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Francisco Vieira Catering é uma empresa de eventos com uma
longa experiência no ramo, habilitada para exercer com excelência

um serviço personalizado, com requinte, qualidade e tradição da boa
cozinha portuguesa
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AMP e CICAP
celebraram um
protocolo de
colaboração

No momento de crise que Portugal atravessa, é
obrigação de todas as instituições apoiar a população
por todas as formas possíveis; neste sentido, a Área
Metropolitana do Porto (AMP) aceitou a proposta que
lhe foi apresentada pelo Centro de Consumo e
Arbitragem do Porto (CICAP) / Tribunal Arbitral de
Consumo do Porto. Através deste protocolo assegura-
se apoio gratuito à população da AMP, na resolução
de conflitos de consumo.

Assim sendo, no dia 10 de Janeiro foi assinado
um Protocolo de Colaboração entre ambas as
entidades, dando-se assim um importante passo no
apoio a situações individuais de conflito entre os
cidadãos e as entidades públicas e privadas que
fornecem serviços às populações.

Este protocolo prevê que o CICAP preste apoio
gratuito em termos de informação, processos de
mediação e recurso ao Tribunal Arbitral, com
competência na resolução desses conflitos.

Concurso Metropolitano Interescolas
Sendo do interesse para a Área Metropolitana do

Porto que os Municípios proporcionem, junto dos
jovens, o conhecimento e o combate à discriminação,
a promoção da inclusão social, bem como do despertar
da sua consciência cívica sobre o papel que podem
desempenhar nesta área, a Junta Metropolitana do
Porto, por proposta Conselho Metropolitano de Apoio
ao Provedor Metropolitano dos Cidadãos com
Deficiência, aprovou o lançamento de um concurso
interescolar de âmbito metropolitano destinado às
crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do
ensino básico da AMP, sobre o tema da inserção
social, em particular, das pessoas com deficiência.

A este concurso podem concorrer as escolas do
pré-escolar e do 1º ciclo de ensino básico (públicos,
privados ou de qualquer outra natureza), situadas nos
Municípios da Área Metropolitana do Porto.

Mais informações em: www.amp.pt/fotos/gca/
regulamento_concurso_interescolas_1358350981.pdf

AS ESTRELAS DO CINEMA FRANCÊS

Glamour e paixão no
Fantasporto'2013

O cinema francês marca presença na 33ª edição
do Fantasporto com uma retrospectiva dedicada aos
grandes nomes dos anos dourados daquela
cinematografia, realizada com o apoio do Institut
Français Portugal.  As estrelas do cinema francês vão
assim "encher" os écrans do Teatro Rivoli de 1 a 9 de
Março. De Sandrine Bonnaire a Simone Signoret,
passando por Jeanne Moreau, Jean Marais,
Jacqueline Bisset ou Isabelle Huppert. Será tempo
para ver e recordar grandes clássicos e grandes
interpretações.

Se não há Cinema sem paixão e se não há paixão
sem glamour, as estrelas são a face mais visível da 7ª
Arte. Ainda que muitas vezes se confunda o star sys-
tem com o cinema americano, no panorama europeu
o cinema francês tem sido o que ao longo das décadas
melhor tem trabalhado o glamour e as "vedetas" na
promoção dos seus filmes.

O Fantasporto 2013 recupera grandes rostos do
período dourado do cinema gaulês, numa
retrospectiva onde eles abundam. Sete filmes dos
mais conceituados realizadores - de Agnés Varda a
Claude Chabrol, de Alain Resnais a Jacques Demy -
em sete géneros cinematográficos que confirmam a

diversidade desta
cinematografia. Mas
muito mais do que sete
serão as estrelas que
ilustram esta
s i g n i f i c a t i v a
retrospectiva que será
complementada com
uma belíssima
exposição de fotos da
colecção de Jean
Loup Passek ex direc-
tor do departamento
de cinema do Centro
George Pompidou.

Rostos de uma
fotogenia excepcional,
que marcaram o
imaginário de milhões
de espectadores
como Jean Marais,
Jeanne Moreau,
Simone Signoret,
Delphine Seyrig, entre
os mais veteranos,
dão lugar a uma nova
geração onde
pontuam Isabelle
Huppert ou Sandrine
B o n n a i r e ,
demonstrando que as
vedetas são uma
constante e um
suporte de excelência
para o cinema francês.

Sendo as estrelas
quem dão corpo e voz
aos filmes, esta é
também uma
oportunidade rara para
se reverem clássicos
em tela grande,
cumprindo assim uma

missão fundamental dos festivais que é a de recuperar
as melhores memórias do cinema.

Lista de filmes a apresentar:
Isabelle Huppert/Sandrine Bonnaire/ Jacqueline
Bisset
La Céremonie- Claude Chabrol- 112’-1995 – Fra/
Alem
Simone Signoret
Casque D’Or- Jacques Becker- 96’-1952- Fra
Delphine Seyrig
L’Année Dernière à Marienbad- Alain Resnais- 94’-
1961- Fra/Ita
Catherine Deneuve / Jean Marais/Jacques Perrin/
Micheline Presle
Peau D’Âne- Jacques Demy- 90’-1970-  Fra
Jeanne Moreau/ Maurice Ronet
Ascenseur pour L´Échafaud- Louis  Malle- 88’-
1958- Fra
Michèle Morgan
Quai des Brumes - Marcel Carne – 91’ - 1938 - Fra
Sandrine Bonnaire
Sains Toit et Loi (Vagabond) - Agnés Varda – 105’
- 1985 – Fra
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José Guilherme Aguiar deverá ser a escolha dos sociais democratas. Falta conhecer
candidatos do PCP e Bloco de Esquerda e saber se CDS apoiará Guilheme Aguiar.
Eduardo Vítor Rodrigues já está no terreno

Editorial
* Artur Villares

Novidades para
2013

Nota para os mais pacientes: Por um
mistério que só as novas tecnologias poderão
explicar, não publiquei nos últimos números a
minha crónica que os prezados leitores do
Notícias de Gaia fazem o favor de seguir
pacientemente desde o século passado. Num
desses baús da memória fui recuperar este
texto, que se mantém, na minha subjectiva
opinião totalmente actual (é verdade, actual
com C, só para chatear os cultores pós-
modernos do desacordo em curso!

“Por alturas das “festas” algumas das nossas
editoras e alguns dos nossos jornais, revistas e
outras publicações a kilo, costumam presentear os
pategos com uma livralhada supostamente
“histórica”, ou artigos e reportagens muito “sérias”
sobre aspectos particularmente relacionados com
os factos em questão. Pelo Natal e pela Páscoa os
escaparates das livrarias, quiosques e etc, secções
de “literatura” das grandes superfícies, assim como
os media sejam a kilo ou digitais, debitam toneladas
de prosa “histórica” escrita por “especialistas” de
pacotilha, que em meia dúzia de penadas “literárias”
enchem o ego com nome badalado entre o lixo

televisivo e enchem também a carteira com a
inocência dos parolos.

Numa atitude de ecológica cidadania, e
desejando contribuir para o progresso e afirmação
de tais práticas “culturais” (mais aspas?!) venho
sugerir que as prolíficas editoras e autores de tal
prosa possam a partir de 2012 fazerem sempre
três edições das suas “obras”: uma em papel, outra
em suporte digital e outra ainda em papel higiénico!
Desta maneira agradava-se aos bibliófilos, mais
ou menos analfabetos, e aos cultores da informática,
que acham que o futuro da humanidade começou
com o iPhone, o iPad e o iPod. O suporte em
papel higiénico tornaria tais “obras” úteis a vários
níveis, e facilitaria a vida aos não poucos que já não
têm paciência para tanto livro “histórico” e tanta
“verdade” televisiva. Além de ser, como o nome
sugere, uma medida altamente higiénica!”

Autárquicas já mexem

Quase dois meses depois do PS ter apresentado
Eduardo Vítor Rodrigues como candidato, o PSD
parece ter escolhido o próximo cabeça de lista às
Autárquicas. José Guilherme Aguiar deverá ser o nome
escolhido. Pelo menos, a Comissão Política local já
terá votado e aprovado este nome, sendo previsível
que seja divulgado publicamente dentro de dias.

Caso se confirme, ficam já desvendados os nomes
de duas candidaturas. Ficando agora por revelar quais
vão ser os candidatos do Partido Comunista e do
Bloco de Esquerda, bem como se a candidatura laranja
vai manter a coligação com o CDS.

No caso dos comunistas, o nome deverá ser
lançado após a mudança definitiva do partido para as
novas instalações, na rua João de Deus.

José Guilherme Aguiar é actualmente vereador
do Desporto na câmara de Matosinhos. Foi presidente
da Junta de Arcozelo durante vários mandatos, cargo
que deixou para ocupar funções enquanto vereador
na câmara de Gaia.

Curiosamente, o percurso autárquico de Eduardo
Vítor Rodrigues é semelhante. Foi presidente da junta
de Oliveira do Douro vários mandatos e agora é
vereador, embora sem pelouros.

Este será um embate entre gaienses, ambos

frontais e pragmáticos, com provas no terreno bem
concretas e que seguramente trará muitos motivos de
debate.

Ainda assim, os socialistas partem com vantagem.
Eduardo Vítor já está no terreno. Esteve recentemente
na Acigaia, na Misericórdia e, entre outras instituições
da cidade, a APPACDM.

