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Holiday Inn Porto “Avintes – de fora
Gaia substitui Meliá
para dentro”
Gaia Porto
O InterContinental Hotels Group (IHG) acaba de assumir, desde o início
do mês, o hotel Meliá Gaia Porto, que integrava a rede da maior hoteleira
espanhola, a Sol Meliá. Desde o dia 1, este hotel de quatro estrelas assume
o nome de Holiday Inn Porto Gaia, integrando agora uma das maiores redes
hoteleiras mundiais.
O grupo revelou em comunicado que "terminado o contrato com o grupo
Sol Meliá, a administração do hotel optou pela integração naquele que é um
dos maiores grupos hoteleiros a nível mundial e que conta no seu portfólio
com mais de quatro mil hotéis espalhados por todos os cantos do mundo".
Esta unidade hoteleira de Gaia integra o grupo "em regime de franchising" e defende que o novo contrato "é uma possibilidade de alargar horizontes,

Realizou-se na sexta-feira passada o segundo debate do ciclo “Avintes –
de fora para dentro”, desta vez tendo como tema principal a saúde e a acção
social.
Os oradores convidados foram os avintenses Anabela Monteiro (psicóloga),
Ana Sofia Rito (assistente social) e Serafim Silva (geógrafo e formador) que
durante cerca de uma hora expuseram os seus conhecimentos e a sua
experiência sobre o tema em debate.

Foram exposições diferentes mas complementares, tendo versado áreas
como da saúde dos idosos, necessidades e tipos de apoios às famílias e às
pessoas que tratam idosos e doentes, problemas sociais com crianças e
jovens, necessidades e tipos de apoios sociais a famílias carenciadas, etc.
Após as três comunicações iniciou-se um debate vivo e bastante
participado entre os comunicadores e o público, tendo os presentes tido a
oportunidade de colocarem questões, mas também houve espaço para alguns
deixarem as suas opiniões.
No final foram vários os presentes que, para além de terem manifestado
a sua satisfação pela participação naquela iniciativa, incentivaram o PS Avintes
a continuar com estes debates.

uma vez que a IHG tem uma expressão mundial, espelhada, designadamente,
nos cerca de 50 milhões de clientes aderentes ao cartão de fidelização da
cadeia, o "Priority Club"".
Com esta integração, o IHG eleva para nove o número de hotéis no nosso
país e mantém para o verão a abertura do novo projecto na cidade do Porto,
em plena baixa, o InterContinental Palácio das Cardosas.
O Holiday Inn Porto Gaia é um hotel de quatro estrelas superior e está
localizado em Vila Nova de Gaia - Porto, oferecendo uma das melhores vistas
panorâmicas destas duas cidades. A uma curta distância do hotel poderá
encontrar as mundialmente famosas Caves de Vinho do Porto, o Centro
Histórico do Porto, praias de bandeira azul, assim como estações de comboio
e de metro. Conta com 179 quartos, Spa com piscina de hidroterapia,
tratamentos de saúde e beleza e tratamentos anti-stress, 16 salas de
reuniões, uma delas situada no último piso com uma vista privilegiada para
a cidade do Porto. Recentemente renovou toda a zona de restauração e lazer.

CAFÉ S. JOÃO
Serviço de Café e Snack-bar
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Academia de Música de Vilar do
Paraíso vence mais um prémio
A Orquestra de Guitarras da
Academia de Música de Vilar do
Paraíso vence 1º PRÉMIO COM
DISTINÇÃO, na 59ª edição do Festival Internacional de Música para
Jovens de Neerpelt (Bélgica), que

Com sete categorias de
competição, de acordo com o tipo de
orquestra, um júri experiente e
reconhecido constituído por cinco
especialistas oriundos de vários
países analisam aspectos técnicos,

decorreu entre os passados dias 29
de Abril e 1 de Maio. Um festival único,
que pretende estimular o amor pela
música e o gosto pela sua
aprendizagem nos jovens, reuniu 108
orquestras de diferentes formatos e
níveis, num total de 3400 jovens de
todo o mundo.

numa perspectiva construtiva.
Musicalidade,
sonoridade,
interpretação,
entre
outras
componentes são avaliadas em concerto. Na categoria de orquestras de
cordas e de formação livre, o júri
unanimemente
considerou
a
prestação da Orquestra de Guitarras

Deolinda no
Rock às Sextas
Os Deolinda estão já confirmados para a abertura da IV
edição do Rock às Sextas. É já no dia 16 de Junho, pelas 22
horas, uma vez mais, na Serra do Pilar. Este é um espaço
dedicado como sempre à música portuguesa.
À semelhança das várias iniciativas da Cultura de Gaia, o
preço dos bilhetes terá um desconto para os portadores do
Passaporte Cultural. Preço Passaporte Cultural •3,00 | Preço
normal •5,00
Este é um grupo português composto por jovens que negam
que um fado tenha de ser algo triste, que tenham que vestir
roupa escura ou serem acompanhados por uma guitarra. Ao ouvir os
Deolinda podemos divertir-nos e, ao mesmo tempo, cantar as canções ou
dançar a este ritmo. A
sonoridade abarca toda
a música portuguesa,
desde Zeca Afonso a
António Variações,
passando por Amália
a Marceneiro. Há
também uma mistura
de "rembétika grega"
com ranchera mexicana e até jazz com
pop.

de qualidade elevada, demonstrando
sonoridade
e
afinação
surpreendentes, podendo sentir o
amor com que interpretavam os cinco
temas (Canon; Cancion e Danza;
Austin Tango; Josezito e Danza del
Molinero).
O prémio traduz-se na
recompensa
e
reconhecimento do trabalho
desenvolvido, mas acima de
tudo esta é uma experiência
única para os jovens que
participam neste festival,
marcando-os positivamente
para toda a vida. O convívio
entre todos os membros da
orquestra e com os jovens
de outros países, as
amizades que aqui nascem
e que ficam para toda a vida
e a partilha de um amor
comum que é a música, têm
um papel activo nos seus
percursos de vida. Em
momentos como este, os
jovens têm uma maior
consciência da importância
de métodos constantes e
metódicos de trabalho, sendo
responsabilizados pelas suas
atitudes e correspondendo muito
bem às exigências. E isto é algo que
fica para sempre, seja na música seja
em outras áreas. Mas esta arte universal é, sem dúvida, a grande
vencedora!

Editorial
* Artur Villares

Por onde
andam?
Na mesma semana em que
o terrorista Bin Laden foi
finalmente apanhado, o Hamas
assinava com a Autoridade
Palestiniana um acordo de
reconciliação, reunificando
forças para o processo de
independência. Mas enquanto
o mundo, e os nossos inefáveis
media
esqueceram
discretamente esta notícia,
será bom relembrar dois
aspectos: O bando terrorista
Hamas tem como objectivo a
eliminação do Estado de Israel
- para o que conta com o apoio
do islamita Irão. Em segundo
lugar, não será demais lembrar
que o líder terrorista do Hamas
apareceu a lamentar a morte de
Bin Laden intitulando o
assassino de "Guerreiro
Sagrado". Onde é que a
Autoridade Palestiniana estava
com a cabeça ao se
"reconciliar" com esta gente?
E agora, quem vai negociar o
quê com Israel? E por onde
andam os media por estes dias
e o que dizem destas notícias?

3.ª Caminhada da
Unidade de AVC do
Hospital de Gaia
No último domingo deste mês vai
realizar-se a 3.ª Caminhada da
Unidade de AVC do Centro Hospitalar
Gaia/Espinho. O percurso mantémse. Seis quilómetros em que o pano
de fundo é a maravilhosa beira-rio e
costa marítima de Gaia. A partida é
às 10 horas na Afurada. O regresso
está marcado para o mesmo local.
Esta caminhada é organizada pelo
Centro Hospitalar Gaia/Espinho,
Gaianima e Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia. Cada inscrição custa
apenas um 1 euro, que reverte a favor da Liga dos Amigos do Hospital
de Gaia.
As inscrições estão limitadas a três
mil participantes.
Outros contactos para inscrição:
caminhada.avc@gaianima.pt | Tel.
220910443 / 220910447
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"Electric Tour" chega à cidade
Projecto pioneiro convida cidadãos a experimentar carros eléctricos
Vila Nova de Gaia acolheu, na sexta-feira, a
chegada do "Electric Tour", projecto pioneiro a nível
europeu que está a percorrer um total de 25
cidades do território nacional até dia 28 de Maio.
Esta é uma acção promovida pela MOBI.E, entidade
coordenadora da Rede de Mobilidade Eléctrica, e
pela Peugeot Portugal.
A apresentação do primeiro roadshow de
automóveis eléctricos em Portugal decorreu na
presença da vereadora do Ambiente da Câmara
Municipal de Gaia, Mercês Ferreira, do coordenador
da Mobilidade Eléctrica, João Dias, e do director
de Comunicação da Peugeot Portugal, Jorge
Magalhães.
"Estamos uma vez mais aqui para promover e
incentivar a mobilidade eléctrica. O sector dos
transportes é o que mais contribui para a
problemática das emissões de CO2. Com a
mobilidade eléctrica, melhora a qualidade do ar e
o nível de ruído nas cidades. Hoje e amanhã,
vamos permitir que as populações vejam como
tudo isto funciona", referiu a vereadora durante a
apresentação.
O "Electric Tour" pretende abrir os caminhos da
mobilidade eléctrica a todos os cidadãos e

empresas, de norte a sul do País, que aceitem o
desafio de experimentar as vantagens do
automóvel eléctrico e de uma rede inteligente, ao
serviço das pessoas e da sustentabilidade das
cidades.
Este inovador roadshow vai percorrer os 25
municípios que integram a fase piloto da rede para
a mobilidade eléctrica, permanecendo dois dias
em cada local, com automóveis Peugeot iOn para

ensaio, de forma a criar uma experimentação real
do automóvel eléctrico e das potencialidades da
rede de carregamento.
Cada cidade terá um percurso definido para o
testdrive e a experimentação do sistema de
carregamento. As inscrições realizam-se no local
do evento, onde os cidadãos podem contar com
uma equipa de profissionais apta a prestar todas
as informações necessárias.

