PUB

Ano 11 - n.º 128 - março 2017

Diretor: Miguel Almeida - Dir. Adjunto: Pedro Santos Ferreira

Visite-nos em: www.vivacidade.org - E-mail: geral@vivacidade.org

Resíduos perigosos de São Pedro da Cova:

há fim à vista?

Sociedade
Ourindústria 2017:
certame abre portas
a 30 de março
> Pág. 6

Centro de Emprego de
Gondomar assinalou 25.º
aniversário
> Pág. 9

Política
> Págs. 24 e 25
• Ministério Público acusou seis administradores e gestores envolvidos no processo
• Remoção dos resíduos remanescentes está por concluir
• Ministro do Ambiente visita São Pedro da Cova a 24 de março

Autárquicas 2017:
“Acreditamos que a CDU
sairá reforçada nestas
eleições”
Entrevista a Cristiano
Castro, responsável
pela Comissão Concelhia
do PCP Gondomar;
> Pág. 29

> Pág. 23

Gondomar comemora Revolução dos Cravos

Rafael Amorim é o
candidato do PSD à
Câmara de Gondomar
> Pág. 27
PUB

PUB

2 VIVACIDADE MARÇO 2017

Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

Caros leitores,
Aproximam-se as eleições autárquicas
e, por Gondomar, começam agora a ser
conhecidas as definições dos cabeças
de lista dos partidos da oposição, sendo que o Partido Socialista, no poder
desde 2013, já definiu há algum tempo os principais candidatos, não só ao
Município mas também para algumas
das freguesias e uniões de freguesias.

Ao longo dos 11 anos de existência do
Vivacidade em muitos editoriais apelei aos líderes partidários, aos representantes dos militantes, aos próprios
militantes e até aos simpatizantes de
todos os partidos para ajudarem a escolher pessoas boas, competentes, com

A discussão política dos grandes temas
e dos cabeças de lista é importante.
Apelo a que todos os que já referi para
não se limitarem a comer a comida que
outros confecionaram. É esse o esplendor máximo da democracia, de sermos livres e de podermos dizer o que
pensamos. E ajudar a fazer a comida e
não apenas comer aquilo que os outros
fizeram. Não quero ser mal-entendido, eu sou um formalista e, por isso,
no caso dos partidos, essas opiniões
devem ser expressas nos sítios certos,
ou seja, junto dos militantes que gerem
os órgãos concelhios e locais e nas reuniões que são promovidas para esse
efeito. E quando não gostam, queixemse. Depois, se não forem ouvidos pelos
órgãos concelhios, expliquem aos distritais ou nacionais. Em último caso à
presidência do partido. É para isso que
os partidos elegem órgãos, para representar os militantes. E percebam que
não é ao contrário. ■
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A freguesia de Baguim do Monte e
o Município de São Domingos, da
ilha de Santiago, Cabo Verde, assinaram um acordo de geminação. A
formalização da parceria resultará
numa “cooperação sincera e fraterna entre as duas autarquias”.
Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org
Foto Cláudio Gomes

Claro que os cabeças de lista não são
tudo. Os votantes têm demonstrado
que já não votam apenas naqueles que
lideram e querem saber quais são as
listas de pessoas que os acompanham.
E fazem bem, pois a colegialidade dos
órgãos autárquicos é uma das maiores
conquistas da democracia portuguesa,
permitindo que as soluções validadas
eleitoralmente ganhem depois uma
maturidade própria perante a realidade da divisão dos votos.

experiência e com bom conhecimento
dos problemas da nossa terra, pois são
estas pessoas nas listas (independentemente dos seus partidos) que garantem
que teremos boa gestão (bom governo
e boa oposição) nos órgãos locais de
Gondomar.

No dia 27 de fevereiro, um incêndio perto da Câmara Municipal
de Gondomar causou o pânico na
zona envolvente, devido à ocorrência de várias explosões. O caso
deixa o alerta para uma maior vigilância para as casas desabitadas.

Bater o pé às empresas de comunicações
BISTURI
É da tradição portuguesa que
as operadoras de comunicações têm políticas comerciais
de enorme agressividade, o
que leva muitos consumidores
a mudarem frequentemente de
fornecedor dos serviços de telecomunicações.
Quase se pode dizer que não
há grandes diferenças de atuação entre qualquer uma das
três empresas dominantes no
mercado: a MEO, a NOS e a
Vodafone. Todos temos a experiência não apenas da agressividade das campanhas de
publicidade de qualquer uma
delas, e todos sabemos o que
é a pressão das vendas porta a
porta, agora particularmente focadas no telemarketing. À parte
alguns métodos de abordagem
pouco recomendáveis, temos
de reconhecer que estes operadores têm legitimidade para
procurar sempre manter ou aumentar a sua cota de mercado,
da mesma forma que cidadãos,
famílias e empresas têm igual
legitimidade para aproveitarem
os benefícios que a concorrên-

cia oferece num mercado livre e
aberto como o nosso. Já o mesmo não se pode dizer quando
a atuação destas empresas no
espaço público não respeita o
mínimo do bom senso na forma
como instalam as suas redes de
fornecimento, espalhando milhares de quilómetros de fios por
tudo quanto é sítio. Basta olhar
para o triste cenário de “filharada” pendurada em postes de
madeira que se vê pelas nossas
ruas para constatar que parece
não haver regra nem lei para a
instalação destas redes.
A paisagem urbana, neste particular, aproxima-se do que pior
se vê nas grandes cidades do
terceiro mundo. Cada operador que capta um novo cliente
estende um novo fio, em absoluto desalinho, ora cruzando
ruas, ora oferecendo um triste
cenário de dezenas de fios pendurados nos mesmos postes, a
bambear aos ventos, frequentemente dando a imagem de um
trabalho tosco, inseguro e ameaçador. As caixas de ligações,
também elas penduradas nos

postes, confirmam igual desmazelo, onde não se vislumbra a
menor preocupação estética ou
até mesmo de segurança. Não
raras vezes verifica-se que algumas estão desativadas, com fios
pendurados quase a chegarem
ao solo, postes abandonados e
tortos, por vezes a ameaçarem
cair.
Perante este cenário, e em ano
eleitoral, impõe-se que os candidatos às autarquias incorporem
nos seus programas medidas
de exigência contra estas aberrantes práticas. Impõe-se que os
presidentes de câmara aprovem
posturas municipais obrigando
as operadoras no mínimo a utilizarem cabos onde circulem
as diversas linhas devidamente
amarradas, acabando com a
miserável imagem que temos
hoje. Não é aceitável este triste
espetáculo que não se vê nas
grandes cidades, parecendo que
só nestas é que há regras claras
onde o respeito pela paisagem
urbana é um valor a respeitar.
Tenham coragem, senhores
presidentes… ■
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Breves
10ª Caminhada pelo rio Tinto
Foto DR

O Movimento em Defesa do Rio Tinto organiza, a 26 de março, pelas 10h, a 10ª
Caminhada pelo rio Tinto. A iniciativa parte das Piscinas Municipais daquela
freguesia.

Foto DR

Está a decorrer a 12ª Feira de Saúde de Baguim do
Monte. O ponto alto da iniciativa realiza-se a 24 de
março, com uma sessão solene que irá decorrer na
Junta de Freguesia de Baguim do Monte. A iniciativa
contou ainda com uma caminhada solidária e rastreios gratuitos.

Anselmo Ralph inaugurou nova tour em Gondomar

No âmbito da comemoração do Dia do Rio e da
Árvore, a Junta de Rio Tinto volta a promover
um concurso fotográfico com oferta de prémios
para os três primeiros classificados. O tema do
concurso é “Natureza em Rio Tinto”.

No dia 18 de março, o realizador e fotógrafo
Paulo Ferreira realizou uma palestra sobre a
técnica de timelapse, no Centro Republicano e
Democrático de Fânzeres. A iniciativa foi organizada pela União de Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova.

O Trail da Lomba abriu as inscrições no dia 13
de março. A prova está marcada para o dia 4 de
junho e contará com um trail longo de 22km,
um trail curto de 13km e caminhada.

Encontro dos trabalhadores
da Companhia das Minas

Foto DR

Pelo 3.º ano consecutivo a União de Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova promove, no
dia 25 de março, o Encontro dos Antigos Trabalhadores da Companhia das Minas de Carvão
de São Pedro da Cova. O encontro realizar-se-á
junto ao Cavalete do Poço de São Vicente.

PCP Gondomar comemorou
96.º aniversário do partido

Mário Augusto regressou ao Clube Gondomarense
Foto PSF

Mário Augusto, apresentador de televisão, passou
pelo Clube Gondomarense, no dia 3 de março,
para apresentar o livro “A Sebenta do Tempo”. O
conhecido cinéfilo português recordou programas
televisivos que marcaram uma geração.

Foto DR

Mário Reis, ex-treinador de futebol da I Liga,
e Rui Carneiro, mestre em treino de alto rendimento, foram os convidados das “Conversas
Informais”, no dia 6 de março, na Casa da Juventude de Gondomar. A conversa com os jovens
foi dedicada ao tema “fair-play”.

O PCP Gondomar festejou o 96.º aniversário
do partido, na Escola Secundária de São Pedro
da Cova. A iniciativa contou com cerca de 200
militantes comunistas. Diana Ferreira, deputada
do PCP na Assembleia República e Coronista do
Vivacidade e Cristiano Castro, do executivo da
DORP, marcaram presença.

Rio Tinto oferece 500
árvores de fruto

A Junta de Freguesia de Rio Tinto promoveu a
oferta de 500 árvores de fruto, no dia 18 de março. A iniciativa da autarquia insere-se no Dia do
Rio e da Árvore e visa promover o cultivo nos
quintais e jardins dos riotintenses.

Município assinou acordos
com 20 Associações de Pais

Mário Reis e Rui Carneiro falaram sobre “fair-play”

A Câmara Municipal de Gondomar e 20 Associações de Pais do concelho e, ainda, a Federação das Associações de Pais de Gondomar,
assinaram, a 16 de fevereiro, 21 contratos de
cooperação, no âmbito do Programa de Apoio
ao Movimento Associativo do Município de
Gondomar.

Baguim Fashion 2017 abre
candidaturas

Shao Jieni é campeã nacional de ténis de mesa
Foto DR

A atleta olímpica nacional Shao
Jieni sagrou-se campeã nacional de
ténis de mesa, no dia 5 de março,
no Europarque, em Santa Maria
da Feira. A mesatenista da Ala de
Gondomar venceu o duelo final por
claros 4-1.

“Velhas glórias” regressaram ao SC Rio Tinto
Foto DR

No dia 5 de março, o Estádio Cidade de Rio Tinto recebeu a visita
de “velhas glórias” do SC Rio Tinto,
que defenderam as cores do clube
nas épocas 78/79 e 79/80. Castro,
Borges e Teixeira assistiram à partida entre o Sport e a AD Grijó.

Paulo Ferreira levou
timelapse a Fânzeres

Trail da Lomba
abre inscrições

12ª Feira de Saúde de Baguim do Monte

O músico angolano Anselmo Ralph
inaugurou, no dia 18 de março, a tour
“Amor é Cego”, que marca o lançamento do novo álbum com o mesmo título. O concerto trouxe novas músicas
e grandes êxitos do autor de “Não me
Toca”.

Concurso fotográfico do rio
Tinto

Está aberto o período de candidaturas ao Baguim Fashion 2017. A iniciativa quer descobrir
os melhores designers e eleger a Miss e Mister
Baguim Fashion. A organização divulga os selecionados no dia 15 de julho.

“Zeca 30 Anos Depois”

A União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova assinalou o desaparecimento de Zeca
Afonso, no dia 17 de março, na Casa Montezelo,
em Fânzeres. O espetáculo desafiou o público a
cantar alguns dos mais emblemáticos temas do
músico português.

Debate “Valorizar o
Presente, Melhorar o
Futuro”
A Escola Secundária de Gondomar vai acolher o
debate “Valorizar o Presente, Melhorar o Futuro
+ Educação”, no dia 23 de março, pelas 21h30.
O debate contará com a presença de Alexandra
Leitão, Marco Martins, Lília Silva e Diogo Augusto.

CF União Fanzerense
comemora Dia Internacional
da Dança
O Clube Futebol União Fanzerense está a preparar um flashmob alusivo ao Dia Internacional
da Dança, no dia 30 de abril, pelas 15h. Recorde-se que a coletividade gondomarense realiza
workshops gratuitos, no Edifício Transparente,
na Marginal Marítima do Porto.

UF Gondomar, Valbom e
Jovim no Erasmus + iYout

A União das Freguesias de Gondomar, Valbom
e Jovim participou, nos dias 21, 22 e 23, na 4ª
reunião do projeto Erasmus + iYout, nas instalações da empresa Método en la ciudad de Vigo,
em Pontevedra.

Exposição de Nazaré
Álvares

A exposição “A Day in the Life”, de Nazaré Álvares, estará patente no Auditório Municipal de
Gondomar até ao dia 25 de abril. A iniciativa
cultural conta com a curadoria de Agostinho
Santos e o apoio da Câmara Municipal de Gondomar.

Gabinete Paulo Merlini
disputa prémio de arquitetura

O gabinete Paulo Merlini – Arquitetos voltou
a ser candidato a um prémio internacional na
sua área de atuação. A nomeação resulta do projeto Mr&Mrs White Store, na categoria Arquitetura Comercial, para o Prémio Internacional
ODA’17, promovido pela Archdaily Brasil.

Game Day Gondomar
regressou ao Multiusos

O Game Day Gondomar – festival de jogos, consolas e simuladores – regressou, nos dias 4 e 5 de
março, ao Multiusos de Gondomar. Pais e filhos
não ficaram indiferentes aos desafios e momentos de lazer proporcionados na Sala D’Ouro.

Cantar às Almas do Rancho
de Gens

O Rancho Folclórico de Gens, em parceria com
o Grupo Coral de Gens, vai recriar o Cantar às
Almas, no dia 13 de abril, pelas 20h30, em Gens.
A iniciativa vai recuperar uma tradição há muito esquecida.

Lipor organizou III
Jornadas de Agricultura
Biológica

A Lipor promoveu, no dia 14 de março, as III
Jornadas de Agricultura Biológica, em Baguim
do Monte. O evento visa a partilha de conhecimentos e experiências. Os produtos angariados
irão reverter para os Albergues Noturnos do
Porto.

Pista Mágica lança manual
para o voluntariado

A Pista Mágica – Escola de Voluntariado vai lançar, no dia 25 de março, pelas 16h, na Biblioteca
Municipal de Gondomar, um manual pedagógico que pretende ensinar pais, professores e
educadores como educar para o voluntariado. A
entrada é gratuita e terá atividades para os mais
novos.
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Ourindústria 2017: certame abre portas
no dia 30 de março
Só é permitida a entrada a maiores de 14
anos, mas existe um espaço recreativo infantil que possibilita a todos uma visita à
feira deixando os menores num espaço devidamente acompanhado.
A Câmara Municipal de Gondomar tem
um orçamento de 80 mil euros para a realização da Ourindústria 2017. No total, vão
estar presentes 72 expositores.

Foto Arquivo Vivacidade

De 30 de março a 2 de abril, o
Multiusos de Gondomar recebe
a 19ª edição da Ourindústria,
certame profissional dedicado
à ourivesaria e joalharia. Ao
Vivacidade, José Fernando Moreira, vereador das Feiras, Mercados e Eventos Promocionais,
antecipa o evento.

“Vamos procurar divulgar este produto
internacionalmente”
A aposta do Município de Gondomar passa também pela internacionalização da
Ourindústria 2017. De acordo com o vereador das Feiras e Mercados, este ano, o
certame poderá vir a ser divulgado em feiras internacionais do mesmo género.

Texto: Pedro Santos Ferreira

grandes marcas e designers internacionais
para darmos a conhecer as nossas principais potencialidades nestes setores”, afirma
José Fernando Moreira.
Para o dia 1 de abril está reservado o Desfile de Jóias, que deverá realizar-se às 21h30,
seguido da cerimónia de entrega de troféus
que distinguem as melhor montra/stand
e a melhor peça inserida no certame. Está
também previsto o sorteio de uma peça de
ourivesaria para os utilizadores da página
de Facebook oficial da Ourindústria.
A iniciativa do Município de Gondomar,
realizada em parceria com o CINDOR –
Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria e a AORP
– Associação de Ourivesaria e Relojoaria
de Portugal, encerra a 2 de abril, com abertura ao público em geral das 14h às 20h. A

cerimónia de encerramento está marcada
para as 18h.

Próxima edição já tem data
A Ourindústria 2018 já tem data definida. Segundo José Fernando Moreira,
o evento vai realizar-se de 22 a 25 de
março. ■
Foto DR

“A Ourindústria é um evento que atrai cada
vez mais profissionais dos setores da ourivesaria e relojoaria”, começa por dizer José
Fernando Moreira, vereador responsável
pela organização do certame dedicado aos
setores da ourivesaria, relojoaria, máquinas
industriais, metrologia calibrada, mobiliário de ourivesaria e designers. A próxima
edição da Ourindústria vai realizar-se de 30
de março a 2 de abril, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
“Este ano vamos fazer da abertura um dia
de trabalho. Desta forma os expositores terão logo uma possibilidade de fazer negócio com os visitantes”, afirma o autarca.
No dia 31 de março, a Ourindústria abre
exclusivamente para profissionais do setor
e contará com a visita do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que
visita o Multiusos de Gondomar pelas 19h.
Neste dia serão também divulgados os projetos “Portuguese NewBorn”, destinado a
jovens criadores, e “Portuguese Jewellery
Shapers”, destinado aos ourives fabricantes.
“Queremos associar a produção à utilização
das peças. O objetivo é sermos visitados por

> À semelhança das últimas edições, a Ourindústria realiza-se no Multiusos de Gondomar

Foto Arquivo Vivacidade

Foto Arquivo Vivacidade

Programação
Ourindústria 2017:
30 de março:
16h – Abertura oficial
31 de março:
10h30 – Reunião do júri dos troféus
“Originalidade” e “Inovação/Criatividade”
1 de abril:
21h30 – Desfile de Jóias
22h30 – Cerimónia de entrega de troféus “Originalidade” e “Inovação/Criatividade” + Sorteio de uma peça de
ourivesaria

> José Fernando Moreira, vereador da Câmara de Gondomar

> O desfile de jóias tem atraído centenas de visitantes ao certame

2 de abril:
16h – Entrega de certificados de participação
18h - Encerramento
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Geoclube - Associação Juvenil
integrou Roteiro do Associativismo

O Geoclube – Associação Juvenil recebeu a visita de João
Paulo Rebelo, secretário de
Estado da Juventude e do Desporto, no dia 10 de março, na
Casa do Voluntariado, em Rio
Tinto.

Associação juvenil esteve representada
no projeto “Parents Corner”
Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, o Geoclube – Associação Juvenil esteve representado por Diana Gonçalves,
educadora social, na 4ª Reunião Europeia
do projeto “Parents Corner”, ao abrigo do
Programa ERASMUS+.
A reunião decorreu em Ancara, Turquia,
e contou com representantes de escolas,
empresas e Organizações Não Governamentais de sete países parceiros do pro-

jeto - Portugal, Turquia, Bulgária, Reino
Unido, Bósnia e Eslovénia – a debater
boas práticas no âmbito das relações entre pais e escolas.
“Este é um projeto pioneiro que prevê a
implementação de práticas inovadoras
nas escolas do concelho de Gondomar e
Ermesinde, com o intuito de estreitar as
relações entre os pais e a escola, que terá
um impacto direto no sucesso escolar dos
alunos”, informa o Geoclube, em comunicado enviado à imprensa. ■
Foto PSF

O Geoclube recebeu a visita de João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, na Casa do Voluntariado. A iniciativa insere-se no Roteiro
do Associativismo que está a percorrer o
país.
“Este roteiro foi assumido desde que tomei funções. É fundamental uma ligação das associações juvenis ao terreno,
aos principais beneficiários da vossa
ação. Por isso, queremos reforçar cada
vez mais o associativismo local e esta
percepção do trabalho no terreno era

essencial para nós”, explicou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Carlos Ferreira, presidente do Geoclube,
foi o anfitrião da comitiva e deu a conhecer o trabalho desenvolvido pela associação juvenil dentro e fora do concelho de
Gondomar. “Somos a primeira associação de Gondomar a receber, coordenar e
enviar voluntários para a Europa. Fomos
pioneiros no voluntariado internacional
e estamos a desenvolver diversos projetos
de cidadania”, lembrou o dirigente associativo.
A visita contou ainda com as presenças
de Sandra Almeida, vereadora do Desporto e Juventude da Câmara de Gondomar, e Cláudia Vieira, adjunta para o
Desenvolvimento Social do Município de
Gondomar.
Refira-se que o Geoclube – Associação
Juvenil foi fundado em 2000 e, no ano
passado, enviou 117 jovens voluntários
para mais de 15 países.
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Centro de Emprego de Gondomar
assinalou 25.º aniversário

Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

O Centro de Emprego de Gondomar festejou 25 anos ao serviço dos gondomarenses.
Cidadãos, empresas e entidades do concelho reuniram-se nas instalações do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), sita na Rua Padre Augusto Maia,
em São Cosme, para comemorar o 25.º aniversário da instituição.
A cerimónia teve início com o descerrar
de uma placa comemorativa da efeméride,
que ficou a cargo de Carla Vale, diretora do
Centro de Emprego de Gondomar, Marco
Martins, presidente da Câmara Municipal
de Gondomar, e Miguel Cabrita, secretário
de Estado do Emprego.
“Estamos a celebrar 25 anos ao serviço dos
cidadãos, das empresas e das entidades do
concelho. São 25 anos de serviço altamente qualificado e profissional, de atenção e
disponibilidade ao cidadão. São 25 anos
de implementação de políticas públicas de
emprego e formação profissional”, afirmou
Carla Vale.

Em discurso, a responsável pelo Centro de
Emprego de Gondomar recordou os principais programas e medidas de incentivo
à formação e emprego implementadas no
concelho. “A taxa de desemprego é a mais
baixa dos últimos oito anos, a taxa de desemprego jovem está a diminuir desde
2013 e o emprego regista o valor mais elevado desde 2011. Estes indicadores confirmam a confiança, segurança e abertura das
empresas a novos desafios. Contudo, temos
de dar resposta à qualificação dos cidadãos,
sejam eles desempregados ou empregados”,
apontou a diretora do Centro de Emprego
de Gondomar.
Por sua vez, Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, vincou
“o trabalho e empenho do Centro de Gondomar, da sua equipa e dos seus técnicos”,
sobretudo “nos anos mais complicados da
crise que Portugal atravessou”. “Sempre tivemos aqui [IEFP] uma porta aberta que
nos permite avançar para o futuro. O nosso próximo desafio é qualificar e preparar
os gondomarenses para os desafios que aí
vêm. Felizmente, em Gondomar, este serviço público é de excelência”, referiu o edil
gondomarense.
Também Miguel Cabrita, em discurso, destacou o “bom exemplo de serviço prestado
no Centro de Emprego de Gondomar”, admitindo, no entanto, que “existem aspetos
por melhorar”. “O país tem neste momento uma taxa de desemprego ligeiramente
superior a 10%, mas temos que trabalhar
para dar continuidade a essa descida. Gondomar tem sido capaz de acompanhar esta
evolução positiva, mas ainda temos um elevado número de desempregados registados
neste concelho. Recordo que já temos aqui
vários centros ‘Qualifica’ que podem ajudar
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Foto PSF

O Centro de Emprego de Gondomar comemorou, no dia
9 de março, o 25.º aniversário da sua existência. Carla
Vale, diretora da instituição,
foi mestre de cerimónias num
evento que contou com a presença do secretário de Estado
do Emprego, Miguel Cabrita.

