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Páscoa Feliz a
clientes e amigos

Marco António Costa. Sem mais
rodeios, este é nome preferido por
Luís Filipe Menezes para a própria
sucessão no cargo de presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia. Numa altura em que muito se
especula sobre a figura do PSD que
irá encabeçar a lista no concelho nas
Autárquicas de 2013, o ainda líder
politico do município aproveitou a
presença no 34.º congresso social-
democrata, realizado este fim de
semana, para tirar todas as dúvidas.

"Ele [Marco António Costa] seria
um excelente candidato. Foi um
excelente vice-presidente. É muito
popular em Gaia e as pessoas
sabem que é muito competente",
confessa Menezes. "É a minha
primeira opção e tudo farei para que

Menezes deseja Marco
António Costa para Gaia

Presidente da câmara munici-
pal confessa que gostava de
ser sucedido na autarquia
pelo atual secretário de
Estado da Solidariedade
Social. Caso não se confirme
este regresso, José
Guilherme Aguiar, César
Oliveira e Firmino Pereira são
os nomes mais falados
comos hipóteses para
encabeçarem, em 2013, a
futura lista da coligação PSD-
CDS/PP no concelho

ele seja candidato", acrescenta.
Mas esta tomada de posição

pública há muito havia sido defendida
no passado. Várias foram as
posições manifestadas pelo autarca
de Gaia em abono de Marco António
Costa na sucessão, principalmente
enquanto este ocupava o cargo de
número dois da edilidade. Esta foi,
então, a primeira vez que falou do ex-
companeihro do executivo, agora que

este ocupa o cargo de secretário de
Estado da Solidariedade Social do
atual Governo e ainda a única figura
a permaner na renovada Comissão
Política Nacional do PSD.

Com mandato suspenso na
câmara de Gaia e a dois anos das
eleições, a bola está agora do lado
de Marco António Costa. O regresso
ao concelho é uma forte
possibilidade, mas a decisão parace

por tomar. "Se ele não quiser ser
candidato, não será por isso que o
PSD não ganhará as eleições em
Gaia", registou Luís Filipe Menezes,
concluindo que este tem sido um dos
temas de conversa que tem mantido
regularmente com Pedro Passos
Coelho, sendo certa a forte e provável
possibilidade de deixar a autarquia
de Gaia para atravessar o Rio Douro
rumo à câmara do Porto.
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Editorial
* Artur Villares

rua antónio ferreira braga júnior
| 4400-364 vn gaia
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linha azul 808 205 252 (24h)

www.j-f.org/canidelo
email: canidelo@j-f.org

jardim infantil 227 724 004
parque campismo 227 810 500

Freguesia de Canidelo

“O executivo da Junta de Freguesia deseja uma
Santa Páscoa para todos os gaienses e em

especial para a população de Canidelo”
O Presidente da Junta

Fernando Andrade

"Informação"
Televisiva

Apesar da tragédia
provocada pelo terrorista
islamita em Toulouse, foi (ia dizer
divertido, mas não posso)
constrangedor ver as sucessivas
referências dos nossos media
televisivos ao massacre que o
bandido de Toulouse perpetrou
contra uma escola judaica. Não
faltaram os "alegados"
envolvimentos com a Al Qaeda,
tudo pouco confirmado, cheio de
hesitações sobre a religião do
assassino. Um dos pategos que
acompanhou os
acontecimentos, não escondia
um misto de horror pelos factos
e uma inusitada admiração pela
resistência do bandido islamita.
Nada que se compare com a
imediata classificação do
assassino psicopata da
Noruega, identificado logo como
cristão, embora não o fosse, an-
tes sim ligado a movimentos
esotéricos, tão do agrado da
religiosidade contemporânea.
Mas o facto de não ser cristão
não eximiu os nossos ayhatolas
de insistirem na mentira. Quanto
ao islamita alqaedano de
Toulouse é só "alegado". Até
acabamos por saber que o rapaz
até gostava de automóveis e
sabia fazer peões! Ora aqui está
boa informação televisiva! O que
se pode pedir mais?

Alternativas
A ver pelas palavras de Luís Filipe

Menezes, Marco António Costa está
na linha da frente para a sucessão.
Todavia, caso assim não seja,

alguns nomes se
levantam na altura
de se especular
sobre quem irá
então tentar
manter o executivo
da câmara para a
coligação PSD-
CDS/PP, que dura
desde 1998.

F i r m i n o
Pereira, atual vice-
presidente da
autarquia, aparece
aqui por inerência
ao cargo que
ocupa desde a
saída de Marco
António Costa para
o Governo. Este
dificilmente reunirá
o consenso da
maioria dos
militantes do
município, mas é
sempre um nome
a ter em conta para
o futuro. Há ainda

a possibilidade de César Oliveira. É
ele quem lidera a Assembleia Munici-
pal de Gaia, é muito respeitado no
concelho e junto das coletividades,
bem como carrega às costas o fardo

da personagem de diplomata do
PSD gaiense. Por fim, José
Guilherme Aguiar. O ex-líder da
Gaianima e ex-vereador do terceiro
mandato de Menezes está hoje na
Câmara Municipal de Matosinhos,
tendo como responsabilidade o
pelouro do Desporto. Entre as três
hipóteses, é a figura mais mediática
em termos nacionais e com maior
notoriedade em Gaia, mas tudo irá
depender da final posição que Luís
Filipe Menezes venha a defender,
caso Marco António Costa então
decida não avançar.

Ainda com o tema da redução das
freguesia no novo mapa de
reordenamento do território em
marcha, a verdade é que a procissão
ainda vai no adro. Aliás, não se pode
descorar a hipótese de alguns
destes  quatro nomes estarem
englobados na mesma lista de
candidatura, jogando-se assim, com
Menezes por fora, o tudo por tudo para
manter a câmara com as mesmas
cores. Posto isto, o mais provável  é
a estratégia do PSD, em parceira
com o CDS/PP, só ficar totalmente
alinhavada lá para o final do verão.
Até lá, as manobras políticas
continuam nos bastidores da cena
pública nacional.

Firmino Pereira César Oliveira José Guilherme Aguiar

Marco António Costa
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Páscoa Feliz a
clientes e amigos

Páscoa Feliz a
clientes e amigos

Rita Redshoes no
Auditório Municipal

Quando ainda se faz ouvir o eco dos aplausos
aos Clã, que na primeira sessão do ciclo Conta-me
Histórias encantaram a assistência que lotou o
Espaço Corpus Christi, por agora é a vez de Rita
Redshoes mostrar a aceta de story teller, no palco
do Auditório Municipal, no próximo dia 5 de Abril,
pelas 21h30.

O nome é por si só ponto de partida para uma
surpreendente história. Rita Redshoes vai ter muito
que contar, sobre as músicas que compõe e as
canções que recria, bem como dos vídeos e
documentários de que é responsável e que
contribuem para um imaginário singular no cenário
musical português.

Os bilhetes estão quase a esgotar. Podem ser
adquiridos com vantagem Passaporte Cultural na
Casa Barbot. O mesmo acontece com os bilhetes
para o "concerto íntimo" de Teresa Salgueiro que
se realiza no dia 12 de abril, às 22h00 no Cine-
teatro Eduardo Brazão e para o Conta-me Histórias
por Mafalda Veiga, no dia 20 de abril, pelas 21h30.

Bilhete Conta-me Histórias normal: 4Euros
(Casa Barbot/Casa da Cultura e Auditório Mu-
nicipal)

Bilhete Conta-me Histórias Passaporte Cul-
tural: 2Euros (Casa Barbot/Casa da Cultura)

À “prova de bala” e com uma energia electrizante
é assim que se irá apresentar a 20 de Julho no
palco do Marés Vivas, Billy Idol.

Crucial para o Rock n´Roll, o seu estilo, charme,
carisma e ousadia transcendem todas as épocas
e tendências…. Uma influência que ainda nos
inspira!

William Albert Michael Broad, nasceu em
Middlesex (Inglaterra) em 1955. No ano de 1975
inicia a sua carreira musical, passando pelos
Chelsea e pelos Generation X, que após três dis-
cos lançados terminam em 1980, abrindo a
oportunidade para Billy se lançar numa carreira a
solo.

Billy Idol ruma aos EUA e aí tenta a sua sorte,
ao lado do respeitadíssimo guitarrista – Steve
Stevens, lançou grandes hits como “Dancing With
Myself”; “Mony, Mony”; “White Wedding”; “Rebel Yell”;
“Eyes Without Face”; “Flesh for Fantasy”; “Sweet

Billy Idol no Marés Vivas
Sixteen”; “Don´t Need a Gun” e “Cradle of Love”.