PRESSING

A rede MOBI.E é a única a nível mundial que
permite, através de um único cartão, carregar o
carro eléctrico, escolher o ponto de abastecimento
que mais lhe convém, monitorizar o carregamento
através do PC, telemóvel ou PDA e ainda pagar o
seu consumo eléctrico, o parqueamento ou outros
serviços associados à mobilidade eléctrica.
O roadshow "Electric Tour" estará a cargo do
iOn, o primeiro automóvel zero emissões da
Peugeot, que é simultaneamente porta estandarte
da nova geração de carros 100% eléctricos,
representando uma forte aposta da marca num
conceito de mobilidade com futuro.
Veículo urbano de eleição, o iOn permite viver a
cidade de forma diferente e durável, sem ruídos,
emissões, com custos de utilização muito baixos
e inserindo-se facilmente no trânsito, graças às
acelerações rápidas e eficazes.
Além do iOn, a Peugeot fará uma demonstração
mais alargada do conceito de mobilidade eléctrica
apresentando neste roadshow duas bicicletas
eléctricas, que estarão igualmente disponíveis
para ensaio. Estas "duas rodas" são o modelo
ECity Mixte Nexus 7 e recorrem a uma bateria de
iões de lítio para uma autonomia até 90 km .
A rede MOBI.E instalada nas cidades piloto foi
preparada para, numa primeira fase, responder
às exigências do automóvel eléctrico, uma vez que
os veículos de duas rodas têm um processo de
carregamento mais simples, podendo carregar em
segurança numa simples tomada doméstica. No
entanto, para maior conforto, os utilizadores MOBI.E
terão brevemente ao dispor locais de
carregamento com estacionamento dedicado a
veículos de duas rodas.

www.noticiasdegaia.wordpress.com
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'The Yeatman' recebe
dois prémios nacionais
O 'The Yeatman' foi distinguido nas últimas semanas com dois prémios
nacionais. O primeiro hotel vínico de luxo em Portugal recebeu o Prémio
"Leitores Revista Imobiliária" da 15ª edição dos "Óscares do Imobiliário" e a
prestigiada Chave de Ouro do Guia "Boa Cama, Boa Mesa". Além destes dois
prémios, o 'The Yeatman' marcou presença na internacionalmente reconhecida
Hot List da revista Condé Nast, sendo distinguido pela decoração requintada
dos quartos, com fotografias e acessórios dos diferentes parceiros vínicos
do hotel, pelo deslumbrante spa Caudalie, pelo excelente restaurante e pela
piscina panorâmica com uma vista de cortar a respiração sobre a cidade do
Porto e o rio Douro.

Segundo o director-geral do 'The Yeatman', Pedro Alvellos, "estes prémios
e distinções internacionais revelam a importância e dimensão deste hotel
que trouxe uma nova face e um novo tipo de turismo à cidade do Porto. Sendo
uma abertura recente, a funcionar desde Setembro de 2010, a conquista
destes prémios que procuram os melhores dos melhores é um orgulho para
o 'The Yeatman'".
O hotel obteve a prestigiada Chave de Ouro do Guia "Boa Cama, Boa
Mesa" pela qualidade do alojamento e do seu restaurante gastronómico.
Este respeitado guia selecciona há 30 anos os melhores locais para comer
e dormir em Portugal.
Relativamente ao prémio "Leitores Revista Imobiliária" da 15ª edição dos
"Óscares do Imobiliário", foi feito um rigoroso processo de avaliação e
selecção que resultou na nomeação de 16 propriedades de excelência, tendo
como principais critérios de selecção a qualidade e inovação. Adrian Bridge,
CEO do 'The Yeatman', recebeu o prémio eleito pelos leitores, organização e
parceiros do evento referindo que "este prémio é demonstrativo da qualidade
de construção, reforçando que é uma referência de qualidade não apenas
para a cidade mas para o país".
O 'The Yeatman' foi inaugurado de Setembro de 2010 e representou um
investimento de 32,5 milhões de euros. Composto por 70 quartos e 12 suites,
distribuídos por 5 socalcos que invocam a distribuição das típicas vinhas do
Douro, este hotel permite uma ligação única com o universo dos grandes
vinhos nacionais e internacionais.

538 mil visitaram a
EGG PARADE
Durante as duas semanas em que esteve patente ao público na praça
central do GaiaShopping, a exposição Egg Parade foi visitada por 538 mil
pessoas, replicando assim o sucesso das quatro edições anteriores do
evento.
Os 50 ovos gigantes, recriados pela comunidade escolar de Gaia estiveram
expostos naquele espaço comercial de 15 de Abril a 2 de Maio. O Júri,
composto pelos artistas plásticos Helena Leão, Raúl Ferreira e Ricardo da
Silva, estes últimos também docentes, atribuiu três prémios. Os trabalhos
vencedores, entre os quais o intitulado “Netovo” da autoria do Colégio de
Gaia, irão receber como prémio diverso equipamento multimédia.
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Águas do Douro e Paiva
distinguida com o Prémio
Energy Efficiency Award
A Águas do Douro e Paiva, S.A. (AdDP) foi premiada com o Energy Efficiency Award, na categoria de "Empresa Mais Eficiente" pela eficiência
energética, atribuído pela Premivalor - Consulting, em colaboração com a
Direcção Geral de Energia e Geologia e pela Agência para a Energia (ADENE).
Os prémios foram entregues no dia 27 de Abril, no Centro Cultural de
Belém.
A AdDP foi distinguida num universo de 2500 empresas, seleccionadas
mediante critérios estabelecidos pela organização.

O prémio de excelência na categoria de "Empresa mais Eficiente" foi
entregue a oito empresas de maior referência e prestígio nacional e
internacional a operar em Portugal (ANA, Carris, EDP, Efacec Energia, Nestlé
Portugal, Sonaecom e Sonae Industria), pelo seu desempenho energético
em 2010 e vem atestar a excelência das práticas empresariais colocadas ao
serviço da actividade da AdDP na produção, tratamento e distribuição de água
a mais de 1,7 milhões de pessoas na área Sul do Grande Porto.
Atribuídos pela primeira vez este ano, os Energy Efficiency Awards são
uma iniciativa da Premivalor - Consulting, em consonância com os princípios
do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE) que pretende
"identificar as empresas que mais se destacaram durante o ano na área
eficiência energética", em colaboração com a Direcção Geral de Energia e
Geologia e a ADENE.

Escadaria Nobre do
Palácio da Bolsa em
finalização de restauro
A cúpula e as pinturas decorativas do Mestre António Ramalho localizadas
na Escadaria Nobre estão finalmente restauradas e expostas aos turistas
que visitam o Palácio da Bolsa. As restantes obras de reabilitação da
Escadaria Nobre do Palácio da Bolsa deverão estar concluídas no início do
mês de Junho.
Iniciada em Outubro e inserida na segunda fase de reabilitação do Palácio
da Bolsa, esta obra, orçamentada em cerca de 1 milhão de euros, conta com
o apoio em 70% da CCDR-n, no âmbito do contrato de financiamento
celebrado entre esta instituição e a Associação Comercial do Porto, em
Julho de 2010. A segunda fase do restauro do Palácio da Bolsa vai abranger
ainda a cobertura na envolvente das clarabóias da Escadaria Nobre e Sala
Medina, rebocos exteriores das fachadas poente e sul e o restauro dos
estuques, assim como as infra-estruturas eléctricas e de gás.
O projecto de restauro, iniciado com a reabilitação do Salão Árabe em
2007, envolvendo um montante global de investimento na ordem do 5 Milhões
de euros, é o culminar de um esforço que a Direcção da Associação
Comercial do Porto tem vindo a desenvolver na reabilitação e preservação
daquele que é o edifício mais visitado no Norte de Portugal.
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CDU acusa
câmara de
querer
encerrar 13
escolas
Em causa está o projecto de
reordenamento da rede escolar do pré-escolar e 1º ciclo
A CDU votou contra reordenamento da rede
escolar no concelho, tal como votou contra a
carta educativa anteriormente, considerando
que "estes documentos contrariam os
conceitos base de um projecto de educação,
seja ele no concelho ou no país: conceitos
como proximidade, mobilidade, humanização
de espaços escolares, desenvolvimento
sustentado, combate à desertificação".
Do ponto de vista do grupo, "a proximidade
dentro do projecto da CDU é um conceito mais
alargado, abarca tudo o que consideramos ao
serviço das populações, democraticidade e
maior capacidade de intervenção por parte dos
intervenientes educativos, sejam professores,
alunos, pais e outros agentes educativos".
Este veto também resulta da falta de
estudos de mobilidade de pais e alunos em
cada um dos centros, da falta de referências a
transportes escolares para os centros que
assegurem a rede, bem como do
esquecimento no que concerne às carências
de transportes públicos deste concelho e o
acelerado grau de degradação de parte da rede
viária fora do centro urbano.
"Humanização dos espaços, seja ela qual
for, não é feita com multidões, portanto crianças
retiradas do seio familiar ou creche, para entrar
numa escola que pode ir dos 510 alunos até
aos 250, é tudo menos humanizada", salienta
a CDU.
Mas há mais: "existem outras questões
importantes, como o desenraizamento das
crianças do seu meio social e cultural, como o
corte com a família (por exemplo, os avós que
têm um papel fundamental na educação de
uma grande parte das crianças do nosso país,
porque os pais têm horários de trabalho
absurdos e inconciliáveis com a família)".
No que respeita aos docentes "não foi
referida uma única linha", sendo que para a
CDU é "inaceitável que estes não sejam
ouvidos neste processo". Segundo a CDU,
"este reordenamento da rede escolar tem por
base, essencialmente, razões economicistas,
visando, através da concentração de serviços
e de órgãos na escola sede, a redução de custos com os cargos de direcção e com o pessoal
docente e não docente, sendo evidente que
este reordenamento alterará não só o número
de alunos nos actuais agrupamentos, como
terá reflexos no número de adjuntos de cada
director, e provocará a mobilidade de
professores
entre
os
diferentes
agrupamentos".
A CDU assegura que vai procurar
esclarecer a população envolvida sobre esta
questão.
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Bombeiros Sapadores
celebram 172 anos

