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Páscoa Feliz
a clientes e

amigos

“Gaia precisa de ter um presidente de
câmara preparado e um homem com
sensibilidade social”. E este homem, para
o secretário-geral do PS, é Eduardo Vítor
Rodrigues. A escolha “mais que certa” feita
pelos socialistas para encabeçar as
próximas Autárquicas.

António José Seguro esteve em Gaia
na apresentação oficial da candidatura
socialista à câmara municipal, no último
sábado. O político afirma ainda que, o
candidato, “não é apenas um homem cheio
de qualidades pessoais, é também um
homem cheio de qualidades como autarca,
como cidadão” e que, fruto do trabalho
profissional (quer enquanto autarca quer
enquanto investigador) conhece “a
realidade do seu concelho como a palma
das mãos”. Por isso, é a pessoa certa para
“cuidar das pessoas e afirmar a cidade”,
potenciando investimento e desenvol-
vimento e posterior aumento de emprego
para Gaia.

A presença de Seguro mostra o apoio
do partido a Eduardo Vítor e o quanto

Eduardo Vitor
mais Seguro

Eduardo Vítor Rodrigues une partido em volta de uma candidatura virada para as pessoas e a recuperação da sua qualidade de
vida. Nomes dos candidatos às 15 freguesias apresentados. Duas mulheres como cabeça de listas . Maria José Gamboa
concorre por Canidelo e Barbara Costa por Arcozelo

acreditam na vitória em Outubro, até
porque, até hoje, nunca um secretario-geral
do PS tinha estado em Gaia para uma
apresentação oficial de candidatura.

“Estou a subir a esta tribuna com muito
sentido de missão; sinto um enorme orgulho
em todos vós, mas Deus sabe também o
peso que sinto por ter de corresponder à
esperança de uma vitória, mas sobretudo
à vossa esperança de um novo modelo
de fazer política e de proximidade aos
cidadãos. Tudo farei para não vos
desiludir.” Esta foi a forma como Eduardo
Vítor Rodrigues se apresentou às
centenas de pessoas que estiveram nas
Caves Ferreira.

Uma sala com alguns socialistas, mas
essencialmente apartidários que acreditam
neste projecto e que querem, sobretudo,
uma mudança no panorama politico
concelhio. “Esta é uma candidatura do PS,
mas é uma candidatura aberta, inclusiva e
dos cidadãos que, mesmo não tendo
filiação partidária, acreditam num projecto
de cidadania, de rigor e desenvolvimento

para o concelho. Estão cá muitos desses
cidadãos, que nos tributam a sua confiança,
que me dão a sua estima e o seu apoio, e
a quem eu não vou desapontar”,
assegurou o candidato.

Críticas ao exército de boys
Uma das heranças que o próximo

executivo vai receber é o passivo da
autarquia. Cerca de 400 milhões de euros
de dívidas. Eduardo Vítor reconhece que
uma parte dela diz respeito à obra deixada
por Menezes, mas outra parte importante
desse dinheiro resulta do pagamento à
“clientela da notoriedade, arrogante e
preguiçosa! Gente que se exibe, que
passeia lantejoulas convencidos que são
medalhas de mérito”. O socialista só
lamenta que “o vedetismo que os gaienses
pagaram” não tenha servido para levar a
linha de Metro mais além, para fazer
avançar o novo hospital, para generalizar
uma rede integrada de transportes em Gaia
e muito menos para a criação de estratégias
de combate ao desemprego”. “Infelizmente,
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Editorial
* Artur Villares
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PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Joaquim de Magalhães Leite

Nesta data festiva, não podia o

Executivo da Junta de Freguesia

de Santa Marinha deixar de

desejar a todos os seus Munícipes,

uma Santa Páscoa...

Há dias
assim…

A Europa parece louca. Tendo
rejeitado a sua herança espiritual por
influência afrancesada e por recusa
dos que o podiam ter contrariado, a
Europa hoje ruma incerta e inclinada
para um futuro desconhecido. Sem
líderes, mergulhada na mais absoluta
falta de projecto comum,
dependente de eleições casuísticas,
a Europa ameaça estilhaçar-se.
Como na profecia de Daniel, os pés
de barro e de ferro ameaçam
descolar-se e este elemento de
desagregação que acompanhou o
continente ao longo dos séculos, em
contraponto ao desejo de unidade,
ameaça regressar.

Por cá é o descontrolo total. País
sem rumo, com uma classe política
medíocre, depois de ter sido levado
à beira do precipício por
irresponsáveis, navega agora nas
mãos da mais inepta incompetência.
Há dias assim, em que parece que
este mundo não tem mesmo
remédio.

optaram por exibir as lantejoulas. Se é para
isso que querem a notoriedade, fiquem lá
pelas festas do jetset, mas não insultem
os cidadãos nem aqueles que estão
dedicados a Gaia e às pessoas”.

Ainda assim, o socialista assegura que
não vai “fazer da política uma guerra”
porque “não alimento uma forma caceteira
de fazer política”. Pelo contrário: “esta
Câmara que está em fim de ciclo está numa
guerrilha interna pela sucessão, desfocada
do trabalho autárquico e concentrada nas
lutas pelos lugares; mas nós queremos
ajudá-los a sair com dignidade, afirmando
as nossas ideias e evitando o ataque”.
Eduardo Vítor garante que a sua equipa
tem “a liderança, a coesão e o projecto
credível para um novo ciclo de gestão
municipal a pensar nas pessoas e na
resolução dos seus problemas. Não temos
os meios nem o dinheiro deles, mas temos
as melhores ideias e os melhores projectos
para Gaia e para gaienses”.

Trabalho desenvolvido
O candidato aproveitou a presença de

muitos gaienses para lembrar algum do
trabalho desenvolvido enquanto oposição,
nos últimos quatro anos: “Fomos nós que
propusemos a redução do IMI, a redução
da Derrama, a isenção da taxa de resíduos
sólidos na factura da água das IPSS, a
isenção da taxa de utilização das piscinas
municipais por parte das instituições que
trabalham na área da deficiência. Fomos

Novo email
noticiasdegaia@gmail.com
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nós que propusemos a criação do
provedor do cidadão com mobilidade
reduzida. Fomos nós que lutamos com
sucesso contra a desclassificação do
serviço de urgências polivalentes do Hos-
pital de Gaia”. E, por tudo isto, juntamente
com a boa relação institucional que
manteve com a actual maioria, Eduardo Vitor
assegura que são “sucessores naturais
desta gestão”. Ainda que não seguidores
do actual modelo, o socialista reconhece
que “há coisas bem feitas”, mas acredita

que pode “fazer  melhor aquilo que eles
fazem bem, e que corrigir erros que eles
cometeram”. Aliás: “eu tenho muito mais
para apresentar do que meros discursos
de intenções, porque tenho um passado
em Gaia e um trabalho pelos gaienses”.

E assegura: “a nossa acção é firme,
sem radicalismos imaturos, mas
construtiva, com ideias e propostas
alternativas, assumindo as
responsabilidades de um partido que vai
presidir à câmara municipal”. E duas
dessas ideias são simples: “primeiro,
trabalhem para recomeçar as obras do
Centro Cultural de Gaia, aqui mesmo ao
lado, em estado de abandono há largos
meses”. E a segunda ideia, “esta muito
simples: comprem as peças estragadas
das escadas Magirus dos Bombeiros
Sapadores de Gaia, para evitar que, como
ocorreu há dias na Silaca, tenhamos que
recorrer à Magirus dos Bombeiros do Porto
quando acontece um incêndio industrial.
Não adianta querer autoestradas até ao
mar, se nem umas peças conseguem
comprar para as escadas dos bombeiros”.

Eduardo Vítor acredita no projecto que
lidera e garante que está vai “trazer uma
esperança na resolução dos problemas
das pessoas e do município de Gaia”. E
explica: “o PS tem vindo a construir um
projecto sério e credível. Um projecto
centrado nas pessoas, sem megalomanias,
mas com ambição e disponibilidade para o
trabalho de proximidade”.
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Reconhece que “os tempos não estão
propícios a grandes mobilizações de
vontades e a confiança está em níveis muito
baixos”, ainda assim, acredita que esta é
a “oportunidade de fazer melhor, de fazer
diferente e de demonstrar que é possível
ter esperança, começando por fazer o
mundo à nossa volta ficar melhor”.

Candidatos às freguesias
Na cerimónia foram também revelados

os nomes dos 15 candidatos às juntas de
freguesia. Maria José Gamboa vai
encabeçar a lista a uma das freguesias
mais populosas: a Canidelo. Em Arcozelo
é Bárbara Costa a outra mulher que
encabeça uma lista à assembleia de
freguesia.

Já a João Paulo Correia está destinada
a mega freguesia de Mafamude/Vilar do

Compromissos da Candidatura DEDICADOS A GAIA
| A igualdade de género, com políticas de orçamento de género e de valorização

das mulheres no concelho. As políticas municipais têm que ter subjacente uma

avaliação de impactos de género que é vital para as jovens e para as mulheres

deste concelho.

| Reforçar o papel e os instrumentos de gestão das Juntas de Freguesia.
Essa não é uma convicção de passagem, é uma cultura política feita da
experiência de terreno.
| Aposta numa política para os mais desfavorecidos, mas também políticas concretas

para as classes médias, nas taxas, na habitação, na educação, na qualidade da

rede viária, nos equipamentos sociais para crianças e idosos, no lazer e na cultura,

entre outros.

| Combate ao desemprego. Em Gaia, a situação é pior do que no resto do
país; temos mais 5% de taxa de desemprego do que a média nacional. A
reforçar este problema, 68% dos desempregados tem escolaridade
apenas até ao 3.º ciclo. E mais de metade dos desempregados têm inscrição
há um ano ou mais.
| Potenciar  o excelente património turístico e de valor mundial, no centro histórico

e nas caves de Vinho do Porto, mas também nas referências culturais, como

Soares dos Reis, Teixeira Lopes ou Abílio Guimarães.

| Apostar numa rede entre empresários e escolas profissionais e de ensino
superior para qualificar as pessoas, agilizando a reintegração profissional.
| Preparar projectos para o próximo QCA com vista ao impulso à localização de

unidades fabris, centros de competências e de excelência empresarial.

| Apostar nos jovens do concelho, criando oportunidade de integração
profissional, valorizando o empreendedorismo e a economia social.
| Criação de um plano de eficiência energética no concelho, recorrendo às mais

recentes inovações neste domínio e aplicando estas inovações no espaço público

e nos edifícios municipais, escolas e habitações sociais. Uma estratégia ancorada

num cluster específico a localizar no eixo ribeirinho, com um centro tecnológico

especificamente ligado ao Ambiente e às renováveis.

| Isentar a taxa de derrama para novas empresas por um período igual ao
da redução para 10% do IRC.
| Criar um gabinete de apoio ao investidor e deve promover um conjunto de iniciativas

no âmbito da diplomacia económica, tendo na ACIGAIA o interlocutor privilegiado.

| Rever a factura da água através da revisão da taxa de resíduos sólidos.
Isentando as escolas, os Bombeiros, as colectividades e associações
locais.
| Impulsionar um programa de reabilitação urbana, quer para o Centro Histórico,

quer para as classes médias, integrando nele um programa de reabilitação das

vias secundárias das freguesias, onde as condições de circulação são um pesadelo.

| Criar uma bolsa de arrendamento urbano para casais jovens.
| Assumir um papel central na gestão de transportes públicos, nos transportes

escolares e nos transportes de atravessamento do concelho.

| Exigir para a AMP e para Gaia em particular uma compensação de
investimento pelos dinheiros públicos investidos no arranque do TGV no
sul do país. E essa compensação terá que ser materializada na extensão
do Metro em Gaia e na construção do novo Hospital.

Paraíso, devendo entrar em confronto
directo com o social-democrata Elísio Pinto.
Relativamente aos restantes, Serafim
Teixeira é o nome a suceder a Manuel
Moreira, em Vilar de Andorinho. Paulo Lopes
é o candidato por Santa Marinha/Afurada;
João Morais por Serzedo/Perosinho, Filipe
Lopes pela nova união entre Pedroso e
Seixezelo, Arménio Costa por Canelas e
Carlos Pinto por São Félix da Marinha. Na
Madalena é António Reis Cunha que lidera
a candidatura socialista e em Avintes
Cipriano Castro.

Finalmente, os que se recandidatam
são Artur Gandra (agora com a união de
Gulpilhares e Valadares), Dário Silva por
Oliveira do Douro, Manuel Azevedo (com
a União das freguesias de Olival, Sandim,
Crestuma e Lever) e César Rodrigues por
Sermonde/Grijó.
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Carlos Abreu
Amorim já está com a
candidatura no terreno.
Desde o final de
fevereiro, o candidato
vai-se desdobrando
em visitas a
instituições do
concelho, para
conhecer a realidade
que vivem e as
p r i n c i p a i s
preocupações.

Também o
executivo camarário já
reuniu com o candidato
do PSD à câmara de
Gaia. Partilharam o

A CDU foi a
primeira força política a
a p r e s e n t a r
oficialmente a
candidatura. Pela
segunda vez, Jorge
Sarabando é o nome
escolhido para a
encabeçar a lista da
coligação PCP/PEV,
ficando Paula Batista
a liderar a lista para a
Assembleia Municipal.
Estes são apenas os

CDU volta a apostar
em Sarabando

Unidade em torno
de Abreu Amorim

trabalho que tem desenvolvido ao longo
deste mandato e os problemas que
enfrentam nas diferentes áreas.

Luís Filipe Menezes liderou este encon-
tro e, no final, salientou "o apoio inequív-
oco de todos os elementos da vereação à
candidatura do dr. Carlos Abreu Amorim".
Para além dos vereadores, o autarca frisou
que o "mesmo se passa com os 19
presidentes de junta eleitos em lista do
partido ou apoiados pela da actual maioria".

Filipe Menezes afirma que este "clima
de unidade em torno desta candidatura é a
questão mais significativa e relevante", já
que concilia a vontade do partido com a
dos mais importantes agentes políticos da
cidade.

Quanto à questão da possível
candidatura independente de José
Guilherme Aguiar, Menezes diz que
"qualquer cidadão pode ser candidato",
mas que será "uma aventura", já que partira
em desvantagem contra este consenso em
torno da candidatura do PSD.

"Eu sou o candidato da união, da
convergência e da continuidade deste
projecto". É assim que Carlos Abreu
Amorim se apresenta, mostrando-se muito
satisfeito por contar com o apoio dos
presidentes de junta e dos vereadores da

maioria PSD/CDS-PP.
Reconhece que há um novo ciclo

político à espreita, mas que não pode ser
dissociado do projecto anterior e, por isso,
aposta na "continuidade".

No périplo que tem feito pelas entidades
gaienses tem constatado que há uma
preocupação permanente e comum: "Gaia
não pode parar". E, apesar de reconhecer
que este vai ser um "enorme desafio",
garante que pretende continuar com o
desenvolvimento do concelho.

O programa ainda não está preparado,
mas o candidato do PSD já assegurou que
a prioridade vai ser a questão social. Gaia
já teve um investimento financeiro em
projectos físicos, por isso, agora as
questões sociais irão estar na mira de
Carlos Abreu Amorim.

A candidatura social democrata deverá
ser oficialmente apresentada no dia 6 de
Abril. Depois de Jorge Sarabando,
candidato da CDU, e de Eduardo Vítor
Rodrigues, pelo PS, segue-se Abreu
Amorim, uns dias antes da apresentação
da candidatura independente de José
Guilherme Aguiar. Falta saber se o BE
apresenta candidatura ou se apoia uma
das já apresentadas, nomeadamente a de
Eduardo Vítor.

dois primeiros nomes a apresentar. Os
restantes ficam para uma sessão publica
posterior, juntamente com a apresentação
do manifesto e dos mandatários.

Apesar de ser apenas uma
apresentação residual, Jorge Sarabando,
actual deputado da assembleia municipal,
fez questão de salientar os principios
básicos desta candidatura municipal. "Gaia
precisa de outra política, com outros critérios
e prioridades, mais voltada para as
pessoas e a garantia dos seus direitos,
para a qualidade de vida das populações,
guiada pela equidade e pela justiça social.
Precisa de outra cultura na gestão munici-
pal, de proximidade, de verdade, de
democracia, de exigência. Precisa de uma
estratégia de desenvolvimento voltada
para o pleno aproveitamento das suas
potencialidades, capaz de promover a
reindustrialização". E é para contribuir para
a mudança da realidade do municipio que a
CDU apresenta a candidatura.

O comunista aproveitou ainda para
apontar o dedo à gestão da actual
executivo: "as opções políticas da câmara
não têm servido de contenção ou de
moderação dos efeitos mais nocivos das
decisões de sucessivos Governos, antes
os tem reproduzido e ampliado. O alegado
peso institucional do município, e do seu
mediático presidente, não evitou que
essenciais investimentos públicos, como
o Hospital, a extensão do Metro e a

activação do Centro de Reabilitação Física,
há longos anos prometidos, estejam
adiados, que relevantes serviços públicos
tenham encerrado, que a rede de
transportes colectivos seja cara e
insuficiente, e tenham sido instaladas
portagens dentro do próprio concelho".

Mais: "A verdade é que Gaia é hoje
um concelho com os mais elevados índices
de desemprego e pobreza, com enormes
carências no apoio social, com o comércio
tradicional a definhar, com as insolvências
a crescer, com sérios problemas de
mobilidade, um concelho a duas
velocidades - uma orla marítima e estuarial
alindada, de um lado,e a grande massa
interior, do outro. A paisagem está hoje
pontuada por grandes empreendimentos
paralisados, obras suspensas, e também
do que não se vê: os investimentos que
afinal já não vêm".

E é por isto que Jorge Sarabando
acredita que "é tempo de voltar a página,
de pôr termo à deriva propagandística, de
anúncio de projectos megalómanos, ou
fantasiosos como os atravessamentos do
rio Douro por túnel e diversas pontes,
enquanto, ao mesmo tempo, nada se
consegue fazer para impedir a degradação
da Ponte D. Maria Pia".

Sarabando concorreu a câmara de
Gaia em 2001, conseguindo 6% dos votos.
Ainda assim, não foram suficientes para
conseguir a eleição de vereador.
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Freguesia de Canidelo

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

especial para a população de Canidelo”
O Presidente da Junta

Fernando Andrade

O Festival Marés Vivas tmn, é agora
MEO MARÉS VIVAS, o maior festival
do Norte regressa no verão de 2013
com uma nova imagem e um cartaz
cheio de novidades.

Volta a fazer parte do Verão dos
festivaleiros nacionais e internacionais,
de 18 a 20 de Julho em Vila Nova de
Gaia. Nomes como os Thirty Seconds
to Mars, Bush, The Smashing Pump-
kins, James Morrison ou Rui Veloso
compõe o cartaz…

A nova imagem e o novo nome
surgem no seguimento do re-branding
por parte da MEO. Assente num novo
posicionamento de convergência, a
MEO associa-se à industria musical e
ancora também na sua estratégia o
MEO MARÉS VIVAS.

No MEO MARÉS VIVAS, a MEO
será o main sponsor e levará ate ao
recinto do festival uma sério de acções
que enriquecerão ainda mais os três dias
do evento.  O passe para os 3 dias do
MEO MARÉS VIVAS custa 60 euros
eur e o bilhete diário 30 euros.

A última confirmação é a dupla
britânica LA ROUX, formada pela
compositora Elly Jackson e pelo teclista
/ produtor Ben Langmaid.

La Roux significa em francês "uma
ruiva" e Elly Jackson faz jus ao nome da
sua banda, sendo ela também ruiva.
Começa a trabalhar com Ben Langmaid
em 2006, mas só lançam o single de
estreia "Quicksand" no Outono de 2008.
Ganhando a atenção por parte da BBC
e do The Guardian.

Fazem no ano de 2009 a tourné de
Lily Allen por todo o Reino Unido, ao
mesmo tempo que na primavera desse
mesmo ano lançam o segundo single
"In for The Kill" - influenciado pelo synth
pop dos anos 80. Atingem os primeiros
lugares dos tops e logo de seguida
surge o terceiro single "Bulletproof",

LA ROUX no MEO Marés Vivas

uma semana antes do álbum de estreia
"La Roux".

Esta dupla vai actuar pela primeira
vez no Meo Marés Vivas, no dia 19,
acompanhada por mais dois músicos,
ao ritmo de uma batida dançante com
os sintetizadores a dominar as músicas.
A carismática Elly Jackson refere entre
as suas influências Michael Jackson,
Prince, David Bowie, Justice, Hot Chip,
Human League ou Depeche Mode. E

boas influências só podiam resultar
neste projecto que já conquistou um
Grammy Awards for Best Electronic/
Dance Album.

Já no dia 20 de Julho sobem ao
palco principal do MEO MARÉS
VIVAS o quarteto britânico KLAXONS,
formado por Reynolds, James Righton,
Simon Taylor e Steffan Halperin. São
uma banda de Indie Rock e um dos
fenómenos mais recentes da indústria

musical, gerado pela imprensa britânica.
Sem disco, a banda foi capa do "New
Musical Express", destaque da BBC e
ainda foram tema para uma entrevista
no "The Guardian".

Formados no ano de 2005, só
lançaram em 2006 o primeiro single
"Gravity's Rainbow" e só no ano de
2007 lançam o álbum de estreia "Myths
of the Near Future", muito elogiado
pelos media e publico em geral. O
álbum foi produzido por James Ford
dos Simian Mobile Disco.

Só em 2010 voltam a lançar o
segundo e ultimo álbum ate ao
momento, "Surfing the Void" e os muitos
aplausos continuam!

Com data marcada para o MEO
MARÉS VIVAS, no dia 20 de Julho os
Klaxons prometem conquistar o público
numa mistura de rock, pop e dança e
quem sabe não apresentam em
exclusivo o terceiro álbum da sua
carreira… que prometem para breve.
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Rua de Salgueiros, 56 | 4400-572 Canidelo | Tel. 227 729 236

Páscoa Feliz a
clientes e amigos

Páscoa (do hebraico Pessach,
significando passagem através do
grego ?????) é um evento religioso
cristão, normalmente considerado pelas
igrejas ligadas a esta corrente religiosa
como a maior e a mais importante festa
da Cristandade. Na Páscoa os cristãos
celebram a Ressurreição de Jesus
Cristo depois da sua morte por
crucificação (ver Sexta-Feira Santa) que
teria ocorrido nesta época do ano em
30 ou 33 dC. A Páscoa pode cair em
uma data, entre 22 de março e 25 de
abril. O termo pode referir-se também
ao período do ano canônico que dura
cerca de dois meses, desde o domingo
de Páscoa até ao Pentecostes.

Os eventos da Páscoa teriam
ocorrido durante o Pesah, data em que
os judeus comemoram a libertação e
fuga de seu povo escravizado no Egito.

A palavra Páscoa advém,
exatamente do nome em hebraico da
festa judaica à qual a Páscoa cristã está
intimamente ligada, não só pelo sentido
simbólico de "passagem", comum às
celebrações pagãs (passagem do
inverno para a primavera) e judaicas (da
escravatura no Egito para a liberdade
na Terra prometida), mas também pela

PáscoaPáscoaPáscoa
posição da Páscoa no
calendário, segundo os
cálculos que se indicam
a seguir.

No português, como
em muitas outras
línguas, a palavra
Páscoa origina-se do
hebraico Pesah. Os
espanhóis chamam a
festa de Pascua, os
italianos de Pasqua , os
franceses de Pâques,e
também em outras
línguas que
provavelmente não saiu
do hebraico: latim
Pascha, azerbaijano
Pasxa, basco Pazko,
catalão é Pasqua, crioulo
haitiano Pak,
d i n a r m a q u ê s
Påske,Pasko em
esperanto,galês Pasg,
Pasen em
holandês,indonésio Paskah, Páskar em
islandês, Paskah em malaio, em
norueguês påske,Pa?ti em romeno,
Pasaka em suaíle,påsk em sueco e
Paskalya em turco,

Os termos "Easter" (Ishtar) e
"Ostern" (em inglês e alemão,
respectivamente) parecem não ter
qualquer relação etimológica com o
Pessach (Páscoa). As hipóteses mais

aceitas relacionam os termos com
Estremonat, nome de um antigo mês
germânico, ou de Eostre, uma deusa
germânica relacionada com a primavera
que era homenageada todos os anos,
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Páscoa em
Vila d’Este

As crianças e jovens com
idades compreendidas entre os
7 e os 16 anos, que frequentam
ou são familiares dos utentes do
Pólo Integrado para a
Empregabilidade e Vida Ativa de
Vila d’Este, a ação imaterial
desenvolvida pela Gaiurb no
âmbito da reabilitação da
urbanização, vão ocupar os tem-
pos livres das férias escolares da
Páscoa com diversas atividades.

Durante duas semanas, de 18
a 28 de Março, cerca de 30 jovens
vão participar num leque variado
de atividades de âmbito
recreativo, educativo, lúdico, cul-
tural e desportivo, nas duas
instalações do Pólo Integrado:
dinâmicas de grupo, torneio de
matrecos, expressão plástica
(criação de postal de Páscoa),
visionamento de filmes, jogos,
entre outros. O programa
compreende, ainda, duas visitas
ao exterior e respetiva participa-
ção: bowlling do Arrábida Shop-
ping e Centro Hípico do Porto.

A realização destas
atividades, durante o período de
férias escolares da Páscoa, é
uma constante da Gaiurb e visa
promover o bem-estar físico e so-
cial dos jovens e ocupar os tem-
pos livres de forma saudável,
partilhada e divertida.

no mês de Eostremonat, de acordo com
o Venerável Beda, historiador inglês do
século VII. Porém, é importante
mencionar que Ishtar é cognata de
Inanna e Astarte (Mitologia Suméria e
Mitologia Fenícia), ambas ligadas a
fertilidade, das quais provavelmente o
mito de "Ostern", e consequentemente
a Páscoa (direta e indiretamente),
tiveram notórias influências.

Páscoa Cristã
A Páscoa cristã celebra a

Ressurreição de Jesus Cristo. Depois
de morrer na cruz, seu corpo foi colocado
em um sepulcro, onde ali permaneceu
por três dias, até sua ressurreição. É o
dia santo mais importante da religião
cristã. Muitos costumes ligados ao
período pascal originam-se dos festivais
pagãos da primavera. Outros vêm da
celebração do Pessach, ou Passover,
a Páscoa judaica, que é uma das mais
importantes festas do calendário judaico,
celebrada por 8 dias e onde é
comemorado o êxodo dos israelitas do
Egito, da escravidão para a liberdade.
Um ritual de passagem, assim como a
"passagem" de Cristo, da morte para a
vida.

A última ceia partilhada por Jesus
Cristo e seus discípulos é narrada nos
Evangelhos e é considerada,
geralmente, um "sêder do pesach" - a
refeição ritual que acompanha a
festividade judaica, se nos ativermos à
cronologia proposta pelos Evangelhos
sinópticos. O Evangelho de João
propõe uma cronologia distinta, ao situar
a morte de Cristo por altura da
hecatombe dos cordeiros do Pessach.
Assim, a última ceia teria ocorrido um

pouco antes desta mesma festividade.
A festa tradicional associa a imagem

do coelho, um símbolo de fertilidade, e
ovos pintados com cores brilhantes,
representando a luz solar, dados como
presentes. De fato, para entender o
significado da Páscoa cristã atual, é
necessário voltar para a Idade Média e
lembrar os antigos povos pagãos
europeus que, nesta época do ano,
homenageavam Ostera, ou Esther - em
inglês, Easter quer dizer Páscoa. Ostera
(ou Ostara) é a deusa da Primavera, que
segura um ovo em sua mão e observa
um coelho, símbolo da fertilidade,
pulando alegremente em redor de seus
pés nus. A deusa e o ovo que carrega
são símbolos da chegada de uma nova
vida. Ostara equivale, na mitologia
grega, a Deméter. Na mitologia romana,
é Ceres.

Páscoa no Judaísmo
Segundo a Bíblia (Livro do

Êxodo), Deus mandou 10 pragas
sobre o Egito. Na última delas (Êxodo
cap 12), disse Moisés que todos os
primogênitos egípcios seriam
exterminados (com a passagem do anjo
da morte por sobre suas casas), mas
os de Israel seriam poupados. Para
isso, o povo de Israel deveria imolar
um cordeiro, passar o sangue do
cordeiro imolado sobre as portas de
suas casas, e o anjo passaria por elas
sem ferir seus primogênitos. Todos os
demais primogênitos do Egito foram
mortos, do filho do Faraó aos filhos dos
prisioneiros. Isso causou intenso clamor
dentre o povo egípcio, que culminou
com a decisão do Faraó de libertar o
povo de Israel, dando início ao Êxodo

de Israel para a Terra Prometida.
A Bíblia judaica institui a celebração

do Pessach em Êxodo 12, 14:
Conservareis a memória daquele dia,
celebrando-o como uma festa em honra
de Adonai: Fareis isto de geração em
geração, pois é uma instituição perpétua
.

Tradições pagãs na Páscoa
Na Páscoa, é comum a prática de

pintar ovos cozidos, decorando-os com
desenhos e formas abstratas; em
grande parte dos países ainda é um
costume comum, embora que em
outros, os ovos tenham sido
substítuidos por ovos de chocolate. No
entanto, o costume não é citado na Bíblia
e portanto, este é uma alusão a antigos
rituais pagãos. A primavera, lebres e
ovos pintados com runas eram os
símbolos da fertilidade e renovação
associados a deusa nórdica Gefjun.

A lebre (e não o coelho) era o
símbolo de Gefjun. Suas sacerdotisas
eram ditas capazes de prever o futuro
observando as entranhas de uma lebre
sacrificada. Claro que a versão
"coelhinho da páscoa, que trazes pra
mim?" é bem mais comercialmente
interessante do que "Lebre de Eostre,
o que suas entranhas trazem de sorte
para mim?", que é a versão original desta
rima.

A lebre de Eostre pode ser vista na
Lua cheia e, portanto, era naturalmente
associada à Lua e às deusas lunares da
fertilidade. Seus cultos pagãos foram
absorvidos e misturados pelas
comemorações judaico-cristãs, dando
início a Páscoa comemorado na maior
parte do mundo contemporâneo.
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"Fadas" no Auditório
O Pelouro da Cultura de Gaia dá palco ao Fado e

Mafalda Arnauth dá voz às "Fadas", o trabalho que a
fadista anda a mostrar ao mundo, da Finlândia a Marrocos,
de França à Argentina, fazendo agora uma breve pausa
para presentear a cidade de Gaia com o seu talento e com
a sua forma de interpretar esta Canção, Património da
Humanidade.

Mafalda Arnauth iniciou a sua carreira discográfica em
1999, com um disco homónimo, que lhe valeu o prémio
revelação do jornal Blitz. Em 2001 é editado,
simultaneamente em Portugal e Holanda "Esta voz que
me atravessa". Assumindo a produção do seu terceiro
trabalho "Encantamento" (2003), chega à maturidade, e a
um estado de graça com que o público se deixa contagiar.

Em 2005, "Diário", sintetiza todas as experiências que
o seu percurso já traçara. Ainda em 2005, o seu primeiro
best-of, "Talvez se chame Saudade", é editado pelo selo
da EMI. Em 2009 edita "Flor de Fado" em França, Espanha,
Itália e Holanda.

Cultura em Gaia
bilhetes para o concerto de Mafalda Arnauth encontram-
se à venda na Casa Barbot/Casa da Cultura e no Auditório
Municipal de Gaia. Bilhete normal: 15 euros Bilhete
Passaporte cultural: 10 euros

EGG PARADE 2013
O Egg Parade está de volta a Gaia. Até 8 de abril,

quem se deslocar ao Gaiashopping poderá apreciar as
criações dos alunos de 3º ciclo, das 23 escolas que
aderiram à VI edição desta iniciativa do Pelouro da Cultura.

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos anos
anteriores, os ovos apresentados serão objeto de análise
por parte de um júri, para atribuição de três prémios e
duas menções honrosas. O júri da VI edição do Egg Pa-
rade é composto pelos artistas plásticos Catarina
Machado, Elsa Lé (também professora) e Ruy Silva. Os
prémios são constituídos por material informático.

O Egg Parade é uma iniciativa do Pelouro da Cultura
de Gaia, enquadrada no propósito da criação do gosto
cultural e artístico na população escolar.

José Cid no Auditório
José Cid de volta à cidade de Gaia, para dar a conhecer

o seu ACIDJAZZ PROJECT.
No seu currículo há lugar para os Sheiks, para o

Quarteto 1111 e para muitos sucessos discográficos.
Polémico e provocador, José Cid é também dos mais

talentosos e multifacetados artistas portugueses. Não
será, pois, de estranhar que este artista, a caminho dos
seus sessenta anos de carreira, tenha o à vontade para
se entregar aos standards de Jazz, vestindo-os à sua
maneira. "Cry Me a River", "Stormy Wheather" e "There
Will Never Be Another You" são alguns dos temas do
repertório deste espetáculo, assente no seu trabalho
discográfico "Cais do Sodré". Um Cid, sempre ao piano,
que recorda as suas origens, divididas entre o jazz e o
fado, aqui apoiado por um punhado de amigos, notáveis
músicos da cena jazzística nacional: Manuel Marques
(saxofones), Ruben Santos (Trombone), Chico Martins
(Guitarra), António Ferro (Baixo) e Chico Cardoso (Bateria)
- ACIDJAZZ PROJECT.

Sexta-feira, 12 de Abril de 2013, no Auditório Munici-
pal de Gaia.

Tiago Bettencourt no ‘Conta-me Histórias’
O próximo 'Conta-me Histórias' vai levar ao Cine

Teatro Eduardo Brazão, em Valadares, Tiago Bettencourt.
O concerto acontece já no próximo dia 13 de Abril, sábado,
pelas 21h30.

Depois de Lúcia Moniz, Zé Pedro e Kalu (dos Xutos e
Pontapés), chegou a vez do jovem musico revelar aos
gaienses alguns pormenores menos conhecidos da sua
carreira. A par disso, cantará alguns temas que o tornaram
mais conhecido.

Tiago Bettencourt nasceu em Coimbra em Setembro
de 1979. É licenciado em Literatura. Forma os Toranja
(banda seleccionada no concurso de melhores bandas do
Super Rock Super Bock). Aparecem também na
compilação da Optimus onde tiveram a colaboração de
Jorge Palma ao piano. Em 2003, lançam o primeiro álbum
Esquissos. Deste, faz parte a famosa música Carta. O
álbum Segundo é editado em 2005. Em 2006, os Toranja
anunciam uma pausa prolongada e Tiago Bettencourt parte
para o Canadá para gravar o primeiro álbum a solo. Nesse
ano colabora no disco de estreia dos OiOAi.

A banda de apoio, MANTHA, é composta por Pedro
Gonçalves, (baixo e contrabaixo) e João Lencastre
(Bateria). Completa-se com o próprio Tiago Bettencourt
que, além de cantar, toca piano e guitarra.

O álbum "O Jardim" saiu em 2007. Este trabalho foi
gravado nos estúdios Hotel2Tango, em Montreal, com o
credenciado músico e produtor Howard Bilerman. Um
grande êxito foi a música "Canção Simples".

Em 2008 aparecem no tributo a Carlos Paião com uma
versão de Pó de Arroz e em "UPA - Unidos Para Ajudar"
(em colaboração com os Cool Hipnoise) em "Ouve Bem".

Em Dezembro de 2009 é lançada uma edição especial
do álbum "Chão" de Mafalda Veiga com a participação de
Tiago Bettencourt no tema "Balançar".

Em 2010 é lançado o álbum "Em Fuga". Um dos temas
é "Se Cuidas de Mim" com a colaboração da atriz Inês
Castel-Branco. Grava o disco publicitário Maria
Clementina. Com Sam The Kid assina uma versão do
tema "O Carro Do Meu Chefe" para o disco "Leopoldina
apresenta Clássicos Infantis".

O CD+Livro "Tiago Na Toca & Os Poetas" é editado
em Dezembro de 2011. É um trabalho onde aparece um
conjunto de experiências tendo musicado vários poemas
a que juntou versões que gravou no verão de 2008. Todo
o lucro das vendas desse trabalho revertia para a
associação Ajuda-me a Ajudar.

No ano de 2012 lança "Acústico" onde recupera várias
canções do seu percurso.

2010 é o ano para a apresentação de "Fadas", o seu
primeiro álbum de versões de fados de sempre, numa
homenagem clara a algumas das suas mais importantes
referências.

Para além da sua aventura internacional, Mafalda
Arnauth prepara atualmente o seu sétimo disco, onde
afirmará a sua faceta de cantautora e compositora.

Mafalda Arnauth, no próximo dia 30 de março. Os

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

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

MARTINHO  GOMES  LDA.

Páscoa Feliz
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Rua Norton de Matos - Gulpilhares Apartado 55 Valadares
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JANELAS BETA
ACESSÓRIOS CAIXILHARIA / ALUMINIO

PEÇAS TÉCNICAS PARA INDÚSTRIA

RPáscoa Feliz
a clientes e

amigos

R O M A N A
Padaria, Confeitaria, Lda.

Fabrico próprio e diário

Praceta do Loureiro, 110 - Perosinho | 4415-041 Vila Nova de Gaia
Telefone: 227 831 449

Páscoa Feliz
a clientes e

amigos

A edição de 2013, enquadrada no
âmbito do 27º aniversário do Cale
Estúdio Teatro, vai decorrer aos
sábados do dia 9 de Março até  4 Maio,
nas instalações da Associação
Recreativa de Canidelo (Rua do Meiral,
51 – junto ao cruzamento dos 4

CALE-se 7 - Festival
Internacional de Teatro

Caminhos), em Vila Nova de
Gaia.

Os espectáculos têm
início às 22h00.

Os detentores de
Passaporte Cultural
beneficiam de uma redução
de 50% no preço do bilhete.
Bilhete normal: 3 Euros.
Bilhete Passaporte Cultural: 1,5
Euros. Bilhete duplo: 5 Euros.
Bilhete duplo Passaporte Cul-
tural: 2,5 Euros

Programação

23 de Março
Espectáculo : MILENA DE PRAGA
Autor : José Jorge Letria
Grupo : CONTACTO - Companhia de
Teatro Água Corrente de Ovar
Género : Drama

6 de Abril
Espectáculo : É URGENTE O AMOR
Autor : Luís Francisco Rebelo
Grupo : TEATRO EXPERIMENTAL DE
MORTÁGUA
Género : Drama

13 de Abril
Espectáculo : B.A.R.C.A.
Autor : Gil Vicente
Grupo : CONTRA-REGRA
Género : Comédia

20 de abril
Espectáculo : A VERDADEIRA
HISTÓRIA DE ROMEU E JULIETA
Autor : Laura Ferreira
Grupo : GRUPO DRAMÁTICO E
RECREATIVO DA RETORTA
(Valongo)
Género : Comédia

27 de Abril
Espectáculo : O GATO
Autor : Henrique Santana
Grupo : KASPIADAS - Grupo Cénico
da Casa do Povo de Pontével
(Cartaxo)
Género : Comédia

4 de Maio
Espectáculo : A NOITE
Autor : José Saramago
Grupo : OS PLEBEUS AVINTENSES
Género : Comédia

CERIMÓNIA DE ENTREGA
DOS "PRÉMIOS CALE" |
ENCERRAMENTO DO "CALE-se 7"

Os júris do CALE-se 2013, que tem
o seu "arranque" marcado para 9 Março
2013 são: Salvador Santos,
administrador do Teatro Nacional S.
João; Filomena Gigante, actriz
profissional; e Cândido Xavier, director
do CALE-se.

Rua Francisco Sá Carneiro, 1366
Mafamude

4400-129 Vila Nova de Gaia
Telefones: 223753015 | 223793051

Email: cnsbonanca@mail.telepac.pt |
cnsbgestao@mail.telepac.pt |

www.cnsb.com.pt

Colégio Nossa Senhora da Bonança
Uma escola aberta, integradora e dinâmica

Creche - 2 anos

Páscoa Feliz

Rua Combatentes Ultramar 387, 4410-198 SÃO FELIX DA MARINHA
Telef. 227 621 944 / 227 621 945 | Fax. 227 531 967

http://siljor.pai.pt

Páscoa Feliz a
clientes e amigos



notícias de gaia | 25.03.2013 pág. 12

Páscoa
Feliz a
clientes
e amigos

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 Páscoa Feliz a

clientes e amigos

Páscoa Feliz a
clientes e amigos

Posto de Abastecimento d’Avintes
Tomás António & Moreira, Lda.

- Loja Tangerina
- Lavagem Jet Wash
- Descontos em Talão Modelo

Tlf. 227 871 908
Fax. 227 871 909

Av. Vasco da Gama, 6615 | 4430-755 AVINTES
tgavintes@galpenergia.com
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A Associação
Recreativa de Laborim
empossou, pela primeira
vez, uma mulher como
presidente da Direção.
Trata-se de Anabela
Lage, uma jovem
empreendedora e
entusiasta do movimento
associativo, que promete
levar a bom porto esta
coletividade.

 "Queremos melhorar
ao nível do convívio, dos
eventos que serão
realizados, dos torneios
que iremos proporcionar,
das festividades.
Queremos que o nosso
salão se encha com
regularidade, através dos
diversos eventos que
iremos tentar colocar em

Crianças de Gaia
visitam “Lugar dos

Afetos”
Gaiurb lança projeto educacional nos
empreendimentos sociais e escolas do
Ensino Básico

Um grupo de crianças, num total de cinquenta,
que frequentam o 1º e 2º ciclos da EB1 do
Alquebre, na Freguesia de Serzedo, visitou ontem
o “Lugar dos Afetos”, em Aveiro, no âmbito do
projeto “Educar com Afeto”, lançado recentemente
pela Gaiurb junto da população em idade escolar
residente no parque habitacional social e a estudar
nas escolas do Ensino Básico do Concelho.

Nos próximos dias 8 e 13 de Março, será a
vez dos alunos do 3º e 4º ciclos da mesma escola,
participarem nesta deslocação que permite o
contacto com sete casinhas temáticas e jardins, nos
quais são levadas a descobrir os afetos e os seus
significados. Durante a visita são realizados jogos
de afetos criados pela autora Graça Gonçalves.

As crianças contempladas nesta primeira ação
do projeto são oriundas dos empreendimentos
sociais Eusébio da Silva Ferreira, em Serzedo, e
Perosinho, assim como outras que residem nas
mesmas freguesias.

A implementação do projeto “Educar com
Afeto” surgiu na sequência do programa de Logo-
pedia/Terapia da Fala desenvolvido pela Gaiurb,
que permitiu aferir de lacunas nas vivências
relacionais das crianças que frequentam as escolas
básicas.

“Pretende-se, através da afectividade, do
sentido social da vida e da aprendizagem de
valores, conseguir uma educação mais positiva,
capaz de possibilitar um pleno desenvolvimento
e, principalmente, um constante auto-
desenvolvimento pessoal”, explicam as técnicas
responsáveis pelo projeto.

Associação Recreativa de
Laborim empossa primeira

mulher na direção

prática. Queremos que, agora para os sócios que
tenham as cotas em dia, que estes venham a usufruir
de algumas regalias que até á data não tinham, sendo
essas mesmas regalias brevemente comunicadas",
anunciou Anabela, durante a cerimónia da tomada de
posse.

Ambição e força de vontade prometem "manter
uma ligação estreita à população e ao meio social onde
estamos integrados", segundo garantiu a Presidente
desta associação, anunciando outros pressupostos de
um mandato promissor: "Fomentamos o bom

relacionamento e a parceria com outras associações e
colectividades quer de natureza social, quer de natureza
cultural, desportiva ou recreativa. Estamos todos no
mesmo barco, que é o movimento associativo".

A cerimónia de tomada de posse contou com a
presença de Fernando Vieira e Elísio Pinto,
respetivamente presidentes das Juntas de Freguesia
de Mafamude e Vilar do Paraíso. Ambos teceram
fortes elogios aos corpos dirigentes cessantes e
deixaram uma mensagem de esperança para o futuro
desta associação que conta já 78 anos de vida.
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GÁS - António Barros

trav. cadavão, 162 – vilar do paraíso
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Com data marcada para os dias 28 e 29 de Junho,
no Areinho de Oliveira do Douro, o FESTIVAL POSI-
TIVE VIBES regressa para a sua segunda edição
com um dos maiores clássicos do reggae: UB40.

A banda de reggae britânica UB40 vão actuar no
dia 29 de Junho, e trinta anos depois, com mais de 50
milhões de álbuns vendidos tornaram-se grandes
estrelas mundiais, considerados verdadeiras fontes de
inspiração para todos os jovens.

Formaram-se no ano de 1978 em Moseley, Bir-
mingham numa fila de segurança social britânica e o
nome da banda saiu de um impresso de desemprego:
Unemployment Benefit 40 (Benefício de
Desemprego). Uma situação que nos é tão próxima
nestes últimos tempos e que afecta tantos jovens e
naquela época eram também 8 jovens: Robin e Ali
Campbell, Earl Falconer, Michael Virtue, Brian Travers,
Jim Brown, Norman Hassan e Terence Wilson.

UB40 no POSTIVE VIBES

Consolidaram a sua credibilidade abordando
temas políticos que atraíam uma juventude insatisfeita,
rebelde e interessada no movimento ska revivalista.

Surgem os primeiros convites para actuarem ao
vivo e entram em digressão com os Pretenders,
fazendo as primeiras partes dos seus concertos. O
single "Food for Thought" chega às tabelas do Reino
Unido em 1980 e desde aí vai-se mantendo nos tops.
Os seus dois primeiros álbuns "Signing Off" (1980) e
"Present Arms" (1981) atingem excelentes níveis de
vendas e o público cada vez mais se vai identificando
com a banda.

O cariz político colocado nas suas canções têm
grande impacto, por exemplo, numa das suas canções
"One in Ten" arrasa a política de emprego de Marga-
ret Tatcher. Em 1993 lançam "Labour of Love II" um
álbum de versões de reggae que conquista o primeiro
lugar no Reino Unido e entra para os tops americanos,

do qual sai o sucesso "Red Wine" - um dos maiores
ex-libris dos UB40.

No ano de 1988 tocam a "Red Wine" num con-
certo de tributo a Nelson Mandela e aí esta música
volta a ganhar um novo impulso e volta novamente
aos tops. Continuam o seu percurso e lançam mais
sucessos como "The Way You Do the Thing You Do"
e "Here I am".

Nesta época já tinham abandonado a sua posição
de esquerda e estavam claramente mais focados em
melhorar os seus clássicos de reggae. Com
"Promisses and Lies" (1993) chegam ao nº1 na Grã-
Bretanha e conquistam o 6º lugar nos EUA.

Segue-se "Guns in the Ghetto" (1997) e aí
reafirmam o seu emprenho na música reggae com o
"UB40 Present the Dancehall Album" (1998) numa
colaboração com conhecidos artistas jamaicanos.

O grupo de oito amigos de infância continua unido
e lançam no ano de 2001 um novo álbum de estúdio
"Cover Up" e dessa forma assinalam o 21º aniversário
de "Signing Off". Recebem no ano de 2003 o prémio
Ivor Novello e o 22º álbum da banda "Homegrown"
inclui "Swing Low" - a música oficial da equipa inglesa
de rugby no Campeonato do Mundo de Rugby em
2003, na Austrália.

Com um percurso invejável, os UB40 são
sinónimo de sucesso e são também verdadeiras
fontes de inspiração, inspirando diferentes gerações
ao longo do tempo.

 Donos de álbuns memoráveis, irão actuar no dia
29 de Junho no Positive Vibes e inspirar uma nova
geração e relembrar os grandes hits a uma outra.

Bilhete Diário: 18.00 eur. Passe 2 dias (28 e 29
Junho): 25.00 eur - inclui campismo. Os bilhetes estão
à venda nos locais habituais.
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Joaquim Cardona de Oliveira
Unipessoal, Lda.

Serralharia Civil Cardona

travessa das necessidades, 9 * 4405-317 são félix da marinha
telefone. 227 532 745     *     telemóvel. 914 256 406

Orlando Lima
D e n t i s t a

Rua Central Olival, 2720-1º-S/3
Telefone: 227 634 996
4415-727 OLIVAL VNG

Rua Cova Bela, 70 - CANIDELO
Telefone: 227 814 227
4400-428 Vila Nova Gaia

www.opticamedicaseixo-alvo.com
opticamedseixoalvo@gmail.com
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Não sou juiz, nem coisa que se pareça e, até, me atrevo a
afirmar que, desde muito jovem, sempre pensei que não teria
"estômago" para exercer certas atividades, como (por ex.)
advocacia, ou, política, porque, sempre gostei de trabalhar,
na própria aceção do termo, ou seja: - nunca quis, apenas, um
"emprego", ou - se quiserem - uma simples ocupação, como
acontece com essa "gente", salvo raras exceções, como (por
ex.) Sua Excelência o Senhor Conselheiro de Estado e,
simultaneamente, o ainda atual Líder que Gaia mereceu (e vai
merecer que passe a ser no Porto e no Norte, quer queira, ou,
não, o seu antecessor Rui Rio) - Estou a falar do DR. LUÍS
FILIPE MENEZES, quem, hoje - se os chamados "barões" do
seu Partido o deixassem - seria o verdadeiro SALVADOR DA
PÁTRIA, na vez dos "incompetentes" e "impreparados"
COELHO (PEDRO), RELVAS (MIGUEL), GASPAR
(VITOR), PORTAS (PAULO), CRATO (NUNO), MOTA
SOARES ("VESPA") E QUEJANDOS... Posto isto e, na
simples qualidade de cidadão comum, a minha interpretação
da Lei sobre a limitação de mandatos dos presidentes das
autarquias locais é a seguinte: - 1.º, a Lei é "estupida" e sem
lógica nenhuma, porquanto, impede que um bom ou até ótimo
presidente continue a sua obra numa certa localidade, caso os
eleitores da mesma assim entendessem... É que, em
democracia, "o povo é quem mais ordena"; 2.º, é ridículo
tentarem argumentar que a Lei fala de "Presidente de" (e, não,
"da"), ou seja: - De, ou Da - eis a questão? Este, então, é que
não cola! Mas, afinal, o cidadão candidata-se a que Autarquia?
Só 3 exemplos: - "Da" Maia? "Do" Porto? "De" Gaia? Afinal,
"Da", "Do", "De" - eis a questão?… No entanto e, dado que a
citada antidemocrática Lei (e, até, anticonstitucional - julgo -
mas, o "TC" é quem deve julgar as Leis e dicidir, com total
isenção e, nunca, por questões político-partidárias - OK?), foi
aprovada, em 2005 / 2006... Mesmo assim, nem os seus
autores, nem quem a aprovou e / ou promulgou, souberam
transpô-la para o papel, de acordo com o espirito que, então,
teria estado na sua mente, como (por ex.) nas mentes de
Paulo Rangel ou de Paulo Morais, quem, se fica por saber se,

OS PLURALISMOS
Vivemos no meio de inúmeros

pluralismos. Até sobre uma mesma
questão não há uma, mas várias
opiniões. Acerca da moda, da arte, da
economia, da politica, da religião e da
moral, é grande a diversidade de
opiniões. Sirva de exemplo a questão
do aborto, que após tantos debates,
nunca foi nem será de consenso comum.
A multiplicidade de opiniões e opções
muitas vezes radicalmente opostas
entre si, é um dado que não constitui
novidade. Na nossa época as pessoas
vivem e convivem em pluralismo.
Todos nos temos que ver com esta
realidade. Importa-nos saber em que
condições esta vivência e convivência
será saudável, ou pelo contrário. .Há
que considerar estas duas
possibilidades. Podemos viver em
pluralismo e conviver mal ou bem com
ele. Atualmente, torna-se muito
conveniente, aceitarmos este
condicionalismo. Nos pluralismos
vividos e experimentados, podemos
considerar dois grandes grupos: -
aquele cuja essência não afeta as
pessoas (porque estas o aceitam como
algo natural);- e o resultante de outras
diferenças entre as pessoas: (opiniões
e opções politicas diversas, e mesmo
o pluralismo religioso. Todos os
pluralismos afetam as pessoas, porque
as envolvem. Estabelecida a diferença
entre os dois, analisemos a melhor forma
de convivermos.

Manuel Barbedo

A LEI DA "LIMITAÇÃO DE MANDATOS" É UMA
VERGONHA NACIONAL!!!

afinal, está com Rio ou com Menezes, ou seja: - Deveriam escrever
"função em qualquer território"... Falaram, apenas, em "limitação 'de'
mandatos"... E, daí, as dúvidas - Ora vejamos: - Um presidente que
cumpre os tais 3 mandatos numa certa autarquia, só poderá voltar a
recandidatar-se, na mesma autarquia, após o 1.º mandato do novo
presidente em exercício - Certo? Então, por que razão - dizem alguns
"entendidos / "sabichões" - esse cidadão não poderá candidatar-se a
outra autarquia, sendo que - se for eleito - passa a cumprir o seu 1.º
mandato, de 3 possíveis (e, não, o 4.º) na nova autarquia? Caros
concidadãos "entendidos / sabichões" na matéria: - PAREM PARA
PENSAR, se faz favor... Este vosso concidadão comum, agradece-
vos, porque o tempo urge e lá para finais do terceiro, ou, princípios do
4.º trimestre deste ano (2013)... Há ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS...
E, por isso, entendam-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA... A minha
sugestão, vai no sentido de que, nas próximas eleições, um cidadão
qualquer não seja considerado de "salta-pocinhas" se resolver
candidatar-se a outra autarquia, mesmo que tivesse cumprido a
"limitação 'de' mandatos" na anterior autarquia e... Depois, tratem de
pôr a "escrita em ordem", alterando o texto da polémica Lei, de forma
a entrar em vigor nas Autárquicas de 2017; Além disso, ainda "vai
correr muita tinta" em redor da polémica Lei "Relvas" sobre a agregação
e /ou eliminação de Freguesias, com a agravante de no nosso Cartão
de Cidadão (CC) passar a constar na morada e na naturalidade a
"comprida" designação de "UNIÃO DAS FREGUESIAS DE (2, 3, 4
ou mais freguesias, ora extintas e /ou eliminadas) precedida do
correspondente concelho, como (por ex.) "VILA NOVA DE VILA REAL
DE SANTO ANTÓNIO" - É RIDÍCULO! E. pergunta-se: - Porque é
que mais esta "estúpida" Lei não contemplou a obrigatoriedade da
criação de uma nova designação ("curta") para as Freguesias, ora
fundidas e vou dar como ex. a minha freguesia do concelho de Gaia
(Vila Nova): - Em vez de "União das Freguesias de Santa Marinha e
Afurada", passaria a denominar-se de Freguesia - "Zona Histórica" -
Aqui, ficam: - o (s) repto (s) e o (s) comentário (s) de um cidadão que
nunca quis ser Advogado, Político, Juíz, Comentador Político (escritor,
sim, mas… na qualidade de simples amadorismo), entre outras
"profissões" (leia-se de "malandros")…