> Marco Martins, Carla Vale e Miguel Cabrita descerraram a placa comemorativa

as pessoas que estão nesta situação”, lembrou o secretário de Estado do Emprego.
A sessão solene contou ainda com um
exemplo de sucesso sediado em Rio Tinto.
Ricardo Magalhães, diretor de operações
do grupo Menina Design, explicou o conceito diferenciador da marca e lembrou o
“importante apoio” do Centro de Emprego
de Gondomar no crescimento da marca.
“Hoje somos um grupo com impacto nacional e internacional. O IEFP tem tido um
grande contributo nesse desempenho”, recordou Ricardo Magalhães.
O Centro de Emprego de Gondomar tem

sido parceiro do tecido empresarial, associações, autarquia, instituições e das
pessoas que habitam em Gondomar, contribuindo para a procura de respostas inovadoras de emprego e qualificação de recursos humanos.
Refiram-se que estiveram presentes representantes da Câmara Municipal de Gondomar, Juntas de Freguesia, Hospital-Escola
da Universidade Fernando Pessoa, Federação das Coletividades do Concelho de
Gondomar, Associação Comercial e Industrial de Gondomar, IPSS’s e associações do
concelho, entre outras entidades. ■
Foto PSF

Foto PSF

> A sessão solene contou com as "forças vivas" do concelho
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> O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, marcou presença no aniversário
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Políticas de António Costa
deixam Bruxelas em sentido

3 – No que respeita à dívida pública, o sucesso é bem mais
relativo, essencialmente porque os efeitos do modesto crescimento da economia estão longe de fazer frente ao peso
dos juros que o país continua a ter de suportar. Mas ainda
assim, há fortes razões para pensar que no ano em curso, e
sobretudo no próximo, o crescimento deverá ser razoavelmente satisfatório, graças ao efeito dos fundos estruturais
injetados na economia através do “Portugal 2020”.
Perante os dados em presença, sejamos justos e inteletualmente sérios: Costa tem cumprido o que prometeu no que
respeita aos compromissos europeus, e demonstrou que
não é necessário ajoelhar a Bruxelas. Tem sido firme, insubmisso, determinado, e resiliente perante o rumo que traçou.
Tem a seu crédito os resultados conseguidos, e por isso bem
pode dizer que pôs a União Europeia em sentido… ■

Pedro Pestana, professor na Escola das Artes da
Universidade Portuguesa e detentor de uma Gulbenkian Professorship para trabalhar em Design
de Som Interativo em contextos de mediação social, abriu o ciclo de palestras destinado a um público jovem em contexto escolar.
“Som e Imagem” foi o tema da primeira exposição, tendo o convidado partilhado as suas experiências como engenheiro de som junto de artistas como Madredeus, Mário Laginha, Pedro Jóia,
Orquestra Nacional, entre outros.
No dia 24 de março, irá realizar-se a próxima
conferência “Cinema e Televisão”, pelo professor
Manuel Fernando da Costa e Silva, da Escola Su-

perior Artística do Porto. O encerramento do Ciclo
de Conferências está marcado para o dia 21 de abril
e ficará a cargo de Rui Simões, realizador do filme
“São Pedro da Cova”, de 1976.
Refira-se que o Ciclo de Conferências organizado
pela União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova visa assinalar a passagem dos 40 anos do filme
de Rui Simões. ■

Banda Musical
de Gondomar participa
em projeto internacional
A Banda Musical de Gondomar foi
convidada a participar num projeto
à escala mundial da estreia da obra
“Menu”, pelo maestro e compositor
Carlos Pellicer e pela editora Molenaar.
O compositor espanhol Carlos Pellicer convidou a
Banda Musical de Gondomar a integrar um projeto
internacional, que está a ser desenvolvido em parceria com a editora holandesa Molenaar Edition.
O desafio consiste na estreia “em cadeia” do último
trabalho para banda: “Menu for Wind Band”.
Assim, a filarmonia gondomarense foi desafiada a
realizar a estreia em Portugal, num concerto marcado para o dia 13 de maio, pelas 21h, no Auditório
Municipal de Gondomar.
“Durante um mês e meio [desde o dia 27 de abril]
até à saída do catálogo da Molenaar para 2017,
continuarão a decorrer diversas estreias da obra
“Menu”, uma por país”, pode ler-se no convite dirigido ao maestro da Banda Musical de Gondomar,
Luís Carvalhoso.
Segundo apuramos, a Banda Musical de Gondomar
terá aceitado o convite e associa-se, desta forma, a
países como Venezuela, Itália, Holanda, França, Colômbia, EUA, entre outros. ■

Foto DR

2 – Todos temos presente as mais ou menos veladas ameaças de Bruxelas, os mais ou menos sonoros avisos, e as mais
ou menos confissões de ceticismo às políticas do atual governo. Foi assim durante todo o ano passado, e tudo parecia
pendente de dois indicadores dominantes: o défice público,
e o comportamento da dívida. Enquanto estes números não
foram totalmente fechados, Bruxelas manteve o sobrolho
carregado, e as ameaças sobre a mesa.
A verdade é que, contra ventos e marés, as políticas de António Costa permitiram que o défice orçamental ficasse
substancialmente abaixo não apenas das previsões de Bruxelas, mas bastante aquém das suas próprias exigências. É
certo que em boa parte por recurso a medidas fiscais extraordinárias, e ao garrote imposto pelo primeiro-ministro
ao investimento público. Mas nada que os anteriores governos não tenham feito, desde há muitos anos.

No dia 7 de março, o Museu Mineiro
de São Pedro da Cova recebeu a estreia do Ciclo de Conferências “Foi
assim há 40 anos”. Pedro Pestana foi
o primeiro convidado da iniciativa.

Foto PSF

1 – Uma das grandes incógnitas que existia sobre o governo de António Costa, desde a sua estreia, era saber qual a
estratégia que adotaria nas suas relações com Bruxelas. É
bom recordar que, quer enquanto oposição ao governo de
Passos Coelho, quer durante a campanha eleitoral, o líder
socialista sempre disse que não aceitaria subjugar-se, obediente e acriticamente, aos ditames dos diretórios da União
Europeia.
Em suma, Costa sempre prometeu respeitar os compromissos assumidos por Portugal em Bruxelas, mas sem abdicar
de ser o próprio governo português a definir o rumo e as
políticas que melhor entendesse para a defesa dos interesses
nacionais. E se bem avisou, melhor tem cumprido esta estratégia, mesmo quando enfrenta o peso dos eurocratas, ou
quando os seus pares da União parecem querer engrossar a
voz em tom de aviso ou ameaça.

“Som e Imagem”
inauguram
Ciclo de Conferências
no Museu Mineiro
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Universidade Sénior de Gondomar
comemorou 11.º aniversário

UB40 no Multiusos
de Gondomar
Os UB40 atuam no Pavilhão
Multiusos de Gondomar no
dia 30 de novembro deste ano.
Os UB40, banda reggae de Birmingham que
junta o vocalista Ali Campbell, Astro e Virtude Mickey, responsáveis pelo sucesso do
grupo, vão atuar no Multiusos de Gondomar, no dia 30 de novembro.
O concerto associado à visita da banda a
Lisboa, no dia 28 de novembro, promete
“celebrar os clássicos da música reggae com
quem os interpreta da melhor maneira”, informa a produtora do concerto.
Refira-se que os UB40 atingiram o top de
vendas britânico em três ocasiões e vende-

A cerimónia encerrou com o espetáculo
“Crónica de um bom malandro”, protagonizada pelo ator Óscar Branco. Após o
momento bem-humorado, subiu ao palco
a Tuna da Universidade Sénior de Gondomar que contagiou todos os presentes.
Refira-se que as comemorações da efeméride tiveram início a 11 de março, num
concerto da Orquestra Juvenil de Gaia. Já
no dia 14 de março, realizou-se uma sessão
gratuita de rastreios de colesterol e controlo de tensão arterial, no Hospital-Escola da
Universidade Fernando Pessoa.
A USG tem 340 alunos e 50 professores. ■

Foto PSF

O auditório da Universidade Sénior de
Gondomar (USG) foi o ponto de encontro
de alunos, professores e amigos da instituição que comemora, este ano, o 11.º aniversário.
A sessão solene de aniversário foi inaugurada por José António Macedo, presidente
da União das Freguesias de Gondomar (São
Cosme), Valbom e Jovim, que recordou os

“professores e alunos que ajudaram e continuam a ajudar a que esta Universidade
continue a crescer e a ser uma referência
incontornável para as suas congéneres”.
O autarca lembrou ainda a resolução do
Conselho de Ministros, no dia 29 de novembro, que reconhece a RUTIS e as universidades seniores como respostas socioeducativas para o envelhecimento ativo,
acrescentando que “a USG tem cumprido o
seu objetivo proporcionando aos seus alunos, através das várias disciplinas disponíveis, o bem-estar, a satisfação de viver, as
trocas de experiências, de motivações e de
afetos”.
Também Aurora Vieira, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Gondomar,
enalteceu “a força de vontade que todos
demonstram em aprender novas matérias e
a partilha de experiências e saberes”, tendo
presenteado a USG com o símbolo de Gondomar - Cidade Europeia do Desporto.

Foto PSF

Alunos, professores e colaboradores da Universidade Sénior de Gondomar comemoraram, no dia 15 de março, o
11.º aniversário da instituição da União de Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim.

Gondomar marcou
presença na BTL 2017

ram mais de 70 milhões de cópias. Os ‘hits’
da banda marcaram uma geração, de 1979
até 2008, tendo conquistado quatro nomeações aos prémios Grammy pelo caminho.
“Não queremos que ninguém confunda a
banda de Ali, Astro e Mickey, com a banda
que continua a usar o nome UB40 depois de
2008, composta por outros membros fundadores e novos membros que se juntaram
numa tentativa de manter a glória da formação original”, esclarece a Square Sports, Lda.
O concerto marcado para novembro será,
por isso, uma oportunidade para recordar os
êxitos “Red Red Wine”, “Can’t Help Falling
in Love” e “I Got You Babe”.
Os ingressos já estão à venda no site da BlueTicket e custam entre 20 e 50 euros. ■

O Município de Gondomar
marcou presença na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), de
15 a 19 de março, no Parque
das Nações.

Foto DR

A Feira Internacional de Turismo, a maior
em Portugal, voltou a contar com uma delegação gondomarense, que durante cinco
dias demonstrou as potencialidades turísticas do concelho.
A “Rota da Filigrana” e “Gondomar Cidade Europeia do Desporto 2017” foram os
produtos “exportados” para a BTL, com
sessões diárias de trabalho ao vivo em filigrana e várias atuações da mascote “CED
2017”, bem como dois sorteios diários para
os 75 mil visitantes da Feira Internacional
de Turismo.
Nesta edição, a Câmara Municipal de Gon-

domar dispôs de um stand próprio com
18m2, “uma aposta clara no desenvolvimento e afirmação de Gondomar enquanto
destino turístico com uma oferta de qualidade, diferenciadora e autêntica”, aponta o
comunicado oficial do Município.
A par da representação física de Gondomar
no espaço do Turismo do Porto e Norte de
Portugal (TPNP), realizaram-se ainda duas
apresentações no auditório do TPNP. As
sessões visaram a apresentação de “Gondomar Cidade Europeia do Desporto 2017”
e “Turismo Náutico e Balnear em Gondomar”, tendo ficado a cargo de Sandra Almeida, vereadora do Desporto, e Carlos
Brás, vereador do Turismo, respetivamente.
A participação do Município de Gondomar
na BTL teve como objetivo “a promoção do
território, dos seus recursos e potencialidades, bem como a oferta dos agentes turísticos sediados em Gondomar”, refere a nota
enviada à imprensa. ■
Foto DR
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Rota da Filigrana recebeu mais de seis mil visitantes

Foto PSF

A apresentação pública da Rota da Filigrana
realizou-se a 2 de março do ano passado. Um
ano após o primeiro passo para a criação do
produto turístico da Câmara Municipal de
Gondomar, Carlos Brás, vereador do Turismo do Município, mostra-se orgulhoso com
o “sucesso alcançado”.
“É provavelmente a melhor criação turística
que transforma um produto económico em
turismo, neste caso a ourivesaria e a filigrana. As grandes vantagens associadas à Rota
da Filigrana são a capacidade de adaptação à
procura e a realização de workshops que dão
a conhecer o processo produtivo”, afirma o
vereador.
A Rota da Filigrana permite aos visitantes ver
como é feita a fundição do ouro, o interior e

exterior das peças, entre outros processos. O
percurso conta com a parceria de seis oficinas, do CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria e da Casa Branca de Gramido.
“As empresas deste setor estão a perceber que
o turismo pode ser uma fonte de receita interessante e estão a investir em equipamentos
para receber turistas. As visitas que realizamos têm resultado na venda de peças após a
visita aos fabricantes e isso é muito positivo”,
aponta Carlos Brás.
Numa primeira fase, segundo o vereador, está
em causa a “divulgação nacional do produto”,
que já passou por diversas feiras e eventos ligadas ao turismo como, por exemplo, a Bolsa
de Turismo de Lisboa, Porto Welcome Center
e PortoJóia.
“Estamos numa fase de divulgação nacional
do produto, depois queremos avançar para
a fase de consolidação da Rota da Filigrana,
tendo como objetivo a introdução do produto nas principais agências de viagem”, acrescenta Carlos Brás.
Ao nosso jornal, o autarca indica um investimento superior a 7.500 euros, que terá trazido um retorno financeiro na ordem dos 25
mil euros aos agentes envolvidos no produto
turístico.
No primeiro ano de atividade, a Rota da Filigrana recebeu mais de seis mil visitantes. ■

Foto PSF

A Rota da Filigrana completa, este mês, um ano de atividade. Ao Vivacidade, Carlos
Brás, vereador do Turismo
da autarquia gondomarense,
considera o produto turístico
do Município “uma aposta
ganha”.
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“Estrelas do Douro” vence concurso
do “Sável Frito”
e da “Lampreia à Bordalesa”

> Carlos Brás, vereador da Câmara de Gondomar

Lindo”. Já na “Lampreia à Bordalesa”, o
“Margem Douro” e “Madureira Vera Cruz”
ocuparam os segundo e terceiro lugares,
respetivamente.
A Festa do Sável e da Lampreia teve início a
17 de fevereiro e prolongou-se até ao dia 19
de março. A iniciativa é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Gondomar e teve lugar em Gramido, Valbom.
“Este evento está muito presente nos gondomarenses”
Ao Vivacidade, Carlos Brás, vereador do
Turismo da Câmara Municipal de Gondomar, faz um balanço positivo da 26ª Festa
do Sável e da Lampreia. “Este evento está
muito presente nos gondomarenses. O
concurso gastronómico correu muito bem,
contou com uma grande adesão dos restaurantes do concelho e teve o mesmo vencedor nas duas categorias, situação inédita
neste mandato”, aponta o autarca.

> O "Estrelas do Douro" foi campeão do Sável e da Lampreia

Contudo, o vereador do Município de
Gondomar reconheceu a possibilidade de
melhorar, tendo em conta um ajuste na entre a oferta e a procura no decorrer do fim
de semana gastronómico. “Reconhecemos
que a distribuição entre a oferta e a procura foi muito díspar de dia para dia. O ideal
seria conseguirmos estabilizar a procura
e a oferta de sável e lampreia. Será esse o
objetivo da próxima edição”, garante ao
nosso jornal.
No que diz respeito ao futuro da iniciativa,
Carlos Brás adianta ainda a intenção de “dinamizar novamente a Confraria do Sável e
da Lampreia”, permitindo uma nova dinâmica da iniciativa nas próximas edições.
Pescadores lamentam construção da
barragem de Crestuma-Lever
Américo Pinto, pescador de Valbom, vai
para o rio desde os seus 14 anos à procura
de sável e lampreia. Contudo, desde a cons-

> José Zeferino

trução da barragem de Crestuma-Lever, a
atividade piscatória “nunca mais foi a mesma”. “Existe uma muralha que impede os
peixes de passar a barragem e desovar. Infelizmente, já não é possível viver só da pesca
em Valbom e julgo que esta tradição poderá
estar em risco”, lamenta Américo Pinto.
José Zeferino, pescador, partilha a mesma
opinião e manifesta desagrado com “a criação da barragem”. “Há uns anos conseguíamos pescar nesta zona, mas com a criação da barragem tornou-se cada vez mais
complicado. Hoje existem cada vez menos
peixes nas margens de Valbom”, explica o
gondomarense que vive da pesca.
Também Fernando Silva vai para o rio
todos os dias e reconhece as dificuldades
apontadas pelos pescadores de Valbom.
“Ando no rio todos os dias mas a pesca do
sável está cada vez mais complicada. Este
ano, ainda consegui apanhar alguma lampreia, mas é pouco”, lamenta o pescador. ■
Foto PSF

Foto PSF

Foto PSF

> Américo Pinto

Foto DR

O “Estrelas do Douro” foi o vencedor do
concurso gastronómico do “Sável Frito” e
da “Lampreia à Bordalesa”. O anúncio foi
feito no dia 22 de fevereiro, dia de prova e
de concurso, na Quinta do Passal, em Valbom.
Após a entrega de prémios, Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, agradeceu aos 24 restaurantes
que participam na Festa do Sável e da Lampreia “pelo que fazem para que a tradição se
mantenha”. “Basta que sejamos nós, genuínos”, reforçou o presidente do Município,
depois de detalhar as razões que levam o
executivo a apostar no evento inserido na
26ª edição da Festa do Sável e da Lampreia.
Antes, o ‘chef ’ Hélio Loureiro, presidente do júri da prova gastronómica, já tinha
afirmado que “o caminho do turismo é o da
autenticidade”, apelando a todos os restaurantes presentes na cerimónia de entrega
de prémios para que “façam a gastronomia
autêntica dos vossos locais”. “A gastronomia faz parte de um povo e sem ela seríamos iguais a tantos outros povos”, explicou
o ‘chef ’.
Na categoria do “Sável Frito”, o segundo
lugar foi atribuído ao restaurante “Clube
dos Caçadores” e o terceiro posto ao “Casa

Foto PSF

O restaurante “Estrelas do
Douro” triunfou no concurso
do “Sável Frito” e da “Lampreia à Bordalesa”, integrado
na 26ª edição da Festa do Sável e da Lampreia, ao vencer
nas duas categorias em prova.

> Fernando Silva
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Município inaugurou Casa do Voluntariado
em Rio Tinto

domar.
A técnica do Município gondomarense
focou também o crescimento na adesão
ao BLV, que conta, atualmente, com 529
voluntários. O fenómeno impulsionado pela Cidade Europeia do Desporto
(CED) “enriqueceu o BLV”.
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, destacou
“a criação de um espaço de convívio e
troca de experiências que fará perceber
que vale a pena ser voluntário”. “Só temos que agradecer aos nossos voluntá-

rios por ajudarem os outros. Hoje somos
nós a ajudar, amanhã podemos ser nós a
precisar”, referiu o autarca.
O presidente da Câmara de Gondomar
lembrou também a “nova vida” do Centro Cultural de Rio Tinto Amália Rodrigues, que dispõe hoje de vários serviços.
Dos cerca de 500 inscritos no atual banco de voluntariado, cerca de 40% estão
afetos à CED. O meio milhar de voluntários de Gondomar distribui-se por
várias áreas como apoios a instituições,
desporto, cultura, entre outras. ■

Foto PSF

A Câmara Municipal de Gondomar
inaugurou, no início deste mês, a Casa
do Voluntariado, um espaço situado em
Rio Tinto que integra o Banco Local do
Voluntariado (BLV), a Associação Juvenil Geoclube e a única escola de voluntariado do país, a Pista Mágica.
“Surgiu a necessidade de criarmos um
espaço próprio para o BLV, que vive da
vontade das pessoas que desejam cumprir voluntariado, criando condições
para os acolher. Através da Casa do Voluntariado, queremos servir e estimular a prática do voluntariado”, afirmou
Cláudia Vieira, Adjunta para o Desenvolvimento Social da Câmara de Gon-

Foto PSF

A Casa do Voluntariado do
Município de Gondomar foi
inaugurada a 4 de março, no
Centro Cultural de Rio Tinto.
O projeto conta com a participação da escola de voluntariado Pista Mágica e o Geoclube.

> Na foto: Cláudia Vieira
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Confraria do Caldo de Nabos de Gondomar
quer defender iguaria gondomarense
Está criada a Confraria do
Caldo de Nabos de Gondomar.
A irmandade reúne, atualmente, 15 personalidades que
irão defender e divulgar a
fruição desta iguaria típica de
Gondomar.