A Companhia dos Bombeiros Sapadores de
Vila Nova de Gaia está em festa. Comemora este
ano o 172.º aniversário. "O nosso trabalho é uma
referência, pela disponibilidade, inovação e saber
que partilhamos com os munícipes (como
acontece
com
os
moradores
dos
empreendimentos sociais a quem ensinamos
várias medidas preventivas), pois acreditamos que
a prevenção, antes da emergência, deve ser a
nossa prioridade", explicou durante a cerimónia
de celebração o comandante dos sapadores. Salvador Almeida é o líder destes homens e destacou
"a missão de grande sacrifício em prol dos outros".
O comandante recordou emotivamente os 16
anos de liderança e admitiu que "nunca imaginava
a longa caminhada. Em cada ano que passa, tudo
é novo e diferente."
O ano de 2010 foi intenso para a companhia:
mais de seis mil ocorrências de emergência, duas
mil emergências de saúde, 479 incêndios
florestais, 304 incêndios urbanos, 55 incêndios
industriais, 265 acidentes rodoviários e
ferroviários, 127 acções de prevenção, 350 vistorias
técnicas com vista à segurança, dezenas de
jornadas pedagógicas, de exercícios de evacuação
e simulacros, em escolas e outros locais de
passagem de público. Em marcha está já a
actualização das operações de emergência e em
execução o plano de defesa da floresta.
Salvador Almeida quer agora apostar numa
"cultura de segurança" com prioridade na
prevenção. "Vamos continuar a desempenhar a
nossa missão com espírito de bem-fazer e bemservir, pois o futuro exige muito trabalho e
dedicação", concluiu, após tecer fortes elogios aos
"seus" dois sapadores homenageados por
ocasião das comemorações do 25 de Abril.
Recorde-se que o chefe Vítor Soares e o sapador
Jorge Barbosa receberam medalhas de mérito
pelo resgate de uma vítima do rio Douro.
Taxa de Protecção Civil
Como vem sendo hábito, o presidente da
câmara de Gaia esteve presente na cerimónia.

Uma vez mais, Luís Filipe Menezes manifestou o
desejo do executivo aplicar, já a partir de Setembro,
junto de empresas lucrativas e monopolistas, uma
taxa de protecção civil para ajudar os bombeiros
do concelho. E explicou: "Há um ano e meio que
entregámos ao ministro das Finanças a proposta
de lançamento de uma taxa de protecção civil para
ajudar os bombeiros, a aplicar junto de empresas
monopolistas e lucrativas, e de forma simbólica
(50 cêntimos por mês) aos munícipes, mas o
governante ainda não teve cinco minutos para
reunir com a câmara de Gaia para discutir este
assunto e dar condições excepcionais de trabalho
aos nossos bombeiros".
A aplicação desta taxa permitiria encaixar cerca
de quatro milhões de euros, auxiliando os
bombeiros ao nível dos recursos humanos, meios
e equipamentos. "Um apoio vital" que poderá ser
uma realidade ainda este ano, "mal haja novos
ministros da Defesa e da Administração Interna".
Menezes defendeu ainda o reforço da
operacionalidade e presença dos sapadores no
Centro Histórico, um núcleo urbano particularmente
sensível pela importância do património edificado
e das caves do Vinho do Porto, no qual circulam
milhares de pessoas todos os dias.

Indivisíveis Emoções
VII Encontro de Poesia
Declamação de poesia
dirigida ao público em
geral, com espaço para a
música e outras
actividades que se
enquadrem no espírito
poético.
Desta vez com a
participação de Fadistas
convidados : Filomeno
Silva e Filomena Sousa.

Casa da Cultura/Casa Barbot | 20 de Maio
de 2011 | 21:30
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Manuel Pizarro
inaugura mais
uma USF
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‘Trabalho e Profissões
em Vila Nova de Gaia’

Desta vez foi na freguesia de São Félix da Marinha que o secretário de
Estado da Saúde, Manuel Pizzaro, inaugurou a nova Unidade de Saúde Familiar (USF). Presentes na cerimónia estiveram ainda a vereadora Amélia
Traça, o presidente da junta local, Joaquim Almeida, bem como
representantes da Unidade de Cuidados de Saúde Primários.
Na cerimónia Joaquim Almeida mostrou-se muito satisfeito pela qualidade
do novo espaço, que serve actualmente cerca de 13 mil utentes. "Podemos
dizer que agora S. Félix da Marinha está de boa saúde. Atrevo-me a dizer que
este espaço condigno, pela sua qualidade, vai ser um mini-hospital. É uma
honra para todos nós".
Já Amélia Traça aproveitou para relembrar as promessas pendentes feitas
pelo Governo, nomeadamente a Unidade de Vilar de Andorinho e o Centro
Hospitalar. "A câmara tem estado disponível, seja através da cedência de

A Associação Verdegaia promoveu recentemente uma conferência com a
temática 'Trabalho e Profissões em Vila Nova de Gaia'.
Esta actividade deu continuidade às "Conversas sobre Gaia", que se afirma
já como uma iniciativa de sucesso. Foi uma discussão de grande interesse
e muito participada pela audiência que se deslocou à Biblioteca Municipal de
Vila Nova de Gaia na tarde de Sábado (30 de Abril).
O convidado da Verdegaia, Vítor Ranita (ex-sindicalista da CGTP e
participante na criação, em 1970) deu o início à conversa com uma introdução
que tocou diversas actividades profissionais ligadas a Vila Nova de Gaia,
como a tanoaria, a olaria, a cerâmica ou as pescas. Entre informações e
experiências sobre estas profissões e sobre o seu próprio percurso
profissional, surgiu uma nota sobre o Elevador da Calçada das Freiras, com
projecto de 1873 da autoria Raul Mesnier de Ponsard (1848-1914), engenheiro
natural da cidade do Porto e ligado a vários projectos de construção de
caminhos de ferro de cremalheira que existiram em Portugal. Com o apoio de
imagens pouco conhecidas do ante-projecto desta obra ligada a Gaia, os
participantes conheceram por Vítor Ranita experiências da sua primeira

terrenos, da diminuição de taxas, da abertura de caminhos ou da construção
de passeios, para, em colaboração com a ARS-Norte, melhorar as condições
de saúde e vida dos cidadãos. Continuamos a contar que as promessas se
cumpram, pois a população merece".
Manuel Pizarro elogiou a equipa técnica pela qualidade das instalações
da nova USF. "Trata-se de uma revolução que acontece em S. Félix da Marinha.
Gostaria de dar os parabéns à equipa técnica por estas instalações
fantásticas. Mas tenho vindo muitas vezes a Vila Nova de Gaia tratar de outras
unidades qualificadas com a mesma qualidade e espírito de criar condições
para que os utentes e profissionais sejam atendidos de acordo com as
exigências do séc. XXI".
Esta USF de S. Félix da Marinha conta com uma equipa de sete médicos
mais quatro internos, sete enfermeiros e cinco secretárias clínicas. O objectivo
desta unidade é chegar aos 100 médicos de família e entrar brevemente num
processo de acreditação de qualidade.

actividade profissional e memórias deste engenho para transporte de
mercadorias em funcionamento. Vítor Ranita abordou ainda com grande interesse a evolução histórica do trabalho e da sociedade, bem como a evolução
recente das actividades e profissões.
Esta conversa da Verdegaia foi motivada pela vontade em discutir e analisar
a realidade das profissões, partindo da noção de que o maior património de
uma cidade são as pessoas que nela vivem e trabalham. Muito contributos
foram colocados pelos participantes, entre os quais a ideia de realizar um
vídeo/documentário sobre as profissões em Gaia captando os ciclos de
produção e a identificação da necessidade de um outro modelo de
desenvolvimento económico, que contribua para o trabalho como fonte de
dignidade e produção nacional, a profissão como motivo de orgulho e amor
próprio, objectivo possível com emprego com direitos, defesa e
desenvolvimento da produção nacional e com respeito pelos seus agentes
humanos.

