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Sucesso Medieval em
Vilar de Andorinho

Pags. 14/15

Mickael Carreira
actua no S. Pedro
Este ano, a figura de cartaz das festas é Mickael

Carreira, que subirá ao palco na sexta-feira, dia 1
de Julho. Depois de Tony Carreira, na edição de
2010, é agora a vez do filho cantar e encantar os
visitantes. O momento alto acontece no domingo
- 3 de Julho - durante o qual decorre a procissão.
O dia começa bem cedo: às 9h00, com a Arruada,
pela Banda Musical 1.º de Agosto; segue-se, às
11h00, a missa presidida pelo Bispo do Porto, D.
Manuel Clemente, um acto religioso único que
está a causar muita expectativa; o andor de S.
Pedro sai da Igreja de Massarelos para o Cais da
Afurada, por via marítima, às 15h30 e meia hora
depois começa a Procissão pelas principais ruas
da freguesia.   Pag. 2

Rock enche
Serra do Pilar

Deolinda e David Fonseca
levaram mais de nove mil pessoas
ao Mosteiro, numa iniciativa que
começa já a ter muitos seguidores: o
Rock às Sextas.

O local começa agora a ser um
ponto estratégico do que de melhor
se vai fazendo pela cultura de Gaia.

Vilar do Paraíso
vence nas Marchas

Pags. 4/5 Cereja rainha
em Seixezelo
Durante três dias, mais de cinco

mil pessoas passaram pela freguesia
para um dos momentos altos da
comunidade: o 6.º Festival da Cereja.
E o ponto de partida foi bem animado.
Música, animação, feirinhas de
artesanato e muita cereja! Segundo
os visitantes, "grande e doce", como
aliás deve ser esta fruta!  Pag. 10

Reggae Fest
contagia Areinho

No ano em que se assinalam os
30 anos após a morte de Bob Marley,
realizou-se, no passado fim de
semana, a primeira iniciativa no Norte
do país que evoca o reggae, trazendo
nomes como os franceses Dub In-
corporation, os jamaicanos Inner
Circle ou ainda as lendas vivas Lee
Perry e Max Romeo. Pag. 19

Presidente da Câmara diz que, em Setembro, vai apresentar soluções para unir
por túnel Gaia  aos municípios costeiros da Área Metropolitana do Porto.
Menezes avança com a ideia durante a cerimónia de entrega das 18 bandeiras
azuis às praias marítimas   Pág. 17

Câmara quer ligar
orla marítima ao

Porto e Matosinhos

Pag. 3
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R. do Monte, 474 - 4405-812 Vilar do Paraíso
t. 227 150 890 w f. 227 150 899

Vila Nova de Gaia
www.seabratavares.com

stformularios@seabratavares.com

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

FOLHA E BOBINE
Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego
Tel. 254 969 637
Fax. 254 969 044
Telm. 917 621 674

Resid.: Praceta Belavista, 57 - 3.º Dto
4400-216 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 814 007
Fax: 227 722 056

email: duartespirotecnia@gmail.com

| Festivais Pirotécnicos | Fogos de Artifício p/ Festas | Romarias e Casamentos

www.duartespirotecnia.com

Muita animação, gastronomia
típica, música para todos os gostos,
fogo de artifício e a tradicional
procissão estão garantidos,
respondendo às exigências e
expectativas dos visitantes e fieis do
santo padroeiro.

Este ano, a figura de cartaz das
festas é Mickael Carreira, que subirá
ao palco na sexta-feira, dia 1 de Julho.
Depois de Tony Carreira, na edição
de 2010, é agora a vez do filho cantar
e encantar os visitantes. Tendo em
vista o número de fãs do jovem can-
tor, é quase certo que serão milhares
as espectadoras que irão visitar a
freguesia.

No dia seguinte à actuação de
Mickael Carreira, sábado, 2 de Julho,
está garantido o já tradicional fogo
de artifício que pintará os céus de
Gaia com muita cor, que,
habitualmente, prende a atenção de
centenas de pessoas, nas duas
margens do rio. Antes disso, durante
a tarde, o calor brasileiro vai inundar
a vila. Para além do trio eléctrico
'Kubanakan', também dezenas de
foliões irão desfilar em várias escolas
de samba. Um cheirinho do país
irmão para aquecer a festa.

Como vem sendo habitual, o
momento alto acontece no domingo

Mickael Carreira no
S. Pedro da Afurada

Começa já hoje a festa em
homenagem ao padroeiro da
Afurada: o São Pedro. E não
faltam os motivos para visitar
esta carismática vila
piscatória.

do Porto, D. Manuel Clemente, um
acto religioso único que está a causar
muita expectativa; o andor de S. Pedro
sai da Igreja de Massarelos para o
Cais da Afurada, por via marítima, às

- 3 de Julho - durante o qual decorre
a procissão. O dia começa bem cedo:
às 9h00, com a Arruada, pela Banda
Musical 1.º de Agosto; segue-se, às
11h00, a missa presidida pelo Bispo

15h30 e meia hora depois começa a
Procissão pelas principais ruas da
freguesia. O dia termina com a
actuação do grupo 'Pegada do Forró'
e o 'Grupo Musical S.O.S.'.

Marcos Levi, Feras do Forró, Carla
Maria, Conjunto AlmaNova, Grupo
Roconorte, Banda RED, Quina
Barreiros, Levy Show, Leandro, Banda
Rádio Pirata e a Banda Arco Iris são
outros nomes que também vão
abrilhantar a festa. Paralelamente,
muitas outras actividades vão animar
a freguesia.

A tarde do dia 25 de Junho vai ser
dedicada às crianças, com a
actuação dos palhaços Pastel e
Companhia e, a noite, às Marchas
Populares, com o desfile das
freguesias de Santa Marinha, Vilar do
Paraíso, Afurada e Tricanas da Lapa,
esta última da Póvoa.

No domingo, 26 de Junho, decorre
o Festival Folclórico, envolvendo
grupos da Afurada, de Sargaceiro
(Apúlia), Tricanas Lapa (Póvos) e
Velha Guarda (Nazaré). O
espectaculo nocturno estará a cargo
do grupo 'Roconorte'.

A noite do dia 29 vai ser
preenchida com as Melodias de
Sempre com as actuações de Rosita,
Manuel Morais, Nelson Duarte,
Alexandre Guimarães, Aurélio Perry
e Lurdes de Sousa.

As festas em honra ao santo
padroeiro da Afurada terminam no
dia 4 de Julho, cabendo ao
agrupamento 'Banda Lusa' a última
actuação em palco.

TT
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Freguesia de Canidelo

rua antónio ferreira braga júnior | 4400-364 vn gaia
t. 227 718 230 | f. 227 718 239
linha azul 808 205 252 (24h)

www.j-f.org/canidelo | email: canidelo@j-f.org
jardim infantil 227 724 004

parque campismo 227 810 500

Editorial
* Artur Villares

Ainda há
gente séria
A primeira sensação foi de

alívio. Finalmente o país vai
ver-se livre do governo de
Sócrates. Nessa noite
memorável, se não houvesse
mais notícias, essa bastaria.
Derrota inexorável do PS, há
quase 15 anos no poder (com
pequenas brechas). Derrota
das sondagens, essa sombra
que paira sobre a liberdade
de decisão dos cidadãos
livres. Derrota da maioria dos
media e das suas redacções,
duma boa parte dos
comentadores oficiosos,
dessa realidade
hiperinflacionada pelos
inefáveis media chamada
Bloco e, finalmente derrota da
maçonaria, sombra que vem
pairando na nossa sociedade
que se pretende sempre mais
livre e aberta.

Agora, naturalmente, o
problema é a economia.
Parece, à primeira vista que o
novo primeiro-ministro
escolheu pela competência e
não por compadrios
partidários. É o que se espera
que se mantenha. Ainda há
gente séria, queremos
continuar a acreditar.

Serra do Pilar vibra com
o Rock às Sextas

Deolinda e David Fonseca levaram
mais de nove mil pessoas ao Mosteiro
da Serra do Pilar, numa iniciativa que
começa já a ter muitos seguidores: o
Rock às Sextas. Precisamente no fim
de semana anterior, também este
'palco' recebeu Blood, Sweat and Tears
e Slade, duas grandes bandas que
tocaram e encantaram ao som de
grandes temas dos anos 70.

Ana Bacalhau, vestida a rigor com o
seu casaco de cabedal vermelho,
encarnou o espírito roqueiro e cantou,
dançou e animou, incitando os mais de
quatro mil espectadores. Tocando os
maiores sucessos dos Deolinda, a
delicada vocalista recebeu inúmeros
aplausos durante as actuações do
famoso 'Fado Toninho', o 'Fungagá'
e, claro, 'Que parva que eu sou'.

No final, artistas e espectadores
mostraram-se muito satisfeitos com o
concerto.

David Fonseca teve um percalço.
Ou melhor, as más condições
meteorológicas obrigaram ao adiamento
do concerto do ex-vocalista dos Silence

4. Mas apenas por dois dias. O Rock
às Sextas transformou-se em Rock aos
Domingos, mas nem por isso os
apreciadores de David Fonseca se
sentiram defraudados. Um concerto que
teve cerca de cinco mil pessoas a
assistir.

Um show de luz e cor, juntando os
temas mais marcantes do cantor,
permitiram uma osmose perfeita entre
o palco e a plateia, com muita energia
positiva a brotar. Um verdadeiro artista
que cultiva uma ligação de proximidade
intensa junto dos seus seguidores.

Mas o sucesso destes dois concer-
tos confirma duas situações: os gaienses
gostam de rock, desde que com
qualidade! E o aparecimento de um
novo espaço para concertos.

Para além de ser um dos
expoentes máximos do turismo da
cidade de Gaia, o Mosteiro da Serra do
Pilar começa agora a ser um ponto
estratégico do que de melhor se vai
fazendo pela cultura de Gaia.
Seguramente, o local irá receber muitas
mais romarias e muitos outros artistas.
O cenário é o ideal: o rio Douro e as
duas margens com todas as peculiares
e tradicionais características.

* Foto de Cristiana Maia

* Foto de Cristiana Maia
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É no sábado que antecede o S. João que a
beira-rio recebe uma das mais tradicionais e
populares festas da cidade: as marchas de Gaia.
E, este ano, o público assistiu ao desfile de oito
freguesias do município: Pedroso, Mafamude,
Crestuma, Vilar do Paraíso, Avintes, Sermonde,
Afurada e Santa Marinha.

O tema foi 'Os Santos Populares nas
Freguesias de Gaia - Passado e Presente'.

E nem mesmo o fresquinho da noite arredou
os persistentes que não perderam pitada do que
ia acontecendo, especialmente no Cais de Gaia
onde os grupos se exibiam perante o olhar atento
do júri. Também é verdade que a plateia já não é
tão volumosa quanto antigamente. Mas, ainda
assim, umas centenas de gaienses estiveram
presentes.

