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Casa Cristão
Agências

Funerárias

Festival do Norte celebrou dez anos de existência
durante quatro de dias de música. Portugueses,
estrangeiros, novos e referências, mais lentos ou
puro rock, tudo ao dispôr de perto de 95 mil
festivaleiros. Billy Idol, Gogol Bordello e Franz
Ferdinand foram actuações que levaram ao rubro a
assistência. Pedro Abrunhosa (padrinho do festival)

encerrou com um espectáculo que durou quase
duas horas e meia. Para o ano há mais. Nos dias
18, 19 e 20 de julho o Cabedelo volta a receber mais
uma edição do Festival Marés Vivas....      última

Marés (bem) Vivas
inundaram o Cabedelo

Mercado Social
de Arrendamento
já está no terreno

Pág. 2

PS acusa PSD de
se ‘distrair’ com

projectos pessoais
Pág. 3 Págs. 8 e 9

Casa de Repousa em Vilar do
Paraíso

Recomeçar a
vida em família
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Mercado Social de
Arrendamento já está

no terreno

Editorial
* Artur Villares

Bem-haja e
Obrigado!

No funeral de José Hermano
Saraiva, de "figuras públicas"
parece que só estavam o casal
Ramalho Eanes e Marcelo
Rebelo de Sousa. Com a
dignidade e o saber estar que
se lhes reconhece fizeram
bem. Diríamos: ainda bem que
não apareceu mais ninguém
dessa casta de "figuras
públicas". Mostraram a massa
de que são feitos: uma massa
podre, bichosa, roída do bolor
da futilidade.

Fez mais o Professor José
Hermano Saraiva pela Pátria e
pela nossa identidade nacional
apenas num programa de meia
hora, do que essa chusma de
lixo social que enxameia as
revistas cor-de-rosa e as reles
televisões que nos invadem as
casas, em toda a sua vida. A
consciência nacional que o Pro-
fessor intrépida e solitariamente
desenvolveu e afirmou,
programa a programa desde há
quarenta anos, penetrou mais
fundo na alma portuguesa, do
que toda a disenteria política e
intelectual que esse bando de
inúteis e medíocres que se
rebolam pelo poder há
décadas, demolindo o pouco
que resta desta "Pátria para

sempre passada, memória

quase perdida" (Eça de
Queiroz, O Crime do Padre
Amaro).

Bem-haja, Professor José
Hermano Saraiva e Obrigado!

As primeiras nove casas do
Mercado Social de Arrendamento,
lançado em junho, serão entregues
em agosto nos concelhos de Sintra,
Barreiro, Matosinhos e Gaia,
anunciou recentemente, no parla-
mento, o secretário de Estado da
Solidariedade e Segurança Social.

Durante a audição na Comissão
de Trabalho e Segurança Social,
Marco António Costa anunciou que já
foram aprovadas nove candidaturas
de imóveis nas zonas de Sintra,
Barreiro, Matosinhos e Gaia e que "as
casas serão entregues na primeira
semana de agosto".

Neste momento, o Mercado So-
cial de Arrendamento tem disponíveis
795 imoveis, a maioria da banca

(636), havendo também  casas  do
Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU) e do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, revelou
aos deputados o secretário de Estado.

Através da página
www.mercadosocialarrendamento.msss.pt
é possível conhecer os imóveis e
apresentar candidaturas. Segundo o
governante, o portal teve mais de 50
mil visitas, apenas nos primeiros
dias.

Até agora, os serviços já
contabilizaram "428 candidaturas
formais", estando "286 candidaturas
em avaliação" por parte das
autarquias.  O responsável sublinhou
que, neste momento, já aderiram aos
programa "mais de 60 municípios".

Para o secretário de Estado, o
programa está com "bom
andamento".

No início do mês de julho, o
ministro da Segurança Social, Pedro
Mota Soares, manifestou
disponibilidade para alargar o
programa a espaços comerciais para
criação de emprego para jovens.

De acordo com Mota Soares, até
ao final do ano, o programa deverá
ter dois mil imóveis disponíveis.

O Mercado Social de
Arrendamento foi anunciado pelo
Governo em fevereiro como um
programa que disponibiliza casas
com rendas 30% abaixo das praticadas
no mercado.

NOTÍCIAS DE GAIA
jornal.... siga-nos! :)
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ALUGA-SE (Centro de Gaia)
Zona de GENERAL TORRES

Espaço R/C e 1.º ANDAR, com infraestruturas já
concluídas. ÁREA 200m2 em cada piso. Bom para sede de
COLECTIVIDADE. Tem obras recentes COM LICENÇA de
utilização para qualquer tipo de COMÉRCIO/PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. TRATA O PRÓPRIO. Renda a combinar.

TELEMÓVEL: 914 537 219

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

Na reunião de câmara desta
quarta-feira, os vereadores do PS
aproveitaram para fazer uma
declaração política que visa,
sobretudo, “frenesim pré-eleitoral que
se vive na coligação PSD/CDS, na
Câmara de Gaia, nomeadamente no
que respeita às movimentações e
notícias públicas de conflitos e
disputas pela sucessão ao Dr. Luís
Filipe Menezes”.

Os socialistas salientam que
“esta guerrilha está a pôr em causa
a coesão no município, desde logo
entre os Vereadores da maioria, que
se desdobram em entrevistas
individuais ou colectivas a jurar apoio
ao candidato A, B ou C, ou em actos
de hostilidade uns contra os outros”.
Para os vereadores da oposição “este
clima de guerrilha, que só prejudica
o município, numa altura tão difícil
para o município e para o país, e
manifesta uma febril disputa por
lugares”.

Mas a declaração tem dois alvos.
A primeira “situação intolerável” diz

PS acusa PSD de se ‘distrair’
com projectos pessoais

respeito “à participação assídua de
Vereadores de outros municípios em
iniciativas da câmara Municipal de
Gaia, mantendo um pé de cada lado”,
uma clara alusão a José Guilherme
Aguiar que tem estado presente em
alguns eventos no município.

A segunda situação tem um
destino muito incisivo: Marco António
Costa. Segundo os vereadores da
oposição, é “sinistra” a forma como
o ex-vereador da câmara tem agido.
Por exemplo: “o secretário de Estado
da Segurança Social tem estado a
gravar vídeos promocionais para
exibir nos passeios da Terceira Idade
organizados pelas juntas de
freguesia de Gaia. Ao que se sabe, o
secretário de Estado da Segurança
Social, um dos muitos nomes do PSD
apontados a Gaia, só participa nos
passeios da Terceira Idade de Gaia,
na condição de secretário de Estado;
do ponto de vista das suas funções
nacionais, isso revela uma total falta
de sentido de Estado, uma efectiva
discriminação e um oportunismo

latente. Do ponto de vista local,
manifesta um aproveitamento
populista que as pessoas percebem
e que só retira dignidade aos actos”.

 Mas os socialistas vão ainda
mais longe: “A questão está a atingir
as raias do ridículo nesta luta pelo
poder, ao ponto de recentemente ter
sido exibido um vídeo promocional
do Secretário de Estado da
Segurança Social num passeio da
Terceira Idade de uma freguesia de
Gaia, aludindo à sua pessoa e
enviando cumprimentos. Ora, sabe-
se que o Secretário de Estado da
Segurança Social não está a fazer
isto nas restantes freguesias do país,
o que revela um enorme oportunismo
no exercício de funções nacionais tão
importantes, postas ao serviço das
suas aspirações locais”.

Na declaração política, o
vereadores criticam Marco António por
“abandonar” Gaia para outros voos
políticos, porém, “agora que se
percebe que a coisa está a correr mal,
mantém um pé em Gaia para o que

der e vier, contribuindo activamente
para as guerrilhas que se vivem no
município. Pode perceber-se daqui
uma falta de concentração nos dos-
siers deste Ministério, o que tem
levado a erros e equívocos, uns atrás
dos outros, que estão a lesar os
cidadãos”.

Por tudo isto, os socialistas
apelam “ao bom-senso”, ainda mais
porque ainda falta mais de um ano
para as Autárquicas. “As pessoas
merecem que os políticos se
dediquem às suas tarefas, em vez
de se distraírem com projectos
pessoais. Percebe-se a nervoseira
que vai na coligação em Gaia, face à
ausência de norte e de projectos para
continuarem a liderar o município;
mas as pessoas estão primeiro, e
merecem empenho e trabalho até ao
último dia do mandato”. Quanto mais
não seja porque toda esta situação
“fica muito cara a Gaia e aos
gaienses, e impede a concentração
no trabalho que cada um tem que
fazer”.
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Sucesso. Assim se pode
classificar os quatro concertos
que subiram ao palco montado
na Serra do Pilar neste mês de
julho. João Gil, Luís Represas
e Rui Veloso, bem como as
bandas inglesas Manfred
Mann e Echo & Bunnymen,
levaram cerca de 15 mil
pessoas ao bonito espaço
voltado para o Douro, tornando
a iniciativa de verão do pelouro
da Cultura da câmara em novo
êxito.

