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A votação recorde [2827 votos]
no Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Gondomar
é um bom indicador da disponibilidade e vontade de participação dos gondomarenses nos desígnios do concelho, sobretudo
em ano de Autárquicas.

Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org

Foto DR

Parece que as eleições autárquicas vão ser
animadas. Com algumas trocas de fação e
de ideologias que, na verdade, ao nível local
são menos importantes que ao nível nacional ou internacional; isto porque as pessoas
nas eleições autárquicas valem muito mais
do que noutras eleições.
Parece também que, pela primeira vez em
muitos anos, não vamos ter organizações de
independentes a concorrer ou a tentar concorrer ao Município de Gondomar. Não se
percebe bem se por falta de capacidade de
mobilização, por falta de motivação ou por
falta de outros incentivos. Claro que a legislação que permite que movimentos de cidadãos se organizem é castradora e a alteração
recentemente promulgada pelo Presidente
da República não modifica nada de essencial
– os movimentos de cidadãos independentes têm que recolher quatro mil assinaturas
(no caso de Gondomar) e essas quatro mil
assinaturas têm que confirmar a lista (e não
apenas os cabeças de lista) como alguns independentes bem se recordam de há quatro
anos.
Ora recolher quatro mil assinaturas depois
de ter as listas fechadas é obra. Fechar as listas antes de tudo já é uma obra difícil, pois
obriga a uma mecânica e disponibilização
de pessoas para abraçar o projeto indepen-

dente, muitas delas sabendo de antemão
que nos lugares em que são colocados dificilmente serão eleitos. E conseguir tudo isto
antes do final de julho é um trabalho brutal;
não esquecendo que cada um dos quatro mil
subscritores tem que demonstrar conhecer
os candidatos propostos e concordar com a
sua apresentação.
E se isto, com a ajuda das máquinas constituídas quando se está no poder é difícil,
(como se viu há quatro anos), então quando
não se está no poder ou não se têm apoio de
um dos partidos já existentes (formal ou informal) é quase tarefa impossível.
É claro que o sistema atual continua a privilegiar os partidos, que não precisam de nada
disto. Na verdade, para constituir um partido, são precisas apenas 7,500 assinaturas e
basta os proponentes concordarem com os
objetivos, ou seja não é preciso validaremse as pessoas que depois vão concorrer. Um
partido, uma vez legalmente constituído,
pode concorrer às eleições que entender,
bastando que o seu mandatário nomeado
apresente as listas de cidadãos para cada
eleição.
Mas como são os partidos que votam as leis
na Assembleia da República não se esperava
que algo de substancial fosse alterado. E não
foi.
Este é um exemplo da liberdade que obtivemos e agora comemoramos efusivamente. ■

No dia 13 de abril, a Junta de Freguesia de Rio Tinto reportou o
roubo de flores plantadas na rotunda da Venda Nova. O espaço
estava a ser embelezado com flores
de época, numa intervenção suportada pela autarquia riotintense.

O verde, a sombra, as árvores...
BISTURI
Todos os anos a primavera
traz-nos de volta o verde, as
flores, a festa da natureza. É o
infindável ciclo da vida, que
todos apreciam como um renascer contínuo. E à medida
que o calor vai dando sinais
da sua graça, as árvores brindam-nos com a sua sombra e
todo o seu esplendor.
Os parques e os jardins tornam-se lugares de eleição
para o convívio público, ou
simplesmente para o repouso do corpo e da mente. Só
a canícula de verão arrasta
as multidões para as praias.
Mas nem por isso a frescura
de uma sombra, a ternura de
uma árvore frondosa deixa de
nos encher a alma…
É por isso que, nas últimas
décadas, os valores da ecologia têm vindo a ser reconhecidos cada vez mais. As
crianças aprendem na escola
a importância de preservar
a natureza. Os adultos percebem que cada árvore que
se abate ou morre é um sinal de tristeza. Os serviços

públicos têm hoje uma nova
consciência e investem milhões na preservação destes
valores. Os parques naturais
ganharam importância e mais
respeito.
Um pouco por todo o país
é visível a revalorização do
ambiente. Nos parques de
lazer, nos jardins, nas matas,
nas ruas, onde quer que seja.
O concelho de Gondomar não
escapa à regra. E o atual executivo, em colaboração com
as juntas de freguesia, tem
melhorado substancialmente
estes espaços.
A cidade de Rio Tinto, com
as suas duas freguesias – Rio
Tinto e Baguim do Monte –
tem feito uma aposta forte
nestes espaços públicos.
Muitas vezes com pequenos
gestos, como sejam arranjos
de pequenos canteiros, rotundas ajardinadas, e parques de
convívio.
As nossas árvores mais frondosas passaram a ter podas
mais suaves, mas ainda longe
do ideal. Aos poucos vai au-

mentando a sensibilidade dos
podadores e dos seus responsáveis. Mutilar uma árvore
é sempre um duplo crime,
porque põe em risco a vida
da árvore, ou a sua durabilidade, e reduz os efeitos benéficos da sua folhagem. Mas já
foi pior, esperando-se que os
autarcas e os técnicos dêem
rigorosas instruções em cada
época de podas…
Agora, em ano de eleições,
deixamos aqui um repto a todos os responsáveis do poder
local: incluam nos vossos
programas eleitorais a plantação de árvores sem conta
em todo o local onde possa
existir uma. Sem conta nem
limite. Onde quer que seja,
desde que exista um lugar
livre, no espaço público.
Daqui a quatro anos o concelho poderia ser um jardim,
com dezenas de milhares de
novas árvores a crescerem
por todo o lado. Era lindo,
saudável, e barato. Uma árvore custa menos que um
saco de cimento! ■

PUB

PUB

4 VIVACIDADE ABRIL 2017

Breves
Luís Valente Oliveira inaugura Conferências de Gondomar
Foto DR

As Conferências de Gondomar têm estreia marcada para o dia
11 de maio, às 21h15, no Auditório Municipal de Gondomar.
Valente de Oliveira, ex-ministro das obras públicas, transportes
e habitação será o primeiro convidado, num debate moderado
por Magda Rocha, jornalista da RTP.
A entrada é livre.

Associação Dignidade e Futuro de Gondomar
comemorou 7.º aniversário
Foto DR

A Associação Dignidade e Futuro de Gondomar realizou, no dia 7 de abril, um jantar comemorativo do 7.º
aniversário, na Quinta D. José, Jovim. O evento teve
também o objetivo de angariar fundos para a construção de um lar residencial para idosos num terreno cedido pelos Franciscanos Capuchinhos, em Gondomar.

I Convívio Geral
e Dia do Associado
No dia 22 de abril, o Centro Social da Lomba irá
promover o I Convívio Geral e Dia do Associado. O evento inclui uma visita à Quinta da Pacheca, em Lamego, onde poderão ser adquiridos
produtos regionais como, por exemplo, vinhos e
compotas.

1.º PoetrySlam Júlio Dinis
A final do 1ª PoetrySlam Júlio Dinis, competição de poesia, terá lugar esta sexta-feira, na EB
1,2 Júlio Dinis, São Cosme. O concurso conta
com a participação de alunos do 8.º e 9.º ano. A
iniciativa é organizada pelo PortugalSlam.

“CED in Move” inaugurado no Multiusos de Gondomar
Foto DR

O “CED in Move” – montra tecnológica promocional da CED –, que estará presente nos principais eventos do calendário de eventos, foi inaugurado a 4 de abril, no Multiusos de Gondomar.
A inauguração contou com a presença de João
Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto,
e Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar.

Filipe Madureira visitou “Vai Avante”
Foto DR

O embaixador da Cidade Europeia do Desporto, Filipe Madureira, visitou as crianças e
seniores da Associação Social Recreativa Cultural Bem-Fazer Vai Avante, proporcionando-lhes a experiência de contactar com o piloto e
um verdadeiro carro de rali.

Fânzeres/São Pedro da Cova
vence Prémio Eco-Freguesias XXI
Foto DR

A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova está entre as 39 freguesias reconhecidas
no dia 24 de março como as primeiras Eco-Freguesias XXI em Portugal. A cerimónia de entrega de prémios teve lugar na ExpoTorres, em
Torres Vedras, durante a exposição GreenFest.

No dia 11 de março foi eleita a nova Comissão
Política Concelhia da Juventude Popular (JP) de
Gondomar. Diogo Couto foi eleito o novo presidente da JP Gondomar, com o apoio de Nuno
Sousa, vice-presidente, Joana Brito, secretária-geral e, ainda, Vasco Queiroz, André Cosme,
Jorge Niz, Pedro Almeida, Nuno Aguiar e Gonçalo Figueiredo como vogais.

Caminhada dos Sonhos
percorre Gramido
No dia 23 de abril, vai realizar-se a Caminhada
dos Sonhos, em Gramido, junto ao Clube Naval
Infante D. Henrique. O evento tem início às 10h
e prolonga-se até às 16h.

Caminhadas “À Descoberta
de Gondomar” continuam

Sarau de Dança Vai Avante
Foto DR

O auditório da Associação Comercial e Industrial de
Gondomar recebeu, no dia 8 de abril, o Sarau de Dança
da Associação Vai Avante. A Escola Dança “Roda Viva”,
a Associação Social Estrelas de Silveirinhos, os Bombeiros Voluntários de Gondomar e o Centro Desportivo e
Recreativo do Passal marcaram presença.

Torneio Internacional de Páscoa em futebol de 7
Foto DR

Gondomar, Cidade Europeia do Desporto recebeu o 3.º Torneio
Internacional de Páscoa em futebol de 7. A prova disputada no
complexo desportivo do Estrelas FC de Fânzeres contou com atletas das categorias sub 10 e sub 11. O evento foi escolhido para
promover a ética e o fair-play no desporto.

Papa Francisco saudou funcionários
da Câmara de Gondomar
Foto DR

O Papa Francisco deixou, no dia 12 de abril, uma saudação, em
particular aos “funcionários da Câmara Municipal de Gondomar”,
durante a habitual audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano. “De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, com menção particular dos fiéis de Braga, os funcionários da
Câmara Municipal de Gondomar e os membros da Universidade
Sénior de Lousada”, disse o sumo pontífice.

Diogo Couto é o novo
presidente da Juventude
Popular

Estão abertas as inscrições para a próxima edição das caminhadas “À Descoberta de Gondomar”. A iniciativa está marcada para o dia 21 de
maio, pelas 9h, e tem caráter gratuito. O percurso mineiro vai realizar-se em São Pedro da
Cova, num troço de oito quilómetros.

Campeonato Nacional
de Culturismo no Multiusos
de Gondomar
Nos dias 29 e 30 de abril, o Multiusos de Gondomar vai receber o Campeonato Nacional de
Culturismo e Fitness 2017. Em prova vão estar
várias categorias das modalidades IFBB.

Cantar às Almas em 5ª Feira
Maior
O Rancho Folclórico de Gens e o Grupo Coral
de Gens uniram-se para recuperar uma tradição há muito esquecida, o Cantar às Almas em
5ª Feira Maior. A iniciativa realizou-se a 13 de
abril, em Gens, diante do cruzeiro no adro da
capela de São Roque.

Carina Matos e Andka Woves
destacam-se nas artes
marciais

As atletas gondomarenses, Carina Matos e Andka Kenpo Wolves conquistaram as medalhas
de ouro no WAC 7, Campeonato Mundial de
Artes Marciais. A prova teve lugar a 9 de abril,
nas Caldas da Rainha. A modalidade será olímpica no próximo ano.

Grupo Coral de Baguim
comemora 19.º aniversário
O Grupo Coral de Baguim vai comemorar o seu
19.º aniversário com um concerto, no dia 22 de
abril, no Centro Social Paroquial de Baguim.
A iniciativa contará também com as atuações
do Lamirés – Grupo de Música Tradicional do
Orfeão de Rio Tinto e o Orfeão de Paranhos. A
entrada é livre.

Dia do Desporto pela Paz
Gondomar, Cidade Europeia do Desporto 2017
associou-se às comemorações do Dia do Desporto pela Paz, celebrado a 6 de abril. O Parque
dos Castanheiros, junto ao Multiusos de Gondomar, recebeu jogos tradicionais, demonstrações de diversas modalidades e uma caminhada
pela paz.

Dia Mundial da Saúde
festejado em Gondomar

O Dia Mundial da Saúde, festejado a 7 de abril,
foi comemorado no Multiusos de Gondomar
com a organização de diversas atividades. Jogos
pedagógicos, atividade física, palestras e check-up’s de saúde dirigidos a crianças e aos munícipes marcaram o dia.

Junta de Baguim
já tem multibanco

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte passou a dispor de um terminal multibanco TPA,
que permite maior comodidade e não obriga os
fregueses a transportar dinheiro. O serviço faz
parte do acordo que a autarquia fez com uma
entidade bancária para que seja instalada uma
máquina ATM numa associação de Baguim do
Monte.

Noites de Comédia no CCD
Gondomar
As Noites com Tema do CCD Gondomar estão
de regresso. No dia 29 de abril, na Cantina Municipal, o humorista Ricardo Couto vai proporcionar uma Noite de Comédia a todos os inscritos no jantar da coletividade. A inscrições estão
abertas a todos os interessados em participar.