A 19 de Janeiro de 1991 faz a sua primeira
apresentação a solo na 2ª edição do Rock in Rio
Brasil e protagoniza um dos grandes momentos
de todo o festival. Na década de 90, permanece
algum tempo em silêncio e lança apenas o álbum
“Cyber Punk”. Já em 2002, grava o acústico “Story-
tellers” para o canal de televisão norte-americano
VH-1 e em 2005 volta aos palcos com o álbum
“Devil´s Playground”.

Desta forma, o Festival Marés Vivas vai dar a
oportunidade aos fãs de Billy Idol, de poderem
juntamente com o cantor britânico cantarem os
principais êxitos, num concerto que será épico.

Billy Idol vai estar no palco tmn a 20 de Julho,
com sete álbuns e inúmeros singles e
compilações, continua activo e com um nicho de
fãs impressionante, que vai mantendo ao longo
destas duas últimas décadas. Respeitado como

o Punk Rocker original, teve a atitude do Punk sarcástico
para a pop e mainstream rock, conseguindo criar
canções que irão durar a vida toda.

A última vez que esteve em Portugal foi em 1993,
no Estádio José de Alvalade – banda de abertura
para os míticos Bon Jovi! É com nostalgia e
saudosismo que esperamos o regresso deste grande
ídolo ao palco do maior festival do norte, o Marés
Vivas.
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Rocha Costa
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de CARPINTARIA e PARQUETES

para Construção Civil e Móveis de Cozinha
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Cultura em
Gaia

SEMANA DE 28 DE MARÇO
A 2 DE ABRIL

TEATRO
Até 1 de Abril | Terça a sábado/21.30hs
Domingo/16.00hs | TEP no Auditório Municipal
"FELIZMENTE HÁ LUAR" DE LUÍS DE STTAU
MONTEIRO

A obra-prima de Luís de Sttau Monteiro volta
a subir ao palco do Auditório Municipal de Gaia,
pelo TEP - Teatro Experimental do Porto.

No 12º ano de representação de "Felizmente
há luar", António Júlio apresenta uma nova
versão do texto de Sttau Monteiro, encenando
um elenco renovado, composto por Ângela
Marques, Aquiles Dias, Carlos Gonçalves, Edi
Gaspar, Élio Ferreira, José Cruz, Maria Teresa
Barbosa, Mário Sá, Paulo Mota, Tiago Lourenço
e Tiago Teixeira Araújo, com cenografia de João
Rosário, desenho de luz de Rui Monteiro,
sonoplastia de Eduardo Brandão e figurinos de
Paula Cabral. De salientar que se comemora
no dia 27 o Dia Mundial do Teatro.

Bilhete normal - 8 Euros | Passaporte Cul-
tural, Séniores, Reformados - 5 Euros

Escolas fora de Gaia - 5 Euros/aluno
Escolas de Gaia - 3 Euros/aluno

TEATRO
31/21.45hs
Encerramento do XIII Encontro de Teatro do
Grupo Mérito Dramático Avintense
"JOANA, A DONZELA"(estreia)

O Grupo Mérito Avintense estreia, no dia 31,
sábado, a peça "Joana, a donzela", marcando o
encerramento do XIII Encontro de Teatro, que
decorreu durante o mês de março e contou com
a participação de grupos do Porto, Ovar e
Valbom.

"Joana, a donzela" é uma peça com
adaptação e encenação de Manuel Ramos
Costa.

ARTES PLÁSTICAS
Pintura na Casa Barbot, Casa das Artes
"SILÊNCIOS" DE MARIA DULCE BARATA FEYO

Num ano em que a Galeria da Casa Barbot/
Casa da Cultura é preenchida por mostras de
grandes nomes das Artes Plásticas
Portuguesas, é chegada a vez de Maria Dulce
Barata Feyo se fazer representar neste
equipamento cultural, com a sua exposição
"Silêncios".

Maria Dulce possui uma linguagem singu-
lar, que impregna nas suas telas, e através da
qual nos leva para longe através de um tema
recorrente na sua obra: a paisagem. Deixa-nos
a visão de uma (i)realidade possível porque
sempre filtrada pela sua forma de sentir o
quotidiano. Na essência a utilização da cor faz
emergir a luz baça que das suas telas emerge,
como se de poesia se tratasse.

A exposição, de entrada livre, está patente
ao público até ao dia 27 de abril, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 20h.

Aproveite a sua deslocação à Casa Barbot/
Casa da Cultura e, se ainda não o fez, peça o
seu Passaporte Cultural.

GAIA ACOLHE IX BIENAL DE PINTURA DO
EIXO ATLÂNTCO | Biblioteca Municipal

As obras selecionadas para a exposição
itinerante da IX Bienal de Pintura do Eixo Atlântico
- 2011-2012 estão patentes ao público na
Biblioteca Municipal.

Esta iniciativa da Comissão de Cultura do
Eixo Atlântico, que é presidida pelo Vereador da
Cultura de Gaia, Mário Dorminsky, tem como
objectivo a divulgação dos nomes das artes
plásticas luso-galaicas, e a aproximação do
público do noroeste peninsular à arte.

No âmbito desta Bienal transfronteiriça são

Filipe Rodrigues

Pedro Rodrigues
atribuídos vários prémios, destacando-se o de
melhor obra do certame, que nesta edição
coube a Monserrat Frieiro Dantas, de
Pontevedra, pela sua obra "Camiño", e o prémio
Novo Talento que distinguiu Raquel Iglesias
Gándara, também de Pontevedra, e o seu
"Manadas paseando nun centro comercial".

De salientar que a gaiense Ana Pais Oliveira
tinha sido a grande vencedora da edição ante-
rior da Bienal.

A exposição, composta por 30 obras de
artistas luso-galaicos pode ser visitada até ao
dia 2 de Abril.

Entrada livre
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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
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Escolas abertas
na Páscoa

Refeições diárias e atividades gratuitas disponíveis para
crianças do concelho

As cantinas das escolas do concelho estão abertas neste período de
férias da Páscoa. No total, 37 são os estabelecimentos de ensino que se
mantêm em funcionamento, proporcionando cerca de duas mil refeições
diárias a crianças do ensino básico e pré-escolar.

Com um investimento estimado em 100 mil euros, a câmara de Gaia leva
a cabo dois programas lúdicos e pedagógicos - 'Gaia Educa a Brincar' e 'AEC
em férias', que envolvem 187 profissionais da área da educação do concelho,

entre eles funcionários dos 15 agrupamentos escolares e professores das
Atividades de Enriquecimento Curricular.

Estas refeições diárias e atividades gratuitas são respostas do município
face às necessidades das famílias em ocupar os mais novos e para que a
dieta normal de cada criança não seja alterada pela pausa escolar da Páscoa.

'GAIA Educa a Brincar' e
'AEC em Férias' ocupa

alunos na Páscoa
O município de Gaia vai promover, na interrupção letiva da Páscoa, os

projetos 'GAIA Educa a Brincar' e 'AEC em Férias', para as crianças do pré-
escolar e do 1º ciclo, respetivamente.

Os projetos pretendem proporcionar às crianças/alunos um conjunto de
atividades de caráter ludicopedagógico e, ao mesmo tempo, garantir uma
resposta social às necessidades sentidas pelas famílias durante este
período.

De 2 a 5 de abril, as atividades destinam-se aos alunos do pré-escolar, já
os do ensino básico do 1º ciclo inscritos nas Atividades Extra Curriculares
poderão participar de 26 de Março a 5 de Abril.

O funcionamento das atividades decorrerão em estabelecimento de ensino
a designar pelo respetivo agrupamento de escolas.

As senhas de almoço respeitantes à totalidade dos dias de frequência,
deverão ser adquiridas nos moldes habituais, por parte dos encarregados
de educação, e entregues de acordo com o definido pelo próprio agrupamento.

Todas as crianças deverão levar um lanche para o período da manhã e da
tarde.

As atividades propostas serão dinamizadas pelos assistentes técnicos
no pré-escolar e pelos docentes das atividades de enriquecimento curricular
no 1º ciclo, de acordo com planificações previamente elaboradas.
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A Sementeira

Rua Mouzinho da
Silveira, n.º 178
4050-416 Porto
PORTUGAL

Telf. 222 073 350
Fax. 222 073 359

www.asementeira.pt

Loja e
Armazém

Rua Pedrinhas Brancas,
n.º 555

Grades Verdes
4405-18 ARCOZELO

PORTUGAL

Telf. 227 532 520
Fax. 227 532 521

CONSULTÓRIO
Praceta do Colégio Gaia 362,1º-Dtº -Fte. | 4400-090 VILA NOVA DE GAIA | Tlf.: 223 799 229
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Chegou ao fim a sexta edição do
"CALE-se" Festival Internacional de
Teatro, organizado pelo Cale Estúdio
Teatro, de Vila Nova de Gaia.