Marco António continua no Governo
Até há poucos dias, Marco António Costa era o

nome mais falado para suceder a Luís Filipe Menezes.
Porém, após uma reunião com Pedro Passos Coelho
(na qual Menezes e o o vice-presidente do PSD
Jorge Moreira da Silva estiveram presentes), o actual
secretário de Estado da Solidariedade Social decidiu
manter-se nessa função, em detrimento de uma
candidatura autárquica. "Fui sensível às preocupações
manifestadas pelo senhor primeiro-ministro, bem como
aos apelos de várias personalidades do sector social
e solidário" que solicitaram esta permanência no cargo,
explicou Marco António.

Apesar de ter vontade de voltar à cidade de Gaia,
o governante justificou que "o sentido de
responsabilidade nacional que se impõe no presente
momento" ao desejo pessoal.

Eduardo
Vítor

Rodrigues

José
Guilherme

Aguiar
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Durante o primeiro trimestre de 2013 está previsto o lançamento de 30 Clubes de Empresários em 30
cidades de Portugal, terminando o ano presente em mais de 80 cidades.

O clube dos empresários pretende posicionar-se no mercado português como o grupo de referência para os
negócios, onde o principal objectivo é criar sinergias e estratégias conjuntas locais e nacionais, tendo como único
objectivo o SUCESSO dos empresários. O Clube de Empresários de Vila Nova de Gaia será inaugurado no
próximo dia 23 de Janeiro e tem como presidente Sofia Coelho.

Em paralelo com este projecto, o Clube de Empresários está a desenvolver um outro grande projecto de
Responsabilidade Social pioneiro em Portugal, em que o principal objectivo é mobilizar os nossos empresários
e as comunidades locais, com o intuito de criar mecanismos de apoio às pessoas mais desfavorecidas.

Pretendem assim, unir esforços entre empresários, colaboradores e população, para que seja possível a
concretização das diversas actividades de apoio que pretendemos realizar neste âmbito. Nesta primeira fase
iremos ajudar 5 crianças em 5 cidades diferentes, incluindo a cidade de Vila Nova de Gaia.

EXPOSIÇÕES
Sexta-feira, 18 jan / Inauguração às 21.30hs
Casa Barbot/Casa da Cultura
Exposição de Pintura de Antónia Gomes
“FACES”
A Casa Barbot/Casa da Cultura inaugura a
exposição de pintura de Antónia Gomes,
intitulada “Faces”, no dia 18 de janeiro, pelas
21.30hs. Patente até 28 de fevereiro, “Faces” é
um conjunto de trabalhos que captam o que, à
partida, é o mais importante do ser: a cabeça,
o órgão pensante. As imagens de Antónia
Gomes, que aqui revela uma sua nova faceta e
projeto, traz-nos os rostos visíveis
indissociáveis das imagens que vêm do inte-
rior, têm alma, comunicam sem falar e são
porta-voz de gente com identidade. O trabalho
da artista pode ser visto de segunda a sexta,
das 9hs às 20hs, exceto aos feriados. A entrada
é livre. Uma exposição a não perder.

MÚSICA
Sábado, 19 jan / 10.30hs e 11.30hs
Casa Barbot/Casa da Cultura
Trupe Sons em Cena
“MÚSICA COM BEBÉS & PAPÁS”
É já um dos grandes êxitos das actividades
realizadas na Casa da Cultura/Casa Barbot.
Trata-se de um projeto da Trupe Sons em Cena,
“Música com Bebés & Papás”  realizado numa
sessão de partilha e sociabilização, que expõe
bebés e respetivos acompanhantes a um
ambiente musical rico, de qualidade, variado
em timbres e estilos musicais, com vista à
aquisição de um vocabulário e repertório mu-
sical. O próximo concerto na Casa Barbot/Casa
da Cultura realiza-se no dia 19 de janeiro, em
duas sessões de 45 minutos, às 10.30hs e
11.30hs.
Inscrições através dos números de telefone
933437055/914280804 ou por correio
eletrónico, através do endereço
musica.bebes.papas@gmail.com.

MÚSICA
Sábado, 19 jan / 21.30h
Auditório Municipal de Gaia
Sociedade Musical 1º de Agosto
“CONCERTO DE S. GONÇALO”
Os festejos em honra de S. Gonçalo não se
limitam às ruas e trazem ao Auditório Munici-
pal de Gaia um momento de celebração,
protagonizado pela Sociedade Musical 1º de
Agosto. Fundado em 1916, o grupo é composto
por cerca de 50 elementos, sendo a sua
maioria jovens que frequentam o Conservatório
de Música de Gaia e Porto. O “Concerto de S.
Gonçalo” acontece no dia 19 de janeiro, às
21.30h, sob a direção do Maestro José

CULTURA EM GAIA
Alexandre Sousa.

CONFERÊNCIAS
Quinta-feira, 17 jan / 21hs
Solar dos Condes de Resende
“EVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE VILA NOVA DE
GAIA”
No dia 17 de janeiro, pelas 21hs, no Solar dos
Condes de Resende, o Dr. Gonçalves Guimarães
apresenta a palestra “Evolução Administrativa
de Vila Nova de Gaia”. A entrada é gratuita. Este
evento é realizado no âmbito da iniciativa Quintas
de Cultura no Solar, onde também se insere o
Curso de Iniciação ao Bridge, com o Juiz
Desembargador Dr. António Calheiros Lobo, pelas
18hs, ao qual se segue, pelas 20hs, o Jantar Con-
ventual. Ambos os eventos necessitam de
inscrição prévia.

FORMAÇÃO
Sábado, 19 jan / das 15hs às 17hs
Solar dos Condes de Resende
Curso livre - Esplendor da Arqueologia: Ciência,
Cultura e Turismo
“A CITÂNIA DE SANFINS”
A sessão “A Citânia de Sanfins”, orientada pelo
Dr. Armando Coelho Ferreira da Silva, professor
jubilado da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, decorre no dia 19 de janeiro, das 15hs
às 17hs, no Solar dos Condes de Resende, sendo
necessária a inscrição prévia. Esta sessão inte-
gra o curso livre Esplendor da Arqueologia:
Ciência, Cultura e Turismo, organizado pela
Academia Eça de Queirós (ASCR-CQ), que se
destina a todos os géneros de público, em espe-
cial aos estudantes e profissionais de
Arqueologia, Património, Turismo, Ensino e
dirigentes e ativistas de instituições culturais e
recreativas.

CONFERÊNCIAS
18, 21 e 23 jan / 21.30hs
Vários locais
2º Ciclo de Conversas Amplas
Padre António Augusto Azevedo, Hélder Reis e
Bagão Félix

“FÉ, CRISE E ATITUDES À LUZ DA DOUTRINA SO-
CIAL DA IGREJA”
De 18 de janeiro a 2 de fevereiro, a Equipa da
Pastoral Familiar da Paróquia de S. Pedro de Vilar
do Paraíso organiza o 2º Ciclo de Conversas
Amplas, subordinado ao tema “Fé, Crise e
Atitudes à luz da Doutrina Social da Igreja”. A
primeira sessão, orientada pelo padre António
Augusto Azevedo, reitor do Seminário Maior do
Porto e professor da Universidade Católica
Portuguesa, intitula-se “Uma ética cristã para
tempos de crise?” e tem lugar no Centro

Paroquial de Vilar de Paraíso, no dia 18 de
janeiro, às 21.30hs. À mesma hora do dia 21 de
janeiro, na sede do Grupo Dramático de Vilar
de Paraíso, decorre a segunda sessão do ciclo,
com o nome “Fé, Televisão e Crise, em Busca
da Felicidade”, com a presença de Hélder Reis,
escritor e apresentador da RTP. A terceira
apresentação acontece no dia 23 de janeiro,
na sede da Associação Cultural e Recreativa
Amigos Vilarenses, e tratará da “Dignidade, e
Centralidade da Pessoa, Economia e Bem
Comum”, tendo como orador o Dr. Bagão Félix,
economista e professor universitário. A entrada
é livre.

CINEMA
22 e 23 jan / 15.30hs e 21.30h
Auditório Municipal de Gaia (dia 22) / Cine Teatro
Eduardo Brazão (dia 23)
“OPERAÇÃO OUTONO”
E o ciclo dedicado ao cinema português con-
tinua e com entrada gratuita para os portadores
de passaporte cultural. “Operação Outono”, de
Bruno de Almeida, é um thriller político sobre a
cilada que levou ao assassínio do General
Humberto Delgado pela PIDE em 13 de
Fevereiro de 1965, em Los Almerines, perto da
fronteira portuguesa. Baseado em factos
verídicos, o filme conta com a participação de
John Ventimiglia e de Nuno Lopes e será exibido
nos dias 22 de janeiro, no Auditório Municipal
de Gaia, e 23 de janeiro, no Cine Teatro Eduardo
Brazão, sendo realizadas duas sessões por dia,
às 15.30hs e às 21.30h, com entrada gratuita
para espetadores aposentados, portadores de
passaporte cultural e espetadores com mais
de 65 anos. Sessão das 15.30hs: 2,5 euros.
Sessão das 21.30hs: 3,5euros. Filme para
maiores de 12 anos.

TEATRO
17 e 19 jan / 18hs e 21.30hs
Auditório do ISPGaya
“TEMPO E MUDANÇA”
A peça teatral “Tempo e Mudança”, realizada
no âmbito da licenciatura em Serviço Social do
ISPGaya, tem a sua primeira apresentação às
18hs, no dia 17 de janeiro, quinta-feira, no
auditório da instituição, situada no nº 333 da
Avenida dos Descobrimentos, na freguesia de
Sta. Marinha. O segundo espetáculo tem data
marcada no sábado seguinte, dia 19 de janeiro,
pelas 21.30hs e realiza-se no mesmo local. A
peça, encenada por Cristina Mendes Ferreira,
retrata a vida de duas jovens que vivem num
espaço-tempo de 40 anos.
O bilhete tem o preço de 2 euros e as receitas
revertem a favor do Fundo de Apoio aos Alunos
de Serviço Social.

