as melhores entradas
decoradas com motivos alusivos ao Natal nos
empreendimentos Padre Américo, em Canelas, e
Eusébio da Silva Ferreira, em Serzedo. No dia 22 de
Dezembro será a vez de distinguir a melhor entrada
concorrente do empreendimento de S. Félix da
Marinha.

Ainda no dia 15, alguns jovens que frequentam o
Centro de Atendimento a Jovens do
empreendimento social D. Armindo Lopes Coelho,
em Olival, experimentaram, em colaboração com a
Legião da Boa Vontade, ser voluntários por uma tarde,
contribuindo para a organização e entrega de cabazes
de Natal às pessoas mais desfavorecidas.

Em Vila d'Este, o Natal da GaiaSocial será
celebrado, no âmbito da Agência de Desenvolvimento
Local, através de um "Encontro de Coros" que terá
lugar ao final da tarde de 17 de Dezembro, ao ar livre,
junto ao lago que medeia o pavilhão e piscinas
municipais.

Entretanto, mais de 100 crianças com idades
compreendidas entre os seis e os dez anos serão
presenteadas, no dia 20 de Dezembro, com uma ida
ao cinema, no teatro Cine-Brazão, em Valadares, para
assistir ao filme "Como treinar o seu dragão". A história
concebida pelo estúdio criador de "Shrek" é passada

num mundo lendário de Vikings musculosos e de
dragões selvagens, baseada no livro de Cressida
Cowel.

Nos dias 20, 23, 27 e 30 de Dezembro serão
realizadas actividades alusivas à quadra natalícia no
espaço Eu.Jovem, contemplando os jovens
residentes nos três empreendimentos sociais de
Canidelo. Desde a criação de decoração de Natal com
material reutilizado à sessão de cinema, esta iniciativa
visa promover uma ocupação lúdica das férias escolares
de Natal.

No âmbito do projecto Espaço Geração Plural,
em curso no empreendimento social D. Manuel Mar-
tins, em Oliveira do Douro, será realizado um lanche-
convívio no dia 21 de Dezembro, animado por karaoke
e músicas natalícias. Nesta mesma tarde, será feita a
habitual troca de prendas de Natal, em pequenas
xícaras de chá que cada munícipe modelou em barro
e ornamentou durante a tarde de 14 de Dezembro.

Todos os anos, a GaiaSocial partilha a celebração
do Natal com todos os munícipes residentes nos
empreendimentos sociais, proporcionando momentos
únicos de solidariedade e convívio, promovendo as
boas relações de vizinhança e os laços de amizade, e
reforçando as preocupações com a coesão social e o
bem-estar de todas as famílias.
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Rua do Corvo, 639
4410-439  ARCOZELO VNGaia

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

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

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

Telemoveis
919 775 525 | 919 775 526

919 775 529

Email: placo@net.novis.pt

FUNERAIS - TRANSLADAÇÕES -
CREMAÇÕES

para o país e estrangeiro
ARCOZELO - GAIA

FUNERÁRIA DE J. GOMES, LDA.

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

Boas Festas

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

Boas Festas
a clientes e amigos

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Hospital de Gaia angaria fundos para obras
Ao todo foram 2500 euros de

donativos, entre roupinhas e
acessórios, que algumas figuras
públicas distribuíram aos serviços de
Neonatologia, Obstetrícia e Pediatria do
Centro Hospitalar Gaia/Espinho, que
tinham a lotação completamente
esgotada neste dia: 34 em Obstetrícia,
20 em Neonatologia e 16 em Pediatria.

Cedidos solidariamente pelo
Centro Empresarial da Lionesa, os
presentes destinam-se a melhorar o
Natal dos utentes da Unidade e a
permitir criar uma bolsa de peças para
os muitos casos de necessidade a que
os serviços têm que responder
diariamente. Sónia Araújo, Hélder Reis
e Olga Diegues juntaram-se a esta causa
para demonstrar à sociedade civil que a
melhoria das condições de prestação
dos cuidados de saúde depende de
todos. A visita teve um motivo maior:
dar as conhecer as necessidades dos
Serviços de Obstetrícia e Ginecologia
que carecem de rápida intervenção.
Enquanto o novo hospital não chega, é
lançado um apelo à sociedade civil para
apoio para as respostas mais
prementes.

A administração do Centro
Hospitalar Gaia/Espinho vai iniciar uma
campanha de sensibilização para
angariação de apoios junto da
sociedade civil para a remodelação
dos Serviços de Obstetrícia e
Ginecologia, nos pisos 2 e 3 da
Unidade II. Enquanto não chega o
novo hospital há necessidades
prementes de melhoramentos, no
sentido de dotar os serviços de mais e
melhores condições de acesso e
conforto aos utentes e, consequente-
mente, melhorar também as condi-
ções de trabalho dos profissionais.

O internamento do Serviço de
Obstetrícia é constituído por sete
enfermarias e um quarto, num total de
32 camas. Dez camas de grávida de
risco e 22 camas de parturiente. O
Serviço de Ginecologia é constituído por
sete enfermarias com 21 camas, tendo
cada uma três camas. Apesar da
qualidade dos serviços prestados
estar 100% assegurada, as
condições físicas das enfermarias
não garantem às nossas utentes
nem privacidade nem o conforto
necessário durante o tempo em que

se encontram internadas nestas
especialidades.

Sónia Araújo, Hélder Reis e Olga
Diegues visitaram os serviços da
Unidade II do Centro Hospitalar
dedicados à mãe e à criança e

distribuíram presentes oferecidos
pelo Centro Empresarial da Lionesa.
O donativo deste Centro Empresarial
ascende aos 2500 euros e vai
permitir aos serviços ter stocks de
apoio a casos de necessidades.
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Boas Festas

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

Boas
Festas a
clientes

e
amigos

No âmbito do plano 'Missão Nutrir
Sorrisos', a marca 'Vaca Que Ri', líder
mundial em porções triangulares de
queijo, deu início a uma iniciativa de Na-
tal que pretende 'Distribuir Sorrisos'
junto de mais de 500 crianças
desfavorecidas a nível nacional.

O arranque foi dado no passado dia
10 de Dezembro na Associação
Acreditar (Hospital de S. João e IPO-
Porto).

Esta iniciativa, que irá decorrer até
20 de Dezembro, pretende abranger
14 instituições distribuídas pelo
continente e ilhas, proporcionado às
crianças aí acolhidas uma festa de Natal
repleta de actividades e animada pela
mascote "A Vaca que ri", que fará a
distribuição dos mais de 500
presentes oferecidos pelos
colaboradores da Bel Portugal.

A Associação A Casa do Caminho,
em Matosinhos, o Instituto Mãe de
Água-Centro de Acolhimento de
Crianças em Risco, de Valongo, a Aldeia
SOS de Gulpilhares e o Lar Evangélico
Português Águas Santas, no Porto,
compõem o leque de seis
instituições que vão receber a visita
da marca "A Vaca que ri" no distrito do
Porto e fazer as delícias das mais de
200 crianças institucionalizadas.

'A VACA QUE RI' distribui sorrisos
Iniciativa de Natal abrange mais de 200 crianças
institucionalizadas no distrito do Porto

MISSÃO NUTRIR SORRISOS
Porque a responsabilidade social é

uma prioridade para a "Vaca que Ri", a
marca desenvolveu a "Missão Nutrir
Sorrisos", um plano alargado de apoio
a mais de uma dezena de Instituições
de Solidariedade Social, abrangendo
700 crianças, em iniciativas que vão
desde o fornecimento de pequenos-
almoços a acções de recolha e
distribuição de presentes de Natal.

Na génese desta iniciativa, que se
baseia num contributo activo para a
valorização e consciencialização da
nutrição infantil, a "Vaca que Ri" propõe-
se a ajudar instituições de acolhimen-
to infantil, como a Fundação Acreditar,
a Associação A Casa do Caminho e o
Instituto de Apoio à Criança.

Apostada em garantir ao maior
número de crianças carenciadas o
acesso a um pequeno-almoço nutritivo,
considerado por médicos e nutricionistas
como uma das refeições mais
importantes do dia, a marca "Vaca Que
Ri" assegurou já esta importante
refeição durante um ano às crianças das
Aldeias SOS (Bicesse, Gulpilhares,
Guarda) e no Centro de Acolhimento
Temporário de Vale de Cambra.

Esta acção será agora alargada a
Ponta Delgada, com mais um

protocolo a ser formalizado, o que
representa a distribuição de
pequenos-almoços diários a mais de
150 crianças, o que corresponde a
cerca de 55 mil pequenos-almoços
por ano.

O pequeno-almoço 'A Vaca que ri'
é garantido através de um auxílio
financeiro à instituição, oferta de produtos
lácteos (queijo, leite e manteiga) e
através de um apoio didáctico sobre a
importância de um bom pequeno-
almoço e principais alimentos

constituintes, entre os quais se
recomenda o consumo de produtos
lácteos, fruta e cereais ou derivados.

Segundo o responsável da Aldeia
SOS de Gulpilhares, estas ajudas
são sempre importantes. "Nós
agradecemos sempre a todas as
empresas que nos ajudam", ainda mais
numa altura em que os meios são cada
vez mais reduzidos. Actualmente, a
instutuição alberga 39 crianças que há
cerca de um ano usufruem de um
pequeno-almoço mais sorridente.
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INSPECÇÕES AUTO, LDA.