Secretária de Estado
da Segurança Social visita
Centro Social da Lomba
Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, irá visitar a Lar Residencial para
Pessoas Idosas Nossa Senhora do Ó, no dia 21
de abril, pelas 11h. A estrutura pertence ao Centro Social da Lomba, sediado no mesmo espaço.
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Gondomar comemora Revolução
dos Cravos com diversas iniciativas
Foto PSF

Desde o início deste mês, estão
a decorrer diversas iniciativas
comemorativas da Revolução
dos Cravos. Câmara e Juntas
de Freguesia promovem vários
eventos alusivos ao 25 de abril
de 1974.
Texto: Pedro Santos Ferreira

No dia 5 de abril, a Casa Branca de Gramido recebeu a 1ª sessão das “Conferências de
Abril”, iniciativa inserida nas comemorações
do 25 de Abril da Câmara Municipal de Gondomar. João Soares, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, e Marco
Martins, presidente da Câmara Municipal
de Gondomar, debateram o tema “Valores
de Abril, Valores da Europa e da Cidadania
Europeia”.
Por sua vez, no dia 12 de abril, decorreu a 2ª
sessão do evento, que contou com as participações de Zita Seabra, ex-deputada do PCP e
PSD na Assembleia da República, e Prof. José
Pinto da Costa, médico legista, no Centro
Cultural de Rio Tinto.
Já a 3ª sessão decorreu a 19 de abril e contou
com os oradores José Faria da Costa, provedor da Justiça, e Isabel Santos, deputada do
Partido Socialista na Assembleia da República.
O músico Sérgio Godinho também visita o
Auditório Municipal de Gondomar a 21 de
abril para a realização do concerto “Liberdade”.
A sessão solene da Câmara de Gondomar
está marcada para 25 de abril, às 11h, no salão
nobre do Município, estando reservado um
concerto da Banda Musical de Gondomar
para as 16h.
O encerramento das comemorações da Câmara Municipal está marcado para o dia 30
de abril, às 21h30, e ficará a cargo de Ana Ma-

> Marco Martins e João Soares na 1ª sessão das conferências de abril

ria Pinto (cantora), Sara Veloso (violino), Teresa Correia (viola d’arco) e Luís Carvalhoso
(violoncelo), no concerto “Frutos da Liberdade”, na Casa Branca de Gramido.
Rio Tinto realiza sessão solene a 24 de abril
À semelhança dos anos anteriores, a Junta de
Freguesia de Rio Tinto vai antecipar a sessão
solene do 25 de Abril para a noite de 24. O
ponto alto das festividades em torno da Revolução dos Cravos terá lugar no salão nobre
da Junta de Freguesia.
Antes, a 21 de abril, pelas 10h, decorrerá a Assembleia de Freguesia Especial das Escolas de
Rio Tinto, no mesmo espaço.
Para o dia 25 fica reservado o Hastear da
Bandeira, às 10h, e o Concerto da Banda São
Cristóvão de Rio Tinto, às 10h30, no Largo do
Mosteiro.
O encerramento das comemorações ficará a
cargo do espetáculo “Canto de Intervenção”,
no auditório da Escola Secundária e Básica de

Rio Tinto.
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
concentram iniciativas no dia da Revolução
A União das Freguesias de Gondomar (São
Cosme), Valbom e Jovim vai realizar o tradicional hastear das bandeiras, com participação da fanfarra, nas Juntas de Freguesia de
Jovim (9h), Valbom (9h30) e Gondomar (São
Cosme) (10h).
Já durante a tarde, pelas 15h30, vai decorrer
o concerto musical “O que faz falta”, protagonizado pela Associação José Afonso, no auditório da Universidade Sénior de Gondomar.
O espetáculo terá entrada gratuita.
Fânzeres e São Pedro da Cova comemoram
Abril até maio
Em Fânzeres/São Pedro da Cova as comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril de
1974 terminam no dia 1 de maio, no Largo

da Igreja de Fânzeres, com a Corrida da Liberdade, que terá partida às 9h.
Antes, os pontos altos serão as respetivas
cerimónias institucionais das freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova, no dia 25 de
abril. Em Fânzeres terá início às 9h e em São
Pedro da Cova deverá iniciar às 10h30.
No dia 24 de abril terá lugar o espetáculo
“Músicas das Revoluções”, no Auditório da
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova.
Junta de Baguim do Monte inaugura dois
novos espaços
A Junta de Baguim do Monte irá promover
as inaugurações do Auditório Carla Laranjeira, no dia 25 de abril, às 10h10 e da Avenida
Doutor Almeida Santos, no dia 28 de abril,
pelas 15h.
Desta forma, o dia 25 de abril terá início com
o hastear da bandeira (10h). Segue-se a sessão solene com as respetivas intervenções
políticas das forças representadas na Assembleia de Freguesia.
A entrega de prémios do concurso “Cravos
de Abril” e das medalhas de mérito da freguesia terá início às 11h30, no salão nobre da
freguesia.
Melres e Medas têm vasto programa para o
dia 25 de abril
Um dia repleto de atividades. Assim será o 25
de abril na União das Freguesias de Melres e
Medas.
As comemorações terão início às 10h com a
realização da Caminhada Solidária da Liberdade, que irá beneficiar as obras da igreja.
Às 14h30 terá lugar o hastear da bandeira na
sede do Rancho Folclórico as Ceifeiras Santa
Maria de Medas. Por sua vez, às 17h30 terá
lugar a entrega de lembranças, numa cerimónia oficial que contará com a presença
de um representante de cada associação do
território.
As festividades encerrarão às 18h com um
concerto tributo a Zeca Afonso. ■
Foto DR

Foto DR

> Zita Seabra e Professor Pinto da Costa na 2ª sessão das conferências de abri

> O município tem notado uma crescente adesão aos eventos
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Especial Ourindustria

Ourindústria 2017: certame superou
expectativas da organização
De 30 de março a 2 de abril,
o Pavilhão Multiusos de Gondomar recebeu mais de 70 expositores ligados ao setor da
ourivesaria. No último dia do
evento registaram-se mais de
2000 visitantes.

de”. Os prémios foram atribuídos aos expositores Telma DA e Celior – Indústria
de Ourivesaria, Lda., respetivamente.
A Ourindústria 2017 foi organizada pela
Câmara de Gondomar, 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.
A próxima edição do certame está marcada para os dias 15 a 18 de março de 2018.

Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

Durante quatro dias, o Multiusos de
Gondomar foi a capital da ourivesaria
em Portugal. Profissionais dos setores
da ourivesaria, relojoaria, máquinas
industriais, metrologia calibrada, mobiliário de ourivesaria, informática, design e estojoaria marcaram presença na
Ourindústria 2017, certame profissional
promovido pela Câmara Municipal de
Gondomar.
“Tivemos cerca de 2000 pessoas no último
dia do evento. Este número foi surpreendentemente positivo”, começa por dizer
José Fernando Moreira, vereador das Feiras
e Mercados do Município de Gondomar.
O autarca responsável pelo pelouro que
organiza o certame mostrou-se satisfeito com a “visibilidade pública nacional
conferida à Ourindústria 2017, fruto das
visitas do secretário de Estado da Educação, João Costa, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos”.
O evento destinado essencialmente aos
profissionais do ramo da ourivesaria
abriu portas ao público em geral nos
dois últimos dias do evento.
“Hoje temos uma Ourindústria com características próprias e bem vincadas.
Sabemos o que queremos e o caminho
que temos a seguir, mas este certame já é

único em Portugal e no resto do mundo”,
afirma o vereador.
De acordo com o autarca, a organização
está agora focada na “internacionalização do evento”. “Queremos atingir o reconhecimento internacional e julgo que
o trabalho, a perseverança e a nossa vontade irão permitir-nos atingir esse pata-

> José Fernando Moreira, vereador das Feiras e Mercados do Município de Gondomar

mar”, vincou José Fernando Moreira.
Recorde-se que em Gondomar, a ourivesaria representa atualmente 60% da atividade económica do concelho.
Entre os pontos altos do evento destacam-se o tradicional Desfile de Jóias que antecedeu a cerimónia de entrega dos troféus
“Originalidade” e “Inovação/Criativida-

“Queremos que a ourivesaria seja o
símbolo de Portugal”
A inauguração do evento ficou marcada
pelos tradicionais discursos protocolares. Em representação da Câmara Municipal de Gondomar – na ausência de
Marco Martins, presidente do Município -, Luís Filipe Araújo, vice-presidente
da autarquia gondomarense, destacou
a importância do setor da ourivesaria
em Gondomar. “Queremos que a ourivesaria seja o símbolo de Portugal e do
melhor que existe entre nós. Esta arte é
um símbolo para Gondomar e para esta
Ourindústria”, destacou o autarca. ■

> Joâo Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria
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Multiusos recebe
Roberto Carlos e Placebo

ACGITAR promoveu
concerto solidário
por Vasco Balio
A ACGITAR promoveu, no
dia 15 de abril, um concerto solidário com o intuito de
angariar fundos monetários
para o tratamento hospitalar
do gondomarense Vasco Balio.

Ainda há bilhetes para os concertos de
Roberto Carlos no Pavilhão Multiusos de
Gondomar. O “rei” vem celebrar o seu 76.º
aniversário a Portugal e tem dupla passagem por Gondomar, nos dias 24 e 25 de
abril.

O músico brasileiro visitou o Multiusos de
Gondomar em 2015, tendo esgotado o recinto em apenas 15 dias. Em 2010, o músico foi distinguido pela venda de cem milhões de discos em todo o mundo.
Os ingressos custam entre 25 e 90 euros.
No dia 1 de maio, também os Placebo, banda de Brian Molko, vêm ao Multiusos de
Gondomar comemorar o 20.º aniversário.
O público poderá ouvir temas históricos
como “Every You Every Me”, “Pure Morning” ou “Special K”.
A banda traz também o seu mais recente EP
“Life’s What You Make It”, onde inclui a versão
dos Talk Talk de “Life’s What You Make It”.
Os bilhetes para o Multiusos de Gondomar
custam entre 35 a 40 euros. ■

A CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR AGRADECE A PRESENÇA DE TODOS
OS EXPOSITORES, PÚBLICO EM GERAL E OUTRAS ENTIDADES NA OURINDUSTRIA 2017

OURINDÚSTRIA 2018 – DE 15 A 18 DE MARÇO

Foto DR

Foto DR

No final do ano passado, após duas deslocações às urgências hospitalares com demonstrações de dor e défices severos de
incapacidade, Vasco Balio realizou uma
ressonância magnética que revelou uma
hérnia discal na coluna torácica em estado avançado. O diagnóstico levou músico
gondomarense a ser submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência que o incapacitou com uma paraplegia e a perda de
80% das funcionalidades corporais.
Desta forma, a Associação Cultural Geral
Independente de Trabalhadores Amadora
e Recreativa, tendo conhecimento das dificuldades económicas que Vasco e a sua
família atravessam, organizou na sua sede

um concerto de cariz solidário.
A iniciativa visou angariar fundos monetários que contribuíssem para as constantes
necessidades de reabilitação de Vasco Balio, num concerto da banda John Wesley
Harding (banda tributo a Bob Dylan), na
qual Vasco também é membro.
Segundo a organização, “a participação
solidária dos associados e gondomarenses
excedeu qualquer expectativa, tendo a sede
social da ACGITAR atingido a lotação máxima”.
O valor angariado, fruto das entradas no
concerto (2,5 euros), venda de produtos
alimentares nas instalações e doações irá
reverter para a continuidade dos tratamentos hospitalares de Vasco Balio. ■

O Pavilhão Multiusos de
Gondomar vai receber o “rei”
Roberto Carlos nos dias 24 e
25 de abril. No dia 1 de maio
será a vez dos Placebo subirem ao palco do recinto gondomarense.
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POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Jornalista e Professor Universitário

Portugueses continuam a
desconfiar dos bancos

A Associação do Porto de Paralisia
Cerebral (APPC) garantiu a renovação do Certificado de Excelência
em Serviços Sociais em todas as unidades.
A intervenção prática e diária da APPC, em todos
os seus serviços e unidades, foi novamente reconhecida através da renovação do Certificado de Excelência em Serviços Sociais.
A distinção resultou de um conjunto de avaliações e
entrevistas realizadas em finais de novembro do ano
passado. As avaliações conseguidas por entrevistas
com parceiros, clientes e colaboradores de todas as
valências implementadas na APPC – de “testemunhos” imparciais – foram decisivos para a qualificação atingida.
“Trata-se do reconhecimento e validação das práticas há já vários anos implementadas e defendidas na
APPC”, salienta o comunicado enviado à imprensa.
A primeira Certificação de Excelência foi atribuída à APPC em abril de 2013. Entre 2013 e 2016, a
instituição “conseguiu uma melhoria nos níveis de
avaliação geral, passanto de 65,2 para 65,7 pontos”,

destaca a nota informativa.
A Certificação “EQUASS Excellence”, agora atribuída, será válida até março de 2020 e abarca os serviços do Centro de Reabilitação, Centro de Atividades
Ocupacionais, Unidades Residenciais, Centro de Recursos para o Emprego, Transporte Adaptado, Centro Comunitário e Serviços Educativos (Atividades
de Tempos Livres, Creche e Jardim de Infância).
“Para a APPC esta certificação, mais que o mero diploma, traduz a política diária de intervenção na comunidade”, conclui o comunicado.
A APPC está presente em Gondomar através da “Villa Urbana” de Valbom. ■
Foto DR

Escola Secundária
de Rio Tinto viu aprovado
mais um Projeto Erasmus+
A Escola Secundária de Rio Tinto tem mais um Projeto Erasmus+
aprovado, em parceria com escolas
da Suécia, Hungria e Roménia.
A Escola Secundária de Rio Tinto, em parceria com
escolas da Suécia, Hungria e Roménia, viu aprovado mais um Projeto Erasmus+, intitulado “Promoting National Identity in European Context through
customs and traditions”. O projeto será coordenado
centralmente pela escola romena.
Durante o projeto, 15 alunos da bolsa de mérito
terão a oportunidade de interagir a nível europeu
e aprofundar conhecimentos sobre a cultura, a língua, a religião e a história dos países envolvidos.

O trabalho visa o desenvolvimento multicultural, o
aprofundamento da comunicação em língua estrangeira (inglês), o desenvolvimento das competências
digitais dos alunos e a promoção da cultura e das respetivas identidades nacionais, tradições e costumes.
Três representantes de cada um dos quatro países estiveram presentes na primeira reunião de implementação do
projeto, realizada em novembro de 2016, em Iasi, Roménia, durante a qual se definiram os procedimentos, calendarização e tarefas a realizar por cada instituição.
Em fevereiro, um grupo de cinco alunos e dois professores de cada país deslocou-se à Hungria para a
concretização da primeira mobilidade. Do programa
constou a realização de várias atividades na escola húngara com vista à promoção da identidade de
cada um dos países envolvidos no projeto e a visita
a vários locais de interesse cultural em Budapeste. ■
Foto DR

1 – Quem olha para o passado da banca portuguesa nos
últimos 10 anos só pode tirar uma conclusão: os banqueiros portugueses e o Banco de Portugal não merecem a confiança dos cidadãos. E este sentimento não
é nem especulativo nem exagerado. É o sentimento de
quem viveu já demasiadas situações de mentira, de hipocrisia e de manipulação da boa-fé dos cidadãos que
fez ruir toda a credibilidade dos responsáveis da banca
portuguesa.
Durante décadas os portugueses confiaram no sistema bancário nacional, quer antes quer depois do 25 de
Abril. Independentemente dos bancos serem privados
ou públicos, como aconteceu após as nacionalizações de
1975, e até à sua reprivatização na década de oitenta.
Nunca os portugueses viram em risco as suas poupanças. Independentemente dos movimentos de criação ou
desaparecimento de muitas marcas, a palavra “falência”
estava completamente afastada dos balcões dos bancos.
2 – Muitos de nós recordam, ao longo do último meio
século, enormes mexidas na banca nacional. Nasceram
e desapareceram dezenas de bancos ou marcas bancárias. Por aquisição, por incorporação, por fusão, ou por
simples retirada do mercado. Mas nunca os cidadãos
sentiram o seu dinheiro em risco. Mesmo nas situações
mais problemáticas, no mínimo as carteiras de clientes
transitaram sempre para outras instituições.
A credibilidade e confiança na banca nacional era um
valor absoluto. Independentemente da dimensão do
banco. Fosse grande ou pequena, nenhuma instituição
bancária deixava que a desconfiança e a dúvida se instalasse entre os clientes. No mínimo, funcionava uma
espécie de “solidariedade” no setor, de molde que quando um banco entrava em dificuldades, podia deixar de
ter visibilidade pública, mas ainda assim os clientes não
eram afetados, e, quando muito era-lhes proposta a mudança de marca, sem qualquer afetação das contas em
vigor.
3 – A partir do final de década passada tudo se alterou.
É certo que a mudança de paradigma coincidiu com o
início da crise internacional. Mas ninguém pensava que
fosse possível uma razia de tal dimensão que atingisse
dezenas de milhares de cidadãos, e outras tantas dezenas de milhares de empresas e instituições públicas e
privadas. Quatro bancos com expressão pública faliram
e desapareceram: BPN, BPP, Banif, e BES. E com eles
centenas de milhões de euros foram perdidos. Para além
destes, o terramoto chegou a todos os outros, excepto ao
Santander Totta.
Todos tiveram de recorrer a gigantescos financiamentos garantidos pelo Estado. E nem o banco público, a
poderosa Caixa Geral de Depósitos escapou. O preço
desta fatura já ultrapassou os 30 mil milhões de euros.
E ninguém sabe até onde ainda pode ir o buraco. No
pelourinho dos culpados está, antes de mais, o Banco
de Portugal. Mas não só. Vários ministros das finanças, primeiros-ministros e até presidentes devem meter
a mão na consciência, porque os portugueses não vão
confiar tão cedo… ■

APPC garantiu Certificado
de Excelência em Serviços Sociais
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Município cedeu Escola
de Santegões
à Fundação Nuno Silveira

“Do Carvão aos Resíduos
- o regresso a São Pedro
da Cova” estreia a 21 de abril

A Câmara Municipal de Gondomar cedeu, no dia 6 de
abril, a Escola de Santegões
à Fundação Nuno Silveira. A
instituição vai criar naquele
espaço um Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência.