"O balanço da organização
é muito positivo e, tendo em
conta a legislação em vigor,
esperamos  continuar a fazer
este tipo de iniciativas. Até
porque, quando se vê um bom
espetáculo, o público quer ver
mais", manifesta Mário
Dorminsky.

Perante este cenário de
adesão popular, confirma-se
que a aposta municipal em
trazer cantores e bandas de
qualidade ao concelho é a mais
acertada, até porque este tipo
de evento cultural conta com as
envolventes monumental e
paisagística associadas.

Música enche Serra do Pilar
DR/LM DR/LM

DR/LM DR/LM

DR/LM
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Um livro que impressiona pela
intensidade dos sentimentos
expressos

A jornalista Isabel Nery
apresentou em Vila Nova de Gaia o
seu livro "As Prisioneiras, mães atrás
das grades".

Isabel Nery traz-nos um relato
impressionante do dia a dia, das
relações e angústias de mães e filhos
em ambiente prisional. As
Prisioneiras — Mães atrás das
grades nasce de um profundo
trabalho de investigação e
reportagem jornalística junto da
terceira maior comunidade prisional
feminina da Europa.

O desemprego e a necessidade
de alimentar os filhos atiram cada vez
mais mulheres para o tráfico de

“As Prisioneiras, mães atrás
das grades”

droga. O que este livro relata é o
quotidiano das mães que se veem
obrigadas a criar e educar os filhos
atrás das grades. Num estilo muito
vívido e realista, a autora mostra em
que medida, num espaço marcado
pela rigidez e frieza das regras, há
profundas manifestações de
solidariedade, capazes de derrubar
o preconceito, a solidão e a uma
grande dose de autopunição.

No prefácio, o ex-comissário
europeu responsável pela Justiça,
António Vitorino, garante que «o livro
de Isabel Nery lança luz sobre uma
dimensão humana fundamental da
nossa sociedade, confrontando-nos
com a nossa própria consciência
coletiva em relação a um mundo
tantas vezes dramático e arredado da
ribalta do debate público. Fá-lo de
forma fácil e agradável de ler sem

esconder a tensão, a angústia, a
frustração e até a raiva dos seus
protagonistas».

As Prisioneiras — Mães atrás das
grades , mais do que um livro sobre
mães reclusas, é um retrato do país

e da sociedade que somos.
A apresentação ficou a cargo do

consultor editorial Tito Couto e contou
com a presença do Provedor da
Santa Casa da Misericórdia do Porto,
António Tavares.

MÚSICA
26 jul / 21.30hs
Casa Barbot / Casa da Cultura
Sons da Barbot
"O FADO FALADO, POESIA CANTADA"
A próxima edição dos Sons da Barbot é

dedicada ao Fado, à sua música e principalmente
às suas palavras.

O fadista Miguel Bandeirinha está no próximo
dia 26 de julho, pelas 21.30hs, na Casa Barbot/
Casa da Cultura, acompanhado à guitarra por Rui
Lacerda e à viola por Francisco Lopes, com a
participação especial de Manuela Bulcão e dos
Poetas Poveiros e Amigos da Póvoa, par um
sessão de "Fado falado, poesia cantada".

Entrada gratuita

MÚSICA
26 julho / 21.30hs
Cine Teatro Eduardo Brazão
XIX Festival Internacional de Música de Gaia
"RECITAL DE PIANO"
No âmbito do XIX Festival Internacional de

Música de Gaia, a decorrer em diversos espaços
do concelho de Gaia, o pianista alemão Frank
Wasser interpreta Beethoven (Sonata opus 27 nº
2 - "Ao luar"), Debussy (Images I), Liszt (Au bord
d'une source, Rapsódia Húgara nº 15), entre outros,
no Cine Teatro Eduardo Brazão, num recital a
decorrer no próximo dia 26 de julho, pelas 21.30hs.

Bilhete normal: 3,5•
Bilhete Passaporte Cultural: 3•

MÚSICA
28 jul / 21.30hs
XIX Festival Internacional de Música de Gaia
Igreja de Mafamude
"CONCERTO CORAL SINFÓNICO"

Cultura de fim-de-semana
No dia 28 de julho, pelas 21.30hs, será

interpretado o Requiem de Mozart K626, pelo coral
da fundação Conservatório Regional de Gaia,
acompanhado pela Filarmonia de Gaia, sob direção
do Maestro Claudio Gallina.

Este concerto coral sinfónico está integrado no
programa do XIX Festival Internacional de Música de
Gaia.

Entrada gratuita

TEATRO
28jul / 17 e 21.30hs
29 jul / 15.30 e 18.30hs
Auditório Municipal de Gaia
"AIDA - O MUSICAL"
A Academia de Música de Vilar do Paraíso vai

levar ao Auditório Municipal a versão de Elton John e
Tim Rice da obra prima de Verdi "Aida". Este musical
será apresentado em sessões duplas, nos dias 28 e
29 de julho.

Com uma abordagem pop-rock e extremamente
atual, "Aida - O Musical" atravessa todas as gerações
com a sua música, dança e interpretação envolventes.

Entrada: 8•

EXPOSIÇÕES
Casa Barbot / Casa da Cultura
Escultura de Paulo Neves
"MEANDROS"
O escultor Paulo Neves é um artista que marca a

paisagem urbana com as suas inconfundíveis obras
escultóricas, que podem ser encontradas em diversos
espaços públicos, nomeadamente na Casa Barbot/
Casa da Cultura, com o conjunto "Adão e Eva", e que
agora recebe também a exposição a que o escultor
chamou "Meandros".

Para esta exposição, Paulo Neves trabalhou a
madeira de cedro, criando pequenas esculturas a partir

de troncos, que no conjunto "lembram dunas
acariciadas pela água e pelo vento, paisagens
suaves com cores misteriosas e quentes - conchas
que protegem lugares secretos".

A exposição "Meandros" pode ser visitada até
dia 31 de Agosto, de segunda a sexta, das 9 às
20.00hs.

Entrada gratuita

EXPOSIÇÕES
Casa Museu Teixeira Lopes
Pintura de António Gonçalves
"UMA MANEIRA DE PASSAR O TEMPO"
Está patente ao público na Casa Museu Teixeira

Lopes a exposição de pintura de António
Gonçalves "Uma maneira de passar o tempo".

A exposição pode ser visitada de terça a
domingo, até dia 9 de Setembro.

Entrada gratuita

EXPOSIÇÕES
Biblioteca Municipal de Gaia
Artistas de Gaia
"EXPOSIÇÃO ANUAL DE SÓCIOS" 2012
A Biblioteca Municipal de Gaia recebe, até ao

dia 28 de julho, a exposição anual dos sócios da
Cooperativa Artistas de Gaia.

A exposição pode ser visitada de segunda a
sexta das 11 às 19hs e aos sábados das 11 às
13hs e das 15 às 19hs.

Entrada gratuita

O Passaporte Cultural é uma iniciativa que visa
facilitar o acesso dos cidadãos à cultura.

A obtenção do Passaporte Cultural de Gaia
poder ser feita sem qualquer custo.
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A apresentação do concelho às entidades representativas em Portugal de
outros países teve, esta segunda feira, novo episódio. Desta feita, coube ao
embaixador do Japão passar por Gaia para ficar a conhecer pela voz do presidente
todo o potencial de investimento que o município oferece.

"Nos últimos meses conseguimos concretizar vários negócios, fruto das visitas
de embaixadores, nomeadamente do mundo árabe, o que prova que nesta altura
de crise o setor das médias empresas é dinâmico e consegue adaptar-se às
dificuldades do país e da Europa", manifesta Luís Filipe Menezes, depois de já ter
tido encontros, por inicitiva da INOVAGAIA, com os embaixadores da Arábia
Saudita, Marrocos, Argélia, Emirados Árabes, Iraque e Tunísia.

"No caso do Japão, pretendemos tirar partido da amizade ancestral e
proximidade histórica que nos une, ganhar proximidade com a economia do extremo
oriente, bem como incentivar as trocas comerciais entre os dois países, fomentando
a exportação nacional através de Gaia", acrescenta o autarca.

 "A Salvador Caetano é um dos exemplos de investimento que tem tido
visibilidade. Queremos apostar nas áreas das novas energias e da agricultura e, a
nível governamental, estamos a analisar projetos nessas áreas", refere o
embaixador japonês, Nobutaka Shinomiya.