Neste último dia do "CALE-se"
2012 foram divulgados os vencedores
dos "Prémios CALE", o galardão que
distingue as melhores prestações
nas várias categorias a concurso,
naquele que é o único festival de
teatro não profissional com carácter
competitivo organizado em Portugal.

Foram oito os espectáculos a
concurso, sujeitos à avaliação de um
júri (este ano composto por dois
actores profissionais - Alexandre
Falcão e Filomena Gigante - e
Cândido Xavier, director do festival),

Cale-se até para o ano!
que premiou as melhores
prestações em oito categorias:
interpretação feminina e masculina,
desenho de luz, sonoplastia,
cenografia, figurinos, encenação e
espectáculo.

Também o público com presença
assídua teve o direito de voto,
escolhendo o espectáculo de sua
preferência, que recebeu o respectivo
"Prémio do Público".

A grande noite de encerramento
do festival começou com a
apresentação do espectáculo
WIKITERRA, em estreia absoluta, a
cargo do Estaca Zero Teatro, grupo
vencedor do troféu "Melhor
Espectáculo" na edição de 2010 do

certame.
Seguiu-se a cerimónia de entrega

dos "Prémios CALE", numa noite de
grandes emoções.

Os "Prémios CALE" constituem os
galardões que distinguem as
prestações vencedoras segundo a
escolha do júri, à semelhança das
estatuetas douradas do cinema
americano.

PRÉMIOS
Melhor Espetáculo: CORDEL
Melhor Encenação: FELIPE

HENRIQUE (Peça CORDEL- uma
viagem pela cultura popular)

Melhor Interpretação Feminina:
ANA RITA (Peça O MORGADO DE
FAFE AMOROSO, representada pela
companhia NOVA COMÉDIA
BRACARENSE)

Melhor Interpretação Masculina:
NUNO LEÃO (Peça "EFABULAÇÃO"
do grupo AJIDANHA de Idanha-a-
Nova)

Melhor Cenografia: FELIPE
HENRIQUE (Peça CORDEL- uma
viagem pela cultura popular)

Melhor Sonoplastia: JOSÉ
MANUEL LOZANO (Peça "NO
GRITES, LÚCIA" do grupo que viajou
de Espanha, CERRADO POR OBRA)

Melhor Desenho de Luz:
VALDEMIR CORREIA (Peça CORDEL
- uma viagem pela cultura popular,
do grupo PROCÊNIO)

Prémio Melhor Guarda-Roupa:
CERRADO POR OBRA (Peça "NO
GRITÉS LUCIA")

Prémio do Público:
LOUCOMOTIVA (Peça "ROSETE")
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Voluntários
‘varreram’ Gaia

Sábado foi dia de limpeza nacional. O projeto ‘Limpar Portugal 2012’ voltou
a reunir milhares de voluntários que arregaçaram as mangas e saíram para
a rua para ‘apanhar’ o que os portugueses continuam a ‘atirar pela janela
fora’.

Apesar de adesão ter sido inferior as duas edições anteriores, os
voluntários que responderam ao apelo não descuraram a função que haviam
recebido para aquele dia. Também em Vila Nova de Gaia a limpeza percorreu
algumas vias da cidade.

Dezenas de gaienses andaram de cócoras e apanharam perto de 14
toneladas de lixo, que, posteriormente, foram entregues à Suldouro. Voluntários
das freguesias de Avintes, Canelas, Crestuma, Grijó, Madalena, Mafamude,
Olival, Oliveira do Douro, Perosinho, Sandim, S. Félix da Marinha, Valadares e
Vilar de Andorinho saíram de casa e deram o exemplo proativo do que se pode
fazer. Mostraram que podem potenciar um ambiente sustentável com pequenas
ações.

O Projeto Limpar Portugal Gaia 2012 contou com o apoio do pelouro do
Ambiente e Protecção Civil do concelho de Gaia, assim como de algumas
empresas locais e bombeiros.

O mundo agradece e as futuras gerações também.

GAIURB visita Cazenga e
Sámbizanga em Luanda
Na semana de 19 a 25 de Março, uma delegação da Gaiurb deslocou-se à

capital de Angola, Luanda, a convite do GTRUCS, Gabinete Técnico de
Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga, dois dos municípios mais
populosos de Luanda. O GTRUCS é chefiado pelo diretor do gabinete arquiteto
Bento de Soito, que acompanhou a visita da delegação.

A comitiva da Gaiurb, liderada pelo administrador executivo,  André Sanches
Correia, foi também constituída pela diretora geral, Manuela Juncal, pelo diretor de
planeamento urbanístico, Alberto Simões, pelo diretor do departamento de
informação geográfica, Marco Lima Carvalho, e pela  Cristina Vilas Boas, diretora
da unidade de ação social.

A visita aos municípios de Cazenga, Sambizanda e Rangel revelou-se muito
frutuosa e destinou-se a ter um conhecimento mais concreto da realidade do território
e dos objetivos do trabalho do GTRUCS, bem como a elencar os principais
temas de colaboração entre as duas empresas, os quais se destinam a ser
plasmados num protocolo de assessoria. Para tal contou-se também com a
presença do arquiteto João Parreira, director-executivo do GTRUCS.

A estreita colaboração técnica gerada, bem como a solidariedade e interesse
que a visita despertou fazem esperar desenvolvimentos futuros.

Da esquerda para a direita: Manuela Juncal, André Correia, administrador da
GAIURB, Cristina Vilas Boas, Bento de Soito, diretor do GTRUCS, Alberto Simões,

Marco Carvalho

DR
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“Noite Solidária com”
O departamento de Acção Social da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho

tem vindo a comprovar a crescente dificuldade das famílias em cumprir ou mesmo
iniciar planos de tratamento farmacológicos prescritos, em consequência da situação
sócio economica actual.

Face a esta realidade, emerge então a necessidade de se procurar outras
soluções para se poder apoiar condignamente as famílias. Uma das soluções
encontradas pelo departamento foi a organização de um concerto – “Noite
Solidária com” – cujas verbas angariadas vão reverter para o apoio à aquisição
de medicamentos para as famílias carenciadas da freguesia.

O evento vai acontecer esta sexta-feira e conta  com a participação de ilustres
personagens, como João Paulo Rodrigues & Pedro Alves (Quim Roscas e Zeca
Estacionâncio), para além do grupo musical TrocoPasso e da cantora Catarina
Pereira.

O Gaiahotel vai manter-se encerrado
até à assembleia de credores
agendada para abril. A razão de tal
decisão advém do facto de não
existirem as necessárias condições
financeiras para fazer face aos
encargos mensais desta unidade
hoteleira, cujos encargos são
superiores às receitas.
Segundo André Domingues,
mandatário dos sócios do hotel, “só
com salários e renda seriam
necessários à volta de 80/90 mil eu-
ros. Escusando-se a quantificar o
montante global da dívida, o mesmo
disse que “não era interesse da
administração e dos trabalhadores
que o hotel encerrasse”.
Segundo o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores de Hotelaria,
Francisco Figueiredo, terá sido o
corte no abastecimento do gás a ditar

Gaiahotel permanece
encerrado

Encargos superiores às receitas mensais mantêm a unidade hoteleira fechada
até à assembleia de credores agendada para abril

o encerramento do hotel. O
sindicalista disse que “o gás foi
cortado na quarta-feira passada” e
que “o fornecedor exige o pagamento
integral da dívida para retomar o
fornecimento”.
Francisco Figueiredo referiu que a
maioria dos 33 trabalhadores vai
suspender o contrato de trabalho até
à referida realização da assembleia
de credores. O dirigente do sindicato
do setor considerou ainda que se
trata de “uma unidade hoteleira
importante na região, que sempre
teve uma boa ocupação e de
qualidade”, manifestando-se, por
isso, convicto de que “o hotel vai ser
viabilizado e que surgirão empresas
interessadas na sua viabilização”.
Recorde-se que alguns dos
trabalhadores suspenderam, em
janeiro, o contrato de trabalho devido

a ordenados em
atraso desde o
mês de novem-
bro, mais os
subsídios de Na-
tal e, em alguns
casos, de férias.