António Fidalgo
Arménio Martins
Cidália Santos
Cristina Castro
Fernando Duarte
Francisco Laranjeira
Isabel Santos
Joaquim Castro Neves
José Augusto Moura
Lídia Araújo
Manuel Pinto
Mário Gonçalves
Nuno Coelho
Zara de Sousa

experiências permitiu aos participantes conhecer outras realidades, além de perceber
em que pontos podemos melhorar a nossa
prestação de socorro pré-hospitalar”, acrescenta o organizador.
À margem do colóquio, realizaram-se também cursos ITLS (International Trauma
Life Support), nos dias 9 e 10 de março, que
tiveram cerca de 30 inscritos.
De acordo com Mário Branco, o Congresso
Internacional de Emergência Pré-Hospitalar poderá regressar a Gondomar “dentro
de três a quatro anos”. ■
Foto PSF

ACIG promoveu formação
para empresários
e técnicos
A Associação Comercial e Industrial de Gondomar (ACIG)
promoveu, no dia 23 de fevereiro, uma conferência centrada nas implicações contabilísticas do Orçamento de Estado
2017 para empresários e contabilistas.
A convite da ACIG, empresários e gabinetes de contabilidade participaram numa
ação de formação sobre as implicações contabilísticas do Orçamento de Estado 2017.
A iniciativa contou com cerca de duas dezenas de pessoas, entre empresários, técnicos e representantes de empresas.
Na conferência foram realizadas apresentações técnicas por parte da sociedade de
advogados “PRA – Raposo, Sá Miranda
& Associados”, da “SAGE” e da empresa
de formação “Margem”. As novidades implementadas com o Orçamento de Estado
2017, novas soluções informáticas de gestão e ações de formação a dinamizar na
Associação Comercial e Industrial de Gondomar foram alguns dos temas abordados.
Já Graciano Martinho, presidente da dire-

ção da ACIG, fez uma breve abertura da
tarde de formação. O dirigente classificou
os temas como “de relevância muito importante” e não deixou de lamentar a limitada
presença de empresários. “Fizemos a normal e adequada divulgação. Mas, lamentavelmente, criticam-nos quando acham
que a ACIG deveria fazer mais e quando o
faz, não consideram relevante comparecer”,
destacou o presidente da direção da ACIG.
A iniciativa promovida pela ACIG mereceu, no geral, uma avaliação de “bom” (e
alguns “excelente”) por parte dos associados e empresários locais que participaram
na formação. ■
Foto DR

“O Estado da Arte na Europa” foi o tema
orientador do 1.º Congresso Internacional
de Emergência Pré-Hospitalar, iniciativa
organizada pelos Bombeiros Voluntários
de Gondomar (BVG). O colóquio juntou
profissionais de diversas corporações de
bombeiros, INEM, entre outras entidades
de socorro.
“Surgiram muitos incentivos à Comissão
Organizadora para a organização de uma
segunda edição deste evento. Os participantes vieram de corpos de bombeiros e
outras instituições que prestam cuidados
pré-hospitalares, desde Valença até Lisboa,
assim como alguns participantes espanhóis”, disse Mário Branco, oficial de bombeiro de 2ª, dos BVG.
O principal objetivo do congresso prendeu-se com a troca de experiências sobre
as diferentes formas de atuação internacionais na área pré-hospitalar. “Esta troca de

Fundadores da Confraria do Caldo de Nabos
de Gondomar:

Júlio Rodrigues

Congresso de Emergência
Pré-hospitalar
juntou 250 participantes
O 1.º Congresso Internacional
de Emergência Pré-Hospitalar
realizou-se no dia 11 de março, no Auditório Municipal de
Gondomar. A iniciativa contou com 250 participantes.

da Confraria.
A irmandade gastronómica não exclui a hipótese de realizar um festival gastronómico dedicado ao caldo de nabos, com um concurso e
prova cega, numa fase posterior. “O interesse
passa por criar um festival gastronómico que
desafie os restaurantes do concelho a confecionar o melhor caldo de nabos, de acordo com a
receita definida pela confraria”, refere José Augusto Moura.
A cerimónia capitular, que irá definir os órgãos
sociais da irmandade, deverá realizar-se nas
Festas do Concelho 2017, altura em que a receita oficial do caldo de nabos será divulgada. ■
Foto PSF

Promover e divulgar a gastronomia regional
com principal incidência no caldo de nabos.
Será esta a missão da Confraria do Caldo de
Nabos de Gondomar, uma associação sem fins
lucrativos que irá atuar no Município de Gondomar.
A ideia, explica Fernando Duarte, presidente
da Associação Vai Avante, “vinha sendo adiada de ano para ano”, mas ganhou forma em
janeiro, quando um grupo de gondomarenses resolveu unir-se para “criar uma confraria
em defesa do caldo de nabos”. “Sabíamos que
não existia uma confraria gastronómica deste
género e queríamos proteger este prato típico

de Gondomar”, afirma o dirigente associativo.
Assim, a Confraria propõe “manter a qualidade do caldo de nabos”, através da definição da
qualidade da matéria-prima, meios e técnicas
de confecção, bem como “promover a sua implantação e certificação” no concelho de Gondomar.
“Neste momento estamos a fazer uma recolha
porta a porta da receita típica do caldo de nabos. Temos falado com pessoas que preservam
a tradição e, concluída essa fase, vamos definir
a receita. O caldo de nabos faz parte da história do concelho e nós queremos ser o garante
desse prato”, aponta Cidália Santos, fundadora
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Gondomar é exemplo nacional
de “boas práticas em proteção civil”
Municipal de Proteção Civil, considera “essencial” a “aposta do presidente da Câmara
Municipal de Gondomar na proteção civil”.
Para o responsável, “o reconhecimento deriva de uma estratégia que foi implementada de uma forma agregadora de todas as
forças de segurança”.
“Este reconhecimento deve ser um orgulho
para os gondomarenses e um incentivo ao
cidadão para que este contribua para a segurança do seu Município”, conclui Artur
Teixeira. ■

Foto DR

O desempenho das forças de segurança e
socorro implementadas no concelho de
Gondomar foi reconhecido, em Carnaxide,
no Dia da Proteção Civil. Marco Martins,
presidente da Câmara Municipal de Gondomar, apresentou o Serviço Municipal de
Proteção Civil caracterizando o território,
os contratos interadministrativos celebrados com as juntas e uniões de freguesia, a
constituição das unidades locais de proteção civil e os apoios atribuídos às cinco
associações humanitárias de bombeiros voluntários existentes em Gondomar.
Na sua intervenção, o edil gondomarense
destacou, ainda, as ações de sensibilização
que têm vindo a ser desenvolvidas, com

especial enfoque nas que visam os mais jovens.
Constança Urbano de Sousa, ministra da
Administração Interna, anunciou estarem
concluídas as propostas legislativas que
permitirão a transferência de competências para as Câmaras Municipais e as Juntas
de Freguesia, no âmbito da proteção civil,
estendendo a todo o País, por exemplo, as
Unidades Locais de Proteção Civil, em cuja
criação Gondomar foi pioneiro.
Refira-se que o primeiro-ministro António
Costa também marcou presença na cerimónia.

Foto PSF

A Câmara Municipal de Gondomar foi apresentada, no dia
1 de março, como um exemplo
nacional de “boas práticas em
proteção civil”. A cerimónia
realizou-se em Carnaxide.

Sociedade

“Reconhecimento é uma enorme satisfação para todos os gondomarenses”
O presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, mostra-se satisfeito com a distinção atribuída ao Município. “Este reconhecimento é uma enorme satisfação para
todos os gondomarenses, porque todos têm
contribuído para que sejamos um exemplo
a nível nacional”, afirmou Marco Martins,
questionado pelo nosso jornal.
Artur Teixeira, comandante do Serviço

Vai Avante encerrou 6.º Arte e Ato

O Auditório Municipal de Gondomar
teve casa cheia no encerramento do 6.º
Encontro de Teatro Amador – Arte e
Ato”. O público lotou o espaço cultural
do Município para assistir à peça “Sgnarello, o Cornudo Imaginário”, de Moliére,
protagonizada pelo Grupo de Teatro Vai
Avante e encenada por William Gavião.
“A peça foi um sucesso. Não estávamos
à espera de uma assistência tão grande

na nossa estreia”, confessa Lídia Ferreira,
do Grupo de Teatro Vai Avante. A atriz
lamenta, contudo, o apresentação de um
espetáculo por mês, condição que “desmobiliza o público deste Encontro de
Teatro Amador”, refere.
Já Fernando Duarte, presidente da direção da Associação Vai Avante, aponta a
“melhoria da qualidade dos espetáculos”
inseridos no festival “Arte e Ato” como
uma “motivação para continuar”. “O Encontro está cada vez mais implementado
no concelho”, aponta o dirigente associativo.
O 6.º Arte e Ato contou com espetáculos
da Oficina de Teatro Popular da Confederação, do Grupo de Teatro da Retorta e
dos Getepepe – Teatro Perafita. O Encontro de Teatro Amador teve início a 8 de
dezembro do ano passado. ■

Foto DR

O Grupo de Teatro Vai Avante encerrou o 6.º Encontro de
Teatro Amador – Arte e Ato,
no dia 4 de março, com a peça
“Sgnarello, o Cornudo Imaginário”.
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Feira do Carrapato
Documento do Mosteiro
prepara edição dedicada de S. Cristóvão
ao artesanato
foi apresentado
A Feira do Carrapato – feira de
em Rio Tinto
artigos em 2ª mão – terá uma
edição especial dedicada a artesanato, no dia 25 de março,
no Parque da Minhoteira.

Foto Arquivo Vivacidade

O Parque da Minhoteira vai receber a 3ª
edição da Feira do Carrapato, iniciativa
organizada pela Eventos do Coração, em
parceria com o Clube de Caça e Pesca de
Aguiar.
A próxima edição será especialmente dedicada ao artesanato e, à semelhança das anteriores, contará ainda com música ao vivo
e comes e bebes das 11h às 19h, no dia 25
de março.
“Para nós faz todo o sentido dar a oportunidade de partilhar o esplendor dos trabalhos destes verdadeiros artistas. Acreditamos que esta fusão cultural irá ser uma
mais valia para o concelho e para quem nos
visita. A partir desta edição a Feira do Car-

rapato terá sempre lugar para os artesãos de
Gondomar”, diz Carla Vaz de Almeida, da
Eventos do Coração.
Segundo a responsável pela organização do evento, a Feira do Carrapato “veio
para ficar e recomenda-se”. “Desde o primeiro dia que acreditamos neste projeto.
Tem sido uma boa caminhada e queremos
muito continuar a divulgar este conceito e
proporcionar bons momentos de lazer aos
gondomarenses”, afirma.
A iniciativa visa proporcionar a oportunidade de comprar artigos usados a um
preço acessível e dignificar o trabalho dos
artesãos ao som de música ao vivo e bom
ambiente.
A Feira do Carrapato tem entrada livre. ■

Miss Gondomar 2017
abre candidaturas
Estão abertas as candidaturas
ao concurso Miss Gondomar
2017, uma iniciativa da Miss
Portuguesa, realizada em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar. A eleição
da nova Miss Gondomar está
marcada para 28 de maio.

Foto Arquivo Vivacidade

A linguista e professora catedrática, Ana
Maria Martins, trouxe a Rio Tinto o documento mais antigo escrito em português.
A “Notícia de Fiadores” foi apresentada na
Escola Secundária de Rio Tinto, no Dia Internacional da Língua Materna.
“Mais do que linguístico, o interesse da Notí-

cia dos Fiadores é histórico, por demonstrar
que no século XII já se escrevia em português
e que o português era usado num tipo particular de textos”, afirmou Ana Maria Martins.
A sessão contou ainda com as presenças
de João Veloso, coordenador científico do
Centro Linguístico da Universidade do
Porto, Maria Clara Barros, professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Joaquim Barbosa, investigador
do Centro Linguístico do Porto, Nuno Fonseca, presidente da Junta de Freguesia de
Rio Tinto, e Luís Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gondomar.
A iniciativa foi organizada pelo Centro de
Linguística da Universidade do Porto e
Fundação para a Ciência e Tecnologia do
Ministério da Educação e Ciência, que contaram com o apoio da Câmara Municipal
de Gondomar, Junta de Freguesia de Rio
Tinto e da Universidade do Porto. ■

Eduardo Águaboa
apresenta livro
na “Villa Urbana”
de Valbom

O livro “Crónicas do Bar dos
Canalhas”, de Eduardo Águaboa, vai ser lançado no dia 24
de março, pelas 21h, na “Villa
Urbana” de Valbom. A obra
coletiva de 25 autores irá contribuir para a Associação do
Porto de Paralisia Cerebral
(APPC).
Após a apresentação em Lisboa, a 17 de
março, na Casa do Alentejo, o livro “Crónicas do Bar dos Canalhas” terá um novo
lançamento no dia 24 de março, na “Villa
Urbana” de Valbom.
A obra de Eduardo Águaboa, escrita em
coautoria com 24 autores de vários países,
será apresentada por Vieira Duque, conservador da Fundação Dionísio Pinheiro
e Alice Cardoso Pinheiro. O livro conta
com o contributos de escritores portugueses, angolanos, brasileiros, franceses, entre
outras nacionalidades. “A ‘canalhada’ que
participou é fabulosa. São pessoas de enorme potencial, à maioria das quais não lhe
é permitida visibilidade. Há outros que já
editaram bastantes livros e todos nos sen-

timos muito confortáveis em partilhar o
mesmo ideal”, revela Eduardo Águaboa ao
nosso jornal.
Os direitos de autor da obra, editada pelas
Edições Colibri, irão reverter a favor da
APPC, ideia que o autor atribui à amiga
Rosa Neves. “Foi-me apresentado o ex-presidente da APPC e desde logo, face à obra
desenvolvida, decidi que os direitos de autor do meu livro seguinte reverteriam a favor daquela instituição”, afirma o escritor.
O prefácio do livro, escrito pelo jornalista
Nuno Saraiva Santos, deixa o aviso: “...não
espere encontrar um travão nas palavras,
despidas de preconceitos, provocadoras e
muitas vezes a aguçar pensamentos mais,
digamos, palpitantes” ■
Foto DR

A Miss Portuguesa abriu, pelo segundo ano
consecutivo, as candidaturas ao concurso
Miss Gondomar 2017. A organização quer
descobrir a sucessora de Cristiana Viana,
eleita Miss Gondomar em maio de 2016,
que viria a tornar-se Miss Portuguesa, em
Lisboa.
As gondomarenses interessadas em participar no concurso de beleza deverão ser portuguesas ou naturalizadas, por um período
de no mínimo 12 meses antes da data da
realização do concurso, ter ligação comprovada ao concelho de Gondomar e ter no
mínimo 17 anos e no máximo 25 anos de
idade (até ao dia 31 de dezembro de 2016).
“Vamos reeditar esta iniciativa, que ocorrerá novamente inserida na Expo Gondomar.
O êxito do ano passado superou largamente a nossa expectativa e a Miss Gondomar
acabou por tornar-se Miss Portuguesa”,
afirma Carlos Brás, vereador da Câmara
Municipal de Gondomar.

Segundo o autarca, “a beleza feminina do
concelho teve, em 2016, um ano de glória”.
“Assim sendo, não podíamos deixar cair
esta iniciativa e vamos procurar fomentar
um maior envolvimento dos agentes económicos ligados à beleza e à moda”, conclui
Carlos Brás, em declarações ao nosso jornal.
Até ao fecho desta edição não foi possível
obter resposta de Isidro de Brito, presidente
da Miss Portuguesa.
A Miss Gondomar 2017 será eleita a 28 de
maio, no Multiusos de Gondomar. A nova
Miss Gondomar terá acesso direto à final
do concurso Miss Portuguesa 2017. ■

Uma notícia de fiadores de
1175, redigida no Mosteiro
de São Cristóvão, em Rio Tinto, foi apresentado por Ana
Maria Martins, linguista da
Faculdade de Letras da Universidade Lisboa, no dia 21 de
fevereiro, na Escola Secundária de Rio Tinto.
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Dia Internacional da Mulher comemorado
em Gondomar

Foto DR

A Associação Donas de Casa de Gondomar
(ADCG) marcou o início das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a 7
de março, com a realização do colóquio
“Simplesmente Mulher”, na Biblioteca Municipal de Gondomar. A palestra debateu o
papel da mulher no mundo empresarial, na
família, na política, no desporto, na arte e
na vida.
Após a iniciativa, foi inaugurada uma exposição intitulada “O nosso empenho é fazer
cada dia melhor”. O evento contou também
com a participação da Tuna Académica da
Universidade Sénior.
No dia 8 de março, a União das Freguesias
de Gondomar, Valbom e Jovim, a convite
da ADCG, promoveu, pela primeira vez,
uma sessão solene dedicada às mulheres do

concelho.
Durante a cerimónia, foram homenageadas pela autarquia Maribel Gonzalez, Alzira Braga (título póstumo), Grupo de Voluntariado “Aproximar”, Ana Rita Vigário,
Carla Vale, Dárida Fernandes, Esmeralda
Pimenta e Elisa Rocha.
“Cada uma das nossas homenageadas conquistou o seu lugar na nossa comunidade,
pelo seu mérito, trabalho, sensibilidade,
entrega, espírito de missão e entreajuda”,
disse José António Macedo, presidente da
União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim.
A Junta de Freguesia de Rio Tinto também
assinalou o Dia Internacional da Mulher
com a oferta às mulheres riotintenses da
peça de teatro “Mulheres”, interpretada
pelo Grupo de Teatro Dramático da Retorta, no Salão de Espetáculos do Dramático
de Rio Tinto.
No dia 12 de março, o Centro Republicano
e Democrático de Fânzeres organizou uma
caminhada alusiva à data. ■

Foto PSF

No dia 8 de março, em vários
locais do concelho, celebrou-se o Dia Internacional da
Mulher.
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Município recuperou 50 parques infantis

Foto PSF

Desde 2013, o Município de Gondomar já
interviu e recuperou 50 parques infantis, em
todas as freguesias do concelho, num investimento de cerca de 470 mil euros, que poderá ascender aos 900 mil euros no final da
operação.
O Parque Infantil do Largo do Souto é o
mais recente equipamento deste género a ser
colocado ao dispor dos mais novos. “Esta
reabertura simbólica realiza-se precisamente no centro do concelho. Recordo que este
processo teve início em 2013, após um levantamento rigoroso dos 75 parques infantis que existem no concelho. A necessidade

de intervenção que detetamos foi na ordem
dos 900 mil euros e tivemos que intervir de
forma faseada, numa operação totalmente
financiada pela autarquia”, afirmou Marco
Martins, presidente da Câmara Municipal
de Gondomar.
Atualmente, todas as freguesias do concelhos têm pelo menos um parque infantil disponível, contudo, ao longo da intervenção/
recuperação de parques infantis o Município
encerrou 10 equipamentos por deterioração.
“Os equipamentos que decidimos encerrar
não reuniam as condições mínimas de segurança, condição de que não abdicamos.
Estes parques são essenciais para as crianças
de Gondomar e sinónimo de qualidade de
vida. Até ao final do ano contamos intervir
em mais 15 equipamentos”, referiu o autarca,
que apelou ainda à “preservação dos equipamentos face aos sucessivos atos de vandalismo”.
Refira-se que neste momento estão ainda
a ser intervencionados outros três equipamentos.
Até ao final do ano serão recuperadas mais
15 infraestruturas, num total de 90 parques
infantis espalhados pelo concelho. ■

Foto PSF

A Câmara Municipal de Gondomar reabriu, a 11 de março, o Parque Infantil do Largo
do Souto, em Gondomar (São
Cosme). Este foi o 50.º parque
infantil colocado ao serviço
da população no decorrer deste mandato.

Marco Martins estreou-se Associação Dignidade
nas “Conversas
e Futuro quer lar
d’um Caneco”
para acolher 60 idosos
Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, foi o convidado do CCD
Gondomar, no dia 3 de março, em mais uma edição das
“Conversas d’um Caneco”.
A iniciativa “Conversas d’um Caneco”,
organizada pelo Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Gondomar, contou com a
presença do edil gondomarense, Marco
Martins.
O encontro dos trabalhadores da autarquia com o presidente do Município de
Gondomar realizou-se na Cantina Municipal, num tom informal, marcado pela

boa disposição.
“Sinto-me realizado e acho que a vida
tem-me corrido bem. Ainda não decidi
o que farei quando deixar de ser o presidente da Câmara de Gondomar”, afirmou
Marco Martins.
A 3ª edição das “Conversa d’um Caneco”
foi moderada por Mário Jorge Oliveira,
presidente do CCD Gondomar, e Márcio
Castro, dirigente da associação.
Após a entrega de lembranças alusivas
ao evento, Marco Martins e Mário Jorge Oliveira formalizaram a cedência ao
CCD Gondomar de um espaço, em regime de comodato, num edifício situado na
Avenida General Humberto Delgado, em
Fânzeres. O espaço será a nova sede do
Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar. ■

A Associação Dignidade e Futuro de Gondomar vai candidatar-se a fundos europeus
para a construção de um lar
que poderá acolher 60 idosos.
O projeto terá um custo de
dois milhões de euros.
Gondomar poderá vir a ter uma estrutura
residencial para idosos com capacidade
para acolher 60 utentes, na Avenida General Humberto Delgado, em São Cosme.
A iniciativa liderada pela Associação Dignidade e Futuro de Gondomar (ADFG),
presidida por Amélia Ribeiro, irá utilizar
um espaço de 3800 metros quadrados,
cedido pela Ordem dos Frades Menores

Capuchinhos, num projeto estimado em
dois milhões de euros.
O projeto “oferecido” pelo arquiteto Mário Marques, vice-presidente da ADFG,
prevê três pisos e conta já com “pareceres
favoráveis da Segurança Social, da Direção Regional de Cultura e da Câmara
Municipal de Gondomar”, faltando, contudo, o licenciamento, aponta o arquiteto.
O financiamento poderá vir dos fundos
comunitários do Portugal 2020 e dos contributos da população, nomeadamente de
mecenas. “Aos dois milhões de euros previstos para erguer o edifício, resta somar
500 mil euros para equipar o interior”, de
acordo com Amélia Ribeiro.
A Associação Dignidade e Futuro de
Gondomar, fundada em 2010 e com 300
sócios, tem presença física nas redes sociais. ■
Foto DR

Foto PSF
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Semana da Parentalidade abrangeu
245 participantes

A Semana da Parentalidade teve início a 21
de fevereiro com o colóquio “Parentalidades: Vivências e Desafios”, no auditório da
Escola Secundária de Rio Tinto. A conferência promoveu o debate sobre os temas
“O sistema da promoção dos direitos e
proteção das crianças e jovens em perigo”
e “Quando a decisão é retirar a criança do
contexto familiar”.
O ponto alto da Semana da Parentalidade
inaugurou ainda um conjunto de atividades que se prolongaram até o dia 24 de
fevereiro, no Liceu Martim Fernandes e na
Escola Secundária de Rio Tinto.

“O balanço desta semana foi bastante positivo, uma vez que integrou um conjunto de 10 workshops destinados a famílias
e abrangendo 245 participantes, 121 dos
quais beneficiários da prestação de Rendimento Social de Inserção (RSI), em acompanhamento pelas equipas do Protocolo do
Centro Social de Soutelo”, afirma Mariana
Eugénio, da Comissão Organizadora da Semana da Parentalidade.
Ao Vivacidade, a responsável da organização, destaca o envolvimento de “várias entidades locais”, com destaque para o momento
inaugural, protagonizado por Paulo Guerra,
juiz desembargador e diretor-adjunto do
Centro de Estudos Judiciários, e Carla Ramos, presidente da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Gondomar, num painel
moderado por Natália Ferreira, da Escola
Básica e Secundária de Rio Tinto.
“Paulo Guerra trouxe-nos uma comunicação sobre o modo de organização e funcionamento do sistema de promoção dos
direitos e proteção das crianças e jovens em
perigo, segundo a lei vigente, sublinhando
PUB

a necessidade de acordos de promoção e
proteção personificados, ou seja, desenhados em cada processo, para cada criança”,
destaca Mariana Eugénio.
De acordo com a organizadora, o “sucesso
desta iniciativa e a relevância da temática
abordada” terá garantido “a realização de
uma nova edição”.

A Semana da Parentalidade foi organizada
pelo protocolo de RSI do Centro Social de
Soutelo (CSS) e os projetos de intervenção
comunitária do CSS (Projet’Arte e A Escolha é Tua E6G), com as parcerias dos Serviços Educativos da instituição riotintense,
Escola Secundária de Rio Tinto e Associação Tuberculosos do Norte de Portugal. ■
Foto PSF

O tema “Parentalidades: Vivências e Desafios” dominou
a Semana da Parentalidade,
entre os dias 21 e 24 de fevereiro, em Rio Tinto. A iniciativa contou com a participação
de 245 pessoas.