Clube dos
Empresários
de Vila Nova

de Gaia
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No âmbito do programa
Care&Share, a Makro de Gaia juntou-
se este ano ao Banco Alimentar contra
a Fome e angariou 1604 euros durante
a quadra natalícia, seguida de perto
pelas lojas de Alfragide e Matosinhos.

Durante todo o mês de Dezembro,
a Makro Portugal reverteu 5 cêntimos,
por cada fatura emitida, e angariou um
total de 14 mil e 34 euros para a
instituição de solidariedade social.

Numa segunda ação que teve a
duração de 10 dias, a Makro
disponibilizou senhas para a doação de
bens de primeira necessidade aos mais
carenciados. Estes vales convertidos
em produto resultaram em centenas de
artigos angariados para o Banco
Alimentar contra a Fome. O esparguete
e o leite estão entre os artigos mais
recolhidos, sendo também certo a
angariação de produtos como azeite,
salsichas, óleo e atum.

MAKRO de Gaia consegue mais de
1500 euros para Banco Alimentar

Esta ação está inserida no programa
Care & Share do Grupo Metro, que
promove a responsabilidade social em
todas as lojas da Península Ibérica e
pretende apoiar iniciativas em países
como a Áustria, Alemanha, Hungria,
Paquistão, Polónia, Vietname, Ucrânia
e claro, Portugal e Espanha.

Em Portugal, a Makro Cash & Carry
juntou-se a uma instituição que muito tem
feito pelos mais carenciados, o Banco
Alimentar contra a Fome. Recolhendo e
distribuindo várias dezenas de milhares
de toneladas de produtos ao longo do
ano, a instituição abrange mais de 300
mil pessoas por ano.

Esta iniciativa vem reafirmar a aposta
do Grupo Metro no mercado português.
Depois da aplicação de um novo
conceito operacional da loja e da redução
de preços para aumentar a rentabilidade
de todos os profissionais que se
abastecem diariamente nas suas lojas,

a Makro Portugal mostra assim que con-
tinua a reforçar ações que se destinam a

captar a atenção dos clientes durante
todo o ano.

A Douro Marina, situada em
Canidelo, é a maior infra-estrutura náutica
entre a Galiza e Cascais e estará pronta
em Abril. Dois restaurantes, uma
cafetaria, uma loja náutica, uma academia
de vela e outros espaços preenchem o
belíssimo edifício erguido mesmo junto
ao cais, desenhado pelo gabinete de
arquitectura Barbosa & Guimarães.
Trata-se de uma estrutura "camaleónica",
pois para além dos espaços de loja
dispõe ainda de duas salas para
reuniões ou eventos, que podem ser
utilizadas em conjunto ou
separadamente.

Situada na margem sul do Douro,
mesmo à entrada da foz do rio, a nova
Marina possui excelentes condições de
abrigo e infra-estruturas náuticas únicas.
Por esta razão tem sido a opção de
dezenas velejadores nacionais e
internacionais, uma vez que a zona do
cais já está disponível desde Fevereiro
de 2012.

Com capacidade para receber 300
embarcações, a taxa de ocupação tem
rondado os 60%, um número excelente
e que levou já a obras de alargamento,
por forma a ser possível receber barcos
de maior dimensão. Neste momento a
Douro Marina é também a única a norte
com capacidade para receber iates de
50 metros.

Alemães, franceses, australianos e
até israelitas têm visitado as nossas

Douro Marina abre em Abril

águas e o nosso Douro. Com uma
média de pernoita de 4 dias, desde
Fevereiro, muitos destes turistas
deixam, depois desta visita, os barcos
atracados na Douro Marina (cerca de
20% dos visitantes) e seguem de avião
para a sua terra natal. Esta é uma prática
usual para os navegadores dos países
nórdicos e não só, que preferem as

águas quentes para viajar durante as
férias, regressando depois por via
aérea, mais rapidamente e com
menores custos.

O atendimento personalizado e as
mordomias prestadas por toda a
equipa, tem cativado os clientes, uma
vez que disponibilizam aos seus
clientes uma série de serviços e

facilidades semelhantes às de um hotel
de 5 estrelas como o serviço de con-
cierge. Esta estrutura náutica pretende
ser muito mais do que um parque de
estacionamento de barcos, pretende ser
um espaço de lazer, náutica e diversão
disponível para velejadores e não só.

O projecto representa um
investimento de 9,5 milhões de euros.

Novo email: noticiasdegaia@gmail.com
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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

Transportes  Fortunato

Peixoto, Lda.

R de Gondenhães, 380  *  4415-244 Pedroso
Tel. 227 848 148  -  Fax. 227 826 190

Telm. 937 341 344

Transportes de Carga Geral

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
‘OS MAREANTES DO RIO DOURO’

Av. Diogo Leite, 42-46 * 4400-111 VNGaia - Telef. 223 752 586 - Fax 223 713 913 * Email: mareantesriodouro@clix.pt

Festejos ao S. Gonçalo - Fundado no séc. XVII
Conceituado Grupo de Bombos. Com actuações realizadas por
todo o território português e vários países da Europa, Ásia e América. Actuações em todo o

género de eventos: publicitários, sociais, desportivos, festivos, etc.
Dão-se orçamentos para actuações.

Situada na margem de Gaia do Rio Douro (beira-rio).
Freguesia de Santa Marinha.

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

Alunos da FLUP visitam Gaiurb
Alunos dos mestrados de "Riscos, Cidades e Ordenamento do
Território" e " Sistemas de Informação Geográfica e
Ordenamento do Território" da FLUP recebidos no
Departamento de Planeamento Urbanístico da Gaiurb

No passado sábado, dia 12 de Janeiro, o Departamento de Planeamento
Urbanístico (DPU) acolheu a visita de um grupo de alunos dos Mestrados em
Riscos, Cidades e Ordenamento do Território e em Sistemas de Informação
Geográfica e Ordenamento do Território, da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto.

Nas instalações da Gaiurb assistiram a uma breve apresentação de trabalhos
efetuados e em curso no DPU, relacionados com a temática da disciplina em que
se inseriu a visita " Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território".

Seguiu-se uma visita a alguns locais abordados na apresentação, no centro
histórico de Gaia e na orla marítima, onde houve oportunidade de observar e
comentar a aplicabilidade dos princípios de ordenamento patentes nos planos e
noutros estudos de planeamento urbanístico, que colocam o Município de Vila
Nova de Gaia na vanguarda em termos de regeneração urbana e do espaço
público, princípios esses igualmente norteados pelo respeito dos fatores ambientais
e de sustentabilidade do modelo de ocupação territorial.

E a mais recente confirmação para a edição de 2013 do Festival Marés
Vivas são os norte americanos The Smashing Pumpkins.

Pela primeira vez no Porto, irão subir ao palco principal do Marés Vivas no
dia 18 de Julho (1º dia do festival) para um concerto memorável, com a energia
de outrora e o rock sonhador de tempos passados. A banda de Billy Corgan,
Jeff Schroeder, Mike Byrne e Nicole Fiorentino irão apresentar o seu mais
recente álbum "Oceania", mas o repertório misturará ainda clássicos do grupo.

Espera-se uma noite de puro rock que irá despoletar o êxtase entre o
público com temas bem conhecidos: "Zero", "1979", "Bullet with Butterfly
Wings" ou "Disarm"…. Mas olhando sempre para o futuro, os The Smashing
Pumpkins trazem "Oceania" na bagagem e esperam o devido
acompanhamento por parte do público.

Formados no ano de 1988 na cidade de Chicago, os The Smashing Pump-
kins demoraram 3 anos a lançar o álbum de estreia "Gish", mas esta demora
valeu bem a pena: adorado e aplaudido pela crítica, conquistou o público e
tornou-se um dos discos mais influentes do "Rock".

Ganham o galardão de Platina (com 1 milhão de cópias vendidas) e em
1993 lançam o 2º álbum "Siamese Dream" que ultrapassa os 4 milhões de
cópias. Mas foi em 1995 que atingiram o auge com "Melon Collie and the
Infinite Madness" ultrapassando os 10 milhões de cópias vendidas.
Regressaram em 2007 com o disco "Zeitgeist" e desde então mantiveram-se
na vanguarda da música e tecnologia com várias versões online. Conquistaram
ao longo dos anos inúmeros prémios pelo seu sucesso.

Com um passado brilhante e dourado, os The Smashing Pumpkins
continuam com a mesma energia e o mesmo carisma e prometem arrasar no
dia 18 de Julho no Festival Marés Vivas.

De álbum novo na bagagem, "Oceania" foi produzido por Corgan e
Thorsrud Bjorn e mixado por David Bottrill. É caracterizado pela banda como
sendo um álbum dentro de um álbum, e é esse novo álbum que irá continuar
a mostrar ao mundo que os The Smashing Pumpkins continuam com a mesma
capacidade de influenciar toda uma nova geração. Com novas tecnologias de
mapeamento de vídeo criaram um espectáculo inteiramente novo e inédito, e
que ninguém vai querer perder no dia 18 de Julho.

A certeza é só uma: uma banda de culto que definiu a era da música
alternativa e continua ainda viva nas rádios, na internet e sobretudo na memória
de milhões de fãs.