STCP garante linhas 900 e 905 em
Vila d'Este até final de Julho
Está decidido. Até ao final de Julho, os percursos das linhas 900 e 905 mantêm
inalteráveis. Na reunião de segunda-feira, entre o Instituto da Mobilidade e dos
Transportes Terrestres, a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, a
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) e a empresa Oliveira, Fernandes
& Ribeiro (OFR), ficou decidido que a interrupção parcial do serviço nas linhas 900 e
905 será adiada até ao final de Julho.
Em causa está uma decisão do tribunal, interposta pela OFR, na qual a STCP teria
de deixar de operar desde hoje, numa parte do percurso das linhas 900 e 905.
Um dos problemas para os utilizadores destas linhas prendia-se com o facto

desta empresa não dispor ainda do Andante. Depois de analisada a situação, e em
comum acordo com todos os interessados, a OFR vai apresentar requerimento ao
Tribunal para o adiamento da execução da sentença até final de Julho sem reclamação
de indemnização a pagar pela STCP, condição indispensável para que a STCP se
possa manter em operação por mais este período.
Este adiamento minimiza o impacto na população afectada de Vilar de Andorinho e
Vila D'Este.
Em Agosto, o operador privado já poderá substituir a STCP nesta parte dos
percursos.
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Feira do Emprego volta a Vila d’Este
O vice-presidente da câmara municipal de Gaia manifestou
preocupação com perspectivas de
aumento da taxa de desemprego
para 13% em 2013, de acordo com o
anúncio feito pelo ministro das
Finanças. Ainda assim, garantiu que,
no caso de Gaia, "o município vai
continuar a apostar na criação de
oportunidades
de
emprego,
promoção do investimento para a
criação de novos postos de trabalho
e priorizar as respostas sociais aos
cidadãos desempregados".
Marco António Costa falava durante uma visita à Feira de Emprego,
Formação e Empreendedorismo de
Vila d'Este - (In)forma 2011, uma
organização conjunta do município,
através da Gaiurb - Urbanismo e
Habitação, em parceria com o
Gabinete de Inserção Profissional da
Junta de Freguesia de Vilar de
Andorinho, o agrupamento de
Escolas de Vila d'Este e a Associação
de Proprietários de Vila d'Este.
A origem do desemprego no
concelho de Gaia suscitou a
divulgação de uma análise promovida
pela autarquia, segundo a qual a taxa
diminuiu de 70% para 30% nos
últimos dez anos, embora se
registem flutuações permanentes.
"Estes números permitem ter uma
perspectiva das razões e das fontes
de desemprego no concelho",

observou Marco António Costa,
referindo-se também ao facto de a
maior parte dos desempregados
residentes em Gaia terem perdido o
emprego fora do concelho.
A nível da constituição de

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 15
4410-065 Serzedo VNG
Telefone: 227 620 007
Fax: 227 533 435
Email: geral@jf-serzedo.pt

www.jf-serzedo.pt

empresas, do binómio empresas
encerradas/empresas abertas, da
criação de empresas em nome individual, Vila Nova de Gaia apresenta
um saldo positivo, segundo revelou
o autarca, evidenciando os incentivos
municipais ao investimento privado.
"Em tudo aquilo que é nossa
responsabilidade directa, temos
procurado inverter a tendência social
e económica do país, em conjunto
com outras entidades locais e
nacionais", salientou, acrescentando
que "temos um sentimento de uma
luta constante, que nunca pode
terminar, face a este flagelo
permanente em todo o país, que está
a assumir, cada vez mais, faces
diversificadas". O edil manifestou
especial
preocupação
pelo
desemprego de longa duração e pelo
desemprego jovem qualificado.
"Muitas vezes, perante esta
diversidade de casos, as soluções
têm também de ser diferenciadas",
considerou.
A propósito, apontou como
exemplo da sensibilidade social do

junta de
freguesia de
serzedo

município, um vasto conjunto de
respostas sociais direccionadas
para as pessoas mais carenciadas,
designadamente ao nível da criação
de um tarifário social na facturação
da água e recolha de lixos, ou ao nível
da habitação social, permitindo
proceder à correcção das rendas, de
acordo com a diminuição de
rendimentos.
"A mesclagem positiva de
soluções" apresentadas nesta 4.ª
edição da Feira de Emprego,
Formação e Empreendedorismo de
Vila d'Este, como referiu Marco António
Costa, é mais uma demonstração
das tentativas de inversão da
tendência nacional no que concerne
à criação de oportunidades e ofertas
de emprego, formação e incentivos
ao empreendedorismo.
Este ano, a (In)Forma duplicou o
número de visitantes e contou com o
envolvimento de 50 entidades que
ofereceram as suas propostas no
sentido de minimizar o número de
desempregados no concelho de Vila
Nova de Gaia.
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Biblioteca de Canidelo inaugurada
O mar será o grande tema do
desenvolvimento escolar de Gaia, já
a partir do próximo ano lectivo. Quem
o referiu foi o vice-presidente da
câmara de Gaia durante a
inauguração da biblioteca da escola
secundária Inês de Castro, em
Canidelo.
"A partir do próximo ano,
juntamente
com
o
Fórum
Empresarial da Economia do Mar,
vamos fazer algo de inédito, isto é,
desenvolver um conjunto de kits
pedagógicos e concursos que
sirvam de incentivo à introdução do
tema das Ciências do Mar na

PALESTRA sobre AUTISMO
Escola Secundária de Carvalhos
17 de Maio de 2011
ORADORA: DR. ANABELA AMORIM
(coordenadora da Escola E1/JI de Matosinhos | desenvolve trabalho
permanente com crianças autistas)
ORGANIZAÇÃO: Grupo de alunas do 12º ano da Escola Secundaria
de Carvalhos que, no âmbito da disciplina de Área de Projecto, está a
tratar o tema Autismo, nas suas diversas facetas. Desenvolvem um
trabalho com a Escola E1/JI de Matosinhos (S.Félix da Marinha).
Comemoram o Dia do Autista. Vídeo de sensibilização para uma melhor
compreensão do autismo.

comunidade escolar de Gaia. Lanço
o desafio ao próprio país para seguir
este exemplo de se virar para o mar
e aproveitar as suas potencialidades
para melhorar a situação em que se
encontra", explicou Marco António
Costa.
Este equipamento não servirá
apenas a comunidade escolar. Pelo
contrário, o objectivo é servir toda a
população. Para isso foi assinado
também um protocolo para abertura
deste equipamento à comunidade
em geral, realizado entre a Escola
Secundária Inês de Castro, a Junta
de Freguesia de Canidelo e a
Gaianima.
O director da escola secundária
Inês de Castro, Agostinho Guedes,
referiu que esta inauguração serve
apenas de primeiro passo para o
enriquecimento da população,
salientando que "através deste

protocolo é possível contribuir para
um futuro melhor, abrindo portas não
só aos jovens, mas também aos que
regressam mais tarde aos estudos,
através das Novas Oportunidades".
O presidente da junta de Canidelo
viu assim concretizado um grande
objectivo, frisando que "a construção
desta biblioteca e o alargamento de
modo
a
ser
usada
pelos
canidelenses foram apontadas como
as principais propostas deste
mandato" Fernando Andrade
assegura que a biblioteca "continuará
a ter o apoio da freguesia e
esperamos continuar a aplicar este
exemplo de abertura à comunidade
a outros equipamentos".
A biblioteca conta com zonas de
leitura
informal,
multimédia,
computadores, consulta documental,
leitura e vídeo e exposição de
trabalhos.

Remodelação
Reparações gerais em autocarros
Há mais de 3 anos
Rua Murraceses, 469 | 4415-490 Grijó
Telf. 22 712 84 43/4 | Telm. 96 614 9797 / 96 469 5655
Email: liderbus.raulrocha@sapo.pt
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Blood, Sweat &
Tears na Serra do
Pilar
A edição de 2011 do "Reviver os 70's" vai
contar com a presença da mítica banda norteamericana Blood, Sweat & Tears. O
espectáculo está marcado para o dia 11 de
Junho de 2011, pelas 22h00 horas, na Serra
do Pilar, Património da Humanidade.
Os BS&T, como também são conhecidos,
mantêm-se no activo desde 1967. A sua
carreira é pautada pela fusão de estilos
musicais, conferindo-lhes uma sonoridade
única que ainda hoje consegue ir de encontro
aos mais diversos gostos musicais.
À semelhança das várias iniciativas da
Cultura de Gaia, o preço dos bilhetes terá um
desconto para os portadores do Passaporte
Cultural. Preço Passaporte Cultural •3,00 |
Preço normal •5,00
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"SUMMER FASHION WEEK"
O maior evento de moda prêt-a-porter começa hoje
O El Corte Inglés Gaia Porto irá realizar a 3ª
Edição da Semana da Moda " Summer Fashion
Week", evento este que consiste na apresentação
da coleccão Summer 2011, para convidados e

da moda - uma parceria com a agência Glam.
- Lançamento do livro "A Moda no Mundo Global". Nesta obra recolhem-se as reflexões de cerca
de vinte e quatro professores e investigadores de

jornalistas.
Poderemos apreciar colecções de marcas
como Armani Collezioni, Hackett, Diesel, Gerard
Darel, Hugo Boss, Custo Barcelona, Boss Orange,
Colcci, Fred Perry, Lacoste, Emidio Tucci, Calvin
Klein, Diesel, Replay, G-Star e Miss Sixty entre
muitas outras.
Este evento de moda irá acontecer até sábado,
junto ao El Corte Inglés Gaia-Porto.
Como novidade nesta edição podemos assistir
hoje às seguintes acções:
- Casting Fashion Week, com a participação de
aproximadamente 300 candidatos que terão a
oportunidade de mostrar o que valem no mundo

todo o mundo, de várias áreas do conhecimento,
sobre o fenómeno Moda.
- Fashion Skills, uma mini-conferência, onde
se irá explorar e debater quais as características
individuais necessárias do mundo da moda.
- Desfile de Jovens Criadores - em parceria
com o Citex - onde será possível conhecer cinco
colecções. O desfile é único e participará o vencedor
do Prémio de Melhor Jovem Criador das Fashion
Awards.
Line Up Desfile Jovens Criadores Citex: Sónia
Alves; Hugo Veiga; Fernando Lopes; Luciana
Teixeira; Ana Faria