E estava dado o mote para o início das marchas.
O primeiro a pisar e mostrar os dotes foi o Jaca
Futebol Clube, representando a freguesia de
Pedroso. Vestidos de preto e rosa, os 55
participantes dançaram e ostentaram cinco arcos,
representativos dos vários santos festejados pelos
pedrosenses. À primeira marcha coube o último
lugar no pódio.

Mafamude desfilou em segundo lugar. O
mesmo que obtiveram na tabela final, em ex-equo
com a freguesia anfitriã, Santa Marinha. Com 90
participantes, a Associação Recreativa de Laborim
mostrou bem o árduo trabalho de longos meses.
O prateado e o bordeaux foram as cores que
pintaram o Cais de Gaia durante a actuação. Um
ou outro percalço ficaram bem marcados, mas
nada que os marchantes não resolvessem
tranquilamente. Os imponentes arcos que

Vilar do Paraíso vence Marchas de Gaia
Homenagem a Henrique Castro, antigo
presidente da ACRAV, mereceu um
aplauso especial. Muita cor, animação e
música marcam noite popular. Segue-se
o  fogo de S. João

sugeriam os tradicionais balões de S. João e os
vasos de manjericos artesanais fizeram a diferença
nesta marcha.

Seguiu-se Crestuma com 76 participantes. A
saia com corações das mulheres e os coletes às
bolinhas chamaram a atenção, especialmente
durante a exibição de uma tela alusiva à freguesia.
Coube ao Grupo Folclórico Etnográfico de Santa
Marinha de Crestuma a representação da
comunidade. Valeu-lhes o quarto lugar nas
marchas deste ano.

A quarta participação foi a vencedora: Vilar do
Paraíso. Couve à ACRAV - Associação Cultural e
Recreativa 'Os Amigos Vilarenses' representar a
comunidade vilarense. Mas esta actuação foi um
pouco mais do que mero desfile. A associação
homenageou o antigo presidente que há poucos
meses faleceu. Henrique Castro esteve bem
presente no desfile, inclusivamente com uma

fotografia num dos quatro arcos da cenografia, e
nos rostos de todos os marchantes. Foi sócio-
fundador da ACRAV e um dos grandes mentores
das marchas da freguesia. A homenagem
estendeu-se ainda aos padrinhos da marcha. A
madrinha foi Célia Castro e o padrinho Filipe
Castro, respectivamente mulher e filho.

As cores quentes e fortes do vermelho das
morangueiras e as camadas coloridas das saias,
lembrando os balões de S. João pintaram
vincadamente o cenário. Os restantes arcos
representaram a ACRAV, os santos populares e a
morangueira.

E Avintes pisou o palco de seguida. O grupo de
Mérito Dramático Avintense recrutou 60
participantes e salpicaram a noite com as cores
verde e beije. Seis arcos foram ostentados
evocando a vila avintense, a colectividade e os
santos populares (António, João e Pedro). Coube-

Vilar do Paraíso

Mercês Ferreira
entrega diploma
aos padrinhos
da marcha de

Vilar do Paraíso
Vilar do Paraíso
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lhes o sétimo lugar na noite.
Seguiu-se Sermonde. A pequena freguesia de

Gaia chegou com 71 marchantes representantes
da Associação Sermonde Cultural. O azul-turquesa
e o preto, juntados com roupas em forma de balão,
agradaram a muitos dos que assistira. Mas foram
os numerosos arcos que mais atraíram
comentários. Revestidos com as cores da
associação, o branco representava S. Pedro, o
azulão o céu e o preto a noite. Em todos eles, a
imagem do padroeiro vincava a parte frontal dos
arcos.

Afurada desfilou em penúltimo lugar. Foram 72
os participantes nas marchas que representaram
as varinas e os pescadores, representativos do
Grupo Desportivo e Cultural do Bairro da Afurada.
Os dourados e verdes foram as cores escolhidas
para alegrar a marcha, mas os pormenores

tradicionalmente piscatórios não foram deixados
ao acaso. Algibeiras, sabrinas, calça preta à
pescador e chinelos também fizeram parte do
guarda-roupa. Os barcos foram maioritariamente
alusivos a majestosa procissão de S. Pedro, que
acontece já no primeiro domingo de Julho. Coube-
lhes o quinto lugar na classificação.

E finalmente Santa Marinha. Foi a Tuna Musi-
cal a instituição escolhida para abrilhantar o evento.
Também aqui, foram 90 marchantes que
desfilaram. O roxo e o verde nas roupas e as flores
no cabelo distinguiram este grupo dos restantes.
Porém, foram os adereços que os distinguiram.
Os arcos representavam janelas que levavam
candeeiros laterais e manjericos. Também uma
fogueira permitiu os tradicionais saltos das noites
sanjoaninas. Coube-lhe o mesmo segundo lugar
de Mafamude.

Os Mareantes do Rio Douro abriram a noite.
Homens vestidos a rigor, adultos e crianças,
pintaram com sons fortes, captando a atenção de
todos… a expectativa estava agora no auge com o
início do desfile sanjoanino. Mário Dorminsky
recebeu, uma a uma, todas as instituições
representativas, dividindo com os restantes
elementos do executivo presentes (Amélia Traça,
Verenanda Carneiro, Mercês Ferreira e Firmino
Pereira) e com o presidente da Assembleia Mu-
nicipal, César Oliveira, a entrega dos diplomas,
enquanto simbólica prenda de presença.

Com as Marchas de S. João a autarquia e a
Gaianima pretendem relembrar e reviver as
tradições populares de Gaia.

Segue-se agora, já na quinta-feira, o tradicional
fogo de artifício que une as duas pontes do Rio
Douro…              Tânia Tavares

www.noticiasdegaia.wordpress.com
APOIE A IMPRENSA REGIONAL
t. 223 700 574 / 6  | f. 223 700 576

noticiasdegaia@net.novis.pt

siga-nos
NOTÍCIAS DE GAIA

jornal

Vilar do ParaísoMareantes do Rio Douro Mafamude

Santa Marinha Crestuma Afurada

Sermonde

Avintes

Vilar do Paraíso

Pedroso
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   Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas VNG - Portugal

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

* Fax de Armazém: +351 227 157 171

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

ENCARREGA-SE DE TODOS OS
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

Compra e Venda de Salvados
Reparações Automóveis

Alberto Fernando dos Santos Pinto

Rua da Lagoa Caixa n.º 213 | 4415 - 597 Crestuma
Telefone: 22 763 47 17 Telemóvel: 91 758 2681

Email: geral@faustinosousa.com

Faustino Sousa -
Construção Civil, Lda

Adiamento do
"United in Sound"

Marchas de S. João (no passado sábado, na frente de rio), além da continuação
do Festival Internacional de Música e da realização do Festival de Reggae - o
Pelouro da Cultura entendeu adiar a edição do concurso de bandas "United in
Sound", inicialmente agendado no dia 18, para data a designar oportunamente.

Desta forma, e dado o contínuo pedido de aceitação no concurso de novos
projectos musicais nacionais, é proporcionada a todos os interessados a
possibilidade de se inscreverem na quarta edição do "United in Sound" até
dia 16 de Setembro.

Tendo em
conta o último fim-
de-semana cul-
tural em Gaia - no
qual constaram,
entre variados
outros eventos, os
concertos dos
Deolinda e de
David Fonseca
(respectivamente a
16 e 19 de Junho,
no âmbito de mais
um "Rock às
Sextas", na Serra
do Pilar), as
t r a d i c i o n a i s

Marco António visitou
exposição de alunos do

Colégio da Bonança
O vice-presidente da câmara mu-

nicipal de Gaia esteve ontem no
Centro Social e Paroquial do Senhor
de Vera Cruz do Candal, em Santa
Marinha, para visitar a exposição dos
trabalhos dos alunos no
encerramento do ano escolar.

Acompanhado pelo padre António
Barbosa, presidente da instituição,
Marco António foi convidado pelos

alunos a participar, no dia 17, no
arraial de encerramento do ano lectivo
que vai animar toda a comunidade
do Centro Social.

O autarca teve ainda oportuni-
dade de apreciar numerosos traba-
lhos realizados pelos alunos do
Colégio da Bonança, bem como
outros manufacturados pelos idosos
que frequentam o Centro de Dia.

APOIE A IMPRENSA
REGIONAL
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INSPECÇÕES AUTO, LDA.

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

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

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

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

páscoa feliz a clientes e amigos

CONSULTÓRIO | MÉDICO-DENTISTA

Rua Ville Langon, 523 | 410-272 CANELAS VNG
Telf. 220 991 901 | Telm. 931 602 930

Email: tecnodental.lda@clix.pt

Rua  de  Borneiros  15   -   4410-295  CANELAS  VNG   *   Tel: 227 150 730   |   Fax: 227 111 668

CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS
ARMAZÉNS - MORADIAS

TERRAPLANAGENS E RESTAUROS

Dia 23 – Quinta - feira

Arraial de S. João
19h| Centro Democrático D’ Instrução Latino
Coelho (Santa Marinha)

Arraial de S. João
20h| Grupo Recreativo e Cultural do Loureiro (Grijó)

Baile de S. João
22h| Grupo Democrático de Vilar do Paraíso
Com música gravada

Noite de S.João
20h|ACMA ( Banda Musical de Avintes)
Entrada livre

Noite de S. João
20h|Associação Juvenil Etno-Folclórica “ As
Lavradeiras de Arcozelo”

Festas de S. Pedro da Afurada
Praceta de S. Pedro(Afurada)
10h| Hastear das bandeiras
22h| Marcos Levi
00h10| Ferras do Forró

Dia 24 – Sexta

Festas de S.João
15h30| Novinhos de Quebrantões
(Oliveira do Douro)
Actuação do Rancho Folclórico
Centro Popular de Trabalhadores do
Areínho(Oliveira do Douro)

Festas de S. Pedro da Afurada
Praceta de S. Pedro(Afurada)
21h30|Carla Maria
00h10| Alma Nova

Dia 25 – Sábado

Festas de S. Pedro da Afurada
Praceta de S. Pedro (Afurada)
16h| Tarde da criança com Palhaços
Pastel & Companhia
22h| Marchas Populares

Danças Latinas
21h30| Centro Desportivo

Propostas para o
fim-de-semana do S. João

22h| Centro Democrático D’Instrução Latino
Coelho (Santa Marinha)
Pela Escola de Teatro da Academia de Gaia

Dia 26 - Domingo

Festas Sanjoaninas
15h30| Ass. De Moradores de Vila D’Este (Vilar de
Andorinho)

Festas de S. Pedro da Afurada
Praceta de S. Pedro(Afurada)
15h|Actuação do Rancho Folclórico da Afurada;
Rancho Folclórico Sargaceiros ; Rancho Folclórico
Tricanas Lapa e do Rancho Folclórico Velha
Guarda
22h| Grupo Reconorte

Corredourense (Oliveira do Douro)

Noite de Teatro “O Castelo Desencantado”
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Sede: Rua Nova da Bela, 283 C. 1 Gulpilhares
4405-668 Vila Nova de Gaia

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

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

Telef. 220 120 701

Email: geral@goodmalhas.com

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

Melhores alunos
ajudam colegas

A Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves tem estado nas
'bocas do povo'. E pelos melhores motivos. Em Valadares, os melhores alunos
estão - voluntariamente - a ajudar colegas com mais dificuldades dando-lhes
aulas de apoio.