O filme “Do Carvão aos Resíduos – o regresso a São Pedro
da Cova” tem estreia marcada
para 21 de abril, às 21h30, na
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova.

A Fundação Nuno Silveira e o Município de
Gondomar assinaram um Contrato de Comodato da Escola de Santegões (Rio Tinto)
para a criação de um Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) para prestar apoio aos
jovens e adultos com deficiência mental e outras incapacidades. O projeto visa ainda o desenvolvimento e manutenção das autonomias

pessoais, sociais e o equilíbrio biopsicoemocional dos seus utentes.
Neste contexto, a Câmara Municipal de Gondomar
cedeu o equipamento por um prazo de 50 anos à
Fundação Nuno Silveira, que implementará na freguesia de Rio Tinto mais uma resposta social.
“Esta será um serviço fundamental e que já
tardava em ser implementado nesta freguesia.
Detetamos esta necessidade ainda durante a
campanha eleitoral de 2013 e após falarmos
com várias instituições decidimos dar uma
resposta em conjunto”, afirma Nuno Fonseca,
presidente da Junta de Rio Tinto.
O processo que teve início no final do ano
passado culmina agora com um investimento
de 600 mil euros, que irá permitir a reabilitação e readaptação da Escola de Santegões.
O equipamento deverá ficar concluído em
(confirmar) e terá a capacidade para receber
32 utentes diários e 30 formandos nas oficinas de atividades. ■

A União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova e a Real Ficção vão promover a estreia do novo filme do realizador
Rui Simões, intitulado “Do Carvão aos Resíduos – o regresso a São Pedro da Cova”.
O mais recente trabalho de Rui Simões
parte do recado deixado por Serafim
Gesta “Mazola” no filme “São Pedro da
Cova”, de 1976, em que pede ao Governo Português que não esqueça a freguesia
mineira e que dê solução aos seus proble-

mas. Desta forma, o realizador apresenta
um novo projeto, com a realidade atual
de São Pedro da Cova e os problemas que
se lhe impuseram, mas também os que
persistem.
“Quando iniciamos a preparação das comemorações do 40.º aniversário do lançamento do filme de Rui Simões, em 2016,
surgiu a ideia de propor ao realizador um
novo filme 40 anos depois. A ideia foi recebida com grande entusiasmo”, afirma
Daniel Vieira, presidente da União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova.
Segundo o autarca, estão previstas “novas
exibições” do filme e o “lançamento de um
DVD com os dois filmes e uns extras”. “Levaremos a nossa história e a nossa luta a
todo o país”, vincou Daniel Vieira.
As reservas de lugar estão disponíveis até
às 24h anteriores ao evento. ■
PUB
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AERT n.º 3 realizou 5ª Jornadas Pedagógicas
O auditório da Escola Básica e Secundária de Rio Tinto
acolheu, no dia 4 de abril, as
5as Jornadas Pedagógicas do
Agrupamento de Escolas de
Rio Tinto n.º 3 (AERT3).

Estado da Educação, João Costa, que assistiu ao decorrer dos trabalhos.
Aos alunos, pais e professores, o representante do Governo deixou uma mensagem de
“incentivo a iniciativas deste género”. “As escolas devem realizar este exercício: ouvir os
alunos e os professores. A Educação precisa
de parar para refletir sobre si mesma e este é

um bom exemplo, dado pelo AERT3”, referiu
João Costa, em entrevista ao nosso jornal.
As próximas Jornadas Pedagógicas da
AERT3 estão marcadas para o dia 4 de julho
e deverão incidir sobre o tema “Flexibilidade e Criatividade”. A iniciativa culminará
com o lançamento da revista “Escola Viva
Escola Ativa”. ■

O quarto momento anual do AERT3, que
diz respeito às 5as Jornadas Pedagógicas
subordinadas ao lema “Novos Contextos
de Ensino e de Aprendizagem no AERT3”,
decorreu no início deste mês, no auditório
da Escola Básica e Secundária de Rio Tinto. Alunos, pais e professores do AERT3
uniram-se para debater as novas formas
de ensino, metodologias de aprendizagem,
práticas e avaliações formativas.
“Este é um hábito que temos e visa produzir
conclusões sobre o nosso percurso pedagógico, orientações e metodologias de ensino.
São jornadas que envolvem toda a comunidade escolar”, afirma Luísa Pereira, diretora
da Escola Básica e Secundária de Rio Tinto.
Este ano, as jornadas pedagógicas contaram
também com a presença do secretário de

Festas em Honra de Santo
Isidoro realizam-se
de 21 a 23 de abril

Câmara de Gondomar
atribui um milhão de euros
ao Movimento Associativo

De 21 a 23 de abril, o Monte
Crasto irá receber as Festas
em Honra de Santo Isidoro,
padroeiro da capela situada
no topo do ex-líbris de Gondomar.

A Câmara Municipal de Gondomar vai atribuir um milhão
de euros ao movimento associativo local. O prazo para a
apresentação de candidaturas
a este apoio teve início no dia
3 de abril.
À semelhança dos anos anteriores, o Município de Gondomar vai atribuir um milhão de euros ao movimento associativo
local.
De acordo com a nota publicada no portal
oficial da Câmara de Gondomar, o prazo
para apresentação de candidaturas ao programa decorrerá de 3 a 28 de abril.
“Os vários subprogramas passíveis de candidatura estabelecem 180 mil euros para

o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Social, 300 mil euros para o programa de
Apoio Cultural e Recreativo, 500 mil euros
para o Programa de Apoio à Prática Desportiva e 20 mil euros para o Programa de
Apoio Socioeducativo”, descreve o documento da autarquia.
Para atribuir o apoio, o Município fará a
celebração de um contrato entre a autarquia e as associações beneficiárias que
entrará em vigor após a sua assinatura e
vigorará até 31 de dezembro de 2017 e excecionalmente, e para efeito financeiro, até
28 de fevereiro de 2018.
“Após esta data, caso se verifique falta de
apresentação de documentos comprovativos, que deverão ser entregues até 31 de
janeiro de 2018 por parte da associação
beneficiária, os apoios financeiros não
poderão ser efetuados”, informa a Câmara
Municipal de Gondomar. ■
Foto DR

Foto PSF

A Confraria de Santo Isidoro e Nossa Senhora da Lapa está a preparar as comemorações das Festas em Honra de Santo Isidoro. As tradicionais festividades do Monte
Crasto têm início a 21 de abril, com uma
palestra da Irmã Fátima Santos, subordinada ao tema: “Maria, um Caminho”.
No dia 22 de abril, irá realizar-se o Concerto Coral com o coro paroquial da Foz
do Sousa, Vozes Brancas. A iniciativa está
marcada para as 21h30.
Já no dia 23 de abril, pelas 11h, irá decorrer a Missa Campal, solenizada em honra
do padroeiro Santo Isidoro, com a participação do coro Santa Cruz de Jovim. A
Majestosa Procissão, que contará com toda
as estruturas paroquiais do concelho, sairá
da capela do Monte Crasto às 16h, naquele
que será o momento mais aguardado das
festividades.
“Estas festas são a maior homenagem ao

padroeiro do Monte Crasto. São comemorações com uma longa história no nosso
concelho e que envolviam sempre os gondomarenses e gentes de fora do concelho.
Felizmente ainda existem muitos devotos
de Santo Isidoro que fazem questão de nos
visitar nesta época”, afirma João Gonçalves,
responsável da Confraria.
Segundo o presidente da irmandade do
Monte Crasto, o objetivo da Confraria
passa por “reavivar a tradição das Festas
em Honra de Santo Isidoro. “Com tempo
vamos dignificar novamente estas festividades”, garantiu João Gonçalves ao nosso
jornal.
Refira-se ainda que as iniciativas contam
com os apoios da Comunidade Paroquial
de Gondomar de São Cosme e São Damião,
Câmara Municipal de Gondomar e União
das Freguesias de Gondomar (São Cosme),
Valbom e Jovim. ■

PUB
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Gondomar, Valbom
Liga dos Amigos
e Jovim comemoram
do Museu Mineiro
realizou 1.º Jantar Anual Mês do Coração
A Liga dos Amigos do Museu
Mineiro de São Pedro da Cova
realizou, no dia 8 de abril, o
1.º Jantar Anual pelo Museu Mineiro de São Pedro da
Cova.

A União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim vai comemorar,
no dia 20 de maio, o Mês do
Coração.
O “Maio, Mês do Coração” é um conjunto de
atividades que se desenvolvem ao longo do
mês de maio, na tentativa de alertar a população para a problemática das doenças cardiovasculares, sendo que todos os anos é dedicado
a um (ou mais) fatores de risco.
Neste contexto, a União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim vai
associar-se às comemorações com um dia dedicado à atividade física e rastreios cardiovasculares.
As iniciativas estão previstas para o dia 20 de
maio, no Largo João Paulo II, junto à Igreja
Matriz de Gondomar (São Cosme), das 10h às
12h e das 15h às 17h.

Durante estes períodos vão ter lugar diversos
rastreios (tensão arterial, colesterol, nutrição e
avaliação do Índice de Massa Corporal), uma
aula de zumba, aula de tai chi, aula de body
combat e aula de crossfit.
O evento conta com a organização da União
das Freguesias e com o apoio do Hospital-Escola Fernando Pessoa, entre outras entidades
privadas de Gondomar.
A entrada será gratuita e com oferta de brindes
aos participantes. ■
Foto DR

Foto DR

Mais de 50 pessoas participaram no 1.º Jantar
Anual pelo Museu Mineiro de São Pedro da
Cova, uma iniciativa promovida pela Liga de
Amigos do Museu Mineiro de São Pedro da
Cova (LAMMSPC), que decorreu na freguesia
mineira.
O evento insere-se no conjunto de iniciativas
promovidas pela associação sem fins lucrativos e visou a angariação de fundos a serem
aplicados no melhoramento da coleção do
Museu Mineiro.
O 1.º Jantar Anual ficou marcado pela exposição “Cavalete”, criada pela Celior – Indústria
de Ourivesaria, Lda., empresa vencedora do

troféu “Inovação/Criatividade” na Ourindústria 2017, e pela apresentação das próximas
iniciativas da LAMMSPC como, por exemplo,
passeios a locais ligados a questões mineiras e
geológicas (“Mining History”).
Os eventos “Passear por uma Causa” - que
terá uma primeira edição no mês de junho também foi divulgado, tal como o a 2ª Rota da
Zorra, que se realizará no dia 24 de setembro
de 2017.
A LAMMSPC foi fundada em abril de 2011.
Desde então, a associação tem desenvolvido
trabalhos na área da preservação do património histórico da Vila de São Pedro da Cova. O
exemplo mais visível terá sido a recuperação
da Zorra n.º 53, exposta no exterior do Museu
Mineiro de São Pedro da Cova. ■

“Poesias, de Amor
e Vida” apresentado
em Fânzeres

Projet’Arte organiza
“Dia Cultural”
a 6 de maio

A obra “Poesias, de Amor e
Vida”, de André Portelinha,
foi apresentada, no dia 8 de
abril, no salão nobre da Junta
de Freguesia de Fânzeres.

A comunidade do Centro Social de Soutelo, através do
Projet’Arte, vai celebrar a 6
de maio o 1ª Dia Cultural.
A iniciativa ficará marcada
pela realização de diversos
workshops no Edifício Martim
Fernandes, em Rio Tinto.
“Uma iniciativa dirigida aos jovens da freguesia de Rio Tinto e arredores”. É desta
forma que o Projet’Arte caracteriza o Dia
Cultural que irá promover a 6 de maio, no
Edifício Martim Fernandes.
Durante todo o dia vão realizar-se
workshops, atuações e mercados, além de
um almoço comunitário, entre outras surpresas prometidas pela organização.
“O objetivo passa por disfrutar de um dia
onde todos possamos aprender e divertir,
tendo oportunidade de criar novos laços
com a comunidade”, aponta o comunicado
da organização.
Assim, a abertura do Dia Cultural está prevista para as 10h com a apresentação do
programa diário, seguida de uma inaugura-

ção da exposição de Ruben Guimarães e a
abertura do Mercado Criativo.
Seguem-se os workshops de fotografia com
telemóvel e meditação criativa, antes do almoço comunitário.
Durante a tarde vai ter lugar o workshop de
dança e a apresentação do mural artístico
do espaço Martim Fernandes, que irá encerrar o dia.
As inscrições na iniciativa são gratuitas e
estão disponíveis online. ■

Foto DR

Foto DR

André Portelinha, pseudónimo de Manuel
Magalhães de Oliveira, apresentou o seu
mais recente trabalho, no início deste mês.
“Poesias, de Amor e Vida”, assim se intitula
o novo livro de poesia do autor, apresentado no salão nobre da Junta de Freguesia de
Fânzeres.
Perante mais de 50 pessoas, André Portelinha explicou a edição do livro, “35 anos
após a elaboração da maioria das poesias,
produzidas entre os 18 e os 25 anos”.
“A 25ª edição do Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres não teve vencedor
e a sugestão de edição desta coletânea de
poesias surgiu para comemorar as bodas
de prata do Prémio, acabando a Junta por
apreciar a ideia e apoiar a edição de um
livro de um autor da terra”, afirmou o escritor.
A cerimónia de apresentação contou ainda
com uma homenagem ao ex-atleta Paulo
Ferreira, para cuja causa solidária revertem

os direitos de autor da 1ª edição de “Poesias, de Amor e Vida”, tendo sido oferecido
um primeiro exemplar do livro com dedicatória.
Seguiu-se a tradicional sessão de autógrafos e a venda de mais de trinta exemplares
do livro. A sessão contou ainda com as presenças de João Carlos Brito, da editora “Lugar da Palavra”, Carla Ferreira, representante da Câmara Municipal de Gondomar,
Humberto Sousa, representante da União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova, Cidália Santos, da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar, e
Albertino Valadares, da Associação Artística de Gondomar (ARGO). ■
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Câmara de Gondomar inaugurou
Balcão Único na Praça do Cidadão
O Balcão Único do Cidadão e a
Praça do Cidadão foram inauguradas, no dia 10 de abril,
frente à Escola Secundária, em
São Cosme. O espaço concentra todos os serviços da Câmara Municipal de Gondomar.

