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Maioria aprova
orçamento

Coligação PSD e CDS/PP,  juntamente com os Movimentos
Independentes, aprovam Plano de Actividades da autarquia para
2011. PS abstém-se, evocando posição política de responsabilidade.
CDU e BE reprovam o documento na Assembleia Municipal.     Pág. 5
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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

Próspero
2011

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

Boas
Festas

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 Feliz Ano
Novo

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

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

pão quente
confeitaria
pastelaria
cafetaria

fabrico próprio
Feliz Ano Novo

Cantar as Boas
Festas e Janeiras

Cantar das Boas Festas
20h às 23h00 | Concelho de V. N. Gaia
Pelo Grupo Folclórico de Santo André Lever
Até dia 5 de Janeiro 2011

Cantar das Janeiras
20h30 às 23h00 | Freguesia de Pedroso
Pela Associação Recreativa "As Lavradeiras
de Pedroso"
Até dia 6 de Janeiro 2011

Cantar das Janeiras
20h às 23h | Freguesia de Pedroso
Pelo Rancho Folclórico e Cultural Nossa
Senhora do Monte de Pedroso
Até dia 7 de Janeiro 2011

Cantar das Boas Festas
20h30 às 23h00 | Freguesia de Serzedo
Pelo Grupo Danças e Cantares de Serzedo
Até dia 30 de Dezembro 2010

Cantar das Boas Festas
20h às 23h00 | Concelho de V. N. Gaia
Pelo Grupo Folclórico de Santo André Lever
Até dia 5 de Janeiro 2011

Cantar das Boas Festas
18h00 às 20h00 | Freguesia de Serzedo
Pelo Rancho Infantil da SERGAIA - Associação
Etnográfica de Serzedo
Até dia 5 de Janeiro 2011

Cantar das Boas Festas
18h às 20h | Freguesia de Serzedo
Pelo Rancho Infantil da SERGAIA Associação
Etnográfica de Serzedo
De 20 de Dezembro até dia 5 de Janeiro 2011

Muita animação em
vários locais para

receber o ano novo
Baile de Passagem do Ano
21h30 | Sede do Centro Popular de Trabalhadores
do Areinho (Oliv. do Douro) - Entrada livre

Baile de Fim do Ano
22h00 | Sede do Centro Desportivo
Corredourense (Oliv.do Douro)
Animação com o conjunto Vozes Dança.

Baile de Passagem do Ano
22h00 | Sede da Associação Paroquial de
Oliveira do Douro
Com música ao vivo.

Festa de Fim do Ano
21h30 | Sede da Associação Recreativa
Mocidade Corveirense (Grijó)
Animada pelo grupo de jovens, com música
variada.

Noite de Passagem de
Ano
22h00 | Sede da
Associação Juvenil
Etno-Folclórica "As
Lavradeiras" de
Arcozelo

Baile de Fim Ano
22h30 | Sede da
A s s o c i a ç ã o
Recreativa de
Laborim (Mafamude)

Baile de Fim de Ano
22h00 | Sede da
ACRAV- Associação
Cultural e Recreativa
"Os Amigos
Vilarenses"
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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

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) *

Feliz Ano Novo

Rua da Bélgica, 1485  *  4400-051 Canidelo - VNG
Tel.: 227 72 99 06 - Fax: 227 72 99 08 - Tlm.: 937 52 59 26

Email: mssfseguros.tiago@sapo.pt

EM CASO DE ACIDENTE
ESCOLHA O MEDIADOR

QUE DIZ ‘PRESENTE’

Próspero Ano Novo

FUNERÁRIA
ST.ª MARINHA

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

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

Funerais
Transladações

Cremações
Serviço permanente

para todo o paísSanta Marinha

Próspero 2011

Nevoeiro
 "Entre Janeiro e Agosto deste

ano de 2010 realizaram-se 53
abortos por dia". Esta notícia
apareceu discreta nos rodapés das
nossas televisões, e alguns diários
deram-lhe um suave destaque,
embora sem sequência. Como que
a notícia caiu no conveniente
esquecimento. Dos nossos políticos
de meia-tijela, nem uma palavra -
foi pena a lei não ter sido retroactiva.

Claro que as lágrimas de
crocodilo dos nossos media não
comovem ninguém. Porque em vez
de dizerem 53 por dia podiam dizer
o total: cerca de 18 mil abortos em
meio ano, no celebérrimo serviço
nacional de saúde, com os
impostos da malta, sem motivo a
não ser porque não querem ter o
filho e pronto! Em alguns já casos
reincidentes, como alguns dos
responsáveis dos ditos serviços
vêm já denunciando. Mas estavam
à espera de quê, com aborto livre e
de borla?!

Juntamente com outras inefáveis
leis desestruturantes, este pobre

país vai resvalando para a indigência
moral. A que juntando a desgraça
económico-financeira a que o
constitucional "abrir caminho para
uma sociedade socialista" nos
conduziu, nada de bom se pode
augurar para este pobre e
abandonado país.

Assim termina A Mensagem, de
Fernando Pessoa:

Nevoeiro
Nem rei nem lei, nem paz nem
guerra,
Define com perfil e ser
Este fulgor baço da terra
Que é Portugal a entristecer -
Brilho sem luz e sem arder,
Como o que o fogo-fátuo encerra.

Ninguém sabe que coisa quer.
Ninguém conhece que alma tem,
Nem o que é mal nem o que é bem.
(Que ânsia distante perto chora?)
Tudo é incerto e derradeiro.
Tudo é disperso, nada é inteiro.
Ó Portugal, hoje és nevoeiro...

É a Hora!

Américo Amorim ajuda
Hospital de Gaia

Motivos de saúde levaram Américo Amorim a utilizar os serviços do Centro
Hospitalar de Gaia durante quatro dias. A atenção e dedicação dos
profissionais levaram a que o empresário "num acto de gratidão e
recompensa" doasse uma máquina de última geração, no valor de 50 mil
euros, ao Serviço de Cardiologia.

Este equipamento é uma unidade móvel que serve para ser aplicado em
doentes em estado grave mas potencialmente reversível, permitindo uma
circulação extra-corporal parcial. Em apenas dois minutos a máquina está

pronta a ser utilizada, ao contrário do que acontecia com equipamentos mais
antigos que demoravam cerca de 30 minutos.

Chama-se ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) e consiste na
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO). Esta é uma técnica médica
de suporte vital utilizada para se conseguir a depuração de dióxido de carbono
e oxigenação do sangue de forma independente do pulmão.

O ECMO pode ser aplicado em casos como: choque séptico, síndrome de
stresse respiratório agudo e embolia pulmonar massiva ou ainda em casos
de choque cardiogénico no contexto de enfarte agudo do miocárdio.
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Centro de Diagnóstico Médico
Dr. Lúcio Coelho

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

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

Quis o presidente, e os membros da Junta de Freguesia de Santa Marinha,
realizar almoço de convívio na quadra natalícia.

A ideia não é original, mas é feliz. Original foi o modo cortês como Joaquim
Leite, actual presidente, recebeu os convidados. Homem simples, teve para
todos uma palavra amável; uma atenção carinhosa com os idosos; um cuidado
peculiar com os doentes e avançados em idade.