Esta iniciativa coloca-os na lista dos finalistas de um prémio americano,
do Torrance Center (Universidade da Geórgia) que distingue práticas criativas
na área do ensino.

Ao todo, cerca de 200 alunos estão a ser ajudados por 60 colegas que,
entretanto, receberam formação pedagógica para ensinar. O objectivo? Ajudar

na melhoria de notas e na prestação escolar.
A acção já está a dar frutos. Num curto espaço de tempo as notas

dispararam e as negativas foram desaparecendo.
A escola aprova a iniciativa voluntária e cede equipamento para estas

aulas de apoio. Computadores e/ou fotocópias estão ao dispor para as
explicações.

"Os Pensos de Fígaro - A
Incrível História de um Primeiro

- Ministro com Problemas de
Queda de Cabelo"

No passado domingo, 12 de Junho, o escritor Gil Nunes esteve na Feira
do Livro para o lançamento do seu primeiro romance.

Chama-se "Os Pensos de Fígaro - A Incrível História de um Primeiro -
Ministro com Problemas de Queda de Cabelo" e conta com a chancela da
Edita-me.

Depois de quatro contos lançados, o gaiense arrisca agora uma nova
vertente. O estilo continua o mesmo: intenso, destemido e com um humor
muito peculiar. O leitor nunca sabe que história fantástica brotará na página
seguinte…

O livro já está à venda nas livrarias por apenas 16 euros.

Sinopse:
"José Fígaro de Oliveira é um Primeiro - Ministro bem sucedido. Lidera

com elegância um Portugal competitivo, de finanças controladas. E tem um
penteado impecável. Nenhuma falha capilar visível, um couro cabeludo sólido,
e exemplarmente tratado.

Casado com Marta - que o trai com Jackson, professor do ginásio - Fígaro
desespera com algumas atitudes de Lena e Susy (As Rainhas do Filmezinho),
melhores amigas da mulher. Mário (O "Quicucho", o "Patatucho") é que se
afirma como eterno pretendente da bela Primeira - Dama.  Mas sem grande
êxito.

No entanto, a vida pessoal de Fígaro não parece afecta-lo. Tudo porque o
seu cabelo continua em
grande forma. Até um dia,
em que uma cratera capilar
lhe traz o desespero. O
astuto, e gordo, Presidente
Pires Ramos tenta inverter
uma situação que parece
catastrófica. É a queda de
Fígaro, a queda abrupta de
um país agora ingovernável.

Entretanto, na Ilha do
Corvo de todos os mistérios,
Joana desespera com
tentativas frustradas de
arranjar noivo. Parece que
ninguém lhe serve. Ana e
Sérgio(o casal da historinha
muito linda) dão-lhe
palavras de incentivo
constantes. Será que
alguém virá, de longe, para
alegrar o futuro da bela cor-
vina?"
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Ao vivo no Festival Marés
Vivas a 14 de Julho. Concerto
único na Península Ibérica

Manu Chao percorre o mundo
há mais de 20 anos, catalisando
e misturando influências das mais
diversas culturas - os ritmos do
reggae, do hip-hop, do flamenco,
da música caribenha ou do rock
em inglês, francês e espanhol.

O músico francês que é uma
referência da cultura latino-
americana, é também conhecido
por transpor para as músicas as
frustrações populares. Com um
concerto único na Península
Ibérica, Manu Chao volta a Portu-
gal para apresentar a celebrada
tournée La Ventura, um

espectáculo que nos irá trazer
canções que ainda não foram
lançadas, assim como músicas dos
álbuns Clandestino, Próxima
Estación: Esperanza e La
Radiolina.

A expectativa é elevada, e a
aposta é a de um concerto cheio
de ritmo e energia gerada pelo can-
tor franco-espanhol… promete uma
noite surpreendente e multicultural.

É já no dia 14 de Julho, no Fes-
tival Marés Vivas que o francês
Manu Chao vai actuar para milhares
de fás, dividindo a noite com o
Reggae Power dos brasileiros
Natiruts e dos extraordinários Xutos
e Pontapés.

Uma noite a não perder…

O Festival Marés Vivas decorre
de 14 a 16 de Julho 2011, no
Cabedelo. Com capacidade para
25.000 pessoas por dia, o recinto
do festival está situado junto à Foz
do Rio Douro, com uma vista
soberba.

 Preços dos Bilhetes: Passe 3
dias: 50.00• | Bilhete diário: 25.00•

Programa
Dia 14 de Julho

Manu Chao La Ventura |
Xutos e Pontapés | Natiruts

Anaquim + Pitt Broken + João
Dinis + Nuno Carneiro

Dia 15 de Julho

Moby | Skunk Anansie |
Expensive Soul

Classificados + Mendes e
João Só + Kicko + Let There

Be Rock + Goncalo
Mendonça

Dia 16 de Julho

Mika | The Cranberries |
Tindersticks | Aurea

Os Azeitonas + Mia Rose
Baile Tranquilo: Marcelinho
da Lua convida Fernanda

Porto
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DISTRIBUIDOR DE GÁS

r. parque gondarim, 112 – gulpilhares
4405-811 vn gaia p t. 227 623 792

trav. cadavão, 162 – vilar do paraíso
4405-800 vn gaia | telm. 917 563 844

Maria Rosa Sousa e Silva

OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS

GARAGEM  LISBOA , LDA

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

Uma empresa virada para o futuro
* caixilharia de alumínio lacado e anodizado *

* trabalhos especializados em aço inox, cobre e latão *
* ferro metalizado e lacado *

* aço corten *
* guilhotina *
* quinadeira *

MENDONÇA
& IRMÃOS, Lda.

S E R R A L H A R I A
* Travessa de Sabariz, 398 — SERZEDO — V. N. GAIA
*  Telefone: 22 762 30 65 *  Fax: 22 762 69 23 *  Email: info@mendoncairmaos.com

Festa da Cereja anima Seixezelo

Durante três dias mais de cinco mil pessoas
passaram por Seixezelo para um dos momentos
altos da comunidade: o 6.º Festival da Cereja. E o
ponto de partida foi bem animado. Música,
animação, petiscos, feirinhas de artesanato e
muita cereja! Segundo os visitantes, "grande e
doce", como aliás deve ser esta fruta!

Como vem sendo habitual nesta altura, muitos
gaienses visitam o Parque das Corgas para a
festa e, como se comprova, a tradição continua
intacta.

Quem também não faltou foi o presidente da
junta local, que se mostrou muito satisfeito com o
evento. Segundo Sérgio Baptista, "esta é uma festa
enraizada e com razões para continuar a existir no
panorama concelhio e regional". Quanto às
expectativas para 2012, o autarca diz que quer
"manter a qualidade de organização e reforçar a
nossa identidade".

As instituições presentes mostraram-se muito
satisfeitas com a participação, vendendo mais de
três mil quilos da tão famosa cereja.

A festa decorreu de 9 a 12 de Junho, com
muitos motivos de animação. Subiram ao palco
artistas como os 'Tekos' e o Grupo de Cantares de
Seixezelo e os Irmãos Leais. Domingo coube à Art
Media Band encerrar o festival que envolve toda a
comunidade de Seixezelo.

A par disso, não faltaram os comes e bebes -
com o porco no espeto a aromatizar o recinto -, as
tendinhas de artesanato, a caminhada e o
motopaper. Quanto à cereja… está lá… grande e
doce! Pronta para ser degustada pelos visitantes!
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Rua do Outeiro, nº 246
4415-282 PEDROSO - V. N. Gaia
Mail: andresaferreira_2@hotmail.com

AGENTE

AUTO ARMINDO ALVES
Comércio & Reparação Automóveis

Multimarcas
Telefone Oficina: 22 782 14 75

Stand Telefax: 22 783 63 36

Rua Ville de Langon, 509
4410-234 Vila de Canelas VNG

Telf. 227 127 269
monicacastroferreira@hotmail.com

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

Centro de Diagnóstico Médico
Dr. Lúcio Coelho

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

O vice-presidente da câmara mu-
nicipal de Gaia acaba de anunciar que
o executivo irá lançar, no início de
2012, o "cartão sénior". Esta iniciativa
irá permitir aos mais velhos o acesso
a um programa de animação cultural
e social, e ainda a um vasto leque de
descontos nos diversos eventos que
a autarquia realiza no concelho.

Paralelamente, Marco António
Costa assegurou também que, no
próximo ano, os 'seniores' irão ter um
programa específico: "passeios
guiados a todos os espaços
culturais, a fim de conhecerem todo
o património existente em Vila Nova
de Gaia".

O autarca garantiu ainda que as
prioridades da câmara de Gaia
serão, "sem dúvida", a acção social
e a educação, já que estes vectores

Câmara lança cartão sénior

são pilares fundamentais para o
desenvolvimento da comunidade
gaiense.

Na vertente social, o autarca
destacou o Plano de Emergência Social,
a fim de ser dada uma rápida e eficaz
resposta aos mais desprotegidos,
nomeadamente a todas as famílias que
estão a ser gravemente afectadas pela
conjuntura económica portuguesa. No
que concerne à educação, e tal como no
passado, será também um dos pilares
de actuação do executivo municipal, para
dar uma resposta, cada vez mais activa,
às novas exigências do mercado,
dotando as crianças de Gaia de novas e
mais competitivas competências.

Marco António relevou estes projectos
durante um almoço convívio da terceira
idade, realizado na Batalha, promovido
pela Junta de Freguesia de Santa
Marinha, o qual reuniu cerca de 1300
convivas santamarinhenses.
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Escola Profissional do Infante
A formação adquirida na Escola Profissional do

Infante, orientada para a profissionalização na área
da Animação Sociocultural, dota jovens que
pretendam trabalhar e/ou prosseguir estudos no
âmbito educativo, social e cultural, dos
fundamentais conhecimentos e competências para
uma excelente integração no mercado de trabalho.

Neste curso, os alunos contactam com práticas e
contextos reais que permitem compreender a ampla
abrangência desta área de formação. Assim, desde
ludotecas, bibliotecas, museus, casas de cultura,
centros de dia, lares de terceira idade, ateliers de
tempos livres, centros de actividades ocupacionais
para jovens, parques biológicos, entre muitas outras
oportunidades de emprego, o profissional de
Animação Sociocultural dinamiza actividades lúdicas
e pedagógicas para miúdos e graúdos.

Se se considera um jovem solidário, dinâmico,
criativo, comunicativo e se se sente vocacionado
para contribuir activamente para o desenvolvimento
da nossa sociedade e para a melhoria da qualidade
de vida dos nossos cidadãos, então esta é a
formação ideal para si.

Curso Profissional de Animador Sociocultural

Já frequenta a EPI há dois anos, como descreveria a sua escola?
Diria que as instalações são boas, que temos uma boa formação em qualquer um dos
cursos, que o facto de ser uma escola inserida num prédio é agradável devido à liberdade
que temos e que as actividades são parte integrante da nossa aprendizagem.