de Gondomar, após uma dupla inauguração do Balcão Único (BU) na Praça do
Cidadão.
O espaço situado em São Cosme, frente à
Escola Secundária, concentra agora todos
os serviços da autarquia que, até então, estavam dispersos por vários locais.
“Esta Praça será de todos os gondomarenses que queiram usufruir de um serviço de
qualidade e de vanguarda. Corresponde a

Foto PSF

“Queremos que este equipamento sirva para criar uma revolução em prol dos
gondomarenses e uma revolução em São
Cosme, que é o centro do concelho”, disse
Marco Martins, presidente do Município

um investimento de 1,5 milhões de euros
e é dedicado aos funcionários da Câmara
de Gondomar”, salientou Marco Martins,
em discurso.
O investimento corresponde à melhoria

do acesso às Tecnologias de Informação e
Comunicação e contou com apoio financeiro do programa Norte 2020 da União
Europeia, no valor de 418.757 euros.
O BU dispõe de nove balcões de atendimento e um posto de tesouraria num
espaço moderno e atrativo. Nesta infraestrutura municipal passa ainda a ser
possível tratar, por exemplo, de projetos
de urbanismo, pagamentos de taxas ou
licenças, reunir com os técnicos do Gabinete de Apoio ao Emigrante ou da Habitação Social, entre outros serviços que impliquem o contacto direto e indireto entre
o Município e o munícipe.
Os nove postos estão equipados com um
tablet que permite ao cidadão acompanhar toda a instrução dos seus processos,
bem como assinar digitalmente os seus
documentos.
Destaque, ainda, para a disponibilização,
em suporte digital e para consulta, dos
editais, avisos, atas e outros documentos,
sendo também possível o envio destes documentos para o e-mail pessoal do cidadão, se assim o pretender.
“Cumprimos o objetivo de uma gestão
moderna e inovadora, voltada para as necessidades do cidadão. Este processo começou há mais de três anos e, desde então,
temos vindo a uniformizar procedimen-

tos e a melhorar a tecnologia ao dispor dos
munícipes, mas era necessário um novo
espaço”, explicou o edil gondomarense.
A cerimónia inaugural reuniu todo o executivo, vários membros da Assembleia
Municipal, presidentes de Junta de Freguesia e vários representantes de forças
vivas da sociedade gondomarense.
O BU de Gondomar integra a Agenda
Portugal Digital, sendo do ponto de vista tecnológico “o posto de atendimento
municipal mais avançado do País”, evoca
a Câmara de Gondomar em comunicado
enviado à imprensa.
“Balcão Único alia modernidade a mais
proximidade e bem servir”
Aurora Vieira, vereadora do Atendimento
Municipal e Modernização Administrativa, mostra-se satisfeita com o mais recente
serviço da Câmara Municipal de Gondomar, o Balcão Único do Cidadão.
“O Balcão Único alia modernidade a mais
proximidade e bem servir, linha estratégica que fomos procurando ao longo do
exercício deste mandato. Ao promover
melhores condições de trabalho e qualidade de funcionamento estimulamos melhor
condição de atendimento e proporcionamos um atendimento mais personalizado”,
afirma a autarca. ■
Foto PSF

Foto PSF
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Carnes

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

(só ao almoço)

Peixes

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

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

* só aos domingos
c/ encomenda
** c/ encomenda
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Paulo Ferreira junta família e amigos
em jantar solidário

Cerca de 300 pessoas vão marcar presença no Jantar Solidário por Paulo Ferreira,
uma iniciativa organizada por um grupo
de familiares e amigos do ex-atleta do SL
Benfica e atual embaixador da Cidade Europeia do Desporto 2017. O antigo ciclista atravessa um período difícil, estando a
braços com uma doença grave que necessita de cuidados continuados.
“O objetivo é homenagear o Paulo Ferreira, que é um exemplo de pessoa. Ele tem
dito que irá vencer esta batalha por todos
nós. Acreditamos nisso, mas é para o bom

Foto PSF

Um grupo de amigos de Paulo
Ferreira vai promover, no dia
21 de abril, um jantar solidário
em homenagem ao ex-ciclista
gondomarense, na Quinta da
Azenha de Baixo.

dele que o Paulo irá vencer e queremos
demonstrar-lhe que estamos aqui para o
apoiar”, afirma Carlos Castro, promotor
do evento e primo do ex-ciclista.
A adesão ao Jantar Solidário superou as
expectativas da organização, tendo as vagas sido rapidamente preenchidas após a
divulgação do evento.
“Sabemos que muitas pessoas gostariam
de esta presentes mas não conseguirão

visitar-nos. Isso poderá levar à realização
de outras iniciativas deste género”, realça
Cristina Meireles.
Por sua vez, Aurora Marques, amiga de
Paulo Ferreira, salienta a importância da
iniciativa que servirá para “transmitir o
carinho dos verdadeiros amigos, daqueles
que são mais próximos do Paulo Ferreira”.
O antigo ciclista confessa-se “emocionado” pela homenagem e mostra-se orgu-

lhoso “por saber que será realizada uma
nova iniciativa” em seu redor. “O apoio
financeiro é muito importante para os tratamentos que estou a realizar, mas o apoio
humano tem sido fundamental para me
ajudar a travar esta luta”, confessou Paulo
Ferreira ao nosso jornal.
Recorde-se que em outubro do ano passado Paulo Ferreira juntou mais de 3000
pessoas no Multiusos de Gondomar. ■
Município inaugura Rotunda
Ciclista Paulo Ferreira
No dia 20 de abril, pelas 18h, a Câmara Municipal de Gondomar inaugurará a Rotunda Ciclista Paulo Ferreira,
em Valbom. A designação toponímica
será atribuída à rotunda sita na confluência da Rua dos Carregais e Rua
Comendador Rui Nabeiro.

PUB
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União das Freguesias de Gondomar, Valbom
e Jovim inaugurou exposição de pintura
de artistas consagrados

A União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim inaugurou, no
dia 4 de abril, a exposição
“Arte | Humanismo | Sentido
Social”, na Universidade Sénior de Gondomar.

de 60 obras.
“A arte deveria revestir-se de humanismo e
deveria ter sempre um sentido social”, começou por referir Estela Alves, acrescentando
que “a arte tem quase sempre uma leitura
poética”. Na sua intervenção, a responsável
pela mostra recordou memórias da infância
vivida em Gondomar e da família, que está
na base da criação da Galeria Pedra D’Água
– Espaço de Arte.

A Associação Animais da
Quinta (AAQ) organizou, a
8 de abril, o evento “Caça ao
Osso”. O evento de Páscoa da
coletividade gondomarense
teve lugar no Monte Crasto.

Município inaugurou
primeira área de serviço
para autocaravanas
A Câmara Municipal de Gondomar inaugurou, no dia 25
de março, a primeira área de
serviço para autocaravanas
no concelho. O espaço destinado aos autocaravanistas situa-se junto à estação de metro
da Venda Nova, em Rio Tinto.

Foto PSF

Gondomar passou a dispor da primeira
área de serviço para autocaravanistas no
final do mês passado. O equipamento, que
é simultaneamente a infraestrutura deste
género mais perto da cidade do Porto, está
localizado junto à estação de metro da Venda Nova, em Rio Tinto.
A área de serviço está preparada para as
operações básicas de manutenção do equipamento, de acordo com o Município de
Gondomar, “corresponde a uma velha aspiração de vários amantes desta modalidade
turística itinerante”.
A cerimónia inaugural contou com a presença de 30 autocaravanistas que, pela manhã, ficaram a conhecer Gondomar, através
da Rota da Filigrana.
“Fica concretizado mais um objetivo”
Em entrevista ao Vivacidade, Carlos Brás,

vereador do Turismo da Câmara Municipal
de Gondomar, reconhece a importância do
equipamento para a divulgação turística do
concelho. “Fica concretizado mais um objetivo de criar condições para a aposta do
turismo em Gondomar. É um equipamento
simples que permite fazer a manutenção e
higiene das autocaravanas. Além disso, não
representou um grande investimento do
Município”, garantiu o autarca,
De acordo com o vereador da Câmara de
Gondomar, está prevista a construção de
dois novos espaços para os autocaravanistas. ■
Foto DR

Mais de 30 participantes participaram na iniciativa “Caça ao Osso”. O evento organizado
pela AAQ contou também com a presença
de diversas Associações de Proteção Animal
e apoiantes da causa animal numa feira solidária permanente, ao longo do dia.
A iniciativa visou promover o trabalho em
equipa de donos e animais que partiram à
descoberta dos ossos escondidos pelo Monte
Crasto. Uma vez colecionados todos os ossos
a equipa que os entregasse em primeiro lugar
sairia vencedora.

“Fazemos um balanço muito positivo da 1ª
e 2ª edição da ‘Caça ao Osso’. Conseguimos
envolver os donos e os animais que em cooperação realizaram um peddy-paper. No final
todos tiveram direito a um prémio”, explica
Iryna Lehka, da AAQ.
Segundo a responsável pela organização do
evento, a “Caça ao Osso” será para repetir no
próximo ano. “Tivemos mais de 30 participantes nestas primeiras edições e registamos
com agrado a crescente adesão dos gondomarenses aos nossos eventos”, conclui Iryna
Lehka.
A AAQ foi fundada em 2005, está sediada em
Gondomar e tem como foco a causa animal.
A associação recolhe animais (essencialmente cães) em situações precárias, sempre com
vista ao encaminhamento para adoção.
Refira-se que a “Caça ao Osso” contou com o
apoio da Câmara Municipal de Gondomar e
da Confraria de Santo Isidoro e Nossa Senhora da Lapa. ■

Foto PSF

“Caça ao Osso” teve mais
de 30 participantes

A inauguração ficou marcada pelas presenças do ceramista Luís Colares e da pintora
Dulce Barata Feyo.
A mostra estará patente até ao dia 23 de abril,
sendo possível visitar a exposição de segunda a sexta-feira das 10h às 19h e aos sábados
e domingos das 14h30 às 18h. A entrada é
gratuita e o valor arrecadado na venda das
obras expostas reverte a favor do Gabinete
de Ação Social da União das Freguesias. ■

Foto PSF

Foto PSF

Obras de Paula Rego, Vieira da Silva, Cargaleiro, Júlio Resende, Fernando Lanhas,
Nadir Afonso, Júlio Pomar e Graça Morais
estão em exposição na Universidade Sénior
de Gondomar.
A mostra foi inaugurada no dia 4 de abril,
pela União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim, em parceria
com a responsável pela galeria Estela Alves.
No total, estão expostas naquele espaço mais

Por sua vez, José António Macedo, presidente da União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim, salientou o
facto de Gondomar “acolher no mesmo espaço obras de tanto relevo e de grandes artistas da pintura nacional”. O autarca acrescentou também que a parceria realizada “vai
no seguimento da política de valorização da
cultura e das artes que a União tem vindo a
desenvolver”.
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Ei! Marionetas 2017 vai realizar-se
entre 18 e 21 de maio

O encontro nacional da arte da marioneta
está de regresso a Gondomar. A 3ª edição
do Ei! vai trazer ao concelho companhias
de Portugal, Inglaterra, França, Brasil, Alemanha e Grécia em mais de duas dezenas
de propostas culturais.
“Esta edição vai cumprir um dos nossos
objetivos iniciais: alargar a iniciativa a outras freguesias do concelho. Este ano vamos

Foto DR

A 3ª edição do Encontro Internacional de Marionetas (Ei!
Marionetas) vai trazer, entre
18 e 21 de maio, propostas culturais nacionais e internacionais a Gondomar. O evento é
organizado pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora com
o apoio da Câmara de Gondomar.

estar na União das Freguesias de Melres e
Medas, território que tem uma excelente
sala de espetáculos”, afirma Clara Ribeiro,
promotora do evento. A descentralização
do Ei! vai chegar também à freguesia de Rio
Tinto, na Escola Secundária da freguesia.
Outra das novidades da 3ª edição é o reforço internacional do cartaz, que contará
com um maior número de companhias internacionais face às edições anteriores.
O Ei! Marionetas 2017 é organizado pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora com o apoio

da Câmara Municipal de Gondomar e financiamento do Governo de Portugal [ver caixa].
“O Ei! Marionetas vai continuar a merecer toda a atenção do Município”
Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura da
Câmara de Gondomar, “não é alheio” ao
sucesso desta iniciativa. De acordo com o
autarca, “o Ei! Marionetas vai continuar a
merecer toda a atenção por parte do Município”. ■
DGArtes apoia Ei! Marionetas
2017
O Ministério da Cultura, por intermédio da Direção-Geral das Artes
(DGArtes), atribuiu um apoio à 3ª
edição do Ei! Marionetas através do
programa de apoio pontual à programação das artes.
O evento mereceu um dos seis apoios
atribuídos, entre 60 candidaturas nacionais, no montante de 20 mil euros.

Cultura

Destaques programação Ei!
Marionetas 2017
18 de maio:
21h30 - “A Lenda do Rio Douro”, pelo Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas
à Beira Douro, no Auditório Municipal de
Gondomar
19 de maio:
21h30 - “Diário Malassombrado”, pela Companhia Mevitevendo [Brasil], no Auditório
da Banda de Música de Melres
21h30 – “Clowns Houses”, pela Merlin Puppet Theater [Alemanha/Grécia], no Auditório Municipal de Gondomar
20 de maio:
21h30 – “Les Irréels”, pela Compagnie Créature [França], nos jardins da Biblioteca Municipal de Gondomar
21 de maio:
17h - “O Gigante”, pelo Teatro do Montemuro e The Fetch Theatre [Portugal/Inglaterra], no Auditório Municipal de Gondomar

Festival de Teatro Amador Rancho Folclórico
de Valbom decorre
de Zebreiros comemora
até 29 de abril
58.º aniversário
O 33.º Festival de Teatro
Amador de Valbom (FETAV),
iniciativa organizada pela
Escola Dramática e Musical
Valboense, teve início a 1 de
abril e prolonga-se até ao final
deste mês. Os espetáculos têm
entrada gratuita.

O Rancho Folclórico de Zebreiros vai comemorar o 58.º
aniversário de 19 a 21 de
maio, com um conjunto de
iniciativas realizadas no anfiteatro junto à sede da coletividade.
No dia 19 de maio têm início as comemorações do 58.º aniversário do Rancho Folclórico de Zebreiros, coletividade etnográfica sediada na Foz do Sousa. A salva de
58 morteiros e a tradicional sessão solene
irão marcar o primeiro dia das festividades.