Sociedade

PUB
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SC Dez de Junho promove 1.º Festival
de Teatro em nome próprio

lheteira porque os espetáculos vão reverter
integralmente para as festas da freguesia”,
afirma Indalécio Paiva, do Grupo de Teatro Dez de Junho. Segundo o membro da
organização, a iniciativa surge na continuidade das Jornadas Culturais realizadas pela
coletividade, que tem sido responsável por
uma intervenção social na Casa Cultura e
Recreio de Broalhos, “através da dotação
do palco de condições mínimas para receber produção teatral”. “Isto foi sendo feito à
custa da coletividade e da União de Freguesias que nos tem apoiado. A iluminação, o
som e a estrutura do festival têm sido todas
montadas por nós e o desnível que criamos
vai permitir usufruir melhor dos espetácu-

los”, diz Indalécio Paiva.
O encerramento do festival ficará a cargo
do Grupo de Teatro Dez de Junho que irá
estrear a nova revista à portuguesa “Cá Vamos Nós, Cantando e Rindo”, da autoria de
Manuel José Paiva e encenada por Indalécio Paiva. Estão previstas duas exibições da
peça [ver caixa].
O 1.º Festival Teatro SC Dez de Junho conta com o apoio da Câmara Municipal de
Gondomar, União de Freguesias de Melres
e Medas e Federação das Coletividades do
Concelho de Gondomar.
O bilhete individual tem um custo de dois
euros, sendo possível adquirir o pacote de
espetáculos por cinco euros. ■

Foto PSF

A Sociedade Columbófila Dez de Junho,
coletividade da União de Freguesias de
Melres e Medas, está a promover o 1.º Festival de Teatro em nome próprio, na Casa
Cultura e Recreio de Broalhos, em Medas.
A estreia ficou a cargo do Grupo de Teatro
“Vai Avante” que levou ao palco a nova comédia “Sgnarello, o Cornudo Imaginário”,
de Moliére.
“Achamos que esta seria a época ideal para
realizar um festival de teatro com o nosso nome. Este ano, a Comissão de Festas
em Honra de Nossa Senhora de Canais e
Nossa Senhora da Hora vai tratar da bi-

Foto DR

A peça “Sgnarello, o Cornudo Imaginário” inaugurou, a
18 de março, o 1.º Festival de
Teatro da Sociedade Columbófila Dez de Junho, na Casa
Cultura e Recreio de Broalhos, em Medas. O encontro
termina a 30 de abril.

Programação
1.º Festival Teatro SC
Dez de Junho:
21h45, 25 de março – “O Hipocondríaco”, pelo
Grupo Cénico de Bairros
16h, 9 de abril – “Velhos, Velhinhos e Velhotes”,
pelo Grupo de Teatro da Linha 5 de Caíde de Rei
21h45, 29 e, 16h, 30 de abril – “Cá Vamos Nós,
Cantanto e Rindo”, pelo Grupo de Teatro Dez
de Junho

“Onde Vamos Morar?” estreia a 24 de março
no Auditório Municipal de Gondomar

Os In Skené vão estrear uma nova peça
no Auditório Municipal de Gondomar. A
Companhia de Teatro Residente daquele
espaço cultural vai levar a cena o espetáculo “Onde Vamos Morar?”, da autoria de José
Maria Vieira Mendes, encenada por João
Ferreira e interpretada por Adelino Moreira, Diogo Barbosa, Joana Sousa, Marlene
Santos, Natália Magalhães, Pedro Ferreira
e Ricardo Pita.
“A peça descreve, de forma direta e crua,
o dia a dia na nossa sociedade atual. Está
dividida em três atos e faz-se de relações
entre os personagens, permitindo ao público refletir sobre aquilo que vê”, explica o
encenador.
Este será o primeiro espetáculo interpre-

Foto DR

“Onde Vamos Morar?” é a
próxima peça dos In Skené –
Grupo de Teatro de Amadores
de Gondomar. O espetáculo
tem estreia prevista para 24
de março, no Auditório Municipal de Gondomar.

vista ao nosso jornal.
O ingresso para o espetáculo tem um custo
de quatro euros, com desconto de 50% para
sócios dos In Skené, estudantes e no dia do
espectador (quinta-feira).
O espetáculo conta com o apoio da Câmara
Municipal de Gondomar, União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim, Agrupamento de Escolas de Gondomar e “Beleza a Quanto Obrigas”. ■
“Onde Vamos Morar?”

tado pelos In Skené na qualidade de Companhia de Teatro Residente, condição que
“reforça a responsabilidade” do coletivo
gondomarense.
“Queremos trazer peças contemporâneas,
diversificar públicos e espetáculos e dinamizar este espaço cultural com a nossa
oferta. Este espetáculo insere-se nesses objetivos”, acrescenta João Ferreira, em entre-

Horários:
24 de março – 21h30
25 de março – 21h30
26 de março – 17h30
29 de março – 21h30
30 de março – 21h30
31 de março – 21h30
1 de abril – 21h30
2 de abril – 17h30

Passaram-se 20 anos e Gustavo voltou à sua cidade. Perdido, está à procura de um mapa, mas primeiro encontrará Patrícia. Américo, sentado
no degrau da sua porta, vê partir Vítor e Gabriela. Para onde? Vânia, que
está só no princípio, aguarda numa
sala de espera pelo seu pai. Mário, o
eterno sonhador, só quer encontrar
a morada correta para entregar um
ramo de flores.
Uma história sobre chegadas e partidas.
Uma cidade onde as paredes parecem
falar.
Onde vamos morar?
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Gondomar comemora Revolução dos Cravos

> Junta de Freguesia de Rio Tinto
Foto Arquivo Vivacidade

Concerto “O Que Faz Falta”, no Auditório da Universidade Sénior de Gondomar
A União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim está a preparar as comemorações solenes nos edifícios das três juntas de freguesia. As cerimónias, no dia 25 de abril, irão contar
com o tradicional hastear das bandeiras
em Jovim (9h00), Valbom (9h30) e São
Cosme (10h) com participação da fanfarra. Durante a tarde, vai ter lugar o concerto “O Que Faz Falta”, pela Associação
José Afonso, no Auditório da Universidade Sénior de Gondomar. O espetáculo
terá entrada gratuita.
“Comemorar o 25 de Abril é lembrar os
ideais que devolveram ao País a liberdade
e a democracia que colocaram um ponto final em 48 anos de ditadura”, diz José
António Macedo, presidente da União
das Freguesias.
Até ao fecho desta edição não foi possível
apurar o programa das restantes autarquias do concelho. ■

> União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Foto Arquivo Vivacidade

União de Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova realiza mais de 25 iniciativas alusivas à data
Em Fânzeres e São Pedro da Cova, a
Revolução dos Cravos merece “especial
atenção” do executivo da União das Freguesias. O planeamento das comemorações teve início em janeiro e resulta num
programa com mais de 25 iniciativas dedicadas à liberdade.
Assim, destacam-se a apresentação do
livro “A Conquista dos Direitos Democráticos”, com o Coronel José Castro
Carneiro (Capitão de Abril), no Centro
Republicano e Democrático de Fânzeres
(7 de abril, 21h30), a apresentação e visualização do filme “Do Carvão aos Resíduos – o regresso a São Pedro da Cova”,
de Rui Simões, no Cavalete do Poço de
São Vicente (21 de abril, 21h30), as tradicionais sessões solenes em Fânzeres (25

Associação José Afonso atua em Rio
Tinto
A Junta de Rio Tinto também vai assinalar a efeméride com um conjunto de
iniciativas de 17 a 29 de abril. Do programa oficial da autarquia destacam-se
a Assembleia de Freguesia Especial das
Escolas de Rio Tinto (21 de abril, 10h), a
Sessão Solene das Comemorações do 25
de Abril (24 de abril, 21h30), ambas no
salão nobre da autarquia. A encerrar, no
dia 29 de abril, vai ter lugar o espetáculo
“Canto de Intervenção”, no Auditório da
Escola Básica e Secundária de Rio Tinto.
“A seguir à liberdade e democracia, o
poder autárquico foi a maior conquista
do 25 de Abril de 1974 por ser o poder
político mais próximo do cidadão. Assim
sendo, não poderíamos ficar indiferentes
a esta data”, afirma Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto.

> Câmara Municipal de Gondomar

Foto Arquivo Vivacidade

Município de Gondomar mantém aposta nas Conferências de Abril
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Gondomar volta a assinalar o 25 de Abril com um programa
que se prolongará durante o mês de abril.
João Soares e Marco Martins (5 de abril),
José Eduardo Pinto da Costa e Zita Seabra (12 de abril), José de Faria Costa e
Isabel Santos (19 de abril) vão integrar o
lote de convidados das Conferências de
Abril, iniciativa organizada pelo Município de Gondomar.
A par das conversas informais abertas ao
público, vai também realizar-se um concerto de Sérgio Godinho, no dia 21 de
abril, no Auditório Municipal de Gondomar. No dia 25 de abril, tem lugar a
sessão solene do Município.
“Nos últimos anos, tivemos em Gondomar os principais agentes envolvidos na
Revolução dos Cravos. Fazemos um balanço muito positivo das comemorações
do 25 de Abril de 1974, uma data que
continua a ser associada à implementação do regime democrático e que faz
todo o sentido comemorar”, refere Luís
Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara
de Gondomar.

de abril, 9h) e São Pedro da Cova (25 de
abril, 10h30), e a Corrida da Liberdade,
com partida do Largo da Igreja de Fânzeres (1 de maio, 9h).
“As comemorações do 25 de Abril são
preparadas com um vasto número de
coletividades das freguesias. O objetivo
desta União das Freguesias passa por envolver todas as forças vivas de Fânzeres
e São Pedro da Cova e esperamos gerar
um grande envolvimento das populações nestas iniciativas”, assinala Pedro
Miguel Vieira, tesoureiro da União de
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova.

Foto Arquivo Vivacidade

As autarquias do Município
de Gondomar celebram este
ano o 43.º aniversário do 25
de Abril de 1974. Por todo o
concelho há iniciativas que
comemoram a implantação
da democracia e da liberdade
em Portugal.

> União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
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Ainda há resíduos perigosos por remover
Divulgação da acusação do Ministério Público trouxe processo para a ribalta

Em fevereiro, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral do Porto, instaurou um processo-crime contra seis arguid
associa-se a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova que reclama dois milhões de euros. Empatado está o processo de remo
Texto: Pedro Santos Ferreira

O caso remonta a 2001 e 2002, anos
em que foram depositadas mais de cem
toneladas de resíduos tóxicos, com altos níveis de chumbo, cádmio, arsénio
e zinco, apresentados como inertes e
provenientes da fábrica da Siderurgia
Nacional (extinta em 1996), na Maia.
Quinze anos depois, no mês passado,
o Ministério Público (MP), pela Procuradoria-Geral do Porto, instaurou
um processo-crime contra seis arguidos e a sociedade Baía do Tejo. O MP
reclama agora uma indemnização de
10,8 milhões de euros a seis acusados
[ver caixa] – três antigos administradores da Urbindústria (incorporada em
2009 pela Baía Tejo) e os restantes ligados a sociedades que disponibilizaram
o terreno no âmbito de uma operação
intitulada “Recuperação ambiental e
paisagística da escombreira das antigas
minas de São Pedro da Cova”.
Os administradores e gestores acusados
pelo MP terão depositado pelo menos
105.600 toneladas de resíduos perigosos em São Pedro da Cova e vão responder agora por um crime doloso de
poluição com perigo comum.

A indemnização de 10 milhões de euros corresponde, segundo o MP a despesas com caracterização dos resíduos,
sondagens, consultadoria, fiscalização,
remoção, tratamento e depósito dos resíduos.
De acordo com a acusação, os arguidos,
"conhecendo a perigosidade dos resíduos, afirmaram-nos como inertes, nomeadamente perante a administração
pública, para possibilitar a remoção e
deposição, usando um estudo que sabiam não ter virtualidade para essa caracterização".
Entretanto, foi pedida a abertura da
instrução do processo no Tribunal de
Gondomar e a Junta de Freguesia de
São Pedro da Cova, constituída assistente no âmbito do processo crime, associou-se ao protesto com um pedido
de indemnização de dois milhões de
euros pelo impacto do crime ambiental.
Na base do pedido da autarquia estão
também calculados os prejuízos causados pelas “graves consequências para o
meio ambiente e para a saúde pública”,
a par da “estigmatização do território”.
Contudo, de acordo com Daniel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
o principal objetivo continua a ser “a
Foto Arquivo Vivacidade

> A operação de remoção teve início em 2014

> Até maio de 2015, foram retiradas 105 mil toneladas de resíduos perigosos

remoção integral dos resíduos perigosos”. “Faremos essa exigência junto do
Governo, do Ministério do Ambiente e
da CCDR-N”, lembra o autarca que não
aceita “perder nenhuma batalha por
falta de comparência”.
“É necessário compensar a população
de São Pedro da Cova. Feita a acusação
do MP, deve ser criado um espaço inovador pensado para as novas gerações.
No entanto, isto não invalida o apuramento de responsabilidades políticas
neste crime ambiental. O Estado também tem responsabilidades nessa matéria”, lamenta Daniel Vieira, que não
esquece “a grande trapalhada em todo
o processo”.
No terreno, estão por apurar os resíduos ainda por remover, operação com
final anunciado para este mês.
“Falta cumprir o apuramento de responsabilidades políticas”
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, mostra-se
crítico em relação ao anterior executi-

vo municipal. O edil gondomarense
chega mesmo a considerar o executivo
liderado por Valentim Loureiro “conivente com a deposição dos resíduos
perigosos” e reclama “uma compensação final para a população de São Pedro da Cova”.
O presidente do Município de Gondomar promete dar continuidade à
“pressão política” que exerce desde
2013, a par da Junta de Freguesia de
São Pedro da Cova. “Sei que há políticos que foram coniventes com este
processo e gostaria de ver as responsabilidades apuradas”, acrescenta Marco
Martins, sem revelar nomes.
Recorde-se que a Câmara Municipal de
Gondomar, à época, não se constituiu
assistente do processo crime, situação
que invalida um pedido de indemnização na acusação recentemente divulgada. “Tenho todo o respeito pela Junta
de Freguesia de São Pedro da Cova,
mas pedir uma indemnização a uma
entidade que já faliu - que nem sequer
será capaz de repor a verba de 10 mi-
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em São Pedro da Cova

dos e a sociedade Baía do Tejo e pede que seja atribuída ao Estado uma indemnização de 10,8 milhões de euros. A esse pedido,
oção que não conhece novos desenvolvimentos desde a conclusão da 1ª fase.
Foto Arquivo Vivacidade

dispor”
Questionada pelo nosso jornal sobre
a subquantificação dos resíduos na
1ª fase de remoção, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) afirma ter
“agido em concordância com a informação que tinha ao seu dispor.
A entidade estatal compromete-se
a concluir “até ao final de março” o
processo de apuramento exato de
resíduos remanescentes. Só nessa
altura será possível definir “os procedimentos a seguir”, indica fonte
próxima da CCDR-N.
Por sua vez, a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) não considerou oportuna uma declaração sobre
o tema. Recorde-se que a entidade é
responsável por realizar várias campanhas de monitorização das águas
subterrâneas na área de deposição
dos resíduos, nas proximidades das
antigas minas de São Pedro da Cova.

Ministro do Ambiente visita São Pedro da Cova a 24 de março
João Matos Fernandes, ministro do
Ambiente, irá visitar o território do
Parque das Serras do Porto no dia 24
de março. O programa da visita contempla a passagem pelas escombreiras de resíduos tóxicos perigosos.
Ao Vivacidade, o ministro do Ambiente, põe água na fervura e lembra
“que a saúde pública não está em risco”, socorrendo-se de estudos realizados pela APA.
“Atendendo à relevância da matéria e
para que seja assegurada a devida recuperação ambiental de São Pedro da
Cova, foram alocados 300 mil euros,
este ano, para as devidas intervenções
a realizar”, lembra o ministro.
Em São Pedro da Cova, espera-se a
visita do representante do Estado,
bem como um possível anúncio de
uma solução. ■
Foto Arquivo Vivacidade

lhões de euros reclamada pelo Estado - não
tem cabimento. Por isso, o Município não
quer perder tempo a pedir indemnizações”,
conclui Marco Martins.
CCDR-N e Agência Portuguesa do Ambiente terão agido “em concordância
com a informação que tinham ao seu

Foto DR

Foto PSF

> João Matos Fernandes, ministro do Ambiente

Os seis indivíduos acusados vão responder
pelo crime “poluição com perigo comum”.
De acordo com o MP, os acusados não estariam dispostos a gastar entre 4,9 milhões e
7,9 milhões de euros pela inertização (retirar aos resíduos capacidade contaminante)
dos resíduos classificados por relatórios de
especialistas como perigosos.
Em 1997, foi recusada a deposição dos
resíduos numa pedreira em Valongo,
mas em 2001 os resíduos foram depositados em São Pedro da Cova. A Câmara
de Gondomar através do então vereador
Jorge Costa, ex-deputado do PSD e exsecretário de Estado das Obras Públicas,
aprovou o projeto de “recuperação paisagística” das minas.
A aprovação passou ainda pelo Ministério
do Ambiente, através da Direção Regional
de Ambiente e Ordenamento do Território
do Norte, tendo em conta a inertização dos
resíduos.
Em 2001, os resíduos começam a ser transportados para São Pedro da Cova e, em
2002, verificou-se haver “contaminação das
águas subterrâneas”.
Só em 2014 começaram a ser removidos
os resíduos perigosos. Até maio de 2015,
foram retiradas 105 mil toneladas.

PCP quer ouvir Sócrates
e Valentim Loureiro
sobre resíduos

> Daniel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

> Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar

A acusação
do Ministério Público

O PCP fez saber, no dia 10 de março,
que pretende ouvir oito políticos, entre
os quais José Sócrates, Valentim Loureiro, José Alves, Daniel Vieira, Isaltino
Morais, Luís Nobre Guedes e Jorge Moreira da Silva, bem como a extinta Direção Geral do Ambiente e Ordenamento
do Território, responsáveis da CCDR-N,
Baía do Tejo, Vila Rei e Siderurgia Nacional.
Segundo o partido comunista, o requerimento apresentado à Comissão do
Ambiente pretende “apurar as responsabilidades pelo depósito, ausência de
tratamento e ocultação de informação
às populações”.
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Gondomar aposta no programa
“Reabilitar para Arrendar”

Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, e Victor Reis, presidente
do conselho diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), assinaram um protocolo de cooperação institucional, no âmbito do programa “Reabilitar para
Arrendar – Habitação Acessível”, na Casa
Branca de Gramido.
O presidente da Câmara Municipal de Gondomar, considerou o documento “mais um
instrumento que permite reabilitar áreas urbanas antigas e, ao mesmo tempo, facilitar
o acesso das famílias à habitação”, tendo em

conta que o programa do IHRU visa financiar operações de reabilitação de edifícios
com idade igual ou superior a 30 anos. Após
a reabilitação, os espaços deverão destinarse, predominantemente, a fim habitacional,
devendo as frações habitacionais destinar-se
a arrendamento em regime de renda condicionada.
Para o Município de Gondomar, o interesse
consiste na “promoção da reabilitação urbana
do centro histórico do concelho, bem como
dos imóveis antigos que estejam degradados,
apoiando os proprietários nos processos de
licenciamento dos imóveis a reabilitar”, pode
ler-se no comunicado do Gabinete de Imprensa da Câmara de Gondomar.
A apresentação pública do programa “Reabilitar para Arrendar” ficou também marcada
pela caracterização da construção, da reabilitação urbana e da habitação em Portugal nas
últimas décadas, num esclarecimento prestado
por Victor Reis. O membro do conselho diretivo da IHRU revelou, por exemplo, que Portugal é o “campeão europeu” das casas vazias.

O programa “Reabilitar para Arrendar” está
disponível para pessoas individuais e coletivas e entidades de natureza pública ou privada. A validade das candidaturas depende da

garantia de viabilidade e sustentabilidade das
operações, estando incluídas todas as despesas com projetos, sondagens e outros estudos
ou trabalhos preparatórios. ■
Foto PSF

O Município de Gondomar e
o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana formalizaram, no dia 21 de fevereiro,
um protocolo no âmbito do
programa “Reabilitar para
Arrendar”.

> Marco Martins e Vítor Reis formalizaram o protocolo

Gondomar condenado Parque das Serras
a indemnizar empresa do Porto é Paisagem
de mobiliário
Protegida Regional
O Município de Gondomar foi
condenado pelo Tribunal de
Propriedade Intelectual, em
Lisboa, a indemnizar a Larus,
empresa portuguesa de mobiliário urbano, por violação de
direitos de autor e de modelo
registado.

A Associação de Municípios
Parque das Serras do Porto
decidiu, por unanimidade,
aprovar a classificação do
Parque das Serras do Porto
como Paisagem Protegida Regional.
A área compreendida pelas serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e
Banjas, que integram o Parque das Serras

do Porto, foi classificada como Paisagem
Protegida Regional.
A deliberação da Associação de Municípios
Parque das Serras do Porto, tomada em Assembleia Geral de dezembro do ano passado, foi publicada, no dia 15 de março, em
Diário da República.
Refira-se que o processo de consulta pública contou com 363 contributos, “que foram
devidamente analisados e ponderados, tendo sido uns acolhidos total ou parcialmente, resultando nas devidas alterações, e outros não acolhidos”, pode ler-se em Diário
da República. ■
Foto DR

Foto DR

O Tribunal de Propriedade Intelectual
condenou o Município de Gondomar a indemnizar em 22 mil euros uma empresa de
mobiliário urbano, por violação de direitos
de autor e de modelo registado, indicaram
as partes envolvidas no processo.
O caso remonta a 2008, quando a Câmara
pediu à empresa uma proposta para o fornecimento de dois quiosques, destinados a
instalar um café-bar e um cabeleireiro, encomenda que não foi formalizada.
O modelo de quiosques está registado,
desde 2004, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em nome da
empresa, contudo, entre 2009 e 2013, uma
outra empresa, a Fernando Cardoso Cunha
& Filhos, foi convidada, por ajuste direto, a
fabricar e fornecer módulos semelhantes ao
equipamento proposto pela Larus e regista-

do no INPI.
A empresa terá então movido uma ação
contra o Município de Gondomar, tendo o
tribunal dado razão à marca de mobiliário.
À Lusa, Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, confirmou e lamentou
a situação, considerando tratar-se de “mais
uma condenação” herdada do anterior executivo liderado por Valentim Loureiro.
“É mais uma condenação entre muitos outros processos que herdámos. Houve quem
fizesse asneira, nós pagamos”, concluiu o
edil gondomarense. ■
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Rafael Amorim:
“Sou uma pessoa de consensos
e quero ouvir os gondomarenses”
Rafael Gomes Amorim, 40
anos, será o candidato do
PSD à Câmara de Gondomar.
A decisão foi tomada, no dia
16 de março, pela concelhia
do PSD Gondomar. Ao Vivacidade, o candidato social-democrata admite a necessidade
de “ouvir os gondomarenses”.
Foi escolhido pelo PSD Gondomar para
encabeçar a lista de candidatos à Câmara
Municipal de Gondomar. Foi surpreendido por esta decisão?
Não. Esta candidatura surge de uma forma
natural e espontânea, tendo em conta um
trabalho desenvolvido no passado, quer pelo
PSD Gondomar quer por mim próprio, no
que diz respeito ao contacto e ligação a coletividades e ao concelho de Gondomar.