 THE SMASHING
PUMPKINS no

Marés Vivas 2013
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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

Os Mareantes do Rio Douro,
festeiros do S. Gonçalo, voltaram
a sair à rua no passado dia 13 de

Janeiro.
O executivo de Santa Marinha
regista com agrado que a

tradição continua a manter-se e a
envolver a comunidade da

freguesia.

Gaia apoia candidatura da
criação do Património Natural

Intangível da Humanidade
A candidatura para a criação do Património Natural Intangível da Humanidade

está a ser preparada em Gaia, no âmbito da Conferência "Um novo Património
para uma nova Economia", que reúne no Parque Biológico alguns dos melhores
cientistas e juristas de todo o mundo.

Sheikh Abdul Aziz Bin Ali Al Nuami, também conhecido por "Green Sheik",
um dos maiores defensores do ambiente no mundo, é um dos principais
especialistas que participam nestes trabalhos que visam constituir uma comissão
internacional que prepare o documento final para submeter a candidatura à
UNESCO.

A nova proposta ambiental, que abrange os sistemas climático e oceânico,
conta com a colaboração do Município de Gaia, cujo envolvimento no projeto
Condomínio da Terra remonta a 2008.

"Desta conferência resultará uma proposta concreta para a criação de uma
entidade mundial de protecção ambiental que possa gerir o património
intangível da humanidade natural", adiantou Mercês Ferreira, vereadora do
Ambiente da Câmara Municipal de Gaia, salientando a intenção de "valorizar o
ativo ambiental de muitos países, por forma a transformar-se numa
compensação monetária que altere o conceito de economia no mundo". Ou
seja, "melhorar a sustentabilidade do planeta e gerar oportunidades diferentes
em economia que possam promover um novo paradigma de
desenvolvimento do mundo", acrescentou.

A ideia já tinha nascido aquando da conferência do Condomínio da Terra
realizada em 2009, também no Parque Biológico de Gaia, por sugestão de
um professor da Corunha. Na ocasião, o especialista propôs que os sistemas
climático e oceânico fossem classificados como património da humanidade.
"Pegamos nesta proposta e temos trabalhado neste conceito", explicou Paulo
Magalhães, dirigente da Quercus e responsável do projeto Condomínio da
Terra.

"Esta natureza imaterial que existe é global mas não tem representação
jurídica", salientou Paulo Magalhães, destacando o capital científico e jurídico de
todo o mundo que aceitou o desafio de preparar a referida candidatura à
UNESCO durante a presente conferência em Gaia.

A importância da criação do Património Natural Intangível advém, por outro
lado, da possibilidade de "podermos capturar, em termos de economia, o que
cada um faz ao sistema", acrescentou o ambientalista.

"Um novo Património para uma nova Economia" estará em debate durante
dois dias e contará com colaborações de diversos especialistas de todo o
mundo que aceitaram o desafio de valorizar um património que nos une a
todos.

Paulo de Carvalho
em concerto no

Auditório Municipal
Paulo de Carvalho, o

percursor do Rock&Roll
português com os “Sheiks”, o
intérprete de verdadeiros hinos
da canção portuguesa, como
“Depois do Adeus” ou
“Meninos do Huambo”, o autor
de canções inesquecíveis
como “Lisboa menina e moça”,
celebrizada por Carlos do
Carmo, o amigo e colaborador
de alguns dos nomes maiores
da música popular portuguesa,
Fernando Tordo, Carlos
Mendes, Tozé Brito, entre
tantos outros… Paulo de
Carvalho vai estar no Auditório
Municipal de Gaia, no próximo
dia 1 de fevereiro, para um
concerto memorável deste
cantautor que canta e conta com
uma carreira de mais de 50
anos.

Os bilhetes estarão à
venda na Casa Barbot/Casa da Cultura e no Auditório Municipal, a partir do dia 10
de janeiro. Preço normal: 15 euros. Preço Passaporte Cultural: 10 euros. Concerto
às 21h30
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Resid.: Praceta Belavista, 57 - 3.º Dto
4400-216 Vila Nova de Gaia

Tel. 227 814 007
Fax: 227 722 056

email: duartespirotecnia@gmail.com

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

www.duartespirotecnia.com

José Soares P. Magalhães
revendedor de gás bp

Entregas
ao

domicílio

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

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

Como manda a tradição, no primeiro domingo – após o dia 10 de Janeiro – as
ruas de Santa Marinha e Mafamude enchem-se de alegria e sobretudo muito
barulho. A festa é em honra de S. Gonçalo (protector dos homens do mar) e S.
Cristóvão (patrono dos barqueiros

e dos viajantes) e consegue atrair centenas de pessoas, especialmente no final
do dia, na igreja matriz de Mafamude.

Esta romaria é a primeira do ano e conta com a participação dos Mareantes do
Rio Douro e as Comissões Velha e Nova da Rasa. Durante todo o dia, os grupos
animam as ruas por onde passam. Os Mordomos transportam, durante a
festividade, a imagem de S., a cabeça de S. Cristóvão e um terceiro elemento
encarna a figura de São Roque, já as Comissões Velha e Nova da Rasa transportam
a imagem de S. Cristóvão e a cabeça de São Gonçalo. À passagem dos grupos
etnográficos, os fieis devotos vão beijando a imagem.

Ao final da tarde, todos se encontram junto à igreja. Aqui o ritual de entrarem no
templo é estudado ao pormenor e exige a concentração de todos. As imagens
devem entrar sempre de costas para o altar e sair da mesma forma. Aqui a tradição

S. Gonçalo já passou nas
ruas de Gaia
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impera. Enquanto isso, os fieis
aproveitam para rezar junto ao altar,
pedindo por um ano melhor.

Os Mareantes foram os primeiros a
entrar. A expectativa é sempre enorme.
Ninguém quer perder a imagem de S.
Gonçalo para o outro grupo.
Concentração ao máximo. O Mordomo
assegura que está em posição e,
ladeado de outros elementos, vai
entrando calmamente pela igreja. A
imagem do Santo vai sendo tocada por
muitos. A chegada ao altar é sinónimo
de euforia para os que permanecem no
exterior da capela e, em simultâneo, de
muita fé para os que pacientemente
esperam no interior.

Ouvem-se as rezas das mulheres
e os rostos de quem pede ficam agora
mais sérios e compenetrados.  Silêncio
que se faz sentir na igreja contrasta com
os gritos dos mais novos que vão
entoando no átrio ‘E o Santo é nosso! E
é, é ,é!’ Segue-se o ritual das voltas à
igreja para dar a vez aos outros grupos.

Ao contrário do que se possa
suspeitar, esta primeira romaria continua
a ser muito procurada. Por novos e
velhos. Por gente de Gaia e fora de
Gaia. Por mais ou menos devotos ao
santo padroeiro doas gentes dos rios.

Uma festa de tradições bem
antigas, cuja divulgação passa quase
pela devoção dos que a visitam. Todos
os anos, apesar do frio e da chuva,
muitos são os que passam pela igreja
de Mafamude em busca de ver e tocar
no seu santo de eleição. Para o ano, as
‘cabeças’ voltarão a encontrar-se. No
mesmo local, na hora do sol se pôr no
mar.
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junta de freguesia
de mafamude

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

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

www.jfmafamude.net

A primeira festa da Cidade de Gaia é o São Gonçalo. Para
além de trazer muitas pessoas à freguesia de Mafamude, a

comunidade participa activamente e continua devota do Santo.
O executivo da Junta de Freguesia regista com agrado que a
tradição continua a manter-se e que a alegria é uma constante

neste dia tão especial.

Casa Cristão
Agências Funerárias

8 0 8   1 0    5 0   6 0

Luz verde para o
"CALE-se"

Depois do comunicado avançado no dia 14, dando conta da não realização
do "CALE-se" por falta de pagamento dos subsídios atribuídos em Fevereiro
e Outubro de 2012, a Câmara Municipal de V. N. Gaia, através de email do seu
director municipal de Administração e Finanças, Carlos Pinto, garantiu o pagamento
desses mesmos apoios até final do mês de Fevereiro de 2013.

Perante este novo cenário, o Cale Estúdio Teatro entende haver condições
para que o "CALE-se" continue a levar a palco aquilo do que melhor se faz ao
nível do teatro não profissional em Portugal e no estrangeiro.

O grupo organizador vai de imediato reiniciar o processo da sétima edição
do festival e, muito em breve, dará conta da sua programação, sendo certo que
o "CALE-se" deverá arrancar já no mês de Março.

A organização, através do seu presidente do grupo e director do festival,
Cândido Xavier, congratula-se com esta decisão da Câmara e apenas lamenta
que todos os esforços anteriores junto da autarquia, nomeadamente, junto do
departamento de Administração e Finanças, em articulação com o Pelouro da
Cultura, não tenham resultado em tempo útil para que o festival arrancasse no
seu "timing" habitual.

A todos quantos manifestaram as suas palavras de solidariedade perante a
hipótese do "CALE-se" não se realizar em 2013, o Cale Estúdio Teatro agradece.

Até breve.
Cândido Xavier

Comunicado

NOTÍCIAS DE GAIA
jornal....

siga-nos! :)

SIKA desafia futuros
arquitetos e
engenheiros

Empresa irá oferecer reabilitação à IPSS vencedora do concurso e irá
proporcionar um estágio ao responsável pelo projeto

Até dia 31 de janeiro, finalistas e recém licenciados em arquitetura e engenharia
civil poderão submeter a sua inscrição para a 3ª edição do 'Sika Academy', um
concurso que visa desafiar jovens a apresentarem projetos de reabilitação para
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Numa altura em que Portugal vive momentos de crise e desemprego, a Sika
Portugal, entidade promotora do concurso, procura conjugar a integração de jovens
licenciados no mercado de trabalho, reabilitação urbana e responsabilidade social.

