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S. Gonçalo
sai à rua

Centenas de pessoas
acompanham a primeira romaria
do ano. Afluência e animação
comprovam que
a festa continua a atrair muitos
fiéis

Madalena
tem novo
infantário
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Jovem
electrocutado
em Arcozelo

Cerca de 15 mil volts foram
descarregados quando, alegadamente, o
indivíduo tentava furtar cobre de uma
antiga fábrica de confecção

Um homem ficou gravemente ferido, em
Arcozelo, ao ser atingido por uma descarga
eléctrica, alegadamente, quando tentava furtar
cobre de uma fábrica desactivada.

Segundo o que o NG conseguiu apurar, o
jovem, de 24 anos, foi eletrocutado com uma
descarga superior a 15 mil volts, por volta das
17h30 do último dia 12, num posto de
transformação de electricidade situado em
terrenos de uma antiga fábrica de confecção da
Rua das Hortas.

A situação foi logo detectada por vários
moradores que a essa hora se encontravam nas
respectivas habitações e se apreceberam da falha
de energia. Houve até testemunhas que se
aperceberam da situação ao ver que alguns
indivíduos se colocaram em fuga numa carrinha e
que entre eles ia o jovem acidentado.

Entretanto, o alegado autor da tentativa de furto
não aguentou as dores e pediu ajuda. Ainda
chegou a ser assistido no Hospital Eduardo Santos
Silva, mas dadas as graves queimadoras nos
membros inferior e superior esquerdos foi
transferido de urgência para o Hospital de Santa
Maria, em Lisboa.

Seja Madrinha ou
Padrinho de uma criança

As crianças de Gaia
precisam de colo. Por
isso, a Santa Casa da
Misericórdia de Vila
Nova de Gaia
apresentou o "Estatuto
de Madrinha ou
Padrinho de uma
criança" do Centro de
Acolhimento Temporário
N.ª Sr.ª da Misericórdia
(CAT).

Em 2010, muitas
maternidades do país
registaram um forte
número de bebés
abandonados pelas
mães. Em 2010, os
tribunais e as
Associações de
Protecção de Menores
em Risco acolheram
muitas crianças, cujas
famílias biológicas
demonstravam falta de
condições mínimas de subsistência. Em 2010, Vila
Nova de Gaia foi um dos municípios que acolheu
e continua a acolher crianças em risco.

O Centro de Acolhimento Temporário N.ª Sr.ª da
Misericórdia, mais do que dar uma resposta rápida
e de confiança a esta problemática, dá colo,
educação e transmite valores a crianças até aos 6
anos de idade. Neste momento, está com a lotação
máxima, 15 crianças, completamente esgotada. A
procura é mais do que muita. A vontade de ajudar
também. Os recursos para a sustentabilidade
desta valência é que estão muito aquém dos
necessários. Nestes centros as crianças têm de
ter um acompanhamento contínuo durante o dia e
a noite, implicando avultados custos.

A Misericórdia de Gaia, nos últimos anos, tem
feito os possíveis e os impossíveis para manter
esta valência em funcionamento, mas, neste
momento, corre o risco de fechar, uma vez que os
custos têm-se tornado insustentáveis.

Nesse sentido, a Misericórdia de Gaia apela a
todos os Irmãos, amigos, empresas e entidades

que a ajudem a manter o colo que dá há mais de
10 anos a estas crianças, dando-lhes conforto e
uma vida digna até serem entregues às famílias
biológicas ou que chegue uma nova família para
adopção.

Podem ajudar ao associarem-se ao "Estatuto
de Madrinha ou Padrinho de uma criança",
contribuindo com uma verba anual para apoiar a
Misericórdia nesta causa - 200,00 euros, 250,00
euros ou mais. Para isso, basta contactar os
serviços centrais da Misericórdia de Gaia, através
dos contactos asc@scmg.pt ou 223773350 e pedir
para falar com Marisa Pinho, que dará todas as
informações.

Ao receber esta ajuda, a Misericórdia de Gaia
emite o respectivo recibo para efeitos de IRS e
IRC, o Diploma de Madrinha/Padrinho, bem como
fará constar o nome da Madrinha/Padrinho no
quadro que será afixado no Centro e na Sede da
Misericórdia de Gaia.

Ajude a misericórdia a dar um colo a estas
crianças.

"Virtude e Terror"
A Casa da Cultura/Casa Barbot acolhe a exposição

de pintura, escultura, desenho e vídeo intitulada "Virtude
e Terror", da autoria de Filipe Rodrigues e Pedro
Rodrigues.

"Robespierre, Virtue and Terror": eis o título do livro de
Slavoj Zizek que serve de base para o tema da exposição.
Virtude e terror são conceitos que se baseiam na
experiência literária, em que a análise crítica relativamente
ao estado da sociedade, política e cultura é interpretada
sob a forma artística.

O efeito é o de uma colagem da análise crítica à própria
arte, tendo como objectivo passar uma mensagem para
lá do visual aos espectadores.

Com duração de segunda a sexta-feira, das 9h às
20h, a exposição está patente até dia 25 de Fevereiro. A
entrada é livre.
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Editorial
* Artur Villares

É o que há!
Podia falar da venda de dívida pública que

o primeiro diz que não foi vender ao Golfo
Pérsico, mas que o dos estrangeiros diz que
foi, mas não me apetece analisar este já
chatíssimo ping pong; podia falar ainda dos
anticandidatos cujo entretenimento é o tiro
ao Cavaco, um fait divers marxista leninista,
trotskista, hoxista, guevarista, castrista,
coreiadonortista, poetista, etc, mas já não há
pachorra!

Já que estamos a falar de coisas
medíocres vem a propósito os novos prémios
que Hollywood se vai também entretendo a
dar a coisas menores, mas bem na onde pós-
moderna, ou seja, premiando o vácuo de
ideias e de estética. Depois de se ter premiado
um filmito sobre que quer ser milionário, agora
é a vez do deslumbre sobre uns quilómetros
de película sobre o facebook. É pena!
Voltamos a um período parecido com a década
de 70 em que parecia que o cinema tinha
terminado. Depois lá se foi recuperando, mas
encravou de novo. Sinal dos tempos. Tudo
bacoco e deslumbrado. Tudo vazio. É o que
há!

M a d a l e n a
inaugura infantário

Apenas dez
meses separaram o
sonho da realidade.
Em Março de 2010,
José Rangel lançou
a primeira pedra. E
agora, não só a
Casa do Povo da
Madalena está
t o t a l m e n t e
recuperada, mas o
e q u i p a m e n t o
recebeu também
uma nova valência: o
infantário.

E a festa teve
lugar num momento
e s p e c i a l :
precisamente no
mesmo dia em que
o mentor completava

Madalena inaugura
infantário de sonho

noticiasdegaia.wordpress.com

CALE-se 5
Já começou quinta edição do "CALE-se" Festi-

val Internacional de Teatro. A abertura do certame
ficou a cargo do grupo ULTIMAcTO, de Cem Soldos
(Tomar), com a apresentação da comédia "A
VINGANÇA DE ANTERO".

O actor Vítor de Sousa é a figura escolhida pela
organização para patrono da edição de 2011. A
celebrar actualmente 45 anos de carreira, a
organização vai prestar uma homenagem pelo
contributo ao Teatro nacional. Há, pois, bons e
muitos motivos para ir a Canidelo.

O festival "CALE-se" vai decorrer aos sábados,

até 19 de Março, com os espectáculos a iniciar às
22 horas, na Associação Recreativa de Canidelo
(Rua do Meiral, 51 - junto ao cruzamento dos 4
Caminhos).