Para o dia 20 de maio está reservada a Festa do Folclore, iniciativa agendada para
as 21h30, que contará com as atuações do
Rancho Folclórico de Zebreiros, do Grupo
Típico de Cadima e do Grupo Etnográfico
de Danças e Cantares da Nazaré.
O último dia das comemorações, 21 de
maio, ficará reservado para o 8.º Sarau de
Dança, com início marcado para as 15h30.
Refira-se ainda que a iniciativa conta com
o apoio da Câmara Municipal de Gondomar, da Junta de Freguesia de Foz do
Sousa, entre outras entidades privadas de
Gondomar.
Todas as iniciativas inseridas no 58.º aniversário do Rancho Folclórico de Zebreiros vão realizar-se no anfiteatro-jardim
junto à sede da coletividade. ■

Foto DR

Foto DR

O cartaz da 33ª edição do FETAV é composto por cinco espetáculos teatrais. “O
Cavaleiro da Triste Figura”, encenado por
Manuel Ramos Costa e pela A Contacto
– Companhia de Teatro Água Corrente de
Ovar, inaugurou o encontro a 1 de abril, na

Sala Gil Vicente da Escola Dramática e Musical Valboense.
Também a revista à portuguesa “Dramático de Rio Tinto em Revista”, pelo Grupo
Dramático e Beneficente de Rio Tinto, (8
de abril) e o “El-rei Seleuco”, pela Juventude Unida de Mosteiró – JUM (15 de abril),
já passaram pelo palco da instituição valboense.
Os próximos espetáculos serão “A viúva
porém honesta”, do Grupo Teatral Freamudense (22 de abril) e “Quadro”, peça interpretada pelo grupo TEIA – Tondela - Teatro Experimental Intervenção Alvarim (29
de abril), que encerrará o 33ª FETAV.
A iniciativa é organizada pela Escola Dramática e Musical Valboense e conta com o
apoio da Câmara Municipal de Gondomar.
Todos os espetáculos têm entrada livre. ■
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Leonor Rolla:
«Ainda não tive a oportunidade de ter um trabalho
profissional em Gondomar, mas claro que gostava muito.
É a minha cidade e sempre fui bastante ligada a casa»
Leonor Rolla, 25 anos, atriz
gondomarense, desde cedo
percebeu quão sábias foram as
palavras de Confúcio. "Escolhe um trabalho de que gostes
e não terás que trabalhar nem
um dia na tua vida." Assim fez
Leonor e agora vai continuando, de palco em palco, com o
seu talento para a representação sempre bem presente.
Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a paixão pelo teatro e pela
dança?
Vem de muito pequenina. Em criança tinha demasiada energia e estava sempre a
fazer espetáculos para os meus pais e para
toda a gente. Quando tive a experiência
dos espetáculos de ballet, a partir dos
4 anos, fiquei apaixonada pelo palco.
Esses momentos tornaram-se os
mais felizes da minha vida, até
aos dias de hoje. Aos 7 anos,
a minha professora de canto,
Maria Manuel Monteiro,
levou-me até à final do
concurso televisivo infantil "Os Principais"
e isso trouxe-me
também a paixão
pela
perfor-

mance em frente ao ecrã.
Relativamente à tua formação específica,
tiveste que passar por várias etapas?
Sim, comecei com o ballet desde os 4 anos,
bem como o canto e o piano. No
secundário juntei o teatro a tudo isto. Estudei as três componentes do teatro musical
em separado. Em 2009, fui fazer um curso
de verão e no final atribuíram-me o "Class
Prize" de melhor aluna do curso, aumentando a minha esperança. Em setembro
desse ano, decidi candidatar-me à Licenciatura de Teatro Musical na Universidade
em Londres.
Já no terceiro ano escolhíamos para que
companhia íamos: de ballet, de contemporâneo, de jazz ou de teatro musical (a que
eu escolhi). Tínhamos todas as semanas coreógrafos/encenadores a dar-nos workshops
dos musicais do WestEnd em que trabalhavam. No final do curso, assinei com a agência Jaffrey Management. Em 2014, voltei
para Portugal e fiz a pós-graduação em estudos músico-teatrais
na ESMAE,
durante a
qual fiz
vários

espetáculos, incluindo a "Ópera dos 3 Vinténs". Em 2015, fiz também o mestrado em
canto, enquanto dei sapateado no ensino articulado em São João da Madeira. No verão
de 2016, decidi fazer um curso intensivo de
"Camera Acting for TV and Film", na American Academiy of Dramatic Arts, que marcou o novo rumo do meu percurso.
Qual o professor que mais te marcou durante a tua longa caminhada?
Inicialmente, a minha professora de dança
moderna na Escola de Dança de Ermesinde, Joana Pinto, foi quem me deu o empurrão para ir estudar para Londres, onde
ela também tinha estudado. Entretanto,
durante a licenciatura em Londres, as minhas professoras de Drama, Jane Atkinson
e Clare Calder, diziam-me constantemente que eu devia apostar em televisão, o
que, de certa forma, influenciou o percurso que agora estou a tomar - incluindo a
minha decisão de ir fazer o curso a Los
Angeles. Tenho também de mencionar o
diretor da companhia de TM do 3.º ano
da licenciatura, Matthew Shaw, que preparou a turma como se já fosse profissional,
dando a oportunidade de trabalhar com
pessoas da área e habituando-nos a nunca
dar menos do que o máximo.
Como te sentiste ao trabalhar com pessoas como o realizador Scott Reiniger e
Dan Shane, o diretor de casting da série
"Casos Arquivados"?
Foi fantástico! O curso em Los Angeles foi
das melhores experiências da minha vida.
Os três professores deram-me um feedback
fantástico, motivando-me a seguir com a
carreira de representação para o ecrã. O
Scott até me escreveu uma carta de recomendação. Com ele pude experienciar o
verdadeiro trabalho em estúdio, como se
estivesse mesmo nas gravações de uma
série. Com o Dan, treinei "Audition Technique" e ele é uma pessoa implacável, diz
exatamente aquilo que um júri pensaria da
nossa prestação.
E com Ivar Brogger, ator da “Anatomia
de Grey”, o que aprendeste?
Com o Ivar Brogger pude esclarecer
todas as dúvidas sobre trabalhar em séries e filmes
em Los Angeles,
desde o momento em que se é
selecionado até
ao trabalho "on
set", algo que

não é mesmo nada fácil.
Já tiveste formação ou algum trabalho no
concelho de Gondomar?
As minhas primeiras experiências em todas
as áreas foram em Gondomar. Em dança foi
no Externato de Santa Margarida, em canto
foi na Escola de Música Pausa e em teatro
foi no grupo de teatro da Escola Secundária
de Gondomar, que, atualmente, se transformou nos In Skéne. Ainda não tive a oportunidade de ter um trabalho profissional
no concelho de Gondomar, mas claro que
gostava muito. Trata-se da minha cidade e
sempre fui bastante ligada à minha casa.
Atualmente, o que estás a fazer dentro
desta área?
Tive a excelente notícia de que a “Bela e o
Monstro” ia entrar em digressão em 2017 e
pediram-me para aprender um novo papel,
a irmã maléfica da Bela, o que foi um desafio, porque tive apenas uns dias para decorar o papel e apenas dois ensaios antes da
digressão. Já fomos a Anadia e às Caldas da
Rainha e em junho vamos a Faro e Setúbal.
Estamos ainda à espera da confirmação para
mais locais, quem sabe até Gondomar. Neste elenco houve pequenas alterações e agora
trabalho com os atores Carla Salgueiro, Elsa
Galvão e Kapinha, entre outros. Entretanto,
em Lisboa, fui selecionada para dobrar uma
série infantil, mas ainda não estou autorizada a dizer qual é. Vai passar na Netflix.
A nível de futuro, o que auguras para a
tua carreira nos próximos anos?
É difícil prever o futuro nesta carreira. Prevejo muita luta, incluindo a capacidade de
lidar com rejeições que estão sempre presentes na vida de um ator, e uma inevitável
instabilidade - porque tanto se tem um trabalho fantástico durante três meses, como
depois se pode passar outros três sem que
apareçam audições. Daí ser muito bom ter
os cursos de professora de moderno e sapateado, para poder trabalhar noutras áreas
um pouco mais estáveis.
Mas o que é que verdadeiramente desejas?
Desejo continuar a fazer musicais, visto
que conjugar o teatro, o canto e a dança é o
que mais me faz sentir preenchida. Pretendo também fazer trabalhos para televisão e
para o grande ecrã. Tenho a sorte da minha
agência estar a conseguir arranjar-me algumas audições nesta área e continuar a ter
trabalhos de dobragem, até porque foi uma
nova área pela qual me apaixonei. ■
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Daniel Vieira: “Vamos disputar a presidência
da Câmara Municipal de Gondomar”
Daniel Vieira, 31 anos, será o
candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à
Câmara Municipal de Gondomar. O atual presidente
da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
diz-se “em condições de assumir a candidatura à Câmara
de Gondomar”, após 12 anos
de experiência autárquica.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Quais as principais motivações desta candidatura? O que levou a CDU à escolha de
Daniel Vieira como candidato à Câmara
Municipal de Gondomar?
Existe uma conjugação de três fatores que
levaram ao avanço desta candidatura: uma
vontade de um coletivo [CDU] que deposita confiança em mim e considera que estou
em condições de assumir esta candidatura;
a minha disponibilidade pessoal, após 12
anos em funções na Junta de Freguesia de
São Pedro da Cova e na União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, com
a respetiva experiência que acumulei nessas funções; a percepção que largos setores
da população do concelho acreditam nesta
alternativa à atual gestão do Município de
Gondomar.
Qual será o objetivo da CDU nas Autárquicas 2017?
Vamos disputar a presidência da Câmara
Municipal de Gondomar. Estão reunidas as
condições para que isso aconteça, quer pelo
exercício da atual governação do Município quer pelo descontentamento que temos
vindo a registar.
Isto leva-nos a crer que a CDU poderá, pela
primeira vez, conquistar um Município no
norte do país.
Em 2013, a CDU regressou à vereação
da Câmara de Gondomar. A ambição de disputar a presidência surge
na continuidade do resultado anterior?
Exatamente. Lembro que, no distrito do Porto, Gondomar foi o
concelho em que a CDU elegeu
o maior número de mandatos. Nesse sentido, existe um
caminho trilhado e com a
experiência que temos na
vereação, no executivo da
União das Freguesias de

Gondomar, Valbom e Jovim e na União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
acreditamos que a CDU tem a força necessária para garantir melhorias para Gondomar.
Tais como?
Garantir que Gondomar não continuará a
estar na cauda da Área Metropolitana do
Porto (AMP), por exemplo. Sempre que
se discutem projetos fundamentais para a
AMP o concelho de Gondomar tem sido
preterido. Foi o caso recente da discussão
do alargamento da rede do Metro do Porto.
Uma vez mais, Porto e Gaia saíram beneficiados com a expansão da rede nos seus territórios. Em Gondomar, a expansão voltou
a ser adiada.
Existem também áreas do concelho sem
rede de saneamento totalmente concluída e
a gestão socialista esqueceu completamente
esta matéria. Não esquecemos, por exemplo,
a falta de condições para a instalação de unidades industriais em Gondomar. Perdemos
uma oportunidade única com a revisão do
Plano Diretor Municipal.
Além disso, Gondomar tem potencialidades
naturais únicas e pouco se avançou no processo do Parque das Serras do Porto. Também a ampliação da zona Polis, junto ao rio
Douro, ficou parada, entre outros aspetos
que queremos solucionar.
Na sua opinião, este foi um mandato de
oportunidades perdidas?
Julgo que se poderia ter feito melhor. Vamos
procurar transmitir propostas e projetos,
porque não nos queremos centrar apenas
na crítica. Não contém connosco para
justificar os erros do presente com a ação
do passado.
Este executivo
seguiu
esse
rumo durante
todo o mandato e foi culpando sistematicamente a

gestão de Valentim Loureiro. Isso não faremos.
Nas últimas eleições [2013], esta maioria
teve um resultado que não esperava e elegeu
vereadores que não contavam ser eleitos,
porque houve uma candidatura [Fernando Paulo] que foi impedida de disputar o
ato eleitoral. Durante este mandato, a atual
maioria não soube fazer “pontes” com o eleitorado que não queria uma gestão socialista.
Nesse sentido, sentimos o apoio de muitos
que estão disponíveis para desta vez votar
na CDU.
O que podem esperar os gondomarenses
do período de campanha eleitoral?
Podem esperar uma campanha feita pela
positiva, inclusiva e que procure o contacto
com as forças vivas desta terra. Queremos
centrar a nossa ação nas propostas e nos
projetos, além de afirmar o que de melhor
temos em Gondomar: ourivesaria, tradições
mineiras, o nabo, as nozes, o sável e a lampreia, os valboeiros, os rios, as serras, entre
outros elementos que têm que ser afirmados
a nível regional e até nacional.
Neste mandato, a atual maioria esteve essencialmente preocupada em apagar uma imagem do passado e perdeu demasiado tempo
nesse processo. Isso não é algo que se decrete, conquista-se.
Este executivo preocupa-se exageradamente
com a publicidade em vez de procurar a solução para os reais problemas do concelho.
Caso a CDU vença as eleições, qual será
a primeira grande medida que procurará
implementar?
A primeira grande medida será o diálogo
com os trabalhadores do Município, que são
parte fundamental do desenvolvimento
deste concelho. Os trabalhadores têm que
se sentir motivados e devem ser parte do
projeto que temos para o nosso concelho.
A Câmara de Gondomar é o maior empregador do concelho, por isso é necessário encarar os trabalhadores como um
grande capital que o Município dispõe e
muitas vezes esta Câmara geriu a sua atividade em confronto com os seus
trabalhadores.
Esta
será a nossa
primeira
preocupação.