"Apesar da atual conjuntura económica do nosso país, e da situação dramática
do mercado da construção, procuramos promover o potencial de recém-formados,
dando-lhes a oportunidade de se afirmarem num mercado de trabalho cada vez
mais competitivo", adianta Cláudia Gomes, responsável pela organização do con-
curso.

Os projetos a concurso serão avaliados por um júri composto por representantes
de diferentes entidades, como é o caso da Ordem dos Engenheiros, da Ordem
dos Arquitetos, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, entre outros.

Os trabalhos finalistas serão apresentados publicamente na cerimónia de
divulgação do projeto vencedor, a qual irá acontecer no decorrer do terceiro trimestre
de 2013.

A Sika Portugal irá auxiliar os trabalhos de reabilitação na IPSS descrita no
projeto vencedor, bem como oferecer um estágio profissional ao responsável
pelo trabalho, o qual terá, ainda, a oportunidade de acompanhar de perto a execução
do seu projeto.

Recorde-se que a 2ª edição ano do concurso Sika Academy recebeu mais de
45 candidaturas de jovens finalistas ou recém licenciados dos cursos de engenharia
e arquitetura, mais 20% de adesão em relação à 1ª edição do concurso, números
que a organização estima ultrapassar na edição deste ano.

Para mais informações e consulta do regulamente, bastará aceder a www.sika.pt.
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Padaria | Confeitaria | Take Away
Rua Raimundo de Carvalho, 194 | Mafamude

4430-184 Vila Nova de Gaia | Telm. 913 261 901 | Telef. 223 750 270

MACAU E OS MACAENSES
Em Macau a regra de protagonismo não desaparece e esse e o verdadeiro

mal dos Macaenses, quando estamos numa época de todos se unirem face à
convulsão em que se vive Macau. Não e seguro que presentemente exista em
Macau, principalmente nos Serviços Públicos, um corpo de Macaenses, que não
são chamados a ocupar cargos de chefia, quando existem valores que poderiam
continuar a dar o seu contributo à terra que os viu nascer e que, amargamente, veio
ser entregue à China...

A maior parte dos lugares esta entregue a chineses mal preparados, com um
sentimento sempre presente de marginalização dos macaenses, que tem todas
as necessárias vantagens de conhecerem as duas línguas oficiais - a chinesa e a
portuguesa.

Realizaram congressos sem que todos os Macaenses nele participem é um
sinal de divisionismo por parte dos organizadores, desejos de protagonismo.

Não vimos, a não ser apenas um português no congresso com sentimentos de
macaense. Deve haver mais. Onde estão eles se não são chamados? Nascer em
Macau e não aprofundar o sentimento e a cultura macaense - não é ser macaense,
no verdadeiro sentido da palavra.

Nos tempos de Guerra dos Pacifico, existiam macaenses que, no 'Argonauta'
o seu clube de preferência, gritavam nas ruas: "temos de salvar os nossos
conterrâneos de morrerem "a fome! E naquele clube diariamente era distribuída
canja para duas refeições a famílias macaenses! Donde veio o dinheiro? Do Governo
Português e da bolsa de outros macaenses como Fernando Gracias, Dr. Henrique
Barros Pereira, Henrique Nolasco da Silva e do luso-macaense Manuel de
Magalhães, ( o célebre Pum-Pum) Fernando de Carvalho e Rego, também
conhecido por Fernando Rego, Joaquim Morais Alves, alem outras figures como
do Dr. Carlos de Mello Leitão. Estes tinham alma de verdadeiros macaenses que
davam tudo o que tinham para salvar a dos seus conterrâneos, Mas acima de tudo,
eram portugueses gritando nas Ruas do Campo e Farmosa: "Macau é Portugal!".
São estes os macaenses que nunca precisaram de Congressos....para se
notabilizarem!

Mas, na questão de solidariedade, ainda há mais! O Dr. Damião Rodrigues, já
quase no fim da sua vida, por agitação e escritos contra o Estado Novo, foi
deportado para a Timor por ordem do Governador Tamagnini Barbosa. Foi um
duro golpe para a comunidade macaense, mas foi um português - o pai do autor
destas linhas - também com profundos sentimentos de macaense, por casamento
e filhos que teve, que, através do Director de Fazenda, Mário Marques Pinto, fez
ver ao Governador Gabriel Teixeira a dor da comunidade macaense com exílio do
Dr. Damiao Rodrigues. Então, o Governador, com o conhecimento ao Professor
Salazar, deu ordens para o regresso a Macau do macaense exilado. Salazar foi
festejado nas ruas de Macau, com centenas de macaenses que cantavam: Avante
macaenses, Viva Salazar e Viva Portugal! A Guerra tinha começado em 1941!

Hoje essa união não existe! Existe, sim, um desmedido protagonismo, e
perante os Chineses que, na linguagem do povo, "estão - se nas tintas" para com
os actuais conterrâneos.

Por tudo isto, é no passado que os Macaense devem procurar a sua identidade
e a tudo de continuarem a fazer, pela Nação portuguesa.

Viva Portugal!
José de Carvalho e Rego

PCP em defesa da
requalificação da Escola
Secundária de Canelas

Tendo o Governo PSD/CDS suspendido todas as obras no âmbito da 4ª
fase de requalificação das Escolas Secundárias e EB 2/3 do país, suspende
assim também a resposta às necessidades da comunidade escolar,
nomeadamente no que se refere a infraestruturas. Falta a compromissos e frustra
expectativas.

Simultaneamente, a reavaliação e alteração dos projectos de intervenção
em 34 escolas, levou o Governo a gastar mais de 910 mil euros em contratos
de prestação de serviços para mudar projectos de arquitectura.

O PCP, desde a primeira hora, manifestou a sua total oposição ao modelo
de privatização e empresarialização da requalificação das escolas através da
Parque Escolar E.P.E. Em muitos casos denunciou a desadequação e os custos
elevados de alguns dos projectos e dos materiais utilizados. Exigiu sempre a
transparência na escolha dos gabinetes de arquitectura e dos projectistas, e
propôs, por diversas vezes, a extinção da empresa e o retorno de todas as
competências ao Ministério da Educação.

O PCP considera, mesmo sendo favorável à extinção da Parque Escolar
E.P.E., que não pode ser colocada em causa a resposta à necessidade urgente
de requalificação de largas dezenas de escolas. É da maior gravidade a decisão
de suspensão das obras, considerando o impacto que terá no funcionamento
das escolas e na vida de todos os membros da comunidade escolar.

É uma decisão governativa que mais uma vez reflecte a agenda política de
PSDe CDS, e o seu propósito de destruição da Escola Pública.

Assim, face a esta notícia, e a exemplo de perguntas colocadas relativamente
a outras escolas, como a Escola Secundária Almeida Garrett, o Grupo Parlamentar
do PCP questionou o Governo relativamente à Escola Secundária de Canelas
(Canelas, Vila Nova de Gaia), designadamente sobre as implicações desta
alteração quanto aos prazos e impactos da reavaliação do projecto, bem como
prazos de concretização, tendo especificado ainda as preocupações
relativamente aos laboratórios, salas de aulas e salas de convívio daquela escola.

Comissão Concelhia de Vila Nova de Gaia do PCP
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CARTÓRIO NOTARIAL
Notário Dr. Costa Santos

Avenida da República, 1326, 3.°,
4430-129 - Vila Nova de Gaia

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Joaquim Manuel Pereira de Oliveira, colaborador do
cartório supra, devidamente autorizado pelo notário Lic.
Alberto da Costa Santos.

Certifico que por escritura de hoje, iniciada a folhas
sessenta e cinco ao livro cinquenta e dois - M, deste
Cartório, foi celebrada uma escritura de justificação em
que foram justificantes:

António Fernandes da Silva Alves (NIF 154206652
- C. C. 03221559 2ZZ4 válido até 24/08/17), viúvo,
natural da freguesia de Pedroso, deste município, onde
reside na rua dos Heróis, 340, que declarou:

Que, com exclusão de outrem, é dono e legítimo
possuidor dos seguintes prédios rústicos, sitos no lugar
de Afonsim, freguesia de Pedroso, referida:

UM - terreno a pinhal, com a área de novecentos e
oitenta metros quadrados, a confrontar do norte e
nascente com António Ferreira Alves, do sul com Maria
Rosa Ferreira Alves Meireles, do poente com a rua
Rio de Leirós, inscrito na respetiva matriz, em nome do
justificante, sob o artigo 3651, com o valor patrimonial
tributário de 11,44 EUROS, omisso nas Segunda e
Primeira Conservatórias do Registo Predial de Vila
Nova de Gaia a cuja área pertence e já pertenceu
respetivamente; e,

DOIS - terreno a cultura com ramada, com a área de
novecentos e vinte metros quadrados, a confrontar do
norte com Maria Rosa Ferreira Alves Meireles, do sul
com Domingos Fernando Carvalho Meireles, do
nascente com António Ferreira Alves e do poente com
a rua Rio de Leirós, inscrito na respetiva matriz, em
nome do justificante, sob o artigo 3045, com o valor
patrimonial tributário de 40,35 EUROS, omisso nas
Segunda e Primeira Conservatórias do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia a cuja área pertence e já
pertenceu, respetivamente.