De registar que a comitiva visitou ainda duas empresas sediadas no concelho
- uma de vinhos e outra de software informático - e participu num almoço com
empresários do município.

Para concluir, importa apenas aferir que o presidente da câmara prevê a
realização, em setembro, de uma visita global de todos os embaixadores que
passaram pelo concelho, com o objetivo de fazer o balanço dos negócios que já
estão em marcha, aproveitando-se para cimentar ainda mais estas parceirias e
relações económicas internacionais.

AM aprova admissão
de 290 professores

Processo da Reorganização Administrativa em Gaia será

discutido pelos parlamentares em setembro

A proposta da câmara de Gaia para a admissão de 290 professores no
próximo ano letivo foi aprovada por unanimidade pela assembleia municipal.
Este pedido de abertura de procedimento de concursal surge no âmbito das
Actividades de Enriquecimento Curricular.

"Este é o contributo do município para amenizar o desemprego na classe
docente e melhorar as regalias sociais. Por outro lado, as crianças do Ensino
Básico terão oportunidade de obter uma formação transversal, em áreas como
artes, informática, desporto e música. Por fim, serve de apoio às famílias que,
desta forma, conseguem ocupar os filhos de forma útil e gerir melhor os seus
horários", salienta o presidente da AM, César Oliveira.

Na terceira e última reunião da Sessão ordinária de junho foram também
aprovada, por maioria, as propostas da câmara relativas à Concessão do
Serviço Público de Gestão e Exploração do Complexo Funerário do Município
de Gaia, bem como sobre o Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios
Públicos. Unanimidade teve a  Renovação do Procedimento Concursal
Comum para a Constituição de Relação Jurídica por Tempo Indeterminado
com vista à Ocupação de dois Postos de Trabalho na Carreira de Assistente
Técnico da Área de Arquivo, aprovada por unanimidade

Para terminar, resta dizer que o processo de Reorganização Administrativa
encontra-se em curso e a assembleia retomará a sessão de caráter ordinário
em setembro.

Escola de Gaia vence
iniciativa "ROLHAS
QUE DÃO FOLHAS"
A Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Brandariz, em Vila Nova

de Gaia, foi uma das 20 escolas vencedoras da iniciativa "Rolhas que dão folhas".
No total esta iniciativa contou com mais de 854 escolas participantes que

correspondem a perto de 290 mil alunos. Foram entregues mais de 45 mil sacos
cheios de rolhas que perfazem um total de mais de 81 toneladas de rolhas que vão
agora ser enviadas para reciclagem.

Nos primeiros três lugares ficaram, respetivamente, a Escola Básica do 1º Ciclo
de Pereiras-Gare, de Odemira, o Jardim de Infância de Fontão-Friande, de Felgueiras,
e a Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Garachico, de Câmara de
Lobos (Madeira). As escolas vencedoras foram aquelas com maior número de
vales reunidos (recebidos por cada saco de rolhas entregue), proporcionalmente ao
número de alunos da escola.

A iniciativa "Rolhas que dão folhas" foi lançada pelo Continente, em parceria com
a Quercus, para assinalar o Ano Internacional da Floresta. Este projeto teve como
objetivo sensibilizar as comunidades escolares, familiares e amigos para a reciclagem
de rolhas de cortiça e para o apoio à reflorestação de Portugal.

O valor angariado com esta recolha vai permitir à Quercus realizar ações de
reflorestação, através do projeto Green Cork, projeto que tem como objetivo
promover a cortiça enquanto material ecológico e a reflorestação. As verbas angariadas

Gaia apresenta-se
ao Japão

Câmara recebe embaixador do país oriental, depois de vários
do mundo árabe já terem passado pelo município. Balanço dos
projetos de investimento em marcha preparado para setembro

através da recolha das rolhas
de cortiça permitem adquirir
as árvores autóctones que
serão plantadas através de
iniciativas apoiadas pelo
projeto Floresta Comum.

De referir ainda que o
Continente é um dos
principais parceiros do
Projeto Green Cork, sendo
já responsável pela recolha
de mais de 110 toneladas
de rolhas de cortiça,
contribuindo para a
reflorestação de Portugal.
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Gaia previne
fogos florestais

Extinção de
empresas e junção

de freguesias
Presidente da câmara fala sobre  nova gestão de equipamentos

municipais por parte da sociedade e diz que a polémica reforma

administrativa em Gaia terá o aval de 90% da população
A extinção das empresas municipais e a contenção de gastos por parte das

autarquias continuam a dar que falar em termos nacionais e tal tem mantido eco
em Gaia. Desta feita, à margem de uma inicitaiva na edilidade, esta segunda-
feira, foi o presidente da câmara quem voltou a falar sobre estes temas.

"Já procedemos à redução de sete empresas municipais para três. De
acordo com a lei, todas poderiam existir em Gaia, mas admito a possibilidade
de virmos a reduzir para uma ou duas, com integração adequada na câmara e
sem despedimentos", regista, acrescentando contundo que "não faz sentido
dissolver a Águas de Gaia".

Sobre a gestão dos equipamentos municipais, Luís Filipe Menezes adianta
que pretende entregar à sociedade, concretamente às juntas de freguesia,
associações, clubes ou privados, "numa lógica de proximidade e acréscimo de
mais-valias dos serviços", dando como exemplo a negociação que está a ser
feita com o Grupo Sonae para passar a gerir as piscinas da Granja, Lever e
Maravedi", mantendo-se as tarifas sociais, entre outros, como os "descontos ou
isenções para pessoas com mais idade, crianças ou escolas".

Sobre novidades relativas à polémica junção de freguesias, o autarca pouco
adianta e manifesta apenas que este processo acabará por ser aplaudido. "A
junção das juntas vai ser surpreendentemente pacífica e aplaudida por 90% da
população. Trata-se de uma filosofia útil que gostaria de ver aplicada em termos
nacionais", termina.

Programa da autarquia, em parceria com o Instituto de Emprego
e Formação Profissional, mobiliza cerca de 30 beneficiários do
rendimento social de inserção. Iniciativa decorre até meados de
Outubro

Os fogos florestais que têm
devastado Portugal durante este mês
de Julho tem sido encarado pelo
município com uma preocupação.
Assim sendo, a autarquia juntou-se ao
Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) na criação de um
projeto denominado "Vigilantes
Florestais - Contrato de Emprego
Inserção +".

Trata-se de um programa
ocupacional orientado para a proteção
do manto verde do concelho e que
mobiliza cerca de 30 beneficiários do
rendimento social de inserção. O

de Gaia e Gabinete Técnico Florestal e,
dada a extensa área florestal do
concelho, será de todo o interesse
promover esta formação específica
para, em conjunto, diminuirmos as
incidências registadas, neste período
crítico de incêndios", acrescenta Rui
Cardoso.

A câmara irá fornecer um
complemento salarial, seguro e subsídio
de refeição aos beneficiários deste
projeto. As atividades serão
desenvolvidas, até 15 de outubro, nas
11 freguesias do concelho com maior
incidência de área florestal.

objetivo é desenvolver atividades de
responsabilidade social e de trabalho
socialmente útil, que contribua para a
promoção de uma efetiva integração
profissional, através de formação
específica.

"Foram escolhidos 12 pontos de
vigilância florestal em 11 freguesias do
centro/sul do concelho, cobrindo, desta
forma, todo o território municipal.

A principal ação será a de vigilância
florestal, mas também haverá ações de
sensibilização junto das comunidades,
feitas por habitantes dessas mesmas
freguesias", refere o vereador da
Proteção Civil e Bombeiros.
"Pensamos que será um importante
complemento ao bom trabalho
realizado pelos Bombeiros Sapadores

"Poucos dias após o projeto ser
lançado, fomos desafiados a vir cá
apresentar este programa, que é de
todo o interesse da cidade, região e
país. Estamos totalmente empenhados
em estabelecer todas as parcerias e
apoios possíveis, nomeadamente com
o poder local e municípios, para
promover o emprego, nesta altura tão
difícil economicamente. O programa em
questão visa duas componentes
essenciais: a inserção de desempre-
gados em atividades úteis e neces-
sárias, com grande repercussão social,
e a formação profissional específica
para potenciar as competências
inerentes ao desempenho do trabalho",
conclui o Delegado da Região Norte do
IEFP, César Ferreira.
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Pode instalar-se nos nossos hotéis não importa a que horas do dia ou da noite, é
sempre possível pedir uma refeição ligeira, enviar um fax, chamar um táxi ou tomar
o pequeno-almoço a uma hora tardia, estamos ao seu dispor 24 horas por dia e
com mais de 750 hotéis em todo o Mundo

Nos hotéis Ibis, temos orgulho em recebê-lo com toda a atenção e garantir que
passe uma noite tranquila e usufrua de um serviço de qualidade por um preço
acessível.