Para mais informações e/ou reservas, contactar
pelos telefones 911062216 ou 963697254, ou pelo
email: caleestudioteatro@gmail.com

82 anos. Nem um dia a mais, nem um dia a menos!
Conhecido na freguesia como 'benfeitor', José

Rangel dedicou uma parte substancial da vida ao
trabalho em prol das crianças.

E o presidente da câmara não perdeu a
oportunidade e agradeceu o trabalho deste homem
com a atribuição de Medalha de Ouro de Mérito
Municipal. Uma homenagem ao homem que
"corporiza a solidariedade social".

Orçada em um milhão de euros, dos quais 550

mil a fundo perdido, a nova Casa do Povo da
Madalena tem capacidade para acolher 123
crianças (48 na creche e 75 em educação pré-
escolar) e criou 23 postos de trabalho.

"É com muito orgulho que vejo nascer uma obra
emblemática que resulta da crença, da vontade e
da mobilização do associativismo e da
solidariedade social, para dar resposta às
necessidades, com muito amor, carinho e paixão",
salientou Luís Filipe Menezes
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Ainda este ano irá arrancar a construção de um
Centro de Dia para utentes que sofrem de
Alzheimer. O equipamento irá nascer num terreno
em Cabo Mor, anexo à sede da Liga dos Amigos
do Centro de Saúde Soares dos Reis. A autarquia
associou-se à iniciativa cedendo o terreno e
disponibiliza ainda todos os meios para que a Liga
possa candidatar-se a fundos comunitários que
ajudem a concretizar a obra.

Esta oferta - no valor de 350 mil euros - é o
reflexo de uma política social que "o município de
Gaia tem feito de uma forma discreta, mas bem
ritmada, ao longo dos anos, mas particularmente
nestes últimos seis meses", revelou o vice-
presidente. Marco António Costa salientou que
"apesar dos constrangimentos financeiros", a
autarquia investe mais 15 milhões de euros como
resposta aos problemas sociais dos gaienses.

O presidente da Liga agradeceu e prometeu
trabalhar para levar "a bom porto este projecto".
Miguel Miranda recordou que a instituição tem-se
dedicado, "ao longo de 13 anos de existência, ao
apoio de pessoas doentes, dependentes,
isoladas, escondidas, com capacidades cognitivas

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

Os novos centros de saúde da Madalena e Vilar
de Andorinho vão ser lançados este ano. Esta
garantia foi dada pelo secretário de Estado da
Saúde, durante as inaugurações, no final do ano,
das Unidades de Saúde Familiar (USF) Arco do
Prado, em Barão do Corvo, e Abel Salazar, em
Oliveira do Douro.

Manuel Pizarro passou pelo concelho no último

Atenção especial aos doentes com Alzheimer
Câmara de Gaia cede terreno à Liga dos
Amigos do Centro de Saúde Soares dos
Reis para a construção de um Centro de
Dia. Obra pretende dar resposta a
necessidades específicas de utentes com
esta doença

l imitadas, sem possibilidades de
evolução, que vivem em ilhas ao alto, sem
relações de vizinhança ou esquecidas
nos lares". Ao todo, a Liga dá apoio a 120
utentes das freguesias de Mafamude e
Vilar de Andorinho.

Génese da Liga
Com este equipamento, pretende-se

alargar o número de pessoas, mas desta
feita com necessidades específicas
inerentes ao Alzheimer. A Liga dos Amigos
do Centro de Saúde de Soares dos Reis
foi constituída em 26 de Maio de 1998
como associação sem fins lucrativos,
através de uma candidatura aos projectos
dos centros de saúde, promovidos pela
Administração Regional de Saúde do
Norte.

Esta instituição tem por fim promover
e apoiar iniciativas de carácter cultural,
social e humanitárias, que visem a
criação de melhores condições de
acesso ao direito à saúde; procurar
contribuir para melhorar a qualidade e
quantidade de vida da pessoa idosa e
seus familiares; criar condições para a
permanência no domicílio e no meio fa-
miliar e social, promovendo a autonomia
e bem-estar; criar respostas aos problemas deste
grupo da população; melhorar o nível da qualidade
prestação de cuidados de saúde, de higiene e

alimentação á população; rentabilizar e optimizar
o circuito de articulação inter-institucional efectuado
pela assistente social.

Centros saúde da Madalena e Vilar do
Andorinho anunciados

Secretário de Estado da Saúde esteve em Gaia, para as inaugurações das Unidades de Saúde Familiar do Arco do Prado e Abel
Salazar, e sublinhou o arranque das obras para este ano

dia xx, e estas foram mesmo as grandes
novidades trazidas pelo governante, depois de a
câmara ter disponibilizado os respectivos terrenos
para o arranque das obras.

"Temos tido grande apoio desta autarquia.
Graças à ajuda da câmara foi possível avançar
com as obras do Centro de Reabilitação Física do
Norte e de vários centros de saúde", revelou o

secretário de Estado, para quem os modelos USF
têm sido um sucesso do Serviço Nacional de
Saúde, concretamente no que à capacidade de
utentes, médicos na especialidade de Medicina
Geral e Familiar e prestação se serviços dizem
respeito.

"Este modelo organizativo de sucesso
demonstra bem que os profissionais de saúde são
pessoas que evidenciam grande capacidade,
profissionalismo e dever cívico, neste sector pri-
mordial para o bem-estar das pessoas", salientou
o vice-presidente da câmara durante a cerimónia.

Marco António Costa mostrou-se ainda
satisfeito pelo facto de as novas USF do Arco do
Prado e Abel Salazar permitirem que mais sete mil
gaienses passem a ter médico de família.
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Dentro de poucas semanas vai ser inaugurado
o 'Gaiart's Plaza Centrum'. Este é um centro de
serviços que vai reunir num só espaço Hospital
Privado de Gaia, hotel de quatro estrelas, health
club Solinca, uma Unidade Sénior de Cuidados
Continuados, auditório com 700 lugares e ainda
um Retail Park. No espaço estão também
projectadas áreas de escritórios e uma praça de
alimentação, serviços gourmet, áreas de lazer e
de apoio aos equipamentos. Paralelamente, estão
planeados 1500 lugares de estacionamento, para
que o acesso seja mais fácil e cómodo.

Situado a poucos metros da Avenida da
República, este equipamento junta infra-estruturas
de serviços, cultura e comércio, num importante
ponto de confluência da cidade. O 'Gaiarts Plaza
Centrum' foi pensado para complementar e
colmatar as necessidades deste centro urbano com
grande nível de autonomia.

Este investimento privado ronda os 80 milhões
de euros e permite a criação de 500 postos de
trabalho directos e dois mil indirectos.

"Este grande investimento juntamente com
muitos outros são factores de potenciação do
desenvolvimento económico e social do concelho
e para o desemprego", revelou o vice-presidente
da câmara durante uma visita ao local. Marco
António Costa salientou ainda que este é um
conceito "único e extraordinário", que junta
componentes tão distintas como o lazer, turismo,
social e comercial.

Tal como o NG havia adiantado em Setembro
último, Vilar de Andorinho foi a freguesia escolhida
para a instalação do primeiro posto de
abastecimento de veículos eléctricos em Portugal.
Situado na Avenida de Vasco da Gama, o Centro
Auto-eléctrico, fruto do protocolo celebrado entre a
câmara de Gaia e a empresa Prio Energy, foi
inaugurado no último dia 30. A infra-estrutura está
equipada com tecnologia inovadora que vem
complementar os projectos públicos de
carregamento de veículos e estimular a utilização
do carro eléctrico.