Que não é detentor de qualquer título que legitime
o domínio dos mesmos, pois foram por ele adquiridos
por volta de mil novecentos e oitenta e dois, a Alfredo
Castro Ferreira e mulher Maria Batista Gomes, casados
na comunhão geral, residentes que foram no lugar de
Afonsim, mencionada freguesia de Pedroso, por
contrato verbal de compra e venda que nunca chegou
a ser formalizado.

Que, não obstante isso, tem usufruído os indicados
prédios, roçando o mato, cortando árvores e outros
arbustos, semeando ervas e outros produtos hortícolas
plantando e tratando a vinha, praticando, enfim, todos
os actos correspondentes ao direito de propriedade
plena, ininterruptamente, com ânimo de quem exercita
direito próprio, na convicção de não lesar o direito de
outrem e de ser titular do respetivo direito de
propriedade, à vista e com conhecimento de toda a
gente e sem oposição de ninguém, de forma pública,
contínua e pacífica, e tudo isto por um lapso de tempo
superior a vinte anos.

Que, assim, adquiriu os identificados prédios por
USUCAPIÃO, modo esse que, por natureza, não é
suscetível de ser comprovado pelos meios
extrajudiciais normais.

Que nenhum dos identificados prédios é, está
relacionado, ou tem qualquer relação física anterior ou
presente com o descrito na Segunda Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número
nove mil trezentos e sessenta e seis, Pedroso;
Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial de Alberto

da Costa Santos,
vinte e um de Dezembro de dois mil e doze.

 (as) Joaquim Manuel Pereira de Oliveira - 212/6
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CARTÓRIO NOTARIAL
Notário Dr. Costa Santos

Avenida da República, 1326,
3.°, 4430-129 - Vila Nova Gaia

EXTRATO PARA
PUBLICAÇÃO

Joaquim Manuel Pereira de Oliveira,
colaborador do cartório supra, devidamente
autorizado pelo notário Lic. Alberto da
Costa Santos.

Certifico que por escritura de hoje,
iniciada a folhas oitenta e sete do livro
cinquenta e dois - M, deste Cartório, foi
celebrada uma escritura de Justificação em
que foi justificante:

António Fernandes da Silva Alves (NIF
154206652 -- C. C. 03221559 2ZZ4
válido até 24/08/17), viúvo, natural da
freguesia de Pedroso, deste município,
onde reside na rua dos Heróis, 340, que
declarou:

Que, com exclusão de outrem, é dono
e legítimo possuidor do prédio rústico,
terreno de cultura, com a área de mil
trezentos e cinquenta metros quadrados,
sito no lugar da Igreja, freguesia de
Seixezelo, deste município, a confrontar do
norte com a rua do Soutinho, do sul com
Matilde Nogueira da Cruz, do nascente com
António Alves Oliveira e do poente com
caminho particular, inscrito na respetiva
matriz, em nome do justificante, sob o artigo
482, com o valor patrimonial tributário de
35,07 EUROS, omisso nas Segunda e
Primeira Conservatórias do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia a cuja área
pertence e já pertenceu, respetivamente.

Que não é detentor de qualquer título
que legitime o domínio do mesmo, pois
foi por ele adquirido por volta de mil
novecentos e oitenta e dois, a Alfredo
Castro Ferreira e mulher Maria Batista
Gomes, casados na comunhão gerai,
residentes que foram no lugar de Afonsim,
mencionada freguesia de Pedroso, por
contrato verbal de compra e venda que
nunca chegou a ser formalizado.

Porém, há mais de vinte anos, convicto
de ser titular do respetivo direito de
propriedade tem praticado atos materiais
criadores e reveladores de posse, tais
como cultivar o terreno, plantando produtos
hortícolas, semeando erva, usufruindo-o,
com conhecimento de toda a gente, sem
interrupção, sem violência, sem oposição
de ninguém; sendo, por isso, uma posse
pública, contínua e pacífica, pelo que o
adquiriu por usucapião, modo esse que não
é suscetível de ser comprovado pelos
meios extrajudiciais normais.

Que o identificado prédio não é, não
está relacionado, nem tem qualquer relação
física anterior ou presente com o descrito
na Segunda Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia sob o número
oitocentos e vinte e três, Seixezelo.

Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial
de Alberto da Costa Santos, vinte e

oito de Dezembro de dois mil e doze.
O colaborador

(as) Joaquim Manuel Pereira de
Oliveira - 212/6

CARTÓRIO NOTARIAL
Notário Dr. Costa Santos

Avenida da República, 1326, 3.°,
4430-129 - Vila Nova de Gaia

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Joaquim Manuel Pereira de Oliveira, colaborador

do cartório supra, devidamente autorizado pelo notário
Lic. Alberto da Costa Santos.

Certifico que por escritura de hoje, iniciada a folhas
sessenta e oito do livro cinquenta e dois - M, deste
Cartório, foi celebrada uma escritura de Justificação em
que foram justificantes:

António Fernandes da Silva Alves (NIF 154206652
- C. C. 03221559 2ZZ4 válido até 24/08/17), viúvo,
natural da freguesia de Pedroso, deste município, onde
reside na rua dos Heróis, 340, que declarou:

Que, com exclusão de outrem, é dono e legítimo
possuidor dos seguintes prédios rústicos, sitos no lugar
de Afonsim, freguesia de Pedroso, referida:

UM - terreno a cultura com ramada, com a área de
mil novecentos e oitenta metros quadrados, a confrontar
do norte com António Ferreira Alves, do sul  com
Cândido Oliveira Cruz e outro, de nascente com Fran-
cisco Sousa Dias e do poente com Domingos Fernando
Carvalho Meireles, inscrito na respetiva matriz, em nome
do justificante, sob o artigo 3643, com o valor patrimo-
nial tributário de 40,22 •, omisso nas Segunda e Primeira
Conservatórias do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia a cuja área pertence e já pertenceu,
respetivamente.

DOIS - terreno a pinhal, com a área de dois mil e
seiscentos metros quadrados, a confrontar do norte com
caminho de servidão, do sul com António ferreira Alves,
do nascente com Francisco Sousa Dias e do poente
com Maria Rosa Ferreira Alves Meireles, inscrito na
respetiva matriz, em nome do justificante, sob o artigo
3646, com o valor patrimonial tributário de 12,82 EU-
ROS, omisso nas Segunda e Primeira Conservatórias
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia a cuja área
pertence e já pertenceu, respetivamente.

Que não é detentor de qualquer título que legitime o
domínio dos mesmos, pois foram por ele adquiridos
por volta de mil novecentos e oitenta e dois, a Alfredo
Castro Ferreira e mulher Maria Batista Gomes, casados
na comunhão geral, residentes que foram no lugar de
Afonsim, mencionada freguesia de Pedroso, por
contrato verbal de compra e venda que nunca chegou a
ser formalizado.

Que, não obstante isso, tem usufruído os indicados
prédios, roçando o mato, cortando árvores e outros
arbustos, semeando ervas e outros produtos hortícolas
plantando e tratando a vinha, praticando, enfim, todos
os atos correspondentes ao direito de propriedade
plena, ininterruptamente, com ânimo de quem exercita
direito próprio, na convicção de não lesar o direito de
outrem e de ser titular do respetivo direito de
propriedade, à vista e com conhecimento de toda a
gente e sem oposição de ninguém, de forma pública,
contínua e pacífica, e tudo isto por um lapso de tempo
superior a vinte anos.

Que, assim, adquiriu os identificados prédios por
USUCAPIÃO, modo esse que, por natureza, não é
suscetível de ser comprovado pelos meios extrajudiciais
normais.

Que nenhum dos identificados prédios é, está
relacionado, ou tem qualquer relação física anterior ou
presente com o descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número
nove mil trezentos e sessenta e seis, Pedroso.
Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial de Alberto

da Costa Santos, vinte e um de Dezembro de
dois mil e doze.

O colaborador,
(as) Joaquim Manuel Pereira de Oliveira - 212/6
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CARTÓRIO NOTARIAL
Notário Dr. Costa Santos

Avenida da República, 1326, 3.°,
4430-129 - Vila Nova de Gaia

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Joaquim Manuel Pereira de Oliveira,
colaborador do cartório supra, devidamente
autorizado pelo notário Lic. Alberto da Costa
Santos.

Certifico que por escritura de hoje, iniciada a
folhas sessenta e três do livro cinquenta e dois - M,
deste Cartório, foi celebrada uma escritura de
Justificação em que foram justificantes:

António Fernandes da Silva Alves (NIF
154206652 -- C. C. 03221559 2ZZ4 válido até
24/08/17), viúvo, natural da freguesia de Pedroso,
deste município, onde reside na rua dos Heróis,
340, que declarou:

Que, com exclusão de outrem, é dono e legítimo
possuidor do prédio rústico, terreno a pinhal, com a
área de mil trezentos e cinquenta metros quadrados,
sito no lugar da Igreja, freguesia de Seixezelo, deste
município, a confrontar do norte com a rua do
Soutinho, do sul com Matilde Nogueira da Cruz, do
nascente com caminho particular e do poente com
caminho de servidão, inscrito na respetiva matriz,
em nome do justificante, sob o artigo 483, com o
valor patrimonial tributário de 16,34 EUROS, omisso
nas Segunda e Primeira Conservatórias do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia a cuja área pertence e
já pertenceu, respectivamente.

Que não é detentor de qualquer título que legi-
time o domínio do mesmo, pois foi por ele adquirido
por volta de mil novecentos e oitenta e dois, a
Alfredo Castro Ferreira e mulher Maria Batista
Gomes, casados na comunhão geral, residentes
que foram no lugar de Afonsim, mencionada
freguesia de Pedroso, por contrato verbal de
compra e venda que nunca chegou a ser
formalizado.

