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Há menos 4800 desempregados
em Gondomar
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Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário

Rosa, o Metro do Porto vai continuar
a não cobrir amplas zonas da cidade,
como toda a zona da Avenida da Boavista ou da Foz do Douro, sendo que
a rede de Metro do Porto continua a
ser um “metrinho”, pois dentro da cidade o cliente dispõe apenas de duas
linhas transversais fortes. Fora da cidade, tirando poucos quilómetros em
Matosinhos e outros na Maia, o Metro
do Porto limitou-se a ocupar os carris
de comboios que até iam funcionando
e o centro de avenidas, como em Vila
Nova de Gaia e Matosinhos.
Ou seja, os líderes regionais do Norte congratulam-se com estes escassos
novos 290 milhões e ficam aparentemente contentes com mais uma linha
de Metro e uma extensão em Gaia,
num total de apenas cinco estações
novas.
Os eleitores devem exigir dos seus eleitos que façam pressão forte para alterar este estado de coisas. Por um lado,
para que estes 290 milhões sejam mais
bem gastos. Por outro lado, para que o
metro chegue ao centro de Gondomar,
a única sede de conselho que está junto
ao Porto mas que não tem ligação direta ao Metro.
E os eleitos locais têm a obrigação de
lutar pela melhoria destas soluções. ■
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Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org
Foto DR

Caros leitores,
Precisamos de trazer o metro para
Gondomar. Dizem alguns que a recente decisão do Governo de prolongar as
linhas no Porto e em Vila Nova de Gaia
não prejudica Gondomar, pois é importante para os gondomarenses que a rede
de metro cubra eficazmente o território
e que seja rentável e sustentável.
Esta opção demonstra a política clara
deste Governo de apostar nessas cidades e preterir Gondomar. O Governo,
ao limitar o investimento no metro a
290 milhões de euros, está a demonstrar as suas opções.
Esta opção não é feita tendo em conta
o interesse estratégico do país ou da
região, mas é uma opção pelo que é fácil e pelo que pode ajudar os autarcas
no poder a serem reeleitos.
Na minha opinião, a nova linha no
Porto é praticamente inútil, pois ao
ligar por uma segunda linha o que
já está ligado (Casa da Musica a São
Bento), sem passar junto do rio Douro e acrescentando apenas as estações
de Galiza - que já é servida pela Casa
da Música - e do Hospital de Santo
António - única mais valia séria desta opção -, esta linha não vai ser uma
aposta que melhore substancialmente
a rede na cidade. Com esta nova linha

A Junta de Rio Tinto assinalou a
efeméride da Revolta de 31 de janeiro de 1891 com a oferta de um
marcador de livros alusivo à data. A
iniciativa tem caráter inédito.

O árbitro José Moreira encontrou
três caixas de vinho e um envelope
com notas no valor de 150 euros
no balneário do Gens Sport Clube,
antes do jogo entre essa equipa e o
ARC São Lourenço do Douro. O
caso foi denunciado e está a ser investigado pelo Ministério Público.

Como potenciar a Capital do Desporto?
BISTURI
Já não deve haver nenhum
gondomarense que não saiba
que Gondomar é, durante este
ano, a Cidade Europeia do Desporto.
Isto porque, em boa hora, o executivo municipal decidiu dar
visibilidade a este galardão assinalando a iniciativa com um
logo próprio, colocado estrategicamente por todo o concelho, sobretudo nas rotundas
de maior movimentação de
tráfego.
Uma boa e louvável decisão,
que merece ser relevada. Não
apenas pelo seu efeito informativo, mas também, diga-se,
pelo próprio sentido estético
da peça de arte que assinala
este facto. Mas não basta dar
a conhecer aos nativos ou passantes o honroso galardão internacional. É preciso potenciar o conjunto de iniciativas
que vêm agregadas a este título, de forma a dar visibilidade
interna e externa ao nosso
concelho.
Do calendário fazem parte

muitas dezenas de provas, das
quais um bom número mobilizam e atraem centenas de atletas e milhares de visitantes.
Logo, estamos perante um pódio único, onde, pela primeira
vez, há condições para colocar
Gondomar no mapa nacional
e nas rotas do desporto e do
turismo internacionais.
Tanto quanto é conhecido, o
trabalho de programação e
organização dos eventos tem
merecido, até ao momento, o
aplauso generalizado de todos quantos, direta ou indiretamente, estão envolvidos
nesta gigantesca iniciativa.
Urge, pois, não desperdiçar as
oportunidades que, por arrastamento, podem ou vão surgir.
Ora, a cidade do Porto acaba
de ser eleita, pela terceira
vez, como “Melhor Destino
Turístico Europeu 2017”. Por
si só, esta eleição será um
forte catalisador para mais um
ano de recordes turísticos do
norte em geral e do Porto em
especial.

A maioria destes visitantes entra pelo aeroporto Francisco
Sá Carneiro. Assim sendo,
deve a Câmara de Gondomar
tirar partido desta vantagem
competitiva, levando a efeito
ações de promoção do concelho junto dos turistas que
ali aterram, e que até podem
não ter a intenção de visitar
Gondomar, ou simplesmente
desconhecerem que a Cidade
Europeia do Desporto é uma
cidade fronteiriça do Porto.
A isto se chama sentido de
oportunidade, visão estratégica, e versatilidade para aceitar desafios críticos e mais ou
menos inesperados, como foi
esta terceira eleição do Porto
“Melhor Destino Turístico”.
Se, quando for feito o balanço
de “Gondomar - Cidade Europeia do Desporto 2017” os resultados não confirmarem os
objetivos esperados, que pelo
menos ninguém fique com a
sensação de que o trabalho de
casa poderia ter sido mais bem
feito… ■

PUB

PUB

4 VIVACIDADE FEVEREIRO 2017

Breves
1ª Canta Tunas na Triana

O Multiusos de Gondomar acolheu a 2ª Gala Laços Solidários,
iniciativa promovida pela Associação Social de Silveirinhos, no
dia 10 de fevereiro. O evento solidário teve casa cheia.

A Associação Folclórica Cantarinhas da Triana
organizou, no dia 28 de janeiro, a 1ª Canta Tunas. O evento contou com a Tuna Masculina da
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e a Tuna Feminina da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Foto DR

Laços Solidários no Multiusos de Gondomar

2ª Mostra do Projeto Tum Tum Tum
Foto DR

No dia 21 de janeiro, o Auditório Municipal de Gondomar acolheu a 2ª Mostra do Projeto Tum Tum
Tum, promovido pelo Centro Social de Soutelo. A
iniciativa reuniu os grupos de Rio Tinto, Areosa,
Bonfim, Casa da Juventude de Matosinhos, Escola
Óscar Lopes e o conjunto Xilobaldes.

Campeonato nacional do remo indoor
Foto DR

O Multiusos de Gondomar recebeu a
29 de janeiro o Campeonato Nacional
de Remo Indoor. A prova juntou mais
de 500 atletas inscritos no campeonato
nacional e Open de Portugal.

Foto DR

A banda portuense Os Azeitonas vai atuar no Auditório Municipal de Gondomar a 25 de fevereiro.
O concerto está marcado para as 21h45 e o ingresso custa 15 euros. O espetáculo é promovido pelo
Município de Gondomar e Federação das Coletividades de Gondomar.

Henrique Calisto no Ataense

Abertas candidaturas para
Expo Gondomar 2017
Estão em marcha as candidaturas para a Expo
Gondomar 2017. O evento, organizado pelo
Município de Gondomar, está a recrutar candidaturas até ao dia 17 de fevereiro. A Expo Gondomar 2017 vai realizar-se entre os dias 25 e 28
de maio, no Multiusos de Gondomar.
A Associação Animais da Quinta vai promover
um Desfile de Carnaval Animal, no dia 25 de fevereiro, no CEA Quinta do Passal. A receção está
prevista para as 14h e o desfile terá início uma
hora depois. O custo de inscrição é de 2,5 euros.

PCP Gondomar comemora
Revolução de Outubro

Foto DR

A organização de freguesia de São Cosme do Partido Comunista Português está a promover um
ciclo de cinema para comemorar o 100.º aniversário da Revolução de Outubro. O filme “Outubro” será o próximo a ser exibido, no dia 24 de
fevereiro, no Centro de Trabalho de São Cosme.

Flora e Fauna Fóssil
de São Pedro da Cova

Beatriz Guimarães é campeã do Norte
Foto DR

Beatriz Guimarães, atleta da Luz e
Vida Gondomarense, é campeã do
Norte. A desportista sagrou-se vencedora no Campeonato do Norte
de Corta-mato, em Felgueiras, a 4
de fevereiro.

“Pôr-do-sol” musical na APPC
Foto DR

A iniciativa “Villa ao Pôr-do-Sol”
regressou à Associação do Porto de
Paralisia Cerebral (APPC), no dia
11 de fevereiro. O evento dinamizado na “Villa Urbana” de Valbom
contou com um concerto da “ACM
Band”.

No dia 28 de janeiro, realizou-se a palestra “Flora e Fauna Fóssil da Bacia Carbonífera do Douro”, no Museu Mineiro de São Pedro da Cova. A
iniciativa dinamizada pelo paleontólogo Pedro
Correia apresentou fósseis de novas espécies
descobertas na freguesia mineira.

40.º Congresso APTN
A Associação Portuguesa de Técnicos de Natação
vai organizar o seu 40.º congresso nos dias 29 e
30 de abril, no Multiusos de Gondomar. O evento
contará com formação creditada pelo IPDJ.

Taekwondo na Casa
da Juventude de Gondomar

Ilídio Bernardo e Ricardo Niz, da Associação de
Taekwondo ABC de Rio Tinto, estiveram na Casa
da Juventude de Gondomar, no dia 23 de janeiro.
Os atletas falaram sobre artes marciais e promoveram uma demonstração de Taekwondo.

Paulo Ferreira lança campanha de crowdfunding
Foto DR

Paulo Ferreira, fotógrafo gondomarense, lançou uma nova campanha de crowdfunding
que visa financiar uma expedição à Patagónia, onde será desenvolvido o seu próximo
trabalho documental. A campanha de recolha de fundos está disponível online e dura
até 31 de março.

No dia 18 de fevereiro, pelas 16h, realiza-se o II Encontro Internacional de Coros Juvenis de Rio Tinto,
no Auditório da Escola Secundária de Rio Tinto. A
iniciativa é organizada pelo Orfeão de Rio Tinto.

Desfile de Carnaval Animal

Os Azeitonas atuam no Auditório Municipal

Henrique Calisto, treinador de futebol, passou
pelo salão nobre do CR Ataense. A conferência
promovida pelo clube realizou-se no dia 10 de
fevereiro e abordou temas como: organização
do clube, formação, princípios e modelos de
jogo.

2.º Encontro Internacional
de Coros Juvenis

Zeca Afonso recordado
na Mó

A Associação Recreativa Desportiva e Cultural
da Mó vai promover um espetáculo musical em
homenagem a Zeca Afonso. O espetáculo de Joaquim Moreira e Leonel Vicente terá lugar a 18 de
fevereiro, às 21h30, na sede da coletividade.

“Eixo + Habitação” aprova
mais de 300 candidaturas

O Município de Gondomar publicou as listagens
com as 314 candidaturas aprovadas ao “Eixo +
Habitação”, medida inserida no “Programa Social +”. O “Eixo + Habitação” atribui apoio para
pagamento de renda ou crédito à habitação, por
um período máximo de seis meses, aos agregados familiares carenciados.

Arte contemporânea
na Casa Branca de Gramido

A Casa Branca de Gramido tem patente uma exposição coletiva de arte contemporânea. A mostra da curadoria de Agostinho Santos conta com
obras de Zulmiro de Carvalho, Gérard Morla,
João Pedro Coutinho, José Augusto Castro, entre outros autores. Até 26 de fevereiro é possível
visitar a exposição.

“Que nome te darei austera
imagem?”
A exposição “Que nome te darei austera imagem?”, de Hélder Mendes, estará patente no Auditório Municipal de Gondomar até ao dia 11 de
março. A mostra reúne trabalhos de pintura e
escultura do autor.

“Ocean Action Gondomar”

Até 19 de maio, o CEA Quinta do Passal promove o concurso “Ocean Action Gondomar –
Poluição dos rios e oceanos por plástico”, nas escolas do concelho. A iniciativa visa sensibilizar a
população para os problemas de acumulação de
resíduos de plástico no oceano e a necessidade
da adoção de comportamentos ambientalmente
responsáveis.

Orquestra Portuguesa
de Guitarras e Bandolins
iniciou temporada regular

A temporada regular de concerto da Orquestra
Portuguesa de Guitarras e Bandolins teve início
a 5 de fevereiro, na Igreja dos Capuchinhos de
Gondomar. O projeto sediado em Rio Tinto
anunciará brevemente os próximos concertos.

Duarte Caldeira
no Clube Gondomarense
Duarte Caldeira, presidente do conselho diretivo do Centro de Estudos e Intervenção em
Proteção Civil, será o próximo convidado do
Clube Gondomarense. A palestra dedicada ao
tema “Proteção Civil: um direito de cidadania”
realiza-se no dia 17 de fevereiro, às 21h30.

Gestão em cuidados
de saúde no Hospital-Escola

No dia 10 de março, pelas 8h30, terá lugar o Seminário Gestão em Cuidados de Saúde, subordinado ao tema “Ganhos em Saúde”. A formação
realiza-se no auditório do Hospital-Escola.

3.º Torneio 5D’Ouro

No dia 4 de março, entre as 9h e as 18h30, o
Multiusos de Gondomar recebe o 3.º Torneio
5D’Ouro. A prova integrada no programa “Gondomar – Cidade Europeia do Desporto 2017”
contará com 16 clubes, 28 equipas e 60 jogos de
basquetebol.

PUB
PUB

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE GONDOMAR

apoio@acigondomar.pt
Tel.: 22 483 00 89

6 VIVACIDADE FEVEREIRO 2017

Sociedade

Sável e Lampreia em destaque
até março
Foto Arquivo Vivacidade

Receitas do Arroz de Lampreia
e do Sável Frito:
Arroz de Lampreia:
Ingredientes: lampreia, vinho maduro tinto, alho, louro, salsa, sal, cravinho e pimenta,
cebola, azeite e arroz.
Confeção: amanha-se a lampreia e faz-se uma vinha de alho com o sangue, o vinho
maduro tinto, o alho, a salsa e o louro. Tempera-se com sal, pimenta e cravinho. Levase um tacho ao lume com o azeite e a cebola picada. Deixa-se alourar um pouco e
junta-se a lampreia com o molho (previamente coado), deixa-se cozinhar um pouco e
acrescenta-se o arroz. Retificam-se os temperos e deixa-se cozer cerca de 15 minutos.
Serve-se imediatamente.
Foto DR

Entre os dias 17 de fevereiro e 19
de março realiza-se a 26ª Festa
do Sável e da Lampreia, iniciativa do Município de Gondomar. O Concurso de Lampreia
à Bordalesa e Sável Frito e o
Fim de Semana Gastronómico
são os destaques desta edição.
Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

Fim de Semana
Gastronómico terá
música ao vivo
17 de fevereiro – Duo Joana Estrela e
Paulo Barros;
18 de fevereiro (almoço) – Tozé Ribeiro;
18 de fevereiro (jantar) – Carolina Pessoa e Nuno Sérgio;
19 de fevereiro – Quatro Claves;

Sável Frito:
Este prato de peixe é uma receita da cozinha tradicional portuguesa, mais concretamente de Gondomar, o sável é um peixe do mar , que escolhe as águas dos rios para
se reproduzir. A tradição de confecionar este peixe ainda se mantém muito viva em
Gondomar
Ingredientes: sável em posta finas, sal e azeite.
Confeção: cortar o sável em postas finas, temperar com sal a gosto e fritar em azeite.
Sugestão para acompanhamento: além da açorda de mílharas, que é o acompanhamento mais comum, o sável frito também pode ser servido com arroz branco ou batata
cozida e salada.
Foto DR

O Sável e a Lampreia estão de volta aos
restaurantes do concelho. Entre fevereiro e
março, a Câmara Municipal de Gondomar
vai promover a 26ª Festa do Sável e da Lampreia.
A iniciativa prevê também a realização do

Concurso de Lampreia à Bordalesa e Sável
Frito, do 13.º Fim de Semana Gastronómico, entre 17 e 19 de fevereiro, na Casa Branca de Gramido, e de um workshop de filigrana com artesãos do concelho, nos dias
18 e 19 de fevereiro.
Nesta edição do 13.º Fim de Semana Gastronómico, o arroz de lampreia, a lampreia
à bordalesa, o sável frito e a açorda de mílharas ficarãow a cargo dos restaurantes
Quinta do Liboso, Cantinho das Manas e
Choupal dos Melros. O evento será inaugurado no dia 17 de fevereiro, pelas 18h, e terá
entrada gratuita.
Por sua vez, o Concurso de Lampreia à
Bordalesa e Sável Frito terá lugar no dia 22
de fevereiro. Às 12h realiza-se a prova cega
e às 17h está prevista a entrega de prémios,
no CEA Quinta do Passal. O Chef Hélio
Loureiro fará, uma vez mais, parte do júri.
“Queremos ligar esta iniciativa a Valbom
para reforçarmos a proximidade desta população ao rio Douro, que é a fonte de abastecimento destas espécies. Desta forma,
conseguimos garantir toda a cadeia, desde
a captura até ao prato”, afirma Carlos Brás,
vereador do Desenvolvimento Económico
e Empreendedorismo.
A 26ª Festa do Sável e da Lampreia contará
com a participação de 24 restaurantes do
concelho. ■
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Festas a São Brás:
procissão não saiu à rua
Foto PSF

Entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, Baguim do Monte acolheu as festividades em honra
de São Brás. Este ano, o mau
tempo impediu a saída da procissão às ruas da freguesia.
Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

As Festas a São Brás tiveram início a 29 de
janeiro com a tradicional cerimónia de entronização dos novos confrades da irmandade gastronómica de Baguim.
No dia 3 de fevereiro atuou a Banda Musical de Baltar. O concerto antecedeu a tradicional missa solene com sermão em honra
de São Brás. Nesse dia a realização da tradicional Majestosa Procissão foi cancelada
devido ao mau tempo.
A 4 de fevereiro apresentou-se em palco o
grupo musical “Elite Band”, o mais recente
projeto de Paulo Araújo. O espetáculo final
ficou a cargo do músico Marante.
No dia 5 de fevereiro, atuaram os ranchos
folclóricos de Gens e “As Farrapeirinhas” de
Baguim do Monte.
A programação das Festas a São Brás é
organizada pela Confraria Gastronómica
“Rojões e Papas de Sarrabulho” de Baguim
do Monte, Cooperativa Cultural “Arco do
Bojo” e Confraria do Sagrado Coração de
Maria e São Brás.
As festividades contam com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar, Lipor, Junta
de Freguesia de Baguim do Monte, Junta de
Freguesia de Rio Tinto e Artame.