"A Câmara de Gaia, através do pelouro do
Ambiente, assumiu que, no plano interno, iria
adoptar um conjunto de práticas na área da
sustentabilidade, nomeadamente, na área da
mobilidade. Este é mais um passo direccionado
para a inovação", afirmou na ocasião o vice-
presidente da autarquia.

Marco António Costa experimentou um dos
quarto carros eléctricos que farão parte da frota
municipal, ao que referiu que se "está a dar um
passo gigante naquilo que é a área de vanguarda",
seguindo-se "outros no sentido do

Serviços no centro da cidade
Projecto privado, orçado em 80 milhões
de euros, pretende atenuar carências
sociais, atraindo turismo e comércio ao
centro urbano. Valências ficam
completamente prontas durante este ano

Hotel - equipamento quatro estrelas com 120 quartos e salas de conferência
Unidade Sénior - equipamento com 90 camas.
Hospital Privado de Gaia - equipamento com 120 quartos que inclui serviços de
urgência, blocos operatórios e de partos e cirurgia estética.
Retail - lojas de mercado nacional e internacional.
Multiusos - equipamento para receber vários tipos de eventos, incluindo desporto,
pequenos concertos, peças de teatro, conferências e colóquios.

Posto de abastecimento eléctrico
inaugurado

Infra-estrutura pioneira no país, localizada na freguesia de Vilar do Andorinho, na Avenida Vasco da Gama, está pronta a receber
carros movidos a energia eléctrica

aprofundamento em matéria
de sustentabilidade".

Esta aposta no futuro e
em iniciativas ambientais
passa igualmente pela
construção de parques para
usufruto da população, para
que Gaia seja o município
"com maior rede de parques
públicos para utilização
colectiva".

"Assente numa lógica de
modernidade do concelho,
aliada à melhoria da
qualidade de vida dos
gaienses, até ao final do
mandato, Gaia será mais um
exemplo no que diz respeito à quantidade de
parques verdes, existentes em espaço urbano",
completou o autarca. Recorde-se que, há dois
anos, em Bruxelas, o concelho assinou o "Pacto
de Autarcas", no qual assumiu o compromisso de
reduzir, até 2020, as emissões de gases com efeito
de estufa. Nesse sentido, Gaia foi também um dos

seis municípios europeus seleccionados para o
desenvolvimento do "Plano de Acção para a
Sustentabilidade Energética", no âmbito do
Programa Elena. De acordo com Marco António
Costa, o primeiro Centro Auto-eléctrico de Portu-
gal simboliza "mais um passo no sentido da
concretização do referido Plano".
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Praceta 25 de Abril, n.º 5
Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 793 309

REFEIÇÕES ECONÓMICAS
ESPECIALIDADES EM FRANCESINHAS

Eduardo Gomes Silva

RELÓGIOS * OURO * PRATA
CONSERTOS C/ GARANTIA

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

Telf./Fax: 223 753 272

Rua de Enxomil, 354
4405-056 Arcozelo
Vila Nova de Gaia
Telef. 22 762 85 62

Email: adrianosilva@halitomaio.pt

Associação Recreativa "os
Mareantes do Rio Douro"

Desconhecendo-se ao certo a data da sua fundação, com cerca de
300 anos de existência, a Associação recreativa "OS MAREANTES DO
RIO DOURO", grupo internacional, com sede em Vila Nova de Gaia, tem
de geração em geração mantido a tradição de Festeiros ao São Gonçalo,
primeira festa do ano que se realiza a 10 de Janeiro, percorrendo as ruas
da Cidade, desde a zona ribeirinha até à Igreja de Mafamude.

O grupo é composto por cerca de 90 homens, mais os patronos (dois
Mordomos que transportam as imagens de São Gonçalo e São Cristóvão,

bem como um
terceiro que
encarna a figura
de São Roque),
com participação
em quase todos
os Festivais
Internacionais de
Folclore que se
realizam no país.

O grupo de
b o m b o s
abrilhanta as
mais diversas
romarias e tem-
se deslocado
várias vezes ao
estrangeiro.
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Cuidamos do seu automóvel por si

Rua Parque da República, 76 (Junto ao El Corte Inglès)
email: limamotores@hotmail.com | tlm. 917 300 276

Lavagens manuais e recondicionamentos
Escapes
Bater ias
Rad iadores
Ar Condicionados
Revisões Gerais Óleos e Filtros
Travões-Past i lha
Discos e embraiagens
Mecânica multimarcas
Electricidade auto
alarmes e autorádios
Preparação para inspecções

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

Telf: 223 796 469
Fax: 220 968 384

Telem.  962 750 385

geral@auto1maio.mail.pt

Rua Domingos de Matos, 680 - 4400-120 VILA NOVA DE GAIA

Telef. e Fax: 22 781 19 24 | Email:

farmaciacoimbroes@gmail.com

DirDirDirDirDirecção Técnica: ecção Técnica: ecção Técnica: ecção Técnica: ecção Técnica: Dra. Carla Maria Torrão Ferreira

Especialidades Farmacêuticas

'E ele é
nosso!'

Nem o frio e muito menos a chuva foram suficientemente
fortes para parar a primeira romaria do ano. S. Gonçalo é a
primeira romaria popular portuguesa e continua a atrair centenas
de fieis. Como manda a tradição. Nada é esquecido ou
negligenciado. No primeiro domingo seguinte a 10 de Janeiro -
dia do padroeiro - Santa Marinha e Mafamude aplaudem a
passagem do santo nas principais ruas das freguesias.
Abençoado tudo e todos. Augurando um ano melhor. Durante
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todo o dia os bombos ecoam
nas ruas da cidade, atraindo
a atenção. Mas é no adro da
Igreja de Mafamude que a
festa atinge o auge.
Centenas de pessoas
esperam durante horas pela
chegada dos santos: S.
Gonçalo (padroeiro dos
barqueiros do rio), S.
Cristóvão (padroeiro das gen-
tes do mar) e São Roque
(padroeiro dos doentes). Mas
eles não chegam sós. A
acompanhar ruidosamente
chegam também os
Mareantes do Rio Douro, de
Santa Marinha, a Comissão
Velha da Rasa e a Comissão
Nova da Rasa, ambas de
Mafamude.

Reza a lenda que a
cabeça de S. Gonçalo foi

lançada ao Rio Douro, parando na zona ribeirinha
de Gaia. E foi a gente de Santa Marinha - ligada
aos Mareantes do Rio Douro - que avistou a
cabeça do santo. E por isso ganharam por direito
desfilar pelas ruas das freguesias com o 'prémio':
a cabeça do padroeiro! Ficando para os outros
grupos a imagem de S. Cristóvão e de São
Roque.

A tradição diz que o mordomo de cada grupo
tem de entrar com a 'cabeça' do santo voltado
para si, enquanto cá fora os apoiantes esperam
calmamente que o acto religioso da bênção seja
realizado. Mas os mais antigos recordam que
um ano não foi isso que aconteceu. O mordomo
entrou com a 'cabeça' de S. Gonçalo de frente
para o altar, e assim pelas 'normas' da romaria,
a perdeu, para a Comissão da Rasa, que era a
única na altura.

Após a bênção, os grupos dão três voltas ao

átrio da igreja an-
tes de seguirem
para as sedes. E
é aqui que o
maior número de
pessoas se
concentra. Os
bombos servem
apenas de mote
para os saltos e
gritos dos fiéis.
"E ele é nosso. E
é, é, é!!!" ecoam
em uníssono.
H o m e n s ,
mulheres, novos
e velhos.