Que, não obstante isso, tem usufruído o indicado
prédio, roçando o mato, cortando árvores e outros
arbustos, praticando, enfim, todos os atos
correspondentes ao direito de propriedade plena,
ininterruptamente, com ânimo de quem exercita
direito próprio, na convicção de não lesar o direito
de outrem e de ser titular do respetivo direito de
propriedade, à vista e com conhecimento de toda
a gente e sem oposição de ninguém, de forma
pública, contínua e pacífica, e tudo isto por um lapso
de tempo superior a vinte anos.

Que, assim, adquiriu o identificado prédio por
USUCAPIÃO, modo esse que, por natureza, não
é suscetível de ser comprovado pelos meios
extrajudiciais normais.

Que o identificado prédio não é, não está
relacionado, nem tem qualquer relação física ante-
rior ou presente com o descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia sob o número oitocentos e vinte e três,
Seixezelo;

Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial de
Alberto da Costa Santos,

vinte e um de Dezembro de dois mil e
doze.

O colaborador,
(as) Joaquim Manuel Pereira de Oliveira -

212/6

Os familiares do falecido escritor de obras fictícias
estão no pleno direito de defender as sua obras - mas
há outros talentos propositadamente desconhecidos
porque nunca foram apoiados.

Falamos em primeiro lugar do grande e reputado
historiador JOSÉ MARIA BRAGA (JOSÉ BRAGA),
universalmente conhecido como um dos maiores
especialistas da historiografia lusa no Oriente e que,
além de referências elogiosas das universidades de
Manila e de Jacarta, onde o mesmo colaborou, nos
seus Centros de Estudos e Pesquisa, foi sempre a
principal referência nas obras de JAIME e ARMANDO
CORTESÃO, entre outros especialistas da
historiografia nacional em Portugal, que não deixavam
de o consultar.

Pior é aparecerem autores a publicar livros sobre
a historiografia dos tempos da Guerra do Pacífico, em
Macau, com erros e inexactidões graves, dizendo,
até, que Jack Braga era português, quando ele nunca
o foi, pois tendo nascido em Hong Kong, teve sempre
a nacionalidade inglesa para depois adquirir uma
segunda - a australiana. Este historiador, além das
inúmeras obras que publicou - politicamente era um
Agente da Secreta Inglesa - prestou, nessa -
qualidade, grandes serviços a Macau como, até, a
Portugal. Que a família do Henrique de Senna
Fernandes queira elevá-lo , muito natural, mas é
preciso que essa influência não se estenda ao
Governo da R.A.E.M, e, muito menos através de um
Presidente do Instituto Cultural, chamado NG WAI
MENG. Completamente ignorante das obras do
Braga, e um incompetente para o lugar que ocupa.

E é assim a vida neste Território que foi português,
hoje governado por chineses que dificilmente dão valor
à marca da presença portuguesa. Macau, durante a
Guerra do Pacífico, foi centro do refúgio dos chineses
que, mesmo assim, mostram, talvez
propositadamente, desconhecer.

A obra humanitária, de caridade mesmo, do
Governador Gabriel Teixeira, estendeu-se não só a
milhares de chineses, como a russos brancos, filipinos
e a outros asiáticos, que conseguiram fugir do domínio
nipónico em Hong Kong, em grande número ajudados,
na sua fuga, por outras ilustres personalidades,
também portuguesas, como o governador.

Nós temos de ser justos Sem relação a valores
macaenses, e lembrar, por exemplo, um jornalista da
terra - JOSÉ PATRÍCIO GUTERRES - que, não tendo
publicado uma obra em forma de livro, foi um marco
do jornalismo, da informação séria e criteriosa,
continuada, e que, após a sua morte, foi
completamente esquecido.

Existe sempre um grupo a defender as obras
fictícias do Henrique de Senna Fernandes, que não
tem suporte moral para isso. O Henrique, como pro-
fessor de História, no Liceu de Macau, podia, ou,
melhor, devia ter feito muito mais para que se
prolongasse no tempo o conhecimento do trabalho
de tantos portugueses, mais genericamente chamado
de presença portuguesa em Macau.

Ate no presente momento, passagens de obras
de Braga - a presença de Jorge Alavares nas Ilhas

NEM OITO NEM OITENTA !
Diaoyu - são utilizadas como argumentos que
fundamentam uma exposição de um Deputado pelo
Labour, na Austrália, com vista a informal o actual
governo daquele pais e a leva - lo a assumir uma
posição de neutralidade - embora o Braga estivesse
inclinado a favor do Japão, pais que admirava, mas
pelo nunca sentiu uma aberta simpatia.

Infelizmente, Macau vive sob a influência de dois
grupos que aqui pontificam. Uma a ELITE e as
SEITAS, estas sustentadas pelos casinos das
grandes empresas do Território.

Presentemente, Portugal e um autentico ignorante
dos assuntos da China e dos chineses. Disso e prova
da visita inócua que e seu Ministro do Negócios
Estrangeiros aqui fez. Este governante deu importância
a um empresário chinês, o DAVID CHOW, que, ao
que parece, por razoes não claras, esta a ter
dificuldades em ir Hong Kong. Faltou ao Dr. Portas o
sentido diplomático receber uma representação da
comunidade Macaense que, certamente, nunca mais
ira votar no CDS/PP, cuja inclusão no governo, se
reduz a uma permanência de conveniência. Nada mais!

Nos tempos do grande SALAZAR, a China tinha
uma enorme consideração pelo Governo de Portugal
-pelos governadores que nomeava para Macau - a
começar pelo Dr. ARTHUR TAMAGNINI
BARBOSA e chegando ao TEN. COR. JAIME
SILVERIO MARQUES, todos escolhidos com
grande rigor e reflexão. Estes governadores foram
apoiados por assessores de grande craveira
profissional e moral, servidos por excelentes
Directores de Serviços - situação em nada coincidente
com a actualidade.

O servilismo e a subserviência são os
comportamentos mais comuns para os que querem
sobreviver nesta RAEM. O governo não dará subsi-
dies a jornais que pensem, depois, em critica - lo. A
realidade e que em Macau tudo falha, desde a cultura
a política, passando pela economia.

Com tantos milhões, que arrecada, a sua
disposição, a assistência aos pobres e mínima ou não
existe.

O HENRIQUE DE SENNNA FERNANDES, que
nunca viveu da advocacia - com o curso de Direito que
obteve em Coimbra -com uma obra que foi sempre
de contos imaginados e fictícios, sempre mostrou
desconhecer, na sua época, a verdadeira realidade da
sociedade macaense. Sabemos bem porque foi
sempre apoiado pelo antigo Presidente do Instituto
Cultural de Macau pois das suas deslocações ao "
serviço de Macau", que, com o seu amigo, custaram
largas somas ao erário publico, razão que trouxe a
este demissão do cargo, por Despacho do Secretario
-Adjunto Dr. Salavessa da Costa e confirmada pelo
ultimo governador General Eng. Rocha Veiera.

O MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS DE PORTUGAL POUCO OU
NADA SABE do serviço que o JOSÉ MARIA
BRAGA prestou a Portugal. Entretanto, não será com
um Paulo Portas que a justiça será feita.

José de Carvalho e Rego

NO NATAL, CARIDADE E SOLIDARIEDADE
Estas palavras surgem com elevada significação nesta época em que se recebe a maior prenda à

Humanidade - a vinda de Jesus.
Deve dar-se a maior importância às numerosas instituições dedicadas a aliviar o sofrimento e as carências

do próximo. O ideal seria que não houvesse, nem fome nem carências materiais. Porém, sabemos que a
realidade é bem diferente. Não devemos pensar que o Céu desça á Terra para satisfazer as necessidades
primárias dos nossos concidadãos. Todos devemos procurar minorar essas faltas. Como? - com a partilha,
a solidariedade e a ajuda fraterna. Deixemos particularmente ao Estado o cumprimento da solidariedade
social.

Manuel Barbedo
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Sofia Martins Sousa
Advogada

O Aspeto Místico de
João de Deus
(1880 - 1896)

João de Deus Nogueira Ramos representa um lugar de relevo na galeria dos
poetas nacionais. Há quem o considere o poeta do amor. Todavia, esse amor que
é muita da sua poesia, atinge uma carga quase física, adquire sentido porque se
funde no amor espiritual. Nesta breve nota podemos considerar as obras de João
de Deus em três grandes temas: O Amor, a Natureza e Deus. Estes três temas
podem refletir a conclusão de que os dois primeiros, encontram a sua essência no
primeiro.

O amor que o poeta expressa na lírica, assume-se como o ideal, o belo, pela
figura de mulher. Essa figura, através do platonismo das palavras sentidas do
poeta, acaba por ser como que divinizada.

Ao longo da obra de João de Deus, a mulher assume sempre um papel
preponderante, quer como a mulher amada, aquela por quem se sente saudades,
aquela cuja beleza transcende o físico e o humano, quer como mãe, quer ainda
como suprema mãe, a virgem santa, porque protege o Seu Filho. A mulher é
sentida e descrita por João de Deus, como uma maravilha da criação. Neste sentido,
atinge a sua faceta de mãe, de mulher amada e de Nossa Senhora protetora.

Acaso não amaria Deus sobretudo, por ter criado a mulher? E também não
seria o amor que lhe dava asas para voar até Deus? Na obra do poeta a perfeição
divina, revela-se na mulher. A beleza vista por João de Deus na mulher, corresponde
ao pleno do platonismo, porque essa beleza era o reflexo da criação de Deus.