"Um Percurso" na
Casa-Museu
Teixeira Lopes
A partir deste sábado vai ser possível
revisitar a obra do artista plástico Henrique
Silva, através de "Um Percurso", exposição de
pintura, na Casa-Museu Teixeira Lopes.
A sua força criadora ultrapassa o lugar da
tela. Henrique Silva é um nome português de
referência, no espaço das artes e da gestão
cultural.
Desde os tempos de bolseiro da
Gulbenkian na Paris dos anos 60 do séc. XX,
as suas obras viajaram dos Estados Unidos
até ao Japão, passando pela Europa e pelo
Brasil, em mais de 250 exposições individuais
e colectivas. O artista tem o nome ligado à
Bienal de Cerveira e sempre alimentou uma
confessa vocação de pedagogo.
A presença de Henrique Silva, um dos
maiores artistas plásticos portugueses, na
Casa-Museu Teixeira Lopes representa mais
um marco na divulgação cultural junto da
população de Gaia e do Grande Porto.
A inauguração desta exposição está
marcada para as 15:30 horas.

Exposição de
Pintura de Filipe
Garcia
As artes plásticas voltam à Casa da Cultura,
desta feita com Filipe Garcia. Chama-se “No
limiar da visibilidade” a exposição deste
artista, que conta já com diversas participações
em exposições colectivas e individuais, tanto
em Portugal como no estrangeiro.
Filipe Garcia é um pintor “voluntariamente
ambíguo, problematiza questões fundamentais do âmbito da investigação cognitiva, numa
estrutura semanticamente profunda a determinar as representações e as suas relações
sintacticamente densas. Encontramos na sua
obra analogias e semelhança com o mundo
físico da estrutura atómica e as suas leis e
com o mundo psíquico.”

"Pontos Turísticos" 2011
Decorreu entre 5
e 9 de Maio o Safari
Juvenil 2011, nas
zonas históricas de
Porto
e
Gaia,
fazendo um apelo à
descoberta
de
"Pontos Turísticos".
Depois
do
sucesso registado
nas
edições
anteriores,
que
contaram
com
centenas
de
participações, o
Instituto Multimédia
pretende mobilizar, de novo, os jovens até aos 25
anos, designadamente os clubes escolares de
fotografia, para uma experiência inédita de
descoberta do velho burgo portuense, classificado
em 1996 de Património Cultural da Humanidade.
O objectivo do Safari é sensibilizar os jovens
para a importância da fotografia e para a riqueza
patrimonial das zonas históricas do Porto e Gaia.
A primeira edição integrou o programa oficial

da Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura e teve
como tema "Porto - Património Mundial". Os temas
das edições seguintes foram: "As Esquinas de
PortoGaia", "Varandas e Clarabóias de PortoGaia",
"Porto e Gaia: Património, Gente e Ecologia",
"PortoGaia: Património e Ofícios Tradicionais", "As
Esquinas de PortoGaia", "O Granito e o Ferro",
"Espaços de Convívio de PortoGaia" e "O Sorriso
do Património".

notícias de gaia | 12.maio.11

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

pág. 11

SER
SANTO
Todo o baptizado pode ser santo, e ser santo, não é privilégio de
alguns. A santidade é acessível a todos.
Quando se fala de santos, logo surge a ideia de privações sem conta.
Em monges e freiras, que se enclausuram em estreitas celas e habitam
mosteiros soturnos, onde o Sol é coado por espessos reposteiros; mas
santidade não é isso. Pode-se ser santo nesses conventos tristes, onde
mora o silêncio e se reza várias vezes ao dia, mas essa "santidade" não
é para todos, apenas para quem aspira elevado grau.
Para a maioria das pessoas, a santidade é ser: boa mãe e bom pai;
criar filhos crentes e cidadãos exemplares.
Os cristãos conscientes devem dar exemplo, não só em palavras,
mas também em obras. O verdadeiro discípulo de Jesus, não é só no
templo, mas na escola, na oficina, com colegas de trabalho.
É santo quem defende, e se empenha a divulgar os mandamentos de
Deus; quem leva vida digna e desce a terreiro a pelejar pela Fé.
É santo, quem cuida dos mais carenciados, sejam crianças indefesas
ou velhinhos abandonados. São santos, os que consideram que o
semelhante é irmão e batalham em defesa dos oprimidos e pobres.
Para ser santo, companheiro de Jesus, não é preciso imitar os antigos
fariseus, que mostravam o semblante macerado para provarem que
jejuaram, nem passar horas afio em oração. A beata Maria, filha do Conde
Clemente Droste zu Vischering, dizia, que se pode rezar mesmo quando
se trabalha, desde que se traga o pensamento em Cristo.
O mundo precisa de santos, que rezem, que frequentem a Eucaristia,
mas principalmente que o sejam na vida quotidiana.
Ser santo não é pertencer a movimentos religiosos e ser assíduo ao
culto; ser santo é levar vida honrada, dar testemunho, pelo exemplo, e
não recear falar de Cristo, mesmo nos ambientes adversos.
É santo, o político que compromete a carreira, ao negar o voto a leis
indignas. É santo, o profissional que não receia perder a oportunidade,
para não pactuar em alicantinas.
É santo o que recusa o cargo, sempre desejado, porque sabe que
terá de sanear alguém, cujo crime é ser militante de partido rival ou sendo
independente, não tem quem o apõe.
Precisamos de pais e mães, sacerdotes, religiosos, santos, que vivam
a Fé e partilhem, não o que lhes sobeja, mas o que lhes pode ser
necessário.
Precisamos de santos, que sirvam a Deus, cuidando dos homens;
de santos, que trabalhem na vinha do Senhor por Amor e não por interesse.
Humberto Pinho da Silva
humbertopinhosilva@sapo.pt
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Tugas vs Finns
Por estes dias circula na internet um vídeo muito patriótico. Chama-se
"O que os Finlandeses precisam de saber acerca de Portugal". Foi feito
pela Câmara de Cascais e serviu para encerrar as Conferências do Estoril,
na última sexta-feira. O objectivo era 'sensibilizar' algumas forças politicas
finlandesas que continuam a mostrar resistência na ajuda financeira a
Portugal. Segundo as más-línguas, os finlandeses não acharam grande
piada…
Começa logo pela bandeira. A cruz azul sobre o fundo branco foi a
bandeira de Portugal, 800 anos antes de ser a da Finlândia. Somos uma
das nações mais antigas da Europa. A língua portuguesa é falada em cinco
continentes. Inventámos o compasso marítimo e o canhão de cerco! Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. Napoleão tentou
conquistar Portugal. Três vezes… e falhou! Ensinámos os ingleses a beber
chá… cabendo a uma rainha portuguesa a tradição do 'chá das cinco'. O
embaixador Sousa Mendes salvou mais judeus do que Oscar Schindler. E
continua o rol de feitos… Somos o único país europeu que nunca venceu o
Euro Festival da Canção (se bem que este ano nem se devia falar nisto!!!).
O Império de Portugal durou seis séculos. Foi o mais longo império global
da história. A mais antiga livraria do mundo é em Portugal: livraria Bertrand
do Chiado. 53% do comércio externo da União Europeia passa por águas
portuguesas. O português é a 5.ª língua mais falada no mundo e a 6.ª mais
usada na internet. Em Setembro de 1999, um milhão e meio de portugueses
manifestaram-se, forçando a Indonésia a abandonar Timor-Leste. Termina
lembrando uma das maiores campanhas que aconteceram no nosso país.
Foi em 1940 durante a qual foram recolhidas toneladas de roupas e cereais
para ajudar um país periférico pobre e faminto: a Finlândia!
Um vídeo para potenciar o país. Para que os portugueses tenham
orgulho na nação. Para que o mundo exterior se 'ajoelhe' e reconheça
todos os nossos feitos gravados na história mundial…
Mas… se eu estivesse do outro lado também não sei que quereria
ajudar este país.
Moribundo. Sem regras. Sem valores.
Um país que deixa os seus velhos morrer de solidão. Que deixa a
geração dos cinquentas à toa, sem emprego e sem perspectiva de um
futuro tranquilo. Um país que licencia jovens em massa, sem rigor, sem
prática, sem perspectivas.
Um Portugal cheio de políticos prevaricadores que nunca conhecem o
significado de justiça. Pelo contrário… que vão a votos e os eleitores voltam
a apostar neles. Uma população que continua a não ir a votos, mais que
nem sequer é recenseada.
Uma classe política que continua a ceder a lobbys. Que não sabe gerir
o investimento público. Que aposta em projectos megalómanos, sem ouvir
as verdadeiras necessidades da comunidade. Uma classe de políticos
sem profissão própria que vive principescamente com os impostos dos
trabalhadores e que enriquece rapidamente sem que o questionem.
Um Portugal que - mais uma vez - precisa de outsiders para o governar…
Não! Duvido que eu quisesse ajudar quem não quer ser ajudado!
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Rescaldo do ‘25 de Abril’