O Gaiahotel é das
u n i d a d e s
hoteleiras com
maior notoriedade
no concelho e
chegou mesmo a
liderar a taxa de ocupação no
município nas últimas duas décadas
do milénio. Localizado no coração da
cidade, em plena Avenida da
República, este espaço dispõe de 92
quartos, seis salas de reunião,
cabeleireiro, dois bares, garagem e
health club, tal como uma excelente

sala panorâmica no último andas que
serve de restaurante. Pelo Gaiahotel
passaram figuras de renome
nacional e internacional ligadas aos
vários setores de atividade, bem
como recebeu diversas equipas
desportivas, entre as quais, durante
anos, os estágios do FC Porto.
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NOTÍCIAS DE GAIA
jornal

Existem muitas festas da Páscoa.
Em qual delas você participará? Esta
pergunta parece estranha, mas tem
sentido. Sob qual religião está a
comemorar esta festa de Páscoa? O
que significa a palavra Páscoa?

A Páscoa vem da palavra hebráica
"pesach" e do grego "pascha" que
significam "passagem". Podem ter
diversos significados, tais como:
passagem da morte para a vida -
passagem de Deus para nos salvar,
passagem da escravidão para a
liberdade, a passagem pela qual o

O QUE É A PÁSCOA?

homem que vive neste mundo passa
para um novo céu e uma nova terra.

A Páscoa foi um encontro criado por
Jesus porque, naquela ceia pascal,
Jesus iria dar-se inteiramente: sua vida,
seu corpo, seu sangue, e todo o seu
ser.

Na última ceia com os discípulos,
Jesus entregou-se totalmente e logo
a seguir teve com eles um diálogo
revelador do seu coração e da
missão dos discípulos na Terra.
Jesus entregou-se e disse o que é
entregar-se: "É amar até o fim".

Os discípulos de Jesus só
entenderam a "Semana Santa"
depois de muito tempo,após
vivenciar o que Jesus pediu naqueles
dias. Só compreenderam quando
fizeram a oferenda do corpo, crendo
em Jesus vivo e ressuscitado.

A Páscoa é a maior festa Cristã
do planeta, significa a passagem de
Cristo, "a libertação". Todos os anos
os mesmos gestos se repetem, com
os Ovos de Páscoa, a ceia em família,
os desejos de sucesso e felicidades.

A Páscoa dos Judeus

Moisés foi criado no Egito como
irmão do faraó Ransés, e um dia foi
procurado por um anjo de Deus para
ser o responsável pela libertação de
seu povo da escravidão.

O faraó Ramsés, não queria
perder o trabalho escravo e proibiu a
saída dos hebreus. O Deus Iavé
começou então a revelar-se, não só
ao seu próprio povo, nascido de seu
escolhido, Abraão, mas também para
tornar-se conhecido de todos os povos
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da terra. Para obrigar o faraó a libertar o povo, Iavé
manda uma praga de gafanhotos que dizima as
plantações dos Egipcios e manda Moisés anunciar a
morte de toda criança na terra do Egito. Para proteger
as crianças de seu povo, o Deus Iavé, criou o sacrifício
pelo qual estariam livres da morte. Deveriam sacrificar
um cordeiro, e seu sangue ser espalhado nos batentes
das portas.

"Escolham carneiros ou cabritos e os sacrifiquem
para que todas as famílias israelitas possam comemorar
a Páscoa do Deus Eterno, o sangue nos batentes não
deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para
matá-los Quando vocês entrarem na terra que Deus
lhes prometeu dar, vocês deverão continuar a
comemorar esta festa religiosa".

Esta é a Páscoa comemorada até hoje.

OS SÍMBOLOS DA PÁSCOA

O Ovo de Páscoa
O ovo simboliza o nascimento dai ser o ovo de

chocolate como simbolo da existência da vida.

A Cruz do Cristo
Significa ao mesmo tempo sofrimento e

ressurreição.

O Cordeiro
É o símbolo do Cristo. Jesus Cristo é o cordeiro

de Deus que se sacrificou em favor de todos os
cristões.

O Pão e o Vinho
O pão e o vinho foram escolhidos por Jesus Cristo

para simbolizar o seu amor. Foram dados a seus
discípulos representando seu corpo e seu sangue
para celebrar a vida eterna.

O Círio
É uma grande vela que se acende na Aleluia. Seu

significado é: "Cristo, a luz dos povos". Alfa e
Ômega nela gravadas querem dizer: "Deus é o
princípio e o fim de tudo".

predominam neste dia.

Sábado de aleluia
Na tarde deste dia começa a Vigília Pascal, em

comemoração à noite da ressurreição. O sepulcro onde
estava Jesus surje aberto na manhã de domingo. Seu
corpo e os lençóis sagrados estavam desaparecidos.
A liturgia começa fora das igrejas. Acende-se o Círio
Pascal e o altar dos templos é novamente decorado
com flores. Lê-se o Evangelho, canta-se o hino de
Aleluia e a Páscoa é proclamada. No costume popu-
lar é o dia da malhação de Judas, o traidor de Jesus,
Um boneco recheado de trapos e palha é pendurado
num poste ou numa árvore e despedaçado a
pauladas. Diz a tradição que esse apóstolo se
enforcou, por remorso.

O Coelho da Páscoa
Os coelhos são animais capazes de gerar grandes

ninhadas. Representam a fecundidade e a reprodução
constante da vida, por isso simboliza a capacidade da
igreja de criar constantemente novos discípulos.

Domingo de Ramos
Dia da chegada de Jesus Cristo a

Jerusalém, quando Ele é recebido com ramos
de videira jogados no chão.

Quinta-feira Santa
As comemorações começam na tarde

deste dia. Era época do Pessach, tempo de
festa. Sacrificavam-se cordeiros, libertavam-
se prisioneiros, tomava-se vinho .
Comemora-se a última ceia de Jesus. Antes
da ceia, o messias lavou os pés de seus 12
apóstolos, repartiu o pão e o vinho e proferiu
a frase: "Meu corpo... meu sangue". Neste
mesmo dia, porém, Jesus foi traido por Ju-
das Iscariótes e é preso pelos soldados
romanos, enquanto orava no Monte das
Oliveiras.

Sexta-feira da paixão
É o dia do julgamento, da condenação, do martírio,

morte e sepultamento de Jesus. a morte de Jesus é
denominada como Paixão, uma metáfora de um ato
de amor e de entrega. O silêncio, o jejum e a oração

Domingo de Páscoa
Durante todo o dia são celebradas missas que

proclamam a resurreição de Cristo. Pela tradição é
vedado aos cristões comer Carne Vermelha durante
a Quaresma. As famílias se reúnem para festejar o
renascimento do direto filho de Deus.

Geraldo de Azevedo
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Cabrito Assado

Cabrito assado para a Pascoa, uma receita para
6 pessoas.

Ingredientes para 6 pessoas:
    2 dl de azeite
    3 Kg de cabrito
    2 Kg de batatas
    4 dentes de alho
    2 cebolas
    200 g de tomate maduro
    50 g de manteiga
    1 dl de vinho branco
    1 ramo de salsa
    sal e pimenta

Família à mesa... também
na Páscoa

Festa comemorativa da Ressurreição
de Jesus Cristo, a Páscoa está
associada a práticas alimentares em que
os ovos, os folares, as amêndoas e os
cordeiros ocupam o primeiro lugar.

O "Folar" tem particular relevância,
havendo diferentes espécies - tão
diferentes que o folar transmontano, por
exemplo, só tem com o da Estremadura
dois pontos em comum: o nome e a
referência à Páscoa. Acrescente-se,
contudo, que a tradição do folar, qualquer
que ele seja, assenta num ritual de
dádiva, solidariedade e convívio
profundamente enraizado na sociedade
portuguesa.

O folar mais corrente em Portugal é
um "bolo de massa seca, doce e ligada,
feito com farinha de trigo, ovos, leite,
azeite, banha ou pingue, açúcar e
fermento, e condimentado com canela e
erva-doce - uma espécie de fogaça -
encimado, conforme o seu tamanho, por
um ou vários ovos cozidos inteiros e em
certos lugares tingidos, meio incrustados
e visíveis sob as tiras de massa que os
recobrem".