Observemos os seguintes exemplos -
"Senhora! Sois mãe,
E mãe de Jesus,
A fonte da luz,
A fonte do bem!
Doei-vos da triste
Que assim se consome,
E apenas resiste Às mágoas que tem
Sou mãe, tenho fome...
 Meus filhos também!"

"Oração do pobre"
Outros poemas como " A Mulher", "Virgem Mãe" e "Salve Rainha" são de

muito interesse para este aspeto da obra do poeta. No tema do amor cruza se o
tema da natureza. Para lá do ultra romantismo, como tendência estética, é que João
de Deus nunca esteve presente em termos literários." A natureza" adquiriu para o
poeta uma essência divina, manifestação do Criador. Note-se a repetição
expressiva do vocábulo "mãe"a evocação de Nossa Senhora e a alusão das
misérias e angústias da vida; neste caso a pobreza e a cegueira. Esta poesia
insere-se no âmbito existencialista onde o poeta sempre encontrou Deus. O papel
do poeta é interrogar a vida e debruçar-se sobre os seus dramas. A poética de
João de Deus torna-se verdadeiras preces.

Vejamos
"E quem é Jesus?"- É Deus!
"E quem é Deus?- Quem nos cria,
Quem nos manda a luz do dia
E fez a terra e os céus;

A propósito da palavra "verdade", frequente nos seus versos, escreveu o seu
amigo Antero " homem, chora-se e alegra-se, crê e duvida, como todos nós, como
tudo que tem alma, como tudo que aspira ao infinito e se sente encadeado nesta
prisão vendo flutuar eternamente ante si o grande problema da verdade. Na opinião
de Antero, esta prisão seria a própria vida, plena de dúvidas, inquietações e
descrenças.

"(. . -) A vida é flor na corrente,
A vida é sopro suave,
A vida é estrela cadente,
Voa mais leve que a ave;
Nuvem que o vento nos ares,
Onda que o vento nos mares,
Uma após outra lançou,
A vida - pena caída
Da pena de asa ferida
De vale em vale impelida
A vida o vento a levou!"
A vida, tal como o vento, não se limita ao material, está para além da esfera

física.
Manuel Barbedo



17.01.2013 | notícias de gaiapág. 15

monólogos
municipais

A propósito de cartas
anónimas...

Não sendo a pessoa mais simpática do mundo, fui mantendo relações
profissionais de mais ou menos proximidade com as pessoas com quem me
cruzo. Sejam eles vereadores, presidentes de junta, elementos de executivos
das freguesias, deputados, assessores, adjuntos, políticos... é exclusivamente
destes que quero falar hoje.

Também é verdade que não me dou com todos da mesma forma. Há os
que gosto e que mantenho uma relação mais próxima. Os que gosto, mas com
quem não vou falando muito. Os que tolero. Os que mantenho uma relação de
estrita cordialidade. E um ou outro que não faço questão – e até evito – falar. Até
aqui nada de novo.

Nos últimos tempos há nomes que têm estado na mira das pessoas. Os
potenciais e efectivos candidatos à câmara de Gaia. O chato da questão – para
alguns, claro – é que eu os conheço. São pessoas com quem falo, com alguma
regularidade, e com quem até troco algumas ideias sobre o município. Para
alguns, claro – este dado irrita, mas que fazer? A vida é injusta – para alguns,
claro!

Três nomes: Eduardo Vítor Rodrigues, José Guilherme Aguiar e Marco
António Costa. Conheço-os há algum tempo. Se preciso falar com eles, faço o
que a maioria das pessoas faz quando precisa falar com alguém... procuro-os,
ligo-lhes, interpelo-os! Básico! Chateia? A alguns, claro!

Naturalmente, o cargo de Secretário de Estado, fez com que Marco António
Costa se distanciasse do concelho e, como é lógico, a convivência profissional
agora é mais reduzida.

Guilherme Aguiar e Eduardo Vítor estão mais próximos. Vivem em Gaia. O
social democrata assume funções de vereador em Matosinhos. Há quatro anos
candidatou-se a esse município. Achei um disparate. Disse-lhe! Sou assim, -
infelizmente para alguns, claro - gosto de dizer as coisas às pessoas. Não gosto
de dizer ao vizinho na esperança que a mensagem chegue em boas condições
a emissor.

Guilherme Aguiar e Eduardo Vítor também são dos poucos autarcas que
conhecem bem o panorama da imprensa regional. Identificam os jornalistas com
relativa tranquilidade. Identificam os jornais no imediato.

Mas dizia eu que o ex vereador de Gaia tinha encetado uma candidatura
que eu achara disparatada, visto que o seu ambiente natural sempre fora Gaia.
Ele foi para Matosinhos e - para alguns, claro - eu deveria ter deixado de falar
com ele. Chato, não? Nunca o fiz. Como acontece com Marco António, apenas
a convivência profissional ficou mais reduzida. Ainda assim, sempre falei e troquei
ideias com ele. Antes de Matosinhos, durante Matosinhos e, seguramente,
após Matosinhos. Gosto de falar com pessoas interessantes e inteligentes,
que posso fazer?!?!?!

Já o actual líder do PS Gaia, Eduardo Vítor, nunca viajou para outras cidades.
Permaneceu pela urbe gaiense. Chato - para alguns, claro – é que eu vou
falando com ele com relativa frequência. É uma dos políticos mais importantes
do município e – finalmente – irá ter o protagonismo que merece. Mais uma
vez... gosto de falar com pessoas interessantes e inteligentes, que posso
fazer?!?!?

No início de 2012, em conversa com um dos autarcas de Gaia, falava das
eleições deste ano. Dizia eu que, na minha óptica, os candidatos a Gaia seriam
José Guilherme Aguiar e Eduardo Vítor Rodrigues, pelo PSD e pelo PS. Sempre
achei que Marco António Costa seria a escolha acertada para o Porto, já que
defendo a limitação de mandatos.

Dizia também que, se a limitação de mandatos fosse cumprida, o município
tinha oportunidade para renovar e inovar. Grande parte dos autarcas teria de dar
lugar a outros, não necessariamente mais novos. Apenas fazer um ‘refresh’ de
autarcas. Não vou voltar a dizer que há uma meia dúzia de presidentes de junta
que deixariam de exercer e que a população que hoje lideram sairia a perder. Já
o disse noutras linhas.

Mas a perspectiva de transformar o cenário político fascina-me, ainda que o
resultado pudesse ser bem pior do que o que temos agora. Gosto de mudanças.
Acho que três mandatos são mais que suficientes para quem apenas quer servir
a causa pública.

Marco António não deverá ser o candidato ao Porto. Também não sei se
será Luís Filipe Menezes e para o caso também não é assim tão importante.

Já Guilherme Aguiar parece-me ser o candidato natural dos sociais democratas
a Gaia. Parece-me ser a pessoa que mais consensos consegue envolver à
direita.

Assim como me parece no que diz respeito aos socialistas. Esta é a vez de
Eduardo Vítor mostrar o seu valor. O tempo das escolhas estranhas de nomes
como Joaquim Couto já passou.

Portanto, consegui acertar em 50% da teoria. Talvez – chato para alguns, claro
– porque utilizo o meu cérebro e penso. Talvez – chato para alguns, claro –
porque tenho o gosto de debater ideias com gente que vai da direita à esquerda,
mais ou menos conservadores, mais ou menos gaienses, mais ou menos políticos.
Talvez – chato para alguns, claro – porque algumas dessas pessoas gostam de
debater ideias comigo. Talvez – chato para alguns, claro – porque sempre me
mantive fiel a princípios e valores que vão escasseando hoje em dia. Talvez –
chato para alguns, claro – porque nunca tive de me filiar em qualquer partido
apenas para fazer parte da ‘manada’. Talvez – chato para alguns, claro – não faço
parte da ‘manada’.

Gosto muito de pensar por mim. Concordando ou não, tento apresentar as
minhas razões. E depois – o que é realmente chato para alguns, claro – sempre
tive coragem que dizer o que penso! É chato, eu sei, mas só para alguns, claro!
Gosto que reconheçam que tenho razão, mas também reconheço que estou
errada, quando é o caso...

Curiosamente, para isso, nunca precisei de pedir favores a autarcas e afins.
Mantenho relação pessoal com muito poucos. Uns dois ou três no máximo. E
jantares e almoços então...  - chato para alguns, claro – é mais a fama do que o
proveito!

Assim sendo... cartas anónimas comigo não funcionam. Ipad’s e afins também
não. Tenho pena! É a vida! Chato... para alguns, claro!

E aqui termina o tempo que perco com gente que não tem coragem para se
mostrar. Gente que covardemente recorre a cartas anónimas escritas a computador
para atacar terceiros. Gente que, como não tem mais nada para fazer, resolve
insultar a seu belo prazer os outros. Insultos gratuitos e reles. Gente que, como
teme pelo cargo de batedor de palmas, gosta de atazanar a vida dos outros... da
próxima vez, se derem a cara, terei todo o prazer em debater ideias.
Tranquilamente!!!

Nota: quanto às alegadas fotos e vídeos dos meus alegados encontros
quase diários, alegadamente ultra secretos e de alegada conspiração politica,
sugiro que avancem apenas com as imagens onde o meu lado direito seja mais
visível. É o meu melhor ângulo e eu não gosto de ficar mal nas fotos!

Nota final: o pânico de perderem os tachos e as posições é terrível. Entendo
a preocupação! Mas o cargo de ‘batedora de palmas’ nunca foi o meu objectivo
de vida. O tiro foi ao lado! Tentem outra vez!

Tânia Tavares
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