A simplicidade, a generosidade de coração, o trato afectuoso como recebe
os que dele se abeiram, tornou-o num dos políticos gaienses mais populares
e estimado de Vila Nova de Gaia.

Foi no sábado, 18 do corrente, pelas 13 horas, no Pavilhão Municipal do
Sporting Clube de Coimbrões, que se realizou o almoço de Natal da freguesia
de Santa Marinha, que reuniu largas centenas de idosos.

Presentes, entre outros, o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, Marco António Costa, o presidente da Assembleia Municipal,
César de Oliveira, a vereadora da Acção Social, Amélia Traça, e representantes

da igreja, associações desportivas, recreativas e culturais da freguesia.
Durante o repasto, o autarca proferiu brevíssimas e simples palavras que

muito sensibilizaram, porque facilmente se adivinhava que vinham do coração
de homem que se dedicou à freguesia, colocando-se inteiramente ao serviço
da população, principalmente os mais pobres e carenciados.

Ao concluir, houve interessante programa de variedades.
Humberto Pinho da Silva

Corrida de Reis
A Corrida dos Reis está

agendada para o próximo dia 9 de
Janeiro de 2011, pelas 10:00 horas,
com a distância e medição oficial de
10km. Em simultâneo vai realizar-se
uma Caminhada com a distância de
4km.

Percursos
Corrida dos Reis: 10 km

Partida na Av. Diogo Leite (Junto á
sede dos Mareantes do Rio Douro),
em direcção a Canidelo, Av. Ramos
Pinto, Largo da Cruz, Rua Cais de
Gaia, Rua Cais Capelo Ivens, Rua do
Cavaco, Rua Cais do Lugan, Rua da
Praia, S. Pedro da Afurada, Av. Afonso
de Albuquerque, Rotunda do Linho ?
Retorno, Av. Afonso de Albuquerque,
S. Pedro da Afurada, Rua da Praia, Rua Cais do Lugan, Rua do Cavaco, Rua
Cais Capelo Ivens, Rua Cais de Gaia, Largo da Cruz, Av. Ramos Pinto, Av.
Diogo Leite, com retorno junto á ponte D. Luis, Av. Diogo leite - Meta.

Caminhada dos Reis: 4 km

Partida na Av. Diogo Leite, em direcção a Canidelo, Av. Ramos Pinto, Largo
da Cruz, Rua Cais de Gaia, Rua Cais Capelo Ivens, Retorno (Mobil) até ao
ponto de partida, Rua Cais Capelo Ivens, Rua Cais de Gaia, Largo da Cruz, Av.
Ramos Pinto, Av. Diogo Leite, com retorno junto á ponte D. Luis, Av. Diogo leite
- Meta.

Telefone: 91 35 95 501/ 252 857 147 | Email: atletismo@desportave.pt
Preço da Corrida dos Reis: Até 30 de Dezembro 2010 - 3 euros | Após 30

de Dezembro - 5 euros | Dia da prova - 7 euros
Caminhada dos Reis: preço único - 2,5 euros
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www.boucinha.com
info@boucinha.com

Avenida Vasco da Gama | Oliveira do Douro
| Vila Nova de Gaia

(Estrada 222 de AVintes, junto ao Salvador Caetano)

Reservas através do telefone 22 782 77 64
ou telemóvel 91 804 75 08

RESTAURANTE * SNACK-BAR

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

FATITA E PEIXOTO

Pratos Económicos

DIARIAMENTE

Boas Festas

DISTRIBUIDOR DE GÁS
Maria Rosa Sousa e Silva

Próspero 2011

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

Feliz Ano Novo

Rua da Bela, 465 B  4410-208 S. Félix Marinha  *  Telef. / Fax: 227 621 402
Telem. 967 563 835 / 968 630 003  *  email: geralfogo@hotmail.com

Vanguarda Perfeita, Lda
Feliz Ano Novo

Materiais contra incêndio e protecção individual
*  Extintores  *  Material 1.ª Intervenção  *

Alarmes - C. D. Incêndios
Assistência Técnica  -  Formação

Orçamento da câmara aprovado
Depois da aprovação em reunião de câmara, com a

maioria a votar a favor e os vereadores socialistas a
absterem-se, o orçamento municipal foi votado na
Assembleia Municipal (AM) de Gaia. Também aqui o
resultado não foi diferente, muito embora os deputados
do Bloco de Esquerda e da CDU tivessem reprovado o
documento.

O vereador Firmino Pereira lançou o debate. Para o
autarca, este plano de actividades assenta no "equilíbrio,
rigor e ambição". Para 2011, a autarquia prevê um
orçamento de 262 milhões de euros, um valor 9% mais
baixo do que o deste ano. E explica-se: esta diferença
resulta das dificuldades macro-económicas e do corte de
8,6% de transferência de verbas da Administração Cen-
tral. Curiosamente, este vai ser o mesmo valor que as
juntas de freguesia vão deixar de receber da câmara
municipal. Um corte que Firmino Pereira "espera que os
presidentes das juntas de freguesia entendam".

Mas ouviram-se muitas críticas no plenário. Coube ao
BE abrir as hostilidades e considerar a proposta de
orçamento e de plano de actividades para 2011 "irrealista
na projecção das receitas e deliberadamente enganador"
ao não distinguir os projectos municipais e investimentos
que não são da responsabilidade da autarquia. Os
bloquistas apontaram ainda falhas por não concretizar
medidas no combate ao desemprego, afirmando que "nada
vezes nada é o a câmara tem a dizer" sobre este tema.

PS abstém-se evocando posição política de responsabilidade. CDU e BE reprovam o documento. Coligação PSD e CDS/PP,
juntamente com os Movimentos Independentes, aprovam com maioria Plano de Actividades para 2011

Criticaram também a politica social, de juventude e, entre
outros, a manutenção da transferência de 1,5 mil euros
para a fundação PortoGaia, e por inerência à equipa do
Futebol Clube do Porto.

 Jorge Sarabando liderou as críticas comunistas e
apelidou este documento como um "orçamento de 'faz-
de-conta'". A CDU considera importante que os "cortes
financeiros consequentes não afectem os apoios sociais,
o desporto juvenil e a cultura como insubstituível espaço
de participação. Sarabando demarcou-se ainda da nova
politica de taxas, tarifas e preços elevados que contam
significativamente no orçamento mensal dos gaienses e
do "empolamento artificial do orçamento para fins
propagandísticos". Para o comunista, "até 23 de Novembro
a receita - e concomitantemente a despesa - não
chegaram sequer a 40% dos valores previstos para 2010".
Ou seja, dos 288 milhões previstos, apenas 111 milhões
estavam executados, o mesmo devendo acontecer nos
próximos meses.

Pedro Sousa, líder da bancada social-democrata,
classificou as intervenções do BE e da CDU como "prova
de vida política", já que apenas se limitaram a "debitar
algumas inverdades".