No dia 29 de janeiro, realizou-se a cerimónia de entronização dos novos confrades da
Confraria Gastronómica “Rojões e Papas
de Sarrabulho” de Baguim do Monte.
Assim, foram entronizados Miguel Almeida (diretor do Vivacidade), Carlota
Teixeira (psicóloga clínica), Deocleciano
Carvalho (técnico de vendas), Manuel
Gandara (poeta), Graça Vieira (advogada),
Armando Silva (empresário), Carlos Brás
(vereador da Câmara de Gondomar), Luís
Filipe Araújo (vice-presidente da Câmara
de Gondomar), Rui Quelhas (vereador da
Câmara de Gondomar), Carla Vale (diretora do Centro de Emprego de Gondomar) e
Joaquim Viana (presidente do Centro Social da Lomba).

Confraria Gastronómica de Baguim
do Monte tem 11 novos confrades e
confreiras

Favo de Mel e Café Lareira premiados no
Concurso Gastronómico
O 18.º Concurso Gastronómico Rojões e

Papas de Sarrabulho premiou [ver caixa]
os estabelecimentos Favo de Mel (Rojões)
e Café Lareira (Papas de Sarrabulho), após
reunião do júri, no dia 3 de fevereiro, no
Largo de São Brás. A entrega de prémios
teve lugar a 5 de fevereiro, na Junta de Freguesia de Baguim do Monte.
Ao Vivacidade, António Mendes, proprietário do Favo de Mel, destaca a importância da distinção que “destaca o trabalho
realizado durante o ano”, referindo-se à
confecção dos Rojões à moda de Baguim
do Monte.
Por sua vez, Óscar Alves, responsável do
Café Lareira, sublinhou a “aposta na qualidade das carnes e da farinha” das Papas de
Sarrabulho.
O Concurso Gastronómico de Baguim do
Monte é organizado pela Cooperativa Cultural “Arco do Bojo”. Esta edição contou
com a participação de 17 restaurantes. ■
Foto PSF

Foto PSF

> Júris do Concurso Gastronómico

> Confraria Gastronómica de Baguim

Classificações
18.º Concurso
Gastronómico Rojões e
Papas de Sarrabulho 2017:
Papas de Sarrabulho:
1.º - Café Lareira
2.º - Favo de Mel
3.º - Estrelas de Baguim

Rojões:
1.º - Favo de Mel
2.º - O Comilão
3.º - Divino Gosto

Prémio Combinado:
Café Snack Bar Favo de Mel
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POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Jornalista e Professor Universitário

Vida da geringonça
só depende do calendário
de António Costa

2 – Em todos estes casos houve sempre um denominador
comum: os partidos apoiantes da geringonça (PC, BE, e PV)
demarcaram-se do rumo daqueles “dossiers” e deixaram o PS
sozinho a defender o governo. Ou seja, a geringonça abanou,
tornou evidentes as suas fragilidades ideológicas e programáticas, mas, como era evidente, não caiu nem esteve perto disso.
O que permite dizer, com propriedade, que ela abana mas não
cai, a não ser que António Costa, num momento de inspiração
ou desespero, se queira descartar deste incongruente compromisso.
Alguns comentadores políticos têm vindo a defender que,
perante estes casos e outros que se avizinham, mais cedo ou
mais tarde António Costa ver-se-á obrigado a aligeirar a carga,
tentando diminuir os custos deste precário equilíbrio. Mas de
pronto também contrapõem que quem assumir a iniciativa de
desmontar a geringonça pagará a correspondente fatura, numas inevitáveis eleições antecipadas. E António Costa, que já
demonstrou à sociedade a sua intuição política, não é homem
para se precipitar ao primeiro impulso.

Pelo segundo ano consecutivo a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira venceu o Concurso
de Cultura Geral da RUTIS (Associação de Rede
de Universidades da Terceira Idade), tendo a
Universidade Sénior do Seixal e a Universidade
Sénior Rotary de Valongo ficado em segundo e
terceiro lugares, respetivamente.

A iniciativa, organizada pela Universidade da Grande Idade de Rio Tinto (UGIRT) e a RUTIS, contou
com a participação de 26 equipas provenientes de
vários pontos do país, num total de mais de 900 seniores, na prova intitulada “O saber não tem idade”.
“Esta iniciativa revelou, mais uma vez, que vale a
pena trabalhar com, pelos e ao lado dos seniores. A
partilha de saberes e afetos que se afirma no lema
destas Universidades de Terceira Idade esteve bem
evidente neste evento”, afirmou Maria José Guimarães, presidente da direção da UGIRT.
A 14ª edição do concurso, em 2018, vai realizar-se
na Universidade Sénior do Seixal. ■

António Capelo falou
sobre teatro
no Clube Gondomarense
O ator António Capelo deu, no dia
27 de janeiro, uma palestra subordinada ao tema “O teatro como percurso de vida”. A sessão foi promovida pelo Clube Gondomarense.

O ator, que estudou filosofia na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, recordou a sua formação
teatral, peças que ficaram na memória e participações
em séries televisivas, novelas e filmes, perante um salão nobre lotado.
A palestra ficou marcada pela interatividade com o
público que colocou perguntas ao convidado, tendo a
iniciativa contado com a moderação de Manuel Rosas,
O Clube Gondomarense recebeu o ator e encena- presidente da direção do Clube Gondomarense.
dor António Capelo no final do mês de janeiro. A A iniciativa contou também com o apoio da Câmara
palestra teve como tema principal “O teatro como Municipal de Gondomar e da União de Freguesias de
percurso de vida”.
Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim.
Foto PSF

3 – Ora, as sondagens que mensalmente vão sendo publicadas
por diversos órgãos de comunicação social têm confirmado
uma sustentada subida das intenções de voto no Partido Socialista, e a correspondente quebra do Partido Social Democrata. Em todas os estudos conhecidos, o PS sozinho terá mais
votos que PSD e CDS em conjunto, sendo que algumas destas
pesquisas colocam os socialistas no limiar da maioria absoluta,
ficando os social-democratas abaixo da fasquia psicológica dos
trinta por cento.
Se estes resultados são dramáticos para o líder do PSD, são,
simultaneamente, uma tentação para o líder do PS. Quer isto
dizer que enquanto Passos Coelho parece cercado no seu labirinto, António Costa apenas parece preocupado com o momento em que poderá jogar o seu xeque-mate. Desiludam-se
os que acreditam que a alegada estabilidade política passa por
manter a geringonça até ao fim da legislatura. Em bom rigor,
a referida estabilidade pode estar apenas à mão de um jogo
tácito entre S. Bento e Belém. A chave está, apenas e só, nas
próximas autárquicas! ■

O 13.º Concurso de Cultura Geral
da RUTIS realizou-se a 26 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Foto PSF

1 – Os “dossiers” mais polémicos da política nacional neste início de ano têm constituído um desafio de risco para o governo
da geringonça. Para não ir mais longe basta focar-nos no processo de nomeação da nova administração da Caixa Geral de
Depósitos e sua recapitalização; no processo de venda do Novo
Banco; e no processo do aumento do salário mínimo e na falhada tentativa de redução da TSU. Nos três casos a geringonça
foi posta à prova, e os nervos saltaram para a flor da pele dos
diversos protagonistas, deixando o governo a soluçar…
No caso da CGD uma administração ficou pelo caminho antes
de aquecer o lugar, porque o governo assumiu compromissos,
que não podia cumprir, com o presidente da administração.
No processo de negociação do aumento do salário mínimo e
redução da TSU o governo assumiu compromissos, que não
podia cumprir, com os parceiros sociais; no “dossier” da venda
do Novo Banco o governo viu-se encurralado pelos candidatos à compra, sendo que não tinha condições para aceitar a
melhor proposta.

Concurso de Cultura Geral
regressou a Gondomar
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Mário Jorge Oliveira assume presidência
do CCD de Gondomar

Foto PSF

Os novos membros do CCD Gondomar
tomaram posse a 18 de janeiro para o
mandato do triénio 2017/2019. A cerimónia realizada no auditório da Biblioteca
Municipal de Gondomar empossou Mário
Jorge Oliveira no cargo de presidente da
direção da coletividade, após as eleições
realizadas no dia 20 de dezembro.
“Senti que as pessoas queriam que eu avançasse para a presidência e decidi apresentar candidatura. Foi eleita uma lista única,
mas entendo isso como uma unanimidade
em volta do nosso projeto”, afirma Mário
Jorge Oliveira.
Assim, a primeira novidade foi anunciada

Foto DR

Mário Jorge Oliveira é o novo
presidente da direção do Centro Cultural e Desportivo dos
Trabalhadores da Câmara
Municipal de Gondomar. A
tomada de posse realizou-se
no dia 18 de janeiro, no auditório da Biblioteca Municipal
de Gondomar.

> Mário José Oliveira junto à nova sede

Próximas atividades
do CCD de Gondomar:
21h, 3 de março – Conversas d’um
Caneco com Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, na Cantina Municipal;
20h30, 11 de março – Noite de Fados, na Cantina Municipal;
20h30, 22 de abril – Noite de Comédia, na Cantina Municipal;

por Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, que atribuiu
uma sede, em regime de comodato, num
edifício situado na Avenida General Humberto Delgado, em Fânzeres.
“Este foi um grande passo para a história
do CCD Gondomar, porque era um dos
nossos pedidos mais frequentes. A partir
do momento em que a sede for atribuída
vamos fazer uma intervenção de fundo no
edifício, dentro das nossas possibilidades
e com o apoio da autarquia”, refere o presidente do CCD Gondomar.
A nova direção está a proceder a uma
remodelação do site e da página de Facebook da coletividade, estando também
previstas novas iniciativas [ver caixa]
culturais e desportivas. “Vamos apostar
novamente no Torneio Solidário 24h,
no CCD Gondomar Urban Night Bike e
vamos lançar uma caminhada noturna
e um peddy paper noturno, ambas no
centro de S. Cosme”, adianta Mário Jorge
Oliveira.
O CCD Gondomar foi fundado em 1990
e tem cerca de 1800 sócios. Na cerimónia
de tomada de posse marcaram presença as
autarquias locais, entre outras coletividades do concelho. ■
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Posto de Controlo e Registo de Pescado
abriu nova temporada
O Posto de Controlo e Registo de Pescado de Valbom, em
Ribeira de Abade, abriu a 1 de
fevereiro a nova temporada de
pesca. O posto manter-se-á em
funcionamento até 30 de abril.

Pela terceira época consecutiva de pesca da
lampreia e do sável, o Posto de Controlo e
Registo de Pescado abriu nova temporada.
A estrutura resulta de uma parceria entre
pescadores, Câmara Municipal de Gondomar, Docapesca e Vianapesca. Assim, até
30 de abril os pescadores terão possibilidade de registar a sua atividade em Ribeira de
Abade, Valbom.
“A estatística demonstra que tem existido

um aumento dos números de registo das
capturas. Isto significa que os pescadores
estão a procurar cada vez mais este equipamento para registar o que pescam”, explica
Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento
Económico do Município de Gondomar.
Em 2016, entre fevereiro e abril, foram capturadas 3.227 lampreias, número que correspondeu, segundo dados da Vianapesca,
a mais de 34 mil euros.
De acordo com o Município de Gondomar,

nas primeiras horas de abertura do Posto
de Controlo e Registo de Pescado foram já
efetuados alguns registos, tendo-se apresentado em Ribeira de Abade, além de pescadores de Gondomar, artesãos de Arnelas
e de Avintes, Vila Nova de Gaia.
A infraestrutura possibilita ainda a hipótese dos restaurantes interessados inscreverem-se no Posto de Controlo e Registo de
Pescado de Valbom adquirindo o pescado
junto dos pescadores. ■
Foto PSF

Foto PSF
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Centro Social de Soutelo
promove Semana
da Parentalidade

Gondomar tem primeiro
centro de estudos
de robótica

De 21 a 24 de fevereiro, o Centro Social de Soutelo irá promover a Semana da Parentalidade. A iniciativa dedicada
à parentalidade irá discutir os
desafios para o futuro.

Gondomar tem desde o início
deste ano o primeiro Centro
de Estudos de Robótica e Tecnologia. O espaço prevê ministrar aulas de robótica, programação e desenvolvimento
de jogos.

Foto DR

Carla Silva e José Oliveira inauguraram, no
dia 14 de janeiro, o 4Botics - Centro de Estudos de Robótica e Tecnologia. O espaço pretende ser mais do que um centro de estudos
convencional beneficiando os alunos de estudo acompanhado ou aulas individuais para
realização de tarefas escolares quotidianas.
“Este projeto estava nos nossos planos e decidimos criar em Gondomar um conceito de
robótica educacional, voltado para as futuras
gerações. Sentimos que a robótica vai dar um
salto muito grande e somos pioneiros em
Portugal”, afirma José Oliveira, responsável
do Centro 4Botics.
O espaço situado junto à Igreja dos Capu-

chinhos, em Gondomar (S. Cosme), terá ao
dispor dos alunos - do 1.º ao 9.º ano escolar –,
aulas de robótica, programação e desenvolvimento de jogos.
“O nosso objetivo é preparar os alunos para
uma geração tecnologicamente culta”, acrescenta Carla Silva.
O projeto inovador na formação de crianças
e jovens conta ainda com uma parte lúdica,
um espaço gaming, onde poderão os alunos
poderão disfrutar de experiências de realidade virtual, após completarem os trabalhos de
casa. ■

Foto PSF

O Centro Social de Soutelo - equipa de RSI
e os projetos de intervenção comunitária “A
Escolha é Tua – E6G” e “Projet’Arte” – em
parceria com a Segurança Social, Câmara
Municipal de Gondomar, CPCJ de Gondomar, Junta de Freguesia de Rio Tinto, Escola Secundária de Rio Tinto e a Assistência a
Tuberculosos do Norte de Portugal vão dinamizar uma semana dedicada às questões
da parentalidade.
A iniciativa intitulada “Parentalidades: Vivências e Desafios” decorrerá de 21 a 24 de
fevereiro, no auditório da Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT) e no antigo Liceu
Martim Fernandes.
O evento visa formar técnicos com várias

ações destinadas aos agregados familiares
em acompanhamento e à comunidade em
geral. O encontro técnico vai realizar-se no
dia 21 de fevereiro, no auditório da ESRT,
e contará com a presença de Paulo Guerra, juiz desembargador, e de um grupo de
investigadoras do Grupo de Investigação e
Intervenção em Acolhimento e Adoção da
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, coordenado por Maria Barbosa-Ducharne.
O seminário terá início às 9h. ■
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Bombeiros de Gondomar promovem
congresso internacional de emergência
pré-hospitalar

“O Estado da Arte na Europa” é o lema do
1.º Congresso Internacional de Emergência
Pré-Hospitalar. O evento, promovido pelos Bombeiros Voluntários de Gondomar
(BVG), vai juntar voluntários e profissionais no Auditório Municipal de Gondomar.
A sessão de abertura está prevista para as
9h, sendo depois discutido o tema “As competências dos intervenientes no pré-hospitalar – realidades na Europa”, com intervenções de Carl Magnusson, Tina Ivanov,

Foto PSF

No dia 11 de março, vai realizar-se o 1.º Congresso Internacional de Emergência
Pré-Hospitalar, no Auditório
Municipal de Gondomar. A
iniciativa é organizada pelos Bombeiros Voluntários de
Gondomar.

SAMUR e Ricardo Duarte.
Segue-se uma abordagem a situações de
terrorismo, pelo Coronel Pimentel Furtado.
A sessão da manhã vai encerrar com uma
intervenção de Isabel Santos subordinada
ao tema “O dispositivo de socorro em eventos desportivos de alto risco”.

Conferências de Gondomar
convocam personalidades
de mérito
Um conjunto de cidadãos
gondomarenses associaram-se para a realização periódica das Conferências de Gondomar. A iniciativa pretende
trazer a Gondomar personalidades de mérito nacional.

“Vamos dar a conhecer diferentes conceitos de emergência pré-hospitalar”
Ao Vivacidade, Mário Branco, oficial
bombeiro de 2ª dos BVG, considera o 1.º
Congresso Internacional de Emergência
Pré-Hospitalar “um acontecimento de referência”.
“Vamos procurar cruzar a realidade portuguesa com outras realidades internacionais de emergência pré-hospitalar,
nomeadamente de Espanha, Suécia e Grã-Bretanha”, afirma o membro da organização.
Questionado pelo nosso jornal, o bombeiro voluntário assume que “um evento desta dimensão não deverá ser reproduzido
anualmente”. ■

Rio Tinto procura propostas
para Orçamento Participativo
A Junta de Rio Tinto lançou
o Orçamento Participativo
2017. A iniciativa prevê receber propostas da população
até ao dia 28 de fevereiro.
Está aberto o período de apresentação de
propostas ao Orçamento Participativo de
Rio Tinto 2017. Assim, até ao dia 28 de fevereiro os riotintenses poderão submeter
as suas ideias à Junta de Freguesia de Rio
Tinto, que dispõe de 10 mil euros para investir numa obra a ser escolhida pela população.
“Este ano decidimos encurtar os prazos da
iniciativa para conseguirmos maior ade-

são e envolvimento da comunidade no Orçamento Participativo (OP). A par disso,
queremos que a obra vencedora possa ser
realizada imediatamente após o prazo final
do OP”, afirma Nuno Fonseca, presidente
da Junta de Rio Tinto.
De acordo com o autarca, a iniciativa tem
“permitido priorizar algumas intervenções” em Rio Tinto.
O OP Rio Tinto 2017 desafia a população a
apresentar “um projeto a ser implementado
pela Junta de Freguesia de Rio Tinto”. A medida visa sobretudo intervenções em espaços
públicos que necessitem de requalificação.
A proclamação do projeto vencedor está
prevista para o dia 1 de junho, tendo a Junta de Rio Tinto que executar a obra até 31
de dezembro de 2017. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Foto DR

Gondomar terá um novo espaço de discussão do panorama nacional. O repto
foi lançado por um conjunto de cidadãos
gondomarenses que, em abaixo assinado, manifestaram a intenção de fundar as
Conferências de Gondomar, iniciativa que
procurará “contribuir para a afirmação de
presença e convicções (cidadania) e para a
reconquista permanente da confiança em
Portugal”.
A Comissão Executiva das Conferências de
Gondomar é composta por Agostinho Lemos, Amândio Couto, António Gonçalves
Pereira, António Santos, Daniel Vieira, José
Ângelo Pinto, Manuel Martins e Manuel
Rosas.
“O objetivo desta comissão executiva era
trazer a Gondomar personalidades de re-

ferência. Queremos organizar três a quatro
debates por ano, contando com oradores
que tragam novidade ao nosso concelho”,
explica Manuel Martins, promotor das
Conferências de Gondomar. A organização
ainda não definiu o primeiro convidado, no
entanto, “existem vários nomes em cima da
mesa”.
“As sessões terão entrada livre, porque não
está no nosso horizonte comercializar estas
iniciativas. Vamos procurar escolher temas
atuais, mas também não excluímos a hipótese de debater temas relacionados com o
nosso concelho”, conclui o membro da Comissão Executiva.
Refira-se que as iniciativas irão contar com o
apoio do centenário Clube Gondomarense. ■

Durante a tarde, será abordada a importância do “Apoio psicológico em ambiente
de crise”, por Sónia Cunha, e a “Investigação na emergência pré-hospitalar”, estando a sessão de encerramento prevista para
as 17h.
Refira-se que nos dias 9 e 10 de março,

vão ter lugar os cursos ITLS (International
Trauma Life Support) básico (para tripulantes de ambulância) e avançado (para
médicos e enfermeiros).
As inscrições estão abertas aos interessados.
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Centro Cultural de Rio Tinto acolhe
Casa do Voluntariado
A Câmara Municipal de Gondomar vai criar a Casa do Voluntariado, no Centro Cultural de Rio Tinto. O espaço será
inaugurado no dia 4 de março
e visa divulgar a ação do Banco Local de Voluntariado.

