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Entrevista com Manuela Soutinho

“Gaia precisa de um centro
na zona alta da cidade”

Arquitecta aborda as questões
do desenvolvimento urbanístico
e de acessibilidades dos
últimos anos, sem esquecer as
potencialidades que existem
em todo o concelho, e fala da
realidade do sector onde se
insere
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Secretário de Estado do
Ambiente emite Declaração de
Impacto Ambiental que
determina fixação do novo
espaço de Recolha e
Tratamento de Lixo da Suldouro
em Santa Maria da Feira
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Governo favorável ao
Aterro em Canedo

António Morais
condenado a prisão

Centro Social inaugurado
em Vilar do Paraíso

Empresas de
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Pavilhão das Pedras
eterniza Nelson

Cardoso Pág. 3
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Com uma vasta plateia de gaienses,
presidente da câmara relança o nome de
Marco António Costa, presente no evento,
na qualidade de secretário de Estado da
Solidariedade, para a sucessão na
autarquia. Actual governante volta a não
comentar a possibilidade de regressar ao
município em 2013

26.º aniversário
A Equipa do Notícias de Gaia agradece a preferência e as

muitas mensagens enviadas nos últimos dias. Veja o
testemunho de algumas delas no interior do seu jornal
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À nossa custa
No meio desta tremenda crise financeira e

pasmaceira económica, há sectores que lá vão
continuando a viver à custa do Estado. Soube-
se esta semana que em 2012 a RTP irá
receber cerca de 591 milhões de euros.
Soube-se ainda que aqueles senhores muito
bem-postos e bem-falantes, que se vão
sentando ciclicamente nas cadeiras dos de-
bates da mesma RTP embolsam também, à
custa do orçamento, quantias significativas.

Evidentemente que num período grave
como o país se encontre, tal não deve ser
tolerado. O Estado não tem que ter
comunicação social. Não é função do Estado
entreter a malta. Por isso, é um erro privatizar
só um canal da RTP, devendo sim privatizada
na totalidade. Manter o estado actual das
coisas (com mais ou menos um canal) será
sempre motivo de ajudar a manter o rombo
nas finanças do Estado, isto é daquela
entidade que é mantida com os nossos
impostos. O mesmo se diga das
desnecessárias empresas municipais,
inúteis institutos públicos e fundações sabe-
se lá p'ra quê! E de freguesias inexistentes, e
de municípios sem razão de existir. A lista pode
continuar…

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

Telf. 227 127 269
monicacastroferreira@hotmail.com

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

“Foram provados todos os factos de peculato e
apropriação de quantias indevidas da junta de
freguesia [da Afurada] enquanto era presidente”.
Foi assim que a juíza Maria do Rosário Martins
deu início à leitura de sentença de António Morais,
ex-autarca do executivo afuradense.

E a sentença foi clara: quatro anos e seis
meses de prisão efectiva!

Mesmo sem antecedentes criminais, mesmo
confessando o crime, mesmo afirmando-se
arrependido, o colectivo considerou que estas não
foram atenuantes suficientes e que  o arguido teve
muito tempo para tentar solucionar o problema. E,
por isso, coloca em causa a sinceridade do
arrependimento de António Morais. Esta dúvida
serviu para a decisão entre pena suspensa ou
prisão efectiva.

O ex-autarca vai recorrer da decisão junto do
Tribunal da Relação, até porque, o advogado de
defesa “não estava à espera desta pena tão
pesada face ao que se passou”. Ou seja, como
António Morais, numa sessão anterior,  mostrou
arrependimento e vontade de pagar tudo o que
retirou indevidamente da junta, entre 2004 e 2006,
o advogado acreditava que a pena seria muito mais
leve.

Culpado
António Morais confessa crime público. Colectivo da 2.ª Vara Mista da Comarca de
Gaia condena-o a quatro anos e meio de prisão efectiva

Ainda assim, Alírio
Ferreira não deixou de
referir que o afuradense
pretendia fazer um
acordo que, segundo
ele, poderia inverter esta
sentença: “Tentámos
fazer um acordo com a
junta de freguesia [ac-
tual], mas não houve
feedback. Queriam que
fosse condenado. O
dinheiro não era
importante, mas sim a
pena”.

Esta é uma
acusação que o actual
autarca, Eduardo
Matos,  refuta. “Não é
verdade!” E explica:
Depois de ter
confessado o crime, o
sr. António Morais
propôs um acordo, no
qual pagaria uma
mensalidade de 500

euros. O executivo reuniu, aqui mesmo, e decidiu
aceitar esse acordo. No entanto, pedimos uma
garantia. Não queríamos uma garantia bancária.
Apenas um fiador. Por exemplo a mulher do sr.
António Morais. Não podíamos firmar este acordo
com um simples apertar de mão. Caso contrário,
se o sr. António Morais faltasse com alguma
mensalidade, como poderíamos responder
perante a população? O arguido afirmou que não
dava qualquer garantia. Por isso não aceitamos o
acordo. Foi isso que aconteceu.”

Eduardo Matos sabe que ainda vai haver
recurso, mas salienta que, “com esta decisão,
fecha-se um ciclo que durou seis anos”. O
importante é que “vai ser paga a indemnização. O
resto da pena, logo se verá. Quero é agradecer a
todas as pessoas que acreditaram em mim. Hoje
ficou claro que ele cometeu um crime”.

Na prática, e caso a decisão não se altere
depois do recurso, António Morais vai ter de cumprir
o tempo estipulado de prisão efectiva, devolver à
junta de freguesia os 77.630 euros que confessou
ter retirado indevidamente, mais cinco mil euros
por danos não patrimoniais.

Recorde-se que o arguido foi presidente de
vários executivos da Afurada, entre 1977 e 2006,
primeiro enquanto militante do PS e depois com o
apoio do PSD.
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HELDER

PEDROSA

MECÂNICA

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

Email: hp.soundpower@iol.pt

Reparações
eléctricas e

electrónicas em
automóveis

Reprogramação
centralinas

Rádios | Alarmes |
Baterias

26.º aniversário
Mensagens de felicitações

26 Anos do jornal " Notícias de
Gaia"

Ao longo de mais de 2 décadas tenho
acompanhado o trajecto informativo do
Notícias de Gaia pelo que me permito fazer
algumas considerações.

Muitos governos se existiram, muitos
poderes autárquicos exerceram e se
sucederam, muitas transformações de vária ordem se operaram e
a linha editorial sempre se manteve com grande sensatez e equilíbrio
cumprindo sempre o dever de informar que me apraz registar e
saudar.

À administração, direcção, jornalistas e colaboradores saúdo
pelo trabalho e contributos desenvolvidos em prol de mais e melhor
informação para todos os gaiense e portugueses em geral,
considero mesmo que todos têm contribuído para o
engrandecimento e notabilização de V. N. de Gaia pelo que deixo
aqui expresso o meu agradecimento.

Cumprimento todos os leitores e gaienses em geral e desejo a
toda a equipa do Notícias de Gaia as maiores felicidades pessoais
e profissionais e que tenham todos muitos anos de vida.

César Oliveira
Presidente Assembleia Municipal de VNGaia

O Notícias de Gaia, durante os seus
26 anos de existência, já passou, por certo,
algumas dificuldades financeiras. Mas a
verdade é que sempre conseguiu - número
a número - manter-se nas bancas e levar
a informação do concelho, e não só, aos
seus leitores. Alguns jornais de Gaia,
infelizmente, já saíram de circulação
porque não aguentaram a conjuntura

Um momento de aniversário de um
jornal regional é um momento de festa, pela
evocação de uma data simbólica, mas
sobretudo pelo que a data significa de
resistência a um contexto de dificuldades
acrescidas para a imprensa regional. Por
isso, não posso deixar de manifestar o
regozijo e os meus cumprimentos por mais
este aniversário, esperando que se possa reforçar a presença do
Notícias de Gaia no panorama concelhio e regional.

Eduardo Vitor Rodrigues
Vereador CM Gaia

económica. Mas estou certo que o Notícias de Gaia vai continuar a
privilegiar os seus leitores com a atitude irreverente, dinâmica e
assertiva, que sempre caracterizou este jornal no que concerne
ao quotidiano dos gaienses. A Comunicação Social gaiense tem um
papel fundamental no acompanhamento e divulgação das
actividades de VN de Gaia. O Notícias de Gaia tem desempenhado
essa função com muita dignidade. Parabéns pelo vosso 26º
aniversário, mas acima de tudo parabéns por tudo o que têm feito
em prol da sociedade gaiense.

Marco António Costa
Secretário de Estado da Solidariedade e da

Segurança Social

O nome do antigo presidente da
Gaianima foi o escolhido pela câmara para
baptizar o futuro Pavilhão Municipal do Bairro
das Pedras. Depois de ter falecido
subitamente e de ter recebido uma
medalha de mérito, a título póstumo, da
autarquia, o nome de Nelson Cardoso
acaba agora de ficar eternizado numa obra
física do concelho.

Aliás, numa primeira fase o nome do
ex-autarca foi um dos indicados para ficar
associado ao novo Complexo Desportivo
de Valadares. Gorada esta intenção, a
edilidade confere ao próprio a perpetuação
de todo o trabalho de uma vida que sempre
incrementou em nome da causa pública.

Trabalhos duram 12 meses
Numa área de intervenção de 3.200m2

(2.080 dos quais destinados à construção),
este equipamento está orçado em 1.250
milhões de euros e o prazo de execução
adiantado é de 12 meses.

Com dois pisos, o projecto prevê um
recinto desportivo de 44x30m2, destinado
às modalidades de andebol, basquetebol,
voleibol e futsal. Ao todo, quatro são os

Pavilhão das Pedras
eterniza Nelson Cardoso

Projecto tem dois pisos e está destinado à prática de andebol, basquetebol,
voleibol e futsal, contemplando ainda ginásio. Futebol Clube de Gaia será a
colectividade que melhor uso fará da nova estrutura baptizada com o nome
do antigo presidente da Gaianima

balneários, mais dois ginásios, um deles para
aquecimento. Relativamente à zona do público,
está desenhado um átrio principal, recepção e
arrumos, bem como instalações sanitárias,
gabinete de trabalho, posto médico,
arrecadação e central técnica.

Este é o último pavilhão lançado no
município sob a chancela deste executivo
camarário. Aliás, segundo o presidente da
câmara, esta obra só é possível graças aos
financiamentos conseguidos antes da crise
instalada em Portugal.

Tal como acontece em Coimbrões, este
pólo desportivo não será administrado
directamente pela edilidade, mas sim através
do papel da junta de Mafamude, de uma
associação ou mesmo do Futebol Clube de
Gaia, colectividade esta que será o principal
beneficiado com esta estrutura, uma vez que a
que possui no Bairro do Gaia será futuramente
desactivada.

Importa referir que, além do Futebol Clube
de Gaia, o processo de implantação deste
pavilhão no Bairro das Pedras tem como
intenção a utilização do mesmo por parte da
comunidade escolar e da população do núcleo
urbano da cidade.
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junta de freguesia
de mafamude

rua soares dos reis, 1154 | 4400-240 vila nova de gaia
telefone 227 151 090 | fax 227 151 099
emails: presidente@jfmafamude.net

junta.mafamude@clix.pt | secretaria@jfmafamude.net

www.jfmafamude.net

O Desenvolvimento do concelho passa pela participação de todas as forças vivas,
cabendo a cada uma delas uma quota parte de responsabilidade.

Os órgãos de comunicação desempenham um papel fundamental, no
acompanhamento e divulgação das actividades desenvolvidas no concelho.

Saudamos a direcção e todos os colaboradores do Jornal ‘Notícias de Gaia’, pela
passagem do seu 26.º aniversário, desejando os maiores sucessos.

O Presidente da Junta
Fernando Lopes Vieira

26.º aniversário
Mensagens de felicitações

O Mensageiro
Desde sempre, as notícias foram um

extraordinário elo de ligação entre as
comunidades, imprescindível na sua
coesão e crescimento. E também na sua
memória.

A princípio apareceram os cronistas,
qual espécie de jornalistas, contratados para registar a vida e os
feitos dos mais poderosos. Todos nos lembramos de Fernão Lopes
que imortalizou a primeira grande revolução do povo português.

E, ao longo do tempo, os jornais serviram muitas vezes para o
desenvolvimento intelectual do indivíduo. Antes da escolaridade
obrigatória, quantos não aprenderam a ler através dos jornais.

Desde o início do séc. XX que se assistiu ao nascimento de
jornais que influenciaram decisivamente a vida das sociedades.

Também em Portugal, muitos foram os jornais, nacionais,
regionais ou locais que nasceram, viveram e, muitos deles,
desapareceram. A causa normalmente alegada é a inviabilidade
económica, mas  a verdadeira razão é o afastamento das pessoas,
que deixaram de se rever nos conteúdos noticiosos.

O Notícias de Gaia, jornal assumidamente local, festeja 26 anos
de vida. Para quem, como eu, o lê regularmente, tem uma informação
objectiva, isenta e plural. Talvez por isso nunca foi o jornal mais
lido, mas é seguramente um dos mais respeitados. E vem resistindo
tenazmente às vicissitudes económicas.

Por tudo isto, os meus sinceros parabéns e os votos de, pelo
menos, mais 26 anos de actividade. Com a qualidades que nos
habituaram.

José Guilherme Aguiar
Vereador CM Matosinhos

A SUMA felicita o Jornal Notícias de Gaia por estar, há 26
anos, ao serviço da informação de qualidade e da divulgação dos
valores da Região. Que o seu perfil empreendedor continue a
marcar o caminho no futuro, perfil esse partilhado pela SUMA no
seu empenho em traçar novas rotas para a construção de um
Ambiente Melhor.

“Melodias de Sempre”
oferecidas aos amigos

DISTRIBUIDOR DE GÁS

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

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

Maria Rosa Sousa e Silva

O Coral de Gulpilhares ofereceu, na
passada noite de 22 de Outubro, o
inolvidável espectáculo “Melodias de
Sempre” aos amigos que apoiam
financeiramente as suas actividades
culturais. No final do espectáculo, o
presidente do Coral, Valentim Machado,
referiu a importância da luta contra a fusão
da freguesia de Gulpilhares.

Perante uma assistência de mais de
300 pessoas, desfilaram elementos do
Coral de Gulpilhares que interpretaram
várias canções de há mais de 50 anos, mas

popular “Ó meu S. João Bonito”.
No final, o presidente da direcção

agradeceu todo o apoio da assistência e
salientou a presença dum casal Gulpilharense
que se deslocou propositadamente de
Marinhais – Santarém, para assistir ao
espectáculo.

Sublinhou ainda a preocupação destes
conterrâneos com a nova Reforma
Administrativa, afirmando que caso fosse
necessário estariam presentes para lutar con-
tra a fusão da freguesia de Gulpilhares.