Os últimos a explicar o sentido de voto foram os
deputados socialistas. João Paulo Correia apontou três
motivos para votar contra: o facto deste ser um orçamento
"pouco realista" tendo como termos comparativos este

o 25 de Abril" e com grande "sentido de responsabilidade"
assente numa "linha coerente de entendimento político"
anunciou o sentido de voto da bancada que lidera: a
abstenção. Aliás, no seguimento do que já havia acontecido
com os vereadores socialistas no executivo.

A votação que aprovou o documento foi clara: CDS/
PP, PSD e Movimentos Independentes deram a maioria
votando favoravelmente, o PS absteve-se e os deputados
do BE e da CDU votaram contra.

Marco António Costa apresentou
Orçamento

Antes mesmo de chegar à discussão na AM, o vice-
presidente da câmara traçou as linhas do documento para
2011.

Este é um "orçamento de continuidade", assegurou
Marco António Costa, que, apesar da diminuição de 9%
face a 2010, não altera a "lógica de intervenção" dos
últimos anos. Os projectos para 2011 incidem
essencialmente na aposta social e nos projectos co-
financiados pelo Quadro de Referência Estratégica
Nacional.

A grande aposta vai para a educação e a acção so-
cial. Neste orçamento estão já previstos os cinco dos
sete campus escolares: Avintes (4,5 milhões de euros),
Canidelo (4,5 milhões de euros), Lavandeira (4,5 milhões
de euros), Parque Biológico (4,4 milhões de euros) e Serra
do Pilar (6 milhões de euros). Já na vertente social, a
autarquia vai orientar mais de três milhões de euros para
instituições.

Também a dívida municipal não foi esquecida. Marco
António recorda que só este ano "foram amortizados 18,3
milhões de dívida", acção que se mantém em 2011, o ano
"do pico da amortização da dívida". O autarca garante
que "no final deste mandato, dar-se-á início a uma
diminuição progressiva e gradual do custo de exercício
da dívida. Mais de 60% do passivo do município foi pago
entre 2005 e 2010, sendo que cerca de 100 milhões de
euros foram investidos em habitação social".

Tânia Tavares

ano; "pouco rigoroso",
reproduzindo, por exemplo,
obras desde 2000, 2001 e
2002 e porque prevê
transferências de verbas
para empresas municipais
extintas; e, finalmente, por
ser "contraditório", já que
anuncia corte na despesa
e prevê gastar, em 2011, o
mesmo valor em despesa
corrente de 2010.

Ainda assim, o
socialista não pôde "ignorar
a conjuntura difícil desta
crise - a mais grave desde
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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  

Boas Festas

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

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

Próspero 2011

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

* COFRES POR MEDIDA *
* REPARAÇÃO *
* ABERTURA*

* PORTAS FORTES POR MEDIDA*

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

Feliz Ano Novo

Mercado Social de
Arrendamento arranca em

Janeiro
Projecto da autarquia incide sobre pessoas da classe

média cujos rendimentos não permitem aceder ao

mercado social nem recorrer ao crédito bancário
A Câmara Municipal de Gaia vai disponibilizar, já em Janeiro, 42

apartamentos na freguesia de Canelas para arrendar a jovens e
agregados familiares em dificuldades. A iniciativa resulta de um
protocolo assinado no âmbito do Programa Arco-íris - Novos Horizontes
para o Arrendamento.

Localizadas no empreendimento Edifício Prestige, outrora
devoluto, as habitações estão destinadas "a pessoas que vivem numa
situação de falta de cobertura das políticas habitacionais do Estado",
adiantou o vice-presidente da edilidade, durante a assinatura do acordo
entre a Gaia Social, a Fundimo (Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Imobiliário) e a Caixa Geral de Depósitos.

 "O Estado tem respostas para famílias muito carenciadas e
situações de emergência social, mas não para pessoas da classe
média cujos rendimentos não permitem aceder ao mercado social
nem recorrer ao crédito bancário", acrescentou Marco António Costa.

As vantagens desta aposta no mercado social de arrendamento,
de que o município de Gaia é pioneiro, resolvem as dificuldades das
famílias, reformulam os problemas de passivo da banca e preenchem
um vazio de respostas do Estado.

Caso a iniciativa tenha o sucesso pretendido, é intenção alargar o
processo a outros prédios que a Caixa tem no concelho. "O Estado já
deveria ter proibido a construção de mais habitações sociais em sítios
onde existam prédios devolutos. Estes edifícios deveriam ser
reaproveitados, optimizados e rentabilizados ao abrigo do
financiamento Programa Especial de Realojamento, permitindo o
arrendamento social", concluiu Marco António Costa.

Posto isto, estarão disponíveis três tipos de fracções habitacionais
(T1, T2 e T3), cujas mensalidades variam entre os 250 e os 370
euros.

Como acontece
todos os anos, a
autarquia de Gaia
entregou medalhas
de reconhecimento
a alguns
funcionários. Desta
vez os agraciados
foram os
trabalhadores que
estão ao serviço da
comunidade há 20
anos e os que
chegaram agora ao
final da carreira
activa e se
aposentaram. Ao
todo, foram entregues 42 medalhas, sendo que a grande maioria foi para os que terminam a
função.

A cerimónia realizou-se na Assembleia Municipal de Gaia. Para além do presidente deste
órgão, César Oliveira, também o vereador Mário Fontemanha e o presidente do Centro de
Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia (CCD), Licínio Silva, estiveram a
congratular os funcionários.

O primeiro a falar foi o representante da CCD. Obviamente, a atenção foi para a deliberação
do Tribunal de Contas que em 2009 proibiu a transferência financeira da câmara municipal
para o CCD. Licínio Silva espera que esta decisão seja revogada o mais rapidamente possível.

César Oliveira destacou a postura do presidente da câmara, já que "desde sempre Luís
Filipe Menezes elegeu os funcionários como parceiros do desenvolvimento do município e
elegeu também como parceiro de diálogo permanente e constatação das realidades o CCD".

Já o vereador começou por referir que a questão do tribunal não o preocupa, uma vez que
"somos solidariamente responsáveis pelas decisões que tomamos e consideramos que o
CCD deve ser compensado em termos de benefícios fiscais. Contamos que muito em breve
essa decisão seja revogada e continuaremos com o que entendemos ser da maior justiça
para com os trabalhadores da câmara de Gaia".

Mário Fontemanha aproveitou também para evidenciar a gratidão que o município tem para
com os funcionários: "Estamos gratos pelo vosso trabalho de excelência em prol do concelho
de Vila Nova de Gaia, que é grande e exigente, mas que conta com colaboradores à altura".

Câmara entrega medalhas a
funcionários
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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

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

Feliz Ano Novo

Próspero 2011

A Companhia de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia viu
engrossados os bens materiais neste último mês do ano. Tudo porque a
Junta de Freguesia de Canidelo e a empresa Ciclo Coimbrões decidiram
oferecer duas bicicletas à corporação dos homens da paz, com o objectivo
de assegurar o melhor patrulhamento e socorro à população do Centro
Histórico, orla fluvial e marítima

"Este tipo de patrulhamento também visa a protecção e, através da
preparação que os bombeiros têm, será possível prestar serviços de
socorro imediato às populações e aos seus bens, além de facilitar o
contacto com a central de bombeiros", referiu o vereador da Protecção Civil
da autarquia.