A fundadora da Escola de Voluntariado
considera “ótima” a mudança do projeto
para Gondomar – estava sediado em São
Mamede de Infesta –, “sobretudo, em ano
de Cidade Europeia do Desporto”.
O projeto inovador na área social procura capacitar as organizações e os voluntários através da formação. Os workshops
da Pista Mágica irão decorrer no Centro
Cultural de Rio Tinto e são abertos à comunidade. ■

> Cláudia Vieira, da Câmara de Gondomar

Foto PSF

Única escola de voluntariado do país tem
sede em Rio Tinto
A Pista Mágica – Escola de Voluntariado

está, desde outubro do ano passado, sediada
no Centro Cultural de Rio Tinto. O projeto
tem a missão de “educar para o exercício de
um voluntariado que resolve os problemas
das pessoas vulneráveis”.
“Queremos criar uma geração de voluntariado e começamos esse trabalho desde os
três anos de idade. O nosso objetivo é quebrar preconceitos e equívocos relacionados
com o voluntariado”, afirma Sónia Fernandes, mentora da Pista Mágica.
Foto PSF

Está prestes a ser fundada a Casa do Voluntariado de Gondomar. O espaço, que ficará
sediado no Centro Cultural de Rio Tinto,
vai dar forma ao Banco Local de Voluntariado (BLV) de Gondomar e funcionará em
paralelo com o projeto Pista Mágica – Escola de Voluntariado e o Geoclube – Associação Juvenil. A inauguração do espaço
está prevista para o início do próximo mês.
O Banco Local de Voluntariado (BLV) de
Gondomar, fundado em 2005, sofreu, em
novembro de 2016, a 1ª alteração de regula-

mento. A medida implementada pelo executivo do Município procurou “introduzir
alterações que vão de encontro às necessidades da estrutura”, segundo Cláudia Vieira, do Gabinete de Apoio à Presidência da
Câmara Municipal de Gondomar.
“O BLV estava pouco dinamizado. Queremos, por exemplo, que as empresas saibam
que podem dinamizar ações de voluntariado dentro dos seus recursos humanos”,
afirma a Adjunta para o Desenvolvimento
Social do Município de Gondomar.
O BLV de Gondomar tem, atualmente, 314
inscritos, tendo a Cidade Europeia do Desporto (CED) impulsionado um acréscimo
de 203 pessoas, que se inscreveram para
colaborar nas iniciativas da CED.
“A maior faixa de voluntários estão entre
os 16 e os 25 anos. O próximo desafio é repensar a capacidade de atrair o voluntário
sénior”, conclui Cláudia Vieira.

Sociedade

> Sónia Fernandes e Ana Azevedo, da Pista Mágica

Primeiro documento em português
foi escrito em Rio Tinto

O Centro de Linguística da Universidade
do Porto e a Fundação para a Ciência e
Tecnologia vão promover a apresentação
do primeiro documento datado escrito em
português.
A Notícia de Fiadores, de 1175, foi descoberta em 1999, na Torre do Tombo, pela
professora Ana Maria Martins, linguista
da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa. A investigadora descobriu o
texto que até agora se considera o mais
antigo documento em português junto do
espólio do Mosteiro de S. Cristóvão de Rio
Tinto, fundado por volta do ano 1000 e extinto em meados do século XVI.
“Mais do que linguístico, o interesse da
Notícia de Fiadores é histórico, por de-

Foto DR

No Dia Internacional da Língua Materna, 21 de fevereiro,
será apresentado na Escola
Secundária de Rio Tinto, o
primeiro documento escrito
em português. De acordo com
a professora catedrática Ana
Maria Martins, o texto terá
sido escrito no antigo Mosteiro
de S. Cristóvão de Rio Tinto.
monstrar que no século XII já se escrevia
em português e que a língua era usado
num tipo particular de textos. Como língua falada, o português tinha já alguns
séculos de existência no século XII”, afirma Ana Maria Martins, em entrevista ao
nosso jornal.
Para João Veloso, coordenador científico
do Centro de Linguística da Universidade
do Porto, “este documento tem uma importância muito grande”. “Permite-nos ter
um grau de certeza muito considerável de
que uma língua diferente do latim já era
utilizada no dia-a-dia nesta porção de território há quase 900 anos”, diz o linguista.
A conferência vai realizar-se no dia 21 de

fevereiro, pelas 21h, na Escola Secundária
de Rio Tinto. A iniciativa tem o apoio da
Junta de Freguesia de Rio Tinto e da Câmara Municipal de Gondomar.
Paio Soares Romeu terá escrito o documento
Em 1175, Paio Soares Romeu, nobre de
Paiva, veio registar um documento das
suas dívidas ao Mosteiro de S. Cristóvão
de Rio Tinto, mosteiro de monjas da Ordem de S. Bento.
O registo tem apenas três linhas [ver caixa] discriminando as dívidas de Paio Soares Romeu, escritas num pergaminho que
contém outros documentos. ■

Transcrição
do documento:
[Linha 1] Noticia fecit pelagio romeu de fiadores Stephano pelaiz. xxi. solidos lecton. xxi.
soldos pelai garcia. xxi. soldos. Gũdisaluo Menendici. xxi soldos
[Linha 2] Egeas anriquici xxxta soldos. petro
cõlaco. x. soldos. Gũdisaluo anriquici. xxxxta.
soldos Egeas Monííci. xxti. soldos [i l riscado]
Ihoane suarici. xxx.ta soldos
[Linha 3] Menendo garcia. xxti. soldos. petro
suarici. xxti. soldos Era Ma. CCa xiiitia Istos
fiadores atan. v. annos que se partia de isto
male que li avem:
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União de Freguesias inaugurou
posto de correios em Jovim
A União de Freguesias de
Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim e os CTT inauguraram, no dia 23 de janeiro, o
posto de correios da Junta de
Freguesia de Jovim.

“Este é mais um serviço prestado à nossa
população”
À margem da inauguração do posto de correios de Jovim, José António Macedo destacou a importância do mais recente serviço
da freguesia. “Este é mais um serviço prestado à nossa população, visto que também
já temos o Posto de Enfermagem, Posto
Médico e Espaço Internet nesta Junta. A
partir de hoje as empresas vão ter a possibilidade de não se deslocar tanto, porque
passam a poder tratar dos seus assuntos em
Jovim”, afirmou o autarca.
Segundo o presidente da União de Freguesias, será feito um reforço de vigilância que
prevê “maior permanência das autoridades
policiais neste edifício”. “Se estivermos pre-

venidos, as hipóteses de ocorrerem casos
negativos são menores”, referiu José António Macedo.
Por sua vez, Virgínia Paula, representante
dos CTT, considerou o posto de correios
“essencial para Jovim”. A reclamação da população jovinense reclamava aquele serviço
há anos, contudo, refere, “só agora foi possível avançar com a criação deste espaço”.
“Por motivos que me são alheios, ainda não
se tinha avançado com a criação do posto
de correios de Jovim. No entanto, achamos

que fazia sentido criar aqui um posto e, no
espaço de um mês, concretizamos a ideia.
Queremos que este seja um projeto de sucesso”, apontou Virgínia Paula.
Luís Filipe Araújo, vice-presidente do Município de Gondomar, mostrou-se também
agradado com o novo serviço de proximidade que considerou “ótimo para as populações”.
“Esta medida é muito positiva e sinaliza
uma aproximação às populações”, concluiu
o autarca. ■
Foto PSF

O posto de correios da freguesia de Jovim
está em funcionamento na Junta de Freguesia daquele território.
Assim, desde 23 de janeiro, os jovinenses
deixam de precisar de se deslocar a São
Cosme, Valbom ou à Foz de Sousa para tratar de assuntos relacionados com os CTT,
uma vez que passam a estar assegurados os
serviços de envio e levantamento de cartas registadas, compra de selos, envelopes
ou embalagens, envio de correspondência,
pagamento de faturas, receção de valores
(reformas, aposentações, subsídios, rendimento mínimo), pagamento de impostos
(IRS e IMI), pagamento de portagens e carregamento de telemóveis.

A cerimónia inaugural contou com as presenças de José António Macedo, presidente da União de Freguesias de Gondomar
(S. Cosme), Valbom e Jovim, e Luís Filipe
Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gondomar, entre outras individualidades.

Daniela Gandra:
“Faz-me feliz saber que posso ter impacto
na vida das pessoas”
Daniela Gandra, 21 anos, natural de São Pedro da Cova, tem
um canal do YouTube com mais
de 8300 subscritores. Ao Vivacidade, a youtuber recorda o
início do seu projeto de “moda,
lifestyle e positividade”, que começou quando tinha 15 anos.
Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

Aos 15 anos iniciaste o teu blogue. O que
te levou a criar a página?
Criei o blogue com o objetivo de partilhar
os meus trabalhos fotográficos, mas nunca
pensei que viesse a tornar-se uma parte tão
importante da minha vida. Inicialmente,
direcionei o blogue para a moda e em 2013,
já na faculdade, apostei nos conceitos de lifestyle e positividade.
O blogue acompanhou uma fase determinante da minha vida [ensino secundário e
faculdade] e é um espaço que reflete o meu
crescimento, uma espécie de diário da mi-

nha vida.
Contudo, o conteúdo foi sofrendo algumas alterações...
Tal como eu me fui transformando, os conteúdos do blogue também evoluíram. Fui
percebendo aquilo que as pessoas queriam
ver e comecei a falar de experiências pessoais, a colaborar com marcas de roupa e
produtos de cosmética, entre outras dicas
de moda e lifestyle.
Assim, em 2015, decidi apostar no YouTube para me aproximar do meu público.

Foto DR

Hoje apostas mais na criação de conteúdos para o teu canal do YouTube?
Sim, porque sinto essa necessidade. Infelizmente, as pessoas têm preguiça de ler e o
Instagram e o YouTube acabam por ser as
melhores formas de comunicar.
Procuro fazer vídeos mais inspiradores e
direcionados à beleza interior das pessoas,
daí o conceito de positividade. Faz-me feliz saber que posso ter impacto na vida das
pessoas, sobretudo no seu interior. O YouTube veio potenciar essa capacidade.
Gerir e produzir novos conteúdos para o
blogue, Youtube, Facebook e Instagram
ocupam grande parte dos teus dias?
Sem dúvida. É fundamental que as pessoas
não nos esqueçam nas redes sociais. Temos

que ser originais, constantes e frequentes
naquilo que fazemos. Esta atividade nas
redes sociais envolve muito planeamento
e definição de prioridades. No Instagram,
por exemplo, tento publicar todos os dias.
No entanto, quando gostamos do que fazemos, arranjamos sempre tempo.
Existe um lado negro da internet?
Infelizmente existe, nomeadamente pessoas que gostam de julgar sem conhecer. Já
me chamaram narcisista, entre outras coisas, mas prefiro focar-me no lado bom da
internet [risos].
Tens mais de 8300 seguidores no teu canal do YouTube. Sentes-te no dever de
publicar novos vídeos todas as semanas?
Sim, porque tenho um compromisso com
os meus seguidores. Não sou obrigada a
fazê-lo, mas procuro publicar vídeos com
grande regularidade.
És natural de São Pedro da Cova e fazes
questão de mencionar isso. Gondomar
também te inspira?
Sou muito defensora das minhas raízes.
Nunca deixei de escrever em português e
não abdico disso, porque antes de ser conhecida lá fora prefiro ser conhecida em
Gondomar, no Porto e em Portugal. ■
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Município encerrou
campanha de Natal

Museu Mineiro recebe
ciclo de conferências

A Câmara Municipal de Gondomar deu a conhecer os premiados da campanha “Neste
Natal Compre + Local”. Em
2016, aderiram à campanha
mais de 700 estabelecimentos.

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
e o Museu Mineiro de São Pedro da Cova vão assinalar a
passagem do 40.º aniversário
do filme “São Pedro da Cova”.
Em 1976, o realizador Rui Simões lançou
o filme “São Pedro da Cova”, uma série de
curtas-metragens que retrata a dureza das
antigas minas da freguesia.
Para assinalar a data do 40.º aniversário,
a União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova e o Museu Mineiro de São

Pedro da Cova vão promover o projeto “Foi
Assim Há 40 Anos”, composto por várias
iniciativas.
Até 22 de abril, a exposição fotográfica está
patente no Museu Mineiro, a par de um ciclo de conferências que decorrerá naquele
espaço entre março e abril.
Pedro Pestana, da Universidade Católica,
falará sobre “Som e Imagem”, no dia 6 de
março. Manuel Fernando da Costa e Silva,
da Escola Superior Artística do Porto, vai
abordar o tema “Cinema e Televisão” a 24
de março. No dia 21 de abril, Rui Simões
encerrará o Ciclo de Conferências com
uma abordagem ao tema “Realização”.
As inscrições para as conferências já abriram ao público. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Foto DR

A campanha “Neste Natal Compre + Local”, iniciativa que se prolongou entre 1 de
dezembro de 2016 e 6 de janeiro deste ano,
chegou ao fim. O sorteio realizado a 10 de
fevereiro, que contou com as participações
do vereador do Desenvolvimento Económico, Carlos Brás, da Miss Portuguesa,
Cristiana Viana, e da 2ª Dama de Honra,
Diana Santos, deu a conhecer mais de 20
premiados no âmbito da campanha.
Assim, nesta edição aderiram à campanha
mais de 700 estabelecimentos comerciais
do concelho, sendo a data limite para reclamação das ofertas sorteadas o dia 1 de
março de 2017.

Os prémios contemplam diferentes categorias de ofertas (Nível Superior Premium
e Nível Superior +). Os estabelecimentos
“Isabel Neves Pinto” (S. Cosme), “Talho
Central do Miradouro” (Valbom) e “Pracama” (S. Cosme) foram os mais participativos, tendo conseguido os três melhores
rácios entre os cupões entregues no estabelecimento e os passados.
A lista de cupões premiados está disponível
no site oficial do Município de Gondomar.
Refira-se que a campanha “Neste Natal
Compre + Local” visa incentivar o comércio local na época natalícia e tem o intuito
de promover, revitalizar e dinamizar o comércio do concelho. ■
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Concurso
de Curtas-metragens
regressa a Fânzeres
e São Pedro da Cova
A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova lançou, no dia 7 de fevereiro, o 2.º
Concurso de Curtas-Metragens,
após o sucesso da 1ª edição.

Depois de uma 1ª edição com mais de 50 propostas apresentadas a concurso, a União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
dá continuidade ao Concurso de Curtas-Metragens, iniciativa que visa promover a
criatividade e gosto pela criação audiovisual.
“O balanço que fizemos da 1ª edição foi bastante positivo. Tivemos um grande envolvimento de concorrentes de Fânzeres e São
Pedro da Cova, por isso, naturalmente, surge
esta 2ª edição”, afirma Daniel Vieira, presi-

União de Freguesias
revitaliza
Prémio de Poesia

dente da União de Freguesias.
De acordo com o regulamento do concurso,
os trabalhos devem ser enviados até 30 de
junho, estando prevista uma cerimónia de
entrega de prémios, assim como a exibição
das curtas-metragens premiadas, em data a
anunciar. Os trabalhos poderão ter a duração
máxima de 20 minutos e tema livre.
A 2ª edição prevê também a atribuição de um
prémio monetário de 125 euros ao melhor
trabalho local e conta com um aumento de
25 euros no prémio do 3.º classificado. Assim,
serão atribuídos prémios de 200 euros (1.º
lugar), 150 euros (2.º lugar) e 125 euros (3.º
lugar) aos melhores classificados.
A mudança implementada procura “aumentar o nível de participação, quer nacional quer
internacional”, segundo Pedro Barbosa, do
executivo da União de Freguesias. ■

Após a 25ª edição sem prémio atribuído pelo júri, o
Prémio Nacional de Poesia
da Vila de Fânzeres está de
volta e traz novidades.
O 26.º Prémio Nacional de Poesia da Vila
de Fânzeres marca um novo início na iniciativa literária da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova.
O prémio instituído por ocasião do 1.º aniversário da elevação de Fânzeres a vila procura divulgar novos e consagrados valores
da poesia nacional através da atribuição da
publicação em livro da obra premiada e pela primeira vez – de um prémio monetário de 500 euros.

“Achamos que o prémio monetário será um
grande incentivo para quem decida participar neste concurso. Há 25 anos a edição
de um livro era estimulante, contudo, hoje
tornou-se mais comum, graças à grande
oferta de editoras”, afirma Maria José Cardoso, do executivo da União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova.
O prémio surge a par do lançamento antecipado do Prémio Nacional de Poesia, sendo
possível concorrer até ao dia 18 de abril. “Decidimos antecipar o lançamento da iniciativa
por várias questões. Sobretudo porque a entrega de prémios coincidia com o período de
férias e com as próximas eleições autárquicas.
Desta forma, procuramos fazer coincidir a
cerimónia de entrega de prémios com a data
de elevação de Fânzeres a Vila, que está na génese deste prémio”, conclui a autarca. ■

“Foque” é o novo projeto União de Freguesias lança
3.º “Conta-me um conto"
de Luís Leitão
Luís Leitão, músico da banda
gondomarense Baixo Soldado, lançou o “Foque”, projeto
a solo que une as vertentes de
músico e produtor do artista.
A necessidade de “não depender de ninguém” levou o músico Luís Leitão a lançar
uma carreira a solo. O projeto intitulado
“Foque” junta as vertentes de músico e
compositor no mesmo trabalho musical e
surge, segundo o músico gondomarense, da
“necessidade de focar tudo numa só coisa”.
“É uma comunhão de vários fatores. Surge
porque senti necessidade de concentrar e
focar todo o meu trabalho musical e sono-

plasta num só nome, num só foco”, explica
Luís Leitão ao nosso jornal.
O “Foque” assenta na aposta na música electrónica, género musical que Luís Leitão “olhava com algum desprezo”. “Após tantos anos a
ouvir baterias e guitarras senti necessidade de
procurar alguma coisa nova”, refere o músico.
O lançamento do EP “Cabum” está previsto para o dia 6 de março e, de acordo com
o autor, “estão a ser preparadas novidades
para este ano”. O músico considera o EP
“um marco de início de algo com muitas
ramificações”. O single de estreia “Pressinto” foi lançado a 15 de janeiro e está disponível no YouTube.
Recorde-se que Luís Leitão pertence também à banda gondomarense Baixo Soldado, que está prestes a lançar novo EP. ■

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
vai lançar a 3ª edição do concurso “Conta-me um conto”. A
iniciativa dedicada aos jovens
em idade escolar procura as
melhores estórias.