Zona Industrial das Lages (junto à A29)
RUA INDUSTRIAL DAS LAGES, 145

4410-312 CANELAS Vila Nova de Gaia
TEL. 227 122 345 FAX: 227 127 046

email:geral@paulicar.pt
www.paulicar.pt

Aberto 2.ª a 6.ª das 8h30 às 19h
Sábado das 8h30 às 13h

Trav. Salvador Brandão 96 | 4405-703 Gulpilhares Vila Nova de Gaia
Telefone: 227 625 737 | Telemóvel: 966 572 656

AGÊNCIA FUNERÁRIA
Manuel Almeida Valente, Unipessoal Lda.

Funerais, Transladações e Cremações
Para todo o país e estrangeiro

Posto de Abastecimento d’Avintes
Tomás António & Moreira, Lda.

- Loja Tangerina
- Lavagem Jet Wash
- Descontos em Talão Modelo

Tlf. 227 871 908
Fax. 227 871 909

Av. Vasco da Gama, 6615
4430-755 AVINTES
tgavintes@galpenergia.com

email: contalmeida@sapo.pt

Boas
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Feliz Natal a Clientes e Amigos

Dia 24 de Dezembro
Para os crentes, a véspera de Natal é

a parte mais emocionante da época
natalícia, porque anuncia o momento em
que podemos começar a celebrar o
nascimento de Jesus. É uma antiga tradição
dizer que Jesus nasceu no dia 25 de
Dezembro, exactamente à meia-noite.
Quando os cristãos ouvem os sinos tocar
à meia-noite, surge de novo o sentimento
de que Cristo está a entrar no mundo e de
que o demónio o está a abandonar. É um
momento emocional muito importante para
aqueles que têm  uma fé pessoal forte.

Existe um mito de que, no exacto
momento do nascimento de Jesus, todos
os animais conseguiram de súbito falar e
comportar-se como pessoas. Nos campos,
viraram-se para Leste e ajoelharam-se a
rezar.

Existe também a lenda de que à meia-
noite da véspera de Natal todas as
abelhas que estavam a hibernar acordariam
nos seus cortiços e começariam a zumbir
em uníssono o Salmo 100. Ao mesmo
tempo as portas do Paraíso abrir-se-iam
e, durante alguns instantes, deixariam
passar fosse quem fosse (abençoados e
pecadores) para entrar directamente no
Céu. A influência de Jesus era tão forte
que, quando os sinos tocassem à meia-
noite os espíritos malignos seriam
incapazes de fazer mal.

É no dia 24 de Dezembro que acontece
a Ceia de Natal. Em Portugal junta a família
à mesa para comer o prato tipico de
Bacalhau com Batatas e também o peru
recheado. Mas o jantar não é igual em todos
os países, como se pode comprovar pelos
exemplos abaixo: no Brasil a tradição é o

Peru, o Tender e o Chester, bem como as
frutas tropicais (abacaxi, melão, mangas,
uvas, etc); na Alemanha os pratos mais
tradicionais são a base de carne de porco,
incluindo enchidos, chouriços e salsichas;
nos Estados Unidos o peru também é
tradicional e as rabanadas fazem a alegria
das crianças; na França pratos à base de
molhos brancos, com ervilhas e grãos se
fazem presentes todos os anos; e na Itália
não pode faltar o peru, as massas
tradicionais e bom vinho tinto.

Origem do Pai Natal
Há muitos anos, o Inverno era motivo

de preocupação para todos os povos, uma
vez que trazia consigo tristeza e muitas
privações. Como tal, as pessoas
apelavam aos deuses para que o tornasse
menos rigoroso.

Este apelo, entre os nórdicos era
representado por alguém que eles vestiam
com trajes simbolizando o Inverno. Esta
tradição foi seguida pelos ingleses que
chamavam a esta figura de "Velho Inverno"
ou " Velho Pai Natal". Davam-lhe comida e
bebida para que ficasse alegre. Esta figura
andava de casa em casa, visitando as

pessoas e participando nas festas, mas
não distribuía presentes, nem ajudava os
mais desprotegidos.

Mais tarde o Pai Natal foi associado à
figura do bispo S. Nicolau, confundindo-
se indevidamente com ele.

Os Reis Magos
Na tradição da religião Católica, os

magos que visitaram Jesus eram três reis.
Mas tal pode não corresponder à
realidade. A Bíblia diz apenas que eram
magos do Oriente. Podiam, portanto, ser
reis, governadores, magistrados ou
conselheiros. Além disso, a Bíblia também
não nos diz o seu número. Seriam pelo
menos dois, mas a passagem pode deixar
transparecer que eram muitos mais e a sua
comitiva enorme, já que "toda a Jerusalém
se perturbou" com a sua chegada. Ora, é
improvável uma cidade inteira perturbar-
se somente com a chegada de duas ou
três pessoas. Poderá, ser igualmente mítico
que os magos tenham encontrado Jesus
numa manjedoura. Os pastores terão
encontrado, mas os magos do Oriente não
chegaram a Belém nos dias imediatos ao
seu nascimento. A ida a Belém deve ter
demorado alguns bons meses, visto serem
do Oriente e as viagens, na época, e
sobretudo com a comitiva com que se
faziam acompanhar, serem muito
demoradas.

O Presépio
O primeiro presépio foi feito na Igreja

de Santa Maria em Roma. Rapidamente
este costume foi alargado o outras igrejas.
Foi S. Francisco de Assis(1181-1226),

porém, o primeiro a representá-lo como a
Bíblia descreve a natividade. Uma gruta,
a manjedoura, animais e figuras esculpidas.
Esta representação ganhou raízes e
tornou-se popular em todo o mundo cristão.

As Cores
Esta tradição remonta aos festivais do

solstício de que já vimos na breve história.
O verde é a cor das verduras que tem uma
grande importância na decoração. O
vermelho apareceu por causa do azevinho.
Este arbusto dá-se ao longo do Inverno e
cobre-se de bagas vermelhas. Diz-se que
este nascer das suas bagas simboliza
Cristo. É também uma das chamadas cores
quentes, que no frio do Inverno dá a
sensação de aquecimento e apela aos
sentimentos mais nobres do coração -
sinónimos do Natal.

A Árvore
Civilizações antigas que habitaram os

continentes europeu e asiático no terceiro
milênio antes de Cristo já consideravam
as árvores como um símbolo divino. Eles
as cultuavam e realizavam festivais em
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Boas Festas

seu favor. Essas crenças ligavam as
árvores a entidades imaginárias,
mitológicas. Sua projeção vertical desde
as raízes fincadas no solo, marcava a
simbólica aliança entre os céus e a mãe
terra.

Entre os egípcios, o cedro se
associava a Osíris. Os gregos ligavam o
loureiro a Apolo, o abeto a Átis, a azinheira
a Zeus. Os germânicos colocavam
presente para as crianças sob o carvalho
sagrado de Odin.

Nas vésperas do solstício de inverno,
os povos pagãos da região dos países

crença, decidiu associar o formato triangu-
lar do pinheiro à Santíssima Trindade e
suas folhas resistentes e perenes à
eternidade de Jesus. Nascia aí a Árvore
de Natal.

Há outras versões, porém, a moderna
árvore de natal teria realmente surgido na
Alemanha entre os século XVI e XVIII. Não
se sabe exatamente em qual cidade ela
tenha surgido. Durante o século XIX a
prática foi levada para outros países
europeus e para os Estados Unidos.
Apenas no século XX essa tradição chegou
à América Latina.

Atualmente essa tradição é comum a
católicos, protestantes e ortodoxos.
Algumas famílias judias da América do
Norte adotaram o arbusto do Chanucá
(festa judaica comemorada próxima ao na-
tal), numa espécie de sincretismo com a
árvore de natal cristã.

Os Enfeites
Os principais enfeites de Natal

consistiam em frutos da época, doces e
bolos. Mais tarde os vidreiros alemães,
fabricaram objectos mais leves com os quais
se podia enfeitar a árvore. Pequenos
enfeites e doces também eram ai colocados
pelas crianças. Actualmente a imaginação
não pára. Existem verdadeiros regalos
para a nossa vista.

Mas afinal porque enfeitamos a árvore
de Natal? Mais uma vez, estamos no reino
do ritual pagão. Na Idade Média as
pessoas acreditavam em espíritos das
árvores, enfeitavam árvores todos os anos

durante o Inverno. Quando no Outono as
folhas caiam pensavam que os espíritos
das árvores as tinham abandonado. Isto
motivava receios de que não pudessem
regressar a essas árvores na Primavera
seguinte. Se tal acontecesse, as árvores
ficavam nuas e não dariam mais frutos.

Para fazer com que os espíritos
regressassem às árvores, penduravam-
se nas mesmas decorações de pedras
pintadas ou de panos coloridos. A ideia
era a de tornar atraente as árvores para
que os espíritos regressassem e as
habitassem de novo. Para encanto de
todos, isto funcionava maravilhosamente
bem, e todos os anos, ma Primavera, as
folhas despontavam novamente nas
árvores.