Dada a importância desta iniciativa, é intenção que o projecto se alargue
ao patrulhamento à cota alta da cidade, através de um maior número de
bombeiros. "Esperamos que esta iniciativa atinja um número mínimo de
20 pessoas, que possam servir a população em alturas de maior fluxo de
turismo nas zonas mencionadas, mas também alargar a sua cobertura à
zona mais urbana do concelho, como a cota alta das freguesias de Santa
Marinha, Mafamude e Oliveira do Douro", acrescentou Mário Fontemanha.

Acções serão alargadas à noite
De registar que cada bicicleta custou 600 euros. Segundo o proprietário

da Ciclo Coimbrões, e também presidente da junta de Santa Marinha,
Joaquim Leite, "os velocípedes são especiais, pois contam com sacos
próprios para levar apetrechos de primeiros socorros, de forma a ser
possível prestar serviços de emergência".

"Esta é uma forma de chegar a locais menos acessíveis através de
viaturas e de dar mais segurança às pessoas, não só a nível de
policiamento, mas agora também a nível de emergência, principalmente
no Verão", confessou o líder da junta de Canidelo, Fernando Andrade.

Para já o patrulhamento far-se-á apenas em período diurno, mas no
futuro será alargado às horas nocturnas. "Os ciclistas vão trazer no seu
fardamento o número municipal de emergência [707 24 24 00]. É uma
acção de visibilidade, proximidade e sensibilização junto das populações.
Em 2011, através de uma candidatura ao QREN, vamos realizar uma acção
de sensibilização que pretende chegar à totalidade da população. Importa
que os munícipes saibam que, através do número municipal de
emergência, terão sempre dois corpos de bombeiros disponíveis, de
proximidade, para socorrê-los, os profissionais e os voluntários", concluiu
o comandante dos bombeiros, Salvador Almeida.

‘Assembleia Solidária’
Pelo segundo ano consecutivo, os deputados municipais proporcionaram

um Natal mais aconchegante a duas instituições de Gaia: a Associação
Protectora da Criança, de Valadares, e o Centro de Solidariedade Cristã
Maranathã, com casas em Grijó e Sermonde.

Chama-se 'Assembleia Solidária' e nesta iniciativa todos contribuíram
com bens alimentares. Todas as bancadas participaram e permitiram uma
consoada natalícia a mais de 70 crianças.

No ano passado foram contempladas duas instituições de apoio às
famílias e este ano a associações de apoio exclusivo a crianças. Garantida
está já uma acção semelhante no próximo ano. Quem sabe se em vez de
apenas uma 'Assembleia Solidária', em 2011 os deputados vão empenhar-
se e organizar várias acções semelhantes, ao longo do ano. "Temos de celebrar
o Natal mais vezes durante o ano de 2011 e colaborar com os mais
desfavorecidos, fazendo poupança, despertando as nossas sensibilidades,
é este o desafio que faço à comunidade em geral". César Oliveira mostrou

Bombeiros patrulham
ruas de bicicleta

Junta de Freguesia de Canidelo e empresa Ciclo Coimbrões

oferecem dois velocípedes aos homens da paz

vontade em que isso acontecesse e esperançoso no altruísmo dos deputados
municipais e de toda a comunidade.

Também a vereadora da Acção Social se associou à iniciativa, sublinhando
"não só o valor material, mas a espontaneidade do acto, que representa um
alerta de que estamos presentes e a vontade de ajudar". Amélia Traça
salientou que o "município no seu todo está presente nestas ocasiões e
agradece às instituições o trabalho solidário que desenvolvem no dia-a-dia e
a sua ajuda preciosa na construção do futuro destas crianças."

Actualmente a Associação Protectora da Criança acolhe 30 jovens,
sobretudo oriundas de famílias desestruturadas. Recentemente, também o
núcleo do PSD de Valadares ajudou esta instituição, mobilizando a
comunidade para a doação de bens alimentares e alimentos.

Já o Centro de Solidariedade Cristã Maranathã acolhe 40 crianças, em
Grijó e Sermonde, ambas em regime de internato. TT
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Rua do Estádio da Pena 161,
(junto ao Estádio
Novo do Perosinho)
4415-033 PEROSINHO
Telef. 227 860 890
Fax. 227 860 899

www.manjarquintadapena.com

ESPECIALIDADES:
em forno a lenha

| Francesinha
| Massas italianas
| Bacalhau à Manjar
| Posta à Mirandesa
... e muito mais!!!

Feliz
2011

Silva Loureiro e Dias, Lda.
Serviços de Construção Civil

trolha  *  pintor  *  carpinteiro

Rua Caetano de Melo, 460 - 3.º Esq. Oliveira do Douro

Boas Festas

4430-267 Vila Nova de Gaia
Telefone: 223 752 318   *   Telemóvel: 913 089 961

Próspero Ano Novo

Morreu António Santos Ferreira Silva

António Santos Ferreira Silva
nasceu no Rio Grande, no Estado do
Rio Grande do Sul (Brasil) durante a
Primeira Guerra Mundial, mas foi no
Porto que viveu desde tenra idade.
Defensor e conhecedor das tradições
da cidade Invicta, era uma
personalidade incontornável da
história popular da Cidade. Sócio nº3
do Futebol Clube do Porto, foi várias
vezes agraciado pelo clube devido à

Sócio n.º3 do Futebol Clube

do Porto e amante da cidade

Invicta foi um defensor e

conhecedor das tradições da

cidade, tendo construído um

registo fotográfico impar com

as principais obras do último

século naquela cidade.

Humanista, foi também um

dos pioneiros no

apadrinhamento de um jovem

guineense

dedicação e longevidade.
O gosto pela arquitectura e pela

fotografia levou-o a criar um espólio
significativo que retrata a construção
das obras mais emblemáticas do
Porto erigidas durante o último
século, como a Ponte da Arrábida, o
antigo Estádio das Antas, a Doca do
Porto de Leixões.

Trabalhou cerca de quatro
décadas na Shell Portuguesa SA e

triciclo em ferro de 1920. Outra parte
importante do  espólio é uma
colecção de revistas editadas du-
rante a segunda Guerra Mundial,
onde estão incluídos os mais
emblemáticos discursos de Winston
Churchill, estadista que liderou os
destinos do Reino Unido e de quem
era um assumido admirador.

Apesar do gosto pelas coisas da
vida, a família sobrepunha-se a tudo.
Aliás, esse é o principal legado que
deixa aos filhos, netos e bisneta.
"Temos de ser unidos, justos,
dignos, leais e rectos", afirmava.

O lado humano transpirava para
todas as facetas da vida. Durante a
Guerra do Ultramar, apadrinhou um
jovem da Guiné Bissau, tendo-lhe
permitindo uma vida melhor.
Incentivou-o a estudar, enviando com
regularidade livros educativos e de
leitura, e contribuiu para o suprimento
das suas necessidades primárias.