os pontos de vista de um
Social-Democrata Gaiense IV

Aqui vão as respostas de um simples militante de
base às perguntas dos responsáveis do Partido, a nível
nacional, desta vez, sobre alterações estatutárias ou
regulamentares
1. Concorda com as eleições "Directas" ou defende
o regresso às eleições em Congresso ou em Assembleia
Distrital? Porquê? - Concordo com as "Directas" … são
mais democráticas.
2. Nas "Directas" para a eleição do Presidente do
Partido, foi criticada a possibilidade de um Líder ser eleito
com menos de 50% dos votos (facto que ocorreu uma
vez). Defende a realização de uma 2ª volta nestes
casos? - Defendo, tal como acontece com a eleição do
PR.
3. Concorda que as Listas para os Órgãos Nacionais
devem ser apresentadas antes do Congresso começar?
(Actualmente são apresentadas à Mesa do Congresso,
no decorrer dos trabalhos). - Quando o Congresso
começar, a Mesa já deverá ter na sua posse as
respectivas listas, a fim de não acontecerem as
"romarias" do costume.
4. Acha que o Congresso deve continuar a funcionar
apenas em Sessão Plenária ou defende a existência de
grupos de trabalho, que promovam a discussão das
Moções na noite de sexta-feira e na manhã de sábado?
- Apenas em Sessão Plenária.
5. É defendido que o peso das Secções no Congresso
e nas Assembleias Distritais deveria ter em atenção o
número de militantes inscritos e ainda valorizar os
resultados eleitorais do PSD, assim como o número de
eleitores recenseados.
- Concorda? - Perfeitamente.
- Que ponderação atribuiria a cada um dos factores?
- Todos os factores devem ser considerados.
- A serem valorizados resultados eleitorais que
eleição seria a mais relevante? - As Autárquicas.
6. Há quem defenda a redução do número de
elementos das Assembleias Distritais.
- Qual considera que deveria ser o limite? - Um, por
cada "x" militantes inscritos em representação de cada
Secção Concelhia.
- Que alterações faria na sua composição? Resposta
prejudicada pelo ponto anterior.
- Como é que as Assembleias Distritais poderiam
funcionar melhor? - Com reuniões plenárias, mensais.
7. Concorda com a actual composição dos Órgãos
Nacionais (Comissão Política Nacional, Mesa do
Congresso, Conselho de Jurisdição Nacional, Conselho

Nacional, Congresso Nacional) ou propõe alguma
alteração? - Concordo, perfeitamente.
8. O exercício de funções específicas em cargos do
Partido ou do Estado deveria traduzir-se em
incompatibilidades com outras funções no Partido? Quais?
- Já disse que os membros do Estado não deveriam
acumular com os cargos no partido.
9. Como deve ser efectuada a indicação dos
candidatos do PSD a Deputados à Assembleia da
República, às Câmaras Municipais e às Assembleias de
Freguesia? - Por apresentação de listas candidatas em
cada Estrutura partidária (distrital, secção e núcleo,
respectivamente), as quais seriam eleitas, por voto secreto
… (nota: - Em relação às eleições para os municípios, não
faz qualquer sentido a dupla eleição: - uma lista para a
Assembleia Municipal e outra para a Câmara Municipal …
e pergunta-se: - Porque é que para os municípios não se
procede de igual modo como para as freguesias (só uma
votação)? Ou, então, porque é que não se procede de
igual modo como para o Parlamento? Neste caso, os
Executivos para as câmaras e para as juntas de freguesia
seriam constituídos de igual modo como para o Governo).
- Qual o papel dos simpatizantes nesses processos?
Devem poder participar na escolha? - Não. Só os militantes.
- Devem apenas poder propor? - Resposta prejudicada
pelo ponto anterior.
- Não devem ter nenhum papel? - Resposta
prejudicada pelo ponto anterior (nota: é uma forma de os
convencer a passarem à condição de militantes).
- E os cidadãos em geral devem poder participar
nessas escolhas? De que forma? - Só nas localidades
onde não existam estruturas partidárias e, nestes casos,
as listas candidatas deverão ser constituídas como sendo
"independentes" … o partido apoiará a que lhe garantir
mais confiança.
10. Que iniciativas obrigatórias regulares deveriam
existir para "abrir" o PSD à sociedade civil? - Principalmente
iniciativas viradas para a cidadania e para a solidariedade
social.
11. É defendida a aplicação, dentro do PSD, do princípio
da paridade obrigando a que haja, pelo menos, 1/3 de um
dos géneros nas listas candidatas aos órgãos
plurinominais. Concorda? - Não. Concordo - isso, sim nos (as) melhores, independentemente do género … até
poderão ser só do género feminino.
12. Concorda que se devia aperfeiçoar a
obrigatoriedade da convocação de reuniões, através do
Povo Livre numa área destacada do site do PSD com
envio automático das convocatórias para os e-mails dos
militantes envolvidos? - Concordo, perfeitamente.
13. Acha importante que o PSD disponibilize caixas de
e-mail aos seus militantes? - Esta pergunta nem sequer
tem discussão, em pleno século XXI.
14. Concorda com a introdução do voto electrónico? Só não concordo, porque, infelizmente, ainda há muita
gente que não está vocacionada para estas coisas da
electrónica.
- Só no Congresso ou também nas eleições nas
Secções? - No Congresso, julgo que funcionaria.
- No segundo caso, defende a presença física na
sede ou o acto à distância (utilizando a assinatura
electrónica contida no Cartão do Cidadão)? - Resposta
prejudicada pelo ponto 14.
15. Concorda com a criação de uma Comunidade Virtual, associada ao site do PSD, em que cada militante tem
o seu perfil, interage e comenta os documentos colocados?
- Concordo, perfeitamente.
- Acha que os simpatizantes deveriam ter também
esse acesso? - Acho que sim.
16. Defende que as Comissões Políticas (nos diversos
patamares) devem ter "pelouros" obrigatórios,
nomeadamente nas áreas da Comunicação e da Formação
de Quadros? - Já ontem era tarde.
17. Acha que continua a justificar-se que a estrutura
intermédia do PSD assente nos Distritos ou defende uma
reorganização que contemple a realidade das Áreas
Metropolitanas e outras associações de municípios? Por uma questão de proximidade, acho que deverão