Caso a CDU não vença as eleições e seja
eleito vereador do Município de Gondomar, irá exercer o cargo?
O que quero garantir às pessoas é que
estou em Gondomar a tempo inteiro. E
estou em Gondomar para ser presidente
da Câmara Municipal. Além disso, quero
garantir que serei exatamente o mesmo
no dia 2 de outubro, após as eleições. Vou
manter a minha disponibilidade e motivação para a política. Quero servir e não servir-me da política. E se tiver que ser, pois
que seja agora.
Há um sucessor natural ao seu cargo na
União das Freguesias?
Procuramos sempre valorizar o trabalho
coletivo deste executivo. Há uma marca da
CDU na gestão de ambas as freguesias e a
população irá certamente valorizar isso nas
próximas eleições. A CDU ainda não tornou público o nome do próximo candidato
à União de Freguesias e será o partido a fazer esse anúncio, mas a candidatura deverá
assentar sobretudo numa boa equipa e num
bom projeto.
Pessoalmente, julgo que 12 anos é tempo
suficiente para agora poder abraçar outro
projeto. Apesar disso, tudo farei para que a
CDU continue a desenvolver o seu projeto
em Fânzeres/São Pedro da Cova.
Também posso assegurar que caso seja eleito presidente da Câmara de Gondomar irei
procurar a reversão do processo de agregação destas freguesias. ■
Última hora:
Candidato apresentou-se
aos gondomarenses

A apresentação pública do candidato Daniel Vieira à presidência da Câmara Municipal de Gondomar realizou-se no dia 19
de abril, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Gondomar (ACIG),
que esteve completamente lotado. O candidato começou por saudar os presentes, comunistas e afetos a outros partidos, que se
quiseram associar à apresentação pública
da CDU. Daniel Vieira criticou a ação do
executivo socialista nos dossiês do Metro
do Porto, PDM, Polis e saneamento básico
no concelho. "Deposito nos gondomarenses a possibilidade de termos um Município melhor", concluiu o candidato.
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Gondomar quer proteger arte da filigrana

Estará a arte gondomarense em vias de extinção ou no rumo certo para enfrentar os novos desafios do setor da ourivesaria?
a ser tomadas pelo Município.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Com uma história secular ligada à
arte do ouro, Gondomar é, por excelência, o berço da ourivesaria portuguesa. A consagração reside no saber
herdado de geração em geração que,
ano após ano, se materializa em peças
de delicada beleza e sofisticação.
Nas mãos de cada artesão estão escritas as linhas de sabedoria, experiência e mestria. Um património cultural
e humano que torna cada peça única
e autêntica.
A origem histórica desta relação umbilical entre Gondomar e a ourivesaria tem ressonâncias históricas impressas na exploração das minas de
ouro espalhadas nas serras de Pias e
Banjas, tendo os fenícios introduzido
as técnicas artesanais da filigrana na
Península Ibérica, durante o século
VIII A.C..
A partir da segunda metade do século
XVIII, Gondomar começa a assumirse como um dos núcleos mais importantes e prolíferos da ourivesaria portuguesa.
A filigrana – obra de ourivesaria formada de fios de ouro ou prata delicadamente entrelaçados e soldados
– tem, contudo, um lugar especial na
memória do concelho. Ainda hoje,
a produção artesanal é praticada em
oficinas de pequena escala, de cariz
familiar.
Nos últimos anos, os artigos, produzidos em ouro ou prata, e os filigraneiros têm sofrido com a constante
necessidade de modernização que

> António Cardodo, filigraneiro de Jovim

tem vindo a transformar os processos
e técnicas de trabalho.
Mas estará a produção artesanal
ameaçada pela industrialização?
“A filigrana industrializada - vulgarmente conhecida por ‘filigrana injetada’ – veio prejudicar aqueles que
conhecem verdadeiramente a arte de
entrelaçar os fios”, começa por dizer
António Cardoso, 59 anos.
Para o filigraneiro, que aprendeu a
arte com apenas 7 anos, o futuro da
filigrana poderá estar ameaçado pelos “processos industrializados” que
têm “ameaçado os verdadeiros fabricantes”.
Ao nosso jornal, o ourives natural de
Jovim recorda o “papel essencial” das
‘enchedeiras’, mulheres responsáveis
pelo preenchimento das peças, que
considera “estar em vias de extinção”.
“As ‘enchedeiras’ são um fenómeno
tipicamente gondomarense e ainda
hoje realizam grande parte do trabalho nas suas casas. Além disso, há
cada vez menos mulheres a cumprir
essa tarefa e esse conhecimento não
tem passado de geração em geração.
Sem as ‘enchedeiras’ o trabalho teria
que ficar todo para o ourives e isso
seria insuportável”, afirma António
Cardoso.
Desta forma, na opinião do ourives,
a escassez da aposta na formação de
filigraneiros - protagonizada pelo
CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria
e Relojoaria – e os preços praticados
pelas contrastaria e Imprensa Nacio-

nal – Casa da Moeda são os principais
entraves ao crescimento da filigrana.
Luís Fernando, 61 anos, está de acordo com o colega de profissão. “A falta
de ‘enchedeiras’ está a tornar-se preocupante e resulta da fraca aposta na
formação destas profissionais, que
carregam o segredo desta arte”.
A ligação à filigrana surgiu aos oito
anos de idade e a aprendizagem veio
com a prática, “sempre na procura da
inovação”. “Esta é uma arte que demora anos a aprender e é nas oficinas de
pequena dimensão que se aprimora
a técnica do entrelaçamento de fios,
em ouro ou em prata”, diz o ourives
da freguesia de Valbom.
O artífice lamenta o “encerramento de diversas oficinas e a perda de
qualidade na produção dos artigos”,
tendo, segundo Luís Fernando, a crise financeira afetado “sobretudo os
produtores”. Há, contudo, segundo o
ourives uma “luz ao fundo do túnel”
registada pela “maior procura das peças de filigrana”.
Ao Vivacidade, Luís Fernando admite
que “não abdica do processo artesanal”, que intitula de “verdadeira filigrana” em detrimento da “filigrana
injetada por máquinas”.
Joaquim Sousa, 90 anos, proprietário da empresa J Monteiro de Sousa
& Filhos, Lda, aprendeu a arte com o
pai e trabalha desde os 10 anos com
filigrana. Reconhece que “antigamente os trabalhos eram todos manuais”,
mas vê com bons olhos a entrada das
máquinas neste setor, medida já im-

> As 'enchedeiras' são um elemento essencial de

plementada na sua oficina.
“Sou do tempo em que fazíamos sapatos à mão, mas sei que hoje em dia
as máquinas são capazes de produzir milhões de pares de sapatos por
dia. A filigrana também teve que se
adaptar às exigências do mercado”,
comenta Joaquim Sousa.
O ourives revela que tem “dificuldades em fazer a distinção entre
uma peça artesanal e uma peça industrial” e aponta o “grande investimento” como um entrave colocado a
alguns colegas de profissão.
“Esta cada produz centenas de peças
por dia e tem cerca de 30 funcionários. Se não tivéssemos processos industrializados não conseguiríamos

> Luís Fernando lida com a filigrana desde os 8 anos
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a

? O Vivacidade procurou descobrir a origem desta arte tradicional gondomarense, os seus produtores e as medidas que estão

esta técnica

satisfazer o número de encomendas
que temos”, refere o filigraneiro.
Para Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo, a tradição da filigrana é
“o expoente máximo de Gondomar,
aquele que torna único o concelho”.
O autarca tem, no exercício do seu
cargo, procurado “inverter a tendência do desaparecimento desta arte”
em Gondomar através de diversas
medidas, desde 2013. “Percebemos
que o desenvolvimento económico
dos territórios deve ser feito graças
aos seus recursos endógenos, ou seja,
às suas potencialidades inerentes. Em
Gondomar, o que nos identifica é a filigrana”, diz Carlos Brás.

O responsável político não esquece as
ameaças que o setor enfrenta – filigrana industrial, produção em massa
e elevada faixa etária dos filigraneiros -, no entanto, assegura, quer “dar
projeção mediática, nacional e internacional, à filigrana” para atrair as
gerações mais novas.
“Nesta arte, nenhuma das peças é
igual à anterior porque este é um
trabalho assumidamente artesanal.
O Município acredita que a filigrana
tem espaço no mercado de luxo e, por
isso, temos desafiado os nossos ourives a produzir com qualidade”, conclui o autarca.

a definição de filigrana, tendo sido
este, um momento essencial no âmbito da certificação da marca “Filigrana
de Portugal”. A “Filigrana de Portugal”, marca registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, será
propriedade de ambos os municípios.
O caderno de especificações apresentado em Braga define as normas e
trâmites a que a arte terá de obedecer, para ostentar o título “Filigrana
de Portugal” e irá permitir uma utilização mais fidedigna e segura da filigrana nas mais variadas peças, desde
a joalharia ao vestuário, à decoração
e aos mais diversos artigos originais.

Certificação poderá garantir futuro
da arte
O processo de certificação da filigrana, que alia os municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso – principais
produtores -, está em marcha.
Ao Vivacidade, Carlos Brás aponta
o processo de certificação como um
“passo decisivo” para os filigraneiros
gondomarenses. “O caderno de especificações será muito minucioso e irá
determinar a espessura, as especificações técnicas do fio, a área visível das
peças, designações, tipos de preenchimento, tipos de armaduras, entre
outros elementos dos artigos produzidos”, revela o autarca.
Neste contexto, a entrada em vigor da
certificação da filigrana dará origem
à marca “Filigrana de Portugal”, que
marcará a etiqueta das peças artesanais.

Certificação divide ourives
Questionado sobre o processo de certificação da filigrana, António Cardoso não hesita em aplaudir a medida.
Para o filigraneiro, “a certificação
vem separar a filigrana tradicional da
filigrana industrializada” e vai servir
para “proteger a tradição desta arte”.
Luís Fernando também partilha a
satisfação com este processo intermunicipal, que considera “diferenciador”. “A certificação será a salvaguarda que tanto ambicionávamos”, refere
o ourives.
Contudo, para Joaquim Sousa “os
tempos são outros” e a filigrana “não
pode estar exclusivamente veiculada
à produção artesanal”. ■

> Joaquim Sousa está ligado à ouriversaria desde os 10 anos

> Carlos Brás, vereador da CM Gondomar

“Provavelmente as pessoas não têm
ideia da importância desta medida,
mas daqui a uns anos terão. Depois
de concluído este processo passará a
existir apenas um tipo de filigrana em
Portugal”, resume Carlos Brás.
Caderno de especificações foi apresentado em Braga
A Adere-Minho – Associação para
o Desenvolvimento Regional do Minho, em Braga, foi anfitriã do evento
que juntou, no dia 8 de abril, os filigraneiros dos concelhos de Gondomar e Póvoa de Lanhoso.
A iniciativa teve como objetivo a
apresentação da versão final do caderno de especificações que unificará

A filigrana e a ourivesaria
em Gondomar
Filigrana, do latim filiumm e granuum,
consiste na arte de trabalhar com o fio. O
nome, que significa literalmente “fio de
grão”, deriva do efeito visual gerado pelo
entrelaçamento dos fios utilizados na filigrana.
A indústria artesanal é praticada em oficinas de pequena escala onde os artesãos
produzem artigos em ouro e prata, utilizando técnicas passadas de geração em
geração. As oficinas artesanais são na sua
maioria de escala familiar.
A ourivesaria em Gondomar regista cerca de 60% da produção nacional, sendo a
principal atividade económica do concelho.
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Albergue de Proteção Animal vence
Orçamento Participativo 2017

A Associação Animais da Quinta (AAQ)
venceu o Orçamento Participativo 2017,
iniciativa do Município de Gondomar,
com a proposta de criação de um Albergue de Proteção Animal, que arrecadou o
maior número de votos dos gondomarenses.
Com esta proposta, a AAQ procura “recolher e entregar animais para adoção,
apoiar e promover as adoções através
do seu acompanhamento e da formação
visando a consciencialização social de
acompanhamento de direitos dos animais
e prevenção de maus-tratos e abandono”,
aponta o comunicado da AAQ.
Em entrevista ao nosso jornal, Lurdes Del-

gado, presidente da AAQ, mostra-se satisfeita com a vitória no OP 2017 que “permitirá ao Município de Gondomar tomar
medidas para dar resposta ao fim dos canis de abate”. “Queremos que este albergue
seja uma mais-valia para todos os gondomarenses. O espaço deverá ter capacidade
para receber 150 animais, mas o objetivo
passa pela promoção das adoções e esterilizações”, afirma a responsável pela AAQ.
O Albergue de Proteção Animal deverá ter
ainda um espaço de clínica, um crematório e um centro de atividades e workshops
para a divulgação contra o abandono dos
animais.
A proposta vencedora do OP 2017 deverá
ser concluída até ao final deste ano. O Município disponibiliza 150 mil euros para a
concretização do albergue.
“Todas as propostas constituem uma
mais-valia”
Ao Vivacidade, Aurora Vieira, vereadora
da Cidadania e Participação da Câmara de
Gondomar, congratula-se com as propostas apresentadas pelos munícipes na presente edição do OP. “Todas as propostas
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A proposta de criação de um
Albergue de Proteção Animal,
lançada pela Associação Animais da Quinta, recolheu 731
votos, tendo sido vencedora
do Orçamento Participativo
2017.

> Iryna Lehka e Lurdes Delgado, da AAQ

constituem uma mais-valia, pois dão-nos
uma visão de interesses de munícipes que
vamos incorporando no processo de decisão e definição de projetos”, afirmou a
autarca.
“A mais-valia do projeto é a participação,
recolha de ideias e implementação das
mesmas”, conclui Aurora Vieira.
OP 2017 atingiu votação recorde
Segundo o Município de Gondomar, o
nível de participação no OP 2017 “subiu

exponencialmente”, por comparação com
o anterior OP. “Menos propostas apresentadas (de 14 passou para 33), mais utilizadores registados (de 2069 passou para
4821) na plataforma e um total de votantes online recorde: 2827 (1465 no anterior
OP)”, salienta a Câmara de Gondomar no
comunicado enviado à imprensa.
As propostas “Escuteirar Educar para a
Vida” (728 votos) e “Cobertura do Passadiço” (296 votos) ficaram em 2.º e 3.º lugar, respetivamente. ■
PUB
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Rui Nóvoa: “A entrada do BE na vereação
será muito positiva para o concelho”
Rui Nóvoa, 56 anos, será o cabeça-de-lista da candidatura
do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Gondomar,
nas próxima eleições autárquicas. Em entrevista ao Vivacidade, o bloquista destaca
o trabalho que tem desenvolvido na Assembleia Municipal
de Gondomar e considera fundamental a “entrada do BE na
vereação” do Município.
Texto e Foto: Pedro Santos Ferreira

O que o motivou a mostrar-se disponível para uma candidatura à presidência
da Câmara Municipal de Gondomar?
Sempre tive uma ligação muito próxima à vida ativa e política de Gondomar.
Desde 2005, que desempenho funções na
Assembleia Municipal e tenho pautado a
minha ação com várias propostas e intervenções nesse órgão autárquico.
Só no atual mandato, mais de 90% das
moções e recomendações por mim apresentadas mereceram aprovação e muitas
delas até por unanimidade. Por isso, passados estes anos, julgo que está na altura
de passar o meu testemunho ao camarada Bruno Pacheco [candidato à Assembleia Municipal de Gondomar] e de ter
um papel mais determinante na governação dos destinos do concelho, nomeadamente através da Câmara Municipal de
Gondomar.
A candidatura foi alvo de unanimidade no BE Gondomar. Essa decisão
confere-lhe ainda mais responsabilidade nas Autárquicas 2017?
Esta vontade resulta sobretudo do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e vem confirmar a vontade
dos membros do Bloco de Esquerda.
No partido funcionamos em coletivo
e essa tem sido a nossa maior força.