Depois deste costume, as pessoas
começaram a trazer uma árvore para dentro
de casa no período do Natal. Quando o
novo costume de trazer para dentro de casa
pequenos abetos, teve início na
Alemanha, era perfeitamente natural
acrescentar-lhe enfeites. Estes passaram
a ser variados: doces, rebuçados,
correntes de pequenas bolas de vidro,
ornamentos de papel, velas e muitos mais.
De salientar o facto de que hoje as velas
não são utilizadas por serem consideradas
perigosas e foram substituídas por
lâmpadas eléctricas coloridas ou não.

Os Sinos
Os antigos tinham as superstição de

que o barulho de campainhas e sinos
afastava os maus espíritos. Parte deste

ritual manteve-se, no entanto o sentido com
que os sinos tocam é diferente. O seu
toque no Natal simboliza alegria e júbilo
pelo nascimento de Jesus Cristo e todos
os cristãos louvam o Menino.

As Coroas
É costume pendurar no lado de fora da

porta uma coroa durante os doze dias do
Natal. Este costume é mais popular nos

Estados Unidos, mas espalhou-se para o
resto do mundo cristão, devido à influência
do cinema americano. Actualmente,
dizemos frequentemente "à sua saúde"
quando compartilhamos com amigos e
familiares uma bebida.  Para os romanos,
a oferta de um ramo de uma planta
significava um voto semelhante. O uso de
coroas remonta à Roma antiga e para as
tornar mais atraentes, tornou-se costume
enrolar esses ramos numa coroa.

 Para  aumentar as possibilidades de
todos os da casa terem saúde no ano
seguinte, os romanos exibiam essas
coroas nas portas. Actualmente, as

bálticos cortavam pinheiros, levavam para
seus lares e os enfeitavam de forma muito
semelhante ao que faz nas atuais árvores
de Natal. Essa tradição passou aos povos
Germânicos.

No início do século XVIII, o monge
beneditino São Bonifácio tentou acabar com
essa crença pagã que havia na Turíngia,
para onde fora como missionário. Com um
machado cortou um pinheiro sagrado que
os locais adoravam no alto de um monte.
Como teve insucesso na erradicação da
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pessoas têm tendência para comprar a
coroa de Natal que penduram na porta da
frente, mas, rigorosamente falando, se
desejarmos seguir com toda a correcção a
tradição romana, só devíamos pendurar as
coroas que nos tivessem sido dadas por
outras pessoas.

Há regiões onde se usa pendurar à
porta de casa ou por trás das janelas uma
coroa de loureiro, o que significa que o
nascimento de Jesus foi uma vitória sobre
a morte e o pecado.

As Estrelas
A erela de Belém é de tradição cristã e

tem o lugar importante nas representações
de Natal. Normalmente coloca-se em cima
da árvore de Natal, no Presépio, e nas
portas. No entanto o aparecimento desta
estrela quando Jesus nasceu permanece
um mistério.

Meias e Sapatos
A tradição de colocar os sapatinhos ou

a de pendurar as meias junto à chaminé
pensa-se que veio da cidade de
Amesterdão. Aqui as crianças tinham esse

costume. Deixavam os sapatos à porta,
na véspera do dia de S. Nicolau (Ver Pai
Natal), para que este se enchesse de
presentes.

Diz a lenda que São Nicolau teve
conhecimento de que três raparigas muito
pobres não podiam casar-se porque não
tinham dinheiro. Então, São Nicolau
comovido durante a noite, para não ser
visto, atirou moedas de ouro pela chaminé,
as quais foram cair dentro das meias que
nela estavam a secar, junto ao fogo. Por
esse motivo surgiu a tradição de se colocar
a meia ou o sapato na chaminé, para que
na manhã do dia de Natal neles fossem
encontrados presentes.

Os Frutos Secos
A apresentação de uma grande

variedade de frutos secos no Natal é mais
do que uma questão gastronómica. Os
frutos secos têm uma ligação muito forte e
particular com o solstício do Inverno. Na
antiga Roma, eram um presente habitual
durante as celebrações e eram
especialmente apreciados pelas crianças,

que os valorizavam quer como brinquedos
quer como comida.

Os rapazes divertiam-se a jogar ao
berlinde com eles. Entre as classes sociais
mais elevadas, os frutos secos tornavam-
se mais especiais por serem cobertos de
ouro, e estes frutos secos dourados
serviam quer como presentes quer como
decorações.

Para os romanos, cada tipo de fruto
seco tinha um significado  especial. As
avelãs evitavam a fome, as nozes
relacionavam-se com a abundância e
prosperidade, as amêndoas protegiam as
pessoas dos efeitos da bebida. Por isso,
os frutos secos que colocamos à mesa no
Natal são mais do que simples alimentos,
é um antigo costume romano que promete
a ausência de fome, pobreza e protege
contra os excessos da bebida.

Missa do Galo

Missa começou no ano 400.
Nos países latinos, esta missa é

chamada Missa do Galo, porque, segundo
a lenda, a única vez que um galo cantou à
meia noite foi na noite em que Jesus nasceu.

Outra lenda muito antiga diz que, an-
tes de baterem as doze badaladas da
meia-noite do dia 24 de Dezembro, cada
lavrador da província espanhola de To-
ledo matava um galo em memória daquele
que cantou três vezes quando Pedro
negou Jesus, por altura sa Sua morte.
Depois a ave era levada para a igreja, a
fim de ser oferecida aos pobres que, assim,
podiam ver melhorado o seu almoço de
Natal.

Em algumas aldeias portuguesas e
espanholas, era costume levar o galo para
a igreja, para que ele cantasse durante a
missa. Quando este cantava todos
ficavam felizes, pois isso representava o
prenúncio de boas colheitas. Se  o galo
não cantasse era considerado um mau si-
nal. Mas este costume é muito recente,
quando comparado com a Missa do Galo.

As Velas
Nas suas festas chamadas de

Saturnais, os romanos acendiam velas
para pedirem que o Sol brilhasse de novo
(solstício de Inverno). Nessa altura do ano,
a escuridão e o frio eram maiores, pelo que
as velas forneciam luz e algum calor. Mais
uma vez o cristianismo absorveu esse
costume e tornou-o sagrado à sua maneira,
dizendo que, dado que Cristo era a Luz do
Mundo, a chama da vela simboliza a sua
influência.

A Missa do Galo, também conhecida
por Missa da Meia Noite, celebra-se devido
ao facto de a tradição dizer que Jesus
nasceu à meia-noite. Para os católicos
Romanos, este costume de assistir a esta



notícias de gaia | 25.nov.10Especial Natal 2010pág. 21

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

Freguesia de Canidelo

rua antónio ferreira braga júnior | 4400-364 vn gaia
t. 227 718 230 | f. 227 718 239

linha azul 808 205 252 (24h)
www.j-f.org/canidelo | email: canidelo@j-f.org

jardim infantil 227 724 004
parque campismo 227 810 500

“O executivo da Junta de Freguesia deseja um Santo Natal
e um ano de 2011 cheio de paz, saúde, prosperidade e
maior qualidade de vida para todos os gaienses e em

especial para a população de Canidelo”
O Presidente da Junta

Fernando Andrade

As pessoas foram encorajadas a
acender muitas velas para reforçar esse
simbolismo. era costume corrente colocar
uma ou várias numa janela, para guiar o
espírito de Cristo, através da noite escura,
para a casa de cada um. Outras eram
fixadas à árvore de Natal, mas isto dava
origem frequentemente a acidentes.
Quando mal colocada, podia pegar fogo e
era costume destacar uma pessoa para
ficar ao pé da árvore sempre que esta era
iluminada. Este paciente guardião estava
armado com uma grande vara, com uma
esponja ou um bocado de pano húmido na
ponta, pronto para deitar água a qualquer

Inglaterra por exemplo, era considerado
sagrado.

Uma lenda diz que, Baco ao
atravessar o país, ficou tão impressionado
com a sua beleza que decidiu plantar ali
azevinho, deixando-o como uma
lembrança especial. Para além dos
presentes, os romanos consideravam-no
como símbolo de paz e felicidade, e os
magos celtas usavam-no como antídoto

foco de incêndio.
As velas iluminadas apareceram pela

primeira vez em 1882 nos Estados Unidos
(Companhia Eléctrica Edison).

As Verduras
As civilizações pagãs, durante o

solstício de Inverno, tinham por hábito
decorar as casas com verdura que,
segundo elas tinham poderes mágicos.

O azevinho entre os Romanos era
trocado como presente e, nos nossos dias,
tornou-se a principal planta do Natal. Em

visto, atirou moedas de ouro pela chaminé,
as quais foram cair dentro das meias que
nela estavam a secar, junto ao fogo. Assim
terá surgido a tradição de se colocar a meia
ou o sapato na chaminé, para que, na
manhã do dia de Natal, neles fossem
encontrados presentes. A tradição cristã
invoca ainda a troca de presentes com
base nas ofertas que os magos deram
quando Cristo nasceu. Certo é que, com o

bacalhau mantém-se forte nos países de
língua portuguesa até os dias de hoje,
principalmente no Natal.