Valentim Machado afirmou ainda que o
presidente da câmara Gaia, Luís Filipe
Menezes, que “tantas páginas bonitas escreveu
no Livro de Vila Nova da Gaia, se prepara, no
final do seu mandato, para acrescentar uma
página bem negra ao pretender ir para além do
que o Governo preconiza na Reforma
Administrativa que está a incrementar”.
“Gulpilhares tem identidade própria de há
muitos séculos, mesmo antes da
Nacionalidade, e o seu povo não se deixará
levar por aventureirismos de ocasião”, rematou.
A plateia aplaudiu de pé muito ruidosamente.

bem vivas na nossa
memória, como “Aldeia da
Roupa Branca”, “Olhos
Castanhos”, “Cartas de
Amor”, “Maria Papoila”, etc.
Mas o auge do sarau
chegou com a sempre
jovem e artista consagrada
ROSITA que deliciou o
público com “Figueira da
Foz”, “Ó Zé”, “Tenho um
Amor em Viana” e a marcha
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FABRICAMOS

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

EXECUTAMOS

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

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

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

JAYME DA COSTA
Mecânica e Electricidade, S.A.

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

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

26.º aniversário
Mensagens de felicitações

O Executivo da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro saúda
o Jornal Noticias de Gaia, pela passagem do seu 26º aniversário,

Desejando as maiores felicidades e que continue um percurso
de engrandecimento e de valorização da imprensa escrita regional,
para o qual tanto tem contribuído.

O Presidente da Junta,
Dário Silva

Nesta ocasião, cumpre-me louvar os 26
anos do "Notícias de Gaia". Faço-o com
satisfação, numa altura de conjuntura difícil,
mas que não deve ser entrave a que a voz
dos agentes do concelho não continue a
fazer-se ouvir.

A imprensa regional tem um papel
determinante na divulgação dos intervenientes locais: falo do pujante
movimento associativo, do tecido empresarial, dos cidadãos de
mérito, das propostas da classe política. Deste modo promove a
boa informação dos cidadãos, possibilitando que os mesmos
possam representar uma massa crítica consciente e sensata.

Desejo um feliz aniversário ao "Notícias de Gaia", fazendo
votos para que o projecto continue a evoluir nos próximos anos.
Com pluralismo, com rigor, respeitando-se as ideologias. É esse o
caminho.

Luís Filipe Menezes
Presidente da CM Gaia

Apesar de termos falhado a data não queríamos deixar de dar
os Parabéns ao Notícias de Gaia e desejar continuação de muito
sucesso e muitos anos de vida.

Com os melhores cumprimentos,
Joana Martins

Zoo Santo Inácio

SIM ou SOPAS
Mais de 300 pessoas, na noite de 14 de Outubro, disseram Sim às Sopas
confeccionadas por quatro instituições e um restaurante, na freguesia de
Perosinho

Av. S. Salvador, 233 – Vendas de Grijó – 4415-943 Seixezelo
 t. 227 640 009 f. 227 648 084

farmácia gonçalves

Directora Técnica:
DRA. LAURINDA ROSÁRIO

ARAÚJO OLIVEIRA CORREIA

* especialidades farmacêuticas *
* secção de ortopedia - cintas *

* perfumaria *

O caldo verde, de nabos
ou de abóbora, e as sopas à
lavrador e de legumes foram
pratos fortes, a que se
aliaram os petiscos confec-
cionados pelo Rancho.

Sensibilizar a população
para a aquisição de hábitos
de alimentação saudável e
apoiar o Centro Social

ao Centro Social, e es
arrecadou-se a verba de
547,71 euros, enquanto que
a venda de petiscos e
bebidas reverte para o
Rancho.

Após as sopas e petiscos
subiu ao palco, no salão do
Rancho, "O Barco do Amor",
espectáculo musical
concebido e produzido pela
Associação Recreativa.

A acção desenvolve-se
num barco de cruzeiro onde
em diferentes ambientes, do
convés ao bar, do ginásio ao
salão de baile, as danças e
canções fascinaram o
público.

Os quadros de humor,
com referência à situação
económico-financeira do
país, despoletaram
gargalhada geral.

Uma sopa, um petisco e
um grande espectáculo, a
preços verdadeiramente "low
cost".

Melhor e mais barato será
difícil encontrar programa
assim na região.

No dia seguinte e num
comentário, com pitada de
humor, um freguês afirmou
que não gostou do Sim ou
Sopas, apenas porque só se
realiza uma vez por ano!

Agradecimentos ao
Restaurante Luar da Noite,
Pingo Doce, Padaria Ro-
mana e a todas as pessoas
que ofereceram géneros
alimentares.

Deram corpo ao evento a
Junta de Freguesia, o
Rancho, a A.R.P., o Centro
Social e as Escolas de
Perosinho.

P a r o q u i a l
da fregue-
sia, foram os
ob jec t i vos
definidos e
atingidos, na
quarta edi-
ção deste
evento.

A receita
da venda
das sopas e
sobremesas
dest ina-se
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26.º aniversário
Mensagens de felicitações

Parabéns pela passagem do 26º  aniversário
Viva a liberdade de imprensa
Selo primeiro do J.N.G

 Ademar Costa

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia deseja um
Feliz Aniversário ao jornal Notícias de Gaia por ser um órgão de
comunicação social de excelência no município gaiense.

O Notícias de Gaia tem presenteado todos os leitores com
notícias e reportagens que contribuem para o conhecimento geral
e informação de todos os cidadãos. Nesse sentido, a Misericórdia
de Gaia faz votos de que continuem o notável trabalho que têm
desenvolvido pleno de sucesso.

O Provedor da Misericórdia de Gaia
Joaquim de Lima Moreira Vaz

Muitos parabéns pelo aniversário. Espero que o futuro seja
reflexo do vosso esforço!

Paulo Pintassilgo

Muitos parabens. Paula Costa

PARABÉNS e muito sucesso para o futuro. Lúcia Pereira

Parabéns ao Notícias De Gaia Jornal na pessoa do Seu Direc-
tor e Corpo Redactorial...Longa Vida ao serviço de Gaia e dos
Gaienses! Cumpts Nuno Aldeia

O Jornal Notícias de Gaia tem granjeado ao longo dos 26 anos
de vida credibilidade e admiração, devido à independência e ao
rigor com que trata os assuntos que aborda nas suas páginas.

Pela passagem de mais um aniversário felicito a sua direção,
os seus colaborantes, os seus anunciantes mas, sobretudo, os
seus inúmeros leitores, afinal a razão primeira e última pela qual o
podemos apreciar.

Muitos anos de vida!
Filinto Lima, diretor do Agrupamento de Escolas dr.

Costa Matos

Muitos parabéns e que este aniversário seja o acumular de
muitos dando as noticias verdadeiras aos seus munícipes, dar a
conhecer eventos de toda a espécie, porque por parte da GAIANIMA
há pouca divulgação daquilo que existe de interesse na cidade.
Gosto dela e não foi, por acaso que após uma vivência de 33 anos
na cidade do Porto regressei à cidade que me viu crescer, estudar
e me viu sair para casar. Ana Dias

Desculpem pelo atraso, mas quero desejar-vos Muitos
Parabéns e muitos anos com a mesma dedicação de sempre.

PARABÉNS!!!
Carla Brazão

Metro já rola em
Santo Ovídio

Finalmente. A Linha
Amarela (D) já chega a Santo
Ovídio. Mesmo sem
inauguração oficial, muitos
foram os gaienses que se
deslocaram ao local. Para
além da extensão da linha,
que terminava junto à
Fundação Couto, este dia
marca o fim da confusão de
trânsito que se instalara há
meses, perto da rotunda e
ruas adjacentes. A segunda
fase está congelada e sem
data para avançar.

Recorde-se que a
Secretaria de Estado dos
Transportes mandou a Metro
do Porto cancelar a
inauguração, numa acção de
contenção de custos. Ainda
assim, o presidente da
câmara de Gaia deslocou-se
ao local, numa visita
simbólica, mas compreende
e concorda com a decisão do
Governo. Menezes considera
uma decisão “adequada à
época de austeridade em
que vivemos, nomeada-
mente quando estão em
causa investimentos cuja
conceptualização foi ma-
rcada por excessos
despesistas”.

O autarca aproveitou a
visita e teceu algumas
criticas, nomeadamente à
Metro do Porto. má gestão"
da Metro do Porto, afirmando
que é o único autarca que
está "de mãos lavadas". E
explica: “Nunca pertenci à
administração do Metro. Sou

o único autarca da Área
Metropolitana do Porto que
tem as mãos lavadas nos
custos do Metro. Agora,
houve lá muitos que
estiveram como presidentes,
como gestores, que têm
fama de grandes gestores, e
os resultados estão à vista”.
Ou seja: “quase uma década
de muito pouca responsa-
bilidade, de má gestão, de
obras sumptuárias, de
estações enterradas onde
deviam ser desenterradas,
de mármore onde devia ser
granito, de um custo de 33
milhões de euros por
quilómetro de um equipa-
mento que deveria ter
custado sete ou oito milhões
por quilómetro".

Menezes salienta ainda
que "o erro esteve na mega-
lomania de querer fazer
coisas muito caras", em vez
de, com menos custos, servir
mais populações, como as
de Vila d'Este, Aldoar e
Paranhos”.

Curiosamente, o ex
número dois da câmara de
Gaia, Marco António Costa,
revelou estar “muito contente,
e feliz, com a concretização
desta obra, até porque
contribuí, e muito, para o êxito
da mesma, tanto como
administrador da Metro como
vice-presidente da câmara.
Esta nova estação vai
contribuir, e muito, para o
bem estar dos gaienses”.

A empreitada envolveu a
construção da primeira
estação subterrânea de
Metro em Vila Nova de Gaia e
decorreu ao longo dos
últimos meses, entrando
agora em funcionamento.
Hoje abre ainda a exploração
comercial da estação que
reestruturou toda a zona
circundante à rotunda de
Santo Ovídio. A nova estação
passa agora a ser o términos
Sul da Linha Amarela,
ligando o centro de Gaia ao
coração da cidade do Porto
em apenas 10 minutos.
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O Executivo da Junta de Freguesia de Oliveira
do Douro saúda o Jornal Noticias de Gaia, pela

passagem do seu 26º aniversário,
Desejando as maiores felicidades e que con-

tinue um percurso de engrandecimento e de
valorização da imprensa escrita regional, para o

qual tanto tem contribuído.

O Presidente da Junta,
Dário Silva

Rua D. Maria da Costa Basto, 525
4430-381 VILA NOVA DE GAIA

Tlf: 227 860 680
Fax: 227 860 689

www.jfodouro.com
E-mail: jfo.douro@mail.telepac.pt

José Soares P. Magalhães
revendedor de gás bp

Entregas ao domicílio

Fax: 22 081 45 25
Tel: 22 712 28 08
Tlm: 93 328 32 41

Email: jmagalhaesgasbp@gmail.com
Rua do Outeiro, 114
4405-890 VILAR DO PARAÍSO

"Casa Portuguesa"
O município de vai abrir as portas da "Casa Portuguesa", a mais recente

campanha de sensibilização ambiental desenvolvida pela autarquia e pela
SUMA. O mote - "Numa Casa Portuguesa fica bem, Cidadania sobre a
Mesa" - apela às boas práticas ambientais como mais um elemento
imprescindível que deve figurar em todos os lares.

Novo Aterro já tem Declaração
de Impacte Ambiental

Decorrido o
processo de Avaliação
de Impacte Ambiental do
projecto do Novo Aterro
da SULDOURO, o secre-
tário de Estado do Am-
biente e do Ordenamento
do Território emitiu a
respectiva Declaração de
Impacte Ambiental (DIA)
favorável condicionada à
Alternativa B, correspon-
dente à localização em
C a n e d o / S o b r e d a ,
culminando assim o procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental da
responsabilidade da Agência Portuguesa
do Ambiente.

Consciente da importância do projecto
para a qualidade de vida dos concelhos
de Gaia e Santa Maria da Feira, e da
absoluta necessidade da boa integração
no meio envolvente e na comunidade, a
Suldouro assume a concepção,
construção e exploração de um projecto
que utiliza as melhores tecnologias
disponíveis, incorporando todas as
condicionantes e medidas minimizadoras
e compensatórias definidas na DIA.

O presidente do Conselho de
Administração assume que "o
compromisso da SULDOURO é o de dar
continuidade à sua política de clareza e
transparência com que tem conduzido este
processo e assegurar elevados níveis de
exigência, responsabilidade e qualidade na
construção e exploração do novo aterro,
reiterando o seu empenhamento numa
atitude de total disponibilidade para o
esclarecimento, diálogo e colaboração com
todos os envolvidos no processo,
comunidade, autarcas e entidades
oficiais."

Ainda segundo Nuno Pinto, "inicia-se
agora a exigente tarefa de concretizar o
projecto do novo aterro da Suldouro num
prazo compaginável com a vida útil

remanescente do actual aterro de
Sermonde."

Visita do Secretário de Estado
do Ambiente ao aterro

Durante a tarde do dia 19 de Outubro,
e alguns dias após a assinatura da DIA
para o novo aterro da SULDOURO, o
secretário de Estado do Ambiente, Pedro
Afonso de Paulo, teve oportunidade de se
inteirar sobre as características e
funcionamento do aterro de Sermonde e
referiu, a este propósito, que "o bom
trabalho realizado pela Suldouro é um bom
exemplo para todos do resultado das
Políticas Públicas na área do ambiente e
em particular do tratamento e valorização
de resíduos".

De acordo com Nuno Pinto, que
acompanhou a visita deste governante, "foi
uma excelente oportunidade de evidenciar
as boas práticas em uso na instalação de
Sermonde e que vão ser replicadas no
novo aterro".

O novo equipamento deverá entrar em
actividade durante o ano de 2013, não
sendo ainda possível precisar a data, por
não ter ainda ocorrido a adjudicação da
obra. Para o secretário de Estado, "o novo
aterro é uma necessidade e a população
de Canedo saberá dar valor a este
investimento que será feito naquela
freguesia".

noticias de gaia jornal

Esta acção, que terá como público-alvo alunos de 1.º ciclo do Ensino
Básico, associa, a cada uma das divisões da casa, rotinas e práticas que
podem ser facilmente implantadas por todos os membros da família, e que
garantem uma adequada gestão e salvaguarda dos recursos naturais, como
a energia, as matérias-primas e a água, bem como dos recursos financeiros.