Este ano, a
população aderiu
em maior
número. E os
j o v e n s ,
contrariando a
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ESPECIALIDADES ITALIANAS

Rua Raimundo de
Carvalho, 344

Mafamude
4430-185 Vila Nova

de Gaia

Telef. 223 745 000
Telm. 917 833 889

O seu ESPAÇO de SEMPRE

Rua Soares dos Reis, 790 - 4400-314 Vila Nova de Gaia
Tel. 223 759 685  *  Fax. 223 744 566

www.confeitariamontebranco.com  *   geral@confeiratiamontebranco.com R. Pádua Correia, 413 | 4400-238 Vila Nova de Gaia | Tlf: 22 375 12 64

ConsultoresConsultoresConsultoresConsultoresConsultores

ImobiliáriosImobiliáriosImobiliáriosImobiliáriosImobiliários

José ErJosé ErJosé ErJosé ErJosé Ernesto Oliveira Ramos &nesto Oliveira Ramos &nesto Oliveira Ramos &nesto Oliveira Ramos &nesto Oliveira Ramos &

Carlos Astério Oliveira RamosCarlos Astério Oliveira RamosCarlos Astério Oliveira RamosCarlos Astério Oliveira RamosCarlos Astério Oliveira Ramos

R. Conselheiro Veloso da Cruz, 116 - 4400-092 Vila Nova Gaia

Telefones: 22 370 35 26 / 22 370 81 50 Fax: 22 375 31 20

Email: imobiliaria.ramos@clix.pt

ideia de que a festa tende a desaparecer,
dançaram e mostraram-se muito
envolvidos na romaria.

Após a saída, começam a suar os
bombos e é dada continuidade à romaria.
Três voltas ao átrio da igreja é a praxe e
seguem caminho para as suas sedes
onde terminam o dia.

Festa histórica
Esta romaria - a primeira a realizar-se

no país - terá começado na Idade Média.
Acontece sempre no primeiro domingo
após o dia de S. Gonçalo, 10 de Janeiro.

No século XVIII foi aproveitada, para
afirmar em Mafamude a antiga autonomia
de Gaia face ao bairro de Vila Nova, que
era administrado pelo Porto. Naquele
tempo, Vila Nova de Gaia estava dividida
em duas povoações: 'Vila Nova' (hoje a
zona junto ao Cais de Gaia) e 'Vila de
Gaya' (Candal e a zona do Castelo de
Gaia - Lugar de Gaia).
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Cupertino
Reparações

- Esquentadores
- Cilindros
- Autoclismos
- Roturas
- Desentupimentos

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

FA R M Á C I A
SERRA DO PILAR

Seviços Farmacêuticos
Peso / I.M.C. | Tensão Arterial | Glicemia

Colesterol | Triglicerídeos | P. S. A.
Testes de Gravidez

R. 14 Outubro, 298 | 4430-046 V. N. Gaia
Telef. 223 750 914

Rua Fonte Arrependidos 469 | Mafamude
4430-099 Vola Nova de Gaia

Telef. 227 113 599
Email: cafelavorim@hotmail.com

Café Miranda
Serviço de Café e Snack-bar

Agente Totoloto

Cristóvão é padroeiro da freguesia de Mafamude. Nasceu na Síria no
séc. II e, desde jovem, entregou-se ao cristianismo de alma e coração.

Era dotado de grande força e consta que se empregava a ajudar os
cristãos na travessia de um afluente do Eufrates, correndo muitos riscos.
S. Cristóvão foi canonizado com o nome de Cristóforos (quer dizer: que
conduziu Cristo).

Criou-se à sua volta uma lenda que o povo vai transmitindo.
Diz-se que um dia lhe apareceu um menino pedindo para que ele o

passasse para a margem oposta, afirmando ao mesmo tempo que depois
o Senhor o compensaria com largueza.

O santo pegou na criança ao colo e, como de tantas outras vezes,
meteu-se à água para transpor o rio.

Mas, a meio do percurso, notou que o menino era muito pesado, o
que não acontecia com as pessoas adultas que estava acostumado a
conduzir.

Ficou então atemorizado e em grande receio de não poder levar ao fim
o que prometera. Aflito, fez uma oração a Deus e ganhou novas forças.

Acabou por fazer a travessia com êxito e, já muito cansado, parou na
margem afirmando que jamais transportara um menino tão pesado.

E, o menino, sorrindo-lhe, esclareceu: - trouxeste comigo ao colo todo
o peso do mundo.

S. Cristóvão ficou surpreendido e extasiado em face daquela revelação.
Viu, então, que um facho de luz inundou a cabeça daquele menino que,
num encanto sobrenatural, se alçou no espaço, subindo para o céu.

Lenda de S. Cristóvão

Mercado à
Moda Antiga

Este ano, o S.
Gonçalo teve direito a
dois dias de festa. Na
beira-rio, durante todo
o fim-de-semana,
estive o Mercado à
Moda Antiga,
recriando os usos e
costumes do final do
séc. XIX, início do séc.
XX. Pelo Centro
Histórico desfilaram os
figurantes dos
associados da Velha
Lamparina, grupos
e t n o g r á f i c o s ,
confrarias e artesãos
do concelho.

No final do cortejo,
os Mareantes tiveram
direito à merenda. Um
momento de
confraternização que
evocou os tempos
antigos.
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AUTO  BENJAMIM

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

Oficina  especializada  na  reparação  de
Automóveis  de  todas  as  marcas

Benjamim Carvalho Gonçalves Passos

Director Técnico

Dr. José António Santos
* Perfumaria *
* Ortopedia *

FARMÁCIA
CASTELO
BRANCO

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

Email: far.castelobranco@gmail.com

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

Jorge Santa Cruz e
Fernanda Ribeiro

vencem Corrida de Reis
Cerca de dois mil participantes fizeram o percurso de dez
quilómetros entre o Cais de Gaia e ao Cabedelo

Jorge Santa Cruz (Benfica) e Fernanda Ribeiro (individual) foram os
grandes vencedores da Corrida dos Reis deste ano. O atleta do Benfica e a
veterana corredora superiorizaram-se aos restantes participantes (cerca de
dois mil) no percurso de dez quilómetros, que ligou o Cais de Gaia ao
Cabedelo.

Organizada pela câmara, em colaboração com a Gaianima e a Associação
de Colectividades de Vila Nova de Gaia, com o apoio técnico da Associação
de Atletismo do Porto, a iniciativa voltou a ser apadrinhada por campeã olímpica
Rosa Mota.

"Foi a minha primeira vitória enquanto sénior numa prova de estrada. Já
corri aqui o ano passado e fiquei em sexto. O percurso é muito bom, sempre
à beira-rio. Às vezes, um bocadinho difícil por causa do vento", afirmou Jorge
Santa Cruz, que destacou Manuel Sousa (acabou em segundo lugar, a cinco
segundos do vencedor), Manuel Magalhães (em terceiro, a 17 segundos) e
Jorge Pinto como os grandes adversários nesta prova.

Já para Fernanda Ribeiro, a Corrida de Reis significou um marco histórico
no enorme palmarés que osteta. "É sempre importante ganhar, mas mais
importante para mim, neste momento, é participar. Nunca tinha feito esta
prova, mas foi uma corrida que gostei de fazer porque é uma corrida bonita e
estava tudo muito bem organizado. O único problema que tem é o paralelo,
no princípio e no fim".

De registar que a ex-atleta do FC Porto chegou à meta 53 segundos antes
do segundo lugar conseguido por Patrícia Pereira (Núcleo de Atletismo de
Joane) e com vantagem superior a um minuto do terceiro posto de Sónia
Fernandes (Grecas).

A terminar, resta dizer que é intenção da organização que em 2012 a prova
seja alargada a 2500 participantes, uma vez que "a segurança do percurso o
permite", registou o vereador da autarquia Mário Fontemanha.