Qual é a sua relação com os outros membros da comunidade escolar?
Do meu ponto de vista é boa. A relação professor-aluno é muito diferente daquela que
conhecemos no ensino regular; os professores falam com os alunos nos intervalos e, como
a escola é um espaço aberto, isso gera mais proximidade entre todos.

Que recursos são utilizados para motivar os alunos?
Devido aos diversos recursos tecnológicos de que a escola dispõe, os conteúdos são
apresentados de várias formas tais como slides, documentários, fichas on-line e
disponibilização de material de apoio na plataforma Moodle.

Que aspecto(s) considera que poderia(m) ser melhorado(s)?
Essencialmente o Pavilhão onde decorrem as aulas de Educação Física e a dimensão da
escola que deveria ser maior para acolher todos os alunos que nela pretendem entrar.

Curso Profissional de
Operador de Fotografia

O curso Operador de Fotografia é um curso
de Educação e Formação (CEF) nível 2 e
destina-se a jovens que pretendam concluir o
9.º ano, pode ter a duração de um ou dois
anos e destina-se a jovens com idades
compreendidas entre os 15 e os 18 anos.

O curso privilegia a componente prática
que incentiva ao prosseguimento da formação
e permite adquirir competências profissionais
na área da fotografia, indo de encontro aos
interesses e necessidades do mercado nesta
área.

O Operador de Fotografia deverá manusear
e utilizar diferentes tipos de máquinas e
películas fotográficas; executar fotografias em
estúdio, tratar digitalmente imagens, relevar e
imprimir películas fotográficas; realizar,
analisar e criticar reportagens fotográficas;
atender o público em lojas de fotografia e
colaborar na produção e exposição de
fotografias.

Que motivos te levaram a escolher a EPI?
A grande diversidade de cursos. Como já tinha reprovado duas vezes, achei melhor fazer um curso
profissional para ter mais oportunidades no futuro. Assim, escolhi o curso de Fotografia.

Já tinhas ouvido falar na EPI? Influenciou-te na tua escolha?
Andava à procura de escola e de um curso de que gostasse. Nunca tinha ouvido falar mas um dia, na
Segurança Social, falaram-me nela! Claro que isso me influenciou, e muito. Se a assistente social
não tivesse falado nela, nunca a teria encontrado.

Frequentas o curso que sempre desejaste?
Sim! Sem dúvida que este curso é tudo aquilo que eu queria.

Se te pedissem para recomendar a EPI a outros alunos, o que lhes dirias?
Que tem cursos excelentes e com saídas profissionais e que há uma boa relação entre a comunidade
escolar, à excepção de alguns alunos, mas isso é comum a todas as escolas.

Que aspectos considera mais relevantes na escolha de uma escola ou de um curso?
Sinceramente, não gosto muito de estudar. As escolas deveriam mudar certas rotinas pois acaba-se
por fazer sempre o mesmo. Neste aspecto, a EPI sabe motivar e, claro, falo por mim, pois sinto-me
muito mais motivada para estudar.

Actividade "EPI Star" realizada no Auditório de São Cristóvão em Mafamude

CATARINA
SILVA

IDALINA
NUNES
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Curso Profissional de Técnico de Comércio

Qual foi o seu primeiro contacto com a EPI?
Moro perto da escola e já tinha amigos que me tinham recomendado a EPI. Para mim
é das escolas de Ensino Profissional com maior prestígio da zona norte.

O que o levou a escolher o Ensino Profissional, especificamente a EPI?
Querendo seguir a área empresarial, escolhi a EPI pois o curso de comércio é mais
prático, e pensei que poderia aprender muito mais escolhendo um curso mais
especializado na área que pretendia seguir.

Que argumentos utilizaria para convencer um amigo a inscrever-se nesta
escola?
Não teria que utilizar muitos argumentos. Dependendo do que ele queria para o futuro,
eu iria utilizar o facto de, seguindo um dos cursos facultados pela EPI, ficar melhor
preparado para um futuro emprego e conhecer mais cedo o mundo do trabalho.

Como definiria a relação entre os vários intervenientes do processo educativo?
Para além de existir uma relação bastante profissional, também há um carinho espe-
cial entre os elementos do corpo docente e discente, o que nos faz gostar e integrar na
escola em que estudamos.

O Curso de Técnico de Comércio da Escola
Profissional do Infante pretende preparar profissionais
qualificados aptos a organizar e planear a venda de
produtos e ou serviços, bem como auxiliar na gestão
de estabelecimentos comerciais, garantindo a
satisfação dos clientes com vista à sua fidelização.

Com este curso a EPI procura dar uma resposta
qualificada à procura de recursos humanos por parte
do tecido empresarial em Vila Nova de Gaia e Porto
cujo comércio é muito representativo.

O curso valoriza a componente prática e aplicada,
consolidada através de visitas de estudo, organização
de actividades, participação em seminários e
conferência e que culmina com a elaboração de um
trabalho de projecto.

Através dos protocolos estabelecidos com
empresas da área do Comércio, os alunos têm a
oportunidade de realizar uma aproximação ao
mercado de trabalho integrando-se em equipas
profissionais e exigentes, que lhes proporcionam a
realização dos seus estágios curriculares.

Assim, os técnicos de comércio da EPI para além
da equivalência ao 12º ano são possuidores de um
certificado Nível IV, que pela sua componente técnica
confere habilitações para o desempenho de funções
como: gestor do ponto de venda, gerente de uma
superfície comercial, gestor de um departamento,
vendedor qualificado, responsável pela implementação
das regras de Segurança e Higiene e Saúde,
responsável pela gestão de pessoal do espaço
comercial entre outras funções, quer ao nível das
vendas quer do apoio à gestão.

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

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

MARTINHO  GOMES  LDA.

Travessa das Pedreiras do Cadavão, 180 | 4410-805 Vilar do Paraíso
Rua dos Terços, 606 | 4410-236 CANELAS

VILA NOVA DE GAIA
Telef. / Fax: 227 111 112 | 227 137 405

Email: transcadavao@hotmail.com

Comercialização de Sucatas
Ferrosas e não Ferrosas

Peças usadas para automóveis
RECOLHAS

Vilar do Andorinho voltou ao
século XIII e a Quinta dos Condes
Paço Vitorino encheu-se de gente
para assistir a mais uma recriação
história da nossa época medieval. E
voltaram a ser milhares as pessoas
- cerca de 25 mil! - que este ano não
quiseram perder a oportunidade de
fazer parte do cenário da VI Feira Me-
dieval organizada pela junta de
freguesia local.

O evento tem-se revelado um
sucesso e isto voltou a acontecer
este ano, entre os últimos dias 9 e
12, onde animação e boa disposição
não faltaram. Além dos tradicionais
restaurantes da responsabilidade
das colectividades vilarenses, dos
artefactos, das personagens
vestidas a rigor, das artes da época e
dos escravos, a energia do local
contagiou todos e o programa foi
cumprido.

"A Feira Medieval decorreu dentro
das expectativas. Esteve melhor
organizada em termos de ocupação
e arrumação de espaços. A animação
foi óptima e de encontro aos mais
variados gostos de todas as faixas
etárias", adianta o presidente da
junta. "As instituições ficaram

Vilar do Andorinho recebe
reinado de D. Afonso III

Com o século XIII como pano
de fundo, cerca de 25 mil
pessoas passaram pela
Quinta dos Condes Paço
Vitorino e participaram na VI
Feira Medieval. Organizado
pela junta local, o evento já
passou as fronteiras do
concelho

satisfeitas. As barracas
gastronómicas fizeram apuros que
superam eventuais subsídios",
acrescenta Manuel Monteiro.

Concertos, cortejos, danças do
ventre, exibição de aves de rapina,
adestramento de cavaleiros,
manifestações circenses, ceia, teatro,
fantoches, espectáculos de fogo,
torneios a cavalo, assalto ao
acampamento e missa na Igreja
Matriz foram as notas de principal
destaque que se dividiram pelos
espaços da Liça, Animais, Paço,
Pelourinho, Tenda do Rei e Mouraria.

Enquadramento histórico
Como também já é tradição na

Feira Medieval de Vilar do Andorinho,

a junta de freguesia destacou a época
do reino de D. Afonso III para a
recriação deste ano e que nos
transportou para o século XIII.  Para
que a memória da história perdure
na actualidade, aqui fica um traço
resumido do que foi a vida desta
personagem do passado.

D. Afonso III é o segundo filho de
D. Afonso II e D. Urraca. Não foi
educado para ser Rei e muito jovem
partiu para França, com uma tia ma-
terna, D. Branca, onde recebeu
grande parte da formação. Aí casou
com D. Matilde de Bolonha, tendo
recebido o título de Conde de
Bolonha, que lhe dá o cognome de
"O Bolonhês".

Em 1245 o Papa Inocêncio IV

depõe o irmão, D. Sancho II, e indica-
o como sucessor, com o título de
Defensor e Administrador do Reino.
Em Julho deste ano deu-se a Lide
de GAIA, que termina com a vitória
dos partidários de D. Sancho II, que
era apoiado por Afonso X de Castela.
Segue-se um período de guerra civil
entre os partidários de D. Sancho II,
radicados em Coimbra, e os
partidários de D. Afonso III, radicados
em Leiria. Com a morte de D. Sancho
II, em 1248, D. Afonso III assume o
titulo de Rei. Durante este reinado
termina a Reconquista, com a
conquista definitiva do Algarve, o que
lhe custa uma batalha política e
diplomática com Afonso X de Castela,
que o obriga a casar com uma filha
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JANELAS BETA
ACESSÓRIOS CAIXILHARIA / ALUMINIO
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Travessa da Pitança, n.º 111
4415-303 PEDROSO

Vila Nova de Gaia
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jesuspereirafilhos@live.com.pt

Rua dos Panaçais, 241
4415-287 PEDROSO VNG

Telem. 919 945 678

MANUEL MELO
Executa todos os tipos de pintura e lacagens

ilegítima, D. Beatriz, apesar de a esposa ser ainda
D. Matilde de Bolonha.

Definidos os limites fronteiriços de Portugal
com Castela, expulsos os mouros do território
português, D. Afonso III centrou a sua atenção na
administração do Reino. Influenciado pela cultura
francesa e educado para uma vivência na Corte,
imprimiu ao reinado um cunho da sua
personalidade burilada com o que havia, no século
XIII, de mais avançado no Ocidente europeu, no
campo político a administrativo, institucional, cul-
tural.  Publicou as inquirições que obrigou Nobreza
e o Clero a justificar a posse das terras, o que
constitui uma medida para a centralização do poder
real, com o apoio dos fieis vassalos. Fundou no-
vas povoações, repovoou o reino, concedendo
cartas de foral, estimulou a economia, reorganizou
os serviços jurídicos e administrativos. É neste
contexto que, em Setembro de 1255, outorgou o
primeiro foral a GAIA, que é mais tarde confirmado
por D. Dinis e D. Manuel I.