Apesar de amar o Porto,
escolheu Vale de Moinho, aldeia perto
de Arganil de onde é originária a
mulher, como última morada.

cultivou o gosto
p e l o
coleccionismo e
p e l a s
a n t i g u i d a d e s ,
criando uma
colecção que
conta, entre
outras peças,
com uma
g r a f o n o l a ,
máquina de
projecção de
slides em vidro,
máquina de
calcular manual
Odner de 1940,

Missão da
Misericórdia

de Gaia chega
ao fim

A missão da Misericórdia de
Gaia pelas freguesias do
município chegou ao fim. Foram
vários meses a percorrer as
diversas freguesias gaienses a
levar a palavra, a acção e a
inovação da Misericórdia de Gaia
aos cidadãos.

Oliveira do Douro e Avintes
foram as últimas freguesias por
onde a Missão da Misericórdia
de Gaia passou, dando a
conhecer o passado, o presente
e o futuro da Irmandade. Os
Irmãos e a comunidade em geral
ficaram a conhecer a história, os
equipamentos sociais e as
unidades de exploração da
Misericórdia de Gaia, bem como
os projectos da Instituição.

Ao longo destas sessões os
Irmãos puderam questionar o
Provedor Joaquim Vaz sobre as
mais diversas questões
relacionadas com a Misericórdia
e abordaram ainda casos
polémicos, como a questão das
Misericórdias e da Igreja.
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"NATAL -  tempo de generosidade,
alegria e paz.

O Executivo da Junta de Freguesia de Vilar
do Paraíso

convida  todos os Vilarenses a abrirem
livremente o seu coração!"

RUA DO JARDIM, 744 | VILAR DO PARAÍSO | 4405-823 VILA NOVA DE GAIA

T: 22 715 10 70
F: 22 715 10 79

contacto@vilardoparaiso.com
www.vilardoparaiso.com

O Presidente da Junta
Elísio Ferreira Pinto

DO PDO PDO PDO PDO PARAÍSOARAÍSOARAÍSOARAÍSOARAÍSO
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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

Próspero 2011

Campanha visa apoiar grávidas e bebés carenciados de cinco
maternidades do país

 'Se não usa dê a quem precisa' é o mote da recente campanha promovida pelo
projecto de responsabilidade social da 'Bebé Vida - Bebé Vida Sorrisos'. A iniciativa,
apadrinhada pela actriz Joana Brandão, tem como objectivo incentivar os portugueses
a doarem bens que já não precisam (roupa, brinquedos, carrinhos, berços, outros) a
cinco maternidades do país (Porto, Coimbra, Évora e Lisboa) que apoiam grávidas e
bebés carenciados.

A acção arrancou no dia 1 de Dezembro e vai prolongar-se até dia 31 de Maio. Numa
primeira fase, a campanha vai integrar as maternidades: Júlio Dinis, do Porto; Bissaya
Barreto, de Coimbra; Dr. Alfredo da Costa e Dona Estefânia, de Lisboa e Hospital do
Espírito Santo, em Évora. A 'Bebé Vida' disponibiliza no site www.bebevida.com a lista de
bens solicitados por cada maternidade, bem como a informação da entrega dos bens.

"Temos conhecimento das dificuldades sentidas por muitas maternidades
espalhadas pelo país, que apesar dos esforços e vontade nem sempre têm capacidade
para responder às necessidades das famílias mais carenciadas cujos bebés nascem
nessas maternidades. Foi a consciência desta realidade que levou a 'Bebé Vida', através
do seu projecto de responsabilidade social - Bebé Vida Sorrisos - a lançar esta
campanha que, numa primeira instância, irá abranger cinco maternidades do país.
Esperamos, no futuro, poder alargar esta iniciativa a mais unidades de saúde" explica
a administradora da Bebé Vida, Sílvia Martins.

'Bebé Vida' é um banco privado português criado em 2005, que disponibiliza o
serviço de criopreservação das células estaminais do sangue do cordão umbilical e o
fragmento do cordão umbilical para utilização familiar. É o único banco que permite
escolher três prazos para criopreservação de células estaminais do bebé (15, 20 ou 25
anos) e que oferece um Plano Protecção de Saúde. A empresa detém, ainda, a certificação
de qualidade pela Bureau Veritas e é pioneira do projecto de responsabilidade social
Bebé Vida Sorrisos - que visa ajudar e angariar 'apoio financeiro' para crianças e pais
que recorram a tratamentos com sangue do cordão umbilical.

'Bebé Vida' apela à doação
do que já não usa

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

Vila Nova de Gaia
www.seabratavares.com

stformularios@seabratavares.com

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

ETIQUETES AUTOCOLANTES EM CONTÍNUO, FOLHA E BOBINE
Feliz 2011

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

Feliz
Ano
Novo TRANSPORTES

MUDANÇAS

* Alvará n.º 13776/2007

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

ANTÓNIO SOUSA - 934 801 495 | 917 633 182

Próspero 2011

Principia na Rua de Augusto
Gomes e termina na Rua de Entre-
Muros, uma rua que abrange duas
freguesias: Santa Marinha e Santo
André de Canidelo.

Hermengarda Seabra era Técnica
e proprietária da Farmácia
Coimbrões, sita na Rua de Domingos
Matos. Ainda hoje existe o referido
estabelecimento.

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

Era uma senhora de elevado
carácter, que ajudou muitos
carenciados. Começou por criar o seu
sobrinho Agostinho Calheiros Lobo,
que mais tarde tornou-se médico,
também benfeitor, que dava
consultas grátis aos sócios do
Montepio de Beneficiência e Socorro
Mútuo de Coimbrões. O médico era
órfão do farmacêutico João Porfírio
de Lima Calheiros Lobo, que é

OS PATRONOS DAS RUAS
DE SANTA MARINHA

LUGAR DE COIMBRÕES
Rua de Hermengarda Seabra

patrono da Rua Calheiros Lobo, foi
criado com a tia desde pequeno, até
à idade em que começou a trabalhar
como médico.

Hermengarda Seabra tinha
sempre o seu coração aberto para
toda a gente! Poucos a recordam,
pois faleceu nos anos 40, no século
XX. E o pouco que sabem dizem que
foi a "mãe dos pobres."

Estivesse a farmácia  de serviço
ou não, ela estava sempre pronta a
atender os doentes, fosse quem
fosse, sempre com aquele sorriso
rasgado! Se o cliente vivia com
dificuldades financeiras… não
precisava de pagar os
medicamentos. Se fosse
necessário, hermengarda, ia a casa
dos doentes levar-lhes os remédios.

Uma família bondosa, que
podemos analisar também pelos
seus parentes em cima referidos e
não só!

Nunca recebeu um prémio, mas
ganhou uma rua com o seu nome,
que bem mereceu! Uma mulher que

dignificou Vila Nova de Gaia, inclu-
sive Santa Marinha!