Preparação:
Limpe muito bem a carne e deixe-a marinar,
cerca de 2 horas, numa mistura de alho, sal,
limão e vinho branco.
Entretanto, descasque as batatas e corte-as aos
palitos; descasque as cebolas e corte-as em
rodelas: pique os alhos.
Coloque as batatas, as cebolas e os alhos
preparados numa assadeira e regue com o
azeite, o vinho, água com sumo de tomate e
manteiga. Misture muito bem todos estes
ingredientes. Por cima, coloque o cabrito, e leve
ao forno quente a assar.
Quando estiver dourado, volta-se o cabrito e
remexem-se as batatas. Estando loiro, serve-se
com salada de alface ou de agriões e cebola às
rodelas.
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Bolo de Páscoa de
mascarpone & cerejas

Ingredientes
3 ovos (M)
1 pitada de sal
100g + 50g + 50g de açúcar
40g de farinha
40g + 3 c/sopa (45g) de maizena
1 c/chá rasa de fermento
50g de amêndoas moídas
1 frasco (720 ml) de cerejas
1/2 limão
250g de mascarpone

Folar da Páscoa
(por Ana Gomes)
Ingredientes
500 g farinha
100 g margarina
35 g fermento de padeiro
125 g açúcar
3 ovos
2 dl Leite Morno
q.b. sal
q.b. canela
q.b. erva doce
4 ovo(s) cozido(s)

Caçarola Vegetariana
Nesta Páscoa experimente esta receita de
Caçarola Vegetariana

Ingredientes:
    200 g de soja granulada grossa
    sal
    1 cebola picada
    50 g de margarina Vaqueiro
    3 batatas
    100 g de juliana de couve lombarda
    100 g de cenouras baby congeladas
    100 g de brócolos
    1 molhos de coentros
    2,5 decilitros de água
    4 colheres de sopa de molho de soja
    pimenta

Preparação:
Ponha a soja de molho em água durante 20
minutos. Escorra e coza durante 10 minutos
em água temperada com sal.
Pique a cebola e aloure na margarina
Vaqueiro. Adicione as batatas descascadas e
cortadas em cubinhos e deixe fritar até
começarem a alourar. Junte a couve lombarda
, as cenouras baby e os brócolos. Tape e deixe
suar durante 15 minutos. Introduza a soja bem
escorrida e os coentros. Regue com a água
quente, tempere com o molho de soja, sal e
pimenta e mexa. Deixe cozer tapado mais 10
minutos.

250g de quark magro
2 pacotinhos de açúcar de baunilha
300-400g de natas
cerca de 3 c/sopa de pistachios
gelee dragees (jelly bellys)
coelhinhos e cenouras de massa de amêndoa
(massapão)
erva cidreira para decoração
papel manteiga para a forma

Preparação
1- Forre o fundo de uma forma (26 cm) com o
papel manteiga. Separe as gemas das claras.

Bata as claras em castelo com 3 c/sopa de água fria
e a pitada de sal. Adicione os ovos 1 apos 1.
Misture a farinha com 40g de maizena e o
fermento, peneire sobre as claras e envolva as
amêndoas moídas. Despeje na forma e alise.
2- Vai a cozer em forno pré-aquecido a 175 graus
cerca de 25-30 min. Deixe arrefecer.
3- Escorra as cerejas, apanhe o sumo. Reserve
8 cerejas. Misture 3 c/sopa de maizena com 6 c/
sopa de sumo de cereja. Leve o restante sumo
de cereja num tacho ao lume com casca de
limão e 50g de acucar e deixe ferver, adicione a
maizena dissolvida e deixe ferver brevemente
mais uma vez. Retire a casca de limão e envolva
as cerejas.
4- Corte o bolo ao meio 1x na horizontal. Ponha o
aro à volta da primeira parte do bolo. Barre com
as cerejas e deixe arrefecer.
5- Misture bem o mascarpone com o quark, 50g
de açúcar e o açúcar de baunilha e despeje por
cima das cerejas e alise, tape com a segunda

parte do bolo e leve ao frio cerca de 2 horas.
6- Bata as natas em castelo e barrar o bolo com 2/3
das natas, faça rosetas com as restantes natas.
Decore com os pistachios moídos, restantes
cerejas, jelly bellys, coelhinhos-cenouras de massa
de amêndoa e erva cidreira.

Preparação
1. Dissolva o fermento num pouco de leite morno
e junte alguma farinha. Faça uma bola bem
húmida e deixe levedar 20 minutos.
2. Amasse a restante farinha com o açúcar, o
leite e os ovos e junte a bola de fermento.
Bata bem. Acrescente a manteiga, o sal e as
especiarias. Bata até a massa se soltar da
tigela. Deixe levedar numa tigela tapada com 1
cobertor, em local protegido e ameno, durante +
ou - 3 horas.
3. Faça então uma bola ligeiramente
abolachada, onde coloca os ovos previamente
cozidos e frios. Com um pouco de massa faça
uns cordões que coloca a rodear os ovos.
Pincele com gema de ovo, deixe levedar mais 1
pouco e leve a forno quente (200ºC) até ficar bem
corado e cozido.
In www.petiscos.com
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Páscoa Feliz a clientes e amigos

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

Sociedade  de  Construções  e
Obras  Públicas  Aliança,  Lda.

Indústria Extractiva, Construção de Estradas, Terraplanagem e Construção Civil

Páscoa Feliz a
clientes e 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
Páscoa Feliz a clientes e amigos

Velhinho na
solidão

  Os Orgãos de comunicação todos os dias divulgam
situações de idosos que aparecem mortos em casa
abandonados e  ninguém dá falta deles, as pessoas vivem
isoladas no seu mundo sem afectos e na mais completa
solidão.

   Antigamente também havia pobres e velhinhos a viverem
sózinhos, mas os vizinhos tinham um papel fundamental
ajudavam-se uns aos outros e nunca ninguém morria à fome.
Nos dias de hoje a realidade é um pouco diferente, os filhos
têm trabalhos complicados e a falta de tempo vai prejudicando
a disponibilidade e o bom senso de ceder a maus feitios e à
mania de toda gente ter razão e obrigação de ceder vai
perdendo terreno e quem sai a perder são os velhinhos que
ficam isolados da família, desamparados.

   A realidade do País também assusta os idosos com
reformas tão pequenas que mal dá para alimentação,
medicação que passa a ser reduzida para durar mais
tempo,são factores preocupantes que originam situações
graves de resolver e o desfecho nem sempre é o desejado. O
ideal seria estes " Jovens velhinhos" conseguirem envelhecer
com a dignidade a que têm direito.

Velhinho na solidão
O idoso que vive na solidão
Cansado da vida e abandonado
Tem a saudade no coração
E, esconde no peito o seu triste " Fado ".

Anos e anos de sacrifício a trabalhar
Numa luta humilde de canseira
Nunca faltou em casa o pão para governar
Partilhado sabiamente pela sua companheira.

A velhice marcou o tempo vagarosamente
Revivendo as recordações esquecidas amargamente
Num abandono revoltado e entristecido.

Os dias passam sombrios e sem motivação
Numa espera despida de carinho e gratidão
Sem merecer a humilhação de ser esquecido.

Ana Santos

Ser feliz
envelhecimento ativo

Em pleno Ano Europeu do Envelheci-
mento Ativo e Solidariedade entre
Gerações, a Misericórdia de Gaia entendeu
fazer todo o sentido abordar o assunto
numa sessão de esclarecimento para os
utentes, no passado dia 14 de março, no
âmbito da iniciativa "Quartas Culturais".

A enfermeira do Lar António Almeida
Costa, Soraia Pereira, e o psicólogo Diogo
Duarte falaram aos utentes da Misericórdia
de Gaia sobre o tema e explicaram alguns
truques para se conseguir ser feliz com um
envelhecimento ativo. Segundo os
oradores, a fórmula reside numa atitude
pró-ativa com vista a alcançar o bem-estar
físico e intelectual.

Os oradores captaram de imediato o
interesse da plateia mais velha ao
colocarem-se na posição dos idosos, para
isso usaram um kit da terceira idade: "Eu
sei que devem estar a pensar que é muito
fácil falarmos em envelhecimento ativo,
mas que não sentimos as vossas dores,
por isso, vamos dar a palestra com este kit
do idoso". O kit da terceira idade fez com
que os oradores usassem uns óculos que
lhes diminuía o campo de visão e uns pe-
sos nos braços, pernas e nas costas.

 "Assim, já conseguimos perceber
melhor as vossas dores e dificuldades",
comentou a enfermeira Soraia Pereira que
ensinou aos utentes vários movimentos de
exercício físico que podem fazer, mesmo
sentados, falou da importância de
comerem bem e de serem autónomos.
"Podemos estar dependentes de alguém
para tomarmos banho, mas dizermos o que
queremos vestir, o que gostamos e o que
não gostamos é sermos autónomos",
acrescentou.

O psicólogo Diogo Duarte frisou a
importância dos utentes aproveitarem bem
os momentos de lazer, como passear, ouvir
música, ler, fazer teatro, no fundo, fazer o
que dá prazer, bem como ensinou várias
técnicas de relaxamento e exercícios de
estimulação da memória.

O bom relacionamento com os outros
e o sorrir foram mais dois aspetos
apresentados no âmbito da temática do
envelhecimento ativo.