Neste mandato, encontra casos em que
o Bloco de Esquerda tivesse tomado outras opções?
Certamente que sim. A precariedade dos
funcionários do Município de Gondomar
continua a ser muito preocupante para
nós. A Câmara não pode ter funcionários
com vínculos precários, tem que saber
dar o exemplo.
Estamos também a lembrar-nos, por
exemplo, das descargas diretas que as
Águas de Gondomar continuam a realizar e isso faz-nos lamentar ainda mais a
privatização desse tipo de serviços neste
concelho.
Caso não seja
eleito vereador,
que participação política irá
ter?
Manterei
certamente o meu
combate
em
defesa da liberdade, do desenvolvimento e do
bem-estar das
pessoas.

Os gondomarenses podem contar comigo em qualquer circunstância. A minha
ligação à política começou em 1973 e tive
sempre uma intervenção permanente
nesta e noutras áreas da sociedade.
As candidaturas à Câmara e Assembleia
Municipal foram recentemente apresentadas aos gondomarenses. Quando
será apresentado o programa eleitoral
do partido?
Para nós é fácil redigir o programa, mas
queremos convidar as pessoas e ter em
conta os seus contributos. Entendemos
os nossos elementos das listas como reais
contributos para os programas eleitorais
e a seu tempo iremos lançar o nosso programa eleitoral.
Quando serão revelados os restantes
candidatos do Bloco de Esquerda?
Os restantes candidatos deverão ser
anunciados em maio. Nessa altura os
gondomarenses serão informados.
Qual será a ideia fundamental que o
Bloco quer passar durante o período de campanha?
Escolhemos o slogan “Mais força
para Gondomar”. É a partir dessa
ideia que vamos centrar a nossa
candidatura. O concelho precisa de ter uma voz

mais forte, que ande para a frente e que
sirva de motor durante toda a campanha.
Queremos mais esquerda para Gondomar e estamos convencidos que a entrada do BE na vereação será muito positiva
para o concelho.
Tendo em conta os candidatos já anunciados, o que antevê nos próximos tempos?
O nosso adversário não é a Coligação Democrática Unitária (CDU) nem o Partido
Socialista (PS). O que nos move é aquilo
que ficou por fazer ao longo deste mandato
No que diz respeito ao candidato da direita [Rafael Amorim], julgo que não há
muito a dizer. Será mais uma candidatura
que morrerá após as eleições. É lamentável que o Bloco de Esquerda - apenas
com um deputado eleito - tenha apresentado um maior número de propostas
e moções na Assembleia Municipal que
os deputados do PSD/CDS naquele órgão
autárquico.
No entanto, acima de tudo, acredito que
os gondomarenses saberão decidir o melhor para Gondomar. ■
Candidaturas foram
apresentadas na Biblioteca
Municipal de Gondomar
No dia 7 de abril, o Bloco de Esquerda
Gondomar realizou a cerimónia de apresentação pública dos candidatos à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de
Gondomar. Rui Nóvoa e Bruno Pacheco
foram os eleitos para encabeçar as respetivas candidaturas aos referidos órgãos
autárquicos.
“Candidato-me, porque quero ajudar
a retomar o caminho da inovação e do
desenvolvimento que está há demasiado
tempo adiado. Candidato-me, porque
queremos mais e melhor esquerda para
Gondomar”, disse Rui Nóvoa durante a
apresentação. Pedro Filipe Soares, José
Soeiro, Jorge Campos e Luís Monteiro
também marcaram presença na cerimónia.
Recorde-se que Rui Nóvoa foi delegado
sindical do setor metalúrgico, aderiu ao
BE aquando da sua fundação e faz parte da coordenação distrital do Porto e da
Mesa Nacional do partido.
Foto PSF

Quais são os objetivos do BE Gondomar para este ato eleitoral?
O melhor resultado que tivemos
neste concelho foi a eleição de um
deputado para a Assembleia Municipal. Infelizmente, nunca estivemos representados na vereação da
Câmara de Gondomar e essa é uma
ambição que temos bem definida.
Um dos nossos objetivos é também
retirar a maioria absoluta à gestão autárquica do PS.

Julgo que o Bloco tem sido exemplar na
sua coerência e disponibilidade para governar e isso tem sido visível a nível nacional.
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José Luís Oliveira: “O nosso objetivo
para este ato eleitoral é bem claro:
ganhar as eleições em Gondomar”
José Luís Oliveira, presidente
da concelhia do PSD Gondomar, não tem dúvidas quanto
ao objetivo do partido social-democrata nas próximas
eleições autárquicas: “ganhar
as eleições em Gondomar”.
Em entrevista ao Vivacidade,
o dirigente partidário aponta
as virtudes do candidato Rafael Amorim, avalia o atual
mandato e comenta a saída
da vereadora Sofia Martins
do PSD.
Texto e Foto: Pedro Santos Ferreira

O PSD Gondomar anunciou recentemente o nome do candidato à Câmara
Municipal de Gondomar. O que levou
o partido a optar por Rafael Amorim?
O Rafael Amorim tem muito a ver com
Gondomar, embora não tenha nascido
cá. Tem 40 anos e a maior parte da sua
vida foi passada neste concelho, desde
criança. Mais tarde, já no exercício da sua
profissão [advogado], trabalhou com a
Câmara Municipal de Gondomar e, mercê desse trabalho, nasceu o convite para
ser Chefe de Gabinete do Município, na
presidência de Valentim Loureiro.
Nessa altura provou ser uma pessoa afável, consensual, tecnicamente preparada,
simpática e de um bom relacionamento
com todos.
Posso garantir que o Rafael é mais gondomarense que muitos que aqui vivem,
apesar de não ter nascido neste concelho.
Foi a primeira escolha do PSD Gondomar?
Obviamente. O PSD Gondomar nunca
colocou outro nome em cima da mesa.
Falou-se de um hipotético regresso de
Valentim Loureiro com o apoio do PSD
Gondomar, mas nem tudo o que se diz
é verdade.
Nega a existência de um convite formal
a Valentim Loureiro?
Nunca houve. Pura e simplesmente não
existiu.
Voltando ao candidato Rafael Amorim.
Qual é o objetivo principal desta candidatura?

O nosso objetivo para este ato eleitoral é
bem claro: ganhar as eleições em Gondomar.

escolhas dos candidatos às Juntas de Freguesia e das suas respetivas equipas. Não
vamos apressar este processo.

Tendo em conta que o Partido Socialista tem atualmente sete vereadores eleitos e sem esquecer o resultado de 2013,
mantém essa convicção?
O Partido Socialista tem sete vereadores que foram eleitos em condições atípicas, nas últimas eleições autárquicas.
Esse resultado foi fruto da contingência
do momento e não reconheço mérito nenhum ao PS. Além disso, julgo que existem grandes diferenças entre o presidente Marco Martins e o candidato Rafael
Amorim. Reconheço mais competência

Que balanço faz deste mandato, quer da
ação do executivo socialista quer da vereação do PSD na oposição?
Relativamente à gestão socialista, julgo
que foi tudo feito a belo prazer da maioria socialista. O bom ou mau trabalho
que foi feito é da única e exclusiva responsabilidade do PS, mas pessoalmente
não reconheço uma obra extruturante.
O PSD teria feito diferente e para muito
melhor.
Não existe uma proximidade à população, não há uma obra marcante deste

"Falhamos por falta de
entendimento entre os
três vereadores eleitos,
que nunca estiveram
realmente unidos"
ao nosso candidato, que já tem uma grande experiência autárquica.
Está definida a data para a apresentação pública do candidato?
Ainda não está definida, mas ressalvo
que há poucos meses diziam que o PSD
não iria sequer apresentar um candidato
à Câmara Municipal e fomos o primeiro
partido com outdoors nas ruas de Gondomar.
Os candidatos aos restantes órgãos autárquicos ainda estão a ser definidos?
Neste momento apenas temos garantida
a continuidade de José António Macedo,
que será novamente candidato à União
das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim. José António Macedo mostrou-se sempre disponível para
a função que o partido entendesse ser
mais adequada e isso é louvável.
Os restantes órgãos autárquicos ainda
estão a ser avaliados.
Há um perfil idealizado para as
escolhas dos candidatos que restam anunciar?
Não há um perfil idealizado.
Agora estamos a tratar das

executivo, a Cidade Europeia do Desporto não
está a deixar resultados
concretos nos gondomarenses, entre outras
falhas que urge apontar.
No que diz respeito à
ação da vereação do PSD,
reconhecemos que podíamos ter tido uma atividade
política mais consistente.

Política

O que falhou?
Talvez por razões de âmbito pessoal, não
faço ideia. É fundamental corrigirmos
esse aspeto nas próximas eleições autárquicas e vamos procurar escolher pessoas
que mereçam a nossa inteira confiança.
Recentemente a vereadora Sofia Martins anunciou a saída do PSD Gondomar. Desde então desempenha as suas
funções intitulando-se “independente”
e foi entretanto anunciada como candidata do PS à União de Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova. Como
explica este processo?
Confesso que não me quero alongar sobre esse tema. Julgo que as coisas não foram feitas da melhor forma e que, após a
saída do partido a vereadora deveria ter
abandonado imediatamente o cargo para
o qual foi eleita pelo PSD, porque esse lugar não foi conquistado por ela.
Falou com Sofia Martins desde então?
Não, nunca mais falamos. Não houve a
frontalidade necessária para falar sobre
o assunto.
Fomos confrontados com
uma carta enviada à direção nacional do partido com duas linhas a
anunciar a demissão.
Cabe-nos respeitar a
decisão, mas o processo poderia ter
sido gerido de outra maneira. ■
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PCP quer mais medidas
de apoio ao setor da ourivesaria

OPINIÃO

Para que serve
a Proteção Financeira?

O grupo parlamentar do Partido Comunista Português apresentou, no dia 30 de março, uma recomendação ao Governo de António Costa que defende
“medidas necessárias no tocante às contrastarias e à
Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM), que
passa também pelo reforço do seu quadro de pessoal, para agilizar e melhorar a resposta e a fiscalização do setor”.
O documento não esquece o impacto do setor no
concelho de Gondomar e assinala o volume, “mas
também a qualidade das peças produzidas”.
Desta forma, de acordo com o PCP, torna-se necessário “assegurar medidas de apoio que permitam a
internacionalização, o aumento da produção e a diversificação dos mercados alvo”.
Para o PCP, as “recentes alterações do regime jurídi-

co da contrastaria, que mexeram no valor pago
pelos produtores, na tipologia das peças sujeitas
a contraste e a criação de regimes de taxas variáveis em função da urgência dos produtores,
não vieram apaziguar as relações do setor com
a INCM.
O partido comunista diz ainda existir uma “falta
de trabalhadores” na INCM, o que “leva a atrasos
nas respostas” que não são compatíveis “com a
urgência e a rapidez com que o setor se confronta
nas suas relações comerciais”.
Por último, o PCP recorda a existência de um
projeto da INCM “que inovava a contrastaria
com implementação de uma marca 3D que, além
de elevar os níveis de segurança, teria a capacidade de elevar o patamar da informação relativa às
peças sujeitas a contraste e permitia a não danificação das peças com elevado interesse artístico
e histórico”. ■
Foto DR

Diariamente, no atendimento do Gabinete de Proteção
Financeira da DECO ouvem-se estas três perguntas:
“Para onde vai o meu dinheiro? Como é que o meu
saldo é reduzido? Ainda falta tanto para o fim do mês,
como aguentar até lá?”
Como o dinheiro não abunda e, muitas vezes, é insuficiente para satisfazer as necessidades essenciais, o
grande desafio financeiro das famílias é chegar ao fim
do mês.
As despesas com a habitação, transportes e alimentação continuam a aumentar no orçamento das famílias portuguesas. Também os custos com eletricidade, água, gás dispararam ao longo dos anos sem se
verificar um aumento proporcional do rendimento das
famílias.
Por outro lado, mais de 20% dos trabalhadores por
conta de outrem tinha em 2016, o salário mínimo nacional. Para os reformados do regime geral da segurança social, o valor médio da pensão foi de 459,39
euros em 2015.
Neste contexto, o Gabinete de Proteção Financeira
da DECO pretende reforçar a informação financeira
aos consumidores, considerando que este é o único
caminho para que as famílias tenham uma compreensão mais clara dos diferentes e complexos produtos
financeiros disponíveis no mercado, permitindo que
sejam capazes de avaliar as suas vantagens e riscos.
Assim, para pedidos de apoio ou de informação sobre questões financeiras, saiba que pode recorrer ao
Gabinete de Proteção Financeira da DECO através do
endereço deco.norte@deco.pt, do telefone 22 339 19
61 ou presencialmente na R. da Torrinha, n.º 228 H –
5.º, 4050-610 Porto. Para mais informações, visite a
página www.gasdeco.net

O PCP recomendou ao Governo que
promova medidas de apoio ao setor
da ourivesaria que permitam o aumento da produção e a diversificação
de mercados. O documento expressa
a importância do setor “particularmente no concelho de Gondomar”.

PSD exige “calendário exato”
para retirada de resíduos
de São Pedro da Cova
Os deputados do PSD eleitos pelo
Círculo do Porto visitaram, no dia
10 de abril, o local dos depósitos ilegais de resíduos perigosos, em São
Pedro da Cova.

Foto DR

A deputada Berta Cabral, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, acompanhada pelos
deputados do PSD eleitos pelo Círculo do Porto,
visitou as escombreiras das minas de carvão de São
Pedro da Cova, local onde foram depositadas em
2001/2002 toneladas de resíduos industriais perigosos provenientes da Siderurgia Nacional, que
laborou entre 1976 e 1996.
No local, a deputada anunciou que o PSD vai exigir
um “calendário exato” para a anunciada retirada
das toneladas de resíduos tóxicos. “É importante
pôr os pontos nos ‘is’: nós sabemos quem deposi-

tou e sabemos quem resolveu o problema [referindo-se à primeira fase de remoção]. Quem
depositou foi um Governo do PS em que era
ministro do Ambiente José Sócrates e quem
avançou com a remoção foi um Governo do
PSD/CDS-PP em que era ministro Jorge Moreira da Silva”, lembrou a deputada que coordena
a comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder
Local e Habitação.
"A [primeira] retirada foi feita de acordo com
as informações que o LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil] deu na altura. Verificou-se que foi insuficiente e agora há que
passar à segunda parte. A segunda remoção já
foi anunciada pelo Governo atual mas nós desafiamos o senhor ministro [do Ambiente] a passar das palavras aos atos porque o que é preciso
é agir", disse ainda Berta Cabral. ■
Foto PSF
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Gondomar acolhe
Alexandra Leitão visitou
2ª Convenção Multidisciplinar Agrupamento de Escolas n.º 1
da Educação
de Gondomar
Nos dias 5 e 6 de maio, o Pavilhão Multiusos de Gondomar
vai acolher a 2ª Convenção
Multidisciplinar de Educação.
“Atividade Física e Saúde” será o tema central da 2ª Convenção Multidisciplinar da
Educação. Em ano de “Cidade Europeia
do Desporto”, Gondomar volta a acolher
nos dias 5 e 6 de maio a iniciativa de planeamento estratégico da Câmara Municipal de Gondomar, cujo âmbito é a (in)
formação em várias áreas, “reconhecidas
pelas estruturas educativas como funda-

mentais para a prossecução de respostas
educativas assertivas, eficazes e de qualidade”, aponta a nota de imprensa enviada
ao nosso jornal.
A Convenção Multidisciplinar da Educação terá o intuito de sensibilizar para a importância do desporto na escola enquanto
estratégia de combate ao insucesso escolar,
a importância na integração social através
das organizações desportivas, os efeitos
psicológicos da atividade física no rendimento escolar e desportivo, a obesidade
infantil, nutrição e atividade física.
A convenção será aberta à comunidade em
geral, em especial à comunidade escolar. ■

A secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra
Leitão, visitou a 19 de abril o
Agrupamento de Escolas n.º 1
de Gondomar (AEG1).