Postais
A confecção do primeiro cartão de Na-

tal é normalmente atribuída ao britânico
Henry Cole que, em 1843, encomendou a
uma gráfica um cartão com a mensagem
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo", porque
não tinha tempo para escrever
pessoalmente a todos os seus amigos.
Nessa mesma altura, o Reverendo Edward
Bradley desenhou à mão juntamente com
W. A. Dobson, postais de Natal para enviar
a familiares e amigos. Rapidamente, o cos-
tume, de enviar cartões de Boas Festas
estendeu-se por toda a Europa. A partir
de 1870 a impressão dos cartões passou
a ser a cores.

contra venenos.
O azevinho liga-se à história cristã

como planta que permitiu esconder Jesus
dos soldados de Herodes. Em
compensação, diz a lenda, foi-lhe dado o
privilégio de conservar as suas folhas
sempre verdes, mesmo durante o mais
rigoroso Inverno.

No início a Igreja proibiu as verduras,
mas mais tarde, acabou por consenti-las
como símbolo de vida, portanto de Cristo.

Troca de Presentes
Diz a lenda que São Nicolau teve

conhecimento de que três raparigas muito
pobres não podiam casar-se porque não
tinham dinheiro. Então, São Nicolau,
comovido, durante a noite, para não ser

império da sociedade de consumo, a troca
de presentes acaba por assumir-se, nos
dias de hoje, como uma das principais
características do Natal.

Tradição do
Bacalhau

A Igreja Católica, na época da Idade
Média, mantinha um rigoroso calendário
onde os cristãos deveriam respeitar os dias
de jejum, excluindo de sua dieta alimentar
as carnes consideradas "quentes". O
bacalhau era uma comida "fria" e o seu
consumo era incentivado pelos
comerciantes nos dias de jejum. Com isso,
passou a ter forte identificação com a
religiosidade e a cultura do povo português.

O rigoroso calendário de jejum foi aos
poucos sendo desfeito, mas a tradição do
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PEROSINHO
17 de Dezembro - 15h 'Abelhas',

Ópera Infantil - pela E.M.P. no
Auditório

19 de Dezembro - 17h Concerto
de Natal - pela Tuna de Perosinho,
na Igreja

AVINTES
3.ª Boutique Social de Natal
2 a 31 de Dezembro (segunda a

sexta das 9h30 às 19h; sábado das
9h às 13h) - Teatro Almeida e Sousa,
no Largo da Gândara

23 de Dezembro - 21h - Festa de
Natal nos Plebeus Avintenses
(angariação de fundos para
melhoria de instalações) | Poemas
de Natal; Desfile de moda
'Criatividade contra a Crise', Teatro
'O espírito de Natal'; Música; Dança;
Poemas de Natal; Actuações de
Nelo Silva, Pequenos Artistas,
Kristianna, Benedita, Dzound.

VILAR DE ANDORINHO
De 6 de Dezembro a 6 de Janeiro

de 2011, no átrio da Junta de
Freguesia. Criarte Natal 2010 - Con-
curso de Árvores de Natal
Recicláveis, pelas escolas e jardins-
de-infância. Colaboração - Escolas,
Infantários e Colectividades da
Freguesia

18 de Dezembro - Vilar Intercul-
tural

SANTA MARINHA
16 de Dezembro - distribuição

de brinquedos de natal na Escola
Quinta das Chãs e na Escola das

Matas

17 de Dezembro - distribuição
de brinquedos de natal no Infantário
'Toca do Menino', na Santa Casa da
Misericórdia de Gaia e no Centro So-
cial de Coimbrões

18 de Dezembro - 9h30 -
distribuição de 250 cabazes de na-
tal a famílias carenciadas da
freguesia - sede da junta de
freguesia.

18 de Dezembro - almoço de na-
tal para a terceira idade - pavilhão
municipal do Sporting Clube de
Coimbrões

21 de Dezembro - distribuição
de brinquedos de natal no Infantário
Nossa Senhora do Pilar

OLIVAL
19 de Dezembro - Festa de Na-

tal das crianças no Centro Social de
Olival

Iniciativas de Natal
Estão a

chegar as
Oficinas de Na-
tal 2010. Estas
são umas
a c t i v i d a d e s
muito divertidas,
pensadas e
o r i e n t a d a s
exclusivamente
para serem
desenvolvidas
num contexto de
férias. Aqui os
mais novos
p o d e m
p a r t i c i p a r
a c t i v a m e n t e
sem ter medo
de errar, ou não
saber fazer. Vão
p o d e r
expe r imen ta r
materiais e
brincar ao faz de
c o n t a ,
desenvolvendo
a imaginação
em situações
novas.

Pretende-se
com estas
oficinas que as
crianças/jovens
a p r e n d a m

Oficinas de Natal

brincando e que alguns dos conhecimentos adquiridos nesta actividade os
possam ajudar nas actividades lectivas curriculares. Inscrições abertas na
Gaianima.

De 20 a 23 de Dezembro: Elaboração de Enfeites | Natal de outros tempos
| Cozinha de Natal

27 a 30 de Dezembro: Postais de Ano Novo | Pedipaper | Cozinha de Ano
Novo

Local: Rua Teixeira Lopes 96, Vila Nova de Gaia
E-mail: paulamoreira@gaianima.pt



notícias de gaia | 25.nov.10Especial Natal 2010pág. 23

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

Tel. 227 722 022

picanha à brasileira
serviço take away
(todos os pratos)

Boas Festas a clientes
e amigos

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

Aquecimento Doméstico,
Cilindros, Painéis Solares

Aquecimento Central, Artigos
Sanitários, Aspiração Central,

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

Reparações de Canalizações,
Urgências ao Domicílio

Boas Festas a clientes
e amigos

RESTAURANTE * SNACK-BAR

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

FATITA E PEIXOTO

Pratos Económicos
DIARIAMENTE

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

Dr. Octávio Barreto
Costa

DERMATOLOGISTA
rua general torres, 1220 - 2.º sala 109 - edifício

douro * 4400-164 vila nova gaia *
tlf. 223 760 089     *     tlm. 965 850 218

Boas Festas a
clientes e amigos

monólogos
municipais

Esta semana fiquei particularmente irritada
quando me acusaram de 'seguidismo'. Bom, não
foi propriamente a mim enquanto pessoa, mas
sim o jornal. Diziam-me - 'acusavam-me' de
apenas dar relevo a acções camarárias,
possivelmente, em troca de publicidade
institucional. Esta é, aliás, uma 'frase feita' colada
à imprensa regional.

Esta acusação - curiosamente - veio de
alguém que eu acabara de conhecer, ligado a
um partido politico, figura que acredito vá ganhar
algum protagonismo durante, pelo menos, este
mandato. Tem um aspecto positivo… pelo
menos teve a frontalidade de mo dizer
directamente… em vez de insinuar!!!

Mas tem muitos aspectos negativos…
Antes de mais, um profundo

desconhecimento da nossa realidade. Em 2010
a câmara de Gaia - enquanto autarquia - publicou
apenas um anúncio no Notícias de Gaia! Um!
Em meados de julho. Nem mesmo na nossa
celebração dos 25 anos, data a que não chegam
muitos jornais ou revistas da especialidade,
apenas para se associar a esta data tão
importante. Nem um edital sequer! As empresas
municipais são outro exemplo. Justiça seja feita
à Águas de Gaia que apoia todos, sem excepção,
de um modo equitativo! Das restantes empresas
municipais chegaram-nos ao longo de 12 meses
duas publicidades: uma da Gaianima e outra do
Parque Biológico.  Já neste último caso, a
empresa instalada em Avintes tem investido
fortemente em alguns jornais regionais,
desfavorecendo os outros. Portanto, a acusação
da contrapartida financeira cai por terra!

Depois há o caso das pressões sofridas…
bom! Eu não as sinto! Mas também admito que

FELIZ NATAL
a autarquia
secundariza
a importância
dos jornais
regionais. O
facto de
e s t a r m o s
colados à
cidade do
Porto e, por
acréscimo, à relevância do Jornal de Notícias no
panorama nacional faz-nos muitas vezes sentir os
'parentes pobres'. Também aqui o favorecimento
não se aplica.

Depois há a questão da legitimidade
democrática. Goste-se ou não, este foi o executivo
que a população votou para gerir o destino do
município. E são estes os senhores que têm -
naturalmente - os holofotes apontados para eles…

Que culpa tenho eu que os gaienses tenham
votado - pela quarta vez consecutiva - em Luís Filipe
Menezes e na equipa da coligação 'Gaia na frente'?
Que culpa tenho eu que os gaienses tenham dado
estas maiorias estrondosas a Menezes???
Nenhuma! Eu só constato evidências!

Que culpa tenho eu que o PS - nacional e local
- tenha apostado num mau candidato que, assim
como apareceu, desapareceu logo após as
Autárquicas…?!?! Que culpa tenho eu que o PS
esteja adormecido???

Que culpa tenho eu que a CDU tenha perdido a
única voz que conseguia fazer passar as
mensagens e que atingia muitos gabinetes
municipais???

Que culpa tenho eu que o BE continue colado
em demasia à cidade vizinha e ainda não tenha
um 'rosto' identificativo???

Esta história da subserviência não está a ser
vista e analisada pelo prisma correcto!!!!