Os utentes interagiram ativamente ao
longo da sessão, participando nos
exercícios físicos e psicológicos que foram
apresentados, colocando questões e
tecendo vários comentários.

pág. 14
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R. do Monte, 474 - 4405-812 Vilar do Paraíso
t. 227 150 890 w f. 227 150 899

Vila Nova de Gaia
www.seabratavares.com

stformularios@seabratavares.com

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

FOLHA E BOBINE

Páscoa
Feliz a
clientes e
amigos

Av. Beira Mar, 1143 - Praia de Salgueiros
4400-382 Vila Nova de Gaia

Telf. 227 811 363 - email: restaurante@mar-vista.net
www.mar-vista.net

Páscoa Feliz a
clientes e amigos
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No dia 20 de Março, o estilista Gio
Rodrigues promoveu, em parceria
com a Legião da Boa Vontade, no
âmbito do Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações, uma
ação de boas-vindas à Primavera.

O objetivo foi o de divulgar os
programas socioeducativos da LBV,
em especial o Programa Viva Mais!,
no qual os seniores mantêm-se em
atividade constante, quer seja a
confecionar roupas para os enxovais
entregues a bebés, quer seja na
realização de voluntariado nos
projetos da instituição.

A D. Antónia Sebastião,
participante neste projeto da LBV,
afirma: "Gosto de andar no "Viva
Mais!" porque tira-nos a solidão.
Estamos a trabalhar e a conversar
um bocadinho. Enquanto Deus nos
ajudar vamos andando."

Gio Rodrigues explica o porquê
desta ação junto com a instituição:
"Eu sou fã das ações da LBV. Acho
que a LBV faz muito pela cidade do
Porto, faz muito pelo Distrito do Porto,
merece ser ajudada e precisa de
visibilidade para as pessoas
perceberem que estão a contribuir
para algo que é exequível e, nada
como associar o primeiro dia da
Primavera à Legião da Boa Vontade.
Acho que está a ser um sucesso."

As pessoas abordadas no exte-
rior do atelier foram recetivas à
iniciativa e adquiriram o artesanato
desenvolvido no programa Viva Mais!,
especialmente quando a atriz Sandra
Cóias vestiu a camisola da instituição
e se juntou à equipa. A atriz e modelo
disse: "Quando o Gio Rodrigues me
convidou e falou sobre a Legião da
Boa Vontade e das ações que esta

Ano Europeu assinalado com evento
de boas-vindas à Primavera

organização desenvolve, não podia
deixar de vir. Estando eu no Porto,
esta semana, não podia deixar de vir
e tentar ajudar com o pouco que
posso ajudar e tentar chamar a
atenção para esta Legião e para as
ações que têm feito e que muito têm
estado a fazer. Que continue assim
por muitos e muitos anos, porque há
muitas pessoas que precisam
realmente desta ajuda." Sobre o
artesanato realizado no "Viva Mais!",
a atriz afirma: "São muitos giros os
produtos feitos pelos seniores.
Houve uma boa aceitação das

pessoas que passavam aqui na rua.
Explica-se um bocadinho às
pessoas o que faz a Legião da Boa
Vontade e logo as pessoas se
prontificam a ajudar. Fiquei muito
contente por ter conseguido contribuir
com a minha presença."

O ex-Governador Civil do Porto,
Fernando Moreira, enaltece esta
iniciativa: "Esta parceria que hoje aqui
se estabelece, entre um comerciante
do Porto e uma instituição sem fins
lucrativos e dedicada, que vive
basicamente do voluntariado, é bem
prova de que por um lado o trabalho

desta instituição é reconhecido pela
sociedade portuense e por outro lado
que muitos de nós continuamos
apostados em fazer deste momento
difícil também um momento de
esperança, um momento de acreditar
que melhores dias virão."

A benfeitora Fernanda Matos, a
conhecida "Teresinha" do filme
Anikibóbó, marcou presença e falou
sobre o trabalho da LBV: "Sou sócia
há muitos anos da Legião da Boa
Vontade. Admiro muito esta obra. Acho
que é uma obra fantástica que existe
na cidade do Porto."
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MANUEL GUEDES MARTINS UNIPESSOAL, LDA.
Electromecânica  -  Assistência  Técnica  a  Máquinas  e  Equipamentos  Industriais

ELEVADORES DE VIATURAS
VELYEN | OMCN | RAV | ORLANDINI | CASCOS

WWW.MGM.COM.PT
email: mgm-assistencia@sapo.pt

SERVIÇOS CENTRAIS
Rua do Agro, 150 | 4410-089

SERZEDO | V. N. GAIA
Tel.: 227 642 722
Fax: 227 419 865

Telemóvel: 914 068 071
Páscoa Feliz a

clientes e amigos

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

Páscoa Feliz
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amigos
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No campeonato
realizado no último
sábado em
Carcavelos, Filipe
Ramalho e Inês
Santos ficaram em
terceiro lugar, entre
22 pares, em quatro
rondas

Dançam juntos
desde 2007 e
representam Portu-
gal nos
campeonatos

São alunos da
Academia de
Dança BioDance,
situada em
Sangemil, Águas
Santas, onde os
seus professores
são Miguel Pinto e
Sílvia Machado.

Eles vão agora
representar Portu-
gal no próximo dia
24 de Março em

Associação Portuguesa de
Professores de Dança de Salão

Internacional

Filipe Ramalho & Inês Santos

Montauban, França no French Open, juntamente com mais três pares, um dos
pares sendo os professores.

Firmo apoia XVII
Olimpíadas do

Ambiente
A Firmo, empresa líder de mercado no sector de material escolar e de

escritório, apoia a XVII edição das Olimpíadas do Ambiente, que acontece ao
longo de praticamente todo o ano lectivo 2011/2012, desta vez com o mar
como tema central. Trata-se de um dos maiores projectos de educação
ambiental realizados em Portugal, tendo envolvido, nos últimos anos, perto
de 500 mil jovens de todo o País.

A empresa dá, desta forma, mais um passo na sua política de
responsabilidade social e ambiental, apoiando - através da produção de
uma edição especial de cadernos a distribuir pelos cerca de 100 finalistas da
competição e da oferta de material escolar para os vencedores - uma iniciativa
cujo mote é a preocupação com o ambiente e as práticas sustentáveis.

Organizadas pela Quercus, a Universidade Católica Portuguesa e o
Zoomarine - e com o Alto Patrocínio do Presidente da República e do Ministério
do Ambiente e do Ordenamento do Território -, as Olimpíadas do Ambiente
destinam-se a alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário e
a professores de todas as escolas nacionais. Pretendem, entre outros
objectivos, avaliar os conhecimentos sobre sustentabilidade ambiental,
integrar preocupações ambientais no dia-a-dia das escolas e incentivar o
interesse pela temática ambiental.

A competição, cujas primeira e segunda eliminatórias já se realizaram,
divide-se em três modalidades: "Ambiente à Prova", "Ambiente e Cidadania"
e "Ambiente e Arte". No total das três, registaram-se cerca de 550 escolas
inscritas. A Final Nacional decorrerá este ano em Lisboa, nos dias 4, 5 e 6 de
Maio, e contará com a presença de oitenta finalistas, num fim-de-semana
repleto de actividades ambientais, percursos e tertúlias.
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
«CAPITAL DO VINHO DO PORTO»

Rua Cândido dos Reis, 545
4400-075 VILA NOVA DE GAIA

Telef.: 22 374 67 20
Fax: 22 374 67 29

Cemitério: 223 751 049

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

Nesta data festiva, não podia o
Executivo da Junta de Freguesia

de Santa Marinha deixar de
desejar a todos os seus Munícipes,

uma Santa Páscoa...
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OS PATRONOS
DAS RUAS DE

SANTA MARINHA
LUGAR DAS DEVESAS

Rua do Conselheiro Veloso da Cruz
Principia  no Largo 5 de Outubro e termina na Rua de Álvares

Cabral.
O Doutor Conselheiro Joaquim Veloso da Cruz nasceu em 1800

(aproximadamente), em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Era filho
de José Veloso da Cruz.

Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, entrando na
política progressista. Emigrou com seus irmãos, face ao malogro da
revolução de 16 de Maio de 1828.

A casa de seu pai esteve sempre durante muito tempo sujeita a
vigilância e até a perseguição, mas apesar disso, em meios de
provações o pai pôde fazer sempre remessa para os seus filhos.

Quando regressou com seus irmãos alistou-se no 2º Batalhão
Provisório, no Porto, onde serviu como Capitão durante o período do
cerco pelas tropas Miguelistas.