continuar assente nos distritos, mas com estreita ligação
destes com as concelhias.
18. As alterações, aprovadas no último Congresso,
a que a imprensa chamou de "Lei da Rolha" devem ser
corrigidas? - Aliás, a chamada "Lei da Rolha" nem sequer
deveria ter sido aceite pela Mesa do Congresso.
- De que forma? - Essa "Lei" deverá, pura e
simplesmente, ser banida … um militante de um partido
não deixa de continuar a ser um cidadão e, como tal,
com o direito à liberdade de expressão, como (por
exemplo) as minhas presentes opiniões.
19. O mandato do Presidente da CPN deve estar
ligado à Legislatura? (Actualmente é de 2 anos e as
legislaturas têm, normalmente, 4 anos). - Normalmente?
Depois do 1.º mandato de Guterres só 1 governo
completou o seu mandato de 4 anos! Aliás, após a
implantação da chamada "democracia" só 4 governos
completaram o seu mandato: Cavaco (2), Guterres (1) e
Sócrates (1), correspondentes a 16 anos (4 X 4) … e já
lá vão 37 anos! Assim, em 21 anos (37 - 16) tivemos 21
governos incompletos … ora vejamos: 6 provisórios +
19 constitucionais (o presente será o XIX governo
constitucional) = 25 (governos) - 4 completos = 21
incompletos, ou seja, em média, tivemos, em 21 anos, 1
governo incompleto por ano!
Face a este exercício de memória, a palavra
"normalmente" não faz qualquer sentido … o que faz
sentido neste exercício de memória são as sucessivas
desgovernações dos partidos da área dessas mesmas
desgovernações, ou sejam: o PS e o PPD / PSD (com, ou
sem, o CDS / PP) e, implicitamente, foram os partidos
mais responsáveis pela actual crise deste pobre país "à
beira - mar plantado", mas que, noutros tempos, até
chegou a ser um Grande Império! Os presumíveis
culpados foram: - 1.º, o fundador da nacionalidade
portuguesa (D. Afonso Henriques), em 1143: e, depois,
foram os Filipes (3, na 3.ª dinastia), quem, depois de 60
anos de reinado espanhol, foram derrotados, por aqueles
que, na sua boa-fé, conseguiram a independência da
soberania portuguesa - a chamada "Restauração", em 1
de Dezembro de 1640! E, foi pena, porque, neste
momento, continuava-mos a ser, feliz ou felizmente,
espanhóis e, assim, não passaríamos por esta autêntica
vergonha, na qualidade de portugueses falidos e em
vias de extinção, em pleno século XXI, graças àqueles
(acima citados) e, mais tarde, após a implantação da
chamada "democracia" (quer Deus e perdoe), em 25 de
Abril de 1974, àqueles que, logo a seguir, se tornaram
os presumíveis culpados pelas sucessivas
desgovernações deste pobre país "à beira-mar plantado",
de acordo com o referido no ponto 19, acima descrito,
incluindo, Mário Soares, Cavaco Silva, Guterres, Durão
Barroso (e, implicitamente - por iniciativa de Jorge
Sampaio - Santana Lopes) e, finalmente (?) José
Sócrates... Coitado de quem vier a seguir… Será Passos
Coelho, ou ainda vamos continuar a aguentar com aquele
que já provou ter sido o "melhor político" (leia-se o "melhor
mentiroso") da era do após "implantação da
Democracia"?
Nota final: - Quem não concorda com a candidatura
(pela 1.ª vez) de um "independente" para liderar aquela
que deveria ser a verdadeira "Casa da Democracia" - A
Assembleia da República? Sinceramente!
Força, amigo Fernando Nobre… Não ligue a "gente
de ilhas", porque, V. Ex.ª - na qualidade de uma referência
nacional pelas causas da cidadania - depois da sua
virtual vitória no último Acto Eleitoral (Presidenciais) é,
de facto, um potencial candidato à Presidência da
Assembleia da República e, por inerência constitucional,
será o candidato à segunda figura do, ainda, Estado
Democrático e de Direito…
ABAIXO A DEPENDÊNCIA DA SOBERANIA
PORTUGUÊSA E… VIVA A DEMOCRACIA… VIVA O 37.º
ANIVERSÁRIO DO DIA DA "IMPLANTAÇÃO DA
LIBERDADE" E… VIVA O XIX GOVERNO
CONSTITUCIONAL, que será eleito na noite do próximo
dia 5 de Junho (isto, se o povo português abrir os olhos,
definitivamente, correndo, de uma vez por todas, com
os mentirosos que acabaram por nos meter num "beco
sem saída", principalmente, durante os últimos 16 anos
de desgovernação socialista…) - "25 DE ABRIL…
SEMPRE".
José Duarte Amaral
Latino_na_frente@tvtel.pt
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OS PATRONOS DAS RUAS
DE SANTA MARINHA
LUGAR DE COIMBRÕES, BARROSA E TELHEIRA
RUA DO LUGAR DA BARROSA
Principia na Rua de D. Henrique de Cernache
e não tem saída.
Esta zona abrange três lugares: duas partes
de Coimbrões, grande parte da Barrosa e uma
parte da Telheira. Este último é o lugar mais
pequeno.
Encontra-se nesta rua a loja "AKI," que contém
artigos de Bricolage, Decoração e Jardim.
Nos tempos de Outrora existiam nesta nova
artéria, pinhais, onde as pessoas se juntavam (no
Verão) e faziam piqueniques.
Também havia muitos campos e pequenas
quintas, onde os lavradores, por exemplo: a família
Guizanda, a família Pinto, etc., vendiam leite, frutas,
legumes, etc..
Na rua ao lado (na já falada na 1ª edição,) Rua
D. Henrique de Cernache, encontra-se o
Hipermercado "MAKRO," destinado somente a
comerciantes. Também existiam ali terrenos nos
tempos antigos.
É lamentável que toda a natureza que havia em
Coimbrões, Barrosa e Telheira tenha desaparecido
para dar lugar a casas e auto-estradas, etc.. Se
existisse pelo menos uma quintinha e um pequeno
pinhal já daria mais vida aos lugares em cima
referidos, que ficam muito próximos uns dos outros.
Onde está situado o Hipermercado Continente
existiu o Lugar da Telheira. Ainda hoje chamam o
Lugar da "Telheira. Aí é o fim de Santa Marinha e o

princípio de Vilar do Paraíso."
Nos tempos de outrora existia duas quinta,
pinhais e um castelo. O referido casarão foi
mandado construir por um indivíduo rico que
regressou do Brasil. Depois foi abandonado. Após

Respeitem-se as nações e
haverá paz em muitos
corações
Vivemos dias desalentadores a ter em conta o que se passa no Médio Oriente, os
homens não se entendem procuram determinar-se a si próprios como que sejam
senhores do Mundo, não têm em conta que o Mundo é uma passagem por onde todos
os seres viventes passam, e que mais cedo ou mais tarde o Mundo deixam...
É preciso pensar e reflectir no ontem, no hoje e no amanhã, o ontem já passou, o
hoje estamos a vi vê-lo e o amanhã está no ignorado, mas no livro da vida tudo é
registado...
Os nossos actos, atitudes, gestos e acções, são avaliados pelo nosso
Redentor...Ouvimos na rádio, lemos na imprensa, ouvimos e vimos na televisão, tantas
crianças e idosos sozinhos e abandonados.
Tantos apelos à paz por este mundo além, diz-se pela boca, o que o coração não
tem. Tanta fome e tanta dor, tantas quezílias, tanta falta de amor.
Respeitem-se os homens, respeitem-se as nações, assim haverá alegrias em
muitos corações. É triste o que se passa, por esse mundo além, Não lutem não briguem,
não matem mais ninguém. Se são homens da paz, não façam a guerra, Parem e
reconsiderem, que não são senhores da terra.
Tanto dinheiro se gasta, em material de guerra, esta politica é contrária à paz que se
pretende na terra.
Manuel Carvalho

a revolução do 25 de Abril de 1974 muitas pessoas
assenhoraram-se do castelo. De momento
pertence à Câmara; está a ser restaurado, que em
breve será um património da Freguesia de Santa
Marinha.

Orfeão de
Valadares prima na
Cultura
Foi com força, entusiasmo e dinamismo, que o Orfeão de
Valadares, no pretérito dia 10, petas 15h30, promoveu uma reunião
com porta estandartes, junto à Estação Valadares, com os grupos:
Associação da Cerâmica de Valadares, Orfeão do Porto, Orfeão
de Valadares. Em fidelidade aos valadarenses, desfilaram,
cantando e dançando, até ao Lugar da Aldeia, onde visitaram o
Museu do comboio, propriedade do senhor Bernardino Castro
Ribeiro.
Também foram apreciadas alfaias agrícolas, ali arquivadas...
No fim da visita, foi servido um Porto de Honra, com sabores e
lubrificação. De regresso ao Salão Nobre do Orfeão,
completamente esgotado, foi executado um concerto pelos
grupos intervenientes; dirigidos pela maestrina Lígia Castro,
maestro Afonso Alves, maestro Samuel Santos, respectivamente...
Refira-se que o Orfeão de Valadares, desde a sua fundação
em 1927, tem dedicado muito a favor da cultura que honra os
seus fundadores e dirigentes, do passado e do presente.
Manuel Carvalho

noticiasdegaia.wordpress.com
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CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA NOVA DE GAIA
Notário Dr. Costa Santos
Avenida da República, 1326, 3.°, 4430-129 - Vila Nova de Gaia

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EDITAL
Para cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do art. 3.º da Lei 26/94, de 19
de Agosto, torna-se publlica a relação das transferências, correntes e de
capital. efectuadas pelo Município de Vila Nova de Gaia, a favor de pessoas
singulares e colectivas exteriores ao serviço administrativo, a título de sunsídio,
subvenção, bonificação, ajuda, incentivo ou donativo, durante o 2.º semestre
do ano de 2010.

Paços do Concelho, 18 de Abril de 2011
P’subdelegação
O Vice-Presidente
a) dr. Marco António Costa

Lágrimas de Humildade
Maria és a Mãe dos pecadores
Proteges todos os sofredores
Que esperam de Ti Amor e protecção
O teu olhar,doce ,calmo e maternal
Acolhe as nossas angústias e todo o mal
Numa vida sem partilha no coração.

Maria és a nossa força e a nossa luz
És a verdade e certeza que nos conduz
A uma caminhada de Fé e felicidade
No sofrimento, tu alivias a dor
Numa cumplicidade de ternura e Amor
Com emoções de lágrimas de humildade.