Foto DR

O prémio “Conta-me um conto” está de
regresso. A iniciativa promovida pela Junta
da União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova destina-se aos alunos que
frequentem as escolas daquele território
ou que residam em Fânzeres e São Pedro
da Cova.
“A grande novidade da 3ª edição é o alargamento do concurso ao 1.º ciclo. Temos

registado uma grande adesão por parte do
2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, por isso
decidimos alargar o desafio ao 1.º ciclo”,
afirma Maria José Cardoso, do executivo
da União de Freguesias.
O “Conta-me um conto” prevê a participação de jovens em idade escolar até aos 18
anos e apela à construção de um conto em
língua portuguesa.
Assim, o prazo de entrega de trabalhos
prolonga-se até ao dia 21 de abril, estando
a entrega de prémios prevista para o final
do ano letivo.
À semelhança das edições anteriores, os
vencedores terão direito a prémios no valor de 150 euros (1.º lugar), 100 euros (2.º
lugar) e 50 euros (3.º lugar). Os cheques-prenda poderão ser descontados na compra de material escolar no comércio local
da União de Freguesias. ■
Foto PSF
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Banda de São Cristóvão
comemorou
80.º aniversário

80 anos de história
Fundada em 1937, a génese da Banda
de São Cristóvão de Rio Tinto remonta
a 1867, ano em que terá nascido “A Primeira Filarmónica”, segundo registos do
jornal “O Arauto de Rio Tinto”. ■

FAVO DE MEL

a
tenha um ia
experiênc
auditiva
gratuita

TODOS OS MODELOS , TODOS OS TAMANHOS ,
E PARA TODOS OS TIPOS DE PERDA DE AUDIÇÃO .

Este mês na Acústica Médica, todos os aparelhos auditivos custam
apenas 1€ ou 2 € por dia.
Você decide quanto quer gastar, para voltar a ouvir bem.
Campanha válida até 28 de Fevereiro de 2017 para todos os aparelhos auditivos e não acumulável com outras promoções.

Foto PSF

O 80.º aniversário da Banda de São Cristóvão de Rio Tinto (BSCRT) foi festejado
a rigor. No dia 28 de janeiro, realizou-se
um Concerto de Gala e Cerimónia Protocolar com atuação musical da banda,
no auditório da Escola Secundária de Rio
Tinto.
Por sua vez, a 29 de janeiro, tiveram lugar diversas iniciativas da coletividade,
nomeadamente uma arruada pela rua de
Rio Tinto, desfile e apresentação da BSCRT na Junta de Rio Tinto, eucaristia na
Igreja Matriz da Freguesia, romagem ao
cemitério e almoço convívio da banda.
Pela BSCRT passaram milhares de pes-

soas que deixaram marca na história desta associação.
Refira-se que o Concerto de Gala contou
com direção artística de José Monteiro e
teve a participação especial de Mónica
Pais.

Sem encargos e sem juros, com uma TAEG de 0%.

VISITE-NOS:

GONDOMAR
RUA 25 DE ABRIL, 266

)

A Banda de São Cristóvão
de Rio Tinto comemorou 80
anos, nos dias 28 e 29 de janeiro. Durante dois dias a
banda organizou um conjunto de atividades, das quais se
destacou o Concerto de Gala.
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Horário:
2 a a 6 a , das 9H:30 às 13H:00 e das 14H:30 às 18H:30
Sábados das 09H:30 às 12H:30
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PASTELARIA

1° Prémio dos "ROJÕES"
2° Prémio das "PAPAS DE SARRABULHO"
3° Prémio "ARTAME"

no 18.° Concurso Gastronómico das Festas a São Brás
Espaço bastante acolhedor e familiar;
Serviços Payshop e Jogos Santacasa;
Almoços, petiscos e serviço de esplanada;
Sporttv;
Horário de inverno: 7h às 22h;
Bons acessos e fácil estacionamento;
Rua D. João Castro, n°184 Baguim Do Monte, Porto, Portugal Telf.: 22 489 9525

Nº1 em Aparelhos Auditivos
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Destaque

Centro de Emprego de Gondomar com

Em 1992, foi fundado o Centro de Emprego de Gondomar, na Rua Manuel Ribeiro Almeida, em São Cosme. Desde então, a instituiçã
dos gondomarenses.
Foto PSF

Texto: Pedro Santos Ferreira

O Instituto de Formação Profissional
de Gondomar (IEFP) assinala, a 9 de
março, o seu 25.º aniversário. Para
comemorar a data vai realizar-se
uma cerimónia pública que contará
com a presença de um representante
do Governo, entidades e empresários
locais.
“Vamos comemorar a data com uma
mudança de estratégia na nossa forma de atuar. Isto prende-se também
com uma mudança política, nomeadamente um quadro comunitário
com um financiamento muito mais
reduzido que o quadro 2020”, começa por dizer Carla Vale, diretora do
Centro de Emprego de Gondomar.
Desta forma, o IEFP Gondomar quer
“ajudar as empresas no terreno” e
promover a abertura da instituição
à comunidade gondomarense, reforçando também a aposta na formação
profissional.
Nos últimos anos, o concelho tem
sido capaz de atrair empresários,
mudança que Carla Vale atribui também à Câmara Municipal de Gondomar. “Quando tomei posse [2012]
tínhamos 16.200 utentes registados
em situação de desemprego e hoje
temos 11.200. Felizmente, temos verificado uma diminuição sustentada
e acentuada”, refere a responsável.
A diretora do Centro de Emprego

> Manuel Canela, diretor entre 1992 e 2002

> Carla Vale é a diretora do Centro de Emprego de Gondomar

não esquece, contudo, os beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI), situação que considera
“ter caráter geracional”. O número
de casos em situação de RSI tem levado o Centro de Emprego a reforçar
a aposta na formação profissional.
A par dos beneficiários de RSI, Carla Vale considera preocupante o desemprego jovem [até aos 25 anos],
“que ainda é elevado”. “Em 2016,
constituímos um grupo de trabalho exclusivamente dedicado aos
jovens. Queremos encontrar os jo-

vens desempregados que não estão
na Rede Local de Parceiros Garantia Jovem”, refere a diretora do IEFP
Gondomar.
Refira-se que o Centro de Emprego
de Gondomar presta também orientação escolar e profissional, “um serviço gratuito que tem sido divulgado
nas escolas, junto dos alunos e professores”.
O Centro de Emprego de Gondomar
dispõe de 12 Gabinetes de Inserção
Profissional espalhados pelo concelho.

> Adolfo Sousa, diretor entre 2002 e 2008

IEFP luta contra o desemprego há
25 anos
Em 1992, Manuel Canela tornava-se
o primeiro diretor do Centro de Emprego de Gondomar. Ao Vivacidade,
o antigo responsável pelo IEFP recorda a primeira localização da instituição, na Curva da Roleta.
“As primeiras dificuldades que tive
foram as instalações. Recordo que
tínhamos quase dois centímetros de
água choca e andávamos em cima
das listas telefónicas. O meu papel
foi convencer a equipa que a cons-

> Anabela Sousa, diretora entre 2008 e 2012

> Carla Vale, dire
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memora 25.º aniversário a 9 de março

ão luta contra o desemprego e pugna a sua ação pelo ajuste da oferta e procura de emprego, a par da aposta na formação profissional
Foto PSF

> Registo fotográfico da construção do IEFP Gondomar

trução do novo Centro de Emprego
estava a decorrer e essa esperança
era alimentada diariamente”, afirma
Manuel Canela.
O antigo diretor acompanhou a
construção das atuais instalações do
Centro de Emprego, estrutura que, à
época, considerou “exígua para a dimensão do concelho”.
Ao nosso jornal, Manuel Canela recorda ainda a criação de uma turma
de toxicodependentes de São Pedro
da Cova, em 1998. “Foi um projeto

Por sua vez, Anabela Sousa, diretora
do Centro de Emprego entre 2008 e
2012, relembra “o papel de referência
desempenhado pela instituição”. “Ao
longo destes 25 anos, o Centro de
Emprego tem promovido de forma
ativa e positiva aquela que é a missão
do IEFP, ou seja, estimular a criação
e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através de políticas ativas de emprego em conjugação
com a formação profissional”.
A ex-diretora considera ainda pre-

“O desemprego tem vindo a diminuir mas continua a ser uma preocupação muito grande para o Município”
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
mostra-se satisfeito com a diminuição do número de desempregados
no concelho. Contudo, o autarca
admite que o atual número de desempregados “continua a ser uma
preocupação muito grande para o
Município”.
“Temos procurado incentivar o tecido empresarial com a redução de
diversas taxas, nomeadamente da
construção e das taxas anuais”, recorda Marco Martins.
O edil gondomarense não esquece o
25.º aniversário da instituição e destaca a “entidade cooperante que tenta ajudar as pessoas, sempre dentro
das suas possibilidades, tendo em
conta a elevada procura que tem”. ■
Foto PSF

etora desde 2012

pioneiro e exigente. Os formandos
utilizavam metadona e estavam em
tratamento ambulatório. Infelizmente, um dos formandos acabou por
morrer, mas ficaram conscientes que
o Estado fez alguma coisa por eles.
Não olhei a despesas, olhei pelas
pessoas”, acrescenta Manuel Canela.
Adolfo Sousa, que dirigiu os destinos da instituição entre 2002 e
2008, recorda o período de “recessão
profunda” que teve “reflexos muito
acentuados” na Área Metropolitana
do Porto.
“Foram anos de um enorme trabalho, de uma grande exigência e de
uma disponibilidade total. Em 2007,
obtivemos a melhor execução das
“Medidas de Emprego e Formação”
do país e atingimos o 1.º lugar do
ranking nacional”, recorda Adolfo
Sousa.
Para o ex-dirigente do IEFP, Gondomar “terá sempre tendência para altas taxas de desemprego”. Na opinião
de Adolfo Sousa, o concelho “continua a não ter as condições necessárias para sustentar uma estrutura
empresarial forte que, por si só, crie
o número necessário de postos de
trabalho”.

mente “investir na qualificação das
pessoas e no incremento das suas
competências profissionais” para
enfrentar novos desafios colocados
pelo mercado de trabalho.
“O Centro de Emprego de Gondomar tem naturalmente de continuar
a ter uma atitude ativa e de dinamismo para responder de forma eficaz e
satisfatória a um mercado cada vez
mais exigente e em constante mutação”, conclui Anabela Sousa.

> A aposta na formação é uma das prioridades do IEFP
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Política

Câmara resgata parque de estacionamento
de São Cosme

A Câmara de Gondomar vai indemnizar em
3,1 milhões de euros o consórcio que gere
o parque de estacionamento subterrâneo
no Largo Luís de Camões. A decisão resulta de um acordo firmado entre o Município
e aquele consórcio, no quadro de um litígio
que nasceu em 2004 e em que a autarquia
poderia ser condenada em 22,9 milhões de
euros, independentemente de futuros e eventuais processos e respetivas condenações. A
proposta mereceu abstenções dos vereadores
do PSD, CDU e da vereadora independente

Sofia Martins.
“Mais uma vez são casos do passado que
oneram e inibem a ação diária da Câmara

de Gondomar. Fomos notificados sobre este
caso em 2016, recorremos de imediato, mas
perdemos e no mês passado fomos notificaFoto PSF

O Município de Gondomar
vai resgatar o parque de estacionamento
subterrâneo
situado no Largo Luís de Camões, em São Cosme. A decisão surge no âmbito de um
acordo a firmar entre o Município e o consórcio que gere
aquele parque.

dos novamente. Desta forma, optamos por
realizar um acordo porque a concessionária
poderia vir a pedir novo acerto. Assim, evitamos litígios futuros e resgatamos a concessão
daquele espaço”, afirma Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar.
PSD e CDU condenam decisão da Câmara
de Gondomar
Questionada pelo nosso jornal, a vereação
do PSD Gondomar admite “não entender” a

opção do executivo socialista. “Não entendemos o porquê de agora, passados tantos anos,
o executivo socialista da Câmara de Gondomar ter aceite proceder à instalação do Tribunal Arbitral, que vai resultar no pagamento
de uma enorme indemnização, com ou sem
acordo, ao Município”.
Em comunicado, a CDU recorda “o erro do
negócio em si mesmo, que nunca acarreta
prejuízos para as empresas concessionárias”.
“Ao incluir no contrato da concessão a pos-

sibilidade de exploração de estabelecimentos
comerciais naquele espaço, os agentes que assinaram o contrato abusaram dos seus poderes”, aponta a CDU. ■
Cronologia do Parque de Estacionamento do Largo Luís de
Camões:
Junho 2002 – Município lança concurso público
para a constituição do direito de superfície de
construção e exploração de um parque de estacionamento subterrâneo para viaturas no Largo
Luís de Camões;
Julho 2003 – Outorgada a construção e exploração do espaço ao consórcio vencedor, por um
período de 50 anos, assim como a construção
de uma área de superfície comercial na praça à
superfície, distribuída por nove lojas;
Dezembro 2004 – Município aprova a reversão
do direito de superfície das nove lojas, mediante acordo no valor de 1250 milhões de euros,
devido a limitação imposta pelo Plano Diretor
Municipal;
Fevereiro 2016 – Consórcio desencadeia constituição de um Tribunal Arbitral para apreciação
e resolução de um litígio que visava a reposição
do equilíbrio financeiro do contrato inicial, no
valor de 2,5 milhões de euros, acrescido de juros e de 32 mil euros por cada um dos meses do
contrato.

Ministério Público acusa seis arguidos
de deposição de resíduos perigosos
em São Pedro da Cova
O Ministério Público acusou
seis arguidos da prática de
um crime doloso de poluição
com perigo comum, relacionado com a deposição de resíduos perigosos em São Pedro
da Cova.

“Tem que existir uma responsabilização
política”
Questionado sobre a acusação do MP, Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, considerou necessária a
“responsabilização dos políticos que permitiram a deposição dos resíduos perigo-

sos, quer ao nível da Câmara de Gondomar
quer ao nível do Ministério do Ambiente,
que autorizaram, por declaração, aquela
deposição”.
Para o edil gondomarense, os “atrasos recorrentes” do processo de remoção integral
dos resíduos perigosos “preocupam o Município”, contudo, refere, “convém lembrar
que este processo só avançou desde que
este executivo tomou posse, em 2013”.
Ao Vivacidade, Marco Martins apontou
“novidades sobre a remoção” para março,

de acordo com uma garantia dada pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.
“O apuramento de responsabilidades é
um passo importante”
Daniel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
regista o “passo importante” no apuramento de responsabilidades. No entanto, segundo o autarca, “importa não desviar as
atenções da remoção urgente dos resíduos
de São Pedro da Cova”. ■
Foto Arquivo Vivacidade

A Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do
Porto revelou que três dos suspeitos são
membros do conselho de administração de
uma sociedade à qual cabia dar destino aos
resíduos, já os outros três são responsáveis
de sociedades que tinham a disponibilidade das escombreiras.
De acordo com a acusação, citada pela PGD
na sua página de internet, os arguidos estavam cientes da perigosidade dos resíduos,
mas consideraram-nos “inertes”, nomeadamente perante a administração pública,
para possibilitar a operação de remoção e
deposição, usando um estudo que não teria
virtualidade para essa caracterização.
“A partir de 2002, conhecendo a caracteri-

zação dos resíduos como perigosos resultante de novos estudos por eles próprios
promovidos, nada fizeram para os remover
do local”, acrescenta a acusação.
O Ministério Público (MP) deduziu ainda
contra os arguidos um pedido de indemnização civil, em representação do Estado
Português, num valor superior a 10 milhões de euros.
O caso remonta a 2001/2002, quando toneladas de resíduos industriais perigosos
provenientes da Siderurgia Nacional foram
depositadas nas antigas minas de São Pedro
da Cova.
Ao longo dos anos foi avançado que existiram 88 mil toneladas de resíduos, mas o
caderno de encargos do concurso público
feito com vista à primeira remoção, que
decorreu entre outubro de 2014 e maio de
2015, aludia a 105.600 toneladas.