Classificação:
Seniores masculinos
 1º. Jorge Santa Cruz (Benfica), 30m 10s;
2º. Manuel Sousa (Clube Independente de Argoncilhe), 30m 15s;
3.º Manuel Magalhães (Núcleo de Atletismo de Joane), 30m 27s.
Seniores femininos:
1ª. Fernanda Ribeiro (Individual), 34m 02s;
2ª. Patrícia Pereira (Núcleo de Atletismo de Joane), 34m 55s;
3ª. Sónia Fernandes (Grecas), 35m 26s.

IX Torneio de Futebol
7 Prof. Miranda de

Carvalho
Realizou-se nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, o já conhecido

Torneio de Futebol "Prof. Miranda de Carvalho", Futebol 7, no escalão de
Infantis, no Estádio Municipal Parque da Cidade.

Este evento insere-se numa aposta de prática desportiva de base,
constituindo um dos factores fundamentais do desenvolvimento integral
dos jovens futebolistas para a progressão para outros níveis mais elevados
da competição. Permite também a divulgação da importância do Futebol

de 7 nestas idades e, ao mesmo tempo, reforça a dinâmica dos clubes de
Gaia, sem nunca deixar de lembrar o homem e o professor que foi Miranda de
Carvalho, que ao desporto gaiense muito deu.

A participar estiveram cerca de 400 jovens atletas referentes a 20 clubes
de futebol do município de Vila Nova de Gaia. No plano competitivo foram
realizados 60 jogos.

A final disputou-se entre o Sporting Clube de Coimbrões e Clube Desportivo
do Candal, que ditou o Sporting Clube de Coimbrões como vencedor do
torneio deste ano, com o resultado final de 3-2.

Para o 3º e 4º lugares disputou-se o jogo S C de Arcozelo e Clube Futebol
Oliveira Douro, o vencedor foi o S C Arcozelo que venceu por 1-0.
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Velhas casas

Nasci em velha e sombria casa
de alforge do século XIX. Nas frias
noites de Inverno, quando o vento
assobiava do Terreirinho, e a
saraiva vergastava
impiedosamente as vidraças,
rangiam as traves, e não era raro
escutar, por alta madrugada,
rebuliço e chiadeira de ratos
assustadiços, que corriam pelo
robusto travessamente.

Ficava, em menino, transido de
medo, ao percorrer após a noite cair,
os diferentes andares; e ao
recolher-me, cerrada a porta,
mergulhava entre cobertores da
serra e lençóis de linho, cobrindo o
rosto, receoso de ruídos
indesejáveis.

Era difícil ser criança nessas
antigas casas, de amplas salas e
escadarias mal iluminadas, que
estavam impregnadas de história.
Histórias da família, e muitas bem
funestas.

Cada quarto, cada sala, cada
canto, escondia uma recordação:
Nesta estreita salinha, meu avô
montou a capela. Naquela, cujas
janelas de guilhotina davam para o
rio Douro, faleceu minha avó,
segurando a imagem da
Imaculada. Estoutra, larga como
salão de igreja, minha santa bisavó
rezava pela calada da noite,
mergulhada em dor, diante do
santuário de pau-preto.

Ao serão, meu pai, recordava
saudosamente, isso. Contava e
recontava velhíssimas histórias, e
eu escutava-as extasiado, e
renascia, em mim, a saudade de
antepassados que nunca
conhecera.

Por vezes a " saudade" levavas-
me ao antigo álbum de
madrepérola, de grossas folhas de
cartão, e atentava nas
amarelecidas fotografias, também
elas presas a espessas cartolinas.

As poses antiquadas, os trajos
cheios de pendericalhos, os
cenários românticos, assim como
os penteados pretensiosos,
fascinavam-me, transportando-me,
por arte mágica, a outras épocas, a

outros tempos. Tempo que não vivi,
mas permaneciam presos nas
baças imagens envelhecidas,
encerradas no velho álbum de
madrepérola.

Recorria então a outro álbum,
recoberto a pálido veludilho
encarnado de letras avivadas a oiro,
que diziam: " Postais Ilustrados"

Nele havia antigos postais da
colecção de minha avó, com
graciosos desenhos,
representando rosados meninos
de rostos angélicos, e meninas de
saias, alegradas a renda, que
ofereciam lindos ramalhetes de
flores.

Havia também senhoras e
cavalheiros de chapéu, de
maliciosos olhares, e vistas de
trechos da cidade do Porto e São
Paulo; estas enviadas por parentes
que labutavam em terras de Santa
Cruz. Território longínquo, que meu
pai dizia ser preciso um mês de
viagem!

Bem diferente são os actuais
lares, onde nada lembra os
antepassados, daqueles que nem
o nome conhecemos, mas sem
eles, não existiríamos.

Sem objectos, sem fotos, sem
saberem as velhas e revelhas
histórias, as aventuras e
desventuras dos que nos
antecederam, não pode haver
família, mas agregado; não pode
haver união, mas ajuntamento; não
pode haver respeito pelo nome que
herdamos.

Agora tudo é superficial. Os
jovens estão desenraizados,
porque nunca tiveram casa que
passasse de geração a geração;
apartem-se facilmente do local onde
nasceram e se criaram; é geração
sem pátria, que não sabe donde
veio, que deambula de terra em
terra, sempre em busca de mundo
melhor e diferente.

Pobre geração! Pobres jovens
que nunca conheceram o que é ter
casa de família!

Humberto Pinho da
Silva

humbertopinhosilva@sapo.pt

OS PONTOS DE VISTA DE
UM SOCIAL - DEMOCRATA

GAIENSE - I
Aqui vão as respostas de um simples militante de base às perguntas dos

responsáveis do Partido, a nível nacional:

1. Perguntas resultantes da Moção de Estratégia do Presidente do PSD
1. O Presidente do Partido manifestou a vontade de criar "SECÇÕES

TEMÁTICAS VIRTUAIS".
- Como concebe essas Secções? - Na minha opinião e, na qualidade de

militante de uma das Secções mais importantes do país - V. N. de Gaia -
estas, deverão ser criadas e dinamizadas pelas Secções Políticas de cada
concelho. Aliás - na minha opinião - as Secções concelhias, principalmente
as de maior dimensão e com melhores condições em termos de instalações,
são mal aproveitadas, como é o caso da Concelhia de V. N. de Gaia - dizem
os seus militantes mais antigos: "bons tempos em que, em anteriores sedes
e sem estas fabulosas instalações, se proporcionava convívios com
motivação… eram um autêntico "Ponto de Encontro" para os seus militantes!".

- Como deviam ser criadas? Resposta prejudicada pelo ponto anterior.
- Que temas deviam abranger? - Temas que motivem a frequência dos

seus militantes, para além das reuniões regulamentares.
- Como se devem relacionar com as estruturas do Partido? - Resposta

prejudicada pelos pontos anteriores.
2. O Presidente do Partido defendeu a criação de um "Estatuto do

Simpatizante".
- Em que deve basear-se esse Estatuto? - Mais ou menos idêntico ao

Estatuto do "Militante".
- Que diferenças existem entre um Simpatizante e um Militante? - Não vejo

grandes diferenças… é uma questão de opção. Aliás, conheço muitos
simpatizantes mais activos que alguns militantes. Mais: Os militantes têm o
dever de angariar outros militantes e / ou simpatizantes.

- O "Estatuto do Simpatizante" depende de uma autorização/aprovação da
estrutura local/nacional ou adquire-se automaticamente através da inscrição
do interessado? - A qualidade de, apenas, "simpatizante" seria uma opção do
próprio, que, neste caso, não seria obrigado a pagar a respectiva quota e,
implicitamente, não teria o direito de eleger, nem de ser eleito para fazer parte
das estruturas do partido.