Não sou gondomarense mas nos últimos
20 anos passei em Gondomar metade da
minha vida. Conheço bem o alto concelho
e trabalhei aquela zona enquanto estava na
Universidade. Cresci cívica e politicamente
em Gondomar durante os anos em que estive na Câmara Municipal [2007-2010]. Acredito que este convite é consequência disso
mesmo.
Qual será o principal objetivo desta candidatura?
O principal objetivo desta candidatura é escutar os gondomarenses. Sou uma pessoa de
consensos e quero ouvir os gondomarenses.
À partida, o seu nome poderá ser desconhecido para os gondomarenses. Concorda com esta afirmação?
Não estou preocupado com isso. O conhecimento da minha candidatura passa pela
auscultação das pessoas e por estar junto delas. Acredito que com naturalidade o resto
surgirá.

Já existe alguma ideia orientadora do programa autárquico que irá ser apresentado?
Ainda é cedo para falar de nomes, de equipa
e de programa autárquico. Como já referi,
quero ir para o terreno ouvir as pessoas e
perceber as suas ansiedades para construir o
programa mais adequado aos gondomarenses e a Gondomar.
À semelhança das Autárquicas 2013, o
PSD irá avançar em coligação com o CDS/
PP Gondomar?
Ainda vamos reunir com o CDS-PP Gondomar para definir a possibilidade de coligação. No entanto, estou disponível a qualquer
tipo de concertação. Espero galvanizar as
pessoas em volta de um projeto para Gondomar. Já tenho ideias na minha cabeça, mas
quero ouvir as pessoas primeiro.
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coisas que devem melhorar. Queremos, por
exemplo, trabalhar a afirmação da marca
Gondomar na Área Metropolitana do Porto e esse aspeto ainda pode ser trabalhado,
sempre de uma forma positiva.
Tem alguma mensagem para os gondomarenses?
Terei várias ao longo dos próximos meses
[risos]. Conto falar com os gondomarenses
e será uma honra trabalhar por eles e para
eles. ■

Que avaliação faz do atual executivo socialista e deste mandato?
Acreditamos que a política deve ser feita
pela positiva, mas já identificamos algumas
PUB
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Cristiano Castro: “A CDU é a única
oposição construtiva em Gondomar”
Cristiano Castro, 35 anos, faz
parte do executivo da Direção da Organização Regional
do Porto (DORP) e é responsável pelo acompanhamento da concelhia do PCP em
Gondomar. Ao Vivacidade, o
comunista destaca o trabalho
desempenhado pelo partido
no decorrer deste mandato e
aponta “o reforço da CDU”
como objetivo nas próximas
eleições autárquicas.
Texto e Foto: Pedro Santos Ferreira

Que balanço faz o PCP Gondomar deste
mandato, tendo em conta o que foi feito e
o que ficou por fazer da parte do executivo
socialista?
A avaliação que o PCP faz divide-se em dois
campos: a avaliação que fazemos da ação do
executivo socialista e a avaliação que fazemos da ação dos nossos eleitos.
Relativamente ao nosso mandato, consideramos que foi extremamente positivo. Ou
seja, o reforço dos nossos eleitos nos vários
órgãos autárquicos de Gondomar permitiunos criar novas condições para podermos
intervir de uma forma ainda mais ativa.
Dentro das nossas possibilidades, tivemos
uma intervenção positiva e com grande capacidade interventiva.
Obviamente, no caso de Fânzeres/São Pedro
da Cova temos uma demonstração clara do
nosso trabalho, porque estamos em maioria.
Esse trabalho extravasa a própria realidade
da freguesia e do concelho. A presença no
executivo da União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim também nos permitiu outra capacidade de intervenção.
No que diz respeito à vereação, onde estivemos sem representação durante vários anos,
apresentamos as nossas propostas na Educação, Cultura, Transportes, entre as diversas áreas da sociedade. Consideramos que
a CDU foi, durante este mandato, a única
oposição construtiva em Gondomar.
No que toca à avaliação do executivo socialista, julgamos que este foi um mandato
panfletário. Um mandato de propaganda e
que vive muito da publicidade e para a publicidade. Este executivo procura fazer alguma coisa, mas mostra sempre mais do que
aquilo que faz.
É capaz de referir alguns exemplos?
Basta lembrar o caso da expansão da linha
do Metro para Gondomar. O PS assumiu,

em 2013, que esta seria uma medida prioritária para este mandato e mais uma vez
falhou. Naturalmente, sabemos distinguir
as responsabilidades e não culpamos só a
Câmara de Gondomar. Existe uma responsabilidade direta da Administração Central.
O que aconteceu foi um compromisso vazio,
com um mau posicionamento da autarquia
em relação a este assunto.
Outro exemplo foi a questão do saneamento.
O aspeto mediático iludiu a realidade, porque existem muitos locais sem saneamento em várias zonas do concelho como, por
exemplo, a zona da Belavista, em São Pedro
da Cova. Em Gondomar, a rede de saneamento está longe dos 100%.
O Parque Urbano de Rio Tinto também é de
extrema importância e, nesse processo, a crítica da CDU está relacionada com as sucessivas adaptações que o projeto original vem
sofrendo. O projeto do parque não é público
e estamos a falar do maior parque urbano do
concelho.
O reforço da CDU na Câmara Municipal
de Gondomar foi um dos grandes objetivos nas Autárquicas 2013. Na vereação o
dever foi cumprido?
Julgo que sim. A eleição de um vereador
permitiu-nos criticar a Câmara de Gondomar no que diz respeito a várias questões,
tais como a municipalização da Educação,
por exemplo.
Quanto mais força tivermos, melhor podemos ir ao encontro das necessidades dos
gondomarenses. Em S. Cosme, Valbom e
Jovim temos os pelouros da Cultura e da
Educação e 90% das propostas nesses campos vêm da eleita da CDU. Em Fânzeres/São
Pedro da Cova, existe uma oferta cultural
muito vasta e até superior a alguns municípios. Isso permite aos eleitores perceber as
nossas capacidades.
Ao longo deste mandato a CDU criticou,
por diversas vezes, a municipalização dos
serviços de educação, saneamento e limpeza de resíduos...
Acreditamos que a municipalização desses
serviços serve para a Câmara se esquivar a
essas responsabilidades. Fizemos uma proposta para a autarquia indagar os locais por
tratar, os atrasos nas limpezas, entre outros
casos, e o Município negou-se a fiscalizar
essas situações.
Em 2013, a CDU ficou perto de eleger o
segundo vereador na Câmara Municipal
de Gondomar. Esse será o grande objetivo
nas Autárquicas 2017?
A CDU não trabalha em função de metas
quantitativas. Neste momento, estamos a
procurar fazer um balanço da nossa ação

neste mandato. O que importa focar é que
temos experiência e trabalho que demonstram as vantagens de reforçar a nossa posição, mas não pensamos no números de
votos.
Queremos reforçar as nossas posições e
estamos disponíveis para novos desafios.
Acreditamos que é possível conseguir mais
do que aquilo que já conseguimos.
A CDU já tem candidato à Câmara Municipal de Gondomar?
Ainda estamos a preparar as Autárquicas a
nível interno. A CDU não existe apenas nos
períodos eleitorais. Os nossos objetivos são
o cumprimento das aspirações das populações.
Em Gondomar, temos quadros com capacidade para avançar nos vários órgãos autárquicos, pessoas com capacidade para cumprir o projeto da CDU.
Daniel Vieira, presidente da União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
seria um bom candidato à Câmara de Gondomar?
Naturalmente
que
sim. O Daniel
Vieira é uma das
pessoas com capacidade
para
representar
o
projeto da CDU.
É um militante
que encabeça o
projeto da CDU em
Fânzeres/São Pedro
da Cova e o partido
orgulha-se desse
exemplo,
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que espelha a obra da CDU.
Quando falamos no Daniel Vieira não esquecemos o coletivo que desempenha um
trabalho muito importante naquela União
de Freguesias.
Contudo, o candidato só será decidido após
a decisão do projeto autárquico da CDU,
que será uma continuidade daquilo que tem
sido feito.
Estamos preocupados com o nosso projeto e queremos pensar na melhor forma
de dar resposta aos problemas do concelho na Habitação, nas freguesias do Alto
Concelho, no Parque das Serras do Porto,
entre outras questões que queremos ver
respondidas.
Qual será o vosso maior objetivo perante
os gondomarenses?
Estamos a trabalhar sob o lema “trabalho,
honestidade e competência”, porque acreditamos que estas palavras traduzem, de uma
forma sintética, a ação da CDU nos últimos
anos. Quem votou em nós pode agora olhar
para os eleitos da CDU e perceber que sempre estivemos lá para os defender.
Queremos ter mais capacidade
de resposta para corresponder
às necessidades da população e dos trabalhadores.
Esta iniciativa política só é
possível com mais eleitos,
maior número de mandatos e mais responsabilidades. Acreditamos que
a CDU sairá reforçada
nestas eleições, tendo em
conta o trabalho que fizemos até hoje. ■
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GNR de Medas
vai deixar São Cosme

OPINIÃO

Vendas à minha porta não!
Para bom consumidor,
meia palavra não basta!

O Município de Gondomar deliberou, com uma
abstenção de um vereador do PSD, a aprovação da
minuta do protocolo de cooperação que vai possibilitar a instalação do posto da GNR de Medas na
circunscrição territorial da sua área de atuação.
O atual posto da GNR de Medas, num edifício do
centro de Gondomar (São Cosme), “já não reúne as
condições adequadas às necessidades daquela força,

sem que se tenha de proceder a uma intervenção
profunda”, lê-se na proposta aprovada.
Assim, a Câmara de Gondomar pretende reinstalar aquela força de autoridade, “para melhor servir as populações”, colocando-a na sua circunscrição territorial, que corresponde aos territórios
de Jovim, Foz do Sousa, Covelo, Medas e Melres.
Após vistoria técnica realizada por uma equipa
conjunta a diversos locais do concelho, foi entendido que “o local mais adequado para o efeito seria
a Escola Básica do 1.º Ciclo da Lixa, sita no lugar
da Lixa, freguesia do Covelo, da União de Freguesias de Foz do Sousa e Covelo, entretanto desativada da sua função original, por falta de alunos, que
foram matriculados em outros estabelecimentos
de ensino”, resume a proposta aprovada. ■
Foto DR

A DECO recebe, todos os anos, cerca de quatro mil
reclamações sobre vendas porta–a-porta. Milhares
de vendas de contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais, como a energia e as telecomunicações, são feitas à porta do cidadão. Mas
quando o consumidor cai em armadilha, pode ficar
amarrado a um serviço ou produto que não pediu,
não encomendou e que não lhe serve, com grandes
prejuízos económicos.
Tendo esta preocupação, a DECO lançou a campanha vendas à minha porta NÃO! reforçando a
importância do consumidor estar informado quando abrir a porta a este tipo de vendas.
Saiba que informações deverá exigir aos vendedores neste tipo de vendas ao domicílio:
- Identificação e identificação da empresa que representam;
- Descrição clara do produto ou serviço que estão
a vender;
- Informação clara sobre o valor a pagar pelo consumidor;
- Informação sobre eventual existência de período
de fidelização associado ao contrato;
- Informação sobre o direito de arrependimento do
consumidor (14 dias para desistir).
Poderá descarregar gratuitamente no nosso site um
pendurante “Vendas à minha porta não!”, para colocar na porta da sua habitação. ■

A Câmara Municipal de Gondomar
aprovou, no dia 15 de fevereiro, a
instalação do posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Medas na sua área de atuação.

Aberto concurso público
para guarda-noturno
em Rio Tinto
O Município de Gondomar abriu
um concurso para a atribuição de
quatro licenças para guarda-noturno na área da freguesia de Rio Tinto. O prazo de inscrições termina no
dia 5 de abril.

Foto DR

A deliberação remonta a 15 de fevereiro, data em que
a Câmara Municipal de Gondomar decidiu proceder
à abertura de um concurso público para a atribuição
de quatro licenças para o exercício da atividade de
guarda-noturno na freguesia de Rio Tinto, mas só
agora foi aberto o concurso público que termina a 5
de abril.

Assim, é possível aos interessados candidataremse às quatro vagas em aberto para patrulhar as
principais zonas da cidade riotintense. Os candidatos deverão ter mais de 21 e menos de 65 anos,
entre outras condições anunciadas pelo Município de Gondomar.
O júri que irá avaliar as candidaturas é composto
por Aurora Vieira, vereadora do Relacionamento
com o Cidadão e Modernização Administrativa,
Manuel Teixeira de Oliveira, em representação do
Comando Metropolitano do Porto da Polícia de
Segurança Pública, e Nuno Fonseca, presidente da
Junta de Freguesia de Rio Tinto.
A lista final de graduação dos candidatos selecionados será afixada nos locais de estilo e no site oficial da Câmara Municipal de Gondomar. ■
Foto DR
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Gondomar e Póvoa
Orçamento
de Lanhoso candidatam
Participativo 2017:
14 propostas vão a votos filigrana a Património
O Município de Gondomar já
definiu as 14 propostas que
vão a votos no Orçamento
Participativo 2017. A votação
terá início a 24 de março.
Encerrado o período de apresentação de
propostas ao Orçamento Participativo
2017, no dia 19 de março, a análise técnica apurou 14 propostas que poderão ser
votadas de 24 de março a 7 de abril. Entre
as hipóteses estão: equipamento de fitness ao ar livre, na Lomba; requalificação
da Rua Soutinho em Beloi, em São Pedro
da Cova; construção de rotunda junto à
Cooperativa Mãos-à-Obra, em Rio Tinto; requalificação de infraestruturas antigas da sede do Agrupamento n.º 328,
em Fânzeres; cobertura de passadiço no
ribeiro de Parada, em São Pedro da Cova;

parque infantil e requalificação do Parque de Merendas Santo Amaro, em Foz
do Sousa; parque infantil no Centro Escolar de Valbom; albergue de proteção
animal, em Gondomar; reabilitação do
espaço para atividades “Vida Diária”, na
Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa; requalificação dos parques infantis
da Cidade, em Valbom; requalificação
de espaços interiores e exteriores do
Jardim de Infância da Fontela, em São
Cosme; parque infantil/juvenil na Urbanização dos Funcionários Judiciais,
em Valbom; “Passeios à Medida”, na
União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim; equipamentos desportivos
e de lazer junto ao percurso de metro
Fânzeres-Levada;
No dia 8 de abril será anunciada a proposta vencedora, seguindo-se a execução da obra, financiada pela Câmara
Municipal de Gondomar. ■
PUB
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EXTRACTO
Paulo Manuel da Silva da Costa, Notário, CERTIFICA:
Que, no seu cartório, na Av. D. Nuno Álvares Pereira, nº 25, 1º, na cidade de Barcelos, a folhas noventa
e oito, do respetivo livro de notas número 108-A, se encontra exarada uma escritura de justificação, outorgada em
08/03/2017, na qual Adélio Ferreira Fernandes de Oliveira e mulher Maria Rosa Macedo de Sousa, casados sob o
regime da comunhão geral de bens, ele natural da freguesia de Medas, ela natural da freguesia de Melres, concelho
de Gondomar, naquela residentes na Rua Central de Broalhos, n.º 130, DECLARARAM que, com exclusão de outrem,
são donos e legítimos possuidores dos seguintes bens imóveis:
UM – Prédio rústico, composto por horta e oliveiras, com a área de noventa metros quadrados, a
confrontar do norte e nascente com Luís Vieira da Silva e do sul e poente com caminho, sito no Lugar das Alminhas,
da União de Freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar, inscrito na matriz, em seu nome, sob o artigo
110, o qual proveio do artigo 68 da extinta freguesia de Medas, com o VP e atribuído de dois euros e vinte cêntimos,
não descrito no Registo Predial.		
DOIS – Prédio rústico, de cultivo, com a área de duzentos metros quadrados, a confrontar do norte
e nascente com Manuel Moreira Rios e do sul e poente com caminho, sito no Lugar da Casa Velha, da União de
Freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar, inscrito na matriz em seu nome, sob o artigo 106, o qual
proveio do artigo 66 da extinta freguesia de Medas, com o valor patrimonial e o atribuído de um euro e setenta e
quatro cêntimos, não descrito no Registo Predial.		
Que os referidos imóveis vieram à sua posse, no ano de mil novecentos e oitenta, por doação,
meramente verbal, feita ao casal, pelos pais do justificante, Adriano Fernandes de Oliveira e Palmira dos Santos
Ferreira, casados sob o regime da comunhão geral de bens e residentes que foram em Medas, Gondomar, pelas
quotas disponíveis, não chegando, todavia, por razões várias, a realizar-se a projectada escritura.		
De tal modo que, há mais de vinte anos, estão na detenção e fruição dos mesmos na sua totalidade e em
plena propriedade.
Assim, tal posse pacífica, pública e contínua, durando há mais de vinte anos, facultou-lhes a aquisição do
total direito de propriedade dos ditos prédios, por USUCAPIÃO, que invocam, direito que não pode ser comprovado
por qualquer título formal extrajudicial normal.		
Nestes termos, e não tendo qualquer outra possibilidade de levarem o seu direito ao registo, vêm
justificá-lo, nos termos legais.
Declarações que, no acto, foram confirmadas por três testemunhas.		
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Barcelos e Cartório Notarial, treze de março de dois mil e dezassete.		
O Notário: Paulo Manuel da Silva da Costa

da Humanidade
Os municípios de Gondomar e
Póvoa de Lanhoso, assinaram,
no dia 22 de março, um protocolo de colaboração e compromisso que visa a “promoção
conjunta de uma candidatura a
Património da Humanidade”.
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, e Manuel Baptista, presidente da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso,
formalizaram uma candidatura conjunta a Património da Humanidade.
Assim, a marca “Filigrana de Portugal”, que vai
ser propriedade de ambos os municípios, será
imediatamente registada no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI).
O protocolo prevê ainda a “apresentação conjunta
de uma candidatura tendente à certificação da Fili-

grana Portuguesa produzida nos dois concelhos”,
a “inscrição no Património Imaterial” e, ainda, a
“definição em conjunto de uma estratégia de comunicação adequada aos fins em vista”.
“A filigrana portuguesa representa a excelência
da qualidade de produção manufaturada, reconhecida além-fronteiras, independentemente
de ser produzida nos concelhos de Gondomar
ou Póvoa de Lanhoso”, assumem aqueles municípios. Para ambos os concelhos, “o mais importante é preservar e valorizar esta arte ancestral para oferecer ao mundo o que de melhor
e mais único se produz em Portugal no setor
da ourivesaria”, já que “a filigrana portuguesa
simboliza a história, a tradição e a herança que
fazem parte integrante da nossa identidade
cultural”.
A filigrana tradicional portuguesa tem dois
núcleos de produção identificados territorialmente com os municípios de Gondomar e da
Póvoa de Lanhoso com séculos de tradição. ■
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Desporto
TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
CNS - Manut. Série C
Equipa

1

AD Sanjoanense

21

2

Cinfães

20

3

AD Nogueirense

19

4

SC Coimbrões

14

5

Tourizense

11

6

Sousense

11

7

Pampilhosa

9

8

Académica-SF

7

Pontos

Próximos Jogos:
26/03 AD Nogueirense - Sousense

P.

Equipa

Pontos

1

Anadia

23

2

Águeda

<

18

3

Cesarense

<

16

4

Gondomar

14

5

Mortágua

14

6

Estarreja

<

10

7

CD Gouveia

<

CNS - Manut. Série D

9

8

Moimenta da Beira

7

Próximos Jogos:
26/03 Gondomar - Gouveia

Divisão Pro-Elite
Nacional - Subida
- AF Porto
Equipa

1

Desp. Aves B

3

2

Rebordosa AC

3

3

Lixa

1

4

SC Rio Tinto

1

5

Maia Lidador

0

6

Canelas 2010

0

Pontos

Próximos Jogos:
26/03 SC Rio Tinto - Rebordosa AC

Divisão Pro-Elite
Nacional
- Man. Série 2- AF Porto
Equipa

Pontos

1

Tirsense

27

2

Baião

22

3

CD Sobrado

20

4

Paredes

20

5

Barrosas

17

6

Alpendorada

16

7

Aliados Lordelo

16

8

S. Pedro da Cova

14

9

FC Vilarinho

13

10

Vila Meã

11

11

Gondomar B

Próximos Jogos:
26/03 Barrosas - Gondomar B

8

“Esperamos casa cheia e um grande evento desportivo”
Ao Vivacidade, Sandra Almeida, vereadora
do Desporto do Município de Gondomar,
admite esperar “casa cheia e um grande
evento desportivo”. “Vamos ter uma competição longa, com oito equipas em prova,
e proporcionamos novamente entrada livre

a todos os gondomarenses que queriam assistir”, afirma a autarca. ■

Calendário da Final 8 da Taça
de Portugal de Basquetebol:
23 de março
Jogo 1: Galitos Barreiro vs Terceira Basket Club –
18h30
Jogo 2: CAB Madeira vs Lusitânia – 21h00
24 de março
Jogo 3: Illiabum Clube vs SL Benfica – 18h30
Jogo 4: UD Oliveirense vs Vitória SC – 21h00
25 de março
Meia-final: (Vencedor jogo 1 vs Vencedor jogo 2)
– 15h00
Meia-final: (Vencedor jogo 3 vs Vencedor jogo 4)
– 17h30
26 de março
Final

Sporting de Espinho venceu
Taça de Portugal de voleibol
em Gondomar
O Sporting de Espinho conquistou, a 12 de março, a Taça
de Portugal de voleibol, no
Multiusos de Gondomar. Os
‘tigres’ bateram o Benfica na
final, por 3-0.
O SC Espinho derrotou o SL Benfica na final da Taça de Portugal de voleibol, por 3-0,
na final disputada em Gondomar.
Os ‘tigres’ impuseram a primeira derrota
ao Benfica nas competições internas esta
temporada, com os parciais 25-18, 25-19
e 25-22, em uma hora e 25 minutos. A supremacia dos nortenhos fez-se notar, tendo
em Miguel Maia, atleta de 45 anos, a figura
do jogo.
O atleta venezuelano José Rojas fechou a
partida com um match point que soltou os
festejos do público vindo de Espinho.
O Sporting de Espinho – que não vencia
a prova há nove temporadas – conquistou
assim a sua 12ª Taça de Portugal, menos
quatro do que o SL Benfica, recordista de
troféus nesta competição. ■

Foto DR
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No primeiro jogo da Final 8, os açorianos
do Terceira Basket, único representante da
Proliga (segundo escalão da modalidade),
irão medir forças com o Galitos do Barreiro. A noite de 23 de março acabará com o
encontro entre CAB Madeira e Lusitânia,
um duelo insular que promete.
O SL Benfica defrontará o Illiabum, carrasco do FC Porto, no terceiro duelo dos quartos de final da Taça de Portugal. Os atuais
detentores do troféu, que no ano passado
derrotaram a Ovarense na final, em Oliveira de Azeméis, terão pela frente os pupilos
de Ricardo Vasconcelos.
De referir também que Oliveirense e Vitória de Guimarães irão protagonizar o
último embate desta fase da prova. É o encontro que acarreta maior dose de emoção,
dado o enorme equilíbrio entre as duas
formações, que estão com os mesmos pon-

tos no Campeonato Nacional. O jogo está
agendado para o dia 24 de março, quando o
relógio marcar 21 horas.
O Sport Lisboa e Benfica é o clube com
mais Taças de Portugal (21) conquistadas,
sendo já o vencedor desta competição há
três épocas consecutivas. Irá, portanto, defender o seu título em Gondomar, Cidade
Europeia do Desporto.
Refira-se que a taça entregue ao vencedor
será o modelo original da 1ª edição da prova e ficará na posse do vencedor durante
um ano inteiro. De resto, o troféu já esteve
nas vitrines de 17 equipas diferentes e tem,
na sua base, placas com os nomes de todos
os vencedores.
A Taça de Portugal de Basquetebol é organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol e integra a programação da Cidade Europeia do Desporto 2017.

