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Coligação ‘Gaia na Frente’

Carlos Abreu
Amorim é o
“herdeiro” de
Luís Filipe
Menezes
Actual presidente da câmara “não autoriza”
que apareçam candidatos a reclamar
‘herança’ da sua gestão autárquica, numa
clara alusão a José Guilherme Aguiar, que
deverá apresentar candidatura independente
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a Gaia, já nos próximos dias
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Gaiense distinguida em
concurso de ideias inovadoras
Uma jovem empreendedora de
Oliveira do Douro que desenvolveu um
conceito de serviços para uma utilização
prática e simples das potencialidades
da gastronomia molecular foi distinguida
recentemente num concurso de ideias
inovadoras
promovido
pelo
BICMINHO.
Lília Almeida, 26 anos, de Oliveira

esparguete ou pegar num licor e
apresentá-lo como caviar", explica a
jovem investigadora mestre em
Engenharia Química pela Universidade
do Porto.
O processo da transformação do
aspeto dos alimentos é "perfeitamente
seguro", garantiu Lília de Almeida,
sublinhando que os ingredientes

do Douro, apresentou o "Labkitchen",
um projeto desenvolvido em conjunto
com uma jovem colega licenciada em
química que visa tornar a comida
visualmente mais interessante e
divertida utilizando diversos conceitos
da gastronomia molecular.
"O que é inovador no nosso projeto
é a forma como podemos manipular a
apresentação dos alimentos. Por
exemplo, podemos pegar numa
mistura de legumes e criar um

utilizados são todos naturais, grande
parte deles extraídos de algas.
Parte do projeto passa também
pela consultoria no ramo da gastronomia
molecular a hotéis e restaurantes e
também na realização de workshops e
publicação de livros orientados para o
público em geral.
O concurso realizou-se no âmbito
do projeto "i9EIBT - Apoio à criação de
empresas inovadoras e de base
tecnológica", promovido pelo

BICMINHO, Centro Europeu de
Empresas e Inovação para a região do
Minho, num programa comparticipado
pela CCDR-N através do ON.2 - O
Novo Norte. As candidaturas distinguidas ficaram com o direito de, no
âmbito do i9EIBT, usufruir dos apoios
técnicos previstos no projeto, que
incluem a realização do plano de negócios, apoio na obtenção de financiamento, candidaturas a sistemas de
incentivo e acompanhamento na implementação do negócio, entre outros.
A
ação
promovida
pelo
BICMINHO teve como primeiro
objetivo impulsionar iniciativas
empresariais na região norte baseadas
em
novos
desenvolvimentos
tecnológicos. No concurso destinado a
ideias inovadoras foram apresentados
43 projetos, 19 dos quais promovidos
por empreendedores com idades entre os 25 e os 35 anos.
Na sessão que distinguiu as cinco
melhores ideias apresentadas a concurso, o presidente do BICMINHO
exortou os empreendedores que
apresentaram as suas ideias neste concurso a nunca desistir dos seus projetos,
apesar da conjuntura económica difícil.
André Vieira de Castro lembrou o
papel do BICMINHO no apoio à
implementação de novas ideias e de
projetos inovadores. "O nosso objetivo
é apoiar jovens empreendedores na
viabilização dos seus projetos", disse,
esclarecendo ainda que, como se
demonstrou na apresentação dos
resultados do concurso de ideias, "é
propósito do BICMINHO dar corpo a
ideias inovadoras capazes de
impulsionar a economia".

Firmo lança papel de
cópia 100% reciclado
"Time Copy Recycled" é uma das
novidades do catálogo geral para 2013
da Firmo, no segmento Informática e
Papel de Cópia. Trata-se de papel
100% reciclado produzido a partir de
desperdícios de papel recuperados,
mantendo a brancura natural. Este papel,
para utilização em fotocopiadoras ou
impressoras, é ambientalmente
credenciado com as certificações Blue
Angel e Ecolabel, para produtos amigos
do ambiente e ecológicos.
Este artigo, comercializado a um
preço altamente competitivo, integra a
gama "Time" da Firmo, marca própria
da empresa com crescente oferta nos
segmentos escolar ("Time Student") e
de escritório ("Time Office"), composta

por pastas de arquivo, consumíveis,
cadernos, entre outros produtos.
O lançamento do papel "Time
Copy Recycled" representa mais um
passo na política de responsabilidade
ambiental assumida pela Firmo, líder
nacional nos setores de papelaria e do
material escolar e de escritório. Rui
Santos Carvalho, administrador da
empresa, explica que "a questão
ambiental tem vindo a ser uma
preocupação crescente, por forma a que
nos seja possível oferecer os melhores
produtos, com preços competitivos, e
sempre sem prejudicar o meio
ambiente".
Neste âmbito, o responsável recorda
as
certificações
de

sustentabilidade
FSC/PEFC
asseguradas em 2012, e que atestam
a preocupação com a floresta e a sua
sobrevivência, "uma premissa fundamental para uma empresa como a
nossa".
Para o conseguir, explica Rui
Carvalho, "a Firmo adquire o seu papel
a fornecedores também eles
certificados, garantindo que, por cada
árvore abatida, pelo menos uma seja
plantada. Na nossa área de atividade, e
sendo nós líderes de mercado, temos
de dar o exemplo e trabalhar com
responsabilidade ambiental, sempre
procurando anular as consequências
negativas que eventualmente possam
verificar-se", conclui.
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Valadares com
soluções sociais
Associação Refeitório Solidário serve perto de 100 refeições para os mais carenciados da vila

Uma das preocupações do
executivo valadarense, à semelhança
do que vai acontecendo com muitas
freguesias do país, são os pedidos de
ajuda diários de pessoas que, muitas
vezes, nem dinheiro têm para fazer as
refeições.
Em resposta a estes pedidos, em
Valadares, acaba de nascer a
Associação Refeitório Solidário da Vila
de Valadares. Desde o dia 8, mais de
80 famílias valadarenses têm uma ajuda
preciosa. Almoço e jantar garantidos, de
segunda a sábado (sendo que ao
sábado levam refeições extras para o
domingo).

Estas famílias podem fazer as
refeições nas instalações da associação
(nos Bombeiros de Valadares) ou, se
preferirem, levar para as suas próprias
casas.
Este projecto nasce na junta, através
do gabinete de acção social, e conta com
o apoio das Conferências Vicentinas de
Valadares e dos Bombeiros
Voluntários. Segundo o presidente da
junta, Artur Gandra, este é um projecto
que se pretende que seja temporal. “A
associação nasce para dar uma resposta
aos pedidos. Mas esta resposta é
temporária. Temos de fazer face a curto
prazo a este problema, mas não

podemos substituir os responsáveis.
Cabe ao Estado dar apoio a estas
famílias que passam por dificuldades.
O Estado é que não pode permitir que
os cidadãos passem por estas carências
de bens essenciais à sobrevivência”.
Como não podem ficar de braços
cruzados, enquanto não surgem
respostas da administração central, a
Associação deve manter este apoio até,
pelo menos, Outubro.
Para isto, a associação conta com o
apoio da junta, da sociedade civil, bem
como de instituições e empresas do
tecido empresarial local. E dos
voluntários. Todos os que estão a
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Editorial
* Artur Villares

Um orgulho
para Gaia
O Agrupamento de Escolas Dr.
Costa Matos foi recentemente
considerado o melhor do Norte pelo
Ministério da Educação. Este Prémio
de Mérito Institucional é
consequência, nas palavras do seu
Presidente, Filinto Lima, de um corpo
docente "muito empenhado no
combate ao insucesso escolar". É
esse o segredo de uma escola de
sucesso, a que, naturalmente se
deve acrescentar uma liderança à
altura, que reconheça justamente a
centralidade dos docentes no
processo educativo.
Sucessivos Ministérios da
Educação a desvalorizarem e a
desautorizarem os professores não
conseguiram retirar do seu coração a
vocação para a qual trabalham, e que
este reconhecimento vem agora
confirmar. Assim, na pessoa do seu
Director, Dr. Filinto Lima, felicito a
comunidade
escolar
do
Agrupamento de Escolas Dr. Costa
Matos, orgulho para Vila Nova de
Gaia!
providenciar as refeições são utentes
da associação e fazem-no com um
carácter de generosidade e
solidariedade para com o próximo,
digno de registo.
Um pequeno projecto que não
consegue acabar com esta
problemática, mas que consegue dar
resposta a curto prazo a quase uma
centena de famílias da freguesia.
Os interessados em tornar-se
voluntários e as empresas que se
pretendam associar à iniciativa podem
fazê-lo dirigindo-se a junta. Todas as
ajudas fazem a diferença.
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Catorze anos de Figo incentiva
sorrisos, sons e alunos de Gaia
projetos
O último aniversário nas atuais instalações do Centro de Acolhimento Temporário
N.ª Sr.ª da Misericórdia, em Arcozelo, aconteceu no passado dia 8 de abril e com
uma casa repleta de convidados e sorrisos.
A equipa do Centro de Acolhimento Temporário N.ª Sr.ª da Misericórdia (CAT),
que acolhe crianças em situação de risco social, marcou a data, apresentando um
breve filme com alguns dos rostos dos mais de 130 projetos de vida que passaram
pelo CAT nos últimos 14 anos.
"Este Centro não é só da Misericórdia de Gaia, é de todos nós", referiu o
provedor da instituição, Joaquim Vaz, informando que as obras nas novas instalações
do CAT, que serão no Complexo Social António Almeida Costa, em Santa Marinha,
já estão em curso. "Estas crianças não vão sair de Gaia, e prevemos que no
próximo mês de junho já estejam no seu novo lar. Vão frequentar a creche e jardim
de infância do Complexo Social, vão ter um parque para brincar e, sobretudo,
melhores condições habitacionais", garantiu.
O aproveitamento das sinergias no Complexo Social António Almeida Costa
vai permitir uma redução dos elevados resultados negativos desta valência de
crianças, bem como o aumento do número de crianças que são acolhidas e que
passará das atuais 15 para 19. O mesário do CAT, Fernando Dias, apelou a todos
os presentes no aniversário que ajudem o Centro nesta mudança: "Ajudem-nos na
mudança para as novas instalações, porque estas crianças são merecedoras do
nosso carinho".

A equipa de profissionais e de voluntárias do Centro, bem como representantes
de várias entidades que também se relacionam com o CAT deram o seu testemunho
de como é trabalhar todos os dias com estas crianças. Os casos que tiram o sono,
as alegrias a que se assiste, nomeadamente, com os primeiros passos e com as
primeiras palavras, os sons, as vontades, os sorrisos, os choros e muito mais
povoam a realidade desta resposta social.
O dia de aniversário foi ainda de entrega dos diplomas aos novos padrinhos: a
empresa Velltrans Trânsitos e Transportes, Lda., o Grupo de Colaboradores do
Lar Salvador Brandão e Manuel Alves Correia.
Foram muitos os padrinhos e amigos que marcaram presença neste momento,
como elementos da Mesa Administrativa e irmãos da instituição, mas também o
poder local, representado pela vereadora adjunta da presidência da Câmara de
Gaia Veneranda Carneiro,
Sérgio Medeiros em representação da vereadora Amélia Traça, Marina Nunes,
do Departamento de Ação Social da Câmara de Gaia e várias entidades da área
da educação e da saúde que conhecem de perto a realidade do CAT.

A Fundação Luís Figo (FLF) deu mais um passo no seu Projeto "Para um
melhor 2014", que visa contribuir para promover o sucesso e prevenir o abandono
escolar, junto dos jovens que frequentam escolas em bairros problemáticos. A
iniciativa decorreu na Escola Secundária Inês de Castro, em V. N. Gaia, e contou
com a presença do presidente da Fundação, Luís Figo.
No âmbito deste projeto, a Fundação Luís Figo que tem vindo a acompanhar
com diferentes iniciativas desde 2011, ano em que iniciaram o 10º ano de
escolaridade, estes cerca de 120 alunos do Curso Profissional de Técnico de
Apoio à Gestão Desportiva, das escolas incluídas no programa Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), do Ministério da Educação e Ciência,
continuará a apoiá-los, até que terminem a universidade.
Nesta sessão foi apresentado o programa de apoio a longo prazo da Fundação
Luís Figo pela Diretora-Geral da Fundação, Dra. Sara Souto, que relembrou o que
já foi feito até agora e o caminho que estes alunos ainda têm pela frente. A psicóloga
que os tem acompanhado informou-os sobre as saídas profissionais existentes.
A ação contou ainda com uma exibição de atividades desportivas realizadas
pelos alunos e com uma atividade de desporto coletiva no campo de golfe, com a
participação de Luís Figo.
Presentes nesta iniciativa, para além de Luís Figo, estiveram os representantes
da Direção-Geral da Educação e da Direção dos Agrupamentos das escolas
envolvidas neste projeto.
Luís Figo explicou: "estamos aqui hoje, dando continuidade ao
acompanhamento que temos vindo a fazer a estes alunos, para os informar e
motivar a prosseguir com os seus estudos até à universidade, para poderem
chegar mais longe na sua vida profissional. Acreditamos que são capazes e
queremos ajudá-los nesse caminho".
Recorde-se o investimento da Fundação Luís Figo, na área da Educação, com
a atribuição de Bolsas aos melhores alunos de cada uma das turmas acompanhadas,
para que possam frequentar o ensino superior, financiando as suas propinas na
totalidade. Para além do apoio para a frequência universitária, a Fundação Luís Figo
pretende motivar os alunos com uma série de incentivos, premiando no final de
cada ano letivo os que apresentam melhor resultado escolar e também melhor
esforço e progresso, mediante regulamento elaborado pela Direcção-Geral da
Educação do Ministério da Educação e Ciência.
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BE apresentou candidatos
autárquicos para Gaia
muito degradados ou a necessitar de grandes
reparações, a defesa de um orçamento participativo
ou a recusa da privatização da água e a necessidade
de baixar as tarifas de saneamento e resíduos, foram
algumas das outras propostas avançadas.
A terminar a sessão, Catarina Martins criticou
aqueles que pretendem “furtar-se ao cumprimento da
Lei e que insistem em apresentar candidaturas de
autarcas que atingiram já o limite de mandatos”.
Classificou de “hipócrita” a atitude do candidato a
continuador do mandato PSD-CDS: na Assembleia
da República um feroz defensor do corte autoritário
das freguesias e da nova lei das finanças locais, em
Gaia apresentando-se como “regionalista
descentralizador”. A coordenadora do BE reafirmou
também a importância que o Bloco atribui às eleições
autárquicas e defendeu a necessidade de alargar a
representação do BE em Vila Nova de Gaia, na
Assembleia e na Câmara Municipal.

Eduardo Pereira

Com o lema 'Mudar a Política para Mudar de Vida
em Vila Nova de Gaia', o Bloco de Esquerda
apresentou sábado, dia 20 de Abril, os primeiros
candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal gaienses, numa sessão pública que decorreu
no salão dos Mareantes do Rio Douro e que contou
com a participação de Catarina Martins.
O primeiro candidato à Assembleia Municipal,
Jorge Magalhães, fez um balanço crítico da actuação
da Câmara num longo ciclo político dominado pela
maioria PSD-CDS e que se caracterizou “pelo impulso
à especulação imobiliária, pela incapacidade de
encontrar respostas que permitissem combater o forte
agravamento do desemprego, por um
desenvolvimento desigual em termos territoriais que
voltou as costas às populações do interior do concelho
e por um ataque à democracia local que se traduziu na
imposição da fusão de freguesias, cujo número se
reduziu de 24 para 15”.

Para a Câmara Municipal, o Bloco de Esquerda
apresenta Eduardo Pereira. Numa intervenção
propositiva, o candidato destacou “a necessidade de
políticas locais de combate à crise, de incentivo à
participação cidadã e de defesa dos serviços públicos.
Nesse contexto, referiu a necessidade de apoiar as
vítimas da crise, destacando os desempregados que
já não recebem nenhum tipo de apoio, e propostas
como um escalão mínimo gratuito no consumo de água,
a criação de uma rede de equipamentos municipais
de apoio à infância e à terceira idade, ou a assunção do
compromisso de a Câmara não cortar a água nem
mover processos de despejo a famílias em situação
de carência económica”. Eduardo Pereira referiu ainda
que “a taxa de desemprego do concelho se cifra em
22% e defendeu a necessidade de um plano local de
apoio à criação de emprego, envolvendo a Câmara,
o IEFP, as PME e as entidades formadoras”. A
necessidade de reabilitar os cerca de três mil edifícios

Eduardo Pereira

António Eduardo Pinto Silvestre dos Santos
Pereira tem 46 anos, é natural de Lisboa, reside em
Vila Nova de Gaia desde 1993 e é licenciado em
economia. Aderiu ao Bloco de Esquerda alguns meses
após a fundação do movimento. Pertence à Comissão
Autárquica Nacional do Bloco de Esquerda. Em
representação do BE, fez parte da Assembleia de
Freguesia de Vilar de Andorinho entre 2005 e 2009 e
é deputado municipal em Vila Nova de Gaia desde
2005. No mandato em curso, fez também parte da
Assembleia Metropolitana do Porto.

Jorge Magalhães
Jorge Duarte Chaves Magalhães tem 56 anos, é
natural do Porto e reside no Porto, é Administrativo.
Representou a UDP como deputado municipal na
Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia entre
1980 e 1982, fez parte da Assembleia de Freguesia
de Santa Marinha entre 2005 e 2009 e é deputado
municipal em Vila Nova de Gaia desde 2009. É
dirigente nacional do Sindicato dos Trabalhadores do
Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal ? CESP
e é diretor da Associação Raúl Dória.

Jorge Magalhães
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Menezes “farto” de Gaia
Apoio e política social; investimento e emprego; cidade e cidadania; afirmação política regional e nacional; e a afirmação do poder
local democrático são os eixos principais da candidatura de Carlos Abreu Amorim

"Obrigado por me livrarem deste
fardo. O que me entusiasma agora é o
Bolhão, a Santa Catarina e o Silo-Artes".
Estas são as palavras de Luís Filipe
Menezes durante a apresentação da
candidatura da coligação PSD-CDS,
liderada por Carlos Abreu Amorim
(CAA). Ainda assim, o ainda presidente
da câmara salienta que é só "está farto
da rotina", não das pessoas. Agora quer
dedicar-se à outra cidade, mas acredita
que a candidatura de CAA vai ter "um
bom resultado".
O autarca lembrou que "não há, em
política, herdeiros de obra. Não há, em
política, herdeiros de estilo de liderança.
Não há herdeiros de votos dos
cidadãos, mas há herdeiros de
responsabilidade. Tinha de ser alguém
da minha família. Alguém em quem
acreditasse como político e como
homem. Esse é único. É Carlos Abreu
Amorim". E, por isso, "não autorizo" que
nos próximos dias alguém se "arrogue
a dizer que é meu herdeiro por qualquer
tipo de razão". Esta afirmação teve como
principal alvo José Guilherme Aguiar
que deverá apresentar uma candidatura
independente a Vila Nova de Gaia.
Quanto à naturalidade do candidato
ao município, Menezes ironiza: "O dr.
Carlos Abreu Amorim não é de Gaia,
não nasceu no lugar da Mesquita e a
sua mãe não pariu na Afurada. Que
crime!". A essa crítica responde que
"Fernando Gomes veio da Póvoa e foi
o melhor presidente da Câmara do
Porto dos últimos 35 anos. Apesar de
muito poder ser criticável e discutido,

Valentim Loureiro foi da Foz fazer um
grande trabalho em Gondomar.
Fernando Melo foi do Porto para
Valongo e fez uma enorme mudança
numa terra que metade do ano nem água
tinha".
Carlos Abreu Amorim garante
continuar caminho "magnifico" de
Menezes
"A Coligação "Gaia na Frente" é a
única candidatura capaz de prosseguir
esse projecto, de o revitalizar, de o
potenciar e de acrescentar dinâmica e
identidade ao muito que até agora foi
conseguido". Foi assim que o candidato
à câmara de Gaia se apresentou a uma
vasta plateia que esteve na
apresentação da candidatura, no último
sábado nas Caves Ferreira.
"Será que Gaia e os gaienses vão
abdicar do lugar que alcançaram com
tanto esforço na última década e meia?
Será que Gaia e os gaienses estão
dispostos a regressar aos tristes e
baços tempos de Heitor Carvalheiras agora em nova embalagem mas com
um conteúdo aborrecidamente
semelhante?". Abreu Amorim responde a estas questões dizendo que
"Gaia tem de continuar o caminho
magnífico que iniciou há mais de uma
década e meia", mas desta vez,
adaptando o novo projecto "à presente
realidade nacional e concelhia,
aproveitando as infraestruturas e as
múltiplas mais-valias que os gaienses
adquiriram nos últimos anos".
Referiu ainda que a candidatura 'Gaia
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na Frente' aposta em quatro eixos principais: apoio e
política social; investimento e emprego; cidade e
cidadania; e afirmação política regional e nacional.
"Iremos traçar um masterplan social que possa
constituir uma resposta transversal e de base alargada
para todas as nossas políticas sociais. Será uma
estratégia estrutural e de longo prazo para a qual
chamaremos as Juntas de Freguesia, as IPSS, a Igreja
e todos os agentes sociais para o desenvolvimento
integrado do município". Com o masterplan social a
candidatura pretende potenciar "as sinergias de todas
as estruturas sociais do município para promover uma
coordenação articulada das políticas sociais de base

local, consensualizando-as com as políticas nacionais,
tentando, em conjunto, inverter os terríveis ciclos de
desemprego, solidão na terceira idade e baixa
natalidade que o país atravessa".
Os manuais escolares também estão assegurados,
alargando-os até ao 9.º ano de escolaridade e às
escolas geridas por IPSS's.
Se vencer as eleições, CAA promete criar um
departamento especializado para o emprego e
investimento, "aproveitando os recursos existentes,
queremos contribuir decisivamente para a promoção
do emprego e captação de investimento. O nosso
objectivo é o de facilitar a vida das pessoas e das

Gaia promove caminhada
contra maus tratos infantis
As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de Gaia assinalaram o
Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, através de uma caminhada destinada à população
em geral, desde a Afurada ao Cais de Gaia, bem como de um cortejo/manifestação contra a
violência na Infância, desde a EB1 do Cedro até ao Centro Cívico Municipal.
As duas iniciativas contaram com o apoio do Programa Escolhas - 5ª Geração e decorreram,
respetivamente, nos passados sábado e terça-feira. Simbolizadas por um laço azul, tiveram
como objectivo consciencializar a comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos
na Infância, assim como do envolvimento comunitário na proteção das crianças.
"Estas iniciativas da CPCJ e do Escolhas têm todo o sentido, na medida em que alertam a
comunidade para a importância de protegermos as nossas crianças, que são o nosso futuro.
Mesmo em época de grandes dificuldades, se as crianças não forem felizes nunca conseguirão
formar uma sociedade feliz”, afirmou Amélia Traça, Vereadora da Ação Social da câmara de Gaia,
momentos antes de participar na caminhada, na companhia de Mário Duarte, Director Municipal da
Ação Social, e Joaquim Leite, presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha.
A mensagem de que "as crianças são a coisa mais maravilhosa do mundo e merecem toda a
nossa disponibilidade e sacrifício" foi replicada por Amélia Traça, durante a cerimónia realizada à
chegada da caminhada, no Complexo Desportivo e Cultural Zé da Micha, onde a Banda da PSP
do Porto deu as boas-vindas a todos os convidados e participantes.
Depois de Joaquim Leite ter alertado para a importância de "cuidarmos das nossas crianças" e
ter afirmado que "ainda há muito a fazer para que as crianças tenham um mundo melhor", foi a vez
do juiz conselheiro Armando Leandro, presidente da CPCJ nacional, considerar a relevância do
poder local neste domínio: "O localismo é fundamental para um mundo de qualidade. Com a
proximidade, os afetos podem ser mais fortes. As sinergias têm mais efeitos".
Armando Leandro felicitou todas as entidades envolvidas nestas celebrações e, particularmente,
enalteceu o papel do Município de Gaia. "Este concelho dá um exemplo de que está absolutamente
determinado no desenvolvimento de qualidade. Pela sua consciência, saber e experiência, sabe
perfeitamente que não pode haver desenvolvimento de qualidade sem qualidade humana, e não
pode haver qualidade humana sem qualidade na infância".
O encerramento da iniciativa ficou marcado pela leitura e entrega aos convidados de mensagens
alusivas à proteção da infância, escritas pels crianças que frequentam o programa Escolhas.
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empresas - e a Câmara deverá ser o principal agente
facilitador da vida e do trabalho dos cidadãos".
No projecto está prevista também a redefinição e
modernização dos Parques Industriais do concelho,
iniciando uma política de longo prazo de
reindustrialização de Gaia.
Mais duas apostas são a Loja do Cidadão e o
Balcão Único do Munícipe. Com a primeiro pretendem
apoiar "os cidadãos das freguesias mais distantes da
sede do concelho", iniciando uma politica de
desconcentração dos serviços camarários para
servirem as populações da União de Freguesias de
Sandim, Olival, Crestuma e Lever. Com o segundo,
pretendem agilizar os procedimentos, obrigando à
interacção inteligente dos serviços camarários e
promovendo a boa e rápida decisão administrativa.
Abreu Amorim aposta também na reabilitação "do
edificado em todo o concelho e não apenas no Centro
- esses incentivos serão efectivados, entre outras
medidas, mediante a isenção de taxas municipais de
urbanização e a redução do IMI".
Quanto à crítica que lhe fazem de não ter nascido
em Gaia, o candidato recorda que "não é o lugar de
nascimento que determina a força, a inteligência e a
vontade de bem servir a população de um município"
e promete servir "Vila Nova de Gaia com toda a minha
alma durante os próximos quatro anos! Não irei para
lado nenhum, não aceitarei qualquer cargo que me
afaste deste compromisso que agora estou a assumir:
serei presidente da Câmara de Gaia e continuarei esta
tarefa difícil de manter Gaia no primeiro patamar do
sucesso e do desenvolvimento".
O candidato terminou assegurando que "comigo a
presidente da Câmara de Gaia e com Luís Filipe
Menezes como presidente da Câmara do Porto, as
duas grandes cidades, finalmente, poderão unir os
seus propósitos políticos, e muitos dos seus fins
económicos e sociais - mas, sobretudo, ninguém neste
país poderá deixar de nos ouvir!"
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Novidades de fauna e flora no
Parque Biológico
Na Década da Biodiversidade, lançada pelas
Nações Unidas, quer a flora quer a fauna ouve o apelo
da época e comporta-se a condizer.
A vegetação reverdece.
Os carvalhos, os ranúnculos, as prímulas, as
violetas-bravas, as saxífragas e muitas outras plantas
juntam energia para florirem.
Meia dúzia de passos e logo a seguir às lontras
tem oportunidade de ver três espécies diferentes de
garça: garça-boieira, garça-branca-pequena e garçanoturna.
As aves adultas são fáceis de distinguir: as garçasboieiras, brancas, têm um bico amarelo; a outra espécie
parecida tem bico escuro, é um pouco maior; a garçanoturna não é branca.
Ali perto pode ver o grou-europeu, espécie do
património natural lusitano que irá regressar à tundra,

no Norte, para ali nidificar.
Muitos animais selvagens defendem-se nos
bosques e campos do Parque Biológico. Alguns são
fáceis de ver durante o percurso, como os coelhosbravos e inúmeras aves como os chapins-carvoeiros
e reais, os tentilhões, os tordos, toutinegras, rabirruivos,
pegas-rabudas e muitas outras aves selvagens.
Outros animais veem-se se o visitante for discreto.
É o caso dos esquilos-europeus, cujos vestígios
são frequentes. Uma pinha roída denuncia-os, assim
como as caixas-ninho cuja abertura alargada mostra a
marca da força dos seus dentes.
Há ainda outros animais que são realmente difíceis
de observar, como a gineta e a doninha ou o gavião e
o açor.
É por isso que passear no Parque não se restringe
a observar animais em cativeiro, a grande maioria
irrecuperável para libertação na natureza, porém úteis
para educação ambiental. Veja o vídeo dos mais
recentes nascimentos!
Os visitantes podem desenvolver os seus
sentidos ao longo do caminho. Observar já as folhas
verdes do sabugueiro, ou os rebentos que surgem
nas aveleiras, nos catapereiros... Todos falam dos
ritmos da natureza.
As pequenas plantas flores chamativas não se
contêm e brotam.
Nas águas do rio Febros nadam cardumes de
ruivaco, Achondrostoma oligolepis.
Esta espécie de peixe só existe praticamente no
Noroeste da Península Ibérica e é tão importante como
outras espécies raras de um qualquer recanto de África.
Em matéria de fauna piscícola, só o góbio, Gobio
lozanoi, lhe bate o pé em termos populacionais.
As enguias estão por ali, e muitas, mas não se
mostram nem ao melhor intencionado dos visitantes.
Os lagartos-de-água irão aparecer em breve. Os
machos primeiro, depois as fêmeas. O mesmo se
passa com os ouriços-cacheiros e morcegos, no turno

Manuel Alves, Lda.
Serralharia
Metalúrgica
Metalomecânica
Rua Outão 387 | 4430-864 AVINTES | Tel. 227 826 291
Fax: 227 848 312 | manuelalveslda@gmail.com

da noite...
Os guarda-rios, aves especialmente atrativas, vão
começar a ver-se com alguma facilidade nos lagos
junto às pontes que atravessam o rio Febros no
percurso de descoberta da natureza. Na altura da
nidificação é mais fácil vê-los na labuta da sobrevivência.
Se apurar a vista no comedouro para aves
selvagens da Quinta do Chasco e noutras áreas do
Parque: veem-se ali esquilos frequentemente, todo o
ano.
Em liberdade pelo Parque vivem dois gamos
fêmea. Não se admire se os vir, embora seja mais
fácil deparar com eles ao amanhecer e ao entardecer.
Estão anotadas já mais de mil espécies de fauna e
flora em estado selvagem, todas elas observadas
dentro do Parque Biológico de Gaia.
www.parquebiologico.pt

Simpósio
Internacional sobre
Conservação de
Tartarugas
O Parque Biológico, entre 22 e 24 de maio, vai
organizar um Simpósio Internacional sobre
tartarugas de água doce, no âmbito do Projeto LIFETrachemys, em que se encontra envolvido.
O certame reunirá investigadores de diversos
países.
Abordará temas como os programas de
reprodução em cativeiro, ecologia de populações
em habitat natural, espécies invasivas problemas
e soluções, epidemiologia, projetos de
conservação, etc. Informações e pré-inscrição:
life.turtles@parquebiologico.pt

Sofia Martins Sousa
Advogada
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
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Ana Filomena
Amaral com livro
editado nos EUA
No Dia Mundial do Livro que hoje se comemora, o Avintes Blog felicita a amiga
e escritora avintense Ana Filomena Amaral que vai brevemente ver traduzido para
inglês e editado nos Estados Unidos da América, o seu livro "A casa da sorte".
O livro que irá chamar-se na versão inglesa "The House of Luck", será
primeiramente vendido apenas eletronicamente através de um Website e só
após a venda de 100 exemplares (preço unitário a rondar os 10•), será impresso
e vendido também nas livrarias americanas.
Logo que o Avintes Blog obtenha mais dados, dará conhecimento a toda a
blogosfera avintense, mas neste dia mundial do livro, mesmo ainda com pouca
informação, não quisemos deixar de dar esta "boa nova" a todos os avintenses.

26.04.2013 |
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MAKRO Gaia
recebeu Chef
Cordeiro
O roadshow de apresentação de "Domingos à Mesa", do Chefe Cordeiro,
esteve na Makro em Gaia!
Com sessão de autógrafos, o chefe esteve durante a semana passada pelo
país para apresentar o seu segundo livro - à venda nas lojas Makro - um exemplar

A obra literária de Ana Filomena Amaral:
Trabalhos de investigação:
1987 – “Avintes, na margem esquerda
do Douro”, edição da Junta de Freguesia
de Avintes.
1995 – “Góis, entre o rio e a montanha”,
edição da Câmara Municipal de Góis.
2009 – Maria de Lourdes Pintasilgo. Os
anos da Juventude Universitária Católica
Feminina (1952-9156), edição da
Almedina.
Ficção:
1989 – “Uma porta abria-se a fogo”, edição de autor.
1995 – “O segredo do cavalo marinho”, editora Minerva.
2004 – “ A casa da sorte” Pé de Página Editores
2007 – “A coroa de Góis”, MinervaCoimbra
2011 – “Pão e água”, edição de autor
in http://avintesblog.blogs.sapo.pt

com receitas para quem aprecia a gastronomia nacional. Matosinhos, Alfragide,
Albufeira e Coimbra também contaram com a presença do Chefe Cordeiro, tendo
esta sido uma oportunidade para descobrir as suas escolhas e receber ainda, em
primeira mão, um livro assinado por ele.
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Noite Blues, exposições, teatro,
poesia, cinema... em Gaia
MÚSICA
25, 26 e 27 abril / 21.30hs
Auditório Municipal de Gaia
NOITES DE JAZZ & BLUES
2013
As Noites de Jazz & Blues de Gaia
(NJ&BG) 2013 vão ter início no feriado
do 25 de abril, prolongando-se até ao
dia 27, com muita e boa música a ecoar
no Auditório Municipal de Gaia.
A banda de Kyle Eastwood, virtuoso baixista, filho mais velho do ator
e realizador, mas também compositor
Clint Eastwood tem as honras de
abertura do certame, com a primeira
parte do espetáculo do dia 25 garantido
pela jovem revelação nacional Emmy
Curl, intérprete, instrumentista, coprodutora e artista gráfica. Esta será uma
noite de celebração do Jazz, cujo dia
internacional se assinala a 30 de abril,
facto que também serviu de mote para
o concerto do aCID Jazz Project (José
Cid) de dia 12 de abril, em jeito de appetizer para o NJ&BG.
Nos dias 26 e 27 de abril, os Blues
serão reis do NJ&BG. "Filho de peixe
sabe nadar" e a prova-lo estará Shirley
King - filha de B.B. King, o Rei dos Blues
- a atuar na sexta-feira 26, que começará
com os portugueses Budda Power
Blues. A fechar o NJ&BG estará a
Carvin Jones Band, diretamente dos
EUA, precedendo-os a banda lisboeta
The Ramblers.
As Noites de Jazz&Blues de Gaia
surgiram da fusão dos festivais
Jazz'n'Gaia e Douro Blues. Desta forma,
o Município de Gaia e o seu Pelouro da
Cultura puderam fazer face às
dificuldades vividas por todos nós,
mantendo uma aposta na qualidade da
oferta de eventos culturais de pendor
urbano.
São muitos os nomes internacionais
e portugueses que têm visitado a cidade
de Gaia, tanto nos domínios do Jazz
como dos Blues: Al Di Meola, The
Manhantan Transfer, Tito Pasqual Quintet, Ivan Lins, Courtney Pine, Hermeto
Pascoal, Alvin Lee, John Lee Hooker
Jr, Coco Montoya, The Yardbirds,
Magic Silm, Connie Lush, Shemekia
Copeland, Chris Jagger, Maria João,
Jacinta, António Pinho Vargas, Bernardo
Sassetti Trio, Mário Laginha Trio… e a
lista prossegue, fazendo de Gaia um
forte ponto no mapa mundial do Jazz e
dos Blues.
Tal como já é hábito, os detentores
do Passaporte Cultural beneficiam de
uma significativa redução dos preços de
acesso às NJ&BG. Os bilhetes, à
venda no Auditório Municipal de Gaia e
na Casa Barbot/Casa da Cultura, têm

um custo de 15• para o público
em geral e de 10• para os
portadores do Passaporte
Cultural, por noite.
Os espetáculos têm início
às 21.30hs.
MÚSICA
Sábado, 27 abril / 21.30hs
Sociedade Musical 1º de
Agosto
"1º ENCONTRO DE
SAXOFONES"
Está a decorrer durante o
mês de abril o 1º Encontro de
Saxofones, organizado pela
Sociedade Musical 1º de
Agosto, com o apoio do
Município de Gaia, através do
Pelouro da Cultura.
O encerramento deste
certame dedicado ao sax está
marcado para o próximo dia 27,
pelas 21.30hs, com a atuação
do QSax - Quarteto de
Saxofones e dos Alunos de
Saxofone da Sociedade Musical 1º de Agosto, na sede da
quase centenária coletividade
gaiense, também conhecida
por Banda de Coimbrões.
Entrada gratuita.
CINEMA
26 e 27 abril / 15.30hs e
21.30hs
Cine Teatro Eduardo
Brazão
"APANHA-ME
ESSE
GRINGO"
Protagonizado por Mel
Gibson e dirigido por Adrian
Grunberg, "Apanha-me esse
gringo" é um filme de ação que
conta a história de um criminoso
(Gibson) que, após ter ganho
bom dinheiro num golpe é preso, tendo
de aprender a viver uma nova realidade,
contando para isso com a ajuda de um
miúdo de 10 anos.
"Apanha-me esse gringo" é exibido
nos dias 26 e 27, no Cine Teatro
Eduardo Brazão, sendo realizadas duas
sessões por dia, às 15.30hs e às
21.30h, com entrada gratuita para
espetadores aposentados, para
portadores de Passaporte Cultural e
para espetadores com mais de 65 anos.
Sessão das 15.30hs: 2,5•. Sessão das
21.30hs: 3,5•. Filme para maiores de
16 anos.
EXPOSIÇÕES
Casa Barbot / Casa da Cultura
Luís Paulo Martins e José Cândido
Lopes

"A ARQUITETURA DA FORMA"
A Casa Barbot/Casa da Cultura dá
espaço ao diálogo entre a Pintura e a
Arquitetura, duas linguagens criativas
que se cruzam nos trabalhos de Luís
Paulo Martins e José Cândido Lopes,
agora apresentados sob o título "A
arquitetura da forma".
Luís Paulo Martins nasceu em 1963
no Porto, onde se formou em Pintura
pela ESBAP. O seu trabalho tem vindo
a ganhar visibilidade desde 1987, altura
em que começou a realizar exposições
individuais e a participar em coletivas.
Está representado em diversas
colecções particulares, entre as quais se
contam o Museu A. L. Infante D.
Henrique, em Faro, a sede da Cruz
Vermelha Portuguesa (Del. Porto) e a
Secretaria de Estado da Cultura.

José Cândido Lopes é natural de
Chaves, onde nasceu em 1965.
Licenciou-se em arquitetura na U. Lisboa
e frequentou o Atelier do arquiteto/Pintor
Nadir Afonso. Do seu currículo fazem
parte os projetos para a Urbanização
Quinta da Nora (Chaves), a Fundação
Augusto Ferreira Machado (Gaia) e a
reconstrução e ampliação do antigo
Instituto Francês do Porto. Desenvolve
a sua atividade profissional em Atelier
próprio em Vila Nova de Gaia, desde
1994. Participou em diversas
exposições coletivas de artes plásticas
e realizou 4 exposições individuais.
A exposição pode ser visitada de
segunda a sexta, das 9.00hs às
20.00hs, até ao dia 10 de maio.
Entrada gratuita (encerra aos
feriados)

26.04.2013 |
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Festa da música
regressa à Serra do Pilar
JOÃO PEDRO PAIS, MAFALDA VEIGA, TEN YEARS AFTER E TRICKY nos concertos de verão, entre 21 e 20 de junho
Os Concertos de Verão - Serra do Pilar, uma festa
também de celebração do património da cidade de
Gaia e de toda a humanidade, são distribuídos este
ano por dois fins de semana em junho: o primeiro, em
português, com a atuação de João Pedro Pais (no dia
21) e de Mafalda Veiga (22), e o segundo com o
regresso dos ingleses Ten Years After, no dia 28, e a
apresentação do novo álbum de Tricky, "False Idols",
no sábado 29 de Junho. O evento é uma iniciativa do
Município de Vila Nova de Gaia, com organização
através do Pelouro da Cultura.
O Mosteiro da Serra do Pilar é Património da
Humanidade desde 1996. O Pelouro da Cultura de
Gaia tem mantido o esforço em devolver o património
à comunidade, dinamizando-o e, desta forma, também
dá-lo a conhecer aos visitantes nacionais e
estrangeiros. Os Concertos de Verão - Serra do Pilar
são um ponto alto de animação, atraindo ao átrio da
Serra do Pilar milhares de pessoas que, para além de
gozarem de espetáculos musicais inesquecíveis
podem ainda "perder o fôlego" com uma das mais
belas vistas do mundo.
O primeiro a pisar o palco da Serra do Pilar para os
Concertos de Verão de 2013 será João Pedro Pais,
no dia 21 de junho. Sendo jovem, é já um dos artistas

portugueses com uma carreira mais sólida, destacandose como intérprete e como compositor, originando
hits como, entre variados outros, "Ninguém (é de
ninguém)", "Louco (por ti)", "Mentira", "Não Há", "Um
Volto Já". O trabalho "Desassossego", lançado em
2012, é o seu mais recente trabalho, de que logo
explodiu o tema "Havemos de Lá Chegar".
Os "Pássaros do Sul" visitam o Norte no dia 22,
trazidos pela viola e pela voz de Mafalda Veiga,
devidamente acompanhada pela sua banda. Ainda
no rescaldo de "Zoom" e, enquanto não sai o seu
novo trabalho de originais, Mafalda Veiga vai
naturalmente encantar a plateia da Serra do Pilar, para
o que conta a imensa legião de admiradores da cantora,
música e compositora.
O fim de semana seguinte marca o regresso do
melhor rock/blues dos Ten Years After a Gaia (atuaram
em 2008, no âmbito do programa "Reviver os 70").
No dia 28, a banda britânica de finais da década de
60, que fez furor no Festival de Woodstock, vai recriar
êxitos do passado - "I'm Going Home", "Love Like a
Man", "I'd Love To Change The World" - mostrando a
pujança dos seus lendários músicos.
Tricky, o eterno "enfant terrible" de Bristol, encerra
os Concertos de Verão - Serra do Pilar 2013, com a

apresentação no dia 29 do seu novo álbum "False
Idols" (designação que batiza igualmente a sua nova
editora), trabalho que está a ser promovido em
tournée europeia e que integra a cidade de Gaia no
seu roteiro. "Nothing's Changed", cantado por
Francesca Belmonte é o tema de avanço do sucessor
de "Mixed Race" (2010) que já pode ser escutado
gratuitamente no site do artista cujo passado musical
responde por hinos emblemáticos como "Aftermath",
"Black Steel" - ambos do disco de estreia
"Maxinquaye" - ou "Evolution Revolution Love".
Com estes quatro nomes, em 2013, os Concertos de Verão apresentam um cartaz que vem
enriquecer o histórico de espetáculos na Serra do Pilar, por onde já passaram bandas e cantores como os
Echo & The Bunnymen, os Blood, Sweat and Tears,
os Manfred Mann, os Slade, os Barclay James Harvest ou os portugueses Rui Veloso, Moonspell, Mão
Morta, Pedro Abrunhosa, Deolinda e David Fonseca,
entre muitos outros.
Os bilhetes para os Concertos de Verão - Serra
do Pilar estarão brevemente à venda nos locais
habituais. O preço por noite é de 10 Euros para o
público em geral e de 7,5 Euros para os portadores
de Passaporte Cultural.

CALE-se 7 - Festival
Internacional de Teatro
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
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 Cultural: 2,5 Euros

Programação
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.
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Gaiurb desenvolve
serviços inovadores
de excelência
Certificação energética de edifícios, licenciamento de
instalações de armazenamento de combustíveis, eliminação da
entrega de documentos em papel e desenvolvimento de uma
plataforma única de serviços de dados geoestatísticos de
interesse municipal são os mais recentes projetos
implementados pela Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM para
servir a comunidade interna e externa
Os novos serviços foram apresentados no passado dia 4 de Abril, durante
uma cerimónia pública que contou com a presença de Luís Filipe Menezes,
Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Amorim Pereira, Presidente da
Administração da Gaiurb, e centenas de personalidades ligadas às áreas de atuação
desta empresa municipal, designadamente o Urbanismo, Planeamento e
Ordenamento do Território, Reabilitação Urbana, Gestão Sócio-Habitacional,
Gestão da Paisagem Urbana, Gestão e Fiscalização Urbanística, Segurança e
Eficiência Energética, Sistemas de Informação Geográfica e Tecnologias de
Informação.
Não obstante tratar-se de uma empresa pública, a Gaiurb está consciente da
necessidade de assegurar a sua autonomia e equilíbrio financeiro, pelo que alargou
o leque de atividades à consultoria e prestação de novos serviços: peritagem
quanto às Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (certificação
energética de edifícios), no cumprimento da regulamentação específica, e peritagem
quanto à Instalação de Armazenamento de Combustíveis (licenciamento de
instalações de armazenamento de combustíveis).
A primeira área representará uma poupança na peritagem dos fogos de habitação
social pertencentes ao Município de Gaia e sob gestão da Gaiurb, enquanto a
segunda destina-se a assessorar outras câmaras municipais que não têm capacidade
técnica para lidar com a situação, através da colaboração na regularização de
responsabilidades de gestão, com incidência sobre a segurança dos seus
munícipes, assim como do tratamento informático de processos existentes e eventual inserção de toda a informação num Sistema de Informação Geográfica.
A prestação de um serviço público de excelência que assegure a continuidade
do desenvolvimento local constitui o grande desafio da empresa para os próximos
anos, através da implementação de estratégias de consolidação da marca Gaiurb,
o reforço do reconhecimento por parte dos mercados e a internacionalização dos
serviços.
Conheça os novos serviços mais em pormenor nos sites http://www.gaiurb.pt/
nopaper/ e ainda no http://www.gaiurb.pt/geoportal.htm

A Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM disponibiliza,
ainda, outros serviços de excelência
Sistemas de Informação Geográfica (consultoria e implementação de
aplicações SIG, sistemas de informação geográfica e cartografia de
referência, serviços de Geomática - topografia e posicionamento - GPS/
GNSS e redes de apoio topográfico);
Tecnologias de Informação (elaboração e gestão interna do site da
internet (desktop e mobile), consultoria e desenvolvimento de plataformas
digitais de aproximação do cidadão ao decisor, sistemas de informação no
âmbito da gestão urbanística, gestão de plataformas eletrónica, help-desk
e monitorização de planos);
Reabilitação Urbana (estudos e projetos de Reabilitação e requalificação
Urbana, projetos de mobilidade - Centros Históricos);
Planeamento e Ordenamento do Território (planeamento municipal e
ambiental, monitorização de planos);
Gestão e Fiscalização Urbana (assessoria relativa a instrumentos,
metodologias e procedimentos de apoio à Gestão e Fiscalização
Urbanísticas);
Gestão da Paisagem Urbana (gestão da paisagem urbana, projetos de
regulação de publicidade, design urbano e sinalética);
Design de Comunicação (elaboração de estudos e projetos de criação
gráfica e de comunicação, e definição de estratégias de comunicação);
Gestão Sócio-Habitacional (elaboração de planos e metodologias de
intervenção integradora que promova a inclusão social positiva das famílias
a realojar); e Design de Comunicação
Formação (cursos de formação especializada e workshops).
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Desfile de moda
solidário
O Gabinete de Ação Social da Junta
de Freguesia de Vilar de Andorinho e o
Centro Social e Paroquial de Vilar de
Andorinho estão a organizar um desfile
de moda solidário para angariar verbas
com o objetivo de apoiar as famílias
carenciadas da freguesia, na aquisição
de medicação.
Este será o II Evento solidário
organizado com esta finalidade. Este
ano contamos com a presença de
alguns participantes da Casa dos
Segredos: Cláudio, Jéssica e Jean
Mark. A animação musical do evento
ficará a cargo de alguns grupos da
Freguesia nomeadamente alunos do
Agrupamento de escolas de Vila
D'Este, da Vivarte e cantores locais.
Este evento surge também para
dinamizar a nossa Loja social e para mostrar às pessoas como é possível reutilizar
roupas usadas. Contamos para isso com o apoio de costureiras da freguesia e
alunos do curso de Moda da Escola Profissional Árvore que alteraram algumas
peças de roupa que serão apresentadas por voluntários da nossa instituição,
acompanhados de algumas figuras públicas.
Assim, vimos por este meio apelar à vossa colaboração na divulgação do
evento que se realizará no próximo dia 26 de Abril, pelas 21h30, no pavilhão Prof.
Miranda de Carvalho, em Vila d'Este, na freguesia de Vilar de Andorinho.

Feira do Emprego de
Vila d'Este regista
forte procura de
oportunidades
Centenas de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados
de longa duração procuraram novas oportunidades de futuro na Feira do Emprego,
Formação e Empreendedorismo - (In)Forma, que reuniu, hoje, mais de 40
entidades ligadas ao mercado do trabalho , no Pavilhão Municipal Prof. Miranda
de Carvalho.
O Instituto de Emprego e Formação Profissional esteve representado com
cinco colaboradores que registaram numerosas inscrições dos visitantes, entre os
quais cerca de 100 moradores nos empreendimentos sociais de Gaia e até
estudantes em idade escolar.
"O balanço é muito positivo, quer em termos de procura, quer em termos de
oferta de oportunidades. É um dos nossos contributos para minorar o impacto
que a crise está a ater na nossa sociedade, designadamente em Vila d'Este",
afirmou André Correia, Administrador da Gaiurb, uma das entidades parceiras da
organização do evento, juntamente com o Gabinete de Inserção Profissional da
Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, Agrupamento de Escolas de Vila
d'Este, Gabinete de Inserção Profissional COJ-AP Vila d'Este e Centro Social e
Paroquial de Vilar de Andorinho.
Segundo Amélia Traça, Vereadora da Ação Social da Câmara de Gaia, a
iniciativa que já conta quatro edições "é um alerta para as pessoas poderem
atualizar os seus conhecimentos e procurar alternativas de emprego diferentes",
numa lógica de valorizar as suas capacidades e combater "o flagelo do
desemprego".
A dinamização de diversos workshops relacionados com o
empreendedorismo foi outra das novidades da (In)Forma deste ano, cujo objetivo
é promover uma postura mais ativa face ao emprego, difundir informações
relevantes para potenciar a integração profissional e divulgar ofertas de formação,
de emprego e oportunidades de vantagens do empreendedorismo.

26.04.2013 |
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FILATELIA
08/04/2013
MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO
(1) PORTUGAL
Carimbo comemorativo referente à emissão das etiquetas de Franquia
Automática, 2013 ANO EUROPEU DOS CIDADÃOS e que foram apostos nas
correspondências apresentadas par o efeito no passado dia 01/04/2013 nas Lojas
dos Restauradores em Lisboa e na Loja do Município no Porto.

Carimbos referentes à emissão VULTOS da HISTÓRIA E DA CULTURA
apostos nas correspondências apresentadas para o efeito no dia 15/04/2013 nas
Lojas dos Restauradores em Lisboa, Loja do Município - Porto, Loja do Zarco Funchal e Loja de Antero de Quental (Ponta Delgada).

(2) KINGDOM OF BAHRAIN
Um selo comemorativo dos 60
ANOS do 1° selo de Bahraini
(1953-2013)

(3) AUSTRÁLIA
Cinco selos de 60c dedicado ao tema Pinturas do National Gallery of Austrália.

(4) ESPANHA
Um selo de 0.52 • dedicado ao
tema VALORES CÍVICOS.

Festa de aniversário da
Rádio Festival
Ao soprar 27 velas, da vida
da emissora que ao longo do
tempo conquistoy a simpaia dos
ouvintes do grande Porto e não
só, na sua festa anual não faltou
animação do público que ocorre
ao pavilhão, com a presença de
artistas populares de vários
géneros
musicais,
uma
comemoração que os ouvintes já
não dispensam, estando
abenegadamente até ao fim com
entusiasmo durante a exibição
dos artistas.
Jorge Amaral
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A Geração Canguru
Na maioria são do sexo masculino - a mulher é mais independente, - que
constroem a vida baseada no dinheiro. Consideram que a felicidade se alcança
com bens materiais: carro, divertimentos, conforto moderno e viagens.
Em regra são urbanos. O jovem rural sai normalmente mais cedo da casa
paterna; e, segundo estudo, recentemente realizado em Inglaterra, são muitas
vezes, agressivos e contestatários.
O medo de crescerem, de tornarem-se adultos, leva-os a prolongarem os
estudos e adiarem o casamento.
Para esse modo de vida, contribui, e muito, a dificuldade de encontrarem
emprego, que lhes permita estabilidade monetária; e principalmente o facto dos
pais e a escola terem-nos protegido demasiadamente.
Outrora, quiçá, porque os pais não eram tão liberais, procuravam, logo que
possível, formar família. Agora verifica-se o contrário.
Por sua vez, os progenitores, por terem vida activa até mais tarde, facilitam
esse pensar.
Alguns, até fomentam, pois a companhia dos filhos garante-lhes velhice mais
amparada.
Se há os que auxiliam nas despesas domésticas, outros, apesar de obterem
sucesso na profissão, tornam-se verdadeiros parasitas, vivendo
despreocupadamente, à sombra dos pais.
É bom lembrar que, a mulher, devido a conceptivos modernos, e perda de
pudor, permite, desde jovem, manter relações antes do casamento, o que lhes
facilita adiarem o matrimónio para os trinta e quarenta anos, ou não casarem, com
medo de assumirem compromissos.
Ainda que seja uma tendência mundial, mormente no Ocidente, a geração
canguru, torna-se mais visível em países do Sul da Europa e América Latina.
Os nórdicos, talvez devido à educação recebida, gostam, logo que possam,
libertarem-se da dependência materna.
Humberto Pinho da Silva

Mais um que partiu
Ao entardecer do dia cinco de Abril, fui surpreendido, ao abrir o correio
electrónico, com mensagem que me deixou confuso. Comunicava, o e-mail, que
falecera o pai de amigo de infância.
Só mais tarde, reflectindo, e atentando nos nomes, de quem me enviara, é que
cai em mim, verificando que quem falecera, não era o pai, mas meu querido amigo,
e intimo confidente, dos bons tempos de adolescente.
Nunca acreditei que amigos de infância pudessem morrer, muito menos aqueles
com quem troco assídua correspondência virtual. Por isso a minha confusão.
O Manel, o "M" à quinta, como ele próprio dizia, porque os nomes iniciavam-se
pela letra "M", foi meu condiscípulo na Escola Académica, e companheiro
imprescindível nas investigações às velharias do burgo portuense.
Com ele fiz incursões pelas velhas ruas tripeiras; entrei em museus; percorri
estreitas e pitorescas vielas, carregadas de história e tradições.
Éramos inseparáveis. Tivemos longas e interessantes conversas. Narramos "
segredos" e curiosidades desconhecidas. Eu falava dos: Rapazotes, Borges
Guedes, Pestanas, Gouveias Magalhães Bastos e de Carlos e Mário Cal Brandão.
Ele, de Bento Amorim, da Casa Oliveira, Pinheiros Torres, Sousa Guedes,
Alpendoradas, Campos Belos, e de Condes e Condessas e famílias nobres da
velha cidade do Porto.
A vida militar separou-nos. Durante anos pouco soube dele. Reatei mais tarde
a amizade perdida, para nunca mais a perder, graças à Internet.
Fui um jovem triste e solitário. Meus amigos contavam-se pelos dedos. Além
do Manel, todos eram meros conhecidos, e evaporaram-se com o tempo.
De meninas, havia a Lalita. Hoje viúva. Dizem-me ser muito senhoril e elegante.
A Mary, que vive em Granada, e seguiu a carreira de hospedeira de bordo. A
Teresa, muito mais nova; não era propriamente amiga, mas quase irmã; e outra,
que conheci de menininha, e que se afeiçoou a mim e eu a ela. Casou, e não mais
se lembrou deste velho amigo. Essa indiferença, dói; mas doer-me-ia muito mais,
se apenas por interesse, aproximasse de mim.
Mas voltemos ao Manuel e aos culturais passeios que fazíamos. Deles escrevi,
numa publicação da Porto Editora, ligeira referência.
Já que abordo amigos desaparecidos, que terminaram a peregrinação, e com
quem trocava correspondência electrónica, devo destacar: Tereza de Mello, minha
carinhosa amiga, confrade no Blogue luso-brasileiro "PAZ", assim como Aluizo da
Mata, de Sete Lagoas, e o Prof. Doutor João Alves das Neves, de São Paulo,
que igualmente colaborou na "PAZ"; e tantos, que ao longo da minha existência
deixaram saudades imensas.
Para concluir, quero lembrar que foi o falecimento de Manuel Magalhães
(Alpendorada), o único, que sendo da mesma idade, e de ideias e gostos
semelhantes, cravou no coração profunda mágoa e indescritível desgosto.
Ia, neste triste recordar, esquecer-me de amoroso rapazinho, que falecera na
flor da idade, o Manuel R.F. Conservo sua foto, no Picasa, Contrai-me sempre o
coração, quando penso nele.
Humberto Pinho da Silva
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Grito de esperança
O 25 de abril foi o dia da revolução
Foi o renascer de uma nova liberdade
Acabou a ditadura e a repressão
Conquistada no direito da igualdade.
O Povo cantou cânticos de fraternidade
Expressou nas ruas uma revolta oprimida
Libertou hipocrisia, mentalidades de falsidade
Em atos de cobardia e violência escondida.
Mas a ânsia de renovar esta " sede" de mudança
Fez esquecer o verdadeiro sentido do grito de
esperança
Reprimido no coração de um Povo massacrado.
O sentido que motivou toda esta libertação
Ficou destruído no desejo de poder e corrupção
Numa política que deixa o pobre sem defesa e
abandonado.
Ana Santos
Vilar de Andorinho

As mulheres
e a Igreja
Católica
Na história da humanidade as mulheres têm
desempenhado importante papel na organização
da vida em sociedade. Nas sociedades primitivas,
nas tribos índias,na revolução industrial, as
mulheres foram o suporte,a manutenção do
equilíbrio e sustento das famílias.Nas sociedades
modernas, a mulher ocupa lugar de destaque em
inúmeros setores da vida social,familiar e política.
Nem todas as mulheres são mães,mas todas
as mães são mulheres.A eleição do Papa Francisco I,só por homens,foi festejada por homens e
mulheres.
A Última Ceia não tem participação feminina.A
mensagem que a Igreja Católica quer transmitir é
a da igualdade entre homens e mulheres para
uma sã vivência em sociedade.João Paulo
II,considerado o Papa dos Papas escreveu em
Reflexões Para o Ano 2000:"Recentemente,e
mesmo nos círculos católicos,vimos certas
mulheres reivindicarem o sacerdócio ministerial.
Esta reivindicação apoia-se ,na realidade num
pressuposto indefensável:o ministério sacerdotal não é,efetivamente,uma função a que se aceda
na base de critérios sociológicos ou de processos
jurídicos.mas apenas em obediência à vontade
de Cristo.
É assim que segundo os Evangelhos,Jesus
nunca enviou mulheres em missão de
pregação.Só aos apóstolos ,no dia a seguir ao
da ressurreição,confiou o poder de perdoar os
pecados".
Manter e defender a prática de só os homens
poderem perdoar,não é salutar num mundo com
imensos problemas a solucionar.
A situação das mulheres nos países que
zonalmente satelizam com o local onde nasceu
Jesus advém da ideia da subalternidade da
mulher perante o homem.
Ademar Costa
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"Vamos brindar ao ano 2012,
com... um “Gaia d’Honra” Capitulo I
O 2010, foi o 1.º ano do 4.º mandato consecutivo
de Luís Filipe Menezes, à frente dos destinos do
Município de Gaia, na qualidade de Líder que Gaia
mereceu - e, sempre, com maiorias absolutas…
E, infelizmente (por um lado), ou, felizmente (por
outro lado), aquele, é o último mandato, pela força
de uma "Lei", que, na minha opinião, considero-a de
"estúpida" e sem lógica, num país que se diz de
"Direito e Democrático", porquanto, impede que, um
bom, ou, até, ótimo Presidente, continue a sua Obra,
num certo e determinado território, com a validação
democrática das suas gentes, em Ato Eleitoral - uma
conquista do povo…
Fugindo ao tema em título - e, decerto, vou-me
perder com considerandos históricos, mas com a
promessa de voltar ao citado tema - aproveito a
oportunidade para recordar, aqui, uma frase, muito
oportuna, junto da antiga Alfândega do Porto,
aquando da abertura oficial da "Cimeira Ibero
americana", no início do século XXI, da era de
Fernando Gomes, quem, traiu os portuenses,
optando pela governação e quem, depois, levou o
"cartão vermelho", em 2001, pelos próprios
eleitores, contra o Rui Rio, que é o que poderá
acontecer, já, em 2013, com outros "traidores" do
(des) governo de Passos & C.ª…
Estou a falar, nada mais, nada menos, do "eterno"
Presidente de Cuba, mais conhecido pelo "El
Comandante" - Fidel Castro…
Foi, assim: - quando chegou e saiu do automóvel
que o transportava, um arsenal de jornalistas e
repórteres, logo o rodearam, até que, eis a pergunta
que se impunha: - "Quando é que Cuba se
transforma num país democrático"? De imediato, eis
a resposta do "El Comandante", em jeito de outra
pergunta: - "existe no planeta Terra algum país
verdadeiramente democrático?" e, continuou: - "Eu,
não conheço! Só se for em Marte!".
De facto - digo eu - teve toda a razão do mundo…
No continente americano? Na Ásia, em África? Ou,
até, na zona ocidental da Europa?
Basta ver o que se passa na chamada "União
Europeia", que, de "união", deixa muito a desejar,
nomeadamente, desde que passou a ser presidida
por um português, politicamente saído, por
interesses pessoais, da "ultra esquerda",
representada na nossa "Casa da Democracia", pela
extinta "UDP" de Acácio Barreiros, Major Tomé e,
entre outros, até se associar ao atual Bloco de
Esquerda, liderado, até ao momento, pelo Prof. Dr.
Francisco Louçã (o único que, no dia em que fui
assistir ao plenário da AR, trabalhou para merecer o
seu vencimento daquela manhã), sendo seu
sucessor, na coordenação, o médico - e excomunista destituído - João Semedo & C.ª.
Mas, voltando ao "nosso" "esquerdista" Barroso
- e tal como o "nosso" Guterres (e, também,
Sampaio, Borges, Constâncio e Freitas), este último,
que, ao contrário de Soares, chegou a ocupar a cadeira
da Presidência da Assembleia geral da EU, enquanto
o outro, apenas, foi deputado europeu - consideroos como sendo "desertores" e "traidores" do nosso
país e do seu povo, para olharem pelas suas
"vidinhas", como autênticos emigrantes, com "tachos"
garantidos… Barroso, com a agravante de mandar
para a "fogueira" o seu Vice de partido - Santana

Lopes - quem, por sua vez, foi vítima de um simples
autarca (também "esquerdista" do extinto MÊS e
que ganhou a Câmara da capital ao "malabarista"
Marcelo), quem acabou por chegar à PR,
derrotando o, então, ex. - PM, mas que, foi o que
mais tempo conseguiu agarrar-se ao "poder" (as
mesmas letras de "pôdre"), para, de seguida, deixar
o "seu" partido órfão e empurrar para a "fogueira" o
seu companheiro Fernando Nogueira, apoiado pelo
que, ainda um "jovem", foi vítima da sua célebre
frase: - "Elitista, sulista, q.b.", referindo-se a Barroso
e seus apoiantes da fação social-democrata,
considerados de "barões", Menezes, com a sua
persistência, chegou a Líder do PSD, derrotando,
à 2.ª tentativa, um dos tais "barões" - Mendes - a
quem o apelidou de um "líder frouxo"…
Mas, o que aconteceu, após meia dúzia de
meses? Menezes, bateu - e bem - com a porta e,
voltou àquela, onde é considerado como um
autêntico "Homem de Estado" - Gaia…
Como ia dizendo, o Sr. Silva, empurrou
Nogueira para uma derrota com o Eng. "desertor",
quem, por sua vez, deixou o país de "tanga" (há
dias assumido) e abandonou-o só porque não
aceitou a enorme derrota, nas Autárquicas de 2001
(facto que poderá bem possível de acontecer nas
próximas eleições de 2013)…
A seguir, é a vez de Barroso / Santana (com o
"manhoso" "Paulinho das Feiras"), tendo, estes,
proporcionado a liderança partidária e
governamental do ex-Secretário de Estado do
Ambiente de Guterres (este, fechou o "socialismo"
na tal gaveta, a sete chaves; o seguinte - Sócrates
- trancou-o, definitivamente), quem acabou por
transformar a "tanga" em "banca rota" e que, depois
da derrota com os "benjamins" Passos / Relvas
(amigos inseparáveis - vá lá saber-se porquê),
também resolveu emigrar para Paris, com os
"bolsos cheios" à custa do "coitadinho" povo
português, também culpado, porque, na hora da
verdade, lá vão, todos engravatados, contribuir,
com o seu voto, em favor dos mesmos (PS e
PSD, com ou sem o PP / CDS)… e, pergunta-se:
- Que partido é este, chamado PP / CDS, que só
tem a sede principal no largo do Caldas?
Aqui, ficam, alguns considerandos, sujeitos ao
contraditório… Venham eles… Até ao próximo
Capítulo…
José Duarte Amaral
latino_na_frente@hotmail.com
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O 25 de Abril
A casa de Portugal em Macau, talvez com um direcção composta por gente da
esquerda quer festejar o 25 de Abril enquanto que nós vamos cobrir de negro o
nosso aposento.
Nesse dia estava a ministrara as lições de inglês no IV ano do liceu de Cabinda
onde a maioria dos alunos eram cabindenses, com alguns angolanos e portugueses
da Metrópole. Nisto às 12 da manhã do dia 26, um contínuo chamou-me dizendo
que se encontrava um amigo que desejava falar comigo de urgência. Trata-se do
angolano Ferrão, todo, assustado a relatar o que devia saber da revolta do 25 de
Abril. Aconselhei-o a não sair de casa e era o que ia fazer, pois vivia numa pensão
residencial. Não tardou muito que a situação da Cabinda piorasse - a F.L.E.C.,
organização pela independência de Cabinda -revoltou-se e os seus simpatizantes,
numa doida euforia e desorganização, começaram a pilhar e incendiar as casas
onde habitavam os angolanos. As forças da ordem portuguesas tiveram de reagir,
havendo centenas de mortos espalhados pelas ruas. Fui imediatamente à residência
do Sr. Viriato Costa, meu conhecido do M.P.L.A., pois os seus filhos, o Zita e a
Gizela eram meus alunos e estavam a ser assaltados. Pedimos ao chefe da
F.L.E.C., por acaso um nosso antigo aluno que deixassem o Viriato em Paz.
Praticamente salvei-lhe a vida e os seus filhos embarcaram logo para Luanda.
O pior veio a seguir, depois de subjugada pelas tropas portuguesas, as tropas
do M.P.L.A. que se encontravam no mato e junto da fronteira da República
Democrática do Congo-Zaíre - entram com milhares de soldados, pela cidadela
conivente com os militares da esquerda portuguesa e predem o governador do
Distrito Coronel Terêncio Barata. A vida e a cidade normalizou-se, mas havia um
mal geral entre a população que não desejava a presença do M.P.L.A. No entanto
de Luanda vieram reforços das forças portuguesas que conseguiram libertar parte
da fronteira do Congo Brazaville. O Governador Themudo Barata demitiu-se e
retirou-se para Luanda. Uma vergonha, pois veio-se a saber que foi preso por um
grupo de oficiais portugueses que desertaram e passaram para o lado do M.P.L.A.,
um deles o Alferes Gomes da Silva que até agrediu o Governador por este se
recusar a colaborar com o M.P.LA. Só que o M.P.L.A. estacionou em Cabinda
10.000 homens bem armados retirando-se quando o Almirante Pereira Coutinho
tomou posse do Governo de Angola atuando em colaboração com o M.P.L.A.
Logo que se estabeleceu um novo governo pedi a exoneração do cargo de
professor de liceu e comecei a dar aulas particulares onde tinha alunos de todas a
ordem. Ora um dos alunos, o Amílcar pediu-me que retirasse da sala os retratos de
Salazar, do Marcelo Caetano e do Governador Silvino Marques, recusei dizendo
que os retratos não faziam mal a ninguém e que eu os respeitava.
O que assisti em Cabinda foi vergonhoso, o M.P.L.A. dava ordens e as ordens
eram prender e matar quem não seguisse as suas orientações políticas.
O meu dia fatídico chegou, o Diretor de "O Clarim' - de Macau - que enviou-me
um número intitulado: "Khanza - maior burla do Agostinho Neto o jornal foi aprendido
nos Correios e eu logo preso e enviado de imediato para o campo de trabalho
prisional de Luanda, em Viana.
Sabendo que se tratava de um doente - o Diretor do Campo -Sr. Cunha
mandou instalar-me numa casinha com duas angolanas para tratarem de mim,
lavagem de roupa e confecção de comida - mas eu era obrigado dar aulas desde
as 9 horas até às 13 e das 15 até às 17 horas. Pode dizer-se que fui bem tratado,
podendo sair aos fins de semana, passando os Sábados e Domingos em casa
dos novos alunos amigos já libertados da prisão.
Até que em 10 de Janeiro de 1977, o campo foi visitado pelo então Ministro
do Interior Kundi Pazama que não me vendo na formatura dos detidos, perguntou
a razão da minha ausência e face à resposta que lhe deram, quis saber porque
estava detido e os papéis da prisão. Não havia papéis, mas ordens verbais. Foi
falar comigo e expliquei-lhe a razão da prisão. O Ministro enfureceu-se gritando:
Este homem é solto e amanhã localizem uma família para o receber. Fui recebido
pela família daArmindo. Duarte que conhecemos em Cabinda e éramos amigos.
Dali veio uma ordem para trabalhas na Cruz Vermelha de Angola como fardamentos
de limpeza.
E claro que a minha vida mudou por completo.
Deixei a Cruz Vermelha de Angola onde exerci o cargo de tradutor de línguas
e fui .nomeado Prof. e tradutor de Inglês no Ministério do Interior de Angola. Com
boas garantias e segurança, mude para viver em Luanda onde trabalhei como
tradutor na conhecida firma portuguesa "Rocha Monteiro, Lda.". A vida corria bem
mas ao saber da casa, onde vivia, existiam retratos de Salazar e de Marcelo
Caetano que não podiam agradar a alguns angolanos e que foram informar o
Ministro da Segurança, General Fernando da Piedade Dias dos Santos que como
recebera da minha pessoa, lições de inglês, nada disse e não reagiu, apenas em
deixando recado de ter cuidado com as visitas. Mas a situação em Angola não
melhorava - a corrupção aumentava e quase todos viviam de esquemas. Só que
com a má situação e exaustação do excesso de trabalho faziam-me pensar em
voltar para Macau. E tudo aconteceu quando se deu uma reunião convocada pelo
Presidente da República entre todos os funcionários superiores no sentido de se
apurar certas acusações de corrupção das quais o Ministério do Interior foi alvo. O
Ministro do Interior Alexandre Rodrigues Kito é uma pessoa séria e o que estava
a ser alvo era uma calúnia irventada pelos seus inimigos. Resolvi abandonar a
reunião porque não tinha nada para acusar o citado Ministro que acabou por ser
exonerado. Não ficou outra alternativa do que pedir ao novo Ministro nomeação
que me desse por fim a nomeação do cargo de professor e que providenciasse o
meu retorno a Macau na alturp em Junho de 1985 quando se deu o esmagamento
da revolta.
José de Carvalho e Rego
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SISTEMA DE REFORMAS
DA SEGURANÇA SOCIAL (1)
UMA SOLUÇÃO PARA PORTUGAL (?)
UMA SOLUÇÃO PARA A EUROPA (?)
Introdução
Nos tempos actuais, praticamente todos os dias se tem ouvido falar dum
novo paradigma social:
As pessoas vivem mais tempo, morrem muito mais tarde do que acontecia
há poucas décadas atrás, com evolução significativa na esperança média de
vida que apenas em 100 anos, no mundo ocidental, passou de 45 anos para
cerca de 80 anos, no novo século XXI em que vivemos. Este facto constitui uma
nova esperança de vitalidade ou um novo drama social? Este facto é uma
alegria para a toda a humanidade ou é um desespero para a sustentabilidade
do sistema de segurança social, vulgo reformas dos mais velhos?
São os adultos mais jovens que têm de sustentar o sistema, dizem muitos
economistas! Mas os reformados não passaram, dentro das regras e normas
sociais vigentes em cada país europeu, uma vida de trabalho fazendo legalmente
os seus descontos, eles e as suas entidades patronais, através de taxas sociais
estipuladas, para mais tarde, na chamada terceira idade usufruírem, dentro da
sua expectativa, da justa e esperada reforma? Sim é verdade, mas acontece
que vivendo mais tempo, com a contínua evolução da medicina e da ciência em
geral, o sistema corre sérios riscos de não ser sustentável, continuando-se a
pagar reformas cada vez mais prolongadas no tempo de vida dos reformados
que têm por sua vez de sobreviver condignamente.
A agravar este problema, acontece em simultâneo, que a taxa de natalidade
em quase todos os países europeus é cada vez mais baixa!
Desta forma como haverá no futuro indivíduos mais novos em número
suficiente para poderem pagar as reformas dos mais velhos? Estaremos perante
um "beco sem saída" e com conflitos de gerações inevitáveis?
Irão as reformas acabar no futuro e quem quiser que se governe por si
mesmo, ao acaso das suas preventivas poupanças individuais, assegurando
como puderem o seu futuro, até morrerem?
Irão os novos governantes dos diferentes estados europeus demitir-se
desta nobre missão social?
Irá a Europa entrar em colapso social neste domínio de solidariedade?
Haverá alguma solução à vista?
Cremos que pode e deverá haver.
Este texto, gentilmente autorizado pela direção editorial do Jornal Notícias
de Gaia, a quem muito agradecemos, pretende apresentar-se como uma
proposta de possível solução para o sistema de reformas da segurança social
que nos parece credível e sustentável, utilizando esta palavra "mágica",
sustentável, que os grandes especialistas económicos e financeiros tanto gostam
de utilizar nos seus discursos.
O leitor terá assim oportunidade de seguir em próximos números deste
Jornal, a sequência lógica e argumentativa desta proposta que iremos apresentar.
Convidamos os leitores a seguirem um raciocínio científico de evolução
biopsicossocial e alguma imaginação e criatividade, sempre tão necessárias,
mesmo nas grandes teorias financeiras e económicas, muito mais em temas
sociais.
Acreditamos num novo Paradigma, numa nova proposta sócio-profissional,
utilizando conhecimentos da Psicologia actual.
Venham connosco.
Não utilizaremos ideias complexas, pois gostamos mais de ideias simples,
normalmente mais eficazes, até pela maior evidência de compreensão imediata.
Aceitem o convite sem qualquer compromisso prévio, a não ser a vossa
qualidade de seres humanos inteligentes e criativos. Nada mais.

Eduardo Silva Pinto
Licenciado em Psicologia
Consultor de Negócios
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