Porém, a política de afirmação de poder real
haveria de lhe trazer conflitos com a Igreja, apesar
de parte do reinado coincidir com o do único Papa
português - João XXI -, antes arcebispo de Braga-
Pedro Hispano. A partir de 1270 a doença começa
a atormentar o dia a dia do monarca. Em 1271 faz
doações aos filhos, principalmente aos bastardos,
para evitar conflitos. A doença agrava-se e, pela
leitura dos seus testamentos, conclui-se que se
preparou para a morte, que ocorreu a 16 de
Fevereiro de 1279, sucedendo-lhe o filho mais
velho, D. Dinis.

Ultrapassar fronteiras do concelho
Por tudo isto, aqui fica o registo do sucesso da

VI Feira Medieval de Vilar de Andorinho. De facto,
trata-se de um evento muito bem organizado e que
espanta a maioria das pessoas que por esta altura
se deslocam à freguesia. O contexto histórico e a
sensibilidade de ver nesta mostra uma boa fonte
de receita para as colectividades, bem como para

o próprio comércio local, apraz registar e já fez
mesmo esquecer a Festa da Cebola, que
anualmente se realizaria em Julho. "A Festa da
Cebola de momento está em hibernação. Numa
época de crise não se podem fazer dois eventos
desta dimensão. A Feira Medieval superou a Festa
da Cebola e dá maior dimensão à Freguesia. Daí
a nossa opção", justifica Manuel Monteiro.

Para concluir, resta acrescentar que nunca é
demais relembrar que se trata de algo idealizado
e concebido por uma junta de freguesia, que
consegue rivalizar e mesmo superar feiras
medievais organizadas por muitas autarquias
portuguesas. Ficamos à espera da edição de
2012. Enquanto esta não chega, fica a nota de que
cada mais pessoas fora do concelho aderem à
iniciativa. "Não somos futurólogos, mas queremos
manter a freguesia elevada. A Feira Medieval já é
um acontecimento que ultrapassa as barreiras
concelhias e, por isso, merecerá outro olhar...",
termina Manuel Monteiro.
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SERRALHARIA
Apoio à construção civil

Ferro, alumínio, aço inox, etc...

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

    Fabricante de Ferragens
Componentes P/Mobiliário

Modelos exclusivos
Serviços Corte Jacto Agua

Rua das Silvinhas,  679 | 4415-117 Sermonde
Tlf.+351 227440 851/2 | Fax.+351 227 440 853

Email:fundi.mac@mail.telepac.pt | www.mac.pt

Por trás do número 49, da Rua da Mesquita,  está um mundo que poucos
conhecem. E que ninguém imagina. Um império (desconhecido) que brota
história, costumes, cultura... de tudo um pouco, mas quase sempre com Vila
Nova de Gaia como pano de fundo.

Chegar lá não é fácil, mas o que se encontra faz rapidamente esquecer a
íngreme rua. Por todo o lado há motivos para se parar. Colecções de tudo e
mais alguma coisa. Peças museológicas de fazer inveja a muito museu que
por aí anda.

Nas próximas semanas estará ao dispor de todos. Uma imponente
cascata, o jardim romântico e a Capela Pedro Filipe são os três motivos que
mais depressa prendem a atenção. Depois, é só seguir as indicações para
tudo o resto.

Num curto espaço, respira-se cultura, história, antepassados… está tudo
pronto para receber os visitantes.

Senhor de um espólio brutal de balanças – mais de 2500 exemplares
continuam à espera de uma luzinha para serem transportadas para um
potencial Museu Mundial da Balança – Manuel Correia também é um amante
da cerâmica, da náutica, dos azulejos, enfim, de certa forma... de colecções!

Há mais de 30 anos que este gaiense de adopção se dedica ao Jardim
Romântico. Inicialmente o espaço foi um quintal da antiga Fábrica da Fervença.
Hoje, depois de muito trabalho, o espaço é digno de visita. Com centenas de
pedras características, “um hino à cantaria de Gaia”, como diz Manuel Correia,
com exemplares únicos! Por exemplo, o número da porta do primeiro museu
Marciano de Azuaga que existiu.

Neste jardim está ainda a Capela Pedro Filipe. Um espaço de culto muito
pessoal, com história de vida e de morte do filho. Pormenores e muito
sentimento misturam-se com peças religiosas únicas de um valor incalculável.
Aqui, ainda são visíveis pedras da primitiva rua Cândido dos Reis. “Está aqui
uma história que ninguém calcula”...

Depois... bem ali ao lado... está uma monumental cascata sanjoanina
que permanece em exposição até entrar o presépio. “Acho que não é ser
demagógico, mas é digna de ser vista por toda a gente!”

Ao todo estão aqui 15 temáticas: cascata, jardim romântico, capela, jazigo
de animais, casa de banho de criança dos séculos XIX/XX, casa do forno,
museu mundial da balança, museu náutico, museu da energia da avó, cozinha
senhorial que remonta a 1700, uma cozinha dos anos 20, azulejaria, achados
de arqueologia da Fábrica da Fervença e uma paisagem maravilhosa . “Coisas
lindas que o povo não conhece... e é digno que venham apreciar isto”, assegura
Manuel Correia. “Eu sou suspeito para falar nisso, por isso o que digo às
pessoas é que venham ver isso!”

Quem entra não sabe o que vai encontrar. Mas quando se sai o sentimento
é muito claro: como é possível este espólio não estar num sítio mais digno,
ao alcance de todos e com a visibilidade que merece? Não é fácil a resposta....

Para já, até meados de Julho, basta tocar no 49. Um sorriso vai recebê-lo.
E muitas explicações estarão ao seu dispor. É só absorver o que vai vendo e
questionar.

Império cultural à sua



27.º aniversário da elevação de Gaia a Cidade | 23.junho.11 | notícias de gaiapág. 17

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

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

GRACIANO GIL
Mediação Imobiliária, Lda.

Lic. 6318-AMI - Válida até 26/01/2014

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

Travessa da Seada n.º 558 | 4415-343 Pedroso | Tlf: 227 641 735 / 227 451 578 | Fax. 227 649 109
Aterro Resíduos Inertes: Rua do Pinheiro Manso n.º 652 | 4405 Canelas

Sociedade  de  Construções  e
Obras  Públicas  Aliança,  Lda.

Indústria Extractiva, Construção de Estradas, Terraplanagem e Construção Civil

A autarquia entregou as 18 bandeiras
azuis que ficarão hasteadas na orla marítima
do concelho durante este Verão.
Correspondentes as 28 zonas balneares,
este é o resultado de um árduo trabalho
levado a cabo pela empresa municipal
Águas de Gaia e que confere a excelência
dos nossos 15 quilómetros de praia.

“Estamos muito empenhados na
manutenção da excelência das nossas
praias. A requalificação da costa de mar
exige determinação, esforço continuado e
cooperação institucional", sustenta José
Maciel.

Assim sendo, uma vez mais, a época
balnear em Gaia vai voltar abrir com o azul
como pano de fundo. Isto porque o
concelho voltou a receber, pela Associação
Bandeira Azul da Europa, o número máximo
de galardões, pelo reconhecimento da
beleza natural, qualidade da água, dos
areais, dos apoios e dos acessos.

Ligar Gaia ao Porto e
Matosinhos por túnel

Também presente na cerimónia,
ocorrida esta segunda-feira, o presidente
da câmara enalteceu o bom trabalho
ambiental feito no concelho, traduzido na
“excelência” das praias. Todavia, o autarca
foi mais longe e preferiu direccionar o
discurso para mais um desafio que tem em
mente: ligar por túnel Gaia aos concelhos

Verão em Gaia
veste-se de azul

Praias recebem 18 bandeiras que representam beleza natural,
qualidade  da água e areal, bons apoios e acessos. Presidente
da câmara lança o desafio de ligar por túnel o município aos
concelhos do Porto e Matosinhos

do Porto e Matosinhos.
“Vamos apresentar, em Setembro, um

mapa global de instrumentos de ligação e
continuidade entre Gaia, Porto e
Matosinhos, para a próxima década, entre
os quais um túnel de ligação à orla marítima
do Porto e Matosinhos. Não é possível
pensar no desenvolvimento sócio-
económico do concelho e da Área
Metropolitana do Porto sem este novo
atravessamento. Este projecto será
concretizado através de um esquema de
engenharia financeira que não
sobrecarregará os orçamentos do município
e do Estado”, avançou Menezes.

Requalificação da orla
marítima

A par desta novidade, e segundo o
mesmo interlocutor, a requalificação da orla
marítima é para continuar. Como tal, haverá
um investimento adicional de cinco milhões
de euros para concluir este processo,
elevando para 21 milhões o investimento
global na reabilitação da costa de mar de
Gaia.

Assim sendo, as próximas
intervenções estão direccionadas para uma
pequena zona a sul de Canidelo, que inte-
gra Madalena e Valadares, para tratamento
complementar, assim como alguns detalhes
relacionados com a segunda linha da costa
de mar.

espera...
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GRUPO DESPORTIVO
SANTO ANDRÉ

Rua do Paniceiro, 354 - Canidelo * 4400-534 Vila Nova de Gaia
Telf. 227 720 184

Espaço de permanência para sócios
Desporto em geral

Trabalhos Subaquáticos, Lda.
profissionais de mergulho

Travessa Tenente Valadim, 208/226 Canidelo
4400-327 VILA NOVA DE GAIA

Telf./Fax: 227 813 868  *  Telem. 917 563 372
www.hidrosube.pt  *  Email: jorge.diogo@hotmail.com

Rua Venda de Baixo 123 - Senhora do Monte
4415-363 Pedroso
Telefone: 227 826 460 - 227 832 015
Fax: 227 826 485
Email: litarte@mail.telepac.pt

Desde 1971 ao serviço
da impressão gráfica

off-set sobre folha
flandres, colaborando
ainda com serviços de

pré-impressão e design
gráfico

Praceta 25 de Abril, n.º 5
Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 793 309

REFEIÇÕES ECONÓMICAS
ESPECIALIDADES EM FRANCESINHAS

As primeiras habitações do Programa Arco-Íris foram entregues pela câmara
municipal no início deste mês. Os prazos foram cumpridos e a iniciativa teve os
compromissos assumidos, desde que em Dezembro o município e a Caixa
Geral de Depósitos celebraram o protocolo de parceria.

Recorde-se que o programa visa promover o mercado social de arrendamento
com vista à criação de oportunidades de habitação para famílias da classe média
que não se enquadram na tipologia com direito a habitação social, mas também
não possuem rendimentos suficientes para arrendar no mercado livre, nem para
adquirir casa própria.

"Esta iniciativa cruza racionalidade económica com responsabilidade social e
traduz uma solução para famílias que não conseguem uma casa no mercado livre.
Este novo caminho assinala uma mudança estrutural ao nível das mentalidades e
da relação de cumplicidade activa entre o poder bancário e o poder autárquico,
numa lógica de criar soluções onde existem dificuldades", explicou o vice-presidente
da autarquia durante a cerimónia de entrega das primeiras seis habitações no Edifício
Prestige, na freguesia de Canelas.