Isabel Andrade Monteiro
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De: Francisco Santos Ferreira

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

CHAPARIA -  PINTURA C/ ESTUFA

AAAAAUTUTUTUTUTO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRAO FERREIRA

* Sementes de hortaliças * Flores e pastos
* Sementes híbridas para culturas em estufas
* Relvas especiais para parques desportivos

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

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

www.asementeira.pt

Since 1933

Loja e Armazém
Rua  Pedrinhas Brancas, 555

Grades Verdes
4405-118 ARCOZELO

Telf. 227 532 520
Fax. 227 532 521

Próspero 2011

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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Hipocrisia
Natalícia

É assim todos os anos, o Natal é Natal,
quando é Natal.

Os benfeitores só aparecem nesta quadra;
e dizem: estamos aqui, trazemos alimentos,
roupa, brinquedos, calçado, e sorteiam-se
televisões, frigoríficos, varinhas mágicas, ferros
de engomar, etc, etc..

Nós gostamos de ajudar, mas por favor
tentem racionalizar, poupar e guardar, pois
agora só voltamos a dar para o Natal do ano
que vem.

Pois é no Natal que também aparecem a
Popota e a Leopoldina. Mas é só no Natal que é
mais chique mostrar ao país carecido estas
ilustres figuras que durante o mês de Dezembro
ajudam quantos precisam e a partir de Janeiro
vão trabalhar para o bronze.

Claro que há muitos que nada dão, mas há
outros quer não precisam do Natal para fazer
as delícias dos que mais padecem com as
necessidades do costume.

Acabem de uma vez por todas com a
hipocrisia, ajudem com o
sentido de missão e sem
mostrar aos outros que
ajudam, até porque o Natal é
todos os dias.

Raul
Martins

Considerando:
- Que o arvoredo que ocupava a maior área da

Quinta de Soeime, era um autêntico "tesouro ecológico",
inclusive com algumas árvores centenárias;

- Que o abate total desse manto vegetal constitui
um ataque despudorado á sustentabilidade da micro-
zona climática formada pelo maciço do "Monte da
Virgem", secularmente elogiado pelos "bons ares", que
deram razão e origem á criação do Sanatório D. Manuel
II, e à cura de milhares de tuberculosos, e que evoluiu
para o actual "Hospital Santos Silva"/ "Centro Hospitalar
do Douro-Sul";

- Que a substituição operada para transformar uma
área de agricultura e silvicultura tradicional numa área
de cultura intensiva de "kiwis", originou uma
transformação radical do aspecto do terreno após um
brutal arrastamento de terras que originou roturas no
sub-solo e que implicaram a eliminação/transformação
de correntes superficiais e subterrâneas de águas;

- Que as minas de água que existiam terão sido
destruídas e/ou cortadas e desviadas do seu curso
tradicional, causando "danos colaterais a terceiros";

- Que, para já e por exemplo, essas águas livres,
que constituem um direito consuetudinário da população
de Vilar de Andorinho, já não chegam nas devidas
condições de salubridade e de utilização tradicionais,
ao lavadouro público situado nas proximidades da rua
água da sombra;

- Que muito embora se trate de uma propriedade
privada, tal facto não iliba os seus proprietários da
suspeita de "bem saberem" que, eventualmente,
estavam a praticar  um atentado á sustentabilidade
ambiental por decorrer de um "modus operandi"

arrogante e no mínimo suspeito de querer esconder as
movimentações em curso na quinta , quer devido á
utilização intensiva de meios mecânicos  quer  à rapidez
com que se processou a violenta transformação do
"perfil tradicional do manto vegetal", numa acção-
relâmpago, que consubstancia a vontade de criação de
"um facto consumado";

- Que uma vez que se trata de uma propriedade
classificada como "quinta rural em espaço urbano", seria
desejável que qualquer projecto de alteração profunda
fosse até antecedido de consulta pública, uma vez que
este tipo de propriedades são "ex-libris" locais;

A Assembleia de Freguesia de Vilar de Andorinho,
concelho de Vila Nova de Gaia, em sessão realizada
em 20 de Dezembro de 2010, vem exprimir o seu
veemente protesto e delibera:

-Dar conhecimento ás entidades oficiais competentes
do facto ocorrido;

-Solicitar, em especial, á Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia que mande analisar juridicamente as
infracções á lei que eventualmente tenham sido
cometidas;

- Reservar-se o direito, pelo menos, á manifestação
da sua justa indignação perante tal afronta ao património
ambiental da freguesia;

- Responsabilizar os proprietários e os responsáveis
pelas alterações que se venham a verificar no acervo
arquitectónico do edificado residencial da Quinta de
Soeime, decorrentes da eventual violação da sua
classificação como "quinta rural em espaço urbano";

- Não abdicar do ressarcimento a que haja lugar por
causa de danos causados ao bem público e a terceiros,
resultantes da radical alteração consumada.

Moção de Protesto e de Denúncia

Atentado à sustentabilidade ambiental na
Quinta de Soeime - Vilar de Andorinho
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Ao reler Padre Manuel Bernardes deparei com
brilhante sermão, que muito me impressionou.
Obra-prima, de elevado valor, que retrata, de modo
exacto, a vida.

Ei-lo, na passagem mais interessante:
"(…) Aqueles cantam, dali a pouco choram;

estoutros choram, daqui a pouco cantam; aqui
se está enfeitando um vivo, parede-meia estão
amortalhando um defunto; aqui contratam, acolá
destratam; aqui conversam, acolá brigam; aqui
estão à mesa, rindo e fartando-se; acolá estão
no leito gemendo os que riram; e sangrando-se
do que comeram…Lá vai um, nu e descalço. E
que turba-multe é aquilo que vai cobrindo os cam-
pos de armas e carruagens? É um exército que
vai, a uma de duas cousas, ou a morrer ou a
matar. E sobre quê? Sobre que dous palmos de
terra são de cá, e não de lá. E que árvores são
aquelas que vão voando pelas ondas com asas
de pano? São navios, que vão buscar muito longe
que pique a língua para comer mais, cousas que
afaguem a pele, cousas que alegrem os olhos,
isto é, espécies, sedas, ouro, etc."

"Olhai o trafico! Tudo ferve, tudo se muda por
instantes, dali a nada tudo achareis virado. O rico
já é pobre, o mecânico já é fidalgo, o moço, já é
velho, o são já é enfermo e o homem já é cinzas.
Já são outras as cidades, outras ruas, outras
linguagens, outros trajos, outras leis, outros
homens…Tudo passa!"

Tudo passa, como águas do rio que andam
em constante movimento. Não há muitos anos -
penso eu, - era menino, e ia para a escola de
babeiro. Tinha quimeras, sonhos que não
consegui concretizar; decorrido décadas - que
passaram galopando, - vejo-me envelhecido, no
Outono da vida.

Verdade é que sinto, dentro de mim, o menino

Missionários e
festa da 3ª Idade

Cooperadores Missionários reuniram-se no Seminário
da Boa Nova em Valadares, no pretérito dia 28, onde se
juntaram em fraternal convívio, rezando, cantando e
visionando num ecrã factos próprios da Missão, aquém e
alem mar.

Este convívio

teve um bom fim

nele participou o seminarista Ricardo

e o irmão Joaquim.

Pelo que ensinaram

mostraram muito saber

para ensinar aos que tenham

vontade em aprender.

Falou-se do Congresso

Missionário Nacional

da Conferencia Portuguesa  e Missão

dentro e fora de Portugal.