Foto DR

P.

O Pavilhão Multiusos de Gondomar irá acolher, de 23 a 26
de março, a Final 8 da Taça de
Portugal de Basquetebol, assinalando a 68ª edição desta
histórica competição.

Foto DR

P.

Taça de Portugal de Basquetebol será
disputada em Gondomar

> Miguel Maia (ao centro) foi a figura do jogo
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Desporto

FCU Pinheirense festejou
59.º aniversário

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

De empate em empate até ao
grande clássico
Foto DR

A comemoração dos 59 anos de existência do FCU
Pinheirense ficou marcada pela promessa de cedência de um espaço para o clube na Junta de Freguesia
de Valbom. A promessa foi divulgada por José António Macedo, presidente da União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova. “Conheço a vossa
sede e a falta de espaço e, por isso mesmo, comprometo-me a levar à próxima reunião do executivo a
proposta de disponibilizarmos, aqui no edifício de
Valbom, uma sala para que a direção do Pinheirense
passe a ter um espaço condigno para se reunir e dar

continuidade ao seu trabalho”, disse o autarca,
em resposta ao pedido de Américo Marçal, da
direção do Pinheirense.
Sandra Almeida, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Gondomar, Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Albino
Nogueira, da Associação e Futebol do Porto, Domingos Martins, da Federação das Coletividades
do Distrito do Porto, e António Pereira, da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar, também marcaram presença no aniversário
do Pinheirense.
Durante o período de intervenções destacou-se o
trabalho que o clube tem desenvolvido na formação das camadas jovens e no desenvolvimento do
futsal no concelho.
A cerimónia terminou com a entrega de uma
mini camisola do clube aos convidados. ■
Foto DR

Foto DR

Domingos Paciência levou
valores do desporto à Casa
da Juventude de Gondomar
A Casa da Juventude de Gondomar
recebeu o ex-futebolista Domingos
Paciência para uma conversa sobre
o tema “Valores do Desporto”. A iniciativa está inserida na Cidade Europeia do Desporto 2017.
Domingos Paciência, ex-jogador do FC Porto, conversou sobre os “Valores do Desporto”, na Casa da
Juventude de Gondomar. A iniciativa inserida na
Cidade Europeia do Desporto 2017 teve casa cheia,
numa palestra moderada por Tiago Nogueira, jornalista do “Vivacidade”, que contou ainda com a presença de Sandra Almeida, vereadora do Desporto da
Câmara de Gondomar.
"Tenho um orgulho enorme na minha carreira como
futebolista, mas nunca coloquei pressão nos meus
filhos. Sei perfeitamente que é complicado terem o
pai como termo de comparação", afirmou o treinador português quando confrontado com a questão
do legado Paciência.
A plateia, maioritariamente composta por jovens,
teve oportunidade de questionar o ex-goleador do
FC Porto, que deixou bem clara a importância do
futebol no seu percurso de vida, modalidade que
não deixou o ex-atleta “enveredar por maus cami-

nhos, que eram tão acessíveis no seu bairro de
origem”.
A conversa abordou ainda vários momentos da
carreira de Domingos Paciência, com destaque
para a referência pessoal João Pinto, campeão europeu pelo FC Porto. Durante largos anos, foram
companheiros de quarto no clube e na seleção
nacional, sendo que o profissionalismo era a palavra de ordem. "Sonhem, sonhem muito e façam
o vosso próprio caminho. Está tudo nas vossas
mãos", disse Domingos na despedida, coroada
com uma longa salva de palmas.
Refira-se que Gonçalo Paciência, filho de Domingos Paciência, não pode comparecer à iniciativa por ter sido convocado para a seleção nacional sub-21. ■
Foto DR

No último fim de semana, Jorge Jesus foi o único dos três grandes que
preferiu não andar de escorrega. Depois do nulo na Mata Real e de uma
exibição muito fraca por parte dos encarnados, ninguém sonharia com
nova escorregadela, desta vez dos dragões, frente ao Vitória de Setúbal.
E talvez tenha sido mesmo esse o problema. Jogando em casa e com
lotação esgotada, o FC Porto perdeu mais uma oportunidade de ouro
para alcançar a liderança. A ganhar 1-0 ao intervalo - fruto de uma obra
de arte assinada por Jesús Corona - a formação portista entrou apática
na segunda parte e João Carvalho, num belíssimo gesto técnico, marcou para os sadinos e gelou um Dragão com imensa vontade de chegar
ao primeiro lugar. Começa a virar rotina esta displicência azul e branca
e os adeptos vão ficando cada vez mais impacientes.
Com estes dois empates "surpreendentes", o cenário do Campeonato
Nacional mantém-se intacto para o grande clássico. No próximo dia 1
de abril, o SL Benfica irá receber o FC Porto na frente do campeonato, com um precioso ponto de vantagem. Já tinha avisado para o facto
das exibições não estarem a ser propriamente um regalo para a vista
dos que apreciam o bom futebol, sendo que os resultados iam somente
atenuando a nítida falta de qualidade em organização ofensiva, principalmente por parte dos pupilos de Rui Vitória. Tal como seria de esperar, as individualidades nem sempre aparecem e, quando o coletivo
não está suficientemente sólido, a perda de pontos assume-se como a
hipótese mais forte. E assim aconteceu.
Último parágrafo é sinónimo de trazer algo diferente, já sabe. A escolha, desta feita, recaiu para o Mónaco e para os nossos lusitanos que tão
bem o representam. Esta equipa está nos quartos-de-final da Liga dos
Campeões e ocupa a primeira posição na Liga Francesa, tendo mais
três pontos que o Paris Saint-Germain e nada mais nada menos do que
87 golos marcados. De realçar a brilhante eliminatória europeia frente
ao Manchester City, onde qualquer uma das equipas poderia ter seguido em frente. Assistimos a um futebol muito positivo e dinâmico,
com uma larga preocupação em tratar bem a bola e procurando sempre jogar apoiado. Assim dá gosto. No entanto, não estaria a ser justo se
não destacasse Kylian Mbappé, um verdadeiro tratado que apareceu no
“jardim” de Leonardo. É, de facto, um futebolista de talento proporcional à sua velocidade. Quanto ao derrotado desta célebre eliminatória,
nada de novo, o futebol é um estado de espírito e Pep Guardiola entende-o na perfeição. Encarou a derrota com enorme fair-play e certamente desejará o melhor para Leonardo Jardim e o seu Mónaco. ■

O Futebol Clube Unidos Pinheirense
celebrou, a 2 de março, o 59.º aniversário da coletividade. A sessão
solene teve lugar no salão nobre da
Junta de Freguesia de Valbom.
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Miguel Ângelo: “Participar
na Liga dos Campeões
e chegar à Seleção Nacional
são os meus maiores sonhos”
Miguel Ângelo, atleta gondomarense do Leixões SC,
acabou de completar 22 anos
e a sua carreira como futebolista promete. O talento
de Miguel é inegável, já que
a bola viaja no seu pé alegremente, numa mistura
alucinante de técnica e velocidade, com arrancadas desconcertantes. É impossível ficar sentado quando o jovem
extremo decide partir para
cima da defesa contrária.
Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a tua paixão pelo futebol?
Desde miúdo que sempre gostei de jogar
futebol, era o meu maior passatempo.

Principalmente na escola onde só o toque de saída me interessava. Eu queria
era sair da sala e ir logo para o campo
jogar!
A chegada de Kenedy foi importante
para o crescimento da equipa? E para
a tua própria evolução?
Sim, claro. O mister Kenedy chegou
numa fase menos boa da equipa, estávamos numa zona complicada da tabela
e com a sua chegada conseguimos logo
uma série de vitórias importante! Contribuiu também para a minha evolução,
uma vez que já foi jogador profissional
e continua a dar-me oportunidades e alguns conselhos importantes.
Tens feito vários golos pelo Leixões,
mas nem isso te catapultou para a titularidade indiscutível. Qual pensas ser
o problema?
O mais importante é o Leixões. É evidente que todos os jogadores gostam
de jogar sempre e eu não fujo à regra,
também tenho essa ambição. No entanto, o mister tem as suas opções, tenho
que respeitá-las e só me compete ajudar
a nossa equipa quando sou chamado. Se

possível com golos e que se traduzam
em vitórias para rapidamente atingirmos o nosso objetivo.
Sentes-te preparado para jogar
90 minutos de
forma sistemática?
Sinto. Trabalho todos os
dias com o
intuito de ser
chamado ao
11
inicial,
nem
sempre
é possível,
mas a qualquer
mome nto
pode acontecer
e tenho
que estar sempre
preparado!
Conta-nos a tua visão
no que toca ao empréstimo à formação do Sousense. Foi importante para ti?
O empréstimo ao Sousense foi bastante importante neste meu percurso,
pois não estava a ter minutos no Leixões
na segunda metade da época passada e,
nessa última fase do campeonato, esse
empréstimo foi muito positivo, ganhei
confiança e tempo de jogo. Foi uma experiência muito boa num grande clube,
com um excelente grupo e rodeado de
gente boa!

Foto DR

A velocidade é, de facto, um dos teus
pontos fortes. Sempre jogaste como
extremo ao longo da tua carreira?
Desde miúdo sempre fui muito rápido,
a minha posição de raiz é extremo. Ainda assim, ao longo da minha formação,
nem sempre joguei nessa posição, tendo
já jogado no meio-campo e a ponta-de-lança também.
Qual é a tua maior ambição no mundo
do futebol?
Jogar futebol ao mais alto nível. Participar na Liga dos Campeões e chegar à
Seleção Nacional são, sem qualquer dúvida, os meus maiores sonhos.
Tens algum ídolo dentro desta modalidade?
O Neymar é a minha maior referência.
É o futebolista que mais gosto de ver a
jogar.
Qual é a tua opinião sobre o desenvolvimento do desporto rei em Gondomar, Cidade Europeia do Desporto em
2017?

Desporto

Gondomar tem vindo a evoluir, de forma clara, na área do futebol, tendo cada
vez mais equipas nas principais divisões
dos escalões de formação. E com certeza que continuará a crescer, tem os dois
principais clubes no campeonato CPP
(Campeonato de Portugal Prio) e o futuro será risonho, não tenho dúvidas. ■
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Sporting CP conquistou
Taça da Liga de futsal em Gondomar
De 23 a 26 de fevereiro, o Multiusos de Gondomar abraçou
a Taça da Liga de Futsal, num
evento que teve casa cheia em
todos os jogos. O Sporting CP
conquistou o troféu após vitória sobre o Fundão.

Eliminação do SL Benfica causou espanto
Os quartos de final da prova correram dentro da normalidade até ao último embate.
Belenenses, Modicus e Sporting apuraramse para as meias-finais e todos esperariam
que o Benfica se juntasse a este lote, em jogo

disputado com a AD Fundão. Porém, isso
não aconteceu.
Um Fundão “arrogante”, encostou o Benfica às “cordas” com uma entrada muito
forte no jogo. Waltinho, o maestro ex-Pescara, marcou um golaço(!) num pontapé
acrobático, após um passe fantástico do
guarda-redes Iago Sánchez. Neste mesmo pavilhão, há 10 anos, no Europeu de
2007, Ricardinho já tinha mostrado como
se faz. Waltinho aprendeu a lição e fez jus
ao professor lusitano. O jogo primou pelo

equilíbrio, onde Iago Sánchez foi figura durante largos minutos. Quando faltavam 52
segundos para o final, Chaguinha falhou de
forma inacreditável o empate e originou a
sexta falta da sua equipa. Livre de 10 metros que Teka não desperdiçou. Waltinho
e Chaguinha ainda marcaram mais dois e
fecharam o resultado num surpreendente
4-2 favorável ao Fundão.
Nas meias-finais, o Sporting bateu o Modicus por 5-2, numa vitória justíssima. Sendo
que a surpresa Fundão eliminou o Belenenses no caminho para a final. ■
Foto Nuno Fonseca

Foto DR

O Sporting CP conquistou a 2ª edição da
Taça da Liga de futsal. A prova disputada no
Multiusos de Gondomar ficou marcada por
uma afluência significativa ao pavilhão gondomarense. Na final, os “leões” derrotaram
a equipa beirã por 4-0.
A Associação Desportiva do Fundão estaria, desde logo, de parabéns, conseguisse ou
não erguer o tão ambicionado troféu. Ao
minuto 12 do primeiro tempo, canto para
a formação verde e branca e mais um golo
nesta competição através de uma bola parada. Dieguinho abriu o marcador e Cavinato,
com alguma sorte à mistura, fez o segundo
pouco depois. Antes do intervalo, Deo colocou o marcador em 3-0 com uma obra de
arte. Num curtíssimo espaço, passou por

dois e balançou as redes. O ala leonino está
muito acima da média a nível técnico.
Já no segundo tempo, Fortino ainda teve
tempo para fazer o 4-0 depois do Fundão
arriscar tudo.

Destaques da competição
para o Vivacidade:
Melhor marcador – Jota, 3 golos (Belenenses)
Melhor jogador – Waltinho (AD Fundão)
Melhor guarda-redes – Marcão (Sporting CP)

Fernando Peres venceu
12ª edição do Rali de Gondomar
Fernando Peres venceu a segunda prova da Taça FPAK
Ralis de Terra, o 12º Rali de
Gondomar. A competição disputada nas serras do concelho
teve muita emoção e polémica
à mistura.

“Este rali tem sempre um grande impacto económico no concelho”
"O rali cresceu bastante, cerca de 30%.
Tivemos um aumento de cerca de 20
quilómetros no traçado, a Super Especial no centro de São Cosme, um show
de drift e a parte competitiva nas serras
do concelho. Foi um dos melhores pisos que tivemos aqui nos últimos anos,
numa prova que tem sempre um grande

impacto económico no concelho, porque os consumos de restauração aumentam de forma considerável. Só é pena
não termos locais para dormir", disse
Paulo Magalhães, presidente da direção
do Gondomar Automóvel Sport, em entrevista ao nosso jornal.
O organizador da prova destacou ainda a estreia de “um sistema de tracking
dentro do carro para todos os concorrentes em prova”. “Existiu também um
plano de segurança muito restrito, 60
elementos da GNR, 40 bombeiros e
uma logística que envolveu cerca de
400 pessoas", afirmou ainda Paulo Magalhães. ■

Classificação do Rali de Gondomar:
1º Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) 1h09:23.4s
2º Nuno Cardoso/Telmo Campos (Mitsubishi Lancer Evo VII) +31.8s
3º Ricardo Matos/Carlos Matos (Mitsubishi
Lancer Evo IX) +1:22.9s
4º José Merceano/Francisco Pereira (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) +1:42.1s
5º Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi
Lancer Evo VI) +3:17.1s
6º Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VI) +7:26.7s
7º Arturo Loureiro/Álvaro Dávila (Seat
Leon) +16:51.7s
Foto DR

Nos dias 17 e 18 de março, o concelho
recebeu a 12ª edição do Rali de Gondomar, competição organizada pelo Gondomar Automóvel Sport, pontuável para
a Taça Nacional de Terra e para o Campeonato Regional do Norte.
Fernando Peres foi capaz de ultrapassar
todos os obstáculos que foi encontrando
ao longo da prova, recuperando um atraso
considerável para a concorrência, quando
os travões do seu Mitsubishi Lancer o
traíram, estando até perto da desistência.
O duro trajeto espoletou a desistência de
metade dos pilotos que compuseram a 12ª
edição do rali gondomarense. Ainda assim, o grande vencedor conseguiu fazer
uma prova de trás para a frente, terminando com 31.8 segundos de avanço para
Nuno Cardoso, segundo classificado do

12.º Rali de Gondomar.
O andamento de Peres na fase final da
prova permitiu a tão desejada vitória ao
piloto do Porto. Já Nuno Cardoso chegou
a parecer ter a vitória na mão, mas a polémica instalou-se devido a uma suposta assistência ilegal a Fernando. “O que
aconteceu no Rali de Gondomar é vergonhoso para o clube organizador, para a
FPAK, para a equipa vencedora e para os
ralis em Portugal”, lamenta Nuno Cardoso, em comunicado enviado à imprensa.
“Acho muito estranho que um piloto,
mesmo com o palmarés do Fernando
Peres, ganhe 32 segundos e 38 segundos
nas duas últimas passagens por um troço de 14 quilómetros", conclui o piloto,
que quis regressar à competição nesta
prova por ser natural de Gondomar.
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Purity Beleza: centro de estética
e beleza em Fânzeres
No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi inaugurado o espaço “Purity Beleza”, na Rua Dr. Severiano, em
Fânzeres. O centro de estética
quer tornar os clientes mais felizes e saudáveis.

“Antes de começarmos o tratamento, existe
uma conversa com o cliente para percebermos se há alguma incompatibilidade com as
técnicas de depilação que aplicamos. Temos
sempre esse cuidado, associado à nossa técnica especializada, com formação estética
devidamente credenciada”, esclarece Paula
Vieira.
Para as primeiras visitas dos clientes está a
ser aplicado um desconto imediato de 10 eu-

ros, válido em qualquer terapia. Uma sessão
de depilação a laser díodo, por exemplo, tem
um custo de 50 euros, sem desconto incluído.
O espaço “Purity Beleza” está aberto ao público das 10h às 13h e das 14h às 19h. É possível efetuar marcações de sessões a partir
do site oficial (www.puritybeleza.net), bem
como através do Facebook oficial do centro
de estética e beleza. ■
Foto DR
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A “Purity Beleza” é o mais recente espaço de
estética do concelho de Gondomar. Situado
em Fânzeres, o espaço conta com serviços
de estética, massagens, osteopatia, podologia, tratamentos com laser e aluguer de
equipamentos, tudo a pensar “na felicidade
de quem nos visita”, afirma Paula Vieira, responsável pela empresa.
“Queremos que as pessoas se sintam bem
ao ficar sem aquilo que as incomoda: pelos
e gorduras localizadas. Assim sendo, procuramos criar um espaço confortável para
os nossos clientes e temos disponibilidade
para alterar os nossos horários em função

dos clientes”, começa por dizer a gerente do
espaço.
A “Purity Beleza” quer marcar a diferença
com o profissionalismo, simpatia e disponibilidade colocados em cada atendimento.
No espaço estão disponíveis as tecnologias
de última geração, no que diz respeito à depilação a laser, “um tratamento totalmente
indolor e seguro”, confirma a proprietária do
negócio.
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Águas de Gondomar celebraram 15.º aniversário

A concessionário da rede de saneamento em
Gondomar celebrou 15 anos de intensa atividade, no início deste mês. A efeméride assinalou 15 anos de intensa atividade, em que

desde 2002 a AdG assegura o fornecimento
de água para consumo público e o tratamento de águas residuais no concelho, cumprindo
sempre as exigências de um regular, contínuo
e eficiente funcionamento do serviço público,
promovendo a melhoria da qualidade de vida
dos seus clientes.
O evento juntou todos os colaboradores da
empresa e foi uma oportunidade para relembrar o impacto positivo que a Águas de
Gondomar tem tido nas áreas do ambiente,

do desenvolvimento económico, da qualidade de vida e, em particular, na melhoria da
qualidade de água para consumo dos gondomarenses, que têm em suas casas uma das
melhores águas do país, de acordo com um
estudo recentemente publicado pela Entidade Reguladora do setor, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR).
A comemoração fez-se sob o lema “15 Anos
de Experiência, Compromisso e Sucesso”. ■

Jornal Vivacidade 23/03/2017

Foto DR

A Águas de Gondomar (AdG)
assinalou, no dia 1 de março,
o seu 15.º aniversário num
evento que juntou todos os colaboradores da empresa.
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AVISO
Alteração do Plano Diretor Municipal
Luis Filipe de Araújo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, torna público que, nos termos do n.º 1 do artigo 76º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na
redação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal deliberou, em reunião pública de 7 de dezembro de 2016, por maioria, desencadear o início do procedimento referente
à 1.ª alteração do Plano Diretor Municipal de Gondomar, estabelecendo-se o prazo de um ano para a elaboração do PDM, incluindo os períodos de tempo necessários aos procedimentos
subsequentes legalmente estabelecidos, designadamente para a concertação, discussão pública, ponderação dos respetivos resultados, aprovação e publicação.
De acordo com a proposta aprovada que determinou a abertura do presente procedimento, a obrigatoriedade de proceder à transposição das normas dos planos especiais de ordenamento o
território, em acordo com o disposto no n.º 1 do Artigo 78.º da Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio),
determina a necessidade de proceder a uma alteração do PDM, evitando desta forma a suspensão das normas do Plano que deveriam ter sido alteradas, não podendo haver lugar à alteração
do uso do solo nas áreas por estas abrangidas, bem como as restantes sanções previstas nos n.os 5 e 6 do artigo 45.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.
Por outro lado, um ano após a entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, verifica-se que a aplicação deste levanta algumas dúvidas na gestão corrente do Plano e do território a que se aplica,
nomeadamente no que diz respeito a questões pontuais de interpretação de alguns artigos do Regulamento, causando constrangimentos na sua aplicação, quer por parte dos técnicos da
Câmara Municipal quer por parte dos agentes de transformação do território.
Assim, e aproveitando a oportunidade de alteração do Plano Diretor Municipal motivada pela necessidade de transposição das normas dos planos especiais, justifica-se proceder à clarificação
das questões regulamentares que têm sido levantadas com maior frequência na aplicação do PDM, com vista a tornar o Plano mais operativo.
Não se afigura necessário proceder à respetiva avaliação ambiental, dado considerar-se que não são agravados os efeitos sobre o ambiente relativamente à versão do plano em vigor, de acordo
com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
A proposta aprovada que determinou a abertura do procedimento referente à alteração do PDM está disponível para consulta na página do Município em www.cm-gondomar.pt, nos locais de
estilo e no Departamento de Relacionamento com o Cidadão e Modernização Administrativa ou no Gabinete de Planeamento e SIG deste Município.
Assim, no prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar os seus contributos e sugestões, por escrito,
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, nos dias úteis das 9:00 h às 17:30 h que podem ser entregues nos serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Gondomar, ou via
postal, a serem remetidos para Praça Manuel Guedes, 4420-193 Gondomar, ou ainda por correio eletrónico para geral@cm-gondomar.pt.
Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume e divulgados através da página da Internet do Município e da comunicação
social.
Gondomar, 10 de fevereiro de 2017
O Vice-Presidente da Câmara Municipal
_____________________________
Luis Filipe de Araújo
PUB