Sobretudo, os nossos clientes podem estar certos da qualidade da sua estada
através do nosso compromisso "contrato de satisfação 15 minutos"! Temos
também a certificação ISO 9001 e 14001 no nosso hotel Ibis Lisboa Oeiras.

Ibis Lisboa Oeiras

Caso pretenta ser nosso sócio não
hesite em aceder ao nosso site www.a-
club.com onde pode ver todas as
vantagens.

O nosso hotel oferece-lhe um serviço de
Bar agradável e um pequeno almoço
Buffet bem ao seu gosto

Tel. (+351)21/4230730    |    Fax. (+351)21/4230779
Email: h1634@accor.com

1 jan a 14 jun           39.00 euros

15 jun a 12 jul          45.00 euros

13 jul a 9 set            55.00 euros

10 set a 31 dez        45.00 euros

Casa de Repouso em Vilar do Paraíso

Recomeçar a vida em familia

Quando surge a Casa de
Repouso? Este espaço tem duas
valências, certo? Tem Lar da Terceira
e Idade e Centro de Dia...

Ricardo Ferreira (RF)- Sim. Mas

neste momento, os nossos utentes

estão todos direccionados no Lar.

Temos situações pendentes no Centro

de Dia, mas para já ainda só estamos

a trabalhar no Lar. Talvez no próximo

mês se receba os utentes para o

Centro de Dia.

É novo este espaço?
RF - Aqui é. Estamos desde

novembro de 2011. Estamos

localizados noutro local, mas

mudamos para termos melhores

instalações e condições para os

nossos utentes.

Mas estão já com pedido de licenciamento para
mais obras...

RF - Sim. Estamos só à espera que a câmara nos dê

o aval para começar as obras de beneficiação.

Quantos utentes têm neste momento?
RF - Temos dez pessoas no Lar de Terceira Idade.

Mas estamos a espera do licenciamento da Gaiurb para

aumentar o número de vagas.

Por que é que escolheu Vilar do Paraíso para
instalar este equipamento?

RF - Porque sou daqui...

Que tipo de actividades fazem com os utentes?
Susana Oliveira (SO) - As actividades que

trabalhamos com eles diariamente são imensas. Por

exemplo a pintura, trabalhos manuais, trabalhamos os

dias temáticos (estamos agora a trabalhar o Dia dos

Avós e dos Netos), fomos com eles para a praia, estamos

Ricardo Ferreira e Susana Oliveira são os rostos que
lideram um projecto social. São jovens, mas cultivam
os valores da família, da partilha de conhecimentos
entre os mais novos e os mais idosos. E as
instalações são exímias. Uma sala para convivio,
quartos que potenciam a privacidade de cada um
deles e uma capela de fazer inveja a muito espaço
religioso. Actualmente alberga dez utentes, mas
logo que a Gaiurb liberte as licenças, a Casa de
Repouso abrirá a portas a novas pessoas (quem
sabe casais). O futuro reúne todas as condições
para ser mais risonho quando se instalam ali.
Médico, enfermeiro e uma equipa completamente
dedicada a todos e a cada um em particular. Em
Vilar do Paraíso há um espaço muito especial para
os menos jovens... visite-o... vai gostar!
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a preparar alguns passeios (entre eles

um a Fátima), assim como um intercâmbio

com outros lares. Um dia vão eles lá, outros

vêm cá.

E intercâmbio geracional?
SO - Também... vem cá um infantário

nestes próximos dias.

Os utentes são mais senhoras ou
homens?

SO - Senhoras...

A procura para esta valência (Lar)
aumentou ou diminuiu?

RF - Aumentou, só que as pessoas

não estão preparadas para assumir estes

valores. [Na Casa de Repouso a

mensalidade é variavel, a partir de 350

euros.]

Trabalham com a Segurança So-

cial?
RF - Não. Somos completamente

independentes.

Porquê?
RF - Burocracias...

Como reage ao estigma social que
diz que os lares são 'depósitos' de
idosos?

RF - Nós aqui não temos problemas

com isso. Já tivemos situações que

aconteceu isso. Deixaram cá ficar o

utente e não queriam saber de nada.

Chegavam ao cumulo de querer pagar a

mensalidade ao portão para não

entrarem...

Mas vocês fomentam a
continuidade da relação entre os
utentes e os respectivos familiares?

RF - Sim. Muito. Mas, por acaso, neste

momento, muitos dos utentes que estão

aqui muitos não têm familiares directos...

Mas nós fazemos questão que as

pessoas entrem e vejam o espaço onde

vivem os utentes. Estamos sempre com

isso em ideia. Queremos que vejam como

estão, as condições em que estão a

qualquer hora do dia. Temos sempre a

porta aberta para que os venham visitar e

confirmar que estão bem. Para que

desapareça na sociedade essa ideia que

nos lares eles são maltratados, passam

fome, que lhes batem... tentamos sempre

que os familiares vejam com os próprios

olhos as excelentes condições em que

eles vivem.

Há alguma proximidade com a
junta local?

RF - Não. Por acaso estamos a pensar

nisso, mas a direcção técnica mudou há

cerca de um mês e estamos a trabalhar

nisso.

Há algum utente que precise de
cuidados especiais?

RF - Apenas dois deles.

Escolheu uma frase muito curiosa
para ilustrar um flyer sobre a Casa de
Repouso que diz: "a velhice não é um
ponto final na vida". Por que é que
escolheu esta frase? É o quê a velhice
para vocês?

RF - Os meus avôs usavam muito a

expressão "já estou velho para isso". E

eu respondia: "mas está velho porquê?

Não pode fazer uma actividade, não pode

fazer isto ou aquilo???". Podem, claro que

podem. Logicamente que será de uma

forma mais condicionada, mas pode fazê-

lo na mesma, adequando à sua idade.

SO - Aliás, para alguns até é o

recomeço da vida. Porque deixam de estar

sozinhos, porque passam a fazer

actividades que nunca ou raramente

faziam, como acontece com alguns

utentes que aqui estão. Por exemplo, a

pintura e a colagem são actividades que

alguns nunca tinham feito. São novidades

que eles adoram. Para mim a velhice é

exactamente isso: um recomeço! Já

trabalhei com crianças, com

toxicodependentes, com deficientes, mas

os mais velhos... costuma-se dizer que

as crianças a gente ensina-as, com os

mais velhos a gente aprende!

Gostava de dizer o quê a quem não
conhece o espaço? A um potencial
utente...

SO - Não falo por estar aqui... mas ao

nível das condições este espaço é

perfeito. Quem tem vindo aqui nas ultimas

semanas fica encantado com os espaços:

a sala, o espaço exterior, a maravilhosa

capela que temos e que vamos começar

agora a fazer uso dela, os próprios quar-

tos deles (que proporciona a privacidade

que cada um deles exige), a equipa que

está a trabalhar e que interage com eles.

Temos estas mais valias que nos permite

ser diferentes... as famílias podem vir cá

quando quiserem... podem usufruir de

todo e qualquer espaço!
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Realizou-se no dia 12, no salão nobre da
Junta de Freguesia de Avintes, na presença dos
três Presidentes da Junta das freguesias onde
atuam os Bombeiros de Avintes, Vieira dos
Santos (Avintes), Dário Silva (Oliveira do Douro)
e Manuel Monteiro (Vilar de Andorinho), a sessão
pública de apresentação de contas e
agradecimentos aos apoiantes, por parte dos
organizadores da caminhada solidária, Walk
Avintes 2012.

Foi uma sessão simples, mas abrilhantada
e dignificada, não só dada a presença dos
responsáveis pelas coletividades e empresas
apoiantes, bem como da direção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Avintes, mas principalmente pela presença dos
três Presidentes de Junta, que assim quiseram
demonstrar o reconhecimento pela atividade dos
Bombeiros, mas também o seu apoio à iniciativa
levada a cabo pelos seis Avintenses que
organizaram pelo segundo ano consecutivo a
Walk Avintes.

Os organizadores agradeceram a todos os
450 inscritos, e em especial a todos os quase
400 participantes (houve algumas pessoas que
se inscreveram para ajudar mas não fizeram a
caminhada) que para além da ajuda aos
bombeiros contribuíram para que a caminhada
fosse também um dia de convívio e
confraternização.