Pretende-se, desta forma, que cada família seja uma referência para os
seus e para outros núcleos familiares, e que promova a transmissão de
atitudes pró--ambientais e de gestão sustentável dos resíduos, reflectindo-
se esses princípios também fora de portas, no exercício da cidadania como
aspecto fundamental para a salvaguarda da urbanidade. Rotinas como
Reduzir, Reutilizar e Reciclar são também veiculadas como essenciais para
garantir um presente e um futuro sustentáveis para as gerações actuais e
futuras.
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rua antónio ferreira braga júnior | 4400-364 vn gaia
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www.j-f.org/canidelo | email: canidelo@j-f.org
jardim infantil 227 724 004

parque campismo 227 810 500

Freguesia de Canidelo

Rua Manuel Alves Moreira, 259-263
(VL 12 à rotunda) - Vilar do Paraíso

4405-520 V. N. Gaia
Telefone: 227 130 771

Fax: 227 125 371
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26.º aniversário
Mensagens de felicitações

Bom dia a toda a equipa do Notícias de Gaia.
Hoje somos nós que vos damos uma boa notícia.
Preparamos uma pequena mas, pensamos, significativa

informação e presente para vocês!
O portal www.aguaonline.net, desde Outubro de 2008 até

este momento, conta com mais de 323 000 visitantes. Já foi criado
um lugar especial para todos os que nos auxiliam na divulgação do
nosso Programa Integrado de Educação Ambiental:

PROJETO "MIL ESCOLAS" NOS MEDIA:
HTTP://WWW.AGUAONLINE.NET/GCA/?ID=386
Informação sobre Notícias de Gaia: http://www.aguaonline.net/fotos/editor2/

3_noticias_addp_piea_de_17.02.11_j._noticias_de_gaia_eb_canidelo_17_02_jlr.pdf
Esperamos, assim, também a ajudar a divulgar este V/ projeto,

junto de todos aqueles que nos visitam, nomeadamente uma
comunidade escolar cada vez mais atenta ao ambiente que nos
rodeia, numa parceria que sabemos todos é importante para fazer
um Mundo melhor.

Temos a certeza que vamos continuar, em conjunto, a dar
continuidade ao projeto já encetado e que desejamos a continuação
por bons e longos anos.

Com 1 abraço amigo, João Luís Roseira
Área de Apoio Comunicação e Educação Ambiental

DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, O NOSSO "NOTÍCIAS DE GAIA"
- UM DOS MAIS PRESTIGIADOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DO NOSSO CONCELHO - COMPLETA MAIS UM
ANIVERSÁRIO DA SUA EXISTÊNCIA AO SERVIÇO DE VILA NOVA
DE GAIA E DAS SUAS GENTES - BEM HAJA E VOTOS SINCEROS
DE QUE 0 26.º ANIVERSÁRIO - O 1.º DO APÓS "BODAS DE PRATA"
- SE PROLONGUE, COM A MESMA FORÇA E O MESMO
ENTUSIASMO, RUMO ÀS "BODAS DE CORAL" (35 ANOS). SÃO
OS CORDIAIS DESEJOS DE UM GAIENSE DE BOA FÉ. PARABÉNS
DO TAMANHO DO "NG" E, TAMBÉM, DO NOSSO CONCELHO QUE
SÃO ENORMES…

JOSÉ DUARTE AMARAL
(COLABORADOR)

Parabéns à Douro Gaia Sport Club
Foi bem perto do local onde

está a ser construída a nova Ma-
rina de Gaia que a direcção do
Douro Gaia Sport Club celebrou o
primeiro ano de existência. João
Cardoso, presidente da
instituição, reuniu perto de 70
associados numa acção de
demonstração da vitalidade do
clube e da renovação do espírito
de amizade que norteou a criação
da colectividade.

Com uma história ainda
recente, o Douro Gaia tem várias
actividades, entre elas o
mergulho, a náutica (envolvendo
por exemplo os passeios de
barco e a canoagem), a pesca
embarcada e a vela.

O próximo passo é a sede.
Um desejo que poderá ser
concretizado nos próximos
meses. Pelo menos o clube conta
agora com o empenhamento do
vereador do Desporto, Mário
Fontemanha, e o presidente da
Assembleia Municipal de Gaia,
presentes no jantar de
comemoração. Desde o primeiro
dia que a Douro Gaia Sport Club
tem um espaço provisório na
Junta de Freguesia de Canidelo.

Mas não só. Dentro de alguns
meses, o Douro Gaia vai preparar
uma mostra com artigos de pesca
desportiva, náutica e vela. Aliás,
pretende, em 2013, organizar o
campeonato do mundo,

envolvendo cerca de 30 países.
A Douro Gaia Sport Club tem

várias finalidades,
nomeadamente, desenvolver nos
associados o gosto pelos
desportos náuticos, de recreio e
de competição, adoptando todas
as iniciativas para a melhor
execução dos seus fins. Procura
fomentar actividades de vela,
náutica, pesca desportiva,
mergulho amador e outros que
vierem a ser criados; fomentar a
organização, sempre que
possível, de eventos náuticos;
participar em provas desportivas
por intermédio dos seus
associados, autorizando estes a
representar a Douro Gaia Sport
Club; e fomentar o estreitamento

de relações com organismos
congéneres nacionais e
internacionais, promovendo a
realização de conferências e
sessões de estudo sobre
assuntos do mar.

Antes mesmo de cantar os
parabéns, João Cardoso e Mário
Fontemanha entregaram um
pequeno troféu ao pescador
Pedro Ferreira. O atleta competiu
pela primeira vez no Campeonato
Nacional de Pesca de Barco
Ancorado 3.ª Divisão Norte e
alcançou logo o primeiro lugar.
Com este feito, Pedro Ferreira
consegue subir à 2.ª Divisão
Norte. "Tem agora dois anos para
se tornar campeão do mundo",
exortou João Cardoso.
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26.º
aniversário

Mensagens de
felicitações

A luta que, acredito, têm sido
estes 26 anos de um jornal de
referência do norte do País, dentro
do 3.º maior concelho nacional,
nas circunstâncias extremamente
adversas que sempre têm
acompanhado a imprensa re-
gional, particularmente em tempos
conturbados como os últimos
anos, toda essa luta merece que
todos os nortenhos e em particu-
lar os gaienses, sintam orgulho
por ter na sua cidade um jornal
como tem sido o NOTICIAS DE
GAIA.

Muitos parabéns pelo 26.º
aniversário, mas também pela
persistência e sacrifício que têm
feito para manter vivo o nome que
ostentam.

Hermínio Moreira

No momento em que o NG
comemora os seus 26 anos de
existência, cumprimento toda a
equipa pela competência e pelo
empenho que dedica a cada
edição, fazendo deste jornal uma
referência da imprensa escrita
gaiense.

Nesta data de aniversario,
desejo que o NG continue por
muitos e bons anos, sempre com
a coragem e com a irreverência
que o caracteriza!"

 Abraço,
Pedro Neves de Sousa
Lider da bancada do

PSD na AM de Vila Nova de
Gaia

Muitos parabéns e a
continuação do sucesso
alcançado até à data em prol de
todos os Gaienses.  João
Valente

A obra do Centro Multimédia Gran
Cruz, ou Espaço Porto Cruz, foi visitada
pelo presidente da câmara de Gaia, no
âmbito de um périplo às empreitadas em
curso previstas no Master Plan do Centro
Histórico, cujo objectivo final é reaproveitar
e reabilitar o património imobilizado das
Caves de Vinho do Porto.

Trata-se de um investimento de
iniciativa privada, na ordem de seis
milhões de euros, que Luís Filipe Menezes
aponta como um exemplo da "dinâmica
instalada no Centro Histórico de Gaia que
será acelerada com a conclusão da Via
Circular".

Esta via preconiza um conjunto de três
obras, que correspondem a um
investimento global de cinco milhões de
euros, comparticipados pelos fundos
comuitários do QREN - Quadro de
Referência Estratégica Nacional. Via
Panorâmica e requalificação da VL8,
ligação da VL8 à Via Rosa Mota, ligação
da Via Rosa Mota à Rua do General
Torres, e respectiva requalificação,
constituem o conjunto de novas artérias
do anel interno do IC23 que vão promover
a mobilidade do Centro Histórico e
aumentar a circulação de transportes de
pessoas e bens.

O autarca anunciou ainda, no que
respeita à requalificação da Via Edgar
Cardoso, que a Rotunda das Devesas
será valorizada com diversos elementos
simbólicos associados à história do Vinho
do Porto, designadamente um barco
rabelo e bandeiras de todas as marcas
registadas em Gaia.

Com inauguração prevista para a
Páscoa do próximo ano, o Centro
Multimédia Gran Cruz será "mais um ponto
de atracção muito importante para o
Centro Histórico ", garante Filipe Menezes.
Especialmente,  na Rua Guilherme

Centro Histórico de Gaia atrai
mais investimento privado

Gomes Fernandes onde estão em
curso outros investimentos que se
inserem no esforço de grupos
ligados ao Vinho do Porto, a exemplo
do dinamismo económico da
Taylor's, na construção do Yeatman
Hotel, ou da Sminghton,
relativamente aos equipamentos de
restauração na Rua Rei Ramiro.

O Centro Multimédia Gran Cruz é
uma proposta arrojada que pretende
marcar um tempo e um espaço com
uma imagem forte, segundo os
responsáveis da Gran Cruz. Trata-se
de um espaço informativo, expositivo

e de lazer, destinado a atrair a atenção
de públicos mais jovens, mas
também oferecer aos visitantes das
Caves de Gaia uma perspectiva
diferenciada do "mundo" do Vinho do
Porto, transmitindo uma imagem
mais jovem e inovadora, associada
à criatividade portuguesa nos
domínios da moda, da arte e da
gastronomia, capaz de promover a
marca Cruz à volta dos valores de
modernidade e de inovação, numa
viagem de experiências
multissensoriais, iniciática,
pedagógica e lúdica.
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R. do Monte, 474 - 4405-812 Vilar do Paraíso
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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

Av. 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

Sofia Martins Sousa
Advogada

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

26.º aniversário
Mensagens de

felicitações
Embora não resida no concelho de

Vila Nova de Gaia, tenho seguido com
a atenção possível a atividade do
Notícias de Gaia. Quando pronuncio ou
escrevo este nome é, não sei explicar
bem porquê, como estivesse a
pronunciar ou a escrever qualquer
coisa que me merece muita admiração
e respeito.

Foi talvez um respeito conseguido
à custa de muito profissionalismo, que
me levou a interiorizá-lo e a registá-lo
paulativamente no meu subconsciente.

Quando eu tinha 26 anos, era já um
adulto feito, mas lembro-me que ainda
não tinha desistido de ser criança.

Espero e desejo que o Notícias de
Gaia até chegar à minha idade, vá
aproveitando estes 35 anos que faltam,
para continuar a ser criança.

Parabéns sentidos, a todos vós.
Óscar Amorim

Oliveira de Azeméis

Deixo aqui os meus parabéns a
toda a equipa de do "Notícias de Gaia",
os que foram e os que estão e que são
responsáveis pela proeza de manter
no mercado um jornal, durante tantos
anos! So com a qualidade, reconhecida
pelos leitores, se consegue comemorar
tal acontecimento. Os votos de
continuação de bom trabalho,

Fátima Nascimento

REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

Todos os caminhos iam dar a
Valadares, no ultimo sábado. O ponto
de chegada estava bem marcado: a
escola secundária de Valadares. Ou
melhor, a secundária dr. Joaquim
Gomes Ferreira Alves.

Uma vez mais, o facebook foi o
meio que conduziu a um grande
aglomerado. Uma manifestação,
mas desta vez pacífica e que tinha
como objectivo recordar. Perto de 250
ex-alunos regressaram à escola. Um
almoço de confraternização e de
partilha que envolveu várias
gerações. Mais gordos, menos
magros, mais ou menos carecas,
menos ou mais rugas de expressão.
O curioso foi o frenesim que se viveu
durante toda a tarde.

Este encontro foi potenciado por
dois antigos alunos, Nuno Mota
Soares e Rafael  Freitas, que não
quiseram o rótulo de organizadores,
mas que foram garantindo que tudo
corria dentro das expectativas. Já o

Recordações estudantis
em Valadares

director da escola, o professor Álvaro
Santos, foi desfilando e conversando
com os presentes, mostrando-se um
pouco incrédulo com a adesão de
tantas pessoas a um encontro
marcado online. Após o almoço,
calcorreou a nova escola, exibindo-a
aos que também por lá passaram em
tempos mais remotos.

Dois pormenores curiosos. O do
autocolante identificativo e o da
lembrança. Tal como nos filmes
americanos, os ex-alunos trajavam
um autocolante com o respectivo
nome. E que, no final, deu muito jeito
para reconhecer algumas caras de
antigos colegas. E depois a
lembrança. Quase todos os
presentes compraram a caneta que
serve para marcar o dia. Azul, com a
inscrição 'I Encontro de Antigos
Alunos da Escola Secundária Dr.
Joaquim Gomes Ferreira Alves’. Nos
próximos tempos, os ex-alunos irão
exibi-la e utilizá-la ao máximo, na

expectativa de encontrar algum
'parceiro' das lides escolares. Duas
ideias que agradaram os presentes.

O dia terminou com alguns
discursos e momentos de
descontracção e gargalhadas com
momentos de humor. E ainda a
certeza que este foi só o primeiro de
muitos encontros semelhantes. Os
alunos são os mesmos, a escola
continua a ser o motivo de encontro.
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Pouco depois das 15h30,
chegava o tão desejado momento
para a comunidade de Vilar do
Paraíso. A inauguração formal do
espaço renovado do Centro Social S.
Pedro. E a comunidade respondeu
ao apelo, marcando presença na
festa.

D. Manuel Clemente, juntamente
com o presidente da junta local,

Preocupações sociais
são prioridade

Freguesia de Vilar do Paraíso
vestiu-se a rigor e marcou
presença na inauguração das
renovadas instalações do
Centro Social S. Pedro.
Menezes e Marco António
reencontram-se em Gaia,
pela primeira vez, após a
saída do numero dois para a
secretaria de Estado da
Solidariedade Social, em
finais de Junho

Descerrar da
lápide do Centro
Social

Elísio Pinto, o secretário de Estado
da Solidariedade Social, Marco
António Costa, e o presidente da
câmara de Gaia descerraram a
lápide que marca o evento.
Curiosamente, o único nome que não
está perpetuado na mesma é o do
autarca gaiense, Luís Filipe Menezes.

O Bispo do Porto benzeu o
reabilitado equipamento e, em
comitiva, foi recebido pelo coro da
instituição vilarense. A música dos
utentes do Centro de Convívio
agradou os convidados, que a esta
altura já se tinham apoderado do
espaço.

Os discursos da praxe é que não
podiam faltar. Mas, antes que o edil
de Vilar tomasse a palavra, deu o
exemplo de como as instituições
devem procurar meios de
sustentabilidade. É que o Centro So-
cial assinou um protocolo com a
TEGOPI (uma empresa local) no valor
de 15 mil euros. Uma permuta que

apenas contribui para o bem estar
de todos os utentes.

Seguiu-se Elísio Pinto.
"Orgulhoso e emocionado" por esta

renovação, mas também pela ajuda
e empenho que todas as
colectividades, instituições e
comunidade em geral mostraram na
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concretização deste projecto. Mas
não ficará por aqui o desempenho
do Centro Social. "Dentro de 30 dias,
este mesmo espaço, estará a servir
perto de 40 refeições diárias",
assegurou o presidente de junta. O
passo seguinte é, naturalmente, a
abertura da valência de Centro de Dia.
Um sonho que poderá estar para
breve. Ainda assim, o autarca fez
questão de salientar ao membro do
Governo que, "no contexto actual e no
futuro que se avizinha, não estamos
em condições de vos pedir nada.
Estamos sim em condições de vos
ajudar". Elísio Pinto quis demarcar
bem a postura que assumiu até
agora, posição essa que privilegiou
a sensibilização da sociedade civil e
o tecido empresarial para concretizar

vilarenses). Este apoio assume as
valências de higiene do utente e do
espaço onde se encontra, lavagem
de roupa e refeições.