Foi depois eleito 1º Juiz da paz da Freguesia de Santa Marinha
por voto unânime. Mas permaneceu pouco tempo por ter passado a
exercer funções de Vereador da Câmara Municipal do Porto, antes de
ter sido outorgada a Vila Nova de Gaia a sua "independência" em
1834.

A seguir foi eleito deputado para as primeiras cortes convocadas
após a pacificação do país.

Com a revolução de Setembro de 1836, depois do descrédito a
que chegou o sistema constitucional, veio da Capital no cargo de
Administrador Geral do Distrito do Porto, onde se salientou com uma
administração sábia e isenta.

Em face dos seus méritos foi eleito Presidente da Câmara Munici-
pal do Porto (1852-1861.) De seguida foi nomeado Juiz de Direito da
2ª Vara do Porto; por fim… Conselheiro.

Foi-lhe concedida a Comenda de Cristo em recompensa dos seus
elevados serviços, e, a sua terra Natal deu-lhe uma rua, cujo nome
ainda hoje se mantém.

Foi Veloso da Cruz quem promoveu o alargamento Da antiga Rua
Direita, (hoje Rua Cândido dos Reis,) ao cabo das diligências difíceis.

SESSÃO ESCLARECIMENTO
EM CRESTUMA

Todos os crestumenses estão convocados para a
defesa da sua própria causa - Contra a Extinção da
Freguesia

Na sequência da aprovação, na generalidade, do diploma sobre a
reorganização da administrativa territorial autárquica na Assembleia da
República, a Junta de Freguesia de Crestuma convocou uma reunião geral
de todos os cidadãos eleitores para uma sessão de esclarecimento que
se realizará no próximo dia 30 de Março, sexta-feira, pelas 21:30 horas, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Crestuma, sita à Avenida da
Saudade, 33, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único - Proposta de Lei nº 44/XII, sobre a Reforma da
Administração Territorial Autárquica (EXTINÇÃO DA FREGUESIA DE
CRESTUMA).

A reunião iniciar-se-á com a apresentação de um resenha das
diligências já levadas a cabo pelo grupo de trabalho constituído no âmbito
da discussão do Documento Verde, composta pelo Sr. Presidente da
Assembleia, pelo Sr. Presidente da Junta e por um elemento de cada um
dos grupos de representantes com assento na Assembleia de Freguesia.

Posteriormente será efectuada uma exposição sobre os objectivos,
princípios e aplicabilidade prática dos parâmetros de agregação
estabelecidos enunciadas pela Proposta de Lei nº 44/XII, bem como será
apresentado o ULTIMATUM CRESTUMENSE que, com base no regime de
excepção estabelecido pelo próprio diploma, consubstancia uma proposta
concreta e alternativa para a agregação para o concelho de Vila Nova de
Gaia.

De seguida haverá um período de intervenções e de debate aberto a
todos os crestumenses presentes.

Os crestumenses, depois de, no passado dia 20 de Janeiro, terem
marcado uma presença massiva na reunião extraordinária da Assembleia
de Freguesia que, no âmbito da discussão pública do Documento Verde,
votou por unanimidade uma moção que reclamava a manutenção da
autonomia da freguesia no futuro mapa administrativo do País, preparam-
se para repetir a reivindicação, mas agora através de uma proposta concreta,
que posteriormente se pretende seja aprovada, sob a forma de parecer da
Assembleia de Freguesia, para ser incluída na pronúncia a que corresponde
a deliberação final da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sobre o
novo mapa de freguesias.

A reunião, que contará com a presença de todos os ex-presidentes de
Junta, com os actuais titulares dos órgãos autárquicos e inúmeros ex-
autarcas, é aguardada com enorme expectativa por todos os crestumenses,
que se têm mobilizado nos últimos dias e dos quais se espera uma forte
adesão aos fundamentos e às conclusões do ULTIMATUM CRESTUMENSE,
cuja subscrição deverá ser aberta e partilhada por todos os crestumenses,
no sentido de consolidar as deliberações e diligências já encetadas pela
Junta e a Assembleia de Freguesia de Crestuma.

Na parte final da reunião, e de forma simbólica, o ULTIMATUM
CRESTUMENSE poderá inclusivamente ser submetido à votação popular,
sob a forma de plenário.
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monólogos
municipais

Colegas, colegas...
projetos à parte

Avenida Diogo Leite 302 | Santa Marinha | 4400-111 VILA NOVA DE GAIA
Telf. 224 094 570 | Telm. 912 401 961 | Email: teo-costa@hotmail.com | Site: http://dourovelho.pai.pt

Especialidades da casa:
Variados de Bacalhau | Sardinhas assadas

 Arroz de Marisco | Francesinhas
   Bife a Douro Velho

Aberto diariamente

Rua dos Panaçais, 241
4415-287 PEDROSO VNG

Telem. 919 945 678

MANUEL MELO
Executa todos os tipos de pintura e lacagens

Páscoa Feliz a
clientes e amigos

Páscoa Feliz
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amigos

Páscoa Feliz a clientes e amigos

Gosto particularmente deste
mês. Março é o mês em que chega
a primavera, do dia da árvore, do
dia do teatro, da poesia... enfim...
de muitas festividades.

Mas foi também este o mês de
referência para Vila Nova de Gaia.
Sim, sei que não estou a ser
objetiva. Em muitos outros meses,
muitas outras iniciativas existem e
que elevam o município. Mas
destaco dois projetos por dois
motivos distintos. Positivo e
negativo.

Então vamos ao que interessa.
Os projetos. A creche em Canidelo,
o primeiro espaço público que
nasce na freguesia. Esta é uma das
freguesias que mais tem crescido
em Gaia, nomeadamente em
termos populacionais. E ainda não
tem esta valência, que, em virtude das
exigências profissionais atuais que os
pais enfrentam, era mais do que uma
exigência. Dentro de poucos meses,
apesar de não responder a todos os
pedidos, os canidelenses vão ter,
finalmente, uma creche. Fernando
Andrade pode congratular-se por ter
conseguido esta mais valia. Vai
chamar-se Pirilampo Creche e vai
receber 48 crianças. O nome diz tudo,
tendo em conta que o equipamento
vai estar sobre a alçada da CerciGaia.

O outro projeto: Paraíso Solidário.
Duvido que ainda haja muito gaiense
que não tenha pelo menos ouvido o
nome. Tem surgido em todos os
órgãos de comunicação. Televisões,
rádios e jornais. Ninguém ficou
indiferente a este projeto social. Elísio
Pinto percorreu as empresas de Vilar
do Paraíso e conseguiu criar um banco
de donativos mensal que serve para
ajudar problemas urgentes dos
fregueses. Uma conta de água, um
medicamento, um par de óculos...
pequenos problemas que fazem toda
a diferença para a qualidade de vida da
comunidade. Para além de inovador,
proativo e, pelo menos que eu
conheça, único. Um projeto que junta
agentes económicos, gabinete social e
comunidade. O autarca conseguiu por
em pratica uma excelente ideia que até
parece simples. Mas o importante é que
mostrou que estes políticos de
proximidade não devem permanecer
nos gabinetes à espera que as
soluções para os problemas da
comunidade sejam resolvidos pela
câmara ou até pelo Estado.

Portanto... até agora temos os
dois projetos... os pontos positivos.

Do outro lado da medalha... estão
os autarcas.

Em 24 freguesias é natural que
nem todos sejam ‘amigos’ uns dos

outros. Acontece! Não se pode gostar
de toda a gente. Também ‘entendo’
que os que lideram sob a égide do
mesmo partido assumam uma
ligação mais próxima. Assim sendo,
admitia 3 grupos de autarcas. Os 17
da coligação Gaia na Frente, os cinco
do PS e os dois que encabeçam
listas independentes. Bom, no caso dos
independentes (Grijó e Gulpilhares)
acabam por se juntar às outras duas
forças.

Porém, esta teoria caiu por terra
durante este mês. Eu explico. Na
apresentação dos dois projetos
estiveram apenas dois autarcas de
outras freguesias. Em Canidelo, para
além do cicerone, Fernando Andrade,
apenas estiveram Francisco Leite, da
Madalena, e Eduardo Matos, da
vizinha Afurada. Em Vilar do Paraíso,
Elísio Pinto recebeu figuras de
estado, como o secretario da
Solidariedade Social, Marco António
Costa, mas de ‘colegas’... só o
madalenense Francisco Leite e o
socialista Manuel Monteiro, de Vilar
de Andorinho.

Bom... duas leituras: a Madalena
é, sem dívida, a Terra Linda! Primeiro
porque mostrou que apoia os bons
projetos dos colegas autarcas e
depois porque eu nasci lá... e só isso
é motivo mais do que suficiente!