Aliás, até um militante não deveria ser obrigado a pagar quotas, mas, sim
- se assim o entendesse - oferecer uma contribuição monetária para ajudar
a Secção a desenvolver as suas actividades, como se de uma Instituição
cívica se tratasse… tal contributo ficaria ao critério de cada um (militante ou,
apenas, simpatizante) … sim, porque, geralmente, não são os militantes de
base que precisam do partido…

Este, é que precisa de militantes e / ou simpatizantes para, em eleições,
apoiarem e, implicitamente, darem o seu voto aos candidatos a cargos
públicos.

Mais: Sempre que um militante deixasse de pagar quotas, deveria passar
à condição de simpatizante, em vez de ser eliminado do partido.

3. O Presidente do Partido propõe-se criar um Conselho Consultivo que
reúna os antigos Presidentes do PSD, Primeiros-Ministros e Presidentes da
Assembleia da República.

- Como se deve designar esse novo órgão? - "Conselho Superior".
- Que competências lhe devem ser atribuídas? - Idênticas às do

institucionalizado "Conselho de Estado".
José Duarte Amaral

Latino_na_frente@tvtel.pt

O GaiaShopping - o Shopping Animado - inicia
o ano com novas atracções, que durante os
meses de Janeiro e Fevereiro, vão colorir os dias
de Inverno dos pequenos visitantes deste Centro.

"Speedy Cars" é a designação da nova
animação que vai marcar presença na Praça

Aventuras animadas
no Gaiashopping

Central do GaiaShopping, no mês de Janeiro. En-
tre os dias 14 e 23 deste mês, a pista estará a
postos para receber os novos condutores. Os
pequenos carros, movidos a energia eléctrica,
podem ser controlados pela própria criança ou
comandados pelos pais, através de um comando
à distância, no entanto, seja qual for a opção, os
miúdos vão sentir-se como graúdos.

E para os pequenos que começam a apaixonar-
se pela vida selvagem e que coleccionam
brinquedos de todas as espécies animais, entre

28 de Janeiro e 6 de Fevereiro, devem visitar o
GaiaShopping, cuja Praça Central se transforma
em Zoo por estes dias. Os "Pluri-Robots" imitam
na perfeição qualquer animal, desde um elefante,
a uma zebra, ou um camelo, entre outros. Estes
robots, que têm uma bateria, podem ser
montados pelas crianças e deslocar-se ao longo
do espaço.

O GaiaShopping reforça a aposta na área de
lazer e diversão que é tão importante para garantir
o bem-estar das famílias que visitam o centro.
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monólogos
municipais

Yasaki e eleições
Às vezes nunca reparamos no

que está mesmo ao nosso lado.
Andamos tão distraídos com o país
que esquecemos a nossa cidade,
a nossa freguesia… até a nossa
rua.

Foi o que me aconteceu. Esta
semana fui a Serzedo. E no meu
caminho 'cruzei-me' com a Yasaki
Saltano. Com o que resta dela, claro!
Acho que foi neste momento que
senti realmente a 'crise'.

Um edifício obsoleto. Um parque
deserto. Uma área assombrada.
Como é possível? Durante anos,
quem se aproximasse do local por
volta das 17 horas deparava-se com
uma verdadeira confusão de
trânsito. Carros estacionados por
todo lado. Funcionários a tentar
apanhar a camioneta. Vozes,
sorrisos e cansaço… Era um
frenesim que azucrinava a
tranquilidade da freguesia.

Centenas de trabalhadores,
dezenas de famílias deram horas
de trabalho à empresa
multinacional nipónica.  Não sei
muito bem o que senti… Uma certa
vergonha por o nosso país não
conseguir 'segurar' empresas
destas. Pena porque se perderam
centenas de postos de trabalho. E
até resignação… Se Marrocos
conseguiu atrair a Yasaki… noutros
tempos, a mão de obra barata do
país também 'roubou' empresas…

Já tinha passado pelo local
várias vezes, desde o fecho desta
unidade de cabelagens, mas ainda
não me tinha deparado com este
cenário desolador!!!!

No próximo domingo o país vai
a votos. Mais uma vez! desta vez,

decide-se quem é o Presidente da
República.

Portugal, de lés-a-lés, viu
passar os candidatos. Da esquerda
à direita, passando pelos
independentes e os 'assim-assim'!

O que acho curioso é o
desfazamento destes com a
realidade do país! São muito
poucos os que se interessam pela
campanha. São muito poucos os
que se dão ao trabalho de conhecer
estes rostos. E são menos ainda
os que conhecem os propósitos
das candidaturas!

A classe política precisa de se
renovar. Os mais velhos. Os mais
novos. Tirar a capa de políticos e
'baixar' à terra'. Reconquistar a
confiança de todos. Dos que votam.
E dos que nem sequer se
recenciam… Dos portugueses.

Defendo que o direito ao voto
devia ser uma obrigatoriedade.
Eles, os políticos, não podem sê-lo
de apenas 1/3 da população. Este
direito adquirido pelos nossos pais
e os nossos avós, que tanto custou
a conseguir, é agora assegurado
por muito poucos.

Já o disse que não é apenas por
culpa da classe política. A sociedade
civil é negligente neste ponto.

Eu vou votar. Para assumir a
minha cota de responsabilidade no
futuro do meu país. E gostava
imenso de ver os eleitores nas
urnas. Com uma afluência
marcante. Nem que seja para votar
em branco. Um povo
verdadeiramente democrático. Que
exerce a sua cidadania… será
desta?

Tânia Tavares

Fúria centralizadora
A possibilidade de a gestão dos transportes colectivos de Lisboa e do

Porto vir a ser centralizada, noticiada pelo semanário "Grande Porto" na
passada sexta-feira, faz parte de uma dinâmica centralizadora do Governo
socialista que vai ao arrepio de qualquer lógica plural e de coesão no que
devia ser o esforço de reequilíbrio do País.

Na mesma linha que leva à concentração na capital das
administrações dos teatros nacionais ou dos portos de mar, a política de
sucção dos centros de decisão pública para o Terreiro do Paço acentua a
macrocefalia do nosso Estado e desampara de serviços públicos todo o
território nacional que, deste modo, não pára o seu processo de
desertificação. Ao mesmo tempo, eleva ainda mais a pressão urbanística
e social de que Lisboa já sofre e que todos os dias se reforça por força do
aumento da migração de novos contingentes em busca da ocupação
que rareia na maior parte de Portugal.

No caso da STCP e do Metro do Porto, seja qual for o modelo de
reestruturação em causa, desde já o processo fica marcado por um
completo desprezo pelo Poder Local. No caso do transporte metropolitano,
as autarquias locais detêm 49 por cento do seu capital social e nem
assim o Governo se deu ao trabalho de as informar das suas intenções
ou do que poderá acontecer à sua participação. Soube-se que está
constituído um grupo de trabalho para apresentar propostas sobre o
futuro modelo de gestão até 15 de Janeiro sem que as autarquias nele
estejam representadas directamente.

Num assunto tão importante e delicado como são os transportes
colectivos urbanos as câmaras do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos,
Maia ou Gondomar não deveriam ser ouvidas? Ou as da Área
Metropolitana de Lisboa?

A racionalização de custos ou a procura de uma maior eficiência na
gestão dos recursos, que naturalmente o PSD apoia, não se pode confundir
com esta fúria irracional de concentração de competências na capital.
Retirar das cidades e das regiões quadros e capacidade de decisão
apenas faz diminuir massa crítica local e dificilmente fará decrescer cus-
tos, pelo menos de modo significativo.