VIVACIDADE FEVEREIRO 2017 23

Linha para Gondomar será a próxima
prioridade da Metro do Porto

O Governo vai avançar com estudos técnicos para expandir a rede da Metro do Porto
a três novas linhas, designadamente a Gondomar, Maia e Gaia.
A garantia foi deixada pelo ministro do
Ambiente, João Matos Fernandes, em reunião do Conselho de Administração da
Metro do Porto. “Ficou combinado que há
três outras linhas que irão ter, do ponto de
vista dos estudos, igual calendário às duas
novas ligações no Porto e em Gaia, que serão construídas até 2021”, afirmou o ministro.
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, aplaudiu o compromisso. “Sem prejuízo de melhor estudo, a
proposta que apresentamos há cerca de dois
meses prevê uma procura de 12 mil novos
clientes por dia, para um investimento de
cerca de 100 milhões de euros, e fico satisfeito com o compromisso assumido de
que essa linha será a próxima prioridade da
Metro do Porto servindo Gondomar, que é

Foto DR

O ministro do Ambiente, João
Matos Fernandes, anunciou,
no dia 7 de fevereiro, duas novas ligações da Metro do Porto, no Porto e em Vila Nova de
Gaia, que serão construídas
até 2021. A linha para Gondomar será a próxima prioridade.

a única sede de concelho do primeiro anel
da Área Metropolitana que não tem metro.
É uma questão de justiça e de correção”,
destacou o edil gondomarense.
A nova proposta apresentada pela Câmara
de Gondomar prevê a ligação do Estádio
do Dragão, via Contumil, até ao centro de
Gondomar. “Esta é uma nova alternativa
que apresenta um orçamento mais baixo [110 milhões de euros], com 55% mais
procura e que serve melhor o centro de
Gondomar e o Porto. Caso não tivéssemos
avançado com este novo estudo técnico, a
expansão da rede de Gondomar ficaria enterrada, tal como aconteceu com a linha da
Trofa”, afirma Marco Martins, em declarações prestadas ao Vivacidade.
Para o autarca, o novo projeto “procura

implementar a passagem do metro pela
Câmara de Gondomar, subindo depois
pela Rua 5 de Outubro até ao parque de
estacionamento no Largo do Souto”. “Estamos convencidos que até ao próximo verão
vão surgir novidades sobre este processo”,
aponta Marco Martins.
O primeiro estudo apresentado pela autarquia gondomarense indica a procura de 12
mil clientes diários e prevê 5700 movimentos pendulares por dia.
Refira-se que até ao fecho desta edição não
foi possível obter resposta da Metro do Porto.
Proposta prevê ligações ao Alto Concelho
Na proposta apresentada ao Governo, o
Município de Gondomar previu também a

ligação ao Alto Concelho. O novo traçado
aumenta de cinco para seis as estações, servindo mais população, desde logo do centro da cidade.
A linha Dragão-Souto tem agora estações
em Gondomar na zona da Lagoa, no centro de Valbom, no Hospital Fernando Pessoa, na Câmara e em São Cosme (edifício
Mafavis), terminando no Largo do Souto,
interface rodoviário que liga os autocarros
da Gondomarense às freguesias do Alto
Concelho (Jovim, Foz do Sousa, Covelo,
Medas e Melres, permitindo um transbordo direto.
PCP contesta adiamento da linha de metro até Gondomar
Em comunicado, a Comissão Concelhia
de Gondomar do PCP lamenta o adiamento da linha de metro até Gondomar.
“A Comissão Concelhia do PCP de Gondomar considera inaceitável que a ligação
ao centro de Gondomar não só não seja
considerada no imediato, como não seja
perspetivada a sua construção num horizonte razoável”, começa por referir a nota
de imprensa.
O partido comunista considera o adiamento prejudicial para os gondomarenses
e contesta “o posicionamento lamentável
do presidente da Câmara de Gondomar,
que não conseguindo garantir a expansão
do metro para o seu concelho criou um
fait-divers com um hipotético novo traçado que lhe permitiu apresentar publicamente uma compensação à passividade da
Câmara”. ■
Foto DR

Foto DR

> Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar
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> A linha de Fânzeres foi inaugurada em 2011
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Carnes

Cabrito + Anho Assado à Moda de Baião*
Vitela à Colher com Farrapo Velho de Alheira
Bife à Moda da Casa
Espetada de Lombinho de Boi
Lombinhos de Boi à Cruzeiro
(lombinhos de boi com bacon e queijo gratinado)
Sobremesas Caseiras
Pratos do dia
2ª a Sáb.
Siga-nos em facebook.com/Cozinha-do-Cruzeiro

(só ao almoço)

Peixes

Bacalhau à Chefe frito c/ Amêijoa
e Miolo de Camarão
Bacalhau à Lagareiro // Bacalhau à Zé do Pipo
Feijoada de Polvo** // Polvo à Lagareiro
Filetes de Polvo com Arroz do mesmo
Arroz de Tamboril

Largo do Cruzeiro, 293
4435-422 Rio Tinto
Email: pinheiro.joaomiguel@gmail.com

* só aos domingos
c/ encomenda
** c/ encomenda
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Tem dúvidas
sobre as novas regras
de atendimento prioritário?
A DECO esclarece.
Entrou em vigor um diploma com novas regras relativas ao atendimento prioritário. Estas regras são
aplicáveis a todas as entidades públicas e privadas,
com exceção dos prestadores de cuidados de saúde,
como hospitais, cuja ordem de atendimento seja
fixada em função da avaliação clínica; das conservatórias ou outras entidades de registo quando a
prioridade possa conceder algum benefício em detrimento de direitos já atribuídos e, ainda, nas situações em que o atendimento presencial se encontre
dependente de marcação prévia.
De acordo com este novo regime têm, assim, prioridade as pessoas com deficiência ou incapacidade
igual ou superior a 60%, comprovada por atestado
multiusos; com idade igual ou superior a 65 anos e
que apresentem evidentes limitações físicas ou psicológicas; pessoas acompanhadas de crianças até
aos 2 anos de idade e ainda as grávidas.
Alertamos, contudo, que caso na mesma fila se encontrem várias pessoas com prioridade, o atendimento será realizado por ordem de chegada.
Se estas regras não forem cumpridas, os consumidores poderão apresentar queixa junto do Instituto
Nacional para a Reabilitação ou da entidade reguladora e/ou fiscalizadora do setor de que faz parte
a entidade infratora, tendo também a possibilidade
de solicitar a presença de uma autoridade policial.
Quem não prestar atendimento prioritário de acordo com este diploma, incorre na prática de uma
contraordenação, punível com coima.

Orçamento Participativo
recolhe propostas
até 19 de março
A Câmara Municipal de Gondomar lançou o Orçamento Participativo ’17. A medida visa recolher
as propostas dos gondomarenses
até ao dia 19 de março na respetiva
plataforma.
Está em vigor o período de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo ’17 (OP’17).
Até ao dia 19 de março, os gondomarenses poderão submeter as suas propostas de obras públicas
de interesse municipal até ao valor de 150 mil euros.
A medida implementada pelo Município de Gondomar procura “aprofundar a participação de
todos com contributos para a discussão e elaboração do Orçamento Municipal”, estando aptos a

participar todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, desde que recenseados no concelho
de Gondomar.
“Viemos de um ciclo político em que nada era perguntado aos cidadãos e passamos para outro em que
eles são chamadas a intervir. Penso que essa foi a
grande diferença. Este é o terceiro OP do Município
de Gondomar e gostava que se mantivesse, pelo menos, a subida no nível de participação verificada entre
o primeiro e o segundo OP. O mais difícil foi começar, agora é manter a cadência”, afirma Aurora Vieira,
vereadora da Cidadania e Participação da Câmara de
Gondomar.
O período de votação decorrerá entre 24 de março e
7 de abril. ■

Plataforma dedicada
ao OP’17
Toda a informação relativa ao OP’17 está disponível na
plataforma op.cm-gondomar.pt

Francisco Laranjeira
é candidato do PS a Baguim
Francisco Laranjeira é o candidato do Partido Socialista à Junta de
Freguesia de Baguim do Monte. O
militante socialista foi aprovado
por unanimidade a 27 de janeiro,
na Junta de Baguim do Monte.
O Partido Socialista aprovou, por unanimidade, a candidatura de Francisco Laranjeira
à Junta de Freguesia de Baguim do Monte,
nas próxima eleições autárquicas. A aclamação teve lugar perante um salão nobre lotado, na autarquia baguinense.
Ao Vivacidade, Francisco Laranjeira confirmou a existência de seis candidaturas iniciais, tendo o partido chegado “a um consenso que foi formalizado com a assinatura

na minha candidatura”.
Caso vença, o socialista considera prioritária a
criação de um “Pulmão Verde” de Baguim do
Monte, a requalificação do Centro Cívico de
São Brás, o alargamento e requalificação da
Zona Industrial de Baguim, a colocação de um
novo piso e vedação no Polidesportivo do Crasto e a construção de um parque infantil na Aldeia D’Ávila.
“Terei total dedicação e entrega à freguesia a
tempo inteiro para resolver problemas que possam afetar os baguinenses e contribuir para o
desenvolvimento da nossa freguesia de Baguim
do Monte”, conclui Francisco Laranjeira.
Refira-se que após a votação socialista, o candidato desafiou Nuno Coelho, atual presidente
da Junta de Baguim do Monte, a candidatar-se à
presidência da Assembleia de Freguesia, tendo
sido imediatamente aceite. ■
Foto DR

Foto DR
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António Pereira: “Estamos preparados
para apresentar bons candidatos
em todas as freguesias do concelho”

Texto: Pedro Santos Ferreira

Que balanço faz o CDS-PP da
gestão do executivo socialista em Gondomar?
A melhor medida que
este executivo tomou
foi a dinamização e
divulgação cultural e
desportiva,
nomeadamente a divulgação
do Multiusos de Gondomar. Era um equipamento que estava completamente bloqueado e a
Câmara e os gondomarenses
não usufruíam daquele espaço.
Quanto ao resto

desconheço. Não existem grandes obras,
o Metro não veio até ao centro de Gondomar, a requalificação da orla fluvial
não progrediu, Rio Tinto continua a ter
um trânsito infernal de manhã, julgo que
Gondomar estagnou.

Foto DR

Em 2001, nas eleições Autárquicas, foi candidato à
Câmara Municipal de Gondomar pelo CDS-PP. Hoje,
António Pereira é presidente
da Comissão Política Concelhia do CDS-PP Gondomar e considera necessário
“um reforço da direita” no
concelho. Ao Vivacidade, o
dirigente político aponta o
caminho para as Autárquicas 2017.

Faltam obras de referência?
Julgo que sim. No que diz respeito ao
Metro, seria muito mais lógico dar continuidade à linha de Fânzeres. Não era
o ideal, mas era exequível. Contudo, o
Município apresentou uma nova proposta ao Governo e as circunstâncias, como
sabemos, não foram favoráveis para o
concelho.
Regista mudanças relativamente à gestão de duas décadas de Valentim Loureiro?
Quero esclarecer que o CDS-PP
nunca apoiou o major Valentim Loureiro. Contudo, reconhecemos
que deixou obra feita
em Gondomar. Comunicamos mais
com este executivo, mas notamos a ausência
de um trabalho
de fundo com
impacto no concelho.
No processo do

PDM, por exemplo, não fomos consultados. Julgamos que a Praça Manuel
Guedes, em São Cosme, deveria merecer
mais atenção do Município. A Câmara foi
pouco ambiciosa no centro do concelho.
Há também um projeto positivo para a
ETAR do Meiral, mas não esquecemos
que a ETAR de Gramido continua a poluir o rio Douro com descargas ilegais.
Quais foram as principais lutas do
CDS-PP neste mandato?
Fizemos muito trabalho que não é visível, nomeadamente no apoio a várias
famílias carenciadas. Temos procurado
denunciar o que está errado numa perspetiva construtiva. Não queremos protestar por protestar. O caso mais recente é o da EB 1 de Belo Horizonte, mas
também denunciamos a necessidade
de mudança de piso na IC29, junto
ao túnel das Areias, onde ocorrem
vários acidentes. Denunciamos
ainda a perigosidade da Estrada
D. Miguel, que continua a ser
uma das mais perigosas do concelho, e o Monte Crasto deveria
merecer uma intervenção de
reabilitação.
Qual será o grande objetivo do
partido nas Autárquicas 2017?
Queremos aumentar a nossa representatividade e o número de
eleitos. A nossa grande aposta é
fazer um resultado melhor que o
anterior, com bons candidatos e
pessoas idóneas. Vamos ter gente nova com valor a acrescentar

ao nosso trabalho. Estamos preparados
para apresentar bons candidatos em todas as freguesias do concelho.
Essa estratégia pressupõe nova coligação com o PSD Gondomar?
Temos boas relações com o PSD Gondomar, desde que o Valentim Loureiro saiu
do partido. O compromisso que existe é
de falarmos com o PSD Gondomar. Brevemente iremos conversar e existe essa
possibilidade.
Esse acordo depende do candidato proposto pelo PSD?
Claro que sim. O PSD tem apresentado
candidatos credíveis e isso não tem sido
problema para o CDS-PP.
É importante apresentar um candidato
reconhecido em Gondomar?
É importante apresentarmos um nome
forte.
Esse nome poderá ser Valentim Loureiro?
[pausa] Nas conversas informais que tivemos ainda não foi avançado nenhum
nome. Esta é uma altura difícil para o
centro-direita e devemos estar mais unidos do que nunca contra esta esquerda
radical que governa o país.
O que é que o CDS-PP Gondomar quer
provar nestas eleições?
O CDS-PP quer dar esperança em relação ao futuro dos gondomarenses. Queremos acrescentar mais-valia nos lugares
de decisão e é por isso que iremos lutar. ■
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Câmara investe
na requalificação
em São Pedro da Cova

Parque das Serras
do Porto patrocinado pela
Presidência da República

A Câmara Municipal de Gondomar deliberou, a 8 de fevereiro, avançar para a requalificação da zona histórica de
Beloi/Ramalho, em São Pedro
da Cova.

O Presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu o Alto
Patrocínio da Presidência da
República ao Parque das Serras do Porto.

O Município de Gondomar vai investir 850
mil euros, acrescidos de IVA, na requalificação de vários arruamentos na zona histórica
de Beloi/Ramalho, em São Pedro da Cova.
A intervenção poderá vir a ter financiamento
no âmbito do eixo Regeneração Urbana do
Programa Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU).
“Apostamos nesta zona de São Pedro da Cova
porque é uma das mais degradadas daquela
freguesia. Existiu ali um crescimento clandestino e desordenado, numa zona com muita
população e sem infraestruturas de apoio
que foi fustigada pelos incêndios no último
verão”, afirma Marco Martins, presidente da
Câmara de Gondomar.

Do caderno de encargos do ensino público da
empreitada, constam as ruas de Beloi, Cangostas e Pedrogo, a Travessa de Pedrogo e as
ruas Nossa Senhora das Mercês e do Ramalho, que vão receber infraestruturas de águas
pluviais e pavimentação betuminosa.
“Investimento há muito reclamado pelas
populações”
Em comunicado, a União de Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova considerou o
investimento “crucial para a freguesia e, em
particular, para as populações que vivem nos
referidos lugares”. “Um investimento há muito reclamado pelas populações e pela Junta de
Freguesia”, lembrou a autarquia. ■

O projeto Parque das Serras do Porto, que
une os municípios de Gondomar, Paredes e
Valongo, conta desde o dia 1 de fevereiro com
o Alto Patrocínio da Presidência da República.
O apoio concedido por Marcelo Rebelo de
Sousa é uma chancela e contributo do Presidente da República para a concretização de
ideias que tenham o futuro de Portugal como
elemento de base e primordial.
Assim, o Parque das Serras do Porto que
abrange aproximadamente seis mil hectares,
vê serem lançadas as bases da criação de uma
unidade para a região, concretizando uma
ideia antiga de 70 anos.

“A distinção atribuída pela Presidência da República motiva-nos ainda mais a concretizar
os compromissos a que os três municípios
se têm obrigado”, disse Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar.
De acordo com o comunicado do Município
de Gondomar, o projeto intermunicipal “é
um processo estratégico e um dos maiores
ativos da Área Metropolitana do Porto, sendo simultaneamente, para além da política de
transportes e mobilidade, o mais agregador
desta associação de municípios”.
Recorde-se que para este projeto contribuiu
já a classificação como área protegida das Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa
Iria e Banjas, dos concelhos de Gondomar,
Paredes e Valongo.
“Os três municípios têm adotado medidas
preventivas e desenvolvido ações e projetos
que visam a conservação e a promoção da
qualidade de vida dos munícipes, contanto
para tal com o apoio de entidades científicas
e associativas”, conclui a nota da Câmara de
Gondomar. ■
PUB
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Câmara de Gondomar
arranca com obras
de requalificação
na Quinta das Freiras
A Câmara Municipal de Gondomar, em parceria com a
Junta de Freguesia de Rio
Tinto, iniciou a 1 de fevereiro
as obras de requalificação do
Parque Urbano da Quinta das
Freiras.
As obras de requalificação da Quinta das
Freiras arrancaram no início deste mês. A
intervenção de reabilitação do espaço riotintense é da responsabilidade da Câmara
Municipal de Gondomar e da Junta de Freguesia de Rio Tinto.
A empreitada visa requalificar os pisos
(corrida e espaços desportivos), instalação
de iluminação, reparação dos gradeamentos e requalificação dos balneários existentes, num total de 150 mil euros de investi-

mento que irão transformar o espaço num
“equipamento de qualidade para a prática
desportiva informal e ocupação de tempos
livres”, informa a Junta de Rio Tinto em comunicado.
“Queremos o equipamento pronto no próximo verão, por isso a obra deverá ficar
concluída no final de abril. O objetivo é
tornar a Quinta das Freiras um espaço mais
cuidado”, aponta Nuno Fonseca, presidente
da Junta de Rio Tinto.
Ao Vivacidade, o autarca acrescentou ainda
a hipótese de fechar o recinto durante a madrugada para evitar novos atos de vandalismo. “Estamos a estudar várias hipóteses
de vigilância. Queremos ter uma situação
mais atenta e cuidada, sobretudo durante a
noite”, concluiu o Nuno Fonseca.
Durante o período da intervenção a Quinta das Freiras terá circulação condicionada
sem que seja necessário o encerramento total do recinto. ■
Foto PSF

PUB

Foto DR
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Multiusos de Gondomar
recebe
Taça da Liga de Futsal

Gondomar, Cidade Europeia do Desporto (CED),
irá acolher, no final deste mês, a Final 8 da Taça
da Liga de Futsal. Estão apuradas as equipas do
Sporting, Benfica, Braga/AAUM, Belenenses,
Futsal Azeméis, Modicus, Leões de Porto Salvo e
Fundão, que irão lutar pelo título.
A prova da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF), organizada em parceria com o Município
de Gondomar, “espera poder contribuir para o fomento da modalidade no concelho”, afirma Pedro
Dias, vice-presidente da FPF.
"É um enorme gosto para nós colaborar com o
Município de Gondomar em prol do desporto nacional. A CED 2017 tem tudo para ser um
grande acontecimento desportivo para o concelho", aponta o dirigente, em entrevista ao nosso
jornal.
O evento está a ser promovido desde o início
deste mês através de várias ações de futsal nas
escolas de Gondomar. Ivan Dias, ex-capitão da
seleção nacional, foi o monitor destas iniciativas,
que contaram com a participação de centenas de

Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

crianças. "Percebemos que ainda existem muitas
crianças que nunca praticaram futsal, porque
nunca tiveram oportunidade de experimentar. O
grande objetivo da CED é que em 2018 o concelho tenha mais praticantes desportivos", diz Sandra Almeida, vereadora do Desporto da Câmara
de Gondomar.
No dia 24 de fevereiro vai realizar-se uma conversa com os capitães das oito equipas, durante a
manhã, no Colégio Paulo VI. Nessa noite decorrerá ainda uma conversa com ex-jogadores, ex-árbitros e ex-dirigentes, no Auditório Municipal
de Gondomar. A entrada é livre, desde que seja
entregue um bem alimentar a atribuir à Associação Mãos Dadas de Gondomar.
“O mais importante é que os gondomarenses possam contactar com os executantes da modalidade", realçou Sandra Almeida. ■

Formato da competição:
23 de fevereiro:
11h – Belenenses vs Futsal Azeméis
16h – Modicus vs Leões de Porto Salvo
18h30 – Braga/AAUM vs Sporting
21h – Fundão vs Benfica
25 de fevereiro:
16h – Vencedor Modicus/Leões de Porto Salvo vs
Braga AAUM/Sporting
18h30 - Vencedor Belenenses/Futsal Azeméis vs Fundão/Benfica
26 de fevereiro:
17h30 - Final

Foto Arquivo Vivacidade

> O Multiusos de Gondomar vai acolher a prova
Foto PSF

> Ivan Dias orientou as sessões de promoção do evento

Borussia a desperdiçar
e Mitroglou a não perdoar
Foto DR

O Pavilhão Multiusos de Gondomar vai acolher a Final 8 da Taça
da Liga de Futsal. A prova, numa
organização conjunta da Federação Portuguesa de Futebol e Município de Gondomar, decorrerá de
23 a 26 de fevereiro.