Há uma coisa que tenho a certeza… se
estivesse do lado da oposição há muito tempo
que estaria a traçar um bom plano para as
próximas Autárquicas. Há muito tempo que
andaria no terreno com novas acções para
conquistar a confiança do eleitorado. Sublinho a
questão da inovação das acções. Mais do
mesmo… não vale a pena! Gente apática,
adormecida ou clarividência duvidosa não
trazem votos! Pelo contrário…

Menezes pode fazer o melhor ou o pior
mandato… no final vai ter de deixar o cargo de
presidente da câmara. Agora a oposição não
pode deixar para amanhã o que tem de fazer
hoje!

Uma dica! E de graça! Aproveitem o jogo de
cadeiras que está instalado! Presidentes de
junta candidatos às juntas vizinhas! Candidatos
a candidatos! Incertezas partidárias! Jogos de
bastidores… tudo isto pode ser vantajoso! Se
trabalhado com antecedência!!!

Agora, não me falem em favorecimentos…
isso já foi 'chão que deu uvas'!

Feliz Natal!
Tânia Tavares
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OS PATRONOS DAS RUAS
DE SANTA MARINHA

LUGAR DE COIMBRÕES
Rua de Florinda Gomes

Principia na Rua da África e
termina na Rua das Matas.

Florinda Gomes nasceu a 26/05/
1908, faleceu a 15/11/1993, vítima de
doença prolongada.

Era natural de V. N. de Gaia,
Freguesia de Santa Marinha, Lugar
de Coimbrões.

Casou-se duas vezes e duas
vezes viveu maritalmente. Nasceu
para ajudar, amar e sofrer! Teve 10
filhos. O primeiro marido e os dois
companheiros faleceram vitimados
pela tuberculose, foi derivado à
doença dos seus companheiros que
ela não se casou. Com carinho tratou-
os, tiveram filhos (também teve do
primeiro,) mas infelizmente o marido
e os companheiros faleceram jovens,
deixando os filhinhos muito
pequenos. Mais tarde contraiu
matrimónio com o segundo marido.
Não tiveram filhos, aliás ela já tinha
quase 50 anos de idade. Ela faleceu
decorrido muitos anos, mas primeiro
do que o marido.

Era mãe de Aureliano Gomes
Vieira (Chefe da P.S.P.,) Tebúrcio
Gomes Teixeira, Serafim Mário
Gomes Teixeira, Vitorino Gomes,
Maria José Gomes, Laura Gomes,
Augusto Gomes, Mário José Gomes,
Armindo Gomes, José Joaquim
Gomes e teve mais de 30 netos.

Residia na Rua da África. Grande
parte desta artéria pertencia-lhe. Era
proprietária da Mercearia - Adega
Gomes (ainda hoje existente,) sendo
de momento seus proprietários dois
netos.

Possuía algumas casas
arrendadas e tinha um grande
terreno, onde cultivava um pouco de
tudo, para vender na sua loja.

Dotada duma sensibilidade
extraordinária, gostava sempre de
repartir por todos tudo o que tinha.
Sempre pronta a ajudar os
necessitados e os doentes. Devido
ao seu temperamento dócil… ajudou
uma vizinha doente que não tinha
família. Como recompensa, a
senhora, após a sua morte, deixou-
lhe todos os seus bens. Florinda
ajudou com a mão direita e escondeu
a esquerda… e Deus deu-lhe uma
bênção! Quando cuidava dos
doentinhos… nunca pensava se as
doenças seriam ou não contagiosas.

Era uma senhora determinada,
dinâmica. Deu apoio psicológico a
muita gente de qualquer classe so-

cial. Deus deu-lhe o dom de conceder
paz… e ela cumpriu até ao fim da sua
vida!

Gostava de ter o seu
estabelecimento muito esmerado,
aliás era uma das comerciantes mais
limpas do Lugar de Coimbrões.

Contribuiu muito para as festas
populares e religiosas. No Carnaval
gostava de se mascarar com um
grupo de vizinhas e percorriam várias
ruas de Coimbrões, brincando com
toda a gente.

Nas festas do Stº António, São
João e São Pedro, dançava com os
seus familiares, amigos e vizinhos à
porta da sua loja. A Rua da África ainda
hoje mantém a tradição das referidas
festas.

À festa religiosa, em Coimbrões,
(Senhor dos Aflitos) também nunca
faltou. Esta festa parou durante
alguns anos. De momento
Coimbrões volta a divertir-se
anualmente.

Florinda Gomes não era só popu-
lar pelas suas acções, também pelo
seu espírito alegre, criativo. Tinha
muitos amigos em várias
Freguesias de V.N. de Gaia, apesar
de nunca ter gozado a mocidade, ou
viajado. Abria o estabelecimento às
7:00 horas da manhã e fechava-o à
meia-noite. Como já referi, divertia-
se nos tais dias festivos; e era com a
sua maneira jovial que escondia os
vestígios da sua dor. Tantos filhos
para criar! Tantas dificuldades, (no
início devido) à perda dos homens
da sua vida. Mas tinha um consolo:
Os FRUTOS DO AMOR.

No pátio das traseiras da sua
mercearia-adega, ligava o seu gira-

Empreendedorismo;
Consultoria de Gestão;

Certificação / Auditorias;
Projectos de Investimento;

·         ContabilidadesAv. Prof. Orlando Ribeiro, 298

Feliz Natal
a Clientes
e Amigos

4400-667 Canidelo - V N Gaia (Junto à Conforama)
Telf. 227 723 785 | Fax. 227 729 641 | Telem. 936 013 092
geral@armandofaustino.com | projectos@armandofaustino.com

discos, (aliás foi uma das primeiras
clientes a comprar este aparelho no
Lugar  de Coimbrões,) e rádio, aos
domingos, a juventude de várias
freguesias de Gaia juntava-se ali para
dar o seu pezinho de dança. Ali
fizeram-se muitos namoros e
noivados! A brincar… a brincar…
Florinda Gomes foi a padroeira de
muitos casamentos!

Perdoava as dívidas de alguns
clientes e inquilinos. Pedia-lhes uma
vez a quantia destinada. As pessoas
lamentavam-se… e era assim… que
a convenciam!

Ainda hoje todos aqueles que
conviveram com ela, dizem com uma
certa saudade: "Naquela tempo o
povo era mais unido. Aquela senhora
nunca pensava nela, NUNCA!"

Em 1957 surgiu a televisão em
Portugal. A benfeitora foi uma das
primeiras de V.N. de Gaia a comprar
uma televisão. Tinha uma
dependência disponível, atrás da
sua loja e convidou os parentes,
amigos, vizinhos e clientes para
verem televisão quando quisessem
passar uma tarde de domingo

agradável, por apenas cinco tostões
por pessoa.

Sofria dos diabetes e da má
circulação. Enquanto pôde…
trabalhou… sempre com aquele
sorriso característico. Quando teve de
ficar sem uma perna… acamou…
jamais sorriu. Decorrido alguns
meses sucumbiu.

Aos 75 anos de idade deixou ficar
a sua marca nos corações daqueles
que a estimaram. O seu espírito
continuará para sempre presente.

Por desgosto da família o seu
Alcunha não está escrito na placa,
onde tem o seu nome. É pena.

O seu nome dado a uma rua nova
de Coimbrões foi justa homenagem,
porque Florinda Gomes que era
conhecida por "Caramila" foi uma
senhora que dignificou a sua terra!

O seu avô tinha um galo que tinha
o nariz arrebitado, que parecia um
caramilo. O sr. gostava tanto do bicho
que o acarinhou até o pobre animal
falecer. Puseram-lhe o alcunha de
"Caramilo" e assim a família (até
hoje) ficou com o referido apelido.

Isabel Andrade Monteiro
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ESPECIALISTAS EM:
FABRICO, REPARAÇÕES E RECONSTRUÇÕES

DE RADIADORES DE QUALQUER TIPO

R. Fonte Velha, 71 — GULPILHARES — 4405-645 VILA NOVA DE GAIA
Telefs: 22 762 49 91 / 22 753 71 47 Fax: 22 753 14 47

AUTO RADIADORES E. L. G.

* COM RECOLHA E ENTREGA AO DOMICÍLIO *

Feliz Natal a Clientes e Amigos

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
Boas Festas a clientes e amigos

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
Boas Festas a clientes e amigos

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

Boas
Festas a
clientes

e amigos

Ao prestigiado jornal "Notícias de Gaia", bem
como a todos os seus colaboradores (onde,
orgulhosamente, estou inserido), desejo, de
facto, um "Feliz e Santo Natal", todos os dias do
ano de 2011 (e seguintes), incluindo feriados
nacionais, municipais e dias santos (sem as
chamadas "pontes", porque, nos tempos que
correm, o que é preciso é trabalhar e não fazer
de conta e o nosso "NG" não está, com toda a
certeza neste rol de "mandriões") e as maiores
venturas pessoais, profissionais e jornalísticas
(de verdade), em prol da nossa querida "Gaia na
Frente" e das suas gentes, pelo menos até ao
próximo ano de 2013 - estou convicto que sim,
desde que Deus dê saúde ao nosso Amigo
comum - deixem-me dizer assim - Luís Filipe
Menezes e não lhe retire a sabedoria política (tão
afastada da maioria dos "politiqueiros" cá da
nossa praça), energia e, também, que deus con-
tinue a deixa-lo sonhar, porque, geralmente, os
sonhos do Presidente que Gaia mereceu
transformam-se em realidades…

Sei do que estou a falar, porque, em 31 de
Março de 1999 (ainda só tinha passado um ano
da sua primeira tomada de posse à frente dos
destinos da nossa "Gaia velhinha"), numa
audiência que gentilmente me concedeu sobre
um processo "pendente" na câmara desde os
anos "80", relacionado com as instalações do
centro latino coelho… como ía dizendo, já nessa
altura me mostrou os seus sonhos para Gaia…
sim, nessa altura, ainda eram só sonhos!...