Em seguida fizeram a entrega, a todas as

Walk Avintes 2012 entregou
2800 euros aos bombeiros

coletividades e entidades apoiantes, de uma Certificado de Agradecimento e
apresentaram as contas da iniciativa, que no total, entre o valor obtido com as
inscrições das 450 pessoas e os apoios monetários atribuídos pelas Juntas de
Freguesia, atingiu o valor de 2800,00 Euros.

No final intervieram os Presidentes de Junta que valorizaram o trabalho dos
Bombeiros de Avintes e felicitaram os organizadores pela iniciativa, enquanto a
direção dos Bombeiros de Avintes agradeceu aos organizadores, às Juntas de
Freguesia e a todos os que colaboraram e apoiaram de algum forma, bem como a
todos os que participam na caminhada, prometendo que o dinheiro obtido será
aplicado da melhor forma possível.

Acabou desta forma a Walk Avintes 2012, mas na sala ficou já no ar a ideia para
no próximo ano se avançar com a Walk Avintes 2013.

Os Avós
Os Avós são Pais a dobrar a tempo inteiro

Fazem todos os sacrificios pelos seus netinhos
O Avô é o amigo tolerante e bom conselheiro

Avó finge que nada vê e ganha muitos beijinhos.

O dia dos Avós tem ternura e tem saudade
Escondidos nos momentos vividos no passado

Numa partilha de emoções e humildade
Pelas recordações de quem amou e foi amado.

Os Avós ocupam um papel principal
Ajudam a criar, educar e nada corre mal

Se respeitam as ordens dadas pelos filhos educadores.

Os Avós são pacientes e a tábua de salvação
Encobrem os netos das asneiras sem explicação

E ensinam os netos a serem nobres lutadores.
Ana Santos
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Carta de vinhos
do The Yeatman
premiada pela

Wine Spectator
The Yeatman conquista "Best of
Award of Excellence 2012" e entra
na lista de restaurantes
recomendados pela mais
prestigiada e influente revista de
vinhos do mundo

O The Yeatman, hotel vínico de luxo, foi
distinguido pela revista norte-americana
Wine Spectator, considerada a "bíblia dos
vinhos", como uma das melhores Cartas de
Vinhos do mundo. O restaurante foi
reconhecido com um "Best Award of Excel-
lence", na prestigiada lista de restaurantes
recomendados pela Wine Spectator para
2012.

Com este prémio, a Wine Spectator
distingue a qualidade da Carta de Vinhos do
The Yeatman, composta por mais de 1.000
referências, com uma vasta selecção de
vinhos nacionais das diversas regiões
vitivinícolas, bem como referências
internacionais de prestígio. O restaurante do
The Yeatman é o único restaurante no norte
do país premiado com esta distinção a nível
internacional.

Segundo Miguel Velez, Diretor Geral do
The Yeatman, "Trata-se de mais um
importante prémio na recente vida do The
Yeatman. Após o seu restaurante ter sido
destacado com uma estrela Michelin, e o
hotel se ter tornado membro da Relais &
Châteaux, este prémio vem reforçar a
qualidade da Carta de Vinhos, tal como
premiar os 67 parceiros vínicos que se
associaram neste projeto".

Beatriz Machado, Diretora de Vinhos no
The Yeatman, acrescenta que "Este
prestigiado prémio da Wine Spectator é um
reconhecimento internacional da qualidade
de seleção dos vinhos portugueses
representados pelos parceiros vínicos do The
Yeatman.

O The Yeatman procura proporcionar uma
experiencia sensorial entre gastronomia e
vinhos. Ao desenhar a carta procuramos,
numa seleção diversificada de regiões e
produtores, apresentar vinhos com uma
excelente relação qualidade-preço, desde
clássicos a novas tendências, de ícones a
novidades, de edições limitadas a famosos,
não descurando a mais completa coleção
de vinhos do Porto e da Madeira, bem como
excelentes exemplos do que de melhor se
produz no novo e velho mundo".

Cerca de 2500 brindes foram oferecidos pela
Loja do Brinde, para dinamizar as atividades
da Ilha dos Sonhos, no Tall Ships 2012. Nesta
ilha para os mais novos, organizada pela
associação Terra dos Sonhos passaram mais
de seis mil pessoas.

Uma parceria de sucesso! Assim se pode
classificar esta união de esforços entre a Loja
do Brinde, empresa de Vila Nova de Gaia, e a
associação Terra dos Sonhos, num dos
maiores eventos do mundo de veleiros - o Tall
Ships Races 2012, em Lisboa.

Depois de um pedido de parceria, A Loja do
Brinde acedeu e ofereceu cerca de 2500 brindes
para as atividades que se realizaram na Ilha

A Loja do Brinde e Terra dos Sonhos

Uma parceria com
sucesso

Estes brindes, tal como explica a
responsável pelo departamento de
comunicação da Terra dos Sonhos, foram
cruciais no estímulo dado às crianças para a
realização das várias atividades: "Foi muito
importante a parceria com a Loja do Brinde -
em muitas atividades faz sentido nós darmos
prémios e as crianças adoram. Temos uma
caça ao tesouro em que no final se dá prémios
e os brindes foram muito úteis. Temos as
gincanas e jogos e é muito importante estimular
a competitividade entre os mais novos - é muito
giro ver que no fim podemos premiar os miúdos
por terem ganho. Os brindes têm sido muito
bem aceites e as crianças têm adorado.

dos Sonhos, espaço infantil, dinamizado pela
Terra dos Sonhos, no evento lisboeta.

Lápis, marcadores, porta-retratos, copos,
impermeáveis e tapetes de rato foram apenas
alguns dos brindes que fizeram as delícias de
todos.

Ainda segundo Ana Manoel, a Loja do
Brinde, teve uma importância crucial para a
realização da Ilha dos Sonhos: "Em todos os
eventos participamos com parcerias porque
não podemos ter custos com este género de
eventos. E por isso associamo-nos a empresas
que querem ter responsabilidade social. É
importante para os dois lados.

A Loja do Brinde foi mais um voluntário de
sonho fundamental."

A Loja do Brinde - empresa online de
produção e venda de brindes personalizados -
estreou-se, assim,  nas parcerias solidárias e
foi, também ela, voluntária de sonho (como
são chamados os voluntários da Terra dos
Sonhos) num evento que se revelou um
sucesso para todos!

Quanto à Terra dos Sonhos soma e segue.
A associação que realiza os sonhos de idosos
e de crianças doentes  ou carenciadas, já
realizou cerca de 410 sonhos e pretende
continuar a fazê-lo com o maior sucesso.
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FILATELIA
18/07/2012

MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
(1) PORTUGAL
Carimbos referentes à Emissão Festas Tradicionais Portuguesas

(emissão base -grupo) que serão apostos nas correspondências para o
efeito no dia 20/07/2012, à emissão O Rio Douro apostos no dia 30/07/2012
e Navios Sagres e Creoula apostos no dia 03/08/2012.

(2) ITÁLIA
Cinco selos de 0,60 • dedicados ao 150° Aniversário da Unificação do

Sistema Monetário Nacional; 80° Aniversário da Ferrovia Eléctrica Rimini -
San Marino, O Património Artístico e Cultural Italiano.

(3) ESPANHA
Três selos de 0,85 • e 2,90 • dedicados aos seguintes temas: CATEDRAL

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, BANDEIRAS DE LÉON, CORPO DE
ADVOGADOS DO ESTADO, CENTENÁRIO DE LA ARMERIA ESKOLA

DITOS E OPINIÕES DE UMA CRIANÇA

O PRÍNCIPE DOM
LUÍS FILIPE

Julgo ser do conhecimento do leitor, já que o regicídio foi
sobejamente divulgado, a forma como o bondoso Príncipe pareceu no
Terreiro do Paço; mesmo assim, esmiuçarei o acontecimento, visto
haver pormenores que fogem à maioria dos compêndios.

Reunidos na Quinta do Ché, nos Olivais, Manuel José dos Reis da
Silva Buiça, Alfredo Costa, José Nunes e outros facínoras que
permaneceram, covardemente, no anonimato, assentaram matar D.
Carlos - Rei de elevada cultura e cientista de mérito.

Havia sido esboçado o plano por republicanos (sabe Deus se não
havia monárquicos,) dias antes no Café Gelo.

Pela manhãzinha do dia primeiro de Fevereiro do ano de 1908,
Alfredo Costa estava no segundo andar da casa de Meira e Sousa,
que ficava na rua Nova de Almada, 84, em Lisboa, para falar com o
"Senhor Alfredo", que se encontrava escondido no 3º andar do mesmo
prédio.

Comunicou Alfredo Costa, ao dono da casa, que estava previsto
um atentado contra a figura do rei, nessa tarde.