VIVA DESPORTO

Uma noite de Champions no Estádio da Luz é sinónimo de festa e a partida desta última terça-feira não fugiu à regra. Os adeptos tiveram uma
prestação absolutamente sensacional, fugindo por completo ao padrão
da formação encarnada. As águias venceram o encontro por 1-0, com
um golo de Mitroglou, mas Ederson foi, sem margem para dúvidas, o
melhor jogador em campo. Duas coisas ficaram provadas: a primeira
é que a dupla Fejsa-Pizzi é curta demais para permitir que o Benfica,
nos grandes jogos, consiga ter um caudal ofensivo digno de registo; a
segunda é a enorme qualidade de Ederson, sendo que a sua continuidade na Luz ficou, seguramente, arruinada. Não é todos os dias que se
constroem muralhas sem autorização prévia. Ainda menos durante a
noite. 14 de fevereiro de 2017 assinalou isso mesmo, o aparecimento
de uma indestrutível muralha brasileira que nem dos onze metros foi
derrubada.
Em forma de contraste(?), na Liga Portuguesa o que realmente muda
é o formato da competição, dado que o paradigma permanece intacto. Águias e dragões, ao fim de vinte e uma jornadas, estão separados
apenas por um ponto. Porém, as exibições não são propriamente um
regalo para a vista dos que apreciam o bom futebol, tendo os resultados
a função de atenuar a nítida falta de qualidade em organização ofensiva. Os pupilos de Nuno Espírito Santo e os comandados de Rui Vitória
demonstram a mesma incapacidade para dominar, de forma clara, os
encontros. Não obstante o aumento da qualidade competitiva das restantes equipas do nosso campeonato. É, fundamentalmente, a junção
destes dois fatores que resulta numa imprevisibilidade total no que toca
à equipa que - no final das trinta e quatro batalhas - conseguirá erguer
a taça de Campeão Nacional.
Conforme tem sido habitual, chegou a altura de evidenciar aqueles que
normalmente fogem às luzes da ribalta. Miguel Leal e o seu Boavista têm
a permanência praticamente assegurada no principal escalão do futebol
português. Muito devido à sólida organização defensiva, à enorme raça
que tem Idris como farol e ao talento(!) das quatro unidades mais avançadas. Fábio Espinho, Renato Santos, Iuri Medeiros e André Schembri
são futebolistas especiais e o relvado do Estádio do Bessa sente-se um
verdadeiro privilegiado quando é pisado por eles. O avançado maltês,
que pequeno só mesmo no tamanho, tem uma capacidade inacreditável
para jogar de costas para a baliza. Segura a bola com mestria ou tabela
de imediato com muito critério. É muito evoluído tecnicamente, domina sempre a bola com grande categoria, parece que tem cola. É, de facto,
um fantástico jogador. E Andrea Pirlo não só concorda, como até vai
mais longe: "Schembri foi um dos adversários mais difíceis que defrontei, juntamente com Totti e Ji-Sung Park.". Impressionante. ■
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TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
CNS - Manut. Série C
Equipa

1

SC Coimbrões

11

2

AD Sanjoanense

11

3

Cinfães

8

4

Sousense

7

5

AD Nogueirense

6

6

Tourizense

5

7

Pampilhosa

4

8

Académica-SF

3

Pontos

Próximos Jogos:
19/02 Cinfães- Sousense

CNS - Manut. Série D
Equipa

Pontos

1

Anadia

11

2

Águeda

10

3

Mortágua

9

4

Cesarense

7

5

Gondomar

6

6

CD Gouveia

6

7

Estarreja

5

8

Moimenta da Beira

3

António Braziela, da equipa Oralklass/
Amigos do Trail, foi o vencedor do 2.º
Trail da Filigrana, prova organizada pelo
Gondomar Futsal Clube e Centro Ciclista
Foto PSF

P.

Mais de 1100 atletas participaram no 2.º Trail da Filigrana, no dia 22 de janeiro.
Ao Vivacidade, a organização da prova faz um balanço
“francamente positivo” da 2ª
edição.

Foto PSF

P.

Trail da Filigrana teve cerca
de 1500 inscritos

Próximos Jogos:
19/02 Gondomar - Águeda

1

Canelas 2010

64

2

SC Rio Tinto

45

3

Maia Lidador

40

4

Valadares Gaia

5

Leça

6

Varzim B

7

Oliv. Douro

<

Pontos

38
35

<

Equipa

< <

P.

<

Divisão Pro-Elite
Nacional - Série 1
- AF Porto

33

de Gondomar.
O atleta completou o percurso o Trail
Longo (25km) em menos de duas horas,

tendo batido os 190 atletas que disputaram esta categoria.
De acordo com a organização, o 2.º Trail

Vencedores do 2.º Trail da Filigrana:

33

Próximos Jogos:
19/02 SC Rio Tinto - Valadares Gaia

Divisão Pro-Elite
Nacional - Série 2
- AF Porto
Desp. Aves B

Pontos

2

Rebordosa AC

3

Tirsense

44

4

Lixa

40

5

CD Sobrado

37

10

S. Pedro da Cova

26

14

Gondomar B

47

<

49

<

Equipa

1

<

P.

Próximos Jogos:
21/01 Vila Meã - São Pedro da Cova
22/01 Gondomar B - Alpendorada

6

António Braziela, Oralklass/Amigos do
Trail – 1.º classificado do Trail Longo
(25km):
“É sempre bom ganhar, é o reconhecimento
do trabalho durante a semana. Estou muito
contente. Esta é uma prova com subidas
longas e duras, um percurso duro, como eu
gosto”

Lucinda Sousa, Gondomar Futsal Clube
– 1ª classificada do Trail Longo (25km):
“Vencer esta prova, no meu concelho, é
sem dúvida um grande orgulho, sobretudo
num ano tão especial para Gondomar”

Pedro Tapadas, Gondomar Futsal Clube –
1.º classificado do Trail Curto (15km):
“Participar num trail perto de casa e conseguir a vitória é sempre especial. Este prémio
fica em casa [Gondomar]. A prova é boa e
tem algumas partes técnicas para os apreciadores de trail. Agora sinto-me na obrigação
de defender o título em 2018”

Fátima Coelho, individual – 1ª classificada do Trail Curto (15km):
“Em relação ao ano passado foi muito melhor. Corro sempre com a expectativa de
tentar ganhar e felizmente consegui um
lugar no pódio”

da Filigrana contou com 1500 inscritos,
sendo que só 1150 atletas participaram e
concluíram as três vertentes – Trail Longo, Trail Curto e Caminhada – da prova.
“Fazemos um balanço francamente positivo do evento. Consolidamos a prova no
calendário nacional, aumentamos o número de inscritos e já temos a máquina
afinada para as próximas edições”, afirmou Telmo Viana, porta-voz da organização.
O organizador considerou o Trail da Filigrana “uma certeza desportiva para Gondomar” e prometeu nova edição em 2018.
“Estamos a tentar, de acordo com as características e realidade da nossa prova,
integrá-la num dos Circuitos Nacionais
da Associação Trail Running Portugal,
tendo, eventualmente, outra distância”,
considerou Telmo Viana.
O 2.º Trail da Filigrana contou com 191
atletas no Trail Longo, 738 atletas no
Trail Curto e cerca de 200 atletas na caminhada. O evento conta ainda com o
apoio e colaboração da Câmara Municipal de Gondomar, da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e
Jovim, da União de Freguesias de Foz do
Sousa e Covelo e da União de Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova. ■
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Gondomar vai receber
Taça de Portugal
de voleibol
A final four da Taça de Portugal de voleibol vai decorrer a
11 e 12 de março no Pavilhão
Multiusos de Gondomar. O
evento foi anunciado pela Federação Portuguesa de Voleibol.

na final four ao vencer o Viana e o Esmoriz, respetivamente.
Os restantes semifinalistas, Sporting de Espinho
Académica de Espinho e Caldas Fonte Bastardo,
disputam ambos a 22 de fevereiro, lugares na final.
Refira-se que o Benfica é o clube com mais títulos
na Taça de Portugal. O primeiro em 1965/1966 e
o último em 2015/2016, tendo erguido o troféu
por cinco vezes nas últimas 10 finais.
O Sporting de Espinho é o segundo clube com
maior número de taças (11). Foi o primeiro vencedor da competição, em 1964/1965, tendo conquistado o último troféu em 2007/2008.
Os jogos das meias-finais realizam-se a 11 de
março e a final será no dia 12. ■
Foto DR
PUB

PUB

Álvaro Cerqueira, presidente do Gondomar SC, admitiu à agência Lusa “pedir a
reintegração na II Liga em
2017/2018”, caso o tribunal
dê provimento ao recurso da
pena de despromoção, apresentado em 2009.
O regresso do Gondomar SC à II Liga pode concretizar-se na próxima época. Em cima da mesa
está a hipótese do clube pedir a reintegração na II
Liga em 2017/2018, caso o tribunal aprove o provimento da pena de despromoção apresentado
em 2009.
“Estamos a aguardar para o final deste mês ou
início de março a resposta do recurso que fizemos para o Supremo Tribunal de Justiça sobre
a despromoção de que fomos vítimas em 2009”,
explicou Álvaro Cerqueira.
Recorde-se que a 30 de junho de 2009, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol decidiu também a despromoção do Gondomar à II Divisão B, medida que o Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa anulou em
março de 2013, por considerar o uso de escutas

telefónicas “uma violação flagrante” dos princípios constitucionais para os crimes que foram
julgados”.
O Gondomar foi ainda punido com uma multa de 95 mil euros e o então presidente José Luís
Oliveira – condenado por 25 crimes de abuso
de poder e 10 de corrupção desportiva ativa –,
foi multado em 78 mil euros, bem como o vogal
Joaquim Castro Neves em 43.750 euros.
Manuel José ingressa no clube
Manuel José, médio de 36 anos, ex-Boavista e Paços de Ferreira, é o mais recente reforço de inverno do Gondomar SC. O treinador José Alberto
ganha assim mais uma opção para assegurar a
continuidade no Campeonato de Portugal. ■
Foto DR

Gondomar vai receber a final da Taça de Portugal
de voleibol. A prova será disputada nos dias 11 e
12 de março em formato final four, no Multiusos
de Gondomar.
O Benfica, detentor do troféu, e o Castelo da
Maia são as equipas que garantiram já presença

Gondomar SC pede
reintegração na II Liga

PUB

PUB

Quarta-feira
Quinta-Feira

PUB
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Opinião: Vozes da Assembleia da República

A propósito da expansão da rede de Metro
Isabel Santos | PS

As redes de transporte têm um forte impacto nos
territórios pela qualidade de vida que potenciam e
a mudança que o Metro do Porto produziu é um
excelente exemplo desse poder transformador.
Por esse motivo, o anúncio das novas linhas de
Metro a construir na Área Metropolitana do Porto
não pode deixar de provocar perplexidade face à
prioridade dada às linhas do Porto (Casa da Música- Estação de S. Bento) e Vila Nova de Gaia (Vila
D’Este).
A história da chegada do Metro a Gondomar é feita
de avanços e recuos, num processo em que o Concelho se viu constantemente relegado para segundo
plano, com sérios prejuízos para uma população

que se depara diariamente com o constrangimento da falta de uma resposta eficiente de transportes
públicos.
A linha Estádio do Dragão-Venda Nova só entrou
em funcionamento em 2011 - nove anos após a
inauguração da primeira linha e depois de este serviço de transporte ter chegado a Matosinhos, Maia,
Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia.
Hoje, Gondomar continua a ser a única sede de
concelho da primeira coroa da Área Metropolitana
sem ligação ao Metro.
Ao perspetivar-se avançar com uma nova fase de
expansão da rede, diante das limitações do financiamento disponibilizado, a Câmara Municipal de

Gondomar apresentou uma proposta de traçado
com um custo de construção significativamente
mais baixo que a solução anteriormente apontada
e que estabelece a ligação do Dragão a Gondomar
(S. Cosme) servindo Valbom e a zona oriental do
Porto (Cerco e Lagarteiro), um território deprimido e a carecer de impulsos qualificadores que alavanquem a sua reabilitação.
Apesar da mais valia apresentada por esta proposta,
geradora de maior coesão territorial, foi dada prioridade à linha do Porto (Casa da Música-Estação
de S. Bento). Uma ligação que o Metro já contempla e à qual o novo traçado vem acrescentar duas
estações numa zona coberta por outros serviços de

transporte público.
Não vislumbrando razoabilidade na decisão tomada e sendo ainda pouco claros os pressupostos
técnicos na base desta opção, apresentei, na Assembleia da República, um requerimento dirigido
ao Ministro do Ambiente através do qual solicito a
remessa dos estudos que suportaram as resoluções
anunciadas pela Metro do Porto, S.A. e a clarificação do calendário previsto para início e conclusão
de estudos, projeto e obras de construção da ligação a Gondomar (S. Cosme) via Valbom.
Construir uma Área Metropolitana mais coesa é
tarefa da qual ninguém se pode demitir e exige que
falemos claro. ■

Educar para o futuro!
Germana Rocha| PSD

A Educação é considerada um fator absolutamente
estruturante de qualquer sociedade, como ainda recentemente referiu a OCDE num relatório respeitante a Portugal.
O investimento na Educação é crucial, por forma
a ultrapassar o legado das baixas qualificações,
melhorando as competências dos portugueses e
impulsionando dessa forma o crescimento, contribuindo ainda para diminuir as desigualdades
sociais.
Conforme referiu o diretor do departamento da
educação na OCDE, pela primeira vez, em 15 anos,
os alunos portugueses ficaram acima da média da
OCDE, como demonstram os resultados obtidos
nos testes PISA, ao nível da leitura, matemática e

ciências, sem dúvida alguma, um progresso impressionante dos nossos alunos ao longo dos últimos anos, apenas possível graças a um excelente
trabalho desenvolvido por todos os agentes da comunidade educativa.
Mas não ignoramos que ainda há um longo caminho a percorrer, que deve ser feito, através de uma
reflexão séria, rigorosa e construtiva relativamente a todos os dados que vão sendo lançados para
a discussão. Para o efeito, é fundamental melhorar
a formação contínua dos professores, consolidar os
programas escolares e repensar as aprendizagens
de forma ambiciosa.
Neste contexto, não deixa de ser preocupante que,
depois de durante 13 anos se ter verificado uma

descida contínua da taxa de abandono escolar precoce, em 2016 essa mesma taxa volte a aumentar,
sendo certo que em 2015 este indicador reduziu
para 13,7%, quando o valor em 2010 era de 28,7%.
Perante isto, a pergunta que se impõe é, o que terá
levado mais jovens a abandonarem a escola prematuramente, isto é, sem terminarem o ensino secundário e a resposta poderá residir nas decisões
tomadas ao nível do ensino profissional e vocacional neste último ano letivo, com a eliminação do segundo e a falta de respostas em relação ao primeiro.
A meta definida para 2020 é atingirmos os 10%
no que ao abandono escolar precoce diz respeito,
mas essa meta apenas se poderá atingir, na minha
perspetiva, se houver um verdadeiro Pacto para a

Educação, através de um sistema que aposte na qualidade, que
não se limite a transmitir conhecimento e competências, mas que também aposte na inovação, no
lado emocional e social dos alunos, tornando-os
mais colaborativos, participativos e mais recetivos
à partilha.
Encontramo-nos na era do digital e da quarta revolução industrial, em que o sucesso na educação
dependerá do acompanhamento dessa evolução,
conseguindo-se estabelecer as necessárias pontes
entre as empresas e as diversas instituições de ensino, promovendo uma integração planificada e adequada, educando para o futuro! Porque do êxito da
educação dependerá o êxito do país. ■

O estranho caso da Caixa Geral de Depósitos
Cecília Meireles | CDS

Já há quase um ano que o atual Governo tem vindo a fazer grandes proclamações acerca da importância da estabilidade do sistema financeiro. A sua
prática, contudo, tem sido mais a de destabilizar o
sistema financeiro do que propriamente ajudar a
resolver o problema.
É mais ou menos como aquilo que tem feito como
a economia. Começou por prometer um crescimento de 2,4%, em campanha eleitoral, mas pouco depois já o tinha revisto para 1,8%. Quando
finalmente soubemos que o crescimento em 2016

se tinha ficado pelos 1,4%, ainda tivemos que ver
a desfaçatez com que este número foi anunciado
como “acima das expectativas”.
Em relação à CGD, começamos por ouvir que o
Governo estava a atuar para a proteger de uma
privatização imaginária. Depois, porque era precisa uma recapitalização urgente que o anterior
Governo não teria feito. À custa, claro, do dinheiro dos contribuintes. Aliás, era tão urgente esta recapitalização que hoje, mais de seis meses depois,
ela ainda não está finalizada. E, por último, tive-

mos a aprovação de uma lei feita à medida para
os novos administradores da CGD, isentando-os
do cumprimento das regras básicas dos gestores
públicos, como os limites para os salários ou a entrega de declarações de rendimentos no Tribunal
Constitucional.
Para o Governo responder a quaisquer perguntas
sobre toda esta enorme confusão, foi preciso fazer
uma comissão parlamentar de inquérito.
Neste momento, e num dos mais lamentáveis episódios desta telenovela, creio que já toda a gente

percebeu que o Ministro das
Finanças pura e simplesmente
não disse a verdade ao Parlamento. A decisão do
Governo de prolongar esta discussão com debates
verdadeiramente surreais sobre se um ministro
teria mentido ou simplesmente sido mal compreendido é incompreensível. Mais, é inaceitável
do ponto de vista ético, e intolerável do ponto de
vista daquilo que está em causa, e que todos parecem ter esquecido no meio deste lamentável caos:
a tal estabilidade do sistema financeiro. ■