A enorme carência dos municípios em termos de soluções na área da habitação
encontra resposta em Gaia, através da promoção do mercado social de
arrendamento. "Estamos a desenvolver um mercado intermédio, um pouco abaixo
do mercado livre e um pouco acima do mercado social. É um novo mercado em
Portugal direccionado para um novo segmento", conclui Marco António Costa.

Já para o administrador da CGD presente, esta foi uma boa solução dada ao
referido prédio, até porque se entra numa nova lógica onde " em vez de construir
mais casas para vender, é melhor aproveitar as habitações disponíveis para
arrendar no âmbito do mercado social". Aliás, José Araújo e Silva acrescenta
mesmo que esta ideia tem que passar a ser seguida pelo Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana, pois multiplicam-se as oportunidades no
âmbito do mercado social de arrendamento.

Importa dizer que estas foram as primeiras seis chaves de um universo de 40
casas disponíveis no Edifício Prestige. Mais 140 entram nesta parceria,
concretamente em Vila d'Este e na sequência da requalificação urbana que está em
curso no local.

Seis famílias
encontram Arco-Íris

Câmara de Gaia e CGD entregam primeiras seis chaves das
40 habitações disponíveis no Edifício Prestige, em Canelas,
para pessoas da classe média. Programa de arrendamento da
câmara chega igualmente a Vila d'Este, onde se esperam mais
140 habitações

noticiasdegaia@net.novis.pt

Doentes vigiam
coração à distância
O Centro Hospitalar de Vila Nova

de Gaia/Espinho acaba de disponibilizar
o centésimo sistema de monitorização
cardíaca à distância, num doente
portador de pacemaker. Através desta
ferramenta tecnológica, os doentes
portadores de dispositivos cardíacos
implantados podem vigiar o estado do
coração sem sair de casa.

O sistema de monitorização cardíaca
à distância é actualmente
considerado prático, de fácil
utilização e permite reduzir o número de dias de trabalho perdidos em consultas
hospitalares.

Segundo o médico electrofisiologista deste centro hospitalar, "o sistema de
monitorização à distância traz benefícios clínicos e económicos evidentes, reduzindo
o número de visitas hospitalares, como revelam vários estudos".  João Primo
acrescenta ainda que "com uma utilização eficaz da monitorização à distância,
é possível uma intervenção mais precoce e consequentemente conduzir a
melhores resultados clínicos".

Este equipamento de monitorização à distância permite ao doente enviar para
o hospital os dados completos do dispositivo médico através de uma linha telefónica
padrão e o médico, através de um website seguro, pode fazer uma consulta de
rotina ou analisar uma situação especial.

Este dispositivo representa uma ferramenta valiosa na obtenção de dados de
diagnóstico detalhados e actualizados. Permite, assim, diminuir o número de consultas
presenciais, reduzir a pressão que o grande fluxo de doentes provoca nos hospitais,
libertar salas de espera e evitar despesas associadas às deslocações.

Em Portugal, estima-se que existam cerca de 50 mil doentes portadores de
pacemakers, dispositivos cardíacos que são utilizados para melhorar a qualidade
de vida de quem sofre arritmias cardíacas.
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Consultores
Imobiliários

José Ernesto Oliveira Ramos &
Carlos 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

R. Escultor Alves Sousa, 383
(frente cemitério Vilar Andorinho)
4430-393 VILAR ANDORINHO
Tels: 227 822 836/ 7
Fax: 22 7877963
farmamarques@netcabo.pt

HORÁRIO
2ª a 6ª Feira – 8:00 às 20:00

Sábados – 9:00 às 18:00
Não encerra à hora

do almoço

PROPRIETÁRIA E DIRECTORA TÉCNICA:
Dr.ª Margarida de Oliveira Marques do Vale

FARMÁCIA
MARQUES

* Dermofarmácia e cosmética  *  Higiene Oral  *
Puericultura e alimentação infantil  *  Pesagem de

bebés e adultos  *  Produtos Naturais  *  Veterinária  *
Mediação de Tensão Arterial  *  Glicose, colestrol total,

HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico, ureia,
hemoglobina, hematócrito, eritrócitos, PSA (próstata) *

NINHO DAS SEMENTES
De: Augusto Soares Peres

R. Escola do Maninho, 68 Madalena
4405-746 Vila Nova de Gaia

Tlf. 227 138 100

Sementes, farinhas e cereais

Sofia Martins Sousa
Advogada

Avenida da Republica, 1711 S/L Esq. Tras. Sala 2
4430-206 Vila Nova de Gaia | Telf. 223 700 574
Email: sofiamartinssousa-49152p@adv.oa.pt

Foi sob o lema "Tribute to freedom"
que cerca de três mil pessoas se
juntaram no magnífico cenário natu-
ral que é o Areínho de Oliveira do
Douro, para celebrarem o Reggae.

No ano em que se assinalam os 30
anos após a morte de Bob Marley, um
dos pais inspiradores e fundadores do
movimento reggae, o evento que se
realizou no passado fim de semana foi
a primeira iniciativa deste tipo a ser
realizada no Norte do país, trazendo
até nós nomes como os franceses
Dub Incorporation, os jamaicanos
Inner Circle ou ainda as verdadeiras
lendas vivas Lee Perry e Max Romeo.

O recinto, preparado para um maior
afluxo de amantes do reggae, cumpriu
com o que lhe era exigido. Ao contrário
de outros festivais, que pelos anos que
levam poderiam ter outro tipo de
experiência, não havia qualquer tipo de
constrangimento, quer fosse no acesso
aos bares, às casas de banho, ou até
mesmo no estacionamento. O único
senão era o improvisadíssimo parque
de campismo que acolhia os
festivaleiros viajantes de outros pontos
do país e mesmo da nossa vizinha
Espanha, o qual não oferecia as
melhores condições.

A merecer nota de destaque, pela
qualidade superior, esteve o palco. E
como nestas coisas, de vários concer-
tos num só fim de semana, um dos itens
que sempre deixa a desejar é a
qualidade do som apresentado pelas
várias bandas, o destaque vai para a
produtora, a On Stage, que levou até
ao Areínho de Oliveira do Douro um
sistema sonoro que permitiu a quem lá
se deslocou, um som límpido,
independentemente da banda que
actuava.

Na sexta, o aquecimento coube
aos portuenses Souls of Fire, mas só

"Tribute to freedom" no Areínho

com a entrada em palco da banda
portuguesa de world-music Terrakota é
que a zona em frente ao palco começou
a ficar preenchida. Os Terrakota
envolveram o público, e deram a toada
para o resto da noite. Sempre em cre-
scendo, a noite continuou com Julian
Marley, filho do rei do reggae, que, para
além de apresentar o último álbum,
também não deixou de relembrar
algumas músicas do pai. Mas os
campeões da noite foram, como não
podia deixar de ser, os Dub Incorpora-
tion. Com a sua contagiante perfor-
mance em palco, levaram o público ao
ponto mais alto da noite, com um en-
core que não deixou ninguém,
literalmente, de pé.

No sábado, a noite foi para os
veteranos e para as verdadeiras lendas
vivas do universo Reggae. Para
começar os Bad Boys do Reggae,
como são conhecidos os Inner Circle,
que brindaram o público, não só com

os famosos hits, mas também com um
encore onde passaram por vários dos
nomes do reggae como Bob Marley,
Peter Tosh, Owen Gray ou Bunny
Wailler.

Depois o momento era reservado
por completo às lendas.
Acompanhados por uma banda super
profissional composta por oito
elementos, Lee "Scratch" Perry, pai do
Dub que lançou o primeiro álbum "the

upsetter" em 1969, e depois Max
Romeo ("a Dream" em 1970),
proporcionaram mais de duas horas de
puro espírito e musica rastafari, onde não
faltaram os hinos "War Ina Babilon" e
"Selasie I forever", acabando o festival
com o público a cantar a uma só voz
aquela que é a mensagem preferida do
Reggae, " A Redemption song" do rei,
Bob Marley.

Miguel Ângelo Luís
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Rua Domingos de Matos, 407 a 409
4400-121 Vila Nova de Gaia
Telef. / Fax 22 781 01 96
Telemóveis: 96 393 85 74 | 96 965 69 74

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

Tel. 227 722 022

picanha à brasileira
serviço take away
(todos os pratos)

email: contalmeida@sapo.pt

Rua Domingos de Matos, 680 - 4400-120 VILA NOVA DE GAIA
Telef. e Fax: 22 781 19 24 | Email:
farmaciacoimbroes@gmail.com

Direcção Técnica: Dra. Carla Maria Torrão Ferreira

Especialidades Farmacêuticas

Não. Não me refiro à tão apregoada situação
económica - financeira do nosso Município… Estas estão
bem e… recomendam-se, porque, com tanta obra (bem
feita) - Gaia é bem pensada - e, implicitamente, com
tanto investimento, o dinheiro vai, cada vez mais, continuar
a entrar nos cofres da Câmara, obviamente… os
empreendedores aqui estão e com força… Primeiro, fo-
ram as infra-estruturas e o saneamento básico; as vias
estruturantes e, implicitamente, uma melhor mobilidade;
os equipamentos sociais, educacionais, culturais,
desportivos e de lazer; a modernização das frentes de
rio e de mar, incluindo as nossas praias classificadas de
"praias azuis"… Depois, foram a instalação em Gaia das
Grandes Superfícies Comerciais, dos Empreendimentos
Hoteleiros de Excelência, dos Parques de
Estacionamento, dos Parques Empresariais e Industriais,
do Teleférico e da Marina de Gaia, etc., etc. Também não
me refiro à extinção, por teimosia de quem de direito, da
Repartição do Serviço de Finanças, instalada (e bem) na
Vila dos Carvalhos - Pedroso, não obstante a persistente
oposição das Autarquias locais e dos cerca de 100 mil
habitantes espalhados pelas freguesias do concelho de
Vila Nova de Gaia, da qual se serviam em termos de
proximidade.

Refiro-me - isso sim - ao Serviço de Finanças - 1
(Gaia) - uma das 3 Repartições localizadas na zona
mais central do concelho - afectas ao Ministério das
Finanças, instalada, ali, nas traseiras do cemitério de
Mafamude, a cujos responsáveis (nossos concidadãos),
agradeço a devida resposta, na circunstância, ao serviço
dos contribuintes deste pobre país à beira do abismo,
mas que, não é por culpa dos pobres coitados (leia-se
"masoquistas"), mas, sim, por culpa daqueles que fazem
parte das listas de "grandes devedores ao chamado
"fisco"… esses, sim… devem ser massacrados com
penhoras, etc. ...