Consta que este rebateu a ideia, tentando dissuadi-lo do repugnante
crime.

Dois dias antes Manuel Buiça, compareceu perante o tabelião
Mota, na rua do Crucifixo, para fazer testamento. Levava como
testemunhas José Correia e Aquilino Ribeiro.

Eis em suma o regicídio e a trama que levou ao hediondo crime,
onde o Príncipe Herdeiro Dom Luís Filipe foi vítima de duas certeiras
balas que lhe vazaram o rosto.

No momento do assassinato o Príncipe levava o imprescindível
terço. Mais tarde, a mãe, a Rainha Dona Amélia, ofereceu-o ao Cardeal
Patriarca.

Dito isto, vamos analisar o carácter e sentimentos deste Príncipe,
injustamente esquecido.

Por gentileza da Senhora Dona Maria Eugénia Rebelo de Andrade,
neta de Dom João da Câmara, chegou-me - e já lá vão muitos anos, -
fotocópias de texto que relata ditos e pareceres de Dom Luís Filipe,
ainda criança, coligidos por D. Isabel Saldanha, preceptora do Príncipe.

Entre essas atitudes, todas edificantes e significativas dos elevados
sentimentos, que conservou até à morte, ressalta a que ocorreu numa
desabrida tempestade. Estavam todos preocupados, no Palácio,
menos o Príncipe. Interrogado se não tinha medo, respondeu: " Já
rezei. Estou à conta de Deus. Estou descansado."

Senhora, não familiar, genuflectiu-se para beijar-lhe a mão.
Indignado repreendeu-a acerbamente: "Levante-se! Não sou Deus!"

Abro parêntese para lembrar que Frei Bartolomeu dos Mártires
nunca tratava os reis por Majestade, mas sim de Sua Alteza. Para
ele, Majestade era só devido a Deus.

Ajoelhando-se para orar, disseram-lhe para não o fazer, porque
não estava na igreja nem havia imagens. Retorquiu indignado: " O Pai
do Céu está em toda a parte. Está também aqui!"

Tinha sete anos e ajoelhou-se para rezar. Lembraram-lhe que não
devia faze-lo, porque tinha escoriações nos joelhos. - " Por me custar
é que quero." - respondeu seriamente.

Em Junho de 1897, interroga D. Isabel Saldanha da Gama, se
Deus permitia oferecer a vida pela conversão de outro. D. Isabel
compreendeu que se referia ao rei, mas recomendou que consultasse
o director espiritual. Tinha dez anos.

Na verdade o Príncipe viria a sacrificar-se ao defender o pai, no
regicídio; e assim pareceu um homem de bem. Um homem que
certamente reinaria com justiça e lealdade. Encaminhando a nação
para o bem-estar do povo.

Com sua morte, juntamente com a de seu pai, Portugal mergulhou
num dos períodos mais negros da sua História.

Humberto Pinho da Silva
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monólogos
municipais

Férias....... :)Aquando da "visão" de Menezes, sobre o tema
em título (e, indo ao seu encontro), o meu contrbuto
foi no sentido de passar de 24 para, apenas, 8
grandes freguesias, com novas denominações e
sem adulterar a identidade, bem como a situação
geográfica das 16 que seriam agregadas. Agora,
face à promulgação da Lei n.º 22/2012, de 30 de
maio, último, aqui vai o meu novo contributo para a
extensão de 8 para 16, de acordo com as regras
previstas naquele diploma governamental (mais
um) e tendo em conta o que foi aprovado em sede
da Assembleia Municipal, que, para mim, passar
de menos para mais, é relativamente mais fácil -
Ora vejamos:

REORGANIZAÇÃO DE FREGUESIAS
EM GAIA - MAIS UM CONTRIBUTO (EM
VÃO - É CLARO!...)

av. república, 1711 s/l esq. tras. |
4430-206 vn gaia

tels.: 223 700 574/6 |

Andorinho) - pacífico;
15 - Freguesia "Biológica de Avintes" (Avintes) -

padífico;
16 - Freguesia "Encostas do Douro" (Oliveira

do Douro) - pacífico.
Das 6 "Rurais", só não são "Vilas": - Sermonde

e Seixezelo; As restantes são todas "Urbanas" e
classificadas de "Vilas"; as excepções são: - as 2
freguesias sede do Concelho (Santa Marinha e
Mafamude) e as que são limitrofes daquelas
(Afurada, Canidelo, Madalena, Vilar do Paraíso,
Vilar de Andorinho e Oliveira do Douro,
classificadas de "Cidade". Note-se que a freguesia
da Madalena foi a última a passar, legalmente, mas,

LEGENDA:
1 - Freguesia da  "Zona Histórica" (Santa

Marinha e Afurada) - pelos vistos não é pacífico;
2 - Freguesia  "Central de Gaia" (Mafamude e

Vilar do Paraíso);
3 - Freguesia da  "Foz de Gaia" (Canidelo) -

pacífico;
4 - Freguesia do "Noroeste Atlântico" (Valadares

e Madalena);
5 - Freguesia do  "Sudoeste Atlântico"

(Gulpilhares, Arcozelo e S. Félix da Marinha);
6 - Freguesia da "Serra de Canelas" (Canelas)

- pacífico;
7 - Freguesia do "Interior Centro" (Perosinho e

Serzedo);
8 - Freguesia de  "Pedroso / Carvalhos"

(Pedroso) - pacífico;
9 - Freguesia do "Interior Sul" (Sermonde, Grijó

e Seixezelo);
10 - Freguesia "D' Este Interior" (Lever) - pacífico;
11 - Freguesia "Náutica de Crestuma"

(Crestuma) - pacífico;
12 - Freguesia de  "Olival / Arnelas" (Olival) -

pacífico;
13 - Freguesia do "Sudeste Interior" (Sandim) -

pacífico;
14 - Freguesia da "Vila D' Este" (Vilar de

indevidamente, a "Vila",
ou seja: - Acabou por ser
d e s c l a s s i f i c a d a ,
porque, quem tomou a
iniciativa e todos os
responsáveis que
aceitaram e aprovaram
o "dossier",
esqueceram-se que,
antes, havia sido
classificada de
"Cidade". Neste caso,
pergunta-se: - e Oliveira
do Douro - por exemplo
- porque não é "Vila"?...
Nota: - Indo ao encontro
do "Ultimato
Cretumense", chegava-
se à seguinte
conclusão: - As
f r e g u e s i a s
classificadas de
"Urbanas", passariam
de 22 para 18; e, as

"Rurais", de 2 para 6 (a Seixezelo e Sermonde,
seriam acrescentadas: Crestuma, Lever, Sandim
e Olival); - O desenho do mapa final seria composto
por 12 freguesias, 8 das quais "Urbanas" e 4
"Rurais", resultantes da agregção de 10 "Urbanas"
- que passariam de 18 para 8 - e da agregação de
2 "Rurais" - que passariam de 6 para 4 (de acordo
com a aprovação em sede de Assembleia de
Freguesia de Lever, Olival, Crestuma e Sandim e,
consequentemente, de acordo com o já citado
"Ultimato", independentemente das convicções
políticas - partidárias dos seus subscriores,
porque, em Gaia, as regras democráticas - salvo
raras excepções - funcionam!!! Aos meus
concidadãos afectos às freguesias classificadas
de "Vilas" e, portanto, "Urbanas", os meus sinceros
parabéns por tudo estarem a fazer em prol das
terras e das suas gentes (naturais e / ou residentes
naqueles territórios do interior do nosso concelho,
mesmo penalisando-as com a desclassificação
para freguesias (vilas) "Rurais", as quais, pela sua
situação geográfica, nunca deveriam ter sido
consideradas de "Urbanas". Por isso, agora,
vamos dizer que "o passado já passou" e,
portanto… mãos à obra e… VIVA O FUTURO!!!

José Duarte Amaral
latino_na_frente@hotmail.com

fax: 223 700 576 |
pressing@net.novis.pt

Grande parte da população está de férias.
Cá dentro ou lá fora... depende das carteiras
(e da retirada ou não dos subsídios)!

O importante é que normalmente nesta
altura os portugueses aproveitam para
'reabastecer' energias, para ver familiares
mais distantes, para gastar tempo de
qualidade com os filhos, os amigos, os
pais... enfim, aproveitam para tirar o relógio
do pulso e gozarem em condições as 24
horas do dia.

Por Gaia, muitos aproveitam para se
banhar nas praias (se as nortadas não
estragarem planos!)... e, tirando as filas que
normalmente 'irritam' os veraneantes, esta
é uma escolha que muito agrada os
gaienses. O comécio local (grande parte
sazonal) agradece!