Um diagnóstico da precariedade no Ensino Superior
Luís Monteiro | BE

O acordo entre o Bloco de Esquerda e o Governo
para a constituição de um grupo de trabalho que se
debruce sobre as questões da precariedade no Estado foi um passo importante para a dignificação de
quem vive do seu trabalho. Neste combate, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não
pode ficar de fora nem se demitir das suas responsabilidades.
A precariedade no Ensino Superior e na Ciência
proliferou de forma gritante nos últimos anos. Aumentou o número de falsas bolsas de investigação,
onde as instituições contratam jardineiros e funcionários para cobrar propinas na secretaria ao abrigo
do Estatuto de Bolseiros de Investigação Científica.
Mas o problema das bolsas não está apenas no abuso
desta figura mas na própria ideia de que os investigadores estão sujeitos a saltar de bolsa em bolsa e sem

nunca terem a possibilidade de ingressar na carreira
respetiva. Este estatuto serve, a fim de contas, para
legitimar uma pseudocarreira paralela de investigação.
Também nos docentes a precariedade atingiu níveis
absolutos extremos. No universitário a única figura em crescimento é a dos docentes contratados a
tempo parcial, agravando número que eram já de si
preocupantes, os quais contrastam com a contínua
diminuição do número de docentes em tempo integral e dedicação exclusiva. A violação das matérias
de proporcionalidade em relação a estas contratações veio reforçar a triste realidade dos falsos parciais, com indexações que podem chegar até às 20
horas semanais, às quais acrescem formalmente e informalmente solicitações de todo o tipo. No politécnico a situação é ainda mais grave, com uma queda

clara do número de docentes, sendo que o número
de contratos precários atinge 55% dos docentes no
sistema. Em ambos os sistemas, o limite de quatro
anos instituído nos estatutos de carreira tem vindo a
significar a tramitação de um contrato a tempo integral para contratos a tempo parcial, mas mantendo a
mesma pressão sobre o serviço a cumprir, reforçando assim o número dos falsos convidados.
Resumindo: a lógica do desinvestimento no Ensino
Superior e Ciência acompanha a lógica de desindustrialização progressiva do país e, desde 2008, fruto
das políticas austeritárias, intensificou-se esse paradigma.
Na lógica imperialista, Portugal é e terá de ser um
país de baixos salários, sem capacidade produtiva e
com défice de produção científica e tecnológica. Só
assim, as economias centrais se mantêm no pódio da

tecnologia de ponta e asseguram, com isso, as suas taxas de
lucro.
O debate sobre Políticas Científicas não se pode
deixar enovelar nas artimanhas da economia de
mercado: por um lado, não pode admitir os cortes
sucessivos na ciência com a explicação de que é um
custo e não um investimento, por outro deve recusar
o paradigma produtivista, onde a ciência não vale
pelo conhecimento e pelo desenvolvimento humano
e tecnológico, mas sim para responder aos anseios
imediatos da indústria e nada mais. A importância
de uma política pública para o Ensino Superior e
Ciência traz a democracia para o centro da discussão: o conhecimento é um direito – um país livre e
democrático é um país informado e que aposta no
desenvolvimento e na tecnologia. ■
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Continuar a luta pelo metro até Gondomar
Diana Ferreira | PCP

A derrota do governo PSD/CDS e a nova fase
da vida política nacional permitiram criar condições para desbloquear o processo do Metro do
Porto e abrir caminho ao desenvolvimento do
projeto, designadamente pelo prolongamento
de linhas, bem como à construção de novas linhas – algo necessário e indispensável ao desenvolvimento da região e que o PCP tem vindo a
defender continuadamente.
O alargamento da linha do Metro do Porto é
uma justa aspiração de muitas populações do
distrito do Porto, há já vários anos, sendo que a
atual rede de metro está incompleta e não serve
as necessidades das populações enquanto não

forem concretizados os devidos prolongamentos, sem prejuízo da necessidade de desenvolvimento de outros projetos para a rede de metro
do Porto.
Considerando isso, o PCP entendeu ser importante apresentar uma iniciativa legislativa na
Assembleia da República que concretizasse essas mesmas necessidades, designadamente do
prolongamento das linhas de metro até à Trofa,
Vila D’Este (Gaia) e Gondomar. Após o anúncio, por parte do Ministro do Ambiente, sobre
as linhas de metro anunciadas para construção,
importa dizer que, embora correspondendo a
propostas que há muito o PCP vem reclamando,

não respondem ao conjunto das necessidades
imediatas da região. Além da gravidade de excluir a ligação à Trofa, é igualmente negativo que
a ligação ao centro de Gondomar seja ignorada,
não se perspetivando sequer a sua construção
num horizonte de tempo razoável.
O prolongamento da linha laranja até ao centro de Gondomar é fundamental, uma vez que
este concelho constitui um dos principais polos
urbanos do distrito do Porto, sendo dos piores
servidos em termos de transportes públicos.
Como o PCP tem afirmado, a ligação à rede
de metro permitiria a garantia de mobilidade
à população e contribuiria para a dinamização

da economia local.
O adiamento do prolongamento desta linha de
metro por parte de sucessivos governos tem
penalizado muito a população de Gondomar.
A realidade deste concelho, o seu quotidiano
e as necessidades de mobilidade da população
confirmam a importância da construção do
prolongamento da linha laranja até ao centro de
Gondomar.
O PCP continuará a lutar para que seja garantido, a curto prazo, o investimento necessário ao
desenvolvimento do Metro do Porto, bem como
para que se cumpra o direito à mobilidade da
população desta Área Metropolitana. ■

A Contratação Coletiva é um direito Constitucional
José Luís Ferreira | PEV
O anterior Governo PSD-CDS, assumiu deliberadamente, como propósito das suas políticas,
a generalização da precariedade e a degradação
das condições de trabalho e a tentativa de encolher direitos laborais e sociais.
E é esta política, esta forma de olhar para os trabalhadores que importa inverter. Uma inversão
que tem de passar forçosamente pela Contratação Coletiva, porque estamos a falar de um direito com relevância constitucional.
Estamos a falar de um direito conquistado através da luta de gerações de trabalhadores. Estamos a falar de um instrumento importante no
que se refere à distribuição da riqueza produzida

e da melhoria das condições de vida das famílias
e é ainda um elemento importante ao nível do
desenvolvimento económico e social.
É, portanto, necessário garantir que o direito
fundamental de negociação não seja perturbado
ou fragilizado.
É necessário impedir que o arbítrio de relações
laborais baseadas na lei do mais forte, através
do contrato individual de trabalho, continuem
a marcar a nossa realidade laboral.
Na verdade, o Código de Trabalho de 2003 veio
enfraquecer aspetos fundamentais do direito de
contratação coletiva, sobretudo com a introdução da caducidade das convenções coletivas e

com a relevância retirada ao princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador.
Mas como se não bastasse, as revisões ao Código
de Trabalho vieram agravar a situação, nomeadamente a revisão de 2014, quando o Governo
PSD-CDS, para além de outros ataques a quem
trabalha, decidiu facilitar os despedimentos e
tornar as indeminizações em caso de despedimento mais baratas.
Foi um verdadeiro convite ao despedimento e
um grande jeito que o PSD e CDS fizeram às entidades patronais.
E hoje com o novo quadro político saído das
eleições de outubro de 2015, é necessário come-

çar a repor justiça nas relações laborais.
A Concertação Social pode ter importância,
mas quando falamos de concertação social, seria
bom não inverter as premissas. A Concertação
deve ser ouvida, mas a decisão compete ao Governo e à A.R.
E, portanto, porque é justo e pela necessidade de repor algum equilíbrio nas relações
laborais, impõe-se assegurar a revogação da
caducidade das convenções coletivas de trabalho, aplicar de forma efetiva e inequívoca
a renovação automática dessas convenções e
fazer renascer o princípio do tratamento mais
favorável ao trabalhador. ■

Ainda as (péssimas) heranças do anterior executivo
Joana Resende | PS
Ao longo destes quase quatro anos, tenho tido
um enorme orgulho de, mensalmente, poder
escrever neste espaço sobre todas e tantas medidas louváveis que este executivo trouxe, e que
dignificam o concelho, potenciando também o
seu desenvolvimento.
Face ao estado em que a Câmara se encontrava
quando este executivo tomou posse, fruto de 20
anos de ingerência e inoperância, a resiliência e
determinação com que têm conduzido este projeto têm sido louváveis.
Por esta razão, é profundamente injusto e revoltante que continuem a ter que ser confrontados
com opções e resoluções do anterior executivo, e
que limitam e impedem a margem de atuação da
Câmara atual. Quando finalmente sentimos que

cortamos as amarras do passado, que apagamos
as tristes lembranças de como Gondomar era
(des)governado, somos surpreendidos por mais
uma pendência que nos envergonha, e principalmente, impede que se possa fazer ainda mais
pelo concelho.
Em 2003, e após um concurso público, foi declarado o direito de superfície por 50 anos da Praça
Luís de Camões, em São Cosme, a favor de um
consórcio de empresas, e que previa a construção de um Parque de Estacionamento Público
de viaturas, assim como a edificação de um espaço comercial.
Logo em 2004, o executivo de então, aprovava
a reversão desse direito de superfície das nove
lojas então criadas, firmando um acordo com

o consórcio de 1,2 milhões de euros, valor esse
liquidado em 2011. Mas em Fevereiro de 2016,
o consórcio formado pelas sociedades Alberto
Couto Alves e Parq G-Estacionamentos apresentou pedidos de indemnização, alegando que
tinha havido violações das obrigações contratualizadas com o executivo anterior, e solicitavam a reposição do equilíbrio financeiro do
contrato. Neste processo que entretanto o consórcio ganhou, a indemnização estaria balizada
entre 4,5 milhões e quase 23 milhões de euros.
O atual executivo ainda recorreu da sentença,
mas voltou a perder. Para que a situação fosse
resolvida de uma forma mais célere, e sobretudo
muito menos gravosa para as contas da Câmara,
este executivo viu-se mais uma vez obrigado a

fazer um acordo que minimizasse os estragos
clamorosos herdados da Câmara anterior. Fez
assim um acordo com o consórcio para lhe pagar 3,1 milhões de euros e para a reversão do
direito de superfície, ficando a Câmara com a
exploração do parque. Mas o consórcio mantém-se por um prazo transitório no máximo até
maio de 2018, sendo que a indemnização será
paga após celebração da escritura pública de
transmissão gratuita.
É fundamental que os gondomarenses saibam
das ingerências gravíssimas que o último executivo deixou, para que possam reconhecer o
trabalho, a dedicação e a resiliência desta nova
Câmara, naquilo que é o seu projeto de fazer
Gondomar muito MAIS. ■
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A marginal ribeirinha do Douro
Pedro Oliveira | CDS-PP

A grande vertente da atividade política autárquica prende-se com o aprofundamento contínuo do conhecimento das condições intrínsecas
do respetivo concelho, em termos daquelas que
são as suas particulares apetências motivadoras de investimento, seja público, seja privado,
investimento esse que possa ter o mais amplo
efeito multiplicador entre o binómio garantia
da qualidade ambiental e objetiva melhoria das
condições de vida da população residente.
Ora o concelho de Gondomar de há muito que
clama por um sério enfoque dos seus políticos,
no “pensar” do melhor aproveitamento das tantas virtualidades que a sua longa costa ribeirinha mostra oferecer. Com tão largos quilómetros de costa do segundo mais importante Rio
do País, o qual corre apetrechado por algumas
das mais belas e reconhecidas paisagens do
mundo, não menos que confrangedor nos surge

a atual realidade de o vermos passar por Gondomar absolutamente só, esquecido e sujo, sem
algum resquício sequer de interesse municipal
em dotá-lo de infraestruturas mínimas, que o
coloque crescentemente em interação fértil com
as gentes, designadamente a população concelhia que com ele produz vizinhança.
Efetivamente percorremos a marginal do Douro, desde Melres até Valbom, tentando perceber
o seu estado de conservação (das suas margens),
bem como o grau de dinamização de toda a
marginal nas suas diferentes vertentes como o
Lazer, o Desporto (desde o recreativo ao federado), Restauração e Hotelaria, e também o Turismo. Pois a verdade é que não vislumbramos
qualquer intuito de potenciação do Rio, qualquer iniciativa séria de inverter esta anacrónica
relação “de costas voltadas” entre os dirigentes
municipais e o rio Douro. Constatamos sim uma

impensável e indecorosa falta de limpeza como
falta de desmatação da margem do rio; Nas poucas praias existentes não tem tido o município
qualquer preocupação de as dotar das mínimas
e essenciais condições de limpeza e utilização
como e, pelo menos, a instalação de bebedouros e casas de banho, designadamente em uma
das mais procuradas, a Praia de Zebreiros, onde
nem sequer existe no local algum estabelecimento que possa obviar a tal falta; Os clubes
Náuticos e de Pesca, desde logo o Clube Náutico
de Marecos e o Clube de Caça e Pesca de Aguiar,
não dispõem de qualquer infraestrutura para os
barcos dos respetivos associados e atletas atracarem, havendo necessidade de “andar” com os
barcos às costas. Aliás e quanto a esta matéria é
manifestamente arrepiante a diferença entre as
duas margens do Rio, onde na margem de Gaia
proliferam os Cais de atracagem, enquanto que,

em Gondomar, ou não existem ou encontramse perfeitamente inoperacionais. Pasme-se que
desde a Foz do Sousa até Valbom, passando por
Jovim, não encontramos um único cais.
Estes são apenas exemplos muito referenciais,
entre outros, com certeza mais gravosos, da
alarmante inércia a que os responsáveis municipais têm votado a relação do concelho com o
rio Douro. Poderíamos falar de outras omissões
como a ausência de uma política de Turismo e
a captação de unidades hoteleiras junto ao Rio,
aproveitando muita da vertente bucólica que
encerra.
Enfim, muitas são as apetências que o rio Douro oferece. Importante é que o Município, em
conjunto com a entidade gestora do rio, conflua
no bom aproveitamento das suas valências, colocando frente a frente, em parceria, o rio Douro
e os gondomarenses. ■

Gondomar a ver o prolongamento da linha
de metro por um canudo… outra vez…
António Valpaços | CDU

A propósito do anúncio das novas linhas da
Metro do Porto considero que o presidente da
Câmara de Gondomar se demitiu de defender
os interesses dos gondomarenses para fazer um
favor político ao seu partido e ao Governo, porque no final de contas, facto é que o Metro não
chegará a Gondomar (centro) e, uma vez mais,
Marco Martins vende uma derrota por vitória.
Marco Martins ao apresentar uma ligação alternativa para o prolongamento do Metro em
Gondomar, ao contrário do propagandeado,
não ajudou ao processo, mas sim permitiu o seu
adiamento e criou a possibilidade do Governo
escapar a uma situação difícil! Assim, em vez do
Governo assumir que "não há metro para Gondomar" anunciou que face a novas alternativas,

Gondomar “é a próxima prioridade da Metro do
Porto".
Além disso, Marco Martins assume-se como
promotor de uma nova possibilidade de ligação
que não existe, vejamos:
1 – Sobre a ligação ao Souto, a nova proposta,
naturalmente carece de validação - discussão
pública, pareceres de várias entidades, estudo
impacto ambiental, etc - pelo que o Governo
não a poderia aceitar sem assumir os riscos inerentes a algo não discutido. Naturalmente que
face a uma nova proposta a solução do ministro
seria de “adiamento” e “necessidade de estudo"!
2 - Se os custos eram a grande preocupação do
presidente da Câmara de Gondomar, porque
não focou as suas atenções e exigências na linha

existente pugnando pela sua extensão?! Se não
até ao Souto, até a um local que potencie a intermodalidade - a Avenida da Carvalha, por exemplo. Não há situação de expansão do metro mais
económica que esta, que é o metro de superfície
com infraestrutura pré-existente. Por escassas
centenas de metros, a mobilidade dos gondomarenses aumentaria em muito, uma vez que as
principais carreiras rodoviárias de transportes
passam precisamente na Avenida da Carvalha.
3 – Sobre a nova proposta apresentada e, sem
querer entrar na discussão do novo traçado
propriamente dito, importa dizer que, se Marco
Martins queria apresentar um novo traçado ao
Governo, deveria ter começado por ouvir a população, os autarcas e procurado uma posição

alargada que permitisse
um outro tipo de força à
proposta.
Ora, se esta proposta era para ser levada a sério,
foi pedido algum estudo de impacto ambiental
ao propor um traçado que cruza zonas sensíveis
do PDM, como a zona de proteção do Rio Torto
e terrenos alagadiços? Sabe o executivo camarário a opinião da população de Valbom, face a
um traçado que secundaria a freguesia?
Enfim, muitas perguntas se poderiam fazer. Mas
o que importa concluir é que o presidente da
Câmara de Gondomar criou um fait-divers feito à medida para distrair do essencial - não há
metro para Gondomar em 2017. E esta era uma
necessidade do presente não do futuro! ■