Jornal Vivacidade 23/03/2017
Tribunal Judicial da Comarca de Viseu
Juízo Local Criminal de Viseu - Juiz 2
Palácio da Justiça, Av. da Europa
3514-506 Viseu
Telef: 232427000 Fax: 232427099
Mail: viseu.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO

A Mnº Juiz de Direito, Dra. Cristina Rebelo, da Tribunal Judicial da Comarca de Viseu - Juízo Local Criminal de Viseu - Juiz 2:
Faz saber que no Processo Comum (Tribunal Singular), nº 188/12.8EACBR, pendente neste Tribunal contra o arguido Ndiaye Khalil, natural de: Senegal; nacional de Senegal, nascido em 2308-1964 estado civil: Desconhecido, profissão: (Desconhecida ou não existente) domicílio: Rua das Oliveiras, 67 - 3º Dt.º, 4435-365 Rio Tinto, por se encontrar acusado em autoria e na forma
consumada, um crime p.p. pelo art.º 324, com referência ao art.º 323, ambos do código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DI. n.º 36/2003, de 5 de Março, praticado em 20-09-2012;
foi o mesmo declarado contumaz, em 27-02-2017, nos termos do art.º 335º do C. P. Penal.
A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação do arguido em juízo ou a sua detenção, tem os seguintes efeitos:
a) Suspenção dos termos ulteriores do processo até à apresentação ou detenção do arguido(a), sem prejuízo da realização de actos urgentes nos termos do art.º 320.º do C. P. Penal;
b) Anualibilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados pelo arguido, após esta declaração;
c) Proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas.
d) O arresto da totalidade ou em parte dos seus bens, nos termos do disposto no art.º 337º, nº 3 do referido diploma legal.
Viseu, 27-02-2017
A Juiz de Direito,
Dra. Cristina Rebelo
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Qualifica - uma nova oportunidade
Isabel Santos | PS

Foram muitos os da minha geração que cedo abandonaram a escola sem concluir o ensino secundário. Ao longo da nossa vida, esse facto foi marcando
a diferença entre nós ao nível das oportunidades de
trabalho e dos ciclos de desemprego que uns e outros foram experimentando.
Num mundo em que a economia e os processos de
produção se encontram em constante mudança,
exigindo um nível cada vez mais elevado de preparação escolar e profissional, criar oportunidades
de qualificação que ao longo da vida permitam
colmatar défices de formação inicial e permitam
redirecionar perfis formativos adequando-os às
exigências do mercado de trabalho é algo que deve

convocar o esforço dos poderes políticos. Sendo
que no caso do nosso país, está em causa a necessidade de ultrapassarmos um dos nossos mais
pesados défices e procurarmos alcançar um mais
elevado patamar de convergência com a realidade
europeia.
O Governo apresentou recentemente o programa
"Qualifica" - sucessor do "Novas Oportunidades" que em três anos pretende abranger seiscentos mil
adultos e mobilizará um investimento de cento e
nove mil euros.
Esta estratégia, assumida como uma prioridade,
integra o Plano Nacional de Reformas e para além
da recuperação da formação de adultos, interrom-

pida pelo Governo PPD-PSD/CDS-PP, pretende
oferecer alternativas aos jovens que não trabalham,
nem estudam, nem se encontram a fazer formação
profissional.
O "Qualifica" enquadra diversas respostas educativas e formativas, com o objetivo de promover a melhoria da empregabilidade dos indivíduos, como
preconizado pela Estratégia Europa 2020.
A educação e a formação profissional são os
mais poderosos instrumentos de promoção da
mobilidade social e de uma verdadeira igualdade de oportunidades. Portugal só se conseguirá
afirmar, verdadeiramente, como um país moderno e desenvolvido, se não deixar ninguém

para trás e esta visão tem sido
uma das marcas das governações
socialistas.
Depois de um ciclo governativo de direita, marcado por uma política derrotista, hiper-austeritária,
o país ganha nova confiança e a esquerda mostra
que é possível conciliar políticas voltadas para as
pessoas com o equilíbrio das finanças públicas. O
desemprego desceu para 10,2%, o nível mais baixo
desde 2009, os rendimentos foram devolvidos aos
portugueses e o défice de 2,1%, registado em 2016,
foi o mais baixo história da nossa democracia. Temos um Governo que aposta nos portugueses e
isso faz toda a diferença! ■

Os erros de perceção mútua estão na moda!
Germana Rocha| PSD

As pessoas, de uma maneira geral, estão profundamente descrentes da política e dos políticos, e
enquanto responsável nesta área, entendo que não
nos podemos demitir de contribuir para inverter
este sentido generalizado.
Mas, de facto, quando vejo os atuais protagonistas
instalados no poder a atirarem poeira para os olhos
dos eleitores, principalmente quando se aproximam eleições, compreendo algumas das reações
que diariamente vêm ao meu encontro, porque
fazer das pessoas ignorantes é do que um estado
democrático menos precisa e merece.
Nas redes sociais e na comunicação social publicam-se todos os dias dados, estatísticas, números

e mais números fáceis de colocar num qualquer
programa informático, mas que em nada ou pouco
correspondem à realidade, porque dessa todos têm
a real perceção. A política é feita para as pessoas e
estas sentem a realidade na própria pele, porque é
nesta que se inscrevem os registos mais fiáveis e os
que nunca falham.
E, a propósito de realidade, no que respeita a transportes públicos, uma matéria absolutamente estruturante, Gondomar continua a ficar para trás, o que
vem agravar a situação da já fraca rede existente,
dado que ficamos de fora da expansão da rede do
metro do Porto, adiando-se para as calendas a linha
de Gondomar, um meio de transporte fundamen-

tal para os gondomarenses.
Os argumentos utilizados pelo ministro competente nesta área são, um verdadeiro exemplo do que
atrás referi (areia para os olhos), o facto de termos
um número de utilizadores em Gondomar muito
abaixo do verificado nos concelhos selecionados e
ainda o facto de os municípios contemplados com
novas linhas terem hospital.
Pois bem, qualquer um dos argumentos não pode
colher, porque se a linha do metro se prolongasse
até à sede do concelho (São Cosme), naturalmente que o número de utentes cresceria e em número muito considerável. Já no que diz respeito ao
segundo argumento, é simplesmente lamentável

que nem sequer mencionem
o facto de Gondomar ter um
hospital em pleno funcionamento. A expansão da
rede do Metro do Porto é financiada por fundos
comunitários, ou seja, pelo Portugal 2020, que evidentemente termina em 2020, sendo esta, por isso
mesmo, uma derradeira oportunidade para um investimento desta natureza.
Por tudo isto, seria normal que os responsáveis políticos reivindicassem e exigissem o que há muito
vem sendo adiado, independentemente de partidarites, não se conformando com este tipo de argumentos, ou será que estamos perante mais um erro
de perceção mútua? ■

Descentralização, Regionalização ou Complicação?
Cecília Meireles | CDS

A Descentralização é um objetivo com que quase todos concordam. Ou seja, quase todos acham
que os órgãos que estão mais próximos dos cidadãos poderão, pelo menos em teoria, cumprir
melhor as suas funções, e com mais eficácia. Os
problemas começam quando se passa da teoria e
se passa a discutir, na prática, o que se quer fazer.
Nesta matéria, o Governo veio dar um péssimo
exemplo. Resolveu fazer uma lei em que não passa
das intenções e em que não estabelece um único
objetivo, uma única medida e, já agora, um único
custo ou transferência financeira.
É claro que faz sentido que várias competências,
nas escolas e na ação social, por exemplo, passem

para os municípios ou para as freguesias. Aliás,
isso já aconteceu em muitos casos e com bons resultados. O CDS já apresentou as suas propostas
de competências a passar para as câmaras e para
as freguesias.
Mas, quando se fala em passar competências, é
preciso discutir antes muito bem os meios – o
dinheiro – e os recursos humanos que passarão
também para os municípios.
Se isto não for feito, vamos correr dois riscos
inaceitáveis: o primeiro é o da duplicação de recursos, aumentando a ineficiência do Estado e, a
prazo, os impostos; o segundo, é o estabelecimento de protocolos caso a caso, favorecendo os mu-

nicípios da cor do Governo, e prejudicando os que
são doutro partido.
Ao mesmo tempo, a maneira como o Governo resolveu propor uma Regionalização encapotada é
completamente inaceitável.
Ou seja, passarmos a ter Presidentes das CCDR,
quais Presidentes das Regiões, a decidirem a
atribuição de fundos comunitários (único grande envelope financeiro que Portugal vai ter para
investir nos próximos anos) e escolhidos pelos
presidentes de Câmara ou pelos membros das
assembleias municipais, é o pior modelo possível,
quer de Regionalização, quer de distribuição do
dinheiro europeu para investimentos.

Num ano em que temos eleições autárquicas é bem fácil de
perceber o que quer o Governo: ser simpático
com todos e não decidir nada.
Quer parece que faz, não fazendo. Ou então, quer
apenas um cheque em branco para fazer os acordos que entender com as câmaras que mais lhe
agradarem, e deixar as outras de fora. Os verdadeiros interessados, os cidadãos, claro, ficam de
fora de tudo isto.
É preciso perceber que os principais protagonistas
da Descentralização não são os governantes, mas
também não são os autarcas. Os protagonistas são
os cidadãos. ■

A Universidade e a Região: que ligação?
Luís Monteiro | BE

Entrámos no século XXI com passos importantes na
democratização do acesso ao conhecimento. Tal situação contribuiu para uma diversificação considerável da composição social e cultural da população
estudantil, embora esteja ainda longe de corresponder à estrutura social portuguesa, já que persiste uma
sobre-representação das camadas sociais mais favorecidas e, correlativamente, uma sub-representação
dos grupos com menores recursos, reproduzindo-se
e reforçando-se, desta forma, um vasto conjunto de
desigualdades pré-existentes.
Durante os últimos anos, nomeadamente nos anos

da Governação do Governo PSD/CDS multiplicaram-se os testemunhos e as vozes que denunciaram
situações de grave carência económica vivida por
um número cada vez maior de estudantes do ensino
superior. Não há, até hoje, dados oficiais sobre este
abandono “silencioso” - por recusa desse mesmo
Governo em disponibilizá-los, apesar de ser sucessivamente solicitado para tal. Contudo, as estimativas
de abandono escolar no ensino superior avançadas
quer por associações de estudantes, quer pela comunicação social, indicam-nos valores nunca antes
apontados – entre 2011 e 2015, houve uma redução

de 25% de inscritos no Ensino Superior.
A insuficiência atual da ação social escolar tem contribuído ativamente para o afastamento de muitos
milhares de estudantes do seu percurso académico.
Nesse sentido, trabalhámos sobre um conjunto de
medidas para o Aprofundamento de Mecanismos
de Ação Social e de Combate ao Abandono Escolar
no Ensino Superior, que podem e devem ser agilmente acionadas pelo Governo, pelos serviços de
ação social de cada instituição de ensino superior,
quando confrontados com situações de dificuldades
financeiras graves dos estudantes.

O papel da Universidade no
impacto socioeconómico da
região é grande.
Quanto mais inclusiva e democrática for o Ensino
Superior, mais potencial de aumento da qualidade
de vida se cria. Justamente por isso é que combater
o abandono escolar e apostar no aprofundamento
dos mecanismos de Ação Social no Ensino Superior
é, automaticamente, promover políticas de coesão
social e regional, mesmo entre os concelhos centrais
como o Porto e os seus vizinhos, como Gondomar,
Vila Nova de Gaia, Matosinhos e outros. ■
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Resíduos perigosos em São Pedro da Cova –
apurar todas as responsabilidades
Diana Ferreira | PCP
O depósito de resíduos perigosos em São Pedro
da Cova, as suas consequências ambientais e de
saúde pública e os prejuízos para a população
são matérias que o PCP tem abordado em diversos momentos na sua intervenção.
Em março de 2016, foi aprovada uma iniciativa
parlamentar do PCP recomendando ao Governo a integral remoção dos resíduos perigosos,
bem como medidas para minimizar a contaminação dos solos e águas subterrâneas, além
da urgente recuperação ambiental e cultural de
todo o espaço envolvente ao local onde foram
depositados os resíduos perigosos, bem como
o apuramento das responsabilidades por este

crime ambiental e das responsabilidades pelos
erros na quantificação dos resíduos.
O depósito destes resíduos, entre 2001 e 2002,
foi feito numa vala sem qualquer tratamento
prévio do solo, nomeadamente a sua impermeabilização, o que criou um significativo problema
ambiental que está ainda por resolver.
Durante largos anos tiveram lugar várias denúncias por parte das populações, da Junta de
Freguesia e do PCP – que alertou em diversos
momentos para o crime ambiental em curso em
São Pedro da Cova – mas só em 2011 é que foi
publicamente assumido que os resíduos depositados são efetivamente perigosos e que consti-

tuem uma ameaça à saúde pública.
Durante largos anos, a população de São Pedro
da Cova não desistiu e desenvolveu várias lutas,
que contaram sempre com a solidariedade do
PCP e tiveram tradução em intervenção política
na Assembleia da República.
Várias entidades sabiam da perigosidade dos resíduos e muitos responsáveis políticos tiveram
ações negligentes ou foram cúmplices com o
depósito dos resíduos sem qualquer tratamento.
Durante mais de 15 anos nada foi feito para
acautelar os impactos ambientais, nem os prejuízos causados à população e, independentemente do apuramento de outras responsabi-

lidades, entendemos que importa também o
apuramento das responsabilidades políticas por
este atentado ambiental.
Por isso mesmo, o PCP volta a intervir sobre
este assunto, entregando um requerimento para
ouvir quem sempre denunciou e lutou contra
este atentado ambiental e apurar as responsabilidades pelo depósito, ausência de tratamento e
ocultação de informação às populações, como
presidentes da Junta de Freguesia de São Pedro
da Cova, da Câmara Municipal de Gondomar,
antigos ministros do Ambiente, entre 2001 e
2009, bem como os organismos e entidades públicas e empresas envolvidas neste processo. ■

Os paraísos do nosso inferno fiscal
José Luís Ferreira | PEV
Depois dos vários episódios das últimas semanas, estamos agora diante de uma conclusão
que os factos não podem negar: o leve fechar de
olhos do Governo do PSD-CDS nas transferências financeiras para paraísos fiscais, é de uma
gravidade sem precedentes e assume a natureza
de um verdadeiro escândalo nacional.
Mas mais uma vez, este caso vem dar razão às
forças politicas, como Os Verdes, que há muito
defendem a necessidade de tomar medidas para
combater essas práticas e políticas que continuam a favorecer quem pretende fugir às suas
obrigações fiscais.
Ninguém compreende, os portugueses não com-

preendem, aqueles que pagam impostos não
entendem, as famílias, que durante cinco anos
foram sujeitos a um verdadeiro massacre fiscal,
não percebem, como é possível que um Governo,
não tenha tido controlo sobre o cumprimento das
obrigações fiscais, não quisesse saber se havia impostos a cobrar, não estivesse preocupado com o
montante de receitas fiscais que a transferência de
10 mil milhões de euros para paraísos fiscais, representaria para o nosso País.
Mas este caso vem também mostrar que a denúncia que Os Verdes faziam ao governo PSD-CDS, era mais do que justa. O governo anterior
esteve ao serviço dos Grandes Grupos Econó-

micos, enquanto carregava em força na carga
fiscal sobre quem trabalha.
Aumentos brutais nos impostos dos rendimentos do trabalho. Cortes inaceitáveis nos salários
e nas pensões e tudo o resto que nós sabemos. E
hoje perguntamos: como é possível, que um Governo feche os olhos a transferências de milhares
de milhões de euros para paraísos fiscais e lance
hipotecas e despeje famílias por pequenas dividas
fiscais? A resposta só pode ser uma, o Governo
do PSD e do CDS não escondeu a fatia ideológica
que norteou as suas opções e as suas políticas.
Mas mais, quando dissemos que era preciso
apurar responsabilidades, incluindo políticas,

de imediato se ouviu, por parte do PSD e do
CDS, dizer que não havia responsabilidades
políticas a assumir. Afinal viria o ex-secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, assumir as responsabilidades políticas e demitir-se dos cargos
que ocupava no CDS. Na nossa perspetiva e independentemente do desenrolar deste caso, os
paraísos fiscais têm de ser olhados como um
elemento estranho à nossa democracia. Parece-nos profundamente injusto um sistema fiscal
no qual convivem, uns, em paraísos fiscais, e
outros, em verdadeiros infernos fiscais, que é a
situação da generalidade dos portugueses.
É preciso acabar com os paraísos fiscais. ■

imensurável pela comunicação social. Seja em
reportagens constantes sobre o tema, ou até na
passagem daquilo que é a mensagem negativa
destas vozes, a verdade é que dão diariamente
antena a estas ideias, a estes personagens, amplificando o seu discurso, deixando-o fluir, e
contribuindo para a sua aceitação por parte da
população. Da mesma forma que o fenómeno
do populismo aparece com mais vigor, da mesma maneira pode enfraquecer e deixar de ameaçar aquilo pelo que tão duramente lutamos. E se
por um lado é fundamental que a comunicação
social deixe de explorar este tema, é tão ou mais
importante que se faça política genuína.
Os cidadãos não precisam de promessas vãs.

Os cidadãos sabem que é preciso debater com
profundidade o desenvolvimento, a estratégia e
a modernização da sociedade. Basta que o discurso político vá de encontro aos seus pensamentos, que convirja nas suas ânsias e vontades.
É para isso que devemos trabalhar diariamente. Estar na rua e ouvir. Ecoar de seguida nos
nossos discursos e nas nossas ações. Ter a certeza que estamos a cumprir e a fazer mais. Ter
a certeza que estamos a fazer um bom trabalho,
porque os nossos cidadãos continuam a acreditar em nós. Trabalho árduo, e fazer acontecer. É
assim que calamos e extinguimos o populismo.
Foi assim que fizemos em Gondomar, será assim
que o continuaremos a fazer. ■

O fenómeno do populismo
Joana Resende | PS
Escrevo neste espaço há quase 4 anos. Quase
sempre, e porque considero ser essa a função
destas crónicas, escrevo sobre o concelho, e
principalmente sobre as políticas que têm sido
tomadas em prol do seu desenvolvimento.
Mas desta vez sinto-me impelida a falar de um
tema mais generalista, mas que entendo ser
transversal e atual: o populismo.
O termo não é novo. Consta que tem origem no
século XIX nos Estados Unidos, e na voz dos
especialistas é uma ideologia que olha para a
sociedade como composta por dois grupos homogéneos mas antagónicos: a população e a elite. Sintetizando, os populistas entendem que o
povo está cativo de uma elite corrupta, que deve

ser derrotada pelo voto, pelo próprio sistema democrático. Mas se defendem a democracia pela
convicção na regra da maioria, são também antidemocratas na sua rejeição ao estado de direito,
incluindo a liberdade de expressão. A vitória de
Donald Trump, e a constante subida nas sondagens de vários partidos populistas europeus são
prova da atualidade (e perigosidade) do tema. É
também verdade que o populismo perdeu nas
recentes legislativas holandesas, bem como nas
presidenciais austríacas, mas é necessário considerar que houve inquietação até ao fim. O medo
generalizado ou a desacreditação nas forças políticas que soam nos cafés, ou em pequenos grupos pouco organizados, ganham um enfoque
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Fadário quotidiano em Rio Tinto
Pedro Oliveira | CDS-PP

Gondomar integra uma das dez maiores freguesias
do País, a freguesia de Rio Tinto. Pois, sendo uma das
dez maiores, é claramente a única que, estando junto
a uma grande cidade – a cidade do Porto -, não possui nem tem acesso direto a uma autoestrada.
Com efeito e quotidianamente, desesperam os
cidadãos - riotintenses em especial -, que, pelas mais diferentes razões, se atrevem a querer
chegar, logo pela manhã, à cidade do Porto. As
condições de acesso são tão anacrónicas em função da atual realidade de circulação automóvel
(volume de trânsito e concentração automóvel),
que trinta minutos não chegam para fazer dois
“míseros” quilómetros sendo que, em dias de
chuva, o caos se instala e a demora se impõe
como protagonista.
Falámos do percurso que compreende a Avenida Domingos Gonçalves de Sá, e que continuando pela Avenida Sá Carneiro até Rebordãos, de-

semboca numa das entradas na Circunvalação.
É confrangedor o fado de quem por ali tem que
passar diariamente, pois não tendo alternativa,
mais não lhe resta que “engordar” a fila de trânsito e esperar que o tempo, o muito tempo na
fila, em ritmo de caracol, vá passando.
Efetivamente, a proximidade do Porto fez crescer o movimento automóvel em Rio Tinto, e
sem que os responsáveis técnicos e políticos tivessem antevisto tamanho aumento do fluxo de
trânsito, em especial durante o período critico
da manhã. Não foram atempadamente “pensadas” soluções que obviassem ou, pelo menos
minorassem esta frustrante realidade quotidiana, deixando-se antes que a pressão automóvel,
bem logo pela manhã, se instalasse, e começasse
a moldar a vida deste gondomarenses. Agora
que irá avançar a requalificação da Circunvalação, talvez seja o timing para se projetar e

produzir uma alternativa a este fadário de tantos gondomarenses, proporcionando-lhes um
caminho alternativo que os desenvencilhe desta
atual inelutabilidade.
No que concerne ao CDS, deixamos aqui uma
proposta, que nos parecendo exequível, com
toda a certeza alterará o atual paradigma na
matéria, contribuindo para a efetiva melhoria
da qualidade de vida de tantos quantos por aqui
têm de passar para aceder ao Porto. E a nossa
proposta passa pela construção de um túnel em
Rebordãos, aliás local onde já existe um em sentido contrário. Tratar-se-ia de uma obra de pouco mais de uma centena de metros que se iria ligar à denominada Via Contumil, construída no
âmbito do Euro 2004 e que tendo acesso direto à
Avenida Fernão de Magalhães, se encontra hoje
inadvertidamente subaproveitada, por manifesta falta de enquadramento com a envolvência

(de ligação oportuna a vias mais congestionadas). Seria solução que obviaria claramente ao
stress quotidiano de todo o trânsito vindo de
Rio Tinto, e que descongestionaria igualmente
muita da pressão automóvel na Circunvalação,
desde logo na zona da rotunda da Areosa.
Poderia ser esta uma obra dispendiosa? Sim, por
ventura. Contudo seria, cremos nós, uma solução a considerar seriamente, pois solucionaria
muita da tensão quotidiana do trafego na zona,
como potenciaria outras diferentes soluções de
circulação naquela envolvência. Quando as soluções são estruturais, como acreditamos ser
esta, o peso dos custos relativiza-se, porque
serão a médio e longo prazo bem maiores os
benefícios sentidos, aos mais diferentes níveis,
na qualidade de vida de todos os usuários deste
percurso e, no caso, maioritariamente dos gondomarenses. ■

Sobre os responsáveis políticos pelo maior atentado ambiental
cometido em Gondomar – A culpa não morrerá solteira!
António Valpaços | CDU

No passado mês de fevereiro foi conhecida a
acusação do Ministério Público contra seis pessoas ligadas às empresas envolvidas no depósito
de resíduos perigos em S. Pedro da Cova, o que
também levou a que Junta de Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova entregasse no Tribunal
de Gondomar um pedido de indemnização civil
pelos “danos irreparáveis” causados pela deposição, nas escombreiras das antigas minas de
carvão da freguesia. Importa sempre relembrar
que o depósito de resíduos perigosos, provenientes da Siderurgia Nacional – Maia, em São Pedro
da Cova, constitui um dos mais graves atentados
ambientais cometidos no nosso país. Entre 2001
e 2002, após deferimento concedido pela Direção

Regional do Ambiente e Ordenamento do Território, e com a conivência da Câmara Municipal
de Gondomar, foram depositadas várias toneladas de resíduos industriais perigosos no chamado
Alto do Gódeo. O depósito destes resíduos foi
feito numa vala sem qualquer tratamento prévio
do solo, nomeadamente a sua impermeabilização, o que criou um gigantesco problema ambiental que ainda está por resolver. Depois de anos
de denúncia e luta da população de S. Pedro da
Cova, da junta de freguesia e do PCP na Assembleia da República, só em 2011 é que foi publicamente assumido que os resíduos depositados são
efetivamente perigosos e que constituem uma
ameaça à saúde pública.