As festas temáticas também vão
aparecendo pelas 24 freguesias do concelho.
Romarias, santos de devoção, da
francesinha, da bifana... há para todos os
gostos, idades e carteiras! E ainda bem!

É nestas festinhas que a comunidade
muitas vezes se junta. Que convive. Que
troca ideias. Que debate... sem o frenesim
do dia de trabalho...

Os nossos emigrantes já estão de
regresso a casa... e com as reclamações
em riste (os preços da gasolina, as scut´s,
as estradas)... enfim! Mas, o importante é
que regressam sempre a Portugal e vão
gastando aqui o que conseguem amealhar
ao longo do ano.

Pela urbe muito pouco deverá acontecer
durante o mês de agosto. Setembro será o
mês quente em Gaia. Com muitas (ou talvez
não) novidades políticas, com a
reorganização de freguesias a ter de ficar
definida, com a preparação de 2013, ano de
eleições... não sei bem se estes temas
interessam a grande parte dos gaienses,
mas o que interessa é que muitas destas
decisões podem marcar profundamente o
quotidiano deles.

Mas como nós gostamos de deixar para
amanhã o que se pode fazer hoje, o melhor
mesmo é deixar para daqui a um mês os
problemas de hoje... até lá... boas férias
(para quem ainda as tem) e sucesso em
agosto (para quem está sem emprego)!

Tânia Tavares
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AS
VERDADES
DA
(IN)JUSTIÇA

(Con)Fisco e
Facturas

OS PATRONOS
DAS RUAS DE

SANTA MARINHA
LUGAR DAS DEVESAS

Rua de Teixeira Lopes

No dia 5 de Julho o Tribunal Constitucional (através do acórdão nº
353/2012) considerou que a suspensão dos subsídios de férias e de
Natal, por ser feita apenas para os funcionários públicos, viola o princípio
da igualdade, consagrado no artigo 13º da Constituição da República
Portuguesa. Entre outras considerações que fez, também elas relevantes.

No entanto, o Tribunal Constitucional inovou. Declarou que a questão
da retirada da totalidade ou parte dos subsídios aos funcionários públicos
é inconstitucional, mas..... só a partir de Janeiro de 2013. Nada de ilegal
fez. Mas moralmente fiquei espantado com a facilidade com que se
suspende a Constituição durante um ano.

Uma antiga ministra tinha pedido uma vez a suspensão da democracia
em Portugal durante alguns meses. O Tribunal Constitucional (TC) fê-lo
na prática. E abriu um grave precedente. Sendo a Constituição o
documento legal mais importante deste país, fruto da Revolução do 25
de Abril de 74, o que impedirá agora o TC de começar a tornar usual a
prática deste tipo de inconstitucionalidade???

Juridicamente passamos a ter o tipo: "inconstitucionalidade
temporária". Ou seja, se for um incómodo para o Governo ou se for mais
conveniente, a inconstitucionalidade existirá, mas não se aplica.

Ou seja, o Estado confiscou valores monetários a milhares de
funcionários públicos, violando

claramente a Constituição Portuguesa, mas o Tribunal Constitucional,
considerando que seria difícil para o actual Governo gerir o seu (nosso)
Orçamento sem tais montantes, pactuou com uma situação ilegal e
ratificou-a.

No passado dia 18 de Julho, seguindo mais uma vez o caminho da
irresponsabilidade e da

demagogia (pois o alargamento do corte dos subsídios aos privados
iria traduzir-se em milhões de votos perdidos), o Governo anunciou que
irá tornar obrigatória a emissão de factura em qualquer serviço e/ou venda
de bens. Justificou tal intenção com a fuga ao fisco. Mas essa medida
visará apenas e só aumentar ainda mais a carga fiscal sobre os
portugueses.

Mais um confisco. Mas desta vez encapotado com a atribuição de um
(reduzido) benefício fiscal às famílias portuguesas.

Mal entre em vigor tal legislação, os preços de praticamente todos os
bens irão aumentar

assustadoramente. Até agora milhares de comerciantes têm
suportado o aumento das taxas de IVA sem aumentar os preços de venda
ao público. Com a emissão obrigatória de factura no simples e corriqueiro
acto de tomar um café (bica) ou de beber uma água ou sumo, tal já não
sucederá.

Mas posso desde já adivinhar o futuro (ao estilo Zandinga): as
empresas que "fogem ao fisco"

continuarão a fazê-lo impunemente. Se o Estado sabe que uma
empresa declara prejuízo ano após ano, verifica que a mesma continua a
laborar (e os seus donos e administradores cada vez apresentam maior
património, ano após ano) e nada faz (a maioria das vezes nem inspecções
são realizadas), não será com esta medida das facturas que irá resolver
o problema. Vai é arrecadar mais alguns milhões a título de IVA (pelo
menos assim esperam os actuais ministros).

Ou, se calhar, o Zé Povinho vai deixar de tomar um cafezito uma vez
por dia e passar a fazê-lo

uma vez... por semana.
Pedro Miguel Branco (Advogado)

pmb@pedromiguelbranco.com

Principia na Rua do Cons. Veloso da Cruz, termina no Largo dos Aviadores.
António Teixeira Lopes, filho do escultor José Joaquim Teixeira Lopes e

de Raquel Meireles. Nasceu em Vila Nova de Gaia, na Rua do Conselheiro
Veloso da Cruz, a 27 de Outubro de 1866 e faleceu em São Mamede de Riba
Tua a 21 de Junho de 1942, terra dos seus pais.

Foi seu pai o seu primeiro mestre. Em 1882 matriculou-se na Academia
Portuense de Belas-Artes, no Porto, sendo seus professores: Soares dos
Reis e Marques de Oliveira.

Seguiu para Paris em 1885 onde foi discípulo Gautier e Berthet; nos
primeiros tempos da sua chegada a França ingressou, mediante concurso,
em que ficou classificado em primeiro lugar, com 20 valores, na Escola de -
belas-Artes, onde então leccionavam os professores Cavalier e Barrias.

Os trabalhos "Infância de Cain" e "Caridade," ambos premiados com a
terceira Medalha de Ouro, em 1880, marcaram, perante o público e a crítica
da época, o grande primeiro triunfo do escultor. Vêm depois outros trabalhos
a afirmar definitivamente o nome do artista, perante nacionais e estrangeiros:
Rainha Santa Isabel, Santo Isidoro,, Monumento a Eça de Queirós, A Caridade,
A Viúva, A Piedade; para a Sé de Lisboa; busto da Rainha D. Amélia, busto de
Ramalho Ortigão, busto de Teófilo Braga, busto do actor Augusto Rosa, entre

outros; sem esquecer os grupos de crianças que eram de grande agrado do
escultor.

Casou-se. Decorrido pouco tempo… divorciou-se. Sentia um grande
desgosto devido a isso, e, também por não ter filhos, por isso via nas crianças
os seus filhos imaginários. Considerava-as o núcleo centrar da pureza e
alegria, o doce enlace de toda a continuidade humana e o forte tronco familiar
que todo o lar aspira e naturalmente anseia e pressentir no futuro. Era
vulgarmente conhecido como "O Escultor das Crianças."

Teixeira Lopes foi ainda durante largos anos professor da Escola de Belas-
Artes, do Porto, cargo que abandonou ao atingir o limite da idade. Um dos
seus discípulos foi Diogo de Macedo.

A sua residência, situada na rua com o seu nome, foi doada à Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, que depois a transformou no Museu Teixeira
Lopes.
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Notícias de Gaia n.º 520 de 27 de Julho de 2012

NOTÁRIO:
Cristina Luísa Moura Ramos

JUSTIFICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório

e no Livro de notas para escrituras diversas, número cento e sete-A, a
folhas cento e dezassete, se encontra exarada uma escritura de
justificação notarial, outorgada em dezanove de Julho de dois mil e
doze, na qual,

JERÓNIMO    GUEDES    SILVA,    contribuinte    171047893, divorciado,
natural da freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, residente
na Rua das Terças, n° 84, freguesia de Canedo, concelho de Santa Maria
da Feira.

Declarou que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrém,
do prédio rústico sito no Lugar de Reboredo, freguesia de Sandim,
concelho de Vila Nova de Gaia, composto por terreno de pinhal e eucaliptal,
com a área de oito mil quinhentos e quarenta metros quadrados, a
confrontar do norte com Jerónimo Guedes da Silva e caminho, do sul
com Agostinho de Freitas e outros, do nascente com estrada de Gougêva
e do poente com Jerónimo Guedes da Silva, inscrito na respectiva matriz
predial, em nome do justificante, sob o artigo 5218, omisso na competente
Conservatória do Registo Predial.