Gondomar não pode continuar à espera do metro
Rui Nóvoa | BE

As ultimas notícias dão-nos a conhecer que mais
uma vez Gondomar fica de fora para a ligação de
Campanhã até à sede do concelho. Ao longo dos
últimos meses fomos lendo e ouvindo, por parte
do Sr. Presidente, que a ligação da segunda linha
estava garantida, pelos vistos tal não vai acontecer. Assim sendo, espero que Gondomar não
aceite mais uma vez que em nome disto ou daquilo fiquemos há espera de uma nova promessa
para a construção da segunda fase da linha.
Num artigo meu, publicado no Vivacidade, que
tinha como título “Juntos pelo prolongamento
da linha do Metro em Gondomar”, escrevi que
se nada fizéssemos a ligação nunca mais ficaria

concluída. Em setembro de 2010, em reunião da
Assembleia Municipal, na minha intervenção,
afirmei ser inaceitavelmente longínqua a data
prevista para a entrada em funcionamento ligação Gondomar/Campanhã, mas afinal isso não
passava de uma data para nos adormecer. Isto
é uma vergonha! A ligação do centro de Gondomar (S. Cosme) a Campanhã, via Valbom, é
uma aspiração inteiramente justa da população
de Gondomar, apesar do metro ser reconhecidamente um modo de transporte moderno, cómodo, seguro e rápido, a verdade é que em nome
disto e daquilo, a sua construção tem sido sucessivamente adiada, fazendo com que Gondomar

seja a única das sete sedes dos sete concelhos
da rede ligeira de superfície onde o metro não
chega. Convêm lembrar que a ligação Campanhã/Gondomar foi aprovada pela Assembleia
da Republica em 1999, através da Lei nº161/99
de 14 de setembro, mas na realidade até hoje a
linha apenas chegou a Fânzeres, que fica a cerca de quatro quilómetros da sede do Concelho.
A ligação até S. Cosme, tem um impacto social,
económico e ambiental muito relevante. São
milhares de horas recuperadas nas deslocações,
para os locais de trabalho, são muitos os milhares de euros poupados em combustível, são milhares de toneladas de poluentes que deixam de

ser emitidas. Por tudo isto, Gondomar e a sua
população não pode mais uma vez ver adiada a
construção da ligação em falta.
Convém lembrar que Gondomar tem uma população de mais de 180.000 habitantes onde todos os dias se realizam um elevado número de
deslocações pendulares para os municípios vizinhos, pelo que a construção da segunda linha
não pode ficar mais uma vez adiada.
Gondomar não é apenas um conjunto de lugares, é também, como outros territórios, o conjunto de movimentos que ligam esses lugares
e determinam as formas de apropriação do
espaço. ■
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Viva Saúde
Rui Lopes
Interno de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Febre nas Crianças: Porque aparece e como agir!
A febre consiste numa elevação da temperatura corporal como mecanismo de defesa. Trata-se de um sintoma, não de uma
doença, cuja causa mais frequente é uma
infecção. Antes dos 2 anos de idade a temperatura corporal deve ser medida por via
rectal, considerando-se que há febre quando esta for superior a 38,5ºC. Após os 2
anos de idade considera-se febre quando
a temperatura axilar/auricular é superior a
38ºC. A febre pode causar desconforto na
criança, sendo que o seu controlo tem interesse para alívio sintomático. Os valores de
temperatura e a medicação administrada

deve ser sempre registadas.
Quando a temperatura começa a subir é
uma boa opção começar pelo arrefecimento físico (despir, banho tépido). Se não for
suficiente pode ser administrado paracetamol ou ibuprofeno em doses adequadas
ao peso da criança (nunca dar ácido acetilsalicílico/aspirina®). Deve evitar dar dois
medicamentos diferentes para controlar a
febre e apenas intercalar se não aguentar 8
horas sem febre. É importante procurar outros sinais que possam aparecer, sendo importante pesquisar todo o corpo da criança.
Se a criança está bem disposta e a brincar é

bom sinal e deve tranquilizar.
As doenças febris benignas provocadas por
vírus, as que NÃO necessitam de tomar
antibióticos, são responsáveis pela maioria
dos episódios de febre nas crianças. Deve
por isso evitar recorrer de imediato aos serviços de saúde, principalmente nas primeiras 48-72h após início da febre, para dar
tempo que surjam sintomas que apontem
para um diagnostico mais provavel.
Assim, a ida ao médico deve ser reservada
para os casos em que a febre dure mais de
3 dias ou seja de difícil controlo, imediatamente em crianças com menos de 3 meses

de idade ou quando além da febre surjam
sinais como palidez, pele marmoreada ou
outras alterações na pele sem justificação
(pintas ou manchas). Também deve procurar ajuda médica quando há recusa alimentar marcada, irritabilidade ou choro
inconsolável, apatia ou sonolência fora do
habitual, confusão, dor de cabeça intensa,
convulsões, dificuldade em respirar e vómitos ou diarreia persistentes.
Não se esqueça de reforçar a ingestão de
água, registar os valores e as horas das temperaturas medidas e nunca usar antibióticos sem serem indicados pelo médico. ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Soluções visuais para a Era Digital
Foi durante a segunda Guerra Mundial que
nasceu uma máquina que iria revolucionar
toda a história daí em diante, o computador.
Nas primeiras décadas do século XX, nasceria um dispositivo pessoal que melhoraria a comunicação entre as pessoas, mesmo
em locais longínquos, o telemóvel.
Desde os seus inícios, estas máquinas foram tendo um crescimento e um desenvolvimento exponencial, tornando-se cada vez
mais avançadas e personalizadas. Hoje em
dia, qualquer pessoa tem na sua casa, escola ou trabalho um computador ou um telemóvel, o que leva a que o seu uso seja cada
vez mais constante e comum. Sem dúvida
que foram as invenções do século e que vieram facilitar toda a vida humana, contudo,

também, trouxeram com elas um maior
sedentarismo por parte da população que
as usa e outros problemas adjacentes à sua
utilização.
Com o passar do tempo, tem-se constatado
que as gerações mais novas são as mais impulsionadas ao uso destas máquinas. Este
facto está diretamente relacionado com o
incremento da prevalência dos problemas
visuais nos jovens e, consequentemente,
com o aumento do uso constante de óculos de descanso para ajudar a diminuir os
sintomas que estes vêm a sentir, como cefaleias (dores de cabeça), astenopia (cansaço
visual), olho seco, entre outros.
Uma das grandes preocupações dos fabricantes de lentes o oftálmicas e de contacto
é diminuir estes sintomas e dar um maior

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

conforto ao cliente quando este as usa,
principalmente, sendo ele usuário destes
dispositivos durante muitas horas. Cada
vez mais o mercado se preocupa em diminuir as emissões de luz azul dos ecrãs, colocando capas protetoras. Então, nas lentes,
acontece exatamente o mesmo fenómeno.
Neste momento, podemos encontrar uma
capa protetora, ou seja, um filtro na superfície da lente oftálmica com uns ligeiros
reflexos azuis que protege os seus usuários
das emissões irradiadas por estes dispositivos. Este filtro tem vários nomes, dependendo do fabricante da lente, sendo um
complemento do já usado antirreflexo.
Vários estudos apresentam resultados que
mostram que os dispositivos electrónicos
podem levar a alterações do normal funcio-

namento do sistema acomodativo, uma vez
que são usados a distâncias curtas. Neste
sentido e de forma a diminuir este esforço
dos olhos aquando o uso destes instrumentos, existem atualmente no mercado lentes
oftálmicas e de contacto que, pela sua geometria, têm uma ligeira adição, ou seja, um
acréscimo de potência positiva, que leva
assim à atenuação do esforço visual do utilizador.
Numa era em que somos cada vez mais
dependentes destes dispositivos electrónicos, o uso de óculos e de lentes de contacto
torna-se quase inevitável. Idealmente, caso
sinta qualquer sintoma ou alteração visual,
deve saber aconselhar-se bem junto dos
seus profissionais óticos sobre as soluções
adequadas para si. ■
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Coordenador da secção do Pé e Tornozelo da SPOT
Diretor do Departamento Médico do Vitória SC
Membro do Bording Educacional Europeu da EFAS

“Pode a qualidade óssea e articular alterar a sobrevivência?”
É claro que sim. Digo muitas vezes aos
meus doente que ninguém morre diretamente devido a patologias degenerativas
articulares ou ósseas, mas ajuda. Ou seja,
a diminuição da mobilidade articular com
influência na locomoção do indivíduo, leva
claramente a uma situação de incapacidade do doente se mover, ficando mais retido

em casa, pois já não consegue andar sem
que tenha dores. Essa situação leva a que o
mesmo não faça exercício, se feche ao domínio de sua casa, contribuindo para uma
degradação mental e daí para o aumento de
obesidade e para o aumento de patologias
cardíacas e respiratórias. Manter a mobilidade das pessoas e o exercício é algo que

deve ser uma prioridade nas políticas dos
nossos governantes. Ainda ontem, num
restaurante bem conhecido de Baguim do
Monte, dizia-me um candidato à presidência da Junta de Freguesia da terra, sobre os
seus projetos de organização urbanística,
com uma preocupação no desenvolvimento de infraestruturas de apoio ao exercício e

mobilidade dos cidadãos, o que me agrada
profundamente a preocupação e a sensibilidade dos nossos autarcas a estas questões.
Desenvolver e arranjar passeios, colocar as
“pessoas na rua”, fomentando desse modo o
exercício e a locomoção, com melhoria da
vida dos seus cidadãos...
Caros leitores, por favor movam-se. ■
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Kim Kim: “Ao longo dos anos conseguimos
fidelizar uma clientela”
Desde 1981, o restaurante
Kim Kim, situado na rua D.
António Castro Meireles, em
Baguim do Monte, tem todos
os dias casa cheia. Ao Vivacidade, Manuel Ferraz, proprietário do espaço, admite modernizar as instalações “num
futuro próximo”.
Uma casa com tradição na sorte e na gastronomia. É assim o restaurante Kim Kim,
aberto ao público desde 1981, em Baguim
do Monte. Hoje, tal como no passado, servem-se menus do dia com
quatro a cinco pratos diferentes
todos os dias, por seis euros.
No serviço de lista destacam-se
pratos como o Bacalhau à Zé do
Pipo, Bacalhau com Broa e
Filetes de Pescada com
Creme de Marisco,
entre outros. Ao
domingo, a

casa prepara o tradicional Cabrito, a Vitela
Assada e o Cozido à Portuguesa para serviço take-away.
“Os nossos clientes procuram-nos todos os
dias, por isso sentimos uma necessidade de
preparar uma grande variedade de pratos”,
começa por dizer Manuel Ferraz, proprietário do Kim Kim.
O restaurante tem capacidade para receber
cerca de 120 pessoas e serve mais de 100
refeições por dia. A par do serviço de restauração funciona o café, que ao longo dos
anos “conseguiu fidelizar uma clientela”, segundo Manuel Ferraz.
O espaço de cafetaria conta ainda com os
serviços PayShop, MB Spot e Pagaqui, Jogos da Sorte e venda de jornais e revistas.
“Baguim não tem estes serviços. Sabemos que somos um apoio importante, sobretudo para os idosos que
podem vir aqui pagar as suas rendas,
passes, contas da luz e da água ou
multas, por exemplo”, explica Manuel Ferraz.
De resto, o Kim Kim tem
já uma longa tradição
nos Jogos da Sorte,
tendo atribuído o 2.º
PUB

prémio do Euromilhões, um prémio de 15
mil euros na Raspadinha e, mais recentemente, um prémio de 10 mil euros. “Só nos
falta dar o 1.º prémio no Euromilhões”, comenta o proprietário.
O Kim Kim está aberto ao público de segunda a sábado, entre as 7h30 e as 22h. Ao
domingo opera o serviço take-away. Caso
haja interesse em serviços superiores a 20
pessoas o restaurante poderá abrir a casa a
refeições para grupos.
Rojões e Papas de Sarrabulho estiveram
em destaque nas Festas a São Brás
Durante as Festas a São Brás, no início de

fevereiro, o Kim Kim deu especial enfoque
aos Rojões e Papas de Sarrabulho à moda
de Baguim do Monte. As iguarias trouxeram “uma afluência ainda maior que o habitual”, tendo o restaurante sido visitado
por “muitas pessoas de fora”.
“Cada casa trabalha estes pratos à sua maneira. Ao longo do ano temos sempre rojões e papas de sarrabulho à sexta-feira. Em
caso de encomenda até podemos ter todos
os dias”, refere Manuel Ferraz.
Recorde-se que os Rojões e as Papas de Sarrabulho do restaurante Kim Kim já foram
premiados no Concurso Gastronómico de
Baguim do Monte. ■

Noites com Tema

PUB

Menu Peixe:
Bacalhau com natas
ou

Menu Carne:
Vitela Assada

Menu com acesso a:
1 bebida à escolha, entradas,
sobremesa e café

11 Março
Cantina CCD
20:30

Fadista - Raquel Castro
Guitarra Portuguesa - Manuel Soares
Guitarra Clássica - Paulo Sousa

13 CCD’s Socios
24 CCD’s Casal
15 CCD’s Não Socios
28 CCD’s Casal
6,5 CCD’s Infaltil

Menu Peixe:

PUB

A designar
ou

Menu Carne:
A designar

22 Abril
Cantina CCD
20:30

Humorista Ricardo Couto

Menu com acesso a:
1 bebida à escolha, entradas,
sobremesa e café

Inscrições:
eventos@ccdgondomar.com

13 CCD’s Socios
24 CCD’s Casal
15 CCD’s Não Socios
28 CCD’s Casal
6,5 CCD’s Infaltil
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AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
RECEITA CULINÁRIA
MÚSICA

EXPOSIÇÕES

21h45, 25 de fevereiro – Concerto Os Azeitonas, no Auditório
Municipal de Gondomar
11h, 26 de fevereiro – “Música de
Câmara”, por Academia de Música
de Costa Cabral, na Casa Branca de
Gramido

LITERATURA:

Até 24 de fevereiro – “A Ilustração Infantil e o Ambiente”, na CEA Quinta do
Passal
Até 26 de fevereiro – “Arte Contemporânea na Casa Branca de Gramido”, na
Casa Branca de Gramido
Até 11 de março – “Que nome te darei, austera imagem?”, no Auditório Municipal de Gondomar
Até 11 de março – “Momentos II”, no
Centro Cultural de Rio Tinto
Até 26 de março – “Alberto Carneiro”,
no Lugar do Desenho – Fundação Júlio
Resende

Numa pizzaria, quando estava à espera de
ser atendido, vi um homem a pedir uma
pizza para levar para casa. Estava sozinho, e o
empregado perguntou se ele preferia que a pizza
fosse cortada em 4 pedaços ou em 6.
Ele pensou algum tempo, e respondeu:
- Corte em 4 pedaços; acho que não estou com
fome suficiente para comer 6 pedaços.

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Uma crise conjugal poderá fazer com que a sua relação
seja reforçada. Domine a sua agitação, permaneça sereno e verá
que tudo lhe sai bem!
Saúde: período marcado pela alegria e boa disposição.
Dinheiro: Concentre-se nos planos que traçou para este mês.
Caso contrário corre o risco de prejudicar o bom desempenho do
seu trabalho.

17 de fevereiro a 19 de fevereiro –
Fim de semana gastronómico XXVI Festa
do Sável e da Lampreia, na Casa Branca
de Gramido
9h às 12h30, 25 de fevereiro – Colheita
de Sangue, no Centro Social e Cultural de
Valbom

CINEMA
11h e 16h, 18 de fevereiro – “Academia
de Gladiadores”, na Biblioteca Municipal de
Gondomar

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

INGREDIENTES
Para 4 pessoas

• 400 g de Fettuccine
• 20 g de cogumelos Frescos
• 40 g de mostarda
• 200 g de alho-francês
(só a parte branca cortada em
juliana fina)
• 40 g de queijo Parmesão
ralado
• sal marinho q.b.
• manteiga sem sal q.b.
Foto DR

16h, 25 de fevereiro – Lançamento do livro “A Mina”, na Biblioteca Municipal de Gondomar

DIVERSOS

Nintendo Switch
chega a 3 de março
VIVA TEC | Pedro Ferreira
Preparação:

A Nintendo volta a marcar a agenda das consolas e videojogos com a sua mais recente
aposta, a Nintendo Switch. A nova consola foi
apresentada em Tóquio e trouxe uma mão
cheia de novidades. A mais importante: chegará ao mercado a 3 de março.
Assim, a Nintendo Switch terá, simultaneamente, um sistema de jogo fixo e uma consola portátil, que permitirá disfrutar do jogo
dentro e fora de casa, graças aos controladores Joy-Con, adaptáveis a acopláveis a vários
suportes.
Os Joy-Con são grande parte da inovação da
marca japonesa. Integram sensores de movimento, acelerómetros, sensor NFC, um botão
dedicado a screenshots e vídeos, uma câmara
de infravermelhos capaz de detetar distâncias
e objetos nas proximidades e vibração HD.
O modo online será gratuito para teste, passando depois a ser necessária uma mensalidade para a sua utilização.
Entre os jogos avançados para a estreia
da consola no mercado nacional estão, por
exemplo, “Splatoon 2”, “The Legendo of Zelda: Breath of the Wild”, “Fast RMX”, “1-2-Switch”, “Street Fighter”, “Super Bomberman R”,
“Super Mario Kart 8 Deluxe” e “Snipperclips”.

Lave bem os cogumelos e corte-os em quartos.
Numa frigideira, salteie os cogumelos com um fio de azeite bem
quente e tempere com sal.
Coza a massa em água abundante e sal a gosto e reserve.
Refogue com um pouco de manteiga e azeite o alho-francês até
estar cozinhado mas ainda firme.
Aproveite um pouco da água da
cozedura da massa e derreta o
parmesão.
Acrescente a mostarda e envolva
a massa com este molho.
Junte os cogumelos, um pouco
de sal e pimenta.
Envolva tudo muito bem e sirva
de imediato.
Decorar com folhas de rúcula.

SOLUÇÕES:

PUB

Mais de três mil desportistas
em eventos da CED só em janeiro
São mais de três mil os atletas e desportistas que, só na segunda metade de
janeiro, após a cerimónia de abertura,
participaram em eventos do calendário
oficial da Cidade Europeia do Desporto
(CED). Apesar de ser ainda muito cedo
para qualquer balanço, Sandra Almeida,
Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Gondomar, não podia estar
mais satisfeita: “Atendendo aos objetivos
da CED, que visam envolver o maior número de pessoas na prática desportiva,
esse resultado é ótimo”.
Considerando apenas os quatro eventos de maior impacto mediático – Trail
da Filigrana, 24 Horas a Nadar, fase final distrital sub-18 masculinos e sub-19
femininos de basquetebol e o Campeonato Nacional de Remo Indoor – a organização da CED tem razões de sobra
para estar satisfeita. Envolveu na prática
desportiva mais de três mil atletas e desportistas e recheou as bancadas do Multiusos, a maior infra-estrutura de todo
o evento.
“Tanto no Nacional de Remo, como no
torneio de basquetebol, estamos a falar
de competição pura e dura, e a reação
do público foi generosa, com o Multiusos a apresentar molduras de assistência
muito interessantes”, afirma Sandra Almeida, para quem as 24 Horas a Nadar
e a Rota da Filigrana representaram, no
entanto, “o que de melhor a CED tem
para oferecer: desporto pelo desporto”.
Percebe-se o raciocínio: no primeiro
caso, a Piscina Municipal de Gondomar (S. Cosme) registou um movimento
completamente inédito; e no segundo
caso, a “caixa de partida” apresentou-se
muito bem recheada, com uma lista de
participantes de fazer inveja a qualquer

organização, apesar da manhã muito fria
de inverno.
Projetar o território
Este resultado enquadra-se, de resto, na
missão definida como estratégica pela
CED: envolver todos os agentes desportivos, culturais, económicos e sociais do
concelho e as principais instituições desportivas e internacionais da CED, “projetando o território e afirmando o município num contexto de desenvolvimento
e modernidade”.
A CED 2017 definiu dois eixos para se
afirmar, o desporto numa perspetiva de
educação e cultura, mas também num
contexto de turismo e território. “Se
pensar bem estamos a promover o território e o lema Gondomar é D’Ouro

através do desporto, mas também estamos a melhorar a cultura desportiva da
população e a qualificação dos recursos
humanos no desporto, enquanto aumentamos a prática desportiva e promovemos a ética no desporto. Isso aconteceu
em janeiro, mas será assim até ao final
do ano de 2017”, explica a Vereadora do
Desporto.
Até ao final do ano, Sandra Almeida perspetiva a concretização de outros dois objetivos da CED, no campo económico e
numa vertente ambiental: “Esta fase é ainda muito incipente, mas estou convencida
de que, até ao final do calendário, ficará
claro para todos que a CED promove o
empreendedorismo, a inovação e a empregabilidade, e cria, ainda, uma forte consciência ambiental através do desporto”. ■

Quem são
os embaixadores
da CED 2017?

Fátima Airosa -Polo Aquático
Representa a Seleção Nacional
desde 2003, tendo participado no
Campeonato da Europa Júnior em
2006 e no Campeonato do Mundo
de Juniores em 2007.

Fernando Gomes -Futebol
Vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus, Supertaça Europeia e Taça Intercontinental em
1987. Cinco vezes Campeão Nacional, vencedor de três Taças de
Portugal e três Supertaças. Duas
vezes Bota de Ouro da UEFA. Representou equipas como o Futebol
Clube do Porto e o Sporting Clube
de Portugal. Conta com mais de
50 Internacionalizações.
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