Menezes quer Marco
António para o suceder
"Estamos todos à espera que

resolva os problemas que tem lá a
resolver em Lisboa e venha para os
bons ares da área metropolitana do
Porto". Ou seja, Menezes continua a
apostar em Marco António Costa para
liderar a candidatura à câmara mu-
nicipal de Gaia, em 2013.

No início deste ano, o actual
presidente já havia mostrado o
mesmo desejo de ver o número dois
a sucede-lo.

Apesar da realidade ter sofrido
algumas alterações, com a
integração de Marco António no ac-
tual Governo - como secretário de
Estado da Solidariedade Social -,
Filipe Menezes espera que, dentro de
dois anos, a situação do país permita
"libertar alguns políticos". E em tom
de brincadeira, foi ressalvando que o
secretário de Estado estava vestido
formalmente, como um "futuro
presidente da câmara de Gaia",
enquanto que o vestuário informal

pedra do Lar Residencial da Rasa,
da Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Men-
tal.

Este lar representa um
investimento de 1,9 milhões de eu-
ros, financiado pelo POPH -
Programa Operacional do Potencial
Humano, e vai criar mais 12
respostas de atendimento a que se
associa outra resposta social: um
novo Centro de Actividades
Ocupacionais (CAO), em Canidelo,
para 60 jovens com deficiência men-
tal. O novo equipamento vai criar 30
postos de trabalho.

Governo precisa das IPSS's
para combater exclusão

social
"O Governo sozinho, as

instituições públicas sozinhas não
conseguem resolver o problema so-
cial do país", afirmou o secretário de
Estado da Solidariedade Social, du-
rante a passagem por Gaia. E por
isso, Marco António Costa pede ajuda
à sociedade civil. E explica: "para
além da sustentabilidade das
instituições sociais, são importantes
valores como a proximidade, o
voluntariado e as parcerias, quer
através de mecanismos do poder lo-
cal, quer através dos apoios do
Governo. Nós queremos criar
soluções para a situação de enorme
gravidade que antevemos para os
portugueses. Por isso, precisamos
de ajuda. O Governo pede ajuda à
sociedade civil para combater os
fenómenos de exclusão social que
se aproximam".

O social-democrata salientou que
o Governo colocou no Orçamento do
Estado, "pela primeira vez", uma
verba destinada a um plano de
emergência social. Ao todo, "são 200
milhões de euros que são colocados
no plano e procuraremos com esta
verba e outras medidas fazer chegar
o apoio junto dos portugueses que
mais carecem".         Tânia Tavares

Protocolo com a TEGOPI

Coro do Centro Social

1.ª pedra do
Lar da
APPACDM

algumas obras, deixando de lado a
subsidiação camarária e até do
Estado.

Marco António Costa agradeceu.
Não só o facto de não pedirem mais,
mas, acima de tudo, pela ajuda que
estas instituições prestam à
comunidade em que se inserem,
encetando um trabalho que seria de
responsabilidade do Governo.

"É uma honra muito grande voltar

à minha terra, voltar aos meus
amigos e ver esta obra de uma
comunidade", enalteceu o ex-numero
dois da câmara de Gaia, que só é
possível porque Elísio Pinto é "um
homem que sabe o que pode colher,
porque cultiva esta gestão de
proximidade".

Seguiram-se as palavras de
Filipe Menezes e do Bispo do Porto,
escutadas por uma sala repleta de
gaienses.

A inauguração acabou com a
actuação da Academia de Música de
Vilar do Paraíso.

De salientar que estas obras
incidiram sobretudo na estabilidade
e segurança do próprio edifício, um
investimento que rondou os 135 mil
euros. A requalificação acontece após

candidatura ao programa Mases
(Medidas de Apoio à Segurança dos
Equipamentos Sociais), que
assegurou metade do investimento.
O restante foi pago pela própria
instituição vilarense.

O Centro Social de S. Pedro de
Vilar do Paraíso abriu as portas em
Setembro de 2000 e alberga as
valências de Centro de Convívio (com
20 utentes) e Apoio Domiciliário (18 que usava é semelhante a um

"presidente de câmara de partida,
de viagem".

Com a primeira visita de Marco
António Costa ao município,
enquanto membro do Governo,
ficou também esclarecida e
reiterada a vontade de Menezes
quanto ao sucessor social-
democrata. Aparentemente, tudo
permanece igual. O desejo
mantém-se. Caberá ao Governo
e ao próprio Marco António cumprir
a vontade de Menezes e dar
continuidade a uma era social
democrata que marca a cidade
desde 1998.

Durante a manhã, os dois
intervenientes já tinham estado
juntos no lançamento da primeira
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Perante a crispação social levantada pela tão
propagada crise financeira mundial, o panorama que se
vive no país é preocupante e as pessoas vivem
enclausuradas nas preocupações do presente. Assim
sendo, para combater esta realidade, o Notícias de Gaia
procurou no concelho algo que pudesse dar resposta a
esta situação e que levasse os gaienses a esquecer os
momentos mais sensíveis. Posto isto, foi por nós
encontrado um espaço onde todos podem passar horas
de divertimento colectivo e deixar os dias de apatia que
dedicam a ficarem fechados, sozinhos, dentro de casa.
Este espaço chama-se Gente Gira.

Situado na freguesia de Canelas, concretamente na
Rua da Mina, o Gente Gira consegue, há sete anos, reunir
um leque de ofertas que servem de escape e que dão
colorido à familiaridade e cumplicidade que se defende
para uma sociedade melhor.

A música de baile serve de mote, o excelente
atendimento é um extra, o simpático espaço físico (cerca
de 1000m2 de salão, entre os quais perto de 250m2 de
pista, mais 1000m2 de espaço exterior ajardinado e
iluminado, parque de estacionamento, cozinha industrial
equipada e serviço snack-bar no futuro, bem como outra
sala para cerca de 100 pessoas) são reais mais-valias.
Para melhor conhecer este local, fomos ouvir, na primeira

Dancetaria Gente Gira

Ambiente familiar de excelência

A música de baile serve de mote, o
excelente atendimento é um extra, o
simpático espaço físico - cerca de
1000m2 de salão, entre os quais perto de
250m2 de pista, mais 1000m2 de espaço
exterior ajardinado e iluminado, parque
de estacionamento, cozinha industrial
equipada e serviço snack-bar no futuro,
bem como outra sala para cerca de 100
pessoas - são as reais mais-valias a
conhecer na Dancetaria Gente Gira

pessoa, o mentor de todo este projecto.
"Ultrapassado o desenvolvimento natural da

implantação, conseguimos obter e manter no Gente Gira
um ambiente familiar; o equilíbrio é a mais-valia que esta
casa ganhou. Aqui temos clientes de todas as classe:
baixa, média e alta. Os nossos preços são apelativos e
baixos. A faixa etária é acima da média, mas também vem
muita juventude. Fazemos baptizados, festas temáticas e
cedemos o espaço para outros fins, como congressos
(fizemos para a GNR e para uma festa de funcionários da
câmara), mas apenas e sempre num dia que não afecte o
funcionamento normal da casa, bem como as pessoas e
clientes habituais", regista Octávio Paulo.

"Nós próprios também fazemos o trabalho de cater-
ing. Mas se se pretende só o espaço, também se ajusta a
cedência ao interesse do cliente, como alugar apenas o
jardim numa tarde de Verão. Isto já aconteceu porque a
entrada é independente. Até aconteceu que o ambiente
familiar se manteve e os clientes acabaram por se misturar,
numa excelente boa disposição e companheirismo",
complementa.

Experiência de vida e música de baile

Aos 52 anos, 40 dos quais dedicados ao ramo da
hotelaria, o responsável do Gente Gira sabe o que é ter
de lutar para sobreviver. Aos 11 anos veio de Baião para
trabalhar, em Miramar, na restauração e por aqui ficou até
aos dias de hoje. Só a persistência e amor à causa fizeram
com que chegasse onde está hoje. "A nossa linha é a
música de baile e de dança de salão que não pára. Temos
música ao vivo e um conjunto que muda todas as
semanas. No intervalo das actuações temos um organista
da casa (Juliano Mota) a actuar. Não temos música de
discoteca, pois para satisfazer um ou outro cliente
chegámos a fazer a experiência e isto foi negativo, pois
não é a imagem que queremos; logo isto não foi aprovado.
Aqui a música ao vivo não pára", regista.

No próximo dia 28 de Outubro decorre a festa de
aniversário, com actuações de Paulo Ribeiro, Grupo Ca-
lypso, Diogo Alvarenga (finalista da última edição dos

Ídolos) e Juliano Mota.  É um acto de júbilo que se pretende
assinalar os muitos e bons momentos que pertencem à
história da Gente Gira.

"Fazemos várias festas temáticas e divulgamos
artistas, ajudando-os no crescimento. Alex, Paulo Sérgio,
Juliano Mota, Paulo Jorge, o Pedrito, entre outros, são
exemplos de organistas que demos o primeiro empurrão.
Estiveram connosco noutra casa pequena que tínhamos
e agora continuam. Fazemos a noite do emigrante, do
porco no espeto, o arraial nortenho, o S. João, entre
outros, onde incrementamos apenas uma pequena
alteração ao consumo normal, só para atenuar alguns
gastos", explica Octávio Paulo.

Entre os nove funcionário do Gente Gira encontra-se
a gerente Maria de Jesus, que também tem
responsabilidade na Dancetaria Plazza, em Ovar. Depois
de Octávio Paulo ter confessado que tem a intenção de
abrir mais uma casa do género na cidade do Porto - onde
já teve igual negócio no passado - e que espera não ser
"igual ao que já existe, mas sim algo diferente", Maria de
Jesus deixa o convite: "O Gente Gira não diz por fora o
que é por dentro. Quem não conhece o Gente Gira, em
termos de espaço, organização e serviço, em termos
musicais e divertimento, que venha aqui pelo menos uma
vez ver se o que falamos é ou não verdade. Este é um
espaço muito bonito. Além disto, existe aqui um ambiente
muito familiar. As pessoas podem divertir-se, não é caro e
têm um bom atendimento. Aqui as pessoas sentem-se
bem", conclui.

O Gente Gira está aberto às quartas, sextas-feiras,
sábados e vésperas de feriados à noite, bem como às
quintas-feiras, domingos e feriados à tarde, e as reservas
podem ser feitas no local ou então pelo telefone
914399831. A crise não é desculpa para deixar de
conhecer esta casa, até porque, por exemplo, as tardes
de quinta-feira valem três euros para senhoras e quatro
para senhores, onde, além da música, o Gente Gira
oferece o lanche. Ficar em casa não necessita de ser a
única opção. Estar com outras pessoas e partilhar os
bons momentos que a vida nos proporciona podem ser a
solução.

MÚSICA AO VIVO
danças de salão

Zona Industrial (Mina) de Canelas (junto ao Instituto Piaget)
Rua da Mina, 531 | 4405-234 CANELAS VNG

Telms. 91 753 22 75 | 91 439 98 31

Horário de
Funcionamento

Quartas, Sextas, Sábados e
Vésperas de Feriados à

NOITE

 Quintas, Domingos e
Feriados à TARDE

Empresas de
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O actual estado social que se vive
em Portugal tem levado muitas
pessoas para o desemprego e tem
atrofiado o normal funcionamento de
muitos sectores de actividade. Tal
como outros, o ramo imobiliário não
foge à regra. Todavia, a máxima de
que com uma crise aparece uma
série de oportunidades deve ser
levada em conta. Para atestar tudo
isto, o Notícias de Gaia esteve à
conversa com uma agência
imobiliária sediada no concelho,
concretamente a Remax Nova,
localizada em Canidelo, que tem
como líder Rui Dias.

"Nos tempos que correm, ou
criamos o nosso negócio ou ficamos
dependentes dos outros. Por
estranho que pareça, a Remax não é
uma empresa mediadora tradicional.
Aqui criamos condições para que as
pessoas possam ter o próprio
negócio imobiliário. Ganham-se
comissões altíssimas (80% e a
agência fica com 20%). O princípio
básico é todos ganharem. Em Portu-
gal existem mais de três mil pessoas
a trabalhar na Remax e em todo o
mundo mais de 140 mil, em mais de
60 países. Temos o melhor vendedor
da Europa e o terceiro do mundo. Por
aqui já se vê a potencialidade da
Remax", regista, lembrando que na
própria agência se atinge,
anualmente, a venda de" 40 ou 50
imóveis".

Sector imobiliário

Rema(x) contra a maré
Para melhor conhecer a
actual realidade do sector
imobiliário e ver que no meio
desta crise económica
internacional ainda surgem
boas oportunidades, nada
melhor do que ouvir, na
pessoa de Rui Dias, a
experiência de uma empresa
com créditos firmados em
Portugal e em todo o mundo

Engenheiro de formação,
Rui Silva, 60 anos de idade,
sabe bem o que é ter de lutar
pela vida, quando surgem
obstáculos inesperados.
Arredado dos créditos
académicos há muitos anos,
até porque se assim não fosse
teria de emigrar, o nosso inter-
locutor encontrou boas
alternativas no nosso país.
Exerceu funções na área
comercial da Placonorte, teve
uma empresa de construção
e há dez anos aderiu ao grupo
Remax, primeiro com a
abertura da agência das
Devesas e, de há cinco anos a
esta parte, com a
representação em Canidelo: a
Remax Nova.

"A Remax faz partilha, ajuda
e sente-se que somos
apoiados; dá as condições
para crescer. A minha principal
função aqui relaciona-se com
os recursos humanos. Na
Remax criam-se empresas;
cada pessoa vem trabalhar

Houve alturas em que se vendeu a
qualquer preço e com todos os
créditos, que muitas vezes nem
tinham muito a ver com o valor do
próprio imóvel, mas sim com outras
necessidades das pessoas. O mais
difícil agora é vender e não comprar,
porque muitas vezes as pessoas
devem mais do que realmente vale o
imóvel", sublinha. E complementa: "A
postura dos bancos tem atrapalhado
porque as pessoas estavam
habituadas às facilidades. Agora há
que trabalhar com dinheiro próprio.
Assim, aqui na Remax temos o
cuidado de analisar e filtrar bem as
pessoas, para não trabalhar com
quem não tem essa capacidade."