Mas, meus caros concidadãos gaienses (a
quem, também, desejo um "Santo Natal"): - sou
testemunha presencial de que todos esses seus
sonhos (sem excepção) se tornaram realidade!...
E, como sou como São Tomé, fui aguardando
para ver e crer… e, vi… e continuei a acreditar…
e continuo a acreditar, pelo menos, até 2013… e
fiquei seu incondicional amigo, abnegadamente
(e, não, por interesses pessoais, como, alguns,
de má fé, por vezes, tentam insinuar)… não,
meus amigos, Menezes & C.ª é merecedor da
minha enorme amizade e do meu incondicional

Feliz Natal
apoio, porque, nós - os gaienses de boa fé - é
quem lhe devemos estar agradecidos por tudo o
que tem feito pela nossa, então "Gaia velhinha"…
agora, sim: - não tenho vergonha de dizer que sou
Gaiense…

Menezes conseguiu, com os seus sonhos, levar
Gaia a bom "Porto"… não… não estou a referir-me
à sua possível candidatura à "invicta e sempre leal

Mouzinho da Silveira, Infante, nem pelo citado
túnel ou pela chamada "avenida" em direcção
ao Freixo… é uma autêntica vergonha!...

Mas, voltando a Gaia, pergunto: - e depois de
Menezes?... Sinceramente, não estou muito
convencido do que irá acontecer a partir de 2013,
ou seja, estou cada vez mais convencido que,
para além da estagnação, tudo o que, com muito
sacrifício foi feito, vai ser destruído ou ficar ao
abandono… oxalá me engane, mas… não estou
a ver um seu sucessor capaz sem a capa do
seu líder de 16 anos… a não ser - como também
será possível - que Menezes continue a "amar"

Cidade do Porto", mas, se assim for o seu desejo,
faço votos dos maiores sucessos e que - tal como
fez em Gaia e não o deixaram fazer no país (e foi
pena) - que continue a sonhar, a bem da ex - "capi-
tal do trabalho" e das suas gentes, quem, também,
o merecem e que tão mal tem sido tratada por
quem a tem "desgovernado" a começar pelo
velhinho túnel da ribeira aberto a tiro de canhão
nos anos "50" do século passado… era, eu, um
miúdo, mas, bem me lembro e, cheio de medo,
dizia à minha avó: - "o que é isto, avozinha"?... Até
me atrevo a afirmar que o Rio (não. Não estou a
referir-me ao nosso Douro) nunca passou, no seu
"topo de gama", por exemplo, nas históricas ruas

sim, atrevo-me a dar este meu palpite… oxalá,
também me engane, para, assim, nos vermos
livres, de uma vez por todas, do maior político da
3.ª República (em fim de regime), chamado
"Sócrates", exceptuando, evidentemente, aquele
que foi reduzido a pó, cinza e nada, fez
precisamente 30 anos no passado dia 4 de
Dezembro… todos os ditos sociais democratas
insistem em evocar o seu nome, mas, nenhum,
aprendeu com a sua enorme personalidade de
verdadeiro Homem de Estado… e foi pena…
ufa!... Mas que grande "Feliz Natal"!...

José Duarte Amaral
latino_na_frente@tvtel.pt

Gaia e que con-
tinue a trabalhar
na retaguarda do
dito cujo que,
s i n c e r a m e n t e ,
não me atrevo a
dar um palpite,
com o pedido de
desculpas aos
seus actuais fieis
co laboradores ,
quem - julgo -
estarão mais
interessados em
outros voos,
convictos de que o
seu líder nacional
será o próximo
primeiro-ministro
de Portugal…

D e s c u l p e m -
me, mas, aqui,
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JESUS PEREIRA & FILHOS
Travessa da Pitança, 111

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

TELEMÓVEL: 918 771 733

compra e venda de
materiais ferrosos e
papel velho

Transportes de Resíduos Industriais, Lda.

abate de veículos
em fim de vida

Boas Festas a
clientes

e amigos

Rua de Bocas, 467  *  Telf./Fax: 227 135 915
4405-731 - Madalena - Vila Nova de Gaia

Auto Tavares
De: Serafim Tavares

Reparações Gerais em todas as
marcas de automóveis

Sacos de Tecido

Rua Balberde, 89 | CANDAL
4400-331 VILA NOVA DE GAIA

Telf./fax: 222 420 579
site: www.krisaltex-08.webnode.com

email: geral@krisaltex.com.pt

Ervanária Flor de Lótus

Plantas Medicinais
Produtos Diatéticos

Av. da Republica, 1120 - Galerias Gaivota
Loja 7 - 4430-192 Vila Nova de Gaia

Telefone/Fax: 223 758 055

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Mais um Natal, mais um
ano que passa. Como tudo
passa! Como tudo voa!

Parecia, quando era
criança, que o Natal nunca
mais chegava, mas com o
andar do tempo e a
vizinhança da velhice, os
anos dão passos ligeiros, e
avivam-se saudosas
recordações, mormente da
infância.

Em minha casa, como na
maioria das famílias
tradicionais portuenses,
vinham para a ceia, tios,
primos, irmãos…enfim toda
a família.

As melhores alfaias
saíam dos armários, e a
melhor toalha era lançada na
mesa. Entre as oito e as nove,
chegavam, em agigantadas
travessas de faiança,

FELIZ NATAL!

grossas postas de bacalhau, batata e muita
penca da Vilariça. Não havia sopa, mas havia:
arroz-doce, bolinhos de bolina, rabanadas,
orelhas-de-abade, rochedos (doce de amêndoa,
trasmontano), a aletria, creme queimado, bolo-
rei, formigos e muita fruta cristalizada, figos,
nozes, pinhões, uvas passas, e bom vinho
maduro, servido em canecas que já conheceram
outros natais. Natais de antepassados, que
confraternizaram em noites abençoadas, que fo-
ram, mas já não são.

Sentavam-se à mesa, também, os mortos:

avós e bisavós, e até amigos, que já lá estão,
mas que revivem dentro de nós.

Querem muitos chamar a esta noite: festa da
família; mas, para mim, só há razão de existir, se
houver a presença do Menino-Jesus, o
nascimento do Verbo Divino.

Mas teria Jesus nascido em Dezembro?
Claro que não. Basta ler o Evangelho de

Lucas, versículo: 2,8, para constatar que Jesus
nasceu, provavelmente, no fim da Primavera,
pois o evangelista afirma: que os pastores
estavam no campo, guardando, durante a noite,

os rebanhos.
Se comemoramos a 25 de

Dezembro, é porque, não
conhecendo dia certo, os cristãos
do século IV, escolheram essa data,
porque ficava nove meses após a
festa da Anunciação do Anjo, que era
a 23 de Março; e não caiu a 23,
porque sendo a 25, servia para
substituir as comemorações do Sol,
rijamente festejadas, a: Natalis
Invicti Solis.

Até ao século IV não se
comemorava o nascimento de
Jesus. Só após esse século é que
os cristãos se reuniram no templo,
para orar.

E se o Natal é a festa de
aniversário de Jesus, não há razão
para haver Pai Natal (invenção
publicitária da Coca-Cola, baseado
em S. Nicolau,) e muito menos em
Mãe-Natal, sumariamente vestida, a
rondar pornografia.

Infelizmente, o Natal, graças à publicidade e
maléfica influência de formadores de opinião,
que vêm fazendo lavagem cerebral à nossa
juventude, transformou-se em festa quase
profana, onde há de tudo, menos lembrança do
nascimento de Jesus.

Para finalizar, resta-me desejar a todos, uma
santa noite de Natal, repleta de bênções divinas.

Feliz Natal!

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt

Feliz Natal | Próspero Ano Novo
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Feliz Natal a Clientes e Amigos

ORLANDO LIMA
OLIVEIRA

D e n t i s t a
Rua Central Olival, 2720-1º-S/3

Telefone: 227 634 996
4415-727 OLIVAL VNG

Rua Cova Bela, 70 - CANIDELO
Telefone: 227 814 227
4400-428 Vila Nova Gaia

Trata Boca e Dentes Artificiais

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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

Boas Festas a clientes e amigos

Crónica do
tempo que passa

* Júlio Martins

UM BOM NATAL PARA TODOS
Estamos a entrar numa época em que a festividade natalícia começa a

viver apenas do seu simbolismo. Todavia, ainda estamos crentes que
uma das melhores formas de combater crises económicas e outro tipo de
desgostos, é recordar e "festejar o Natal" quem poder da melhor maneira,
fundamentalmente todos aqueles que conseguem reunirem-se com toda
a família.