Foto DR

O Ministério da Educação, a Câmara Municipal de Gondomar e os Agrupamentos
de Escolas n.º1 de Gondomar e de São
Pedro da Cova assinaram um contrato interadministrativo municipal relativo aos
“Músicos Geração D’Ouro”.
A iniciativa que tem sido desenvolvida nos
últimos dois anos e meio, em São Pedro da
Cova expande-se, agora, para Jovim, através do contrato assinado para a implementação e desenvolvimento da mesma.
O momento solene marcou o início da
visita da secretária de Estado Adjunta da
Educação, Alexandra Leitão, ao concelho
de Gondomar.
A comitiva, que contou também com as

presenças de Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, Aurora
Vieira, vereadora da Educação do Município, e Lília Silva, diretora do AEG1, seguiu
depois para a Escola EB de Jovim e Foz do
Sousa, onde foi inaugurada uma sala de
aula interativa.
De seguida, já na Escola Secundária de
Gondomar, Alexandra Leitão inteirou-se
dos projetos escolares daquele agrupamento, nomeadamente o Clube Europeu e o
Clube de Robótica.
A representante do Governo teve também
a oportunidade de participar na reunião do
Conselho Pedagógico da Escola Secundária
de Gondomar, na qual foi presenteada pelo
projeto Etwinning.
A secretária de Estado foi também confrontada com a escassez da contratação de
pessoal docente, oportunidades de carreira
e substituições de professores, tendo assinado o livro de honra do AEG, antes de dar
por terminada a visita. ■
PUB
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Ministério do Ambiente atribui 10 milhões
para remoção de resíduos perigosos

“Assumimos o compromisso que vamos
remover as 125 mil toneladas de resíduos
perigosos que ainda existem em São Pedro
da Cova”, garantiu João Matos Fernandes,
ministro do Ambiente, no dia 24 de março,
numa visita às antigas minas de São Pedro
da Cova.
A operação de remoção vai representar um
investimento de 10 milhões de euros do
Fundo Ambiental para a limpeza definitiva
dos solos das minas e os trabalhos deverão
ser retomados no final deste ano.
“Sabemos que o único método possível é a

remoção. Não existe aqui um problema de
saúde pública imediato, mas existe um problema potencial e o Ministério do Ambiente
tem que agir sobre essa possibilidade”, afirmou o representante do Governo, que caracterizou o processo de remoção como “o
de maior dimensão do Ministério do Ambiente”.
Em declarações aos jornalistas, João Matos
Fernandes garantiu ainda a “provável” atribuição do processo da segunda remoção à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), “instituição que teve um papel importante no
levantamento e apuramento da quantidade
de resíduos remanescentes”, considerou o
ministro do Ambiente.
Os trabalhos deverão ser adjudicados entre novembro e dezembro e irão implicar a
remoção, transporte e tratamento em aterro dos resíduos, mas também a retirada e o
tratamento de 30 centímetros de espessura
da terra que hoje cobre o lixo. A intervenção
será concluída no final de 2018.

* SNACK * RESTAURANTE

* MEDIADOR OFICIAL
JOGOS SANTA CASA
* AGENTE 0401063

rio Público fez sobre entidades empresariais
e empresários”, lamentou Marco Martins.
Por sua vez, Daniel Vieira, presidente da
Junta da União das Freguesias, congratulou
o “passo decisivo para a resolução deste grave problema”. “A Junta tudo continuará a fazer pela requalificação da área afetada e pela
compensação da freguesia e da população
por este grave crime ambiental”, concluiu o
autarca. ■

Câmara de Gondomar e Junta de Fregue-
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sia aplaudem a medida
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, mostrou-se satisfeito
com a garantia dada pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. Contudo, segundo o edil gondomarense, fica a faltar o
“apuramento de responsabilidades políticas
nacionais, regionais e locais”. “Tem que existir uma responsabilização e deve existir uma
ambição maior do que aquela que o Ministé-

Foto PSF

O Ministério do Ambiente
aprovou a remoção das 125
mil toneladas de resíduos perigosos que permanecem depositados nas antigas minas de São
Pedro da Cova. A operação representará um investimento de
10 milhões de euros.
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Jornal Vivacidade 20/04/2017
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 23-08-1964 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

PUB

Jornal Vivacidade 20/04/2017
DGAL - DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUICAS LOCAIS

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO
DO INTERCETOR DE RIO TINTO - MUNICÍPIO DE GONDOMAR
EDITAL

PUB

Nos termos e para os efeitos previstos na parte final do nº 1 e no nº 2 do artigo 17º do Código das Expropriações (Lei nº 168/99, de 18 de setembro), ficam notificados os proprietários e demais
interessados de que o Secretário de Estado das Autarquias Locais, por despacho de 15 de fevereiro de 2017, a pedido da Câmara Municipal de Gondomar declarou a utilidade pública (urgente)
da expropriação (e autorizou a tomada de posse administrativa) das parcelas a seguir identificadas:

A expropriação destina-se à execução do "Interceptor de Rio Tinto".
Aquele despacho foi publicado no Diário da Républica, 2ª série, nº 66, de 3 de abril de 2017.
DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
(04/04/2017)
O Subdiretor-Geral,
António Ribeiro
Jornal Vivacidade 20/04/2017

EDITAL
CARLOS ALBERTO SILVA BRÁS, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR, no âmbito da delegação de competências que lhe foi conferida por despacho de 24 de Outubro de
2013:
Faz saber que esta Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 15 de Fevereiro de 2017, deliberou instaurar procedimento administrativo com vista à desafetação do domínio público das
parcelas de terreno, a seguir identificadas:
• Parcela de terreno com a área de 71,90m2, sita na Rua Dr. João Amaral, em Gondomar (S. Cosme), a confrontar de norte com Rampa Vale Chão, sul com Rua Dr. João Amaral, nascente com
lote 31 e poente com Rua Grupo Folclórico de Gondomar.
• Parcela de terreno com a área de 33,00m2, sita na Rua Dr. João Amaral, em Gondomar (S. Cosme), a confrontar de norte com Rampa Vale Chão, sul com Rua Dr. João Amaral, nascente com
lote 30 e poente com lote 32.
• Parcela de terreno com a área de 33,00m2, sita na Rua Dr. João Amaral, em Gondomar (S. Cosme), a confrontar de norte com Rampa Vale Chão, sul com Rua Dr. João Amaral, nascente com
lote 29 e poente com lote 31.
• Parcela de terreno com a área de 22,50m2, sita na Rua Dr. João Amaral, em Gondomar (S. Cosme), a confrontar de norte com Rampa Vale Chão, sul com Rua Dr. João Amaral, nascente com
lote 30 e poente com lote 28.
• Parcela de terreno com a área de 4,80m2, sita na Rua Dr. João Amaral, em Gondomar (S. Cosme), a confrontar de norte com Rampa Vale Chão, sul com Rua Dr. João Amaral, nascente com
lote 27 e poente com lote 29.
Assim, convidam-se todos os possíveis interessados a virem apresentar no Setor do Património desta Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, de acordo com o nº 2 do artigo 86º do Código do
Procedimento Administrativo, quaisquer impedimentos a que se julguem com direito, para que não se proceda à referida desafetação.
Findo este prazo e, não tendo sido apresentada qualquer reclamação, a Câmara Municipal promoverá a desafetação das parcelas de terreno em causa que, deste modo, serão integradas no
domínio privado deste Município.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de costume.
Paços do Município de Gondomar, 23 de Fevereiro de 2017
Por delegação do Presidente da Câmara
O Vereador
(Dr. Carlos Brás)
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TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
CNS - Manut. Série C
Equipa

1

AD Sanjoanense

30

2

Cinfães

25

3

AD Nogueirense

25

4

Sousense

18

5

Pampilhosa

18

6

SC Coimbrões

17

7

Tourizense

16

8

Académica-SF

Pontos

8

Próximos Jogos:
26/03 Sousense - AD Sanjoanense

CNS - Manut. Série D
P.

Equipa

Pontos

1

Anadia

30

2

Águeda

24

3

Cesarense

22

4

Gondomar

21

5

Mortágua

21

6

Estarreja

16

7

CD Gouveia

13

8

Moimenta da Beira

10

Próximos Jogos:
23/04 Estarreja - Gondomar

Divisão Pro-Elite
Nacional - Subida
- AF Porto
Equipa

Pontos

1

Desp. Aves B

10

2

Rebordosa AC

7

3

Maia Lidador

5

4

Canelas 2010

3

5

SC Rio Tinto

2

6

Lixa

2

Próximos Jogos:
30/04 SC Rio Tinto - Lixa

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

Equipa

Pontos

1

Tirsense

33

2

Baião

31

3

Barrosas

26

4

Paredes

24

5

CD Sobrado

21

6

S. Pedro da Cova

19

7

Aliados Lordelo

18

8

Vila Meã

16

9

Alpendorada

16

10

FC Vilarinho

15

11

Gondomar B

11

Próximos Jogos:
30/04 Gondomar B - FC Vilarinho
30/04 Barrosas - S. Pedro da Cova

O jogo entre o Rio Tinto-Canelas durou
apenas dois minutos, depois de um jogador da equipa visitante, o avançado Marco
Gonçalves, ter agredido o árbitro José Rodrigues, que ficou a sangrar da cara após ter
levado uma joelhada. O incidente ocorreu
após a expulsão do atleta e levou o juiz da
partida a ser transportado para o Hospital
São João.
Marco Gonçalves foi então detido e o jogo
interrompido, tendo os adeptos saído do
estádio. O atleta foi, entretanto, impedido
de entrar em recintos desportivos e de contactar com árbitros, após ter sido ouvido
no Tribunal de Gondomar, em primeiro in-

terrogatório judicial. Marco Gonçalves foi
ainda constituído arguido, tendo-lhe sido
aplicada a medida de coação de termo de
identidade e residência.
Na sequência deste acontecimento, o Canelas afastou o jogador da equipa principal
que disputa a fase de subida da Divisão Elite.
O episódio foi também repudiado pelo
Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que classificou a
agressão a José Rodrigues como “inaceitável”.
De resto, também a FPF emitiu um comunicado em que “lamenta e repudia, de
forma veemente, a agressão”. A entidade
máxima do futebol português prometeu
ainda punições “exemplares e dissuadoras”
para casos semelhantes ao do jogo SC Rio
Tinto-Canelas.
“Nenhuma entidade pode alhear-se deste
caso”
Ao Vivacidade, Francisco Freitas, vice-presidente e responsável pelo gabinete de
comunicação do SC Rio Tinto, lamenta o
“triste episódio” vivenciado no Estádio Cidade de Rio Tinto. “Esta situação serviu

para alertar muita gente. Nenhuma entidade pode alhear-se deste caso”, afirma o
dirigente. ■

José Rodrigues voltará
a apitar
Em declarações divulgadas pela FPF, o árbitro José
Rodrigues prometeu “voltar a apitar”, após recuperar das lesões sofridas no encontro da terceira
jornada da fase de subida da Divisão de Elite da
AF Porto. “Sou árbitro de competições nacionais e
distritais há muitos anos, mas sei que este episódio
não representa a realidade que vivo todos os dias
nos campos. Nunca me tinha acontecido nada parecido sequer”, garantiu.

CED 2017: primeiro trimestre
envolveu mais de 13 mil
participantes
O primeiro trimestre da Cidade Europeia do Desporto 2017
registou um envolvimento superior a 13 mil participantes,
num total de 785 horas de prática desportiva e de 199 horas
de formação.
Sandra Almeida, vereadora do Desporto
da Câmara Municipal de Gondomar, fez o
balanço do primeiro trimestre da Cidade
Europeia do Desporto (CED) 2017. “Desde
a abertura da CED até 31 de março, registamos mais de 50 mil espetadores, contamos
com o apoio ativo de 724 voluntários, que
colaboraram na organização de 73 eventos, relativos a 20 modalidades”, afirmou
a autarca, na reunião pública realizada em
Gondomar (São Cosme).
Os números fazem parte do relatório
apresentado pela Câmara de Gondomar à

Foto DR

P.

No dia 2 de abril, o SC Rio
Tinto recebeu o Canelas 2010
a contar para a Divisão Elite
da Associação Futebol do Porto. O jogo ficou marcado pela
agressão de Marco Gonçalves,
atleta do Canelas, ao árbitro e
durou apenas dois minutos.

Foto DR

P.

Jogador do Canelas agrediu
árbitro e terminou jogo
aos 2 minutos

ACES (Associações das Capitais Europeias
do Desporto) Europe.
No mesmo relatório é também possível
perceber o envolvimento de 13.453 participantes, num total de 785 horas de prática desportiva e de 199 horas de formação.

Destacam-se ainda as mais de 1200 horas
de voluntariado.
Segundo o relatório oficial da Câmara Municipal de Gondomar, março foi o mês com
o maior número de eventos, tendo registado 32 iniciativas no âmbito da CED 2017. ■

MARPÃO

QUINTA D. JOSÉ - EVENTOS

PUB

PASTELARIA PÃO QUENTE

CONTACTOS
LARGO STO. ANTÓNIO, GONDOMAR
TLF.: 22 467 39 50

Rua Paredes Novas Trás da Serra, 207 Gondomar
224541827 / 934885880
clientes@quintadjose.com
Jornal Vivacidade 20/04/2017
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Jornal Vivacidade 20/04/2017
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EDITAL

EDITAL

CARLOS ALBERTO SILVA BRÁS, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR,
no âmbito da delegação de competências que lhe foi conferida por despacho de 24 de
Outubro de 2013:
Faz saber que esta Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 02 de Março de
2017, deliberou instaurar procedimento administrativo com vista à desafetação do
domínio público da parcela de terreno, a seguir identificado:
• Parcela de terreno com a área de 3 648,00m2, sita na Travessa da Granja, em Rio
Tinto, a confrontar a Norte e Nascente com Herdeiros de Manuel Marques de Sá Júnior,
Sul com terreno particular e Poente com Travessa da Granja.
Assim, convidam-se todos os possíveis interessados a virem apresentar no Setor do
Património desta Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, de acordo com o nº 2 do
artigo 86º do Código do Procedimento Administrativo, quaisquer impedimentos a que
se julguem com direito, para que não se proceda à referida desafetação.
Findo este prazo e, não tendo sido apresentada qualquer reclamação, a Câmara
Municipal promoverá a desafetