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QUEIMA DE BONECO DE 2,5 METROS REAVIVA TRADIÇÃO

Em breves linhas...

‘Queima do Judas’
animou a Afurada

F1 de motonáutica
de regresso a Gaia

Festejos dos 91 anos
animam bombeiros

BARCOS. Os barcos da
Fórmula 1 (F1) da motonáutica voltarão a acelerar no rio Douro entre as
ribeiras do Porto e de Gaia
no próximo verão. A prova
atraiu mais de 200 mil pessoas no ano passado.
É o regresso dos motores
com 400 cavalos destravados a voar sobre o Douro,
entre a ponte de Luís I e a
Alfândega, depois da estreia em 2015. Os municípios do Porto e de Gaia
garantem o retorno da
prova do Campeonato
Mundial de F1 da Motonáutica, que, até 2011, se
realizou em Portimão.

AGUDA. Os Bombeiros
Voluntários da Aguda
comemoram hoje o seu 91º
aniversário com a presença
da secretária de Estado Adjunta e da Administração
Interna, Isabel Oneto.
A cerimónia começa às 15h
com a formatura geral, a
que se segue a receção das
entidades e convidados, a
bênção e inauguração de
uma viatura e, por fim,a
sessão solene.
“Estes 91 anos significam
mais um ano com muitas
dificuldades, mas com
bons resultados, por isso,
esperemos continuar pelos
menos mais 91”, referiu
Manuel Guedes, presidente
da direção.

Uma tradição recuperada e que atraiu à Afurada centenas de pessoas para verem a ‘Queima do Judas’
CARLA MARQUES

A Associação de Pais da Afurada de
Baixo, organizou no passado sábado
a ‘Queima do Judas’, uma tradição
antiga da Afurada, que tem sido
agora recuperada por esta associação. “Trata-se de um evento que
uma família da Afurada promoveu
durante vários anos, no entanto,
com o falecimento de um dos organizadores, a iniciativa deixou de se
realizar”, explicou Laura Gomes,
presidente da Associação de Pais,
satisfeita por “há quatro anos a Associação de Pais da Escola EB1 / JI
Afurada de Baixo ter retomado a organização do evento, contando com
o apoio da escola e dos alunos”. Se é
certo que a comunidade escolar aderiu em massa à iniciativa, também é
verdade que “a população tem aju-

dado a organizar e aparece em força.
Aliás, têm-nos dado os parabéns
pelo que temos feito e pedem que
não paremos”, realçou o elemento da
organização.

UM EVENTO QUE
CHEGOU PARA FICAR
A ‘Queima do Judas’ parece, assim, ter
chegado para ficar. Uma queima que
envolve um boneco com uma armadura
de ferro com cerca de 2,5 metros. O boneco, que esteve exposto no CIPA
(Centro Interpretativo do Património
da Afurada) até ao passado sábado, circulou pelas ruas da Afurada de Baixo,
num carro de mão, acompanhado por
numerosas pessoas que cantavam a
música dos Judas. “Apesar do mau
tempo as pessoas marcaram presença”,
disse Laura Gomes, lembrando que
“para darmos maior impacto fazemos
velas com uma cruz que damos aos
moradores que as colocam acesas nas
ruas por onde passa. Depois o boneco é
queimado no largo do monumento ao
pescador, onde se canta a música e decorre uma sessão de fogo de artifício”.

Candal Park celebrou 27 anos de sucesso
O Candal Park – Centro de
Negócios e Empresas celebrou, na passada segunda-feira, o 27º aniversário. A
data foi assinalada com
uma cerimónia no parque
empresarial, a qual serviu
igualmente para festejar os
97 anos da criação da Empresa Electro-Cerâmica,
contando com a presença
de Joana Melo, finalista do
‘The Voice Portugal’, e outros convidados especiais
de mais de 170 empresas
residentes. A ‘O Gaiense’, a
diretora da empresa Candal
Park, Elizabete Ruge, disse

Com uma história de mais de 50 anos, os atuais proprietários
do Quiosque Santo Ovídio estão neste espaço há 17 anos.
Bruna Amaral referiu que “‘O Gaiense’ tem clientes certos e
outros que procuram o jornal de acordo com algumas reportagens que chamam a atenção. Acho importante que haja
um jornal que fala com pormenor das coisas de Gaia”, alertou,
afirmando que isso pode combater “alguma crise que tem
afetado a venda de jornais”.

Em destaque...

“

Estamos
perante um
julgamento político,
na nossa opinião e
assim sendo, a
sentença será
política também”.

que “temos vindo ao longo
destes anos a recuperar e a
construir novos edifícios. O
nosso objetivo é continuar
assim e, para 2016, está
prevista a construção de 30
novos espaços e mais projetos. É um centro empresarial de referência e um
dos primeiros no distrito”,
lembrou a executiva.
MAIS VALIAS SÃO AS
SINERGIAS CRIADAS
Tendo em conta que “as
mais valias são as sinergias
que se podem criar entre as
empresas”, Elizabete Ruge

O Quiosque da semana é de Santo Ovídio

Luaty Beirão
in Rádio Renascença sobre
julgamento em Angola

Seja você
o nosso
repórter
Se:
-assistiu a algum evento;
-foi testemunha de um acidente ou acontecimento;
-tirou uma foto original;
-sabe de alguma situação que
pode ser notícia

A equipa da empresa brindou ao sucesso para o futuro

olha para o futuro com boas
perspetivas: “Há novos
projetos, que vão culminar
num grande evento daqui a

três anos, quando celebramos 100 anos de existência
da empresa e 30 do parque
empresarial”, concluiu.
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