Quando se fala dos "cabazes de Natal", a par dos mimos típicos da
época, onde se recordam as doçarias tradicionais, os brinquedos para os
mais novos, as prendas, as rabanadas, o bolo-rei e outros tipos de coisas
que lembra o Natal de cada ano.

Estas iniciativas têm, presentemente, apenas um carácter simbólico,
porque a verdadeira política social está bem patente no trabalho que as
pessoas desenvolvem ao longo de todo o ano e não apenas nesta quadra
natalícia.

Por outro lado, esta iniciativa constitui também um exemplo do enorme
trabalho que as autarquias têm vindo a desenvolver, nas mais variadas
áreas, nomeadamente na Acção Social, acompanhando de perto todas as
situações mais difíceis e trabalhando todos os dias (as que trabalham!)
para que as pessoas possam ter cada vez menos dificuldades e cada vez
mais e melhor qualidade de vida.

É esta razão fundamental que me levou a corresponder à solicitação
da jornalista Tânia Tavares, no sentido de aqui registar o sincero desejo
de UM BOM NATAL para a família do Noticias de Gaia e de todos os nossos
dedicados leitores, esperando que em 2011 já ninguém se lembre de
crises ou de outras arrelias que de uma maneira geral têm vindo a
preocupar e a dificultar a vida económico-financeira a toda a gente.

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

FABRICANTE
DE PASTELARIA
E PÃO QUENTE

PADARIA COELHO

Feliz Natal a Clientes e Amigos

Sonho de Natal
Ao olhar o Deus Menino
Tão frágil e tão pequenino
Vi Nele uma pobre criança
Carente de Amor e carinho
Sem uma carícia ou beijinho.

Ao beijar o Menino Rei que é Jesus
No seu olhar vi, ternura  força e luz
Transformando o sentido da Guerra
Semeada por Homens ambiciosos
Cobardes, malvados e pouco corajosos
Ganânciosos para Governar toda a Terra.

Menino Jesus Príncipe da Paz
Só o teu Amor pelo Homem é capaz
De terminar com o sofrimento e a dor
Colocar verdade e a razão em cada coração
Aceitar os erros e ver no outro um irmão
Numa partilha incondicional de Amor.

E, assim acontece o
Natal!....
Ana Santos
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Fabricantes de todo o tipo
de Sacos de Papel em Tamanho e Feitio:

Sacos para Correspondência
Sacos para Boutique

Lugar de Fontes – SERZEDO – V. N. de Gaia
Apartado 1013 — 4416-801 GRIJÓ

Telefone: 22 753 71 70 Fax: 22 753 71 79

Feliz Natal a
Clientes e Amigos

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  

Feliz Natal a Clientes e Amigos

"Crónicas de Lisboa"

Um Natal mais pobre?

noticiasdegaia@net.novis.pt

Nasci pobre, como realmente pobres
eram milhares de portugueses nas
décadas de cinquenta e sessenta,
principalmente do meio rural, onde a
agricultura nem garantia a subsistência das
famílias, geralmente numerosas e, por isso,
os descendentes eram forçados a migrar
(interna ou externamente).

Ali, o Natal era, essencialmente, de
cariz religioso e havia na igreja da minha
aldeia, um presépio muito bonito e no qual
estava um menino que tinha nascido tão
pobre quanto eu, porque também eu não
nasci num berço de ouro. Sem tempo e
condições para ser criança,
prematuramente fui promovido a homem
muito cedo e parti, por este mundo,
deixando a minha aldeia beirã, onde nasci
e cresci até aos onze anos de idade.

Parti, como muitos milhares, para lutar
contra a fatalidade de ter nascido pobre e
pobre poder vir a ser toda a vida, se
cruzasse os braços e me resignasse. Se
Cristo lutou contra os adversários, os
"poderosos e vendilhões do templo" de há
dois mil anos, ao ponto de ser condenado
e crucificado, com muitos seguidores, nos
dias de hoje, também eu lutei contra muitas
adversidades e sofrimentos, mas pé an-
tes pé, fui vencendo cada etapa da vida e
deixei de ser pobre, material e
culturalmente falando.

Fui, na escola (real), mas também na
dureza da vida, por vezes a melhor escola,
aprendendo a ser homem e fui vencendo.
Fiz-me homem e atingi a "riqueza", não a
riqueza material de que se fala e que
"cega" muita gente, mas uma certa riqueza
assente na realização pessoal e
profissional, pelo que me posso considerar
um privilegiado, colhendo os frutos de
muita luta e sacrifícios.

Felizmente que a pobreza daqueles

tempos foi desaparecendo da nossa
sociedade e hoje a qualidade de vida não
tem comparação com a daqueles duros
tempos.

Negar esta realidade só revela
desconhecimento das condições de vida
de há décadas atrás. É verdade que o
nosso país não conseguiu ainda
acompanhar o desenvolvimento e a criação
de riqueza de outros países, por culpa de
todos nós, mas essencialmente dos
políticos que nos têm governado nestas
três últimas décadas e, porque não dizê-
lo, das fortes "corporações", com uma
capacidade reivindicativa assustadora e
quase funcionando como contra-poder e
que acabam por ser mais fortes do que os
próprios governantes.

Os governantes têm sido, contudo,
pródigos a esbanjar oportunidades de
catapultarem o nosso país para patamares
de desenvolvimento mais próximo de
outros padrões e acima de tudo a
desgovernarem as finanças públicas, por
vezes distribuindo a "riqueza" que não
existe e que, logicamente, acaba por ter
consequências nas crises cíclicas de que
o nosso país padece.

Quem não quer ou não sabe governar
a sua própria casa sofrerá ainda mais se
de "fora" vierem os efeitos das crises dos
outros que acabam por ser também
nossas, mas com efeitos mais penosos
num país pequeno e ainda na "última
carruagem do comboio europeu do
desenvolvimento".

 Adicionalmente, o euro (moeda) e o
crédito (público e privado) fácil e galopante
têm sido a nossa perdição, afectando a
nossa economia, aberta e sem barreiras,
contribuído para a desgraça das nossas
finanças, individuais e colectivas e que
nos conduziram a esta crítica situação,

TRANSPORTES
MUDANÇAS

* Alvará n.º 13776/2007

Trav. das Ribeiras de Cima, 165 - 4455-547 PERAFITA

ANTÓNIO SOUSA - 934 801 495 | 917 633 182
Boas Festas a clientes e amigos

que pode ser dramática para nós
portugueses, face aos períodos de vacas
magras que se avizinham ou que muitos já
estão a viver e cujo fim e consequências
podem ser amargas, como tão "amargo"
pode ser já este Natal para muitos
portugueses.

É esta a dura realidade em que nos
encontramos e cujas melhorias não se
vislumbram num futuro próximo, pois o ano
de 2011 afigura-se ainda mais negro para
a manutenção dum certo padrão de vida
que, artificialmente, tínhamos atingido,
afastando-nos ainda mais dos países
ricos, muitos deles nossos parceiros na
UE, da qual fazemos parte, apesar de
haver já quem nos queira expulsar.

Estamos, apesar de tudo, mais ricos
materialmente, mas também mais pobres
de espírito, mas que tentamos disfarçar
na época natalícia. Olhando em redor, fico
magoado por ver que, afinal, a doutrina de
Cristo, que deveria ser uma referência,
mesmo para aqueles que não acreditam
ou professam outras religiões, foi sendo
substituída, neste últimos tempos, por uma
outra religião que se chama consumismo

e que faz apelo a outros valores que nos
tornam menos sensíveis aos problemas
dos outros e nos deixam mais "pobres".

No Natal, até comemoramos uma festa
(que é um aniversário) mas distraídos com
os bens e os prazeres materiais, nem
interiorizamos e praticamos os valores
cristãos, tão actuais são as suas
mensagens e, meditando nelas, podermos
fazer uma autocrítica dos nossos (novos)
valores e dos nossos comportamentos.
"Ama o próximo como a ti mesmo", deveria
ser o lema das sociedades desenvolvidas,
mas, ao invés, tendemos a ser cada vez
mais egoístas e menos solidários para com
aqueles que sofrem.

Felizmente, ainda há quem lute contra
este estado das coisas, mas no Natal ou
durante o ano, acabam por ser oásis neste
deserto das crises que também o são de
(novos) valores. Natal amargo é o que
muitos terão neste e no (s) próximo (s)
ano (s), apesar das "luzes de natal" que
tentam iluminar esta quadra e as nossas
almas?

Serafim Marques
Economista
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Boas Festas a
clientes e amigos

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

noticiasdegaia@net.novis.pt

siga-nos
NOTÍCIAS DE
GAIA jornal

Love me Tender
A canção eternizada por Elvis Presley torna-se um ícone ao
Amor entre o Homem e Mulher

Composta no século XIX por autores americanos o tema sofre notoriedade
nos anos 50 quando Elvis Presley no seu primeiro filme retoca a canção
tornando-a numa balada, que mesmo no presente actual tornando-se tem-
poral. Ao longo das décadas muitos cantores gravaram esta canção havendo
versões de inigualável qualidade numa escolha de temas musicais Love me

Tender na minha opinião encontra-se numa das melhores composições de
musica ligeira para varias opções. Recentemente o musical Viva Elvis que
passa em show em Las Vegas tem o tema como emblemático da figura do
artista e mundialmente foi interpretado por diversos artistas de varias
nacionalidades em Portugal coube á interprete Áurea essa incumbência de
fazer parceria com a voz de Elvis no tema citado. Love me Tender torna-se por
isso sem sombra de duvida uma das canções românticas mais concebidas
de todos os tempos. Para quem não conhece é agradável conhecer para que
conhece jamais esquecerá.

 Jorge Amaral

Mata limpa saúde
vigorosa

Quem passa na Rua Conceição Fernandes que confina com a Rua S.
Bartolomeu, em Gaia, olha e vê de um lado o muro do "Hospital Gaia - Espinho",
do outro lado um sobreiral que se fosse cuidado podia dar um embelezamento
ao local. Estes sobreiros encontram-se circundados por um vasto matagal
que a continuar, pode vir a ser um isco para a deflagração de incêndios,
destruindo uma beleza natural. Seria bom que alguém do Urbanismo passa-
se por ali e verá que algo à a fazer para bem da renovação do ar que anda tão
poluído e não só...

Os de mais idade como eu, com 79 anos feitos em Março p/p, lembro-me
que aquele lugar foi um local privilegiado pois onde está instalado o actual
Hospital Gaia - Espinho, já funcionou como "Sanatório D. Manuel II", e porquê?
Porque ali foram curados e atenuadas muitas dores de quem sofria dos
pulmões. Permitam-me uma opinião?. E se esta mata fosse limpa e cuidada,
até podia ter umas mesas e uns bancos para atrair as pessoas, pois o lugar
podia proporcionar recreio e diversão, feitos benéficos para proporcionar
ambiente, saúde e bem-estar, para o corpo e para o espírito. Devemos procurar
renovar o ar que purifica os pulmões, debaixo das árvores, pois é um
medicamento bom e gratuito, para os doentes e para o Estado...

Manuel Carvalho

OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS

GARAGEM  LISBOA , LDA

Rua Nova de Bustes, 80 | S. Paio – CANIDELO
4400-515 VILA NOVA DE GAIA | Telefone: 22 781 35 39

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

Mecânica Geral em Automóveis * Especialidades Mercedes Benz

Auto Miguel Costa

Boas Festas

Teste Diagnóstico / C.O. * Lavagem Auto/Motor
Pneus e Serviços
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padaria pastelaria soares dos reis
de irmãos castro ribeiro, lda.

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

pão quente
confeitaria
pastelaria
cafetaria

fabrico próprioBoas Festas a clientes
e amigos

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.

Próspero 2011

A BONECA FEIA
Em mês de Julho, dos anos setenta, estanciei

numa cidadezinha do interior. Burgo antigo, cheio
de tradições, de ruas estreitas e  reduzido
comércio. Por razões, que não devo esclarecer,
não revelo nomes, já que os intervenientes
pertencem a famílias conhecidas.

Na modesta pensão em que me hospedei
encontrei jovem de vinte e poucos anos, que viera
em busca de menina, que o havia fascinado.

Na verdade, e é isso que devo ao leitor, o moço
não andava fascinado: mas encantado, e fervia de
paixão.

Conheceu-a em menina; e a moça lançava-lhe
ternos olhares e meneios, que frecharam-lhe o
coração com flechas de Cupido.

No andar dos anos, o rapaz desvelava noites a
fio, absorvido numa paixão delirante. Crescera a
moça e desmudara atitude; mas o jovem,
fantasiando, declarava, para quem o queria ouvir,
que a menina mostrava apenas o pejo próprio da
adolescência.

Terminado o ano escolar, o rapaz visitava a
cidadezinha, na esperança de a ver, mas a moça
esquivava-se, dando mostras de enfado,
refugiando-se em locais inacessíveis ao
enamorado.

Certos serão, quando tomávamos o cafezinho,
confessou-me, com os olhos saltando de júbilo:
que de tempo a tempo recebia correspondência,
onde a prima - pois era sua prima, - nas
entrelinhas, parecia mostrar afecto, e isso bastava
para o animar.

A exemplo de anos anteriores, lá estava
pensativo na pensão. Desta vez ,segundo declarou,
gostaria de presenteá-la, mas por mais voltas
desse ao bestunto nada o contentava.

Sugeri-lhe o "chorão", que estava em voga.
A ideia foi bem aceite e pouco depois, o jovem.

Percorria pressuroso as livrarias, em busca de
"chorões"; mas, por mais que os procurasse não
os havia. Após ter visitado as lojas, não encontrou
outro remédio, senão comprar boneca que se
impunha pelo tamanho e feieza.

Mostrou-ma desolado, enquanto jantávamos.
Era deselegante, de feições grosseiras e hirta
como pau.

Animei-o, dizendo-lhe que talvez a jovem
gostasse, e ele respondeu-me, quase chorando
de arrependimento por não ter trazido da sua terra
o gracioso "chorão": - Que fazer?, se nem bazares
há nesta localidade!

No dia imediato bateu temeroso à porta da
moça. A mãe recebeu-o afectuosamente e
apontando para o mamarracho, interrogou-o

- Para quem é a boneca?!
Tartamudeando de vergonha - segundo me

contou, - disse que era para a….
Esclareço que a mãe da moça nunca se

apercebeu do intento do primo pela filha, talvez
devido à diferença de idade ou sempre soube
dissimular, como progenitora prudente que era.

Nesse mesmo dia o hospede corrido de pejo,
despediu-se e partiu no primeiro comboio da
manhã, declarando-me que não mais voltaria, a

não ser que a prima assim lho solicitasse.
Nunca mais soube desses amores secretos e

platónicos, mas jamais o esqueço, porque nunca
conheci amor tão sincero e puro.

Será que a moça teve outro tão puro? Creio
bem que não: porque em matéria de amores são
raros os verdadeiros, e como diz o povo: não há
igual ao primeiro.

Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt

Travessa da Seada n.º 558 | 4415-343 Pedroso | Tlf: 227641735 / 227451578 | Fax:227649109
Aterro Resíduos Inertes: Rua do Pinheiro Manso n.º 652 | 4405 Canelas

Sociedade  de  Construções  e
Obras  Públicas  Aliança,  Lda.

Indústria Extractiva, Construção de Estradas, Terraplanagem e Construção Civil

Boas Festas a
clientes e amigos
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(1) PORTUGAL
Carimbo comemorativo do Dia do Selo 2010 - Clube

FILATELIA 02/12/2010
MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO

dos Coleccionadores de
Gaia foi aposto na Academia
de Música de Vilar do
Paraíso no dia 01/12/2010.

Carimbo comemorativo
referente à doação de
sangue "CELEBRE O NA-
TAL E O ANO NOVO
DANDO SANGUE no dia
08/12/2010 na Rua Poeta
Afonso Lopes Vieira, n°15
7800-273 BEJA.

P E D R A S
O R N A M E N T A I S
PORTUGUESAS

Portugal é ainda hoje um
dos maiores produtores de

e, mediante uma técnica de fabrico inovadora, incorpora
no fabrico do selo pó de pedra Lioz e, no bloco, pó de
mármore rosa. Esta colecção foi concebida pelo escultor
Jorge Pé -Curto, que deu corpo a uma reinterpretação,
também ela original e com um toque de fina ironia, do
tradicional símbolo dos Correios: o postilhão a cavalo
empunhando a corneta com que, em tempos idos, se fazia
anunciar. Esta escultura incorpora sete variedades de
pedra, nomeadamente Lioz, Brecha de Santo António,
mármore rosa, Azul de Cascais, Amarelo de Negrais,
Escarpão e Moicanos.

A imagem do mensageiro a cavalo é ainda hoje o
símbolo mais comum para identificar os Correios em todo
o mundo. Orgulhosos do seu passado, os CTT Correios
de Portugal empenham-se hoje na procura de soluções
inovadoras, preparando o futuro e continuando a valorizar
e divulgar o nosso património e os nossos artistas.

CORREIO ESCOLAR
Desde 2006 que os CTT trabalham em parceria com o

pedras ornamentais, atingindo as respectivas
exportações valores significativos.

Os CTT, sublinhando a importância deste património
geológico, lançam uma original emissão filatélica que dá a
conhecer alguns tipos de pedras existentes em Portugal

Plano Nacional de Leitura, uma
iniciativa do Ministério da Educação, em articulação

com o Ministério dos Assuntos
Parlamentares, cujo objectivo é elevar os níveis de

literacia dos portugueses.

Os CTT e o PNL lançaram assim a 4a edição do
programa "Onde te leva a imaginação?" convidando várias
escolas do país a participar em várias iniciativas, entre as
quais o desenvolvimento da actividade "Onde te leva um
selo?"

Este ano, foi lançada a temática "Os CTT protegem o
ambiente", na sequência do novo posicionamento da
marca CTT". Consigo por um futuro sustentável". Os
trabalhos dos alunos demonstraram a existência de uma
forte consciência ambiental, nomeadamente nas questões
de protecção do ambiente.

Para além de outros prémios, à semelhança do ano
passado, os vencedores têm assim a oportunidade de
ver as suas obras de arte concretizadas em selo.

(2) ARGENTINA
Nove selos de $1,50 referente ao tema 200 ANOS DA

PÁTRIA: BICENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO DE MAIO.
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