Mãos à obra, meus caros "trabalhadores" da função
pública, alguns dos quais esfregaram as mesmas (mãos)
quando souberam da vergonhosa "tolerância de ponto"
na tarde de quinta-feira antes da Páscoa… é uma autêntica
vergonha... Um autêntico "escândalo nacional"… resta-
nos a nós - os pobres coitados - a esperança de que a
partir da noite do passado dia 5 de Junho surja uma luz
ao fundo do túnel para pôr os ditos trabalhadores a

E, ASSIM, VÃO AS
"FINANÇAS" EM GAIA

trabalharem na própria acepção do termo… mas, dado
que estávamos perante um "artista" e perante os ditos
"masoquistas", ainda pensei que tudo iria ficar na mesma,
porque, geralmente, os "masoquistas" quanto mais
levam no "focinho", mais gostam de continuar a levar
para, assim, continuarem a comer bolos e a beber cafés
e cervejas nos estabelecimentos, que ainda não abriram
insolvência, à custa daqueles que não têm um emprego,
mas, sim, um trabalho e que recebem ao fim do mês para
uma simples tigela de sopa, alguns dos quais recorrendo
às instituições de solidariedade social ainda existentes -
são as chamadas "sopa dos pobres" (e, agora, até os
que já pertenceram à chamada "classe média") … ao
que chegou o nosso pobre país à beira-mar plantado e
que até já foi um grande império… Mas, não… Uma
grande parte dos "masoquistas" pensaram melhor e
acabaram por apostar na mudança…

Mas, voltando ao tema em título, o Chefe do Serviço
de Finanças - 1 (Gaia), em relação a um processo, por
mim apresentado e relacionado com "IRS", deu-se ao
luxo de, incrivelmente, ultrapassar um despacho
favorável de Sua Excelência o ex - Primeiro-Ministro de
Portugal, com a conivência de Sua Excelência o ex -
Ministro de Estado e das Finanças e com conhecimento
de Sua Excelência o Senhor Presidentes da República,
de Sua Excelência o ex - Presidente da Assembleia da
República e, ainda, de Sua Excelência o Senhor
Provedor da Justiça… Pergunta-se: - Que país e que
Estado Democrático e de Direito é este? Trata-se de um
caso que ultrapassou todos os limites… de um caso
que mais parece uma autêntica "telenovela", mas com
uma história que é um autêntico "escândalo nacional"…
Uma vergonha…

Tenham paciência, meus caros concidadãos, na
circunstância ao serviço dos contribuintes, mas… "só
não sente quem não é filho de boa gente"… eu… sou
(ou melhor… fui, porque, infelizmente, já não tenho pais)
…

Boa sorte e as maiores venturas a partir do passado
dia 5 de Junho, data a partir da qual, vamos passar a ter
um novo Governo constituído por outra gente e com
outras mentalidades, A BEM DA NAÇÃO…

José Duarte Amaral
latino_na_frente@tvtel.pt

AMIGOS VIRTUAIS
Tenho um punhado de amigos que diariamente,

mal desperta o Sol, dão-me os bons dias.
São virtuais, Nunca os conheci pessoalmente. São

leitores que se tornaram, ao correr do tempo, mais
íntimos que parentes e companheiros de infância.

Pela manhã, ao abrir o computador, lá os encontro,
prontos a partilhar comigo, ideias e PPs que mais os
impressionaram.

Com eles, tenho desabafos; exponho problemas
que me afligem; troco pareceres, que nem sempre
convergem.

Alguns, no entusiasmo ou amizade, encharcam-
me a caixa de correio, tantos são os filmezinhos, tantos
os textos, que torna-se impossível abri-los.

Não os censuro. Fazem-no nas melhores
intenções. Bem gostaria de avisá-los para filtrarem os
reenvios, mas não encontro coragem para isso.

Há amigos, que por vezes, desaparecem. Partiram
de férias, encontram-se doentes, ou para meu
desgosto, deixaram de peregrinar por este mundo.

 Sou, então, assaltado pelo remorso de não lhes
ter prestado o carinho que mereciam.

Há dias recebi a notícia que Aluizio da Mata,
vicentino e cronista de mérito, havia falecido. Quase
todos os anos perco amigos e alguns bem íntimos.

Lembro-me, entre outros, e que saudades me
deixaram, do Dr. Fernando Peixoto, sempre gentil,
sempre amável. Pouco antes de falecer convidara-
me para tomar café, em sua companhia. O José
Vasconcelos e Sá, que ficou conhecido pelas
admiráveis crónicas acutilantes; o Sr. Cruz, que chegou
a enviar-me artigos para a “PAZ”, e foi chefe da
redacção do “Varzeense”; a escritora Tereza de Mello,
pseudónimo literário da Senhora Dona Maria de
Lourdes Brandão de Mello, que se tornou intima amiga.
Quantas vezes me confessou: “ Conto-lhe o que
nunca diria aos meus. Pessoalmente faltar-me-ia
coragem, mas assim, abro-lhe o coração.”

 Todos amigos virtuais, que deixaram vazio difícil
de preencher.

A convite de familiar aderi ao Facebook. Ai os
amigos aumentaram tanto que é impossível o diálogo.
Creio que nunca serão íntimos, mas fornecem-me
informações bem curiosas e oportunas.

Para rematar, acrescentarei que sendo útil e
imprescindível, a Net, vicia e escraviza, mais que a
TV, mas é matéria para outra crónica, se o leitor tiver a
benevolência de a ler.     Humberto Pinho da Silva
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A política de intervenção e envolvência da gestão camarária permite-nos afirmar a
existência de um grande desenvolvimento urbano.

As Vias Estruturantes e a Linha do Metro ligeiro são alguns dos exemplos
marcantes que se reflectem na Freguesia de Mafamude.

O Executivo e a População de Mafamude, congratulando-se com o crescimento de
Vila Nova de Gaia, associam-se às comemorações do 27.º aniversário da sua

elevação a Cidade.
O Presidente da Junta
Fernando Lopes Vieira

NOTA DE IMPRENSA

Câmara de Gaia
implementa nova

Taxa da
Protecção Civil
A maioria PSD/CDS aprovou na última

reunião da Assembleia Municipal a criação de
uma nova Taxa da Protecção Civil, destinada
a pagar serviços de bombeiros e outros que
sempre foram prestados e para os quais se
destinam os impostos que todos pagam.
Contra estiveram, além da CDU, as outras
forças políticas e dois deputados
independentes.

A nova Taxa vai penalizar a população em
geral, num Município onde são pagas as mais
elevadas taxas, tarifas e preços e onde o IMI
e a Derrama tiveram aumentos máximos.
Note-se que não terá em conta consumos ou
os rendimentos disponíveis das famílias mas
sim o valor patrimonial tributável dos prédios
rústicos e urbanos.

A lei habilitante, que data de 2006, prevê
mas não obriga a criação desta taxa e por isso
a generalidade dos Municípios não a adoptou.
A CDU admite que tal taxa possa ser criada
apenas para grandes empresas com evidente
perigosidade e a elas aplicada.

A Taxa de Protecção Civil é injusta e
abusiva e a CDU lutará pela sua revogação,
como já antes aconteceu com a taxa das
rampas, que a Câmara criou e depois foi
obrigada a anular.

A Comissão Concelhia de Vila Nova de
Gaia realizará uma campanha de denúncia desta
medida. A campanha começa já hoje, com a
distribuição em larga escala de um documento
para informar e esclarecer a população do
concelho, e que enviamos em anexo.

Na mesma reunião, a CDU requereu a
introdução de um ponto extraordinário, para
avaliação dos impactos negativos no Município
de Gaia, dos efeitos do Memorando assinado
com a Troika. A Câmara aceitou a proposta da
CDU.

Comissão Concelhia de Vila
Nova de Gaia do PCP

Todos os anos a mesma lengalenga! Todos os anos
a mesma questão: até quando este formato das Marchas
de Gaia? Por acaso, este ano, houve mais uma freguesia
a desfilar. Ainda assim, um muncipio com 24
freguesias vê apenas oito a participar neste evento
tão popular... Parece-me, no mínimo, estranho!

Mas este ano registaram-se outros motivos de
destaque. Obviamente, a falta de Nélson Cardoso e
Henrique Castro, recentemente desaparecidos do
nosso mundo.

O primeiro era a figura que liderava esta iniciativa.
Presidente da empresa municipal Gaianima, estava
presente do inicio ao final do evento, coordenando e
repondendo pelas Marchas. Sempre  ‘deu a cara’ por
este projecto. Ficava com os louvores da mesma forma
que arrecadava com os dissabores. Estava lá… para o
que desse e viesse!

Curiosamente, o seu sucessor… não apareceu. Ou
estaria junto da multidão de espectadores? Ou, se
calhar, até lá estava, mas como não surge em muitas
inicitivas (para não dizer a nenhumas) ninguém o
reconheceu!

E depois Henrique Castro. Responsável por muitos
sucessos nas marchas – umas vezes por Mafamude e
outras por Vilar do Paraíso – também foi uma presença
sentida. Felizmente, de certa forma, a marcha vilarense
acabou por lhe prestar uma bonita homenagem,
desfilando com muita alegria, profissionalismo e muito
sentimento, bem ao jeito do seu antigo presidente. Tudo
isto garantiu a vitória a Vilar do Paraíso! Uma sentida
homenagem que arrancou muitos sorrisos aos
presentes e algumas lágrimas dos mais próximos do
Henrique.

E, por último, as outras ausências…
Muito menos publico, seguramente, é um dos

aspectos a considerar!
A ausência de Luís Filipe Menezes e de Marco

monólogos
municipais

Mais umas marchas…
António Costa, seguramente, é um dos
aspectos a salientar!

Joaquim Couto continua a não dar um ar da sua
graça… embora (como vem sendo habitual)
tenham estado os outros vereadores
socialistas: Elisa Cidade e Eduardo Vitor
Rodrigues.

E as freguesias ausentes… será assim tão dificil
retomares a participação nesta festa popular???

Pedro Passos Coelho está a umas quantas
horas de ser oficialmente Primeiro-Ministro de Por-
tugal.  Venceu, sem maioria absoluta! E fez um
rápido acordo com o CDS para uma ‘coligação de
salvação’. Até aqui… tudo perfeito! A maioria dos
votantes acreditou no seu projecto… e essa
legitimidade não pode nunca ser colocada em causa!

Mas parece-me que já começa com um grave
sobressalto… não vou falar do caso Fernando
Nobre… e muito menos na extinção de alguns
ministérios…  o que me irrita mesmo é a
descredilidade que o PM tem em relação às
mulheres. Dos 11 ministros deste governo, apenas
dois elementos são mulheres. Já quando tomou
posse enquanto lider do PSD, Pedro Passos
Coelho se esqueceu de nomear mulheres para
os órgãos nacionais. Foram doiss ou três os
nomes femininos, apenas!

Isto, sem querer paracer muito feminista, irrita-
me! Profundamente!

Mas, por outro lado, até compreendo! Os
homens sempre tiveram e terão a capacidade
de liderança das mulheres. É preferivel mantê-
las em lugares secundários para que estejam
ali ao pé, mas controláveis, assegurando-se que
não lhes possam fazer sombra!

Enfim….                                     Tânia Tavares

APOIE A IMPRENSA REGIONAL
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FATITA E PEIXOTO

Pratos Económicos
DIARIAMENTE

O meu nome é Vítor Manuel Marinho
Ramos da Costa, sou Português, natural
de Mafamude e residente em Canelas, Vila
Nova de Gaia.