Perante isto, surge então a
oportunidade do mercado de
arrendamento. "Nota-se bem que o
arrendamento tem crescido face à

Penafiel, Rui Dias não tem dúvida de
todo o potencial que Gaia apresenta.
É por isso mesmo que todos os dias
recalca o asfalto da A4 para aqui
trabalhar. "Canidelo é uma freguesia
pioneira. Tenho uma boa relação
com o presidente da junta e o orgulho
de o conhecer, até porque tem feito
um trabalho muito meritório.  Aqui há
uma grande diversidade de imóveis,
desde os mais baratos aos mais
caros, desde as zonas mais
humildes às zonas mais ricas e
nobres. Em termos de qualidade,
Canidelo substitui perfeitamente a
zona da Foz no Porto. O concelho de
Gaia é o mais perfeito de todos. É
enorme, tem zonas rural e urbana,
tem rio, tem todas as praias com
bandeiras azuis, tem bom ambiente,
tem acessibilidades, centros
comerciais, parques naturais, está a
nascer uma marina, etc. Não
conheço um concelho tão perfeito
quanto este. Não menosprezando as
outras freguesias, Canidelo acaba
por ser a cereja em cima do bolo,
porque tem tudo o que o concelho
tem no conjunto", vinca.

A terminar, resta dizer que a
Remax tem em atenção a
solidariedade. Por isso, privilegia a
cumplicidade junto de várias
instituições e crianças. "Sendo
assim, a Remax Nova dá apoio à
Cercigaia e à Aldeia SOS. Temos
organizado diversos eventos para
estas instituições e a Remax Portu-
gal já ofereceu 2500 euros
distribuídos pelas duas instituições.
Posso até acrescentar que ambas
estão agora muito mais próximas",
conclui Rui Dias.

com a intenção de criar uma
empresa; por isso, são meus
clientes; e os que têm as casas é
que são clientes deles", explica. E
acrescenta: "Aqui trabalham dez
pessoas e estamos numa fase de
recrutamento. Começam a trabalhar
de forma gratuita e à experiência du-
rante uma semana. As pessoas até
podem trabalhar a partir de casa, pois
têm acesso à rede informática interna
da empresa. Não queremos
vendedores que apenas vendam
casas; queremos é o crescimento
das pessoas e que criem uma rede
de contactos."

A crise não é de agora
Ao contrário do que se possa

pensar, para Rui Dias, hoje, há mais
profissionalismo no sector. "A crise,
se é que existe, não é de agora.

compra. O problema é
que não existe
regulamentação que
possa ajudar. Este
mercado podia crescer
melhor e de forma mais
consentânea, se
houvesse a tal
regulamentação - há
muito prometida pelo
Estado -, pois as
pessoas continuam a
ter medo de arrendar
por não saberem o que
lhes vai acontecer",
exorta Rui Dias.

Potencialidades
de Canidelo
Natural da cidade

do Porto e a residir em

Empresas de
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Se há histórias de perseverança e de
resistir aos muitos momentos complicados
vividos na sociedade portuguesa, a da
Funerária Cristão deve ser tida em conta.
É um exemplo de uma empresa de cariz
familiar, sediada em Santa Marinha, com
créditos firmados no sector e onde se
privilegiam os valores e a proximidade com
a comunidade gaiense.

José Maria Cristão foi o mentor de todo
este projecto. Estamos no auge da II Guerra
Mundial e corre o ano de 1940, altura em
que o mundo se depara com uma das
principais transformações sociais e que
Portugal não foge à regra. Em 1974, outro
ano de supra importância e de revolução
política nacional, a gestão do negócio
passa para o filho António Cristão, que
tudo faz para alargar e preservar o bom-
nome da empresa. Três anos volvidos,
este cria a Funerária de Avintes e, em 1990,
nasce a Funerária de Paços de Brandão.
Três pólos que acabam por formar o Grupo
Casa Cristão.

Devido ao crescimento do Grupo e
mantendo a máxima de o negócio seguir
de geração em geração, António Cristão
passa a trabalhar com o filho, Vítor Cristão,
que a partir de 2001 traz novas e
inovadoras ideias para o melhor
funcionamento empresarial. E é
precisamente na casa mãe da Rua cândido
dos Reis, 264, precisamente onde nasce
o próprio pai há quase 63 anos, que Vítor
Cristão trava conversa com o Notícias de
Gaia.

"Sempre cresci no meio desta empresa
e há dez anos passei a colaborar a tempo
inteiro com o meu pai, mantendo a forma
de trabalhar que vem desde o meu avô e
introduzindo novos serviços. A nossa prin-

Com 71 anos de experiência,
o Grupo Casa Cristão con-
tinua vivo e a dar a melhor
resposta aos momentos de
dor provocados pela morte.
José Maria Cristão é o mentor
da empresa, António Cristão
expande o negócio e agora,
com a visão mais jovem do
filho Vítor Cristão, projecta-se
um futuro de inovadores
serviços alicerçados à história
de confiança,
transparência e proximidade
sempre mantidas

Grupo Casa Cristão

Bem servir em momentos de pesar

cipal medida é servir bem o cliente. Depois
também tentamos personalizar o nosso
atendimento, oferendo mais-valias e dando
conselhos aos clientes para obter mais
serviços pelo menor valor possível",
confessa.

Com apenas 27 anos de idade, Vítor
Cristão não tem dúvidas de que "a melhor
forma de mostrar a nossa maneira de
trabalhar acaba por ser feita pelos
próprios clientes". Ou seja, "as pessoas
ficam contentes com os nossos serviços
e quando a necessidade surge, acabam
por nos indicar a quem não nos conhece".
Mais: "Estamos a apostar na modernização
dos serviços, nas instalações, em renovar
a frota de veículos… É uma profissão um
pouco ingrata, pois torna-se difícil ilustrar
e mostrar o que fazemos, pois estamos a
falar de questões sensíveis e que
requerem privacidade. Podíamos fazer
algo mais, mas é complicado e estamos
limitados, dada a fragilidade dos assuntos
em que estamos inseridos", acrescenta.

Nova filial em Gaia
Tal como foi referido, a actividade do

Grupo Cristão divide-se por Santa Marinha,
Avintes e Paços de Brandão. Todavia, a
maior fatia de negócio centra-se em Gaia.
Assim, existe a intenção de alargar os
serviços a outra freguesia deste concelho.
"Em principio, brevemente, vamos abrir
mais uma filial. Ainda não sabemos em que

freguesia se irá localizar, mas estamos a
estudar o melhor local", avança Vítor
Cristão, para quem a crise não pode ser
sinónimo de deixar de arriscar. "Continua
a haver clientes, dado o conhecimento da
nossa história e forma de trabalhar, mas
as dificuldades sentem-se mais na hora
de receber o trabalho que foi feito",
acrescenta.

No que toca a preços, a oferta do
Grupo Cristão acaba por ser variada e para
todas as necessidades. O serviço mais
básico começa nos •366,50, depois há o
funeral económico por •750 e depois os
valores podem subir em consonância com
o pretendido pelos clientes. Entre o
trabalho disponibilizado, saliento os
funerais sociais, económicos e de alta
qualidade, as cremações, transladações
e exumações. O atendimento (808 10 50
60 e grupo@casacristao.com)é
personalizado 24 horas por técnicos
especializados, que dão apoio no
processo burocrático e da documentação,
e ainda há a possibilidade de se requerer
apoio psicológico para o luto. Aliás, além
do serviço floral, aqui as pessoas podem
ainda obter outros serviços inovadores,
tais como música no velório e funeral, ca-
tering, reportagem vídeo e fotográfica, a
celebração de contratos em vida, ajuda
na obtenção de regalias sociais junto de
diversas entidades, bem como os
tradicionais veículos exclusivos da frota,

formação profissional na preparação do
cadáver à imagem que o mesmo tinha em
vida e ainda serviço internacional de
repatriamento.

"Tentamos sempre introduzir inovação
na nossa oferta. O problema é que ainda
existem algumas complicações, pois
muitas das nossas capelas ainda não têm
condições para albergar estes serviços.
O cliente diz o que pretende e tentamos
sempre dar resposta perante o espaço
físico que existe", vinca Vítor Cristão.

Para terminar, resta dizer que cinco
são as pessoas que aqui trabalham; mas
este número alarga-se a mais 10 ou 15
funcionários aqui formados e requisitados
quando necessário. Tudo para que nada
falte aos mais de 200 funerais organizados
anualmente. "A nossa forma de trabalhar
baseia-se na confiança, transparência e
proximidade. Quando o cliente nos
conhece, acaba por nunca mais deixar de
estar connosco. Sabemos agradar e
temos a credibilidade de muitos anos.
Depois esta informação do nosso trabalho
passa de geração em geração", conclui
Vítor Cristão.

Perante tudo o que foi dissecado, o
Grupo Casa Cristão
(www.casacristao.com) acaba por ser,
sem dúvida, uma das alegres escolhas à
disponibilidade dos gaienses, quando
momentos tristes acabam,
inesperadamente, por bater à porta.

Casa Cristão
Agências Funerárias

8 0 8   1 0    5 0   6 0

Empresas de
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26.º aniversário
26 ANOS DE JORNALISMO
Profissionalismo, rigor,

independência. A notícia. O cuidado

 "Arquitectura, é um acto de comunicação, um diálogo
permanente e que evolui, no tempo e no espaço!"... quer
explicar esta sua afirmação?

É verdade. Antes, enquanto e no fim de executar todo o meu
trabalho, a arquitectura é sempre um acto de comunicação.
Antes de começar o trabalho é preciso ter em conta a minha
relação com o cliente, uma certa amizade e confiança que se
estabelece, o saber ouvir, a conversa… Há que o ouvir, para
compreender o que tenho para lhe oferecer. Esta comunicação
e empatia tem de existir logo no início. Depois, quando estou a
executar um trabalho, estou a comunicar muita coisa que me
vai na alma, a interpretação do que me foi pedido e também
daquilo que estou a propor, que mais não são do que uma série
de vivências e experiências cristalizadas durante muitos anos.
Por isso, quando transmito isto para uma folha de papel, para
um desenho, que se vai efectivar em obra, também é uma forma
de comunicar. Por fim, quando a obra está concluída, ela con-
tinua a comunicar. Costumo dizer que só largo a obra quando
sinto que tem pés para andar sozinha e começar a viver.
Passado algum tempo gosto de passar por ela, olhar e ver
como foi transformada, como as pessoas se apropriaram e,

Manuela Soutinho

"Gaia é um sítio fabuloso"

havendo oportunidade, perguntar se se sentem bem. Quando
tudo corre bem, vejo que cumpri com o projecto de arquitectura
que me foi proposto. Ou seja, o processo de comunicação está
sempre presente. A matéria vai-se transformando: primeiro
falamos no abstracto, depois no concreto e depois fica a imagem
que as pessoas passam, onde o meu objectivo é que sintam
prazer em olhar, em criar vivências, carinho e as transforme.
Acho que não há melhor maneira de comunicar.

Ao ver algumas das suas obras, já chegou a ficar com a
ideia de que não era bem aquilo que queria?

Às vezes olho  para determinadas obras e não as consigo
ainda decifrar. Fiz com carinho, amor, intuição… e às vezes
ainda não sei muito bem o que querem dizer. De uma maneira
geral, algumas coisas deviam ter sido mais depuradas. Mas
isso é o caminho que estou a fazer. Não é dizer que não fazia
assim ou assado! Às vezes penso é que podia ter simplificado

Natural de Lafões, Manuela Soutinho está em Gaia
desde a altura em que, em 1980, conclui o curso de
arquitectura. Durante 23 anos mantém-se ligada ao
ensino, onde chega a leccionar na Escola
Secundária Almeida Garrett. Todavia, há 13 anos
deixa esta vocação para se dedicar a tempo inteiro
à causa da arquitectura. Com gabinete montado na
Rua Parque da República, a nossa interlocutora,
amante da natureza e que faz questão de o
demonstrar nos trabalhos que executa, deixa ao
Notícias de Gaia a visão que tem sobre o sector e
testemunha a partir dele a percepção que há do
desenvolvimento do município. Se o que foi feito faz
parte da história, certamente mais há a fazer. Entre
os exemplos, destaca-se o projecto de se criar um
novo centro na zona alta da cidade.

colocado na
leitura macro
ou mais
minimalista de
Gaia. Dar voz
aos mais
d i v e r s o s
quadran tes
da sociedade.
Atento ao
quotidiano. O Notícias de Gaia faz 26
anos de vida. Seguramente em luta
constante pela difícil continuidade de
um projecto de jornal que se assume
claramente como de referência para
Gaia. Para os gaienses. Continua e
moderniza-se. Chega à Web. Leva
assim a notícia a mais e mais leitores.
Um percurso sereno mas, sobretudo
nas crónicas que publica, polémico.
Assim deve ser um jornal.  Parabéns e,
continuação do bom trabalho que vem
fazendo. Mário Dorminsky

Vereador da Cultura CM Gaia

Nesta data importante para um
Jornal que tem contribuído para o
engrandecimento do Concelho de Gaia,
resta-me agradecer todo o Vosso
Trabalho, empenho e dedicação à
causa da informação, engrandecendo
a comunicação Social, junto das
Nossas Terras e das Nossas Gentes.

Desejo as maiores Felicidades ao
Jornal, aos Colaboradores e todos
aqueles que de uma forma ou de outra
ajudaram-no a crescer. Muitos
parabéns - e continuem com muitas e
boas notícias. Obrigado.

Serafim Teixeira - Tesoureiro
da JF de Vilar de Andorinho

Entrevista
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26.º aniversário
Mensagens de felicitações
Parabéns a toda a FAMÍLIA do JNG! Excelentes momentos

que recordo com muita saudade!!! Márcia Caetano Guedes

Agradecemos a consideração que demonstram pela
Quinta da Boucinha ao convidar-nos a deixar uma
mensagem ao Noticias de Gaia.

Aniversário do Noticias de Gaia! Sim, são 26 anos... de
vida de um Jornal, que a muito já assistiu e muito noticiou.
Votos de prosperidade e que o Mundo melhore para que as
noticias se tornem mais alegres para todos nós.

Não podemos baixar os braços, temos que continuar a
trabalhar bem e com qualidade, para aspirarmos a um futuro
melhor. Parabéns Noticias de Gaia!

26 anos se passaram... e o nosso jornal continua em
destaque!

Ao Exmo. Senhor Director Doutor Paulo Jorge Sousa e
aos pais. À Exma. Senhora Chefe de Redação Doutora Tânia
Tavares, os meus sinceros parabéns pelo vosso empenho.
Respeitosos cumprimentos da colaboradora

Isabel Andrade Monteiro

Em meu nome pessoal  e enquanto Vereadora do Município
de Gaia, em representação do PS, gostaria de dar os parabéns
ao órgão de comunicação social "Jornal Notícias de Gaia",
pela passagem do 26º aniversário, no dia 20 de Outubro de
2011.

O "Notícias de Gaia" tem sido um jornal que, ao longo dos
anos, é uma referência na comunicação social, pela sua
imparcialidade.

Assim, desejo ao "Notícias de Gaia" e a toda a sua equipe,
votos de um óptimo aniversário e força para, pelo menos,
para os próximos 26 anos de existência, ao serviço de Gaia
e da população Gaiense.