José Duarte Amaral
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ESPECIALISTAS EM:
FABRICO, REPARAÇÕES E RECONSTRUÇÕES

DE RADIADORES DE QUALQUER TIPO

R. Fonte Velha, 71 — GULPILHARES — 4405-645 VILA NOVA DE GAIA
Telefs: 22 762 49 91 / 22 753 71 47 Fax: 22 753 14 47

AUTO RADIADORES E. L. G.

* COM RECOLHA E ENTREGA AO DOMICÍLIO *

Travessa do Pereirinho, 106 — Telefone e Fax: 227 622 775
GULPILHARES  –  4405-688 VILA NOVA DE GAIA

Alcino Pinto Martins
Reparações Gerais

em Automóveis
com Estação de Serviço Rua Nova de Mira,13
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4410-377 Arcozelo V.N.Gaia
Tel./Fax: 227534533 - Tlm. 914010363

Email: carpintariaalberto@gmail.com

Nos tempos em que governava o Tenente Coronel
Jaime Silva Marques as comunidades chinesas e
macaense andavam de mãos dadas - e o mesmo
aconteceu na época da I Guerra Mundial.

Infelizmente após a entrega do território essa harmo-
nia - a começar pelo governo da R.A.E.M.- tendeu a
desaparecer porque existem perseguições inexplicáveis
nas quais os macaenses são vítimas, como no caso da
Dra. Paulina Alves dos Santos.

Nunca na qualidade de portugueses e de macaenses
aceitamos de bom grado a entrega do território onde existem
fundamentos da sua perpétua cedência a Portugal no
tratado de Tiensin.

Mas tinha de ser - a China com todo o seu poder tinha
de absorver Macau para criar uma região especial e entregar
a incompetentes o Governo do território a viver à custa
das Receitas do Jogo.  Como não podia deixar de ser,
veio ao de cima a discriminação racial. Lugares de chefia
nas Repartições Públicas para chineses e os macaenses
relegados com os contratos não renováveis.

O pior é que o governo do Sr. Chin Sai On é criticado
diariamente e publicamente em órgãos da comunidade
social. Existe uma diferença - em Portugal critica-se o
governo por não haver dinheiro e em Macau critica-se o
governo por haver dinheiro e não saber empregá-lo para
o bem da população.

Mas o pior é que se abundam chefias incompetentes
- o valor dos deputados no hemiciclo de Macau é
completamente inferior ao que se podia esperar deles.
Chovem críticas à administração dos secretários-adjuntos,
mas eles continuam incólumes e protegidos nos seus
lugares por mais erros que acumulem. O que se pede?
Mais deputados macaenses? E os valores macaenses
abundam? Onde estão eles? A maior parte existe no ex-
terior e nem pensam em regressar para a vida de Macau.

Para enfatizar a existente argumentação do

Será que em Macau temos discriminação?
xenofobismo chinês de Macau vamos focar o caso do
hóquei patinado. Infelizmente os componentes do hóquei
patinado que se sagrou como Campeão Asiático não é
composto por jogadores chineses - pois para calar o coro
de críticas à$injustiças;que o elenco macaense tem sido
tratado pelo governo da R.A.E.M. este resolveu atribuir à
equipa de Macau a medalha de mérito quando os mesmos
necessitavam era de um novo local de treino e de outros
apoios. Mas se fossem chineses, prémios pecuniários
vinham, como aconteceu da visita a Macau dos atletas
olfmpicos chineses medalhados de onde saíram da
R.A.E.M. com belos prémios pecuniários sem
representarem Macau. Macau hoje é terra de contrastes e
de contradições - fala-se no passado mas de tendência
chinesa. E esquecem-se que durante os períodos duros
da história chinesa - os chineses aqui sobreviveram graças
à ação dos Portugueses.

Já se fala nos órgãos de comunicação social sobre as
condecorações que este governo da R.A.E.M. está a
atribuir - os que vão ser condecorados são chineses cujo
empenho a esta terra desconhecemos.

Existem portugueses que devem ser condecorados
com a maior parte das condecorações a título póstumo
como o médico cirurgião português que trabalhou no Hos-
pital Conde de S. Januário que salvou imensas vidas de
guerrilheiros chineses gravemente feridos vindos da China.
O Dr. Vargas Moniz operou até altas horas da madrugada.
José Maria Braga - o maior historiador da presença
portuguesa no Oriente e com o risco da própria vida dispôs
da sua residência para acolher os altos dignitários da
guerrilha chinesa - um deles o líder Chou En Lai. O Braga
a ser um alvo da secreta japonesa e só sobreviveu porque
a sua residência estava protegida pelo patácio.

Foi graças ao apelo do Braga que, vindo dos
submarinos americanos atracados nos ancoradouro do
Porto de Ká-Hó, chegaram centenas de caixotes com

antibióticos fornecidos pelo governo inglês e americano -
e com estes quantas vidas chinesas não foram salvas?

Mas Macau terra de ingratidão tudo esqueceu.
Aqui em Macau o Sr. Oliveira Dias juntou num jantar

para comemorar o 1-de Dezembro esquecendo que em
Macau ainda existem mais monárquicos que por razões
estranhas foram esquecidos.

Com a atual situação, a reimplantação da monarquia
deveria ser pensada pelos portugueses - os Reis sempre
lutaram pela preservação do Ultramar - que a República
Abrilista tão depressa o fez desaparecer.

Não será altura do atual P.S.D. - C.D.S. negociarem
com os governos de Angola e de Moçambique sobre as
bens que estes tomaram por vias da violência aos
proprietários retornados do ultramar? Muitos bens foram
ilegalmente apropriados pelos governos de Angola e de
Moçambique. E agora? Os que saíram daqueles   territórios
ficaram   na   miséria   para   não   dizer   OS   espoliados
do ultramar?

A discriminação foi o maior desastre de Portugal com
culpas do antigo Presidente da República Dr. Mário Soares
e dos problemas do P.S. do P.C. e dos capitães de Abril.
E Macau tinha que desaparecer sem uma discussão sobre
o tratado de Tien-Sidrl

Agora a China quer ilhas situadas no Pacífico - o que
não será fácil porque os Estados Unidos se opõem e
ainda bem para a humanidade. A hegemonia chinesa no
Pacífico é perigosa para os povos amadores da paz.

Do Macau dos chinas espera-se pouco - estes
governantes mais não fazem que encherem as reservas
com milhões do jogo e pouco ou nada fazem para o bem
da população.

A falta que faz Salazar que até era admirado pelos
comunistas chineses.

José de Carvalho e Rego
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