Ana Santos

siga-nos
NOTÍCIAS DE GAIA jornal
t. 223 700 574 / 6 | f. 223 700 576

noticiasdegaia@net.novis.pt

Joaquim Manuel Pereira de Oliveira, colaborador, devidamente autorizado,
do cartório supra.
Certifico que por escritura de hoje, iniciada a folhas trinta e cinco, do livro
quarenta e seis - M, deste Cartório, foi celebrada uma escritura de Justificação
em que foram justificantes:
a) - Joaquim Vasco Pinto de Oliveira (NIF 132928701 C. C. 03704399
4ZZ9 válido até 28/04/15) casado com Rosa Alice Lopes Medas, na comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de Sandim, deste município, onde reside na
rua de Santa Marinha, 1092;
b) - António Rui Pinto de Oliveira (NIF 132928574 C. C. 06637242 9ZZ6
válido até 02/03/15), divorciado, natural da mesma freguesia de Sandim, onde
reside na indicada rua de Santa Marinha, 1092;
c) Manuel Gil Pinto de Oliveira (NIF 190231874 B. I. 8533049 de 26/05/03,
Lisboa), casado com Maria Adelaide Silva Oliveira, na comunhão de adquiridos,
natural da dia freguesia de Sandim, onde reside na rua Gestosa de Baixo, 556;
d) Margarida Maria Pinto de Oliveira (NIF 193036959 - C. C.10967272
OZZ3 válido até 21/03/14), casada com Adélio Fernando Oliveira das Neves, na
comunhão de adquiridos, natural da citada freguesia de Sandim, onde reside na
mesma rua do Pral, 59; e,
e) Maria da Conceição Pinto de Oliveira (NIF193036967 - B. I. 11025071
de 18/03/08, Porto), casada com Nelson Manuel de Sousa França, na comunhão
de adquiridos, natural da aludida freguesia de Sandim, residente na rua Manuel
Martins dos Santos, 42, 1.°, freguesia de S. Pedro da Cova, município de Gondomar,
que declararam:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, em comum
e sem determinação de parte ou direito - por sucessão de seus pais Joaquim
Ferreira de Oliveira que também usa Joaquim Ferreira da Silva e mulher Maria
Pinto de Oliveira, que foram casados em primeiras núpcias de ambos e na
comunhão geral, que foram residentes na mencionada rua da Gestosa de Baixo,
532 - do prédio rústico denominado "Cortinha", terra lavradia com a área de
novecentos metros quadrados, sito no lugar da Gestosa, freguesia de Sandim,
mencionada, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 3462 (antes 3621) em
nome do mencionado Joaquim Ferreira da Silva, com o valor patrimonial tributário
de 24,26 •, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia sob o número três mil duzentos e vinte e cinco, Sandim (antes, em livro,
n.° 9154, folha 59 do livro B-24), com aquisição registada a favor de Ana Guedes,
viúva (8/16); Abílio de Sá da Encarnação, solteiro, maior (1/16); Agostinho
de Sá da Encarnação, solteiro, maior (1/16); Joaquim de Sá da Encarnação,
solteiro, maior (1/16); Maria Guedes, solteira, maior (1/16); Sebastiana Guedes,
solteira, maior (1/16); Arminda de Oliveira da Costa e marido Firmino de Sá
da Encarnação, casados na comunhão geral (1/16); Conceição Guedes, viúva
(1/16); e, Alexandre de Sá da Encarnação e mulher Rosa Ferreira Alves,
casados na comunhão de adquiridos (1/16), todos residentes que foram no
lugar da Gestosa de Baixo, mencionada, pelas apresentações quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze de um de Fevereiro de mil novecentos e
dezassete.
Que já se encontram devidamente habilitados por escritura de vinte e seis de
Janeiro de dois mil e onze, iniciada a folhas cento e trinta e seis do livro quarenta
e quatro - M, deste Cartório.
Que o identificado prédio foi adquirido pelos mencionados Joaquim Ferreira
de Oliveira que também usava Joaquim Ferreira da Silva e Maria Pinto de
Oliveira, por escritura de compra e venda de treze de Setembro de mil novecentos
e sessenta e três, iniciada a folha sessenta e seis do livro B - oitocentos e onze
do Primeiro Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, na qual foram vendedores
Maria Adelaide Ferreira Guedes e marido José Dias do Couto, casados
na comunhão geral, que foram residentes na travessa Gouveia, 6, Imirim, São
Paulo, Brasil.
Que foram infrutíferas todas as buscas que mandaram fazer nos Cartórios
Notariais de Vila Nova de Gaia e municípios limítrofes no sentido de encontrar
escritura ou escrituras de transmissão entre os referidos titulares inscritos e os
indicados Maria Adelaide Ferreira Guedes e marido José Dias do Couto,
podendo mesmo essas transmissões terem sido feitas através de contratos
verbais, o que não podem afirmar com toda a certeza dada a distância temporal.
Dado que eles e os falecidos pais estão na posse da daquele prédio rústico
há, pelo menos, quarenta e sete anos, de forma pública, pacifica e contínua, isto
é à vista e com conhecimento de toda a gente, sem violência nem oposição de
ninguém, reiterada e ininterruptamente, arando, semeando, plantando e colhendo
cereais e produtos hortícolas, tudo em proveito próprio e na convicção de serem
titulares do respectivo direito de propriedade, pagando impostos e contribuições,
mesmo que outro título não possuíssem já o' adquiriam por usucapião, o que
expressamente invocam para efeitos de Registo Predial, modo este que não é
susceptível de ser comprovado pelos meios extrajudiciais normais.
Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial de Alberto da Costa Santos, vinte e sete
de Abril de dois mil e onze.
O colaborador,
a) Joaquim Manuel Pereira de Oliveira - 212/1
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(2) LUXEMBURGO
Um selo de 0,60 • dedicado ao 100°
ANIVERSÁRIO
DA
FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES VITICULAS DE "GRANDE-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG"

MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
(1) PORTUGAL
Peixes Migradores
Os Correios dão relevo ao tema PEIXES MIGRADORES.
A migração das espécies marinhas é um fenómeno que se manifesta de
diversas formas, éhi ciclos que podem ser diários, sazonais ou anuais. Os
peixes que ao longo do seu ciclo de vida migram do mar para o rio, ou viceversa chamam-se peixes diádromos: peixes anádromos (vivem no mar e
reproduzem-se no rio como por exemplo o SALMÃO DO ATLÂNTICO, O SÁVEL,
A LAMPREIA DE RIO) e peixes catádromos (vivem em água doce e reproduzemse no mar por exemplo: ENGUIA EUROPEIA, TAINHA FAÇATA, SOLHA DAS
PEDRAS)

A ameaça de extinção recai sobre a maioria destes peixes. Em Portugal,
as principais causas da ameaça são a construção de obstáculos às rotas
migratórias (como barragens e os diques), a destruição dos locais de desova,
a sobrepesca, a pesca ilegal e a poluição generalizada.
O desaparecimento destas espécies constitui uma grande perda para a
biodiversidade aquática, com consequências económicas, gastronómicas e
culturais.
Para a reversão deste quadro, é fundamental implementar as medidas
preconizadas nos planos de ordenamento territorial, melhorar a qualidade
dos habitas aquáticos, assegurar a continuidade dos rios, reabilitar os locais
de reprodução habituais, controlar a poluição e a extracção de inertes,
restabelecer os regimes hidrológicos naturais e fazer uma gestão sustentada
da pesca.

(3) MACAU
Quatro selos de 1,50 -- 2,50 -- 3,50 e 4,00 patacas dedicados aos
EDIFÍCIOS PÚBLICOS E MONUMENTOS: SEDE DO GOVERNO , AUTORIDADE
MONETÁRIA, ALBERGUE DA SANTA CASA e FUNDAÇÃO MACAU.

(4)

ESPANHA
Um selo de 2.84 • dedicado à
CATEDRAL DE SIGUENZA.

A lei e a vida
Estou com um problema que não foi criado
por mim. Um dos muitos que o encontro com um
descontraído vigarista me criou ao entrar na
minha vida. Aliás não me criou um só problema
como me arranjou outros.
Nunca, na minha vida, encontrara um, e logo
me haveria de acontecer a mim! Para além de
um monovolume cujas duas últimas prestações
ficou de pagar, arranjou dívidas também em meu
nome.
A lei, como já ouvi muita gente protestar, acaba
por favorecer a vítima acaba, muito
simplesmente por atacar a vítima
Para além de outras qualidades, é também
um falsificador de assinaturas algo de que se
gabava imenso. Meti-o na rua. Tarde demais. À
minha casa, chegavam telefonemas daquelas
agências financeiras, gulosas por dinheiro,
perguntando por ele e se o empréstimo era para
seguir em frente.
Como devem calcular, fiquei horrorizada
porque não sabia o que se passava. Na altura
estava até desempregada e disse-o a uma
senhora muito simpática que me ligou. Conteilhe que era o meu companheiro. Muito aflita e
compreendendo a situação em que estava

envolvida, deixou, simpaticamente, uma
mensagem às outras colegas cujo conteúdo
revelava a minha situação de desemprego para
que não aceitassem tal pedido. Infelizmente, não
recebi mais nenhum telefonema destes.
E se houve algum de que não tenho memória,
foi divulgada à instituição a mesma notícia. Ficava
furioso sempre que conseguia anular-lhes estes
empréstimos.
Os telefonemas devem ter passado para o
telemóvel dele. Teve acesso a toda a minha
identificação e foi ele que fez o IRS desse ano,
através da internet, usando o meu IRS de há dois
anos.
Na altura estava desempregada e o IRS não
correspondia minimamente à situação, naquela
altura.
Acontece que a lei é cega e por isso não vê
mais do que a simplicidade quando a vida é
complicada. Estando tudo em meu nome, terei de
arrastar o vigarista comigo a tribunal e á sócia que
julgo ser cúmplice deste golpe, para além de
colocar a polícia à procura do monovolume que
não pagou e que vou ter de pagar do meu bolso,
só porque o empréstimo foi realizado no meu
nome.

A justiça não quer saber de mais nada, pelo
que estamos completamente à mercê de
indivíduos mal intencionados. Agora, tendo eu
provas de tudo e testemunhas, não me vai ser
difícil encurralar tal ser e fazê-lo pagar pelos
crimes cometidos em nome de outrem.
Quem sabe, poder ser que tenha uns anitos
de prisão. A pessoas destas, só lhes faria bem.
Nem sei. Acho que, mais uma vez, o povo tem
razão "Quem torto nasce, tarde ou nunca se
endireita.
Poder-se-ia ainda pensar que não tem
dinheiro, mas tem. Mas é um daqueles seres
que prefere ir para a prisão do que afastar-se do
seu amado dinheiro. Agora, a justiça, que é feita
de leis, deve tirar a venda e perceber o que se
paga em vez de olhar superficialmente para os
casos e os julgar tão levianamente.
Se queremos uma sociedade justa, tem de
ser assim. Ou arriscamo-nos a cair na
sociedade do salve-se quem puder ou da justiça
executada pelas próprias vítimas. Haverá
alguém que goste de passar por esta
experiência?

Fátima Nascimento

notícias de gaia | 12.maio.11

pág. 16