Elisa Cidade

RESTAURANTE * SNACK-BAR

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

FATITA E PEIXOTO

Pratos Económicos
DIARIAMENTE

alguns pormenores. Isto acontecia no passado, pois
acho que consigo simplificar com os trabalhos mais
recentes.

Acontecia no passado…
No passado fazia uma arquitectura em que me

envolvia menos, porque as exigências eram
diferentes, os clientes mudaram, alterou a minha
postura na arquitectura. Dediquei-me a 100%;
antigamente estava dividida. Fui professora durante
23 anos, em Gaia e em escolas do interior, o que foi
fantástico na caminhada, porque me colocou numa
posição de comunicação, com os pais, com os alunos
e com a população. Dei aulas desde os mais pequenos
até ao secundário… e foi muito tempo.

Mas isso acabou por lhe dar uma sensibilidade
diferente?

Sim, muita. Acho que o ensino foi, para além desse
contacto, uma oportunidade de começar a não ter
medo e de experimentar pequenas e simples coisas

nos trabalhos que fazia com os alunos, pois sempre
cultivei o espaço com eles. O programa do ensino
tinha uma grande carga subjectiva e permitia orientar-
me nesse sentido. Hoje olho para trás, para as
experiências que fiz com os alunos, e por vezes penso
que fui fantástica. Isto pela coragem de fazer coisas
gigantes sem dinheiro, com baixos custos, puxando
pela imaginação, estimulando os alunos através da
minha comunicação e envolvendo todos, desde eles,
aos professores e aos funcionários; todos
participavam em coisas grandes que se fazia,
sobretudo no interior. Isto tirou-me um certo medo de
arriscar a de me envolver.

Esta experiência falta a alguns dos seus
colegas de profissão?

Acho que sim. Falta a envolvência. Penso que
muitos colegas se acomodam. No conhecimento que
tinha na altura, até porque saí do ensino há 13 anos,
sentia o acomodar em alguns colegas, ou pela idade
ou por outros factores mais complexos. No meu caso,
sempre tive uma imaginação muito fértil e me senti
arrojada e meter-me ao caminho a tudo.

Hoje, em termos de orçamento, os trabalhos
acabam por ser mais reduzidos?

Muito. Obriga-nos a um esforço muito grande e a
não desanimar. No meu caso, sou um pouco como as
personagens dos desenhos animados: a pedra cai,
ficamos espalmados e depois voltamos ao normal!
Ou seja, há altos e baixos. É preciso aguçar a
imaginação para arranjar algo de novo, para haver
inovação, fazer diferente. Até aqui tudo vinha ter ao
meu gabinete. Agora é preciso sair, ir ao encontro,
saber o que se vai fazer e ir em busca de novos
horizontes. Nem imagina o que tenho feito…

É o resultado da crise?
Penso que não. Se o que se faz é bom e tem

qualidade, vende-se. O que é preciso é estar no sítio
certo, ser diferente da oferta, de forma a haver

Entrevista
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26.º aniversário
Mensagens de felicitações
Tenho, por razões de carreira, uma particular

sensibilidade para falar da imprensa regional. Mais do que
aprender, foi lá que percebi a importância do erro, de me
aproximar mais dos intervenientes, de ser pró - activo, e de
perceber quais as áreas onde me sentia mais à vontade.

O futuro da imprensa regional passará, a meu ver, por
uma adaptação às novas tecnologias (muitas delas
disponíveis de forma gratuita) e à definição dos projectos
através de uma gestão conjunta, ou fusão a outros projectos
de âmbito nacional.  Sem obstáculos, com sentido prático
aguçado, como se exige em altura de crise. Seria uma
importante oportunidade para jovens licenciados poderem
ter uma primeira plataforma de lançamento, mais local, de
exigência, e de valorização pessoal através da divulgação
do conteúdo local e regional.

Desejo um feliz aniversário ao "Notícias de Gaia",
fazendo votos de que continue a dar a conhecer os
intérpretes, exemplos de auto - estima tão necessários numa
altura difícil mas que eu acredito contornável. Com disciplina
e criatividade, sobretudo.

Gil Nunes, jornalista

Parabéns a toda aequipa que trabalha Noticias de Gaia
Jornal FELICIDADES...... Maria de Fátima Sousa

Muitos Parabéns. Recordo apenas a necessidade de
dar voz aos clubes e clubes amadores que não sejam apenas
de futebol. E há muitos em Gaia. Carlos Bettencourt Gesta

Espero que continuem assim PARABÈNS...............
Margarida Rosalina

entusiasmo. Depois se houver um espaço
tratado com carinho, ninguém fica
indiferente a ele. Penso que as pessoas
estão muito mais despertas para estes
pormenores e não vão na conversa do
floreado. Todas as pessoas estão com
medo da crise. Umas por falta de
condições monetárias, outras pelo medo
que não deixa a imaginação fluir, outras
porque não sabem o que vai acontecer e
isto acaba por atrofiar. Mas a crise tem
aspectos positivos. Ou seja, obriga-nos
a sair do acomodar, a procurar novas
perspectivas, a imaginar e recriar
situações, obriga-nos à transformação e
a colocar cá fora sonhos adormecidos.

O que pensa do facto de muito
jovens qualificados estarem a rumar
ao estrangeiro, dada a falta de
oportunidades em Portugal?

Estes jovens fazem falta a Portugal.
Não sou pessoa de abandonar nada. Não
tendo condições, continuo a lutar no meu
sítio. Se estou com dificuldades devido à
redução de trabalho, acaba por me

condicionar, mas não desisto. Eu
compreendo a decisão. Tenho pena, pois
podiam dar muito deles ao país. Tenho
uma filha que acabou o curso de
arquitectura e que já me falou que pode ir
para aqui ou para ali. Não sou eu que lhe
vou dizer que não; ela tem de procurar o
próprio horizonte. Os jovens têm
imaginação, têm uma fase  na vida em
que apostam e procuram oportunidades
dentro das fragilidades, o que é saudável.
Trabalho com um jovem aqui no gabinete
que tem novas ideias, entusiasmo e que
me ajudam a expor o trabalho feito. Esta
vitalidade, aliada à experiência dos mais
velhos, é uma associação impecável.
Agora, acredito que há uma fase para tudo
na vida. Muitas vezes vai-se à procura de
algo diferente lá fora, quando temos as
coisas todas cá. Quando isto se
apercebe-se, acaba-se por valorizar o
que temos. Isto é importante para a
pessoa, mas para o país fazem falta estas
novas posturas.

"Adoro criar vivência e ir ao

encontro das
pessoas"
Prefere fazer

trabalhos em
ambientes mais
intimistas ou locais
que podem ser
visitados por
grandes públicos?

Quanto mais
puder aproximar-me
das pessoas
melhor. O grosso do
meu trabalho incide
sobre projectos de
cariz multifamiliar e
nas habitações
unifamiliares. Mas
há um programa que
tenho explorado
ultimamente e que
fico feliz com isso.
Ou seja, fiz um ho-
tel sénior, de 90
quartos, em
Matosinhos. Está
tudo aprovado e a
obra está a
começar. Foi um
desafio fabuloso.
Envolvia a terceira
idade, vivências e
tenho uma certa
proximidade com
f a m i l i a r e s
acamados, pelo
menos um deles a

Entrevista
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26.º aniversário
Mensagens de

felicitações

É com enorme prazer que me associo ao
26º Aniversário do "Noticias de Gaia" jornal
este que se tem batido pela isenção na
abordagem de variadíssimos temas,  por vezes
polémicos da nossa Cidade de Gaia.

Para isso muito tem contribuído a excelente
administração e seus colaboradores que tem
vindo a liderar o "Noticias de Gaia" .

Um Feliz aniversário e muitos anos de Vida.
António Pereira

Com as notícias bem escritas e
redactadas, embora algumas más e outras
boas, Gaia merece estes 26 anos de
periodismo que louvaram sempre todos os
gaienses! Vasco Paraty

"Desejamos que o Notícias De Gaia Jornal
continue no futuro a divulgar o que de melhor
acontece no Concelho de Gaia e nas suas 24
freguesias.

Parabéns e felicidades ao jornal e a todos
os seus colaboradores.

PS Avintes

O papel da imprensa regional (tal como o
da Cultura) integra a lista dos mais
negligenciados pelos detentores do poder
político, situação que se agudiza em momentos
de crise da sociedade. Saber resistir, ousar
avançar para uma afirmação de maior firmeza
e clarividência, deverá ser o motivo para uma
acção ainda mais eficaz.

Saúdo o 26º aniversário do nosso
"Notícias de Gaia", do qual sou leitor, desejando
à sua Direcção e a todos os seus
colaboradores as maiores venturas e um jornal
cada vez mais dinâmico, que prossiga a senda
dos últimos anos".

Aceite a expressão da nossa admiração
e estima.

Júlio Gago
Presidente do CCT - Teatro Experi-

mental do Porto

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 — 4410-023 SERZEDO — V. N. GAIA
*  Telefone: 22 762 30 65 *  Fax: 22 762 69 23 *  Email: info@mendoncairmaos.com

meu cargo. Isso trouxe-me uma certa proximidade com as
necessidades dessa faixa etária. Já tinha feito um hotel para
idosos no Vimioso e que também foi um projecto muito bo-
nito. Depois fiz também igrejas, como esta em Gião que é
catalólica-romana, outra em Valadares de credo diferente e
trabalhei para a IURD.

Mas acaba por preferir trabalhar neste estilo ou
segundo uma premissa, digamos, mais comercial?

[Pausa] Gostava de trabalhar museus ou algo que fosse
ao encontro de mais pessoas e que se pudesse criar mais
vivências. As igrejas foram projectos muito bonitos. No fundo,
criar um espaço para que a pessoa se acolhesse, serenasse;
este espaço tem de dar estas respostas. Muitas pessoas
passam pela igreja, uns só olham por fora e outros, de todas
as faixas etárias, usam-na para local de reunião, de culto.
Gostava de trabalhar no tecido urbano, poder gerir uma área

Marques Gomes, e que lhe chamei Eco Village. Isto porque
tem a ver com questões de sustentabilidade: tem um lago
biológico, cobertura com vegetação, recolha das águas da
chuva e uma série de outras preocupações que estou a fazer
um esforço para as implementar. Este projecto está na fase
final de aprovação. Além destes, existe ainda um outro na
freguesia de Valadares, junto à estação, e que lhe chamo o
'Monstrozinho'. O proprietário envolveu-se bem e teve muito
bom gosto neste projecto que se chama Garden Plaza. Fora
de Gaia, lembro-me ainda da Igreja que fiz em Gião, em
betão armado e que está lindíssima.

Gostava de pegar em algum projecto que envolvesse
a recuperação de todo o Centro Histórico de Gaia?

Gostava. No caso da cidade do Porto, já enviei o meu
nome para a Bolsa de Projectistas da SRU Porto Vivo. Em
Gaia também tenho pensado nisso e têm aparecido aqui no

gabinete situações para recuperar. É um desafio que gosto.
Com a experiência que tenho, consigo articular regulamentos
e resolver. Gosto de pegar em determinados edifícios, adaptá-
los e transformá-los. Já aconteceu chegarem aqui pessoas
aflitas com projectos, com casas para demolir, porque as
fizeram clandestinamente, a pedir ajuda. Estes são desafios
difíceis, mas tenho prazer em fazê-los. E se consigo dar a
volta e resolver, acabo por me sentir muito bem.

Esta recuperação no edificado do Centro Histórico
até podia atrair novos casais…

Gostava mesmo de trabalhar nisso. Até porque se pode
pegar num espaço e transformá-lo à imagem das pessoas.
Sobretudo também intervir em espaços públicos. Outra coisa
que gostava de fazer (e há muito penso nisso) tem a ver com
a escola. Tenho um ideal pedagógico e de filosofia de
educação que há muitos anos cultivo. Ou seja, a ideia é criar
um espaço de escola diferente do que existe.

Fala de algo do género do Campus Escolar?
Não conheço muito este âmbito. O que sei é que a maior

grande, poder intervir no espaço público com
aspecto lúdico…

É católica?
É uma pergunta difícil de responder. Fui

educada como católica. Posso dizer que sou,
apesar de ter uma maneira própria de ver as
coisas. Procuro compreender as várias religiões,
sou defensora de uma postura ecuménica, para o
bem-estar de todos e onde deve haver união e
compreensão, até porque Deus acaba por ser o
mesmo para todos.

"Gostava de intervir no Centro Histórico"
Como classifica o desenvolvimento

urbanístico em Gaia?
É bom. Aliás, às vezes faço projectos, como por exemplo

o de Valadares, onde me dizem que certas situações deviam
ser feitas fora do centro da cidade. O que digo é que aqui ou
em qualquer beco mais afastado a arquitectura e a beleza
têm de prevalecer. Portanto, não faço distinção, pois as coisas
bonitas acabam por mudar as pessoas. Em Gaia tem havido
a oportunidade de fazer isto, como é exemplo a marginal,
com vários edifícios e moradias caras em termos de
acabamentos. Tudo o que for diferente e bom acaba por se
vender.

O que fez em Gaia que a deixa orgulhosa?
Em Gaia? Por exemplo, um edifício junto à Casa da

Presidência e que acho ser uma obra muito bonita. Tenho
também um projecto recente [na Avenida da República] e
estou ansiosa por o ver construído. Chama-se Edifício Bétula.
Foi feito em Março, é uma homenagem às árvores e fica
mesmo ao lado do edifício que está em construção. Tenho
ainda uma série de moradias muito bonitas e unifamiliares
na primeira linha do mar. Neste momento, tenho também um
conjunto de moradias num condomínio fechado, junto à Quinta

Entrevista
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parte das reformas que se está a fazer envolvem o espaço
todo soberano das escolas. Eu sou uma amante da
natureza, pois esta está a ficar sem espaço para respirar.
Acho que a escola devia ser auto-sustentável; as crianças
deviam ter uma proximidade com a terra, com o que se
cultiva durante o ano, perceber por que as coisas
acontecem… Tem de haver uma ligação prática, técnica,
e não apenas o teórico. A escola devia dar outro tipo de
apoio. Gostava de mudar a própria concepção das
escolas.

Existe alguma situação em Gaia que, se tivesse o
poder de mandar, dava ordem para demolir?

[Pausa] De momento, não estou a ver.

Pergunto isto porque há alguns anos dizia-se
que Gaia era sinónimo de caos urbanístico…

Devia de haver também uma oferta mais em conta.

"Espero criar um novo centro no
concelho"

Acha boa a revolução no concelho em termos de
acessibilidades, com novos acessos e o Metro?

Acho que sim. Aliás, sempre que o Metro vai um
pouco mais para cima, sentimos que vivemos numa
cidade igual a muitas outras. Por vezes, até me lembro
que ali já passou o eléctrico ou que tinha árvores no
meio da avenida. Seria era bom se o Metro fosse até
outros locais…

Aumentar-se a rede…
Sim... para as praias, para o hospital e Vila d'Este…

Em tempos, tinha aqui um terreno bastante grande - 80

Penso que sim. Às vezes olho para a cobertura da D.
João II e acho piada à ondulação, até porque gosto daquele
dinamismo. As restantes, acho que são funcionais.