É tempo de o Governo repensar a sua política territorial. Concentrar
recursos e a gestão de equipamentos não significa poupança automática.
Por outro lado, retirar quadros e competências de determinada cidade ou
região implica desde logo a depauperação local com óbvios reflexos
económicos.

Já agora, uma sugestão: quando se demonstrarem relevantes a
diminuição de custos e o ganho de eficiência da gestão concentrada,
deixem-na ficar fora de Lisboa. Porque é que a gestão dos portos ou dos
transportes colectivos urbanos não poderá ficar em Sines ou no Porto?
Seria uma maneira de o Governo mostrar que é sério quando fala de
desconcentração.

Marco António Costa
Vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD

Quantas vezes já nos sentimos estranhos na
nossa terra e "em casa" fora dela? Quantas vezes
já sucedeu o contrário? Parece não haver regras
para nada. Pelo menos, quando pensamos na vida!
Há sítios onde somos bem recebidos e outros há
em que parece que só a nossa presença já
incomoda. O que pensar destas ocasiões, quando
sabemos que não fizemos e não fazemos nem
faremos mal a ninguém, que só queremos viver
em paz a nossa vida sem qualquer outra
pretensão? O que faz com que certas pessoas nos
prejudiquem, quando nunca lhes fizemos mal
algum? O que será? Se o conjunto dos nossos
actos não praticamos mal algum que possa, directa
ou indirectamente, prejudicar alguém, por que é
tão difícil a convivência com aqueles que são
diferentes de nós? Por que é tão difícil essa

Quantas vezes? convivência da parte deles? Por que têm de nos
derrubar, pelo menos, de vez em quando? O que
temos nós que tantos incomoda? Ou será que só
aquilo que somos os incomoda? O que fazer
nestas alturas? Como reagir com certas pessoas
para que nos deixem viver a nossa vida sem nela
criarem problemas? Vamos deixar de ser aquilo
que somos e imitá-los só para que se sintam
satisfeitos e não tenham a ideia de que somos
melhores do que eles e se sintam incomodados
com isso? Por que nos fazem sentir mal só pelo
facto de sermos diferentes? O que os incomoda
tanto a ponto de nos fazerem sentir parte de uma
outra equipa que não a deles, quando não é isso
que procuramos ou queremos? Por que nos fazem
sentir como uma minoria, ou mesmo seres
abjectos, quando sabemos que há mais pessoas
como nós? Por outro lado, o que faz com que outras
pessoas nos recebam de braços abertos, sempre
que aparecemos e se sentem "em casa"
connosco? Por que é que estas pessoas não se

incomodam com o que somos e convivem bem
com esse aspecto sentindo-se até gratas por nos
terem como amigos e/ou conhecidos? Por que se
unem a nós fazendo-nos sentir parte de um todo,
de uma família, onde todos têm o seu lugar por
excelência sem degraus capazes de demarcar seja
que diferença for entre eles? Por que é que, com
certas pessoas, a vida é sempre uma festa ao
passo que, com outras, a vida está sempre cheia
de lodo onde nos podemos enterrar a qualquer
momento? Qual a diferença básica e essencial
que existe entre uns e os outros e que faz toda a
diferença? O que faz com que uns, e usando a
linguagem física pareçam objectos de sinais
positivos e outros de sinais negativos incapazes
de se atraírem? O que faz com que os seres
humanos, também eles matéria, não obedeçam
às leis físicas da natureza e se comportem como
água e azeite incapazes de se misturarem? O que
se passa connosco, os seres humanos? Onde
reside essa diferença?       Fátima Nascimento
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Principia na Rua de Francisco Pereira Pinto de
Lemos (Conde das Devesas,) termina na mesma
rua.

José Pereira de Araújo Júnior era filho de José
Pereira Araújo, Professor da Escola Primária
Masculina de Coimbrões, que também tem uma
rua.

José Pereira de Araújo Júnior nasceu a 20 de
Outubro de 1920, em Coimbrões. De momento
reside na Rua Tenente Valadim, no Candal.

Fez parte da Direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Coimbrões, como 2º Secretário, de 1947 a 1952,
sendo também Vogal do Concelho Fiscal em 1962.

Em 24 de Maio de Maio de 1951 foi nomeado
pelo Inspector de Incêndios da Zona Norte,
Delegado do Comando, dando cobertura à função
do 1º Comandante, Dr. Luís Augusto de Brito La-
mas, médico que não tinha disponibilidades para

OS PATRONOS DAS RUAS
DE SANTA MARINHA

LUGAR DE COIMBRÕES
Rua de José Pereira Araújo Júnior

acompanhar de perto o Comando da Corporação.
Desempenhou este cargo até 1962, ano em que o
1º Comandante pediu a exoneração.

Durante o tempo em que exerceu esta função,
especialmente a parte do final da década de 50,
século XX, - quando Augusto Lino dos Santos
passava ao Quadro Honorário e a Direcção
também sofria renovação, dada a idade dos seus
componentes - motivou o Corpo Activo:

- Reestruturando a Corporação e distribuindo
novos fardamentos pelos bombeiros;

- Promovendo a realização duma persistente
campanha de angariação de sócios, que
passaram de algumas centenas para muitos
milhares;

-Conseguindo fundos para a aquisição duma
nova ambulância Mercedes, que se tornou na
menina dos seus olhos de quem a via ou
necessitava da sua existência;

Criando a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Coimbrões em Novembro de 1959 e tudo o
mais que permitiu ampliar a capacidade de
resposta a quem solicitava os serviços da
Corporação.

-Em Assembleia Geral de 12 de Abril de 1981
foi com todo o mérito nomeado Sócio Honorário
desta Associação Humanitária.

Dotado do mesmo dinamismo, espírito de
iniciativa e capacidade extraordinária, foi
Presidente da Direcção do Sporting Clube de
Coimbrões durante vários anos, antes e depois
do 25 de Abril, sendo nomeado Sócio Hono-
rário em Assembleia Geral de 17 de Outubro de
1980.

Associado do referido clube, desde 1936, é
neste momento o sócio nº 1!

Isabel Andrade Monteiro

Centenário, histórico
edifício do Estado à

venda
Quem está na Praça da Batalha e segue na

Rua de Augusto Rosa em direcção à Sé, e a uns
100 metros olha para a direita, vê um grandioso,
centenário e histórico edifício do Estado, que já foi
ao mesmo tempo, sede do Governo Civil e dos
Comandos da Região Militar Norte e da Policia de
Segurança Publica.

Fica surpreendido pois vê um painel com a
palavra Vende é pavoroso que um prédio com
tantos anos de história e que deu tanto de si à
comunidade, agora seja desclassificado e vendido.
Não duvido que quem o compre venha ali a instalar
um hotel ou outra coisa semelhante

 Mas o Estado é que fica mais pobre. Aqui
enquadre-se aquele adágio que diz (quem vende
o que tem a pedir vem) e nos tempos de crise em
que vivemos, dá para pensar...

Manuel Carvalho

empresa
jornalística

comunicação
e imagem,
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Testemunho do
padre Missionário

Jorge Amado
Foi aliciante ver e ouvir no programa da RTP1,

na manhã do dia 29, o testemunho do padre
missionário Jorge Amado, que descobriu a vocação
de ser missionário aos seis anos. Já Evangelizou:
na Itiopia, Canada, Estados Unidos, Inglaterra.
Relatou factos da vida real dando exemplos como:
uma criança em Portugal quando nasce chora e é
acarinhada pela mãe avó e outros familiares. Em
Africa uma criança nasce chora, chora e ninguém
a acaricia. Apresentou exemplos de jovens que
nesses países estudam e para pagarem as
propinas, trabalham, fazem voluntariado e pedem
empréstimo ao Estado para continuar a estudar,
pagando a divida aquando do primeiro emprego.
Estes são acontecimentos que merecem ser
pensados e meditados no dia a dia... O padre Jorge
Amado, transmitiu uma mensagem de optimismo
para 2011, dizendo que Portugal pode ser um país
de oportunidades...             Manuel Carvalho

A página de relax
Em 1904, Haskell, director do "The Boston Her-
ald", viu-se constrangido a retirar das páginas do
seu jornal a publicidade a médicos abortistas e
dizeres impróprios para senhoras que se prezam.