E, na sequência desses acontecimentos, a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN) assumiu, com
apoio de fundos comunitários, o custo da retirada e envio para um aterro de resíduos perigosos de 105 mil toneladas de materiais depositados nas escombreiras das minas de São Pedro
da Cova, no entanto, no decurso dos trabalhos
de remoção descobriu que a área de deposição
e a quantidade de resíduos eram afinal muito
maiores do que o que fora estimado pelo que,
consequentemente, irá implicar uma nova ação
de remoção. O que é certo é que a sua perigosidade, apesar de conhecida, foi negligenciada
entre 2002, momento em que a deposição parou

e entre 2010 quando este
assunto voltou a merecer
destaque.
O que é certo é que muitos responsáveis políticos ou foram negligentes ou pactuaram com o
depósito dos resíduos sem qualquer tratamento.
Independentemente do apuramento de outras
responsabilidades importa, também, que seja
feito o apuramento das responsabilidades políticas por este atentado ambiental e, por isso, é o
Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da
República requereu a audição de várias entidades e pessoas envolvidas neste processo.
Estou certo que neste caso a culpa não morrerá
solteira! ■

Só paramos o empobrecimento combatendo a precariedade!
Rui Nóvoa | BE

Quando o Bloco de Esquerda fez o acordo com
o Partido Socialista, o PCP e Os Verdes foi para
retirar a direita do poder e para recuperar rendimentos de quem vive do seu trabalho (salários
e pensões) e relacionamos esse objetivo com a
precariedade. É que não se pode recuperar rendimentos se não se combater a precariedade laboral.
De nada adianta dizer que se tem feito vários
avanços para recuperar rendimentos, porque
quem tem um contrato precário ganha sempre
menos, sem esquecer que fica sempre numa situação mais frágil, pois nunca sabe como vai ser
o dia seguinte, está obrigado a ter de aceitar tudo
porque tem medo de ficar sem o seu salário.

Nos últimos anos, tem vindo a alastrar-se a
contratação publica através de vínculos precários pelo recurso a estágios profissionais do
IEFP, aos falsos recibos verdes, à prestação de
trabalho intermediado por empresas de trabalho temporário (ETT) ou pelos programas designados como sendo de “trabalho socialmente
necessário”: Contratos Emprego Inserção (CEI)
ou Contratos Emprego Inserção + (CEI).
Em traços gerais, o funcionamento destes vínculos é o seguinte: são postos de trabalho que
respondem a uma hierarquia, a atividade é realizada em local pertencente ao empregador ou
por ele determinado e os equipamentos utilizados também, o trabalhador tem horário de

início e fim de expediente determinado pelo
contratante do serviço e recebe uma retribuição
regular pelos serviços prestados.
Estas condições determinam que este é um trabalhador por conta de outrem, o que demonstra que muitos dos vínculos precários que são
utilizados na administração pública como de
estímulo ao emprego ou prestação de serviços,
estão de facto, a preencher postos de trabalho
permanentes, algo que além de ilegal, é também
imoral. O Estado, que deveria dar o exemplo na
forma de contratação e de cumprimento da legislação laboral, assim como da justa renumeração laboral e direitos é, o maior contratador de
trabalhadores precários.

As autarquias recorrem frequentemente a este tipo
de medidas para suprir postos de trabalho permanentes este tipo de atuação constitui um abuso intolerável e uma legitimação da exploração de pessoas que são essenciais ao normal funcionamento
das instituições públicas que a eles recorrem.
Estes Homens e Mulheres devem ver os seus
direitos enquanto trabalhadores por conta de
outrem reconhecidos. Quer a nível das contribuições sociais e fiscais, a nível dos benefícios
sociais, assim como a nível das retribuições e
da duração do vínculo laboral. A integração de
todos os precários em funções no Estado nas
Câmaras e restantes empresas municipais é hoje
uma exigência de que não abriremos mão. ■
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Viva Saúde
Joana Bento
Interna de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Preocupado com a sua memória? Saiba como cuidar dela!
A memória é o armazém do cérebro onde
se guarda a informação adquirida ao longo
da vida. A perda de memória que se instala
lentamente pode estar relacionada com o
envelhecimento e na maioria dos casos não
é preocupante!
Aqui ficam algumas dicas para manter o
seu cérebro sempre ativo, preservando assim a sua memória! Ler e realizar passatempos! Ler um livro, revista ou jornal e realizar passatempos como Palavras Cruzadas e
Sopa de Letras exercitam o seu cérebro!
Usar as Novas Tecnologias ou Jogos de Toda
a Vida! Utilize o computador, o telemóvel,
jogue dominó, cartas ou jogos de tabuleiro!
Relembrar! Reveja fotografias e vídeos, ex-

plique o que se recorda desses momentos.
Manter-se Ativo! Não deixe que lhe façam
coisas que sabe ser capaz de fazer de forma autónoma. Colabore nas tarefas da sua
casa!
Conviver! Não se isole. Saia de casa. Mantenha o seu círculo de amizades. Inscreva-se
num centro de dia ou grupo recreativo.
Conhecimento! Aprenda coisas novas!
Nada melhor para a nossa memória do que
lhe darmos novas aprendizagens! Inscrevase na Universidade Sénior ou frequente a
Biblioteca. Evite medicamentos calmantes
e para dormir! Estes medicamentos podem
diminuir a sua memória!
Anotar! Utilize um livro de notas ou uma

agenda para anotar tudo o que deseja recordar: encomendas, compras, datas. Reveja as suas notas de vez em quando.
Como pode então distinguir entre uma
perda de memória relacionada com o normal envelhecimento ou aquela que pode estar relacionada com uma demência? Aqui
ficam alguns sinais de alarme aos quais
deve estar atento: 1. Se esquece as coisas
muito mais frequentemente que antes. 2.
Se com frequência não sabe a data em que
está, ou se se perde em lugares conhecidos.
3. Se esquece como fazer as coisas que já
fez muitas vezes. 4. Se não encontra palavras para o que quer dizer e repete frases
ou histórias, na mesma conversa. 5. Se se

esquece de parte ou da totalidade de um
acontecimento. 6. Se não consegue acompanhar a história de uma telenovela/filme
7. Se não se recorda de dados históricos ou
políticos marcantes que antes conhecia 8.
Se deixou de conseguir gerir o seu dinheiro.
9. Se os familiares ou amigos lhe dizem que
deve consultar um médico pela sua perda
de memória. Se identifica em si algum destes sinais de alarme procure o seu médico
ou enfermeiro de família! A sua equipa de
família pode ajudá-lo a identificar se a perda de memória que sente é preocupante ou
não! Podem também ensinar-lhe algumas
ferramentas para manter o seu cérebro ativo preservando assim a sua memória! ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Glaucoma – a doença silenciosa
A 12 de março de 2009 foi instituído o Dia
Mundial do Glaucoma. Esta doença não
muito falada é a segunda responsável pela
cegueira mundialmente e acomete, principalmente, indivíduos idosos.
O Glaucoma é uma doença dos olhos que
pode causar lesões ao nervo ótico e ao próprio campo de visão, podendo ser derivado
ao aumento da pressão intraocular. Intitula-se de doença silenciosa, uma vez que na
sua maioria das vezes não é precedida por
sintomas.
Especialistas da área de oftalmologia pensam que as causas deste tipo de doença podem estar associadas a problemas refrativos

como miopia e hipermetropia, ou hereditariamente devido uma má formação genética, ou seja, o recém-nascido já nasce com
a doença.
O diagnóstico desta patologia deve ser realizado pelo exame de fundo de olho e da tonometria, que é a medida da pressão ocular. Este tipo de exame pode ser realizado
por qualquer profissional de saúde ocular,
oftalmologistas e optometristas. O despiste
é realizado através de um rastreio pela medida da pressão ocular feito num gabinete
com tonómetro. De importante relevar que
a pressão ocular não tem relação com a tensão arterial, podendo uma estar alta e outra

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

não.
Existem vários tipos de glaucoma: glaucoma primário de ângulo aberto sendo o mais
reincidente afetando cerca de 90% dos casos, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma
congénito, entre outros. Os investigadores
advertem que existem dois tipos principais
de glaucoma: o de natureza crónica que se
caracteriza pela quase falta de sintomas,
o que leva a que o paciente só procure o
profissional de saúde ocular já numa fase
avançada da doença. E o segundo tipo é o
glaucoma de natureza aguda onde a pessoa
sente muita dor ocular, visão de halos luminosos com mal-estar geral.

Os tratamentos são vários e variam de caso
para caso, desde medicações orais, colírios,
cirurgias, laser e drenagens. Este tipo de
procedimentos existe somente para estabilizar ou retardar a sua evolução pois até
hoje não foi descoberta a cura.
A prevenção, como referido anteriormente,
pode ser feita através de um rastreio pela
pressão ocular ou do conhecimento do histórico familiar.
Em suma, esta doença não conhecida por
muitos atinge cada vez mais pessoas e sem
qualquer tipo de aviso. Na Opticalia Gondomar estamos a oferecer um rastreio para
assim tentar combater esta doença. ■

* Mestre em Medicina Desportiva
Coordenador da Unidade Medicina Desportiva e Artroscopia
Avançada do Hospital lusíadas Porto
Coordenador da secção do Pé e Tornozelo da SPOT
Diretor do Departamento Médico do Vitória SC
Membro do Bording Educacional Europeu da EFAS

“Eutanásia um tema atual”
Trata-se de um tema muito discutido nos
últimos tempos, principalmente porque
tem sido discutido pelos nossos deputados
na Assembleia da República. Pessoalmente,
não acho um problema com necessidade
de se alterar o que a lei prevê, pois o código deontológico da Ordem dos Médicos já
prevê o código de conduta a seguir mesmo
em situações especiais.
Devemos defender a vida até ao nosso limite, mas não podemos tolerar que um pa-

ciente nosso sofra com dor, por vezes quase
incontrolável, nos seus últimos momentos
da vida. A famosa ideia de quem “desliga
a máquina” ou toma uma decisão final de
num doente terminal, é uma ação já há
muito tempo definida e com regras de conduta bem definidas entre os médicos. Acho
mesmo que quando os políticos se querem
“armar em médicos” só podem sair decisões no mínimo polémicas e muitas vezes
incoerentes com a realidade da vida, essa

sim um bem a defender. Há temas que são
de tal forma técnicos e munidos da necessidade de vivências de situações específicas,
que não têm lógica serem tomadas decisões
por quem nunca viveu ou teve de decidir
sobre a vida ou morte. De repente, faz-me
lembrar um professor de letras que gostava de decidir sobre medicina ou até alguns
advogados que opinam sobre assuntos médicos, sem o mínimo de conhecimento de
causa, enfim como já diz o ditado “de médi-

cos e doidos, todos temos um pouco”.
Enfim, estimados leitores, acho que ninguém deve decidir entre a vida e a morte
sem que seja baseado em atos médicos, ou
seja ninguém tem o poder de decidir entre
quem deva morrer ou viver, nem mesmo
um médico. Este deve sempre defender a
vida até final e hoje temos um conjunto de
“armas” terapêuticas que podem tornar a
morte mais digna, sem que para isso seja
provocada. ■
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Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
De harmonia com o estipulado com o nº 1, alínea a), do artº 36º dos Estatutos, convoco os Senhores
Associados para reunirem em Sessão Ordinária da Assembleia Geral, na Sede da Associação, sita na Rua da Boavista, 394,
em Rio Tinto, no próximo dia 29 de Março de 2017, Quarta-feira, às 20 horas, com a seguinte
Ordem de Trabalhos
Ponto Um - Discussão e votação do Relatório e Contas do Exercício de 2016 e do correlativo Parecer do
Conselho Fiscal, nº 1, alínea i), do artigo 35º dos Estatutos
Ponto Dois - Trinta minutos para debate de assuntos de interesse para a Associação.
Não estando presente à hora marcada mais de metade dos Associados efetivos, a Assembleia funcionará às 21 horas com
qualquer número de presenças, conforme estabelece o nº 1 do artº 40º dos Estatutos.
Os documentos referentes a esta Assembleia Geral agora convocada estarão disponíveis para consulta dos Associados na
Sede da Associação, nos oito dias antecedentes à data marcada para a realização desta Assembleia Artº 39º dos Estatutos.
Rio Tinto, 13 de Março de 2017.

O Presidente da Assembleia Geral,
Avelino Ferreira da Silva

Observações (artº 34º dos Estatutos):
A Assembleia Geral é constituída por todos os Associados maiores que estejam no pleno gozo dos seus diretos associativos, tendo cada Associado direito a um voto.
Consideram-se no pleno gozo dos seus direitos os Associados admitidos há pelo menos 12 meses que tenham as suas quotas em dia e não se encontrem suspensos.
Cada Associado pode representar outros Associados ou fazer-se representar por outro, cumprindo as formalidades prescritas no artº 12º dos Estatutos.
Os Associados deverão apresentar recibo da quota paga relativa ao mês de Fevereiro de 2017, acompanhado de um documento de identificação com fotografia
(Cartão de Associado, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução).
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Lazer
PÃO RECHEADO
NO FORNO

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

RECEITA CULINÁRIA

LITERATURA:
21h30, 24 de março – Apresentação do livro “Lendas do Porto”, por
Joel Cleto, na Biblioteca Municipal de
Gondomar
18h, 30 de março – Apresentação
do livro “Quem tem Coragem?”, de
José Canita, na Biblioteca Municipal
de Gondomar

EXPOSIÇÕES
Até 26 de março – “Alberto Carneiro”,
no Lugar do Desenho, na Fundação Júlio
Resende
Até 10 de abril – “Silêncios”, do Carmo
Vieira, na Casa Branca de Gramido

9h às 12h30, 26 de março – Colheita
de Sangue, na Junta de Freguesia de Foz
do Sousa

30 de março a 2 de abril –
Ourindústria 2017, no Multiusos
de Gondomar

Foto DR

Foto DR

Até 25 de abril – “A Day in Life”, pintura de Nazaré Álvares, no Auditório Municipal de Gondomar

TEATRO
21h45, 25 de março – “O Hipocondríaco”, na Casa Cultural de Broalhos

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

DIVERSOS

INGREDIENTES
1 pão alentejano
½ cebola picada
1 Alheira de caça s/ pele
50 g de bacon fumado picado
100 g de queijo mozarela ralado
100 g de queijo emmenthal ralado
1 frasco de maionese pequeno
coentros picados q.b.
cebolinho picado q.b.
100 gr azeitonas pretas
pimenta preta de moinho q.b.
Foto DR

Até 2 de abril – Onde Vamos
Morar?, no Auditório Municipal de Gondomar

Dois alunos chegam tarde à escola
e justificam-se:
- 1º Aluno: Acordei tarde, senhor professor! Sonhei
que fui à Polinésia e demorou muito
a viagem.
- 2º Aluno: E eu fui esperá-lo ao aeroporto!

GPS na palma da mão
VIVA TEC | Fábio Silva

Preparação:

Professora: Maria, aponta no mapa onde fica a América do
Norte.
Maria: Aqui está.
Professora: Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
Turma: A Maria.

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Sentir-se-á muito nostálgico durante este mês. Seja
mais otimista! Pratique o pensamento positivo e as ações
construtivas agora!
Saúde: lembre-se que o desânimo se reflete negativamente
na saúde. Tenha pensamentos positivos e verá que se sentirá
melhor.
Dinheiro: Evite precipitar-se, dê um passo de cada vez.

Nunca foi tão fácil e acessível o acesso plataformas de orientação por GPS (Sistema de Posicionamento Global). Em vez,
de um equipamento dedicado, as aplicações para smartphones e tablets são uma alternativa viável e em constante
melhoria.
O Viva Tec deixa algumas opções para aqueles que procuram transformar o seu equipamento num verdadeiro guia
de estrada:
Sygic: uma aplicação de navegação offline GPS para iOS,
Android e Windows Phone. Apesar de paga, o Sygic é uma
das melhores aplicações do mercado. Com mais 200 mapas TomTom, em 2D e 3D, uma interface intuitiva e diversos
serviços (trânsito, radares, etc.), esta app está em constante
evolução. O grande problema prende-se com o tamanho
dos mapas armazenados, que podem ser um entrave àqueles que pretendem ter a maior quantidade possível de informação armazenada.
Waze: uma app que é uma comunidade. Disponível para
iOS e Android, tem como objetivo ajudar o condutor a evitar
estradas congestionadas e, desta forma, chegar mais rapidamente ao seu destino. Isto, através da partilha de dados
entre utilizadores, que indicam detalhes acerca de trânsito,
acidentes, desvios, entre outros. No site oficial da Waze,
pode também pesquisar o melhor trajeto para a sua viagem.
Google Maps: a gigante norte-americana nunca iria ficar de
fora e a sua poderosa aplicação de mapas é quase obrigatória em qualquer equipamento, não só pela gigantesca base
de dados, como pela UI intuitiva. A possibilidade de transferir
quaisquer mapas gratuitamente, permite a sua utilização
offline. E não esquecer uma pequena coisa chamada Street
View.
Here: à semelhança do Google Maps, permite o acesso a
quaisquer mapas, de forma gratuita, numa aplicação simples
e intuitiva, quer on como offline. Inicialmente desenvolvida
pela Nokia, a app tem crescido em número de utilizadores
e as classificações na App Store e Google Play não deixarão
ninguém indiferente.

Comece por retirar uma tampa ao
pão. Corte o interior do pão, à volta e
depois no meio, de forma a conseguir
retirar o seu miolo.
Numa tigela, coloque: a cebola picada, a alheira e o bacon picado. Acrescente o queijo mozzarela e o queijo
emental, envolva e adicione a maionese (quantidade a gosto) e envolva
novamente.
De seguida, acrescente um pouco de
cebolinho, coentros picados e tempere com um pouco de pimenta preta
moída no momento. Envolva bem todos os ingredientes.
Coloque o pão sobre uma folha de papel vegetal, sobre o tabuleiro do forno. Introduza o preparado dentro da
cavidade do pão.
Leve ao forno, previamente aquecido
a 180º, cerca de 25 minutos.
Terminado este tempo, retire o pão do
forno,
Sirva bem quente acompanhado de
pão torrado.

SOLUÇÕES:
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Segundo e terceiro trimestres vão
ser ainda mais intensos
Depois do êxito alcançado com a Taça
de Portugal de futsal e de voleibol, que
levaram ao Multiusos de Gondomar milhares de pessoas, a Cidade Europeia do
Desporto (CED) de 2017 faz um “balanço positivo” do primeiro trimestre e
prepara-se para manter o ritmo na agenda de eventos, que está cada vez mais diversificada.
No imediato, destaque para mais uma
Taça de Portugal, agora em basquetebol,
durante este fim de semana. “Espero,
mais uma vez, casa cheia, com muitos
adeptos, muita dinâmica, graças às oito
equipas participantes e, naturalmente,
à entrada gratuita que está assegurada
para todos os jogos”, antevê Sandra Almeida, Vereadora do Desporto.
A concentração destes eventos no Multiusos de Gondomar explica-se, de acordo com aquela responsável, pelo facto
de não existir, no concelho, “outro equipamento que possa albergar as grandes
competições, além de que nos resta a
satisfação e o orgulho de, no final, todas as organizações fazerem questão de
sublinhar a excelência desta infraestrutura”. Quanto ao Pavilhão de Fânzeres,
cujas obras de requalificação deverão
estar concluídas ainda em abril, “será
um excelente equipamento para provas
de média dimensão”.
“O balanço do primeiro trimestre é positivo, correspondeu às expectativas”, sublinha Sandra Almeida. “Naturalmente,
ao longo do primeiro trimestre fizemos
vários testes à nossa própria equipa, até
para avaliarmos da capacidade de resposta, e estou satisfeita com os resulta-

dos porque temos tido, inegavelmente,
muita, muita adesão. Os segundo e terceiro trimestres vão ser os mais intensos, do ponto de vista estritamente desportivo, e estamos confiantes num bom
resultado global”.

canoagem, em Melres, o Fórum de Treinadores de Futebol e Futsal e, ainda, o
Campeonato Nacional de Culturismo e
Fitness, “uma novidade em Gondomar”,
já que o Município pretende “ser transversal a todas as modalidades”.

Quanto aos voluntários, a Vereadora
do Desporto faz questão de afirmar que
“têm sido inexcedíveis, incansáveis, alguns participando em fins de semana
consecutivos. Têm sido uma muito boa
surpresa pela positiva”.

Em maio, a Convenção Multidisciplinar da Educação volta a reunir, este ano
sob o signo do desporto, seguindo-se a
Taça de Portugal de futsal, para seniores
femininos E, em junho, a CED tem em
agenda a Taça de Portugal de boccia, o
Europeu de Masters de andebol e, ainda,
o Campeonato Nacional de Ciclismo de
Estrada e a Meia-Maratona D’Ouro Run,
prova que é já um “clássico” do atletismo
regional e nacional. ■

Já no segundo trimestre, a Vereadora do
Desporto destaca, para o mês de abril, o
Campeonato Nacional de Fundo e a Taça
de Portugal de Tripulações de Fundo de

Quem são
os embaixadores
da CED 2017?

Fernando Sá -Basquetebol
Seis vezes Campeão Nacional,
duas vezes Vencedor da Taça de
Portugal e uma Supertaça. Participação em dois Campeonatos da
Europa e terceiro classificado na
Liga Europeia de Clubes. Enquanto Treinador, foi vencedor de dois
Campeonatos Nacionais e duas
Taças de Portugal.

Filipa Peres -Downhill
Atual Campeã Nacional de Downhill, acumula já alguns títulos
desde 2012 como vencedora da
Taça de Portugal, duas vezes Campeã Nacional, duas vezes Campeã
Regional do Minho e 31º lugar no
ranking mundial UCI do ano 2014.
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