Há algum jardim do município que gostasse de
intervir?

Por exemplo, tinha um projecto ali para trás do antigo
Sardinha [em frente ao Gaia Hotel], onde contemplava
uma praça pequena ajardinada e que ficou por ser
aprovada, está em stand by. Fiz uma proposta para a
zona Sul da EN222 - com maquete, apresentação em
3D, etc. - para explorar toda esta zona de forma diferente.
Aqui conseguia recriar o centro da cidade. Acho que
Gaia não tem centro. Na altura, quando estudei esta
área, equacionava para mim que ali seria um pólo na
zona alta da cidade. Aqui podia haver centro cultural,
museus, cafés e com espaços em que as pessoas podiam
chegar rapidamente ao El Corte Inglés, à biblioteca e
relacionar a EN222 em termos pedonais, onde se podiam
fazer percursos, com a Lavandeira ali ao lado.

Mas não teria muito verde?
Não muito. Mas teria outras coisas. O que é que hoje

está a acontecer? Todas as pessoas vão para a zona
ribeirinha. Este seria um novo centro, bonito, amplo e
com horizonte. Seria um excelente espaço lúdico. A
cidade devia ter um pólo na parte de cima. Juntamente
com a ribeira, ambos seriam importantes. Penso que
Gaia precisa de um centro como havia antigamente.

"Gaia tem todas as ofertas"

Está a ser positiva a requalificação  de Vila d'Este?
Está ser muito positiva.

Gostava de aproveitar o que está a ser feito e dar-
lhe um ar mais humanizado?

A minha arquitectura tem um aspecto que reflecte
um pouco isso. Seja na cidade ou onde for, acho que
devia ter vegetação ali à volta. Devia explorar-se mais
os espaços verdes. Não conheço a vivência nos vários
blocos construídos. Agora, acho que a imagem que lhe
deram é saudável; é uma boa aposta, resultou bem e
resolveu também o problema térmico…

A paixão pela natureza estende-se a Gaia?
Gosto de conceber edifícios introduzindo vegetação

neles. Acho que aqui seria preciso mais. O único espaço
onde as pessoas se sentem bem e reúnem energias é
no seio da natureza. Há dias dizia: 'Estou muito bem
situada. Se quiser um parque, vou à Lavandeira ou ao
Parque Biológico. Se quiser mar, em cinco minutos estou
lá e num ambiente virgem com passadiços para fazer
ginástica. Se quiser ir ao rio, posso chegar lá e passear
junto a ele'. Assim, acabamos por ter em Gaia todas
estas ofertas. Por isso, estou num sítio fabuloso.

Para mim, Gaia era um labirinto. Mas ao amadurecer
vai-se percebendo que isso também faz parte da história.
Às vezes olho para determinadas situações e vejo que
há alguns anos atrás tinha uma postura diferente. Hoje
olho de maneira diferente. Por exemplo, muitas vezes
olho para o edifício onde está a Gaiurb [Convento Cor-
pus Christi] e pergunto por que é que aquilo não é uma
pousada. Estava no sítio certo, com a forma certa, tinha o
impacto certo para ser um espaço explorado e virado
para o turismo. Ainda por cima junto ao rio, lindíssimo…

Como vê o aparecimento dos hotéis de charme
no concelho?

Temos de viver o turismo. Há que oferecer qualidade.

Faltam pousadas?
É uma lacuna bastante grande. Podia dar-se resposta

aos muitos turistas que estão a vir para cá através das
viagens económicas. Em Lisboa há casas que se estão
a transformar para dar resposta a este novo mercado.
Na zona ribeirinha vejo cada vez mais turistas e muita
gente jovem. Pergunto-me onde ficam estas pessoas.

mil m2 - no gaveto entre a EN222 e a avenida. Fiz um
estudo, tentei reunir vários proprietários e na altura fiz
uma proposta, tendo em conta também o aparecimento
do Metro, querendo intervir, tal como disse, no tecido
urbano. As dificuldades foram muitas, foi difícil juntar as
várias pessoas, envolver todos implicavam custos,
acabaram por se retrair e o trabalho acabou por não ter
sequência. Era tudo muito complexo e exigia muitas
mexidas.

E já esqueceu esse projecto?
Não. Ele vai andando muito devagar e espero que um

dia acabe por se consumar. Acho que a EN222 devia ser
mais humanizada, com árvores no meio e com menos
movimento, ligando a parte de cima com a de baixo
desta via através de um túnel. Aliás, toda a zona que vai
até Santo Ovídio devia transformar-se, com espaços de
lazer, espelhos de água… Neste momento o que está
lá? Uma grande confusão…

Acha que as estações em Gaia coadunam-se com
a envolvência?

Entrevista
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Parabéns ao Notícias de
Gaia por 26 anos a dar a
conhecer a realidade do
concelho com assinaláveis
rigor e competência!

Aquiles Pinto

O Gabinete de
Comunicação e Imagem
do Centro Hospitalar
Gaia/Espinho deseja ao
Notícias de Gaia todo o
sucesso que merece.

A longevidade deste
projecto é a prova de que
desenvolvem há 26 anos um
jornalismo de proximidade que
conquista os leitores.

Muitos parabéns e
desejos de uma longa e
próspera vida!

Parabéns.Continuem a dar
noticias da vossa cidade como
o fazem e em prol dos
munícipes, pois os jornais são
os leitores e como tal são
parte activa da nossa já
depauperada sociedade.Um
bem hajam, Vitorino Mota

26 Anos ao serviço da
Cidade de GAIA, são
merecedores dos mais
rasgados elogios. Como
Gaiense agradeço a toda a
equipa do NOTÍCIAS DE GAIA,
pela informação e apoio na
divulgação da minha carreira
em Portugal e no estrangeiro
ao longo dos anos. Contem
sempre comigo. Um sincero e
profundo obrigado.

Parabéns pelo vosso
profissionalismo e mérito, que
dignificam a cidade do nosso
coração.O meu forte aplauso!

 JORGE MARTINEZ
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26 anos de
existência…

Foi com agrado que recebi a notícia do 26º
aniversário do "Notícias de Gaia"! Não é fácil estar
no activo durante tanto tempo e, ainda por cima,
num país como este, onde as crises financeiras
se sucedem ciclicamente. Normalmente, os jornais
erguem-se e aguentam-se durante alguns anos
para, de seguida, se apagarem como quem apaga
um desenho insatisfeito com uma borracha. Vinte
e seis anos, não são alguns anos, são muitos! E
não é fácil manter um projecto jornalístico - requer
iniciativa, imaginação e perseverança. E mais,
requer honestidade! Só assim se consegue
realizar um bom serviço de à comunidade servida.
No jornalismo, seja em que área for (e a informação
deverá ser variada abrangendo todos os sectores
comunitários) ou em que localidade for, requer
um serviço onde os demais se revejam. Tem de
ter a confiança dos leitores. Tem, sobretudo, de
servir a comunidade levando até ela uma qualidade
informativa capaz de satisfazer os residentes.
Ser o espelho das suas reivindicações e
aspirações e a ponte de ligação entre o cidadão
comum e a autoridade local! Terá também de ser
um veículo cultural transmitindo tudo quanto de
significativo, na cultura, se vai fazendo na região/
cidade: exposições, artesanato, gastronomia,
feiras, lançamentos de livros, visitas de escritores
ao concelho e/ou região, entrevistas com artistas
locais… porque há muitas pessoas com valor
desconhecidas para a maioria dos cidadãos
locais! Só assim, se consegue uma informação
variada e rica, capaz de ir ao encontro dos mais
variados interesses dos leitores! E não há fim,
quando não há fronteiras! Haja papel e dinheiro
para se editar as páginas necessárias! E estar
vinte e seis anos ao serviço da informação re-
gional mostra a confiança dada pelos leitores!
Porque não é só informar, é fazê-lo com a
imparcialidade necessária e a frontalidade de
quem não toma partidos a não ser aquele que
defende o bem e o desenvolvimento comunitários.
(Até este tem de ser bem feito!) Para estar à frente
de um projecto informativo, há bastantes anos,
mostra que o jornal não se limitou a informar mas
observou a qualidade informativa, ano após ano.
Quando tudo isto acontece, é só esperar a
continuação deste! Não se trata de um simples
desejo, trata-se de uma certeza. Não se precisa
desejar "boa sorte" a quem faz um bom trabalho.
Dá-se os parabéns, com a certeza de que, a
continuar assim, este jornal terá muitos e bons
anos de vida! Para bem da comunidade informada!

Fátima Nascimento

monólogos
municipais

Com o país em estado catatónico, há
notícias que têm um sabor agridoce. O jornal
acaba de completar 26 anos ao serviço da
comunidade gaiense. Um trajecto
calcorreado com algumas pedras no
caminho. Algumas que pontapeamos e
outras que insistem em permanecer no
sapato.

O desaparecimento do Jornal de Gaia
(que espero que mantenha pelo menos o
título com uma publicação anual), torna-nos
o mais antigo jornal do município. Se por um
lado pode ser positivo, por outro coloca-
nos na linha da frente de um prognóstico
muito reservado. Nada que me tire muito o
sono, confesso!

Percebi que, nesta área, apenas faz
sentido antever uma edição de cada vez.
Quanto muito, programar o que vai ser feito
com o distanciamento de um mês. Mais do
que isso… é futurologia… coisa para a qual
não tenho grande jeito!

Importante é que 26 já cá cantam…
esperemos que muitos outros se
concretizem!

Pois este ultimo fim de semana deixei-
me levar pelo sentimentalismo e participei
num encontro de ex-alunos. O local
escolhido foi a minha velhinha escola
secundária de Valadares que, por acaso,
agora é a novíssima escola dr. Joaquim
Gomes Ferreira Alves.

A expectativa era brutal… nem do
friozinho da barriga me livrei. Quem iria ver,
quem não veria, as histórias de vida desde
os tempos de liceu até hoje… enfim… tudo
e nada!

Meia dúzia de amigos confirmaram a
presença e isso deixou-me mais tranquila.
Não me queria sentir adoptada por ex-
alunos que pouco ou nada me marcaram
no secundário.

O que nunca pensei foi encontrar tantas
'caras' familiares. Tantos lugares pintados

de novo, mas com lembranças bem
marcadas da adolescência. 'Lembraste
que nos sentávamos ali? E o pavilhão…
está tão diferente'…  sem esquecer os
queques e os cafés que tomamos no café
em frente à escola.

Depois os professores. O que será
que lhes passou pela cabeça ao
encontrar mais de 250 ex-alunos, de
várias gerações? É certo que com
algumas barriguinhas mais proeminentes
e muitos cabelos brancos (quando eles
não caíram de todo) são agora marcas
indeléveis dos ex-jovens inconscientes…
marcas de maturidade e de expressão…
para não ferir susceptibilidades!

O professor Álvaro (actual director
da escola) deve ter percorrido
quilómetros… poucas vezes vi os seus
olhos claros tão brilhantes…
naturalmente abismado como um evento
conseguiu reunir tantas gerações na sua
(nossa) escola…

E tanto 'chinês' passou por lá… eram
flashs por todo o lado… parecia a 'red
carpet' dos óscares… mas reproduzido
à escala valadarense… lá estrelas
produzidas e cintilantes não faltaram!

No final, a sensação era estranha…
quase que irreproduzivel em palavras…
mas, algumas horas mais tarde, percebi
a sensação… senti-me estranha, como
se estivesse a entrar em minha casa
convidada por mim própria… obrigada dr.
Marco António por ter vindo a Gaia
explicar-me com palavras suas o que
estava a sentir, mas incapaz de o
reproduzir…

O importante é que muitos de nós
recuperaram amizades que estavam
adormecidas… graças ao Facebook e à
persistência de dois colegas (Nuno e
Rafael) que organizaram o encontro.
Iremos ver-nos mais vezes…

Tânia Tavares

Um dia de cada vez…
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N a
passagem de
mais um
an ive rsá r io
sobre o início
da vossa
a t i v i d a d e
compete-nos
transmitir, desde já,  o reconhecimento
pela vossa teimosia em manter de pé
um jornal regional, há muito condenado,
por alguns, a seguir o caminho de
outros, o encerramento.

Os tempos são de evidente crise,
contudo o Notícias de Gaia sempre tem
pautado pela sua presença nos
diversos acontecimentos, que vão
mantendo viva a chama da esperança
do povo gaiense, informando-o de tudo
quanto vai acontecendo pelos quatro
cantos do concelho.

É este espírito de enfrentar as
dificuldades, com trabalho, que mais
enaltecemos, para além da verticalidade
com que cada notícia, cada caso, são
devidamente tratados, de forma
independente.

Assim, têm feito e assumido o
jornalismo nestes vinte e seis anos de
vida, sabendo-se que os tempos que
estão para vir irão ser mais um desafio
para toda a comunicação social, onde
a imprensa regional não deixará, por
certo, de ser afetada.

Cabe-nos nesta hora de
aniversário endereçar a todos os
responsáveis e colaboradores do NG
os nossos sinceros parabéns, na
esperança de que saberão encontrar
para os próximos anos a força
necessária para vencer desafios e
ultrapassar metas já traçadas pelo
Poder Central.

Estamos certos que saberão dar a
volta por cima. Festejemos o presente,
projetando o futuro…

Fernando Andrade
Presidente J F Canidelo
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Lembrando os últimos
aniversários

Em frente (Outubro 2003)
Os dezoito anos do Notícias de Gaia

são a clara prova de que, contra muitas
dificuldades e contrariedades de
percurso, o projecto iniciado em 1985 já
chegou até aqui. Com determinação, com
entrega de toda a equipa que até este
momento tem conduzido esta publicação
de Gaia: administração, direcção,
redacção e o vasto número de
colaboradores que ao longo destes anos
tem partilhado a sua aventura da escrita
com a aventura jornalística do JNG. Para
todos os meus votos de felicitações pelo
caminho percorrido, mas também de
felicidades pelo caminho que está em
frente.

24 (2009)
Notícias de Gaia, 24 anos depois: É

obra!
Lembro o lema que então inspirava o

jornal: JNG o jornal que não se vende, dá-
se! Parabéns!

Um quarto de século já?
(2010)

Thomas Jefferson, um dos grandes
Pais Fundadores da democracia norte-
americana, escreveu em 1787: "Se me
fosse dado a escolher entre um Governo
sem jornais ou jornais sem Governo, eu
preferiria esta última opção".