Claro que os textos não eram tão torpes como
os que deparamos na secção " Relax" da nossa
imprensa, acompanhados de imagens obscenas,
próprias de bordel.

Se ainda houvesse decência e vergonha na
cara, se os pais fossem bons educadores, não
adquiririam essas publicações, e menos ainda as
levariam para o lar; onde filhos curiosos observam
as degradantes fotos, e filhas adolescentes se
inteiram de "tratamentos" e preços, prestados em
antros de luxo.

Sei bem que as meninas já não são as
inocentinhas do meu tempo de criança. A escola, a
TV e recentemente a Internet, corromperam os
jovens; mas que o matutino que devia ser sisudo -
não digo puritano, - estenda promiscuamente,
imagens degradantes, brada aos Céus.

Pasmo ao ver senhoras respeitáveis, algumas
crentes, permitirem que as filhas tenham acesso
a esses jornais, e a revistinhas cujos conteúdos
parecem escritos por depravadas rameiras.

Como pode ter a juventude comportamento
escorreito, sentimentos elevados e educação
sadia, se a mass-media, diariamente apresenta
imagens e textos promíscuos?

Tudo que se planta colhe-se. Eis a razão da
violência, da perda da virgindade na puberdade, e
o desrespeito à velhice.

Se queremos um mundo melhor, mais justo,
digno e mais honesto, temos que ter educadores
de elevada moral, e políticos capazes de aprovar
normas que não desrespeitem a Lei de Deus e da
natureza.

Humberto Pinho da Silva
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FILATELIA 05/12/2010
MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO

(1) PORTUGAL
Carimbo comemorativo aposto no

dia 29/12/2010 referente aos 500
ANOS DA MISERICÓRDIA DE VILA DO
CONDE na sala 5 -- Edifício l (Lar de
Idosos) Avenida Dr. Artur Cunha
Araújo, 12 - 4480-667 Vila do Conde.

Carimbo comemorativo aposto no
dia 07/01/2011 referente aos 500
ANOS DA MORTE DO INFANTE D.
HENRIQUE na Rua do Município
8200-863 Albufeira.

Carimbo comemorativo aposto no
dia 08/01/2011 referente ao
CENTENÁRIO VICENTE CAMPINAS
na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro
8900-307 Vila Real de Santo António.

(2) MACAU
Três selos de 1.50 - 5.00 e 10.00

patacas dedicado ao tema PANDAS
GIGANTES.

(4) ISLÂNDIA
E Ouatro selos de 75 - 90 - 165 e 220 ISK dedicado ao tema ARTES.

(3) ESPANHA
Dois selos de 0,34 • e 0,64 •

dedicado ao tema NATAL Um selo de
2,75 • dedicado à CATEDRAL DE
BILBAO
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Inaugurado em Abril de 2010, o Almada Business Ho-
tel apresenta-se como a melhor unidade hoteleira do
concelho. Salas de reuniões e eventos, 106 quartos,
restaurante e estacionamento gratuito são algumas das
mais-valias deste espaço da margem Sul do Tejo

Apesar de se situar no distrito de Setúbal, a vivência
do município de Almada está intrinsecamente ligada à rotina
diária que se vive em Lisboa. A capital do país faz parte
do cenário deste concelho, mas é na margem Sul do Tejo
que cada vez mais se apresentam alternativas credíveis
para fazer do rio um ponto de união no desenvolvimento
social, comercial e urbano.

Pois bem, é perante esta matriz que o grupo Details
Hotels & Resorts decide apostar neste local e fazer do
Almada Business Hotel, inaugurado em Abril de 2010, um
ponto de referência na oferta empreendedora deste sec-
tor de actividade.

Situado no centro financeiro de Almada, este espaço
de quarto estrelas apresenta-se como um moderno e bem
apetrechado hotel, que pretende captar os milhares de
turistas estrangeiros que visitam Portugal e,
essencialmente, clientes empresariais.

"A maior parte dos clientes que nos procuram são
empresariais, o chamado segmento corporate,
principalmente portugueses. Temos atraído este mercado
através do contacto permanente com esta tipologia de
clientes", garante o responsável do Almada Business
Hotel.

Aliás, esta unidade surge não para concorrer com a
oferta que existe na capital, mas antes como intenção de
dar resposta às necessidades económicas de um
concelho que conta com mais de 100 mil habitantes e
vários ramos de actividade.

"A ideia de iniciar a exploração de uma nova unidade
em Almada e não em Lisboa tem precisamente a ver
com uma nova centralidade que se pretende criar para a
margem Sul do rio Tejo. Ou seja, um Hotel em Almada
totalmente virado para as actividades económicas do
concelho", esclarece João Costa.

Natural da Cova da Piedade, o nosso interlocutor
passou 23 dos 45 anos de idade ligado ao mercado
hoteleiro, o último dos quais com funções de
responsabilidade inserido no grupo Details Hotels & Re-
sorts. Por isto, o mesmo conhece esta realidade e não
tem dúvidas de que a oferta na Grande Lisboa "tem-se
diversificado e melhorado a competitividade da capital".

última

Bom gosto e sobriedade
no coração de Almada

bem um como o Restaurante Six Senses e um grande
salão ponto de encontro.

Entre os pontos de interesse nas imediações,
destacam-se as fantásticas praias da Costa da Caparica
e o Almada Fórum, sem esquecer a proximidade à Estação
do Pragal e ao Hospital Garcia da Horta, com o Aeroporto
Internacional de Lisboa apenas a 30 minutos e o centro
de Almada a escassos metros.

A terminar, aqui ficam apenas mais umas notas de
serviços que pode encontrar neste contemporâneo
Almada Business Hotel: canais TV premium, telefone com
multi-linhas, chamadas de despertar, ar condicionado,
limpeza e serviço de quartos diários, casa de banho,
secador, cofre, chaves electrónicas, rádio, ferro/tábua
de passar a ferro, bar, elevador, recepção 24 horas,
colaboradores multilíngua, lavandaria e limpeza a seco,
engraxador de sapatos automático, tal como serviço de
limousine ou transfer disponível.

Ainda no que respeita ao Almada Business Hotel, João
Costa diz que a taxa de ocupação em 2010 foi positiva,
mas que espera ver os números melhorados este ano:
"Podemos, de alguma forma dizer que a ocupação foi
óptima, mas há necessidade de atingir segmentos de
mercado com mais valor. Queremos aumentar o
portefólio e afirmar a marca como uma referência
hoteleira".

Serviços
Com a responsabilidade de quem ostenta a categoria

quatro estrelas, o Almada Business Hotel disponibiliza
uma série de mais-valias que visam dar resposta às
inerentes necessidades. Em sete andares, existem salas
de reuniões e eventos, 106 quartos (Elite Duplo/Twin,
Standard Duplo/Twin, Elite Single, Standard Single e Duplo
Romântico) com televisão por cabo e ar condicionado,
Wi-Fi em todo o hotel e estacionamento coberto gratuitos,

Rua Abel Salazar, nº 9 e 9A | 2805-313, Almada | Telefone: +351 212 761 401 | Fax: +351 21 276 05 38
Email: info@detailshotels.com | www.almadabusinesshotel.com
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