Certo dia comecei a ser surpreendido
com acções Divinas que hoje interpreto
como sendo a presença de Deus Pai.
Posso até dizer que tenho vivido uma
teoria da conspiração, onde na verdade
certos acontecimentos têm sido
conspiratórios, sendo esses mesmos
impossíveis de comprovar. Por outro lado,
Deus não fez nada ao acaso e Ele foi-me
dando as evidências e mentalmente
mostrou-me um pouco de si e da sua
Natureza.

Deus Pai escolheu-me para esta nova
etapa, preparou-me e agora ajuda-me a
reunir as peças do puzzle. Na verdade,
quando Ele criou o Universo, criou o seu
Amor que se chama Mãe Natureza. Para
que se tenha uma percepção Deus disse-
me que a sua religião é o Amor e a Natureza
de Deus é simplesmente Amar.

Pessoalmente não tenho dúvida
alguma da Sua existência, dos seus
poderes e principalmente do seu Amor.
Escolhi dar conhecimento a um jornal de
Gaia porque é aqui na minha cidade que
deposito toda a confiança e valor. Deus
disse-me que devemos sempre escolher
as portas mais pequenas.

 Portugal e Vila Nova de Gaia são
portas pequenas e parece-me ser este o
epicentro escolhido por Deus. Quando
falamos em religião, obviamente o
Santuário de Fátima é o nosso património
religioso, conhecido tanto nacional como
internacionalmente e sendo apelidado
como o "Altar do Mundo".

Recordemos que todo esse
protagonismo religioso nasceu das
aparições de uma Luz que foi vista por
Três Pastorinhos. Conta a história que fo-
ram reveladas três partes do chamado
Segredo de Fátima.  Sabemos que a
terceira parte do segredo envolve a vinda
de Deus à Terra e onde um Anjo grita por
Penitência. Esta última parte do segredo
esteve durante anos religiosamente

UM ENCONTRO COM DEUS
guardada, sendo revelada pelo Papa João
Paulo II no ano de 2000.

Essa última parte do segredo engloba
um castigo que Lúcia julgou ser dirigido a
sua Santidade o Papa, a Bispos,
Sacerdotes e várias pessoas com cargos
influentes na sociedade.

Na verdade, é a partir daqui que eu
estou envolvido, tudo porque acima de mim
está Deus e acima de Deus está a Sua
vontade. Deus sabe bem o que pretende
com tudo isto e eu apenas faço questão
de transmitir. Deus existe e o segredo é
Acreditar!

Em 13 de Outubro de 2007, foi
inaugurada a Igreja da Santíssima Trindade
em Fátima. Posso-me sentir orgulhoso por
ter dado o meu contributo, representando
também Vila Nova de Gaia como a Cidade
Portuguesa do Bronze.

Apresento aqui o produto final do
trabalho onde estive envolvido. Para quem
não sabe, toda a fachada principal
englobando a porta e os painéis laterais
foi produzido aqui, em Vila Nova de Gaia.
Coloco uma foto como prova da minha
presença no Santuário de Fátima, sendo
esta uma das primeiras peças do puzzle
que Deus criou para mim.

Estamos no presente ano de 2011,
existem até boatos que o Mundo irá acabar
em 2012, mas quem pode garantir isso?
Vivemos num Universo tão imprevisível
que nunca dia algum passou-me pela
cabeça viver tudo o que tenho vivido. Eu

acredito que este é o ano da Unificação
Universal e Deus apenas pretende provar
que a sua Ciência é única relativamente a
todas as outras. Este é o ano da unificação
à velocidade da luz da Kármica como
Ciência Oculta e da Física como Ciência
Exacta.

Quando Albert Einstein tencionou criar
a Equação de Tudo, aquela equação que
poderia dar a explicação do Universo,
Einstein provavelmente subestimou o
poder de Deus à velocidade da Luz.
Sabemos que a Teoria da Relatividade foi
um passo gigante para a Física mas
Einstein morreu a tentar equacionar a
Unificação de Tudo.

O "Génio" não estava destinado para
tal passo e mesmo os Físicos dos nossos
dias ainda não deram resposta alguma para
essa Unificação. Os Físicos parecem cada
vez mais confusos quando tentam
encontrar uma explicação através da
Mecânica Quântica ou até mesmo da Teoria
das Cordas.

Quero referenciar que Deus existe à
velocidade da Luz e que nenhum ser
humano consegue superar a Sua
concentração de energia. Eu estou aqui
como prova viva dessa concentração de
energias através do poder da mente. A
mente é um mecanismo poderosíssimo
criado por Deus.

Agora vejamos onde tudo começou…
Vitor Costa

(Continua no próximo número)

Acesso à A1
cortado em

Santo Ovídio
O acesso rodoviário por Santo

Ovídio à auto-estrada vai ser cortado já
a partir desta segunda-feira. Em causa
estão os trabalhos que decorrem no
local para o prolongamento da linha
amarela do metro do Porto.

Assim sendo, depois da entrada em
Santo Ovídio ter sido desactivada logo
no arranque da obra, chega agora a vez
de o mesmo acontecer no entido
oposto. Todavia, neste caso, segundo
a Metro do Porto, este condicionamento
terá uma duração máxima de três
semanas.

Aos automobilistas que fazem uso
deste acesso à A1 é aconselhado
passar a utilizar o nó do Hospital Santos
Silva, a VL8 e a A29 para aceder a esta
auto-estrada.
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Queremos Servir Sempre... E Bem!...

'Divas' em
desfile de

moda
Na passada sexta-feira, o Muxima Bar, na Madalena, foi o palco

de um desfile de moda do atelier Divas.
Este evento contou com diversos participantes que aliam trabalho

e criatividade ao atelier Divas. Este atelier - situado em Santo Ovídio
- é vocacionado para a alta costura, sendo as clientes mulheres
modernas que procuram roupas de gala/cerimónia ou vestidos de
noiva.

O atelier Divas, actualmente sob a direcção de Joana Volta
(consultora e criativa da Divas), prima pelo atendimento personalizado
e pelos modelos únicos, feitos à medida de cada cliente.

As modelos do desfile, entre elas Luísa Caseiro, ex-concorrente
do programa Operação Triunfo 2010, utilizaram jóias em prata
inspiradas na natureza, criadas pela jovem designer premiada, Joana
Ribeiro. As jóias pretendem mostrar que todas as mulheres podem
ser modernas e, ao mesmo tempo, criativas quando vão a um evento.
Joana Ribeiro é já uma marca registada nacional, tendo vencido em
2009 o prémio de Jovem Criadora na categoria de Joalharia e,
recentemente, um dos seus anéis, o Ruber Folium, obteve o
3ºPrémio na categoria de Inovação no concurso VIP Jóias 2010.

Os cabelos ficaram a cargo do cabeleireiro Américo Peixoto,
dono de dois salões em Gaia. O seu currículo é muito variado: vai
desde produções de moda, televisão, shows, acções de formação
e apresentações para profissionais ao serviço de atendimento a
clientes nos seus espaços.

No departamento de maquilhagem esteve Jenny Miranda, uma
jovem dinâmica habituada a maquilhar modelos em grandes sessões
fotográficas. Dá workshops em vários espaços, já colaborou com a
rede Globo e é especialista em maquilhar noivas.

Para a fotografia e filmagem, o evento contou com o
profissionalismo dos Momento Cativo. Esta dupla faz todo o tipo de
fotografias: beauty, produções de moda, casamentos, eventos…
Mais do que fotografar, a sua missão passa por captar momentos
únicos de forma criativa - "Não fotografamos, captamos momentos,
registamos sorrisos, testemunhamos afectos…"

Inauguração das instalações
no S. João da Serra

A Associação Cultural e Desportiva S. João da Serra, inaugurou no dia 28 de Maio pelas
15h30 , novo bar, sala de jogos, sala de reuniões, e de computadores para os sócios
usufruirem quando necessitarem. O novo espaço tem o nome do Associado António Castro
Correia, e  quem descerrou o pano que cobria a placa foi a viúva do Sócio Dª Isabel Castro
e o sócio honorário Sr : Joaquim Machado.

 A Colectividade teve nesta cerimónia de inauguração o Sr: Presidente da Freguesia
Manuel Monteiro e vários elementos do Executivo, a Vereadora da Câmara de Gaia Dª
Veneranda Carneiro e a presença de quase todas as Associações da Freguesia e os Sócios
orgulhosos e emocionados em especial o Presidente do S. João da Serra, Valdemar Ferreira
visivelmente satisfeito com o finalizar de muitos sacrifícios e dificuldades ultrapassadas.

A Associação tem um Grupo de Bombos que tem levado o nome da Colectividade bem
longe e na inauguração do espaço teve como nota de abertura a colaboração dos Mareantes
do rio Douro que " Brilharam " numa excelente exibição em sintonia com os Bombos prata da
casa deliciando quem assistia a toda esta manifestação de Cultura Popular e bairrismo com
espírito familiar que tanto caracteriza o S. João da Serra fundado desde 24 -6- 1951.

Às 16h.00 realizou-se um jogo de futebol de salão de infantis entre o S. João da Serra e
o G.D. os Cem Paus, num ambiente de desportivismo saudável.

 À noite pelas 21h00, realizou-se o II concurso de dança " Vilar Competition Dance 2011
" com actuação de seis grupos, no Auditório Manuel Santos Oliveira. A Abertura do concurso
iniciou -se  com o o Grupo vencedor do ano passado Amigos de S. Vicente numa exibição
brilhante bem conseguida e bem ensaiada, defendendo com dignidade o seu título de
vencedores, mas sem estar em competição este ano.

Os Grupos concorrentes foram : Brilho da Devesa ;DSC Candalense;Dance To
Impress;Creative Dance ;Arti Danci ; Stars; todos os Grupos concorrentes se esforçaram e
deram o seu melhor, mas de facto o melhor foi de facto o Grupo Candalense com cerca de 45
elementos em palco, demonstraram um dinamismo, garra, graciosidade e um à vontade
caracterizado pela alegria e entrega de quem trabalha pelo mesmo objectivo num espírito de
equipa contagiante que fez vibrar um público fascinado pela beleza das provas
desempenhadas por uma coreografia criada pela Dulce uma jovem muito querida por todo o
Grupo.

O responsável Sr:Augusto Pinto do grupo Candalense mencionou que as dificuldades
são muitas, mas os Pais dos Jovens por carolice ajudam e colaboram com Associação,
criando actividades para angariar fundos e com eles tentar ultrapassar as dificuldades, que vão
surgindo.

O Júri foi bastante sensato e justo premiando e dignificando cada Grupo com palavras de
incentivo, advertindo o que precisava ser " limado"mas em relação ao grupo vencedor
(Candalense) em poucas palavras defeniram a brilhante exibição "Vocês partiram a loça
toda"...

 A Associação Cultural e Desportiva S. João da Serra luta com grandes dificuldades como
todas as outras Associações, mas para este tipo de evento é valioso a participação  de
patrocínios e este concurso teve o apoio da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho ;
Câmara Municipal de V. Nova de Gaia ( Vereador Firminio Pereira ) ; Funerária Nortenha de
António Serafim; e todos os Sócios da Colectividade que lutam por esta Colectividade com
amor à camisola.                                                                                                     Ana Santos
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