A outra leitura surge mais em forma
de pergunta: onde andam os autarcas

de Gaia??? Então um projeto de
âmbito nacional, que teve (pelos
melhores motivos) durante dias em
destaque nos média, que inclusive
recebe figuras importantes da
administração local não merece a
presença dos autarcas de Gaia???
Apenas dois autarcas estiveram
presentes?!?! Então a solidariedade
não deve envolver a comunidade
gaiense?

Eu achei que este foi um excelente
exemplo do que a política não deve
ser. De 23 possíveis, apenas 2
estiveram lá. Admito que mais um ou
dois tivessem justificado a ausência,
mas... e o resto???

Eu quero tirar da ideia a palavra
inveja. É muito feia e só traz energia
negativas... mas...

Enquanto as pessoas
pensarem pequenino, de uma
forma bairrista e de soslaio... o país
nunca mais vai para a frente! E é
para a frente que o caminho
turbulento deve ser feito!

Ao menos, sugiro que copiem
as ideias. As boas devem servir de
exemplo e ser adaptadas à nossa
realidade!

Já agora... que estamos numa
época de amor ao próximo... Boa
Páscoa!                        Tânia Tavares
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AS
VERDADES
DA
(IN)JUSTIÇA

Pequenos furtos nos supermercados
Um sinal certo no caminho a

seguir para combater a injustiça em
Portugal.

Assim caracterizo a intenção do
Ministério da Justiça em alterar a
legislação penal no âmbito dos
pequenos furtos de bens
essenciais, normalmente bens
alimentares de baixo valor. Anunciou
o Governo que quer obrigar todos
aqueles que pretendem que
alguém seja julgado em Tribunal
por furtar uma lata de atum, um
pacote de ervilhas, um pastel de
nata, chocolates, leite, polvo, sabão,
champôo, etc, ao simples
pagamento de uma taxa de justiça
para se constituírem assistentes no
processo e assim terem
efectivamente de acompanhar o
julgamento através dos seus
Advogados (afinal esses queixosos
normalmente têm sociedades de
Advogados a trabalhar para si pois
estamos a falar de grandes
empresas de comércio de bens
alimentares e afins).

Tal taxa de justiça, de 102•,
servirá para financiar os tribunais
onde os processos são julgados.

O Estado irá arrecadar assim
anualmente alguns milhares de eu-
ros pagos por aquelas empresas
que pretendem humilhar o cidadão
mais pobre que tira para comer, na
intenção (já admitida publicamente)
de darem exemplos públicos do
estilo "no meu supermercado
ninguém rouba". Ora, se querem
dar lições públicas aos terríveis
ladrões de chocolates, polvos e
ervilhas que por aí andam,
PAGUEM.

Nada mais justo. Penso eu de
que...

Sempre assim defendi. E
propus oficialmente no início de
Fevereiro a alteração da lei penal
aos partidos representados na
Assembleia da República e ao
Ministério da Justiça, que parece ter
tido algum acolhimento.

Esperemos agora que a
intenção da Ministra da Justiça se
torne realidade no papel. Pois
pressões já estão a existir
bastantes. As empresas visadas
não se pronunciaram
publicamente. Mas existiram logo
outros cidadãos conhecidos que
tomaram as suas dores.

Um exemplo será o do deputado
do Parlamento Europeu Paulo

Rangel que, numa crónica que
assinou no "Público" no passado
dia 05 de Março, insinua que o
Governo está ser complacente com
a baixa criminalidade, defendendo
os terríveis criminosos de
supermercados e combatendo o
grande comércio, como se
estivéssemos perante um
Ministério justiceiro (com capa e
tudo, concerteza). Após ler tal artigo
de opinião, quase me vieram as
lágrimas aos olhos. Pobres
coitadas das empresas do grande
comércio. Afinal apenas ganham
uns milhões anualmente, quando
podiam ganhar esses milhões
mais uns trocos.

Quem ler tal crónica quase
acredita que os pequenos furtos de
supermercado vão ser
discriminalizados.

Mas importa esclarecer que
continuam a ser crime.

A alteração que se quer fazer
visa responsabilizar o grande
comércio pelo entupimento dos
tribunais com julgamentos de 60
cêntimos, 10 euros ou 20 euros,
tudo suportado pelo dinheiro dos
contribuintes, quando essas
mesmas empresas têm lucros de
milhões. Não estamos a falar do
pequeno comércio. Os milhares de
processos de pequeno valor são
iniciados com queixas de grandes
empresas. Que depois nada
pagam. E que nem sequer se
dignam a enviar um representante
(Advogado ou Solicitador) ao Tribu-
nal para acompanhar o processo.

Mais me custa ouvir e presenciar
a retórica do grande comércio de
que "todo o crime deve ser punido",
quando já assisti ao desperdício de
centenas de pães deitados num
contentor do lixo por uma grande
empresa ao fim do dia, num local
guardado por seguranças privados
para que ninguém pudesse
aproveitar tais alimentos que
estavam prontos a consumir mas
que apenas não foram vendidos
durante o horário de funcionamento
dessa grande superfície.

Lá está, perseguem quem tira
para comer, mas preferem deitar ao
lixo alimentos em boas condições
em vez de dá-los a quem precisa,
pois, julgo eu, consideram que isso
prejudicaria o negócio.
Pedro Miguel Branco (Advogado)

pmb@pedromiguelbranco.com

Nélson Rodrigues Silva
Mediador de Seguros

R. Quinta das Heras, 26 * 4400-452 Canidelo - Vila Nova Gaia
Tel./Fax 227 720 072 * Telm. 919 010 721
Email: nelsonsilva.seguros@hotmail.com
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Cartório Notarial
Notária: Ana Paula Ferreira Neves de Castro

Rua de Camões, nº. 219, 1º. Esq.
4000-145 PORTO

Fax 222085426 Tel. 222085424

CERTIFICO, nos termos do artigo 100.º do Código do Notarial, que: por escritura
de 22/03/2012, exarada a folhas 66, do livro de notas 280, deste Cartório:

JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO, com sede na Rua São Salvador, n.º
14, freguesia de Perosinho, concelho de Vila Nova de Gaia, Pessoa Colectiva nº
506.956.733, é dona e possuidora do Prédio urbano, destinado a cemitério e capela
mortuária, com a área total de seis mil trezentos e noventa e seis metros quadrados,
que confronta a Norte com Rua Padre Joaquim, do Sul com Igreja Paroquial, do
Nascente com Comissão Fabriqueira e do Poente com Rua da Igreja, sito na Rua da
Igreja, freguesia de Perosinho, concelho de Vila Nova de Gaia, omisso na competente
Conservatória do Registo Predial, inscrito na matriz sob o artigo 2.737.

Que este imóvel foi adquirido por verbalmente pela justificante a Domingos Pereira
Guedes e mulher Maria Arminda Moreira Nunes Pereira Guedes, António Pereira de
Carvalho e mulher Felismina Domingos Guedes, e José Manuel Nunes Carvalho Guedes
e mulher Luísa Alexandra Pereira Sabino de Matos Pessanha Guedes, todos casados
sob o regime da comunhão geral de bens, e residentes na Rua Vinte e Cinco de Abril,
n.º 1369, freguesia de Perosinho, concelho de Vila Nova de Gaia, por doação, em
Janeiro ano de mil novecentos e noventa e dois, desconhecendo-se como estes, por
sua vez, o adquiriram.

Que nunca foi celebrada escritura pública da transmissão.
Que, a partir desse ano no qual se operou a tradição material do bem, a

representada do primeiro outorgante vem exercendo em nome próprio uma posse
pacífica, contínua e pública, sem interrupção e ostensivamente com conhecimento de
toda a gente, que se traduz na limpeza do terreno, murando-o e fazendo obras com
vista à sua divisão em secções, construção de fundações de jazigos e sua numeração,
construção de capela mortuária, pelo que adquiriu o prédio por usucapião.

Que, por não dispor de elementos, não consegue fazer o registo do imóvel a seu
favor por não serem titular de documentos para o registo, justificando o seu direito
por esta escritura de justificação notarial, para efeitos de primeira inscrição.

Cartório Notarial de Ana Paula Castro, na Rua de Camões, n.º 219, 1.º esqº, na
cidade do Porto, em vinte e dois de Março de dois mil e doze.

A Notária,
Ana Paula Ferreira Neves de Castro

Consultores
Imobiliários

José Ernesto Oliveira Ramos &
Carlos Astério Oliveira Ramos

R. Conselheiro Veloso da Cruz, 116 - 4400-092 Vila Nova Gaia
Telefones: 22 370 35 26 / 22 370 81 50 Fax: 22 375 31 20

Email: imobiliaria.ramos@clix.pt
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