O terço se rezou

o Ricardo o dirigiu com a batuta

entre o Seminário

e a Gruta.

Nossa Senhora está na Gruta

de mãos erguidas

a pedir a Jesus

para sarar nossas feridas.

A Missão 2010

é uma Missão atraente

muito recomendada

por D. Manuel Clemente.

Convite o Clube Recreativo e Cultural Império de Vila
Chã, vem por este meio, convidar as pessoas da Paróquia
de Valadares, que se encontram na chamada 3ª Idade,
para a tradicional festa alusiva ao Natal. A ter lugar no
próximo dia 11, (Sábado), pelas 15 horas, no Salão Nobre
da Colectividade, com animação e merenda.

Manuel Carvalho

que fui; morreu para o mundo, mas revive invisível
neste corpo envelhecido; com ele, amores e
desamores, alegrias e infortúnios, sucessos e
desilusões.

A vida humana é curta, mas mais curta é a
memória do homem. Quem se lembra de
famosos actores, homens de sucesso do
primórdio do século XX?

Quem recorda Justino Nobre Faria, um dos
nossos actores dramáticos mais digno - segundo
Silva Pinto, - que foi carregador, no Brasil, após
haver conhecido o aplauso de plateias cultas?

E do Professor Franco, que levou para o Brasil
o Método de Leitura de João de Deus, e faleceu
pobre e enxovalhado pelos brasileiros?

E o célebre pianista Artur Napoleão, que
brilhou nas salas europeias e faleceu quase
esquecido no Rio de Janeiro?

Tudo passa, tudo se modifica. Alguém
comparou a vida aos alcatruzes da nora: uns
sobem, outros descem.

Uns nascem na miséria. Passam privações,
fome, vexames e tornam-se, decorridos anos,
políticos influentes e indústriais prestigiosos;
outros, infelizmente, seguem caminho inverso.

Mas pobres, ricos, analfabetos e intelectuais,
terminam como bem disse José Maria Escrivá,
no " Caminho": " Dentro de poucos anos, dias -
serão um manto de podridão hediondo: vermes,
humores mal cheirosos…, e ninguém na terra
se lembrará de ti."

Ninguém se lembrará de ti, porque a vida
continuou. Poderás ficar sepultado na memória
de familiares e amigos…mas até eles
desaparecerem também.

O mundo é isto!
Humberto Pinho da Silva

humbertopinhosilva@sapo.pt

O mundo é isto
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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!

FELIZ ANO NOVO

Travessa da Feiteira de Dentro, nº 12 | 4415-934 Seixezelo
Tel./Fax: 227 640 486 | Email: geral@valdemardejesus.com

www.valdemardejesus.com

Próspero Ano Novo

JOSÉ DOMINGUES TOMAZ

Rua dos Sobreiros 60,
4410-017 SERZEDO VNG

Telefone: 227 625 488

Reparações gerais em todas
as marcas de automóveis
Próspero Ano Novo

monólogos municipais

Alguém tem ideias?
Esta é a semana dos balanços!

De números e mais números e
ainda mais números! De todo o ano
2010. Pois eu quero lá saber do ano
2010! O importante é o que temos
pela frente…

Depois dos 'velhos do Restelo'
anunciarem com todo o
pessimismo o agravamento da
crise e da vida dos portugueses,
pouco mais há a fazer… ou talvez
não!

Hoje acordei com a sensação
de ter descoberto a solução para o
nosso país…. E, ainda imbuída no
espírito natalício, não tenho apenas
uma, mas duas soluções para este
nosso rectângulo à beira-mar
plantado!

A primeira hipótese é sair-nos o
acumulado dos bingos, mais o
euromilhões durante dois meses
seguidos e ainda o quase
inexistente totoloto e totobola! Tudo
junto, claro! Os nossos ministros
fazem uma 'vaquinha' com os
gordos subsídios e apostam - uma
só chave - nestes jogos… e, tal
como nos filmes infantis, a fada
madrinha concede-lhes esta fatia
financeira…. Boa ideia?

Ora, a segunda hipótese, ainda

mais rebuscada que a primeira, é a
seguinte: aproveitar as
'naturalizações' que têm assolado a
selecção de todos vós (que minha
deixou de o ser desde que há
jogadores agarrados ao símbolo das
quinas, a cantar brasileiro em jeito
de samba) e naturalizar por exemplo
Lula da Silva. Ele aproveita a ligação
com o país irmão e investe cá no
enteado… O nome do sr., pelo
menos, soa a português desde
nascença… Já é um factor favorável.

Depois, algum dos partidos
arranja qualquer coisinha para ele se
entreter e ter direito ao visto de
residência… arranja-se uma
portuguesa disposta a 'juntar os
trapinhos' e… está garantido o BI
europeu!

Mais um ou outro ajuste se segue.
Cavaco vence à primeira volta.
Convoca eleições antecipadas.
Surge mais um movimento cívico com
Lula da Silva a liderar uma proposta
para o Governo de Portugal. Como
somos um país de brandos cos-
tumes e trapaceiros, apostamos no
luso-brasileiro e fingimos que
esquecemos a inconstitucionalidade.
Lula vence e o país passa a ter o
petróleo a patrocinar o despesismo

e a crise instalada.
Serve? Não temos D. Sebastião,

mas temos um molusco que pode
muito bem ser parente do polvo Paul
e que também adivinhará onde
apostar para o país se erguer!

Até fiquei cansada com tanta
ideia. É que às segundas não é
muito fácil…

Dentro de algumas semanas o
país vai de novo a eleições. Para as
Presidenciais. Já que estamos em
período de reflexão, que tal dedicar
um pouco da nossa atenção a este
item. Desta vez, espero mesmo
que os portugueses se
manifestem. Não interessa em
quem, o importante é exercer este
direito cívico que foi conquistado
com algum suor. Um direito que,
para mim, já se deveria ter
transformado numa
obrigatoriedade nacional. O nosso
povo já mostrou que não vai lá com
sensibilizações nem com apelos…
Pela sua rica saúde vá votar! Para o
ano começar bem e o país a
endireitar!

Bom 2011!

Tânia Tavares

Grupo
Missionário
e Império
O padre Francisco de Jesus da

Sociedade Missionária da Boa
Nova, na comemoração do 7º
aniversário do grupo Missionário
de Valadares, celebrou Eucaristia
na Capela do Senhor da
Paciência.

Finda a qual o grupo dirigiu-se
para o Salão Paroquial conde num
amistoso convívio foi servido chá
e outras iguarias, seguido de
animação, distribuição de prendas
e cantados os parabéns ao grupo.

Também a Direcção do Clube
Recreativo e Cultural Império de
Vila Chã, no Salão nobre da
colectividade, organizou a
tradicional festa de Natal, para os
que se encontram na chamada
terceira idade.

O Rancho Folclórico de
Valadares, com suas tradicionais
musicas, canto e dança,
alegraram esta camada social,
que pelo muito que já viveram e
trabalharam, são dignos de
respeito, estima e consideração.
Foi servida uma merenda a esta
convivência familiar.