Que o prédio está efectivamente omisso e não existe qualquer relação
entre ele e o descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova dê Gaia sob o número dois mil novecentos e vinte e dois.

Que este prédio adveio à sua posse por compra verbal efectuada a
Manuel Joaquim Fernandes Silva e mulher Maria de Jesus Silva, já
falecidos, que foram residentes na freguesia de Canedo, concelho de
Santa Maria da Feira, em data que não pode precisar do ano de mil
novecentos e cinquenta e um, ainda no estado de solteiro, tendo casado
com Alzira da Mota Freitas, sob o regime da comunhão de adquiridos, no
ano de mil novecentos e cinquenta e três, e de quem é actualmente
divorciado.

Que, desde essa data, tem possuído o dito prédio em nome próprio e
sem a menor  posição de quem quer que seja, desde o seu início, posse
que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, à vista e com
conhecimento de toda a gente e traduzida no arranjo da terra e na recolha
dos seus frutos, bem como em todos os demais actos materiais de
fruição, pagando os respectivos impostos, sendo, por isso, uma posse
pacífica, porque exercida sem violência, contínua e pública.

Como   esta   posse  assim exercida o foi sempre de  forma
correspondente ao exercício do direito de propriedade, acabou por adquirir
o prédio por usucapião, que invoca para justificar o direito de propriedade
para fins de registo predial, dado que este modo de aquisição não pode
ser comprovado extrajudicialmente de outra forma.

Está conforme ao original
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, dezanove de Julho de dois

mil e doze
A Notária,

a) Assinatura ilegível

empresa jornalística comunicação e imagem,

unipessoal lda.

av. república, 1711 s/l esq. tras. | 4430-206 vn gaia
tels.: 223 700 574/6 | fax: 223 700 576 | pressing@net.novis.pt

Testemunhas de Jeová
convidam a assistir

congresso
'Proteja o Seu Coração!'

 As Testemunhas de Jeová acreditam que todos, incluindo os que não
são Testemunhas de Jeová, tirarão proveito da mensagem positiva e das
sugestões práticas que serão apresentadas no Congresso de Distrito de
2012, 'Proteja o Seu Coração!', a ser realizado no Europarque, Stª Mª
Feira.

O congresso fará uma interessante análise das referências bíblicas
ao coração figurativo. Por meio de discursos animados, apresentações e

leituras bíblicas dramatizadas e até mesmo a encenação de um drama,
as partes do programa salientarão de que maneira proteger o coração
figurativo melhorará o bem-estar espiritual da pessoa e a vida em família,
e trará mais felicidade.

A partir deste fim de semana e durante as próximas três semanas, as
Testemunhas de Jeová farão um esforço extra para entregar um convite
pessoal a cada morador de dos distritos do Porto, Aveiro e Coimbra para
assistir ao congresso com elas. O evento de três dias que será realizado
em Stª Mª Feira terá início na sexta-feira, 3 de agosto de 2012, às 9:20. O
tema para cada dia e os títulos das partes do programa baseiam-se em
textos bíblicos, incluindo 1 Samuel 16:7, 1 Crônicas 28:9 e Mateus 12:34.
O tema do congresso, 'Proteja o Seu Coração!', baseia-se em Provérbios
4:23. O congresso destacará o fortalecimento da espiritualidade.

Não se cobram os ingressos. Os congressos das Testemunhas de
Jeová são custeados totalmente por donativos.

As 60 congregações das Testemunhas de Jeová da região apoiarão a
distribuição local dos convites para o congresso. Estima-se que um total
de 7.000 pessoas irão ao Europarque, Stª Mª Feira no fim de semana para
assistir ao congresso bíblico.

Em Portugal, haverá 18 congressos em12 cidades. No mundo todo,
há mais de 7,6 milhões de Testemunhas de Jeová em mais de 109.000
congregações.

noticias de
gaia jornal
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Durante quatro dias o concelho
foi assolado por gente com um
denominador comum: a ansiedade
de assistir ao festival Marés Vivas, que,
seguramente, extrapolou as fronteiras
de Gaia e, cada ano que passa, ocupa
um lugar à escala nacional.

Eram facilmente reconhecidos os
festivaleiros. De pulseira em riste,
com o símbolo da bóia azul, e que
esperavam pelo final da tarde para
encherem toda a zona envolvente ao
Cabedelo. Quase todos os caminhos
iam dar à zona ribeirinha de
Canidelo, ou da Afurada caso
optassem por deixar os carros nesta
vila piscatória, paredes meias com o
Cabedelo.

A expectativa era muita. Quatro
dias (em vez dos tradicionais três) e
a celebração da data que evocava o
10.º aniversário.

The Sounds abriram as hostes no
Palco Principal, no dia 18, que só
encerraria muito depois das três
horas da manhã do dia 22 de julho.

Seguiram-se os estrondosos
Wolfmother e os electrizantes Franz
Ferdinand. Dois dos concertos mais
falados durante o festival.

No palco Moche, os The Lazy
Faithfull e Indiana Blues Band foram
os primeiros a animar quem
apressadamente ia chegando para
não perder o melhor lugar. Na primeira

Marés encheram no Cabedelo

Festival do Norte celebrou dez anos de existência durante
quatro de dias de música. Portugueses, estrangeiros, novos e
referências, mais lentos ou puro rock, tudo ao dispôr de perto
de 95 mil festivaleiros. Billy Idol, Gogol Bordello e Franz
Ferdinand foram actuações que levaram ao rubro a
assistência. Pedro Abrunhosa (padrinho do festival) encerrou
com um espectáculo que durou quase duas horas e meia. Para
o ano há mais. Nos dias 18, 19 e 20 de julho o Cabedelo volta a
receber mais uma edição do Festival Marés Vivas...

noite, contaram-se mais de 21 mil
festivaleiros.

A segunda noite recebeu 24 mil
pessoas. Os The Eleanors abriram
o palco Moche e não deixaram
ninguém indiferente, também os
Slimmy mostraram que energia é
tudo o que não lhes falta. O palco TMN
começou a noite com os GUN.
Seguiu-se a magnífica actuação dos
THE CULT e, um dos preferidos da
noite, a sensual Shirley Manson foi o
rosto dos GARBAGE. O encerramento
ficou a cargo dos Kaiser Chiefs, que
animaram e agitaram a magnífica plateia,
não deixando ninguém com os pés
presos no chão.

E foi na sexta que o recinto
recebeu mais festivaleiros. Esteve
lotado o Cabedelo. Mas o cartaz exigia
isso mesmo. A excentricidade de
Ebony Bones abriu as hostes. E
interagiu com o publico de uma forma
bem vincada. Seguiram-se os muitos
desejados Azeitonas. A banda
portuguesa - que celebra também dez
anos de existência - apresentou temas
conhecidos e convidou o consagrado
Rui Veloso para abrilhantar ainda mais
o concerto. A saída abrupta do palco
deixou desgostosos os festivaleiros,
especialmente os mais novos que
trauteiam incessantemente o tema
'Anda comigo ver os aviões'.

Seguiu-se o senhor Billy Idol. Para

muitos o concerto top do festival.
Os Gogol Bordello fecharam a noite

de sexta. Outro dos concertos de
referência, segundo muitos que
assistiram. Com uma sonoridade
muito peculiar, os Gogol 'obrigaram'
os festivaleiros a bailar e bailar,
sempre com um sorriso no rosto,
durante longos minutos. Uma noite
memorável, com o recinto lotado.

No Palco Moche as actuações
estiveram a cargo dos HMB e dos
Virgem Suta, o melhor da música
nacional ao vivo no Marés Vivas

O Cabedelo preparou-se então
para a última noite. Com um cheirinho
a tristeza por estar a acabar, mas
muita expectativa com as vozes que
iriam actuar. Mónica Ferraz, The
Hives, Anastácia e o padrinho do fes-
tival, o nortenho Pedro Abrunhosa. 23
mil espectadores não perderam

pitada do que aconteceu no recinto.
O momento da noite foi sem

dúvida o do último concerto. Intimista,
enérgico, rock, enfim... foram 20
temas tocados ao longo de duas
horas e meia. Ninguém ficou
indiferente, a julgar pela quantidade
de telemóveis e máquinas que
registaram os muitos momentos em
que Pedro Abrunhosa e os Comité
Caviar animavam os festivaleiros.

Os quatro dias elevaram sem
dúvida o nome da cidade aos quatro
cantos do nosso país (e arredores, já
que este ano a presença de
festivaleiros espanhóis se fez notar). Se
este ano perdeu o festival, anote já na
agenda. O Festival Marés Vivas volta
em 2013, nos dias 18, 19 e 20 de julho.

*DR/MJ