Uma imprensa livre é um dos pilares
sólidos das democracias. E numa altura
em que o nosso país se vem arrastando
sem rumo e sem convicção, lembrar o
quarto de século de um jornal é uma
afirmação de confiança na liberdade de
imprensa, de expressão, de opinião.
Lembro como se fosse hoje do momento
em que o fundador Fernando de Sousa,
naqueles idos de 1985, no decurso da I

Todos fizemos História!
Feira do Livro de Vila Nova de
Gaia, organizada pela recém-
constituída Associação de
Escritores de Gaia, partilhava
com entusiasmo o seu projecto
de criar o Jornal Notícias de Gaia.
Os anos passaram - um quarto
de século já? - e o jornal aí está,
agora com o facho da liberdade
empunhado por Paulo Jorge
Sousa e Tânia Tavares.

Uma palavra amiga e de
reconhecimento a todos os que
honraram este jornal com o seu
nome e a sua pena. Todos
fizemos história.

A aventura jornalística que
acima relembro em três
aniversários recentes do JNG,
começou nos idos de 1985, a
convite do fundador do jornal,
Fernando Sousa. Estávamos no
decorrer da I Feira do Livro que
organizei em Gaia, na Praceta 25

de Abril, enquanto então Presidente da
Associação de Escritores de Gaia. Lembro-
me do Fernando Sousa ter comentado
comigo com entusiasmo a ideia de fundar
um jornal e de contar comigo para lá
escrever. Foi assim que se iniciou essa
colaboração e Amizade até aos dias de
hoje.

As memórias são muitas, mas neste
momento simbólico de mais um ano de vida
deste jornal, apraz-me relembrar o nosso
maior desafio: Nunca sacrificar o princípio
da liberdade que nos guiava. As câmaras
socialistas viam-nos como social-
democratas, as câmaras social-
democratas viam-nos como socialistas.
Nunca aqui no JNG gostamos de andar a
segurar o casaco de ninguém do poder.
Não faltava (e não) falta gente que faça
isso.. E esse é sempre o maior desafio.
Poder andar sempre de cabeça erguida.
Muito particularmente na imprensa local.

Hoje, o Notícias de Gaia já não é
meramente um projecto, como nos
primeiros anos se ia construindo. Hoje é
uma realidade sólida - o jornal mais antigo
de Gaia - e uma história que caminha para
as três décadas. Um trajecto de vida do
Amigo Fernando Sousa, da sua esposa,
Margarida, do seu filho Paulo, e da esposa
Tânia, e também da Mafalda que os inspira
a todos! Hoje ao olhar para trás podem
fazê-lo com o orgulho de um sonho
conseguido. Isto é, o Notícias de Gaia já
entrou dignamente para a História.

Concluo, para que também não me
esqueça de ninguém, com as palavras com
que aqui escrevi no ano passado, nos 25
anos: "Uma palavra amiga e de
reconhecimento a todos os que honraram
este jornal com o seu nome e a sua pena.
Todos fizemos história."

Artur Villares
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26.º aniversário
Mensagens de

felicitações
Parabens!!26 anos e uma jovem idade

para um jornal tao cheio de boas noticias
acerca da nossa cidade,e nao so!Penso
que todos os Gaienses partilham do
mesmo.Longa vida ao nosso jornal:o
jornal da nossa cidade,sempre na
vanguarda, parabens!! Fátima Osório

26 anos passados…
26 anos informados…
Com Noticias de Gaia
Estaremos sempre bem noticiados.
PARABÉNS. Silvia Tomás

Hoje Noticias de Gaia comemora o
seu 26º aniversário ao serviço do
concelho. Éum privilégio para mim
trabalhar com estes profissionais, esta é
sem duvida a nossa 2ª casa, pois somos
uma família, quero aproveitar para
agradecer todo o apoio que esta empresa
dá ao meu departamento.

Agradeço também a todos os
empresários que ao longo do tempo nos
acompanham e continuam a confiar em
nós.

Numa altura em que somos
bombardeados com noticias negativas,
temos força para continuar, que o futuro
seja promissor para todos.

Lídia Oliveira
Departamento comercial
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Créditos ganhos
para 2012

Confrontado com o convite da Redacção de aqui voltar a
dissecar algumas palavras sobre o principal tema deste
número do Notícias de Gaia, a hesitação é muita. Sem pre-
tender ser negativista, mas que raio posso falar de positivo
nestes últimos 365 dias, além do consolo do 26.º Aniversário
deste periódico? Habituado a escrever o que penso e não a
pensar o que escrevo, lá vou tocando com as pontas dos
dedos no meu velho portátil - ávido de obter uma nova bateria,
pois a actual não aguenta mais do que dez minutos sem
estar ligada à corrente! - para não alterar esta máxima.

Assim sendo, começo por referir o ponto final em mais
um ano. Se no texto de aniversário de Outubro último começo
por abordar os dias complicados em que vivemos e
derivados dos problemas económicos instalados no país,
hoje posso afirmar que de lá para cá muito acaba por mudar.
Mas este primeiro pensamento não me surge com felicidade.
É que as mudanças são quase todas para pior. Revisão
atrás de revisão ao Programa de Estabilidade e
Crescimento. País praticamente na bancarrota. Um novo
Governo. Austeridade atrás de austeridade. Cortes nos
benefícios laborais e fiscais. Tudo igual para quem mais
tem e pode. Muito amigos a desistirem do país para aplicar
as próprias qualificações noutros mercados. Uma
população cada vez mais pobre (e não menos rica). Jovens
casais a adiar o sonho de procriarem e constituírem família.
Assim vai a sociedade…

Sem querer entrar, então, por este campo negativista,
faço o esforço de mudar de pensamento e lembro-me do
dia 20 de Outubro. Não num, mas em todos desde 1985.
Mais contente e positivo fico. É que esta é mesmo uma data
de júbilo… É um dia demonstrativo de como se pode tentar

sobreviver, como se podem ultrapassar
barreiras, como se deve lutar pela oportunidade
de cá estarmos. É certo que a Imprensa Re-
gional já viveu melhores dias. Aliás, actualmente
só existem dois tipos de dias: os maus e os
menos-maus! Mas também não há que
desesperar na procura dos melhores. Importa
sim fazer o ponto da situação e verificar que a
felicidade se atinge no preciso momento em
que ficamos contentes com que já temos. E 26
anos de história já ninguém os tira.

Posto isto, volto a reafirmar: na certeza de
tudo se fazer para cá se estar a 20 de Outubro
do próximo ano, o trabalho jornalístico manter-
se-á segundo a premissa da isenção e
independência, do respeito pelas instituições e
concorrência, na crença dos valores passados,
pela perseverança de se fazer sempre algo
novo, através da liberdade de expressão, em
prol desta comunidade gaiense.

Agora no papel de órgão de comunicação
social mais antigo do concelho, o Notícias de
Gaia está vivo e todos esperamos que assim
se mantenha por muitos e bons anos. A todos
os departamentos que fazem esta casa ter uma
postura não melhor, mas diferente das demais,
aqui ficam os devidos parabéns. A todos os
leitores, anunciantes, colaboradores e amigos
que aqui deixam o testemunho de também eles
sentirem a importância do 26.º Aniversário aqui
registo igualmente o merecido agradecimento.

Ainda tinha mais dois minutos de bateria!
Se a 'saúde' da mesma o permitir, fico assim
com crédito no meu velho portátil para voltar a
escrever, sem estar ligado à corrente, sobre este
assunto a 20 de Outubro de 2012!

Paulo Jorge Sousa
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26.º aniversário
Mensagens de felicitações

Jornal  que conquistou um lugar , a pulso, sempre
a renovar e a inovar na sua imagem.

Acompanhou a evolução das novas tecnologias,
dando-se a conhecer nas redes sociais,  informando
e desafiando!

Para esta grande mudança contribui a bem
estruturada e bem  acompanhada passagem  de
testemunho aos novos responsaveis deste jornal lo-
cal.

Continuem o vosso trabalho, dando a conhecer o
que de melhor ou pior se passa nesta bela cidade.

Parabéns Ribeiro Ferreira

Como natural desta linda cidade,e tambem residente,
deixo aqui as minhas felicitações, ao Jornal Noticias
de Gaia que tem feito um grande trabalho em prol deste
Municipio.Muitos e Parabéns e continuem. António
Sousa.

As letras, as palavras, as frases, os paragrafos,
os textos são escassos para caracterizar o 'meu'
Notícias de Gaia.

Uma publicação regional na qual dei os meus
primeiros passos nestas coisas do jornalismo.
Qualidade, trabalho, rigor, sacrificio, responsabilidade
não são palavras vãs neste jornal.

Quero aproveitar este espaço para deixar um
profundo agradecimento ao Paulo, à Tânia, ao sr.
Fernando, à D. Margarida e ao professor Artur Villares
por me terem dado uma oportunidade e 'manterem viva
a chama' da Imprensa Regional que, vezes demais,
não é devidamente reconhecida.

Os meus parabéns ao Notícias de Gaia pelo seu
26º aniversário.

Abraço do amigo,
Luis Morais Ferreira

Parabéns por mais 1 ano e obrigada por termos
partilhado tantos anos em comum, sempre com o melhor
objectivo, o da seriedade, o da verdade e o da
imparcialidade!!

Um bem haja para toda a equipa, ou seja, para
todos os meus Amigos!!!

Anabela Lage

Pedidos de ajuda à AMI atingem
valores mais elevados de sempre

Mais 32% de pessoas atendidas só
no primeiro semestre deste ano

O número de pessoas em situação de

procurarem auxílio perante as dificuldades de alimentar e vestir os filhos.
As crianças representam já 24% do total de pessoas apoiadas pela AMI, um valor nunca antes

atingido.
Recorde-se que, segundo o relatório da OCDE "Doing Better for Families", publicado em Abril deste

ano, a taxa de pobreza infantil em Portugal é de 16,6%, continuando a ser superior à média dos 34
países da OCDE que se situa nos 12,7%.

pobreza e exclusão social que acorre à AMI
não pára de crescer em Portugal, tendo
atingido, no primeiro semestre deste ano,
o valor mais elevado de sempre. Entre
Janeiro e Junho, a AMI apoiou 9283
pessoas, o que representa um aumento
de 32% relativamente a igual período do
ano passado.

Esta subida sem precedentes atinge de
forma ainda mais dramática as crianças.
Mais de 2270 receberam apoio da AMI nos
primeiros seis meses deste ano, o que
representa um crescimento de 69%
relativamente a igual período do ano ante-
rior.

Este aumento do número de crianças
apoiadas pela AMI através da distribuição
aos seus agregados familiares de
alimentos do Programa Comunitário de
Ajuda Alimentar aos Carenciados (PCAAC),
da entrega de material escolar ou ainda do
acompanhamento directo nos Espaços de
Prevenção à Exclusão Social (EPES), nas
Porta Amigas deve-se, segundo Ana Mar-
tins, directora da Acção Social da AMI, ao
facto de existirem cada vez mais famílias
em geral, e numerosas em particular, a
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26.º aniversário
Mensagens de felicitações

Parabéns por mais um ano! Continuem a informar-
nos sobre o nosso concelho da mesma forma que têm
vindo a fazer! Pautem os meios de comunicação social
pela isenção e rigor! Porque no meio de tanta desgraça,
de todos os lobbies, ainda há jornais, como o vosso,
que conseguem manter o rigor! Força!

Sara Filipe

Parabéns ao "Notícias de Gaia". Que nos
acompanhem por muitos e muitos anos. Um forte abraço
a todos os seus colaboradores e amigos.

Jaime Martins

Muitos PARABÉNS Fernando e D. Margarida!
Ah, é verdade, PARABÉNS também ao 'sangue

novo', o Paulo e a Tânia!!!
1 abraço para TODOS
Joaquim Oliveira

Parabéns! Desejo muitas felicidades a toda equipa,
que apesar de não poder estar em Gaia neste momento,
sinto muito orgulho de fazer parte deste jornal.

Beijos
Nilce Costa

parabéns grande Jornal façam por dar sempre
boas Noticias aos amigos do facebook incluindo-me a
mim continuem sempre com grande sucesso
continuação de feliz aniversário ..

Henrique Silva Gonçalves Gonçalves

PARABENS.... Felicidades Um Grande Bem Haja ,
por muitos e longos anos

Maria José Lopo

"Ver bem para Aprender
melhor"

Esta campanha surge com objectivo de angariar kits
escolares para as crianças carenciadas do Concelho de
Vila Nova de Gaia, mais concretamente as crianças que
frequentam o Programa "Divertir com o Saber".

Decorrente deste projecto, surgiu a parceria com a
Ergovisão que resultou num novo Projecto "Ver bem para
Aprender melhor".

Este consiste em efetuar rastreios visuais, nas
instalações da Ergovisão no Porto, a todas as crianças
que frequentam o "Divertir com o Saber", proporcionando
consultas para avaliação mais pormenorizada das
crianças sinalizadas com problemas de visão.

Confirmada a necessidade de uso de óculos, a
Ergovisão fornece-os, sendo que o custo terá em conta
os escalões aplicados nas escolas do munícipio.

Como ajudar: dirija-se ao local onde os kits estão à
venda, compre-o por 3 euros, que posteriormente serão
entregues a uma criança. Kit disponivel nas lojas
Ergovisão e na Carlin no Shopping Cidade do Porto.

"Avenida de Gaia - 2250
Metros de História"

Marcando o início do funcionamento da estação de
metro de Santo Ovídio, o Arquivo Municipal de Gaia - Sophia
de Mello Breyner tem patente uma exposição de fotografia
sobre a Avenida da República.

Com a designação de "Avenida de Gaia - 2250 Metros
de História", esta exposição, composta por 50 imagens
de arquivo, conta a história da principal artéria de Vila

Nova de Gaia, onde agora passa a linha amarela do Metro
do Porto.

O antigo corredor central com as árvores ou o
pelourinho e a figura do sinaleiro junto à Câmara Municipal
são algumas das muitas memórias percorridas.

Esta exposição é o ponto de partida para um conjunto
de actividades, que pretendem envolver a população,
fomentando a identidade cultural e a memória colectiva de
Gaia e da região.

A mostra está aberta ao público de segunda a sexta,
das 09h15 às 16h30 e a entrada é livre.

IV Concurso de Música
Moderna

Estão encontrados os finalistas da quarta edição do
"United in Sound - Concurso de Música Moderna - Gaia
2011", cujas actuações decorrerão no dia 5 de Novembro,
entre as 15h00 e as 19h00, no GaiaShopping (entrada
gratuita).

As seis bandas foram seleccionadas por um júri
constituído por Luís Machado, (FNAC), Isidro Lisboa (Rádio
Nova) e Rui Barraca do Pelouro da Cultura da câmara de
Gaia sendo elas Comboio Fantasma, Hellcome, Us&them,
The Control, Burro de Barro e Copycat, todas portuguesas.
Note-se que o United In Sound é um evento ibérico que
contou igualmente com a participação de diversas
maquetes de bandas espanholas.

Neste concurso, apadrinhado pela FNAC, as bandas
apresentarão no Espaço Cultura do GaiaShopping os
temas inéditos submetidos a concurso em actuações que
não excedam os 20 minutos.  Deste grupo de seis novas
bandas irão sair os dois vencedores do IV United in Sound.

O que vai acontecendo por cá...
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