Manuel Carvalho
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Feliz 2011

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

REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

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

Próspero 2011

projectos, instalações e reparações eléctricas

Instalações eléctricas

Ar condicionado e ventilação

Telecomunicações / Domótica / Automação Industrial

António Ferreira
919 191 147

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

Próspero 2011

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

Feliz 2011
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Crónica do
tempo que passa

* Júlio Martins

Festa de Fim de Ano…
Sem dúvida alguma que esta ponta final do ano 2010 não deve ter

deixado saudades a ninguém.
O próprio tempo primou por nos arreliar e dar cabo da saúde a muita

gente: agora frio de rachar, horas depois calor de abrasar…
Acontece que em matéria noticiosa, oficial ou privada, não houve um

único dia em que não nos pregassem sustos: em Janeiro vai subir isto e
aquilo, as contribuições, a água, a luz, o gás, enfim, os bens essenciais à
vida de qualquer cidadão, cujas noticias nos deixavam a tremer… Ora, se
isto já está tudo tão difícil a começar pelo desemprego, com aquele cenário
horripilante, as pessoas nem conseguiam reconciliar o sono. Claro, este
estado de coisas criou um "stress" dos pés à cabeça aos mortais,
empurrando-os para os centros clínicos, centros de saúde, médicos
particulares, enfim, até para qualquer curandeiro já fora de uso. Por outro
lado, havia quem cedesse medicamentos aos amigos, por exemplo, o
Xanax mesmo sem consulta médica. Isto é um descontrolo absoluto; uma
ignorância confrangedora.

No comportamento social não havia dia nenhum em que se não
noticiasse que esta ou aquela rapariga ou mulher foi chamada para uma
entrevista de emprego e, a finalidade, era a atracção em marcha para ser
violada. E se algumas safaram-se com a ajuda das forças da ordem que
actuaram atempadamente, outras foram mesmo feridas na sua honra de
gente séria.

No fundo de tudo isto, parece-nos que diariamente alguma
Comunicação Social não tem mesmo mais nada para nos dizer…Uma
pena, até que apareça no terreno a tão desejada Autoridade para a
Comunicação Social a meter tudo isto na devida ordem, Até lá…

Um Mundo melhor
Eu gostava de sentir um Mundo melhor

Sem Fome,sem Guerra, e sem violência
Sem maldade, sem sofrimento e sem dor

Numa partilha de respeito por cada vivência.

Eu gostava de sentir mais Justiça
Mais igualdade, união e amizade
Num Mundo rodeado de injustiça

Onde vence o corrupto com falsidade.

Eu gostava de sentir mais Amor e Paz
Num Mundo onde ninguém é capaz

De defender o Homem com humildade.

Eu gostava de sentir mais bom senso compreensão
Num Mundo onde o Homem valorizasse a razão

E, lutasse pelos direitos de igualdade e Liberdade.

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

Auto Tavares

Reparações Gerais em todas as

marcas de automóveis

De: Serafim Tavares
Sacos de Tecido

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

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

email: geral@krisaltex.com.pt

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

Telefone: 223 799 481

OURO * PRATA * RELÓGIOS
JOALHARIA E BILAMINADOS

De: Alice Caldeira e Ana Fontes

Rua Particular do Fojo 64, Canidelo
4400-264 Vila Nova de Gaia

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

APOIE A IMPRENSA REGIONAL
t. 223 700 574 / 6  | f. 223 700 576

noticiasdegaia@net.novis.pt

siga-nos
NOTÍCIAS
DE GAIA

jornal
Feliz Ano Novo

Feliz Ano Novo

Feliz Ano Novo

Feliz Ano Novo

A FERRAGEIRA DE SÃO
FÉLIX DA MARINHA

De: Joaquim de Oliveira Guedes

- TODO O TIPO DE FERRAGENS -

Rua de Brito, 619
4410-205 SÃO FÉLIX DA MARINHA

TELF. 227 329 909 | TELM. 914 186 380

Feliz Ano Novo

Padaria

Confeitaria
MIRASSOL
Qualidade – Tradição

Sede: Rua da Bélgica, 860
Canidelo – Vila Nova de Gaia

tel: 227 722 611
fax: 227 729 135

administrativo@soaresvieira.pt

Loja 1: Praceta Bela Vista, 53
Madalena – Vila Nova de Gaia

Tel: 227 720 918

Feliz Ano Novo
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(1) PORTUGAL
150 ANOS do TRATADO DE AMIZADE POR-

TUGAL - JAPÃO
Si o mês de Agosto em 1543, três portugueses

chegaram à Ilha de Tanegashima, zona mais a sul

FILATELIA 05/12/2010
MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO

da península japonesa, longe da cidade de
Kagoshima. Esse encontro com os portugueses
foi o primeiro contacto do Japão com os
Ocidentais.

Desde então e até ao ano de 1639, data em
que o Japão fechou portas ao comércio
internacional, Portugal introduziu vários produtos
Namban como a espingarda, o relógio, os óculos,
vinhos, etc e os Daimios (topo da hierarquia samu-
rai) do período Sengoku (fase marcada por
constantes guerras), como o famoso Oda
Nobunaga, mostraram um forte interesse pelos
produtos ocidentais. Além da espingarda, que

mudou a forma de lutar entre samurais, que até
então usavam katanas, e acelerou a unificação do
país, a criação de igrejas e hospitais ocidentais
tiveram grande influência e mudaram a sociedade
japonesa. Os biombos Namban descrevem
claramente o forte interesse do povo japonês pela
chegada dos portugueses. Por outro lado, os livros
históricos como a História do Japam de Luís Fróis,
o Dicionário Luso-Japonês dos jesuítas da
Companhia de Jesus, documentos de cartografia
japonesa, língua japonesa ou sobre a sociedade
japonesa da época. O Japão reabriu as suas portas
ao Mundo no século XIX e assinou os "Cinco
Tratados" com os Estados Unidos da América,
Holanda, Rússia, Inglaterra e França. Depois
assinou com Portugal o sexto Tratado: o Tratado
da Paz, Amizade e Comércio. Com este Tratado,
os dois países estabeleceram a primeira relação
diplomática oficial e assinalaram o início
significativo das relações bilaterais que continuam
até hoje. Por conseguinte, o ano de 1860 foi um
marco importante na longa história de quase 470
anos de relações entre os dois países, iniciadas
em 1543 em Tanegashima, e o ano 2010 celebra
o 150° aniversário desta relação moderna de
amizade.

(2) ISLÂNDIA
Dois selos de 75 ISK e 165 ISK dedicados ao

tema NATAL o desenho é baseado numa coroa de
Natal e das aves de Inverno da Islândia.

(3) NORFOLK ISLAND
Quatro selos de 15 - 55 - 60 c e $1.30 dedicados

ao tema de Natal.

(4) LUXEMBURGO
Um selo de 0,65 • dedicado ao tema NATAL,

em que mostra uma paisagem invernal com uma
criança praticando esqui na companhia do seu cão.
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Gaia 2011...
CONTRA A CRISE

Cultura Desporto

Educação Ambiente

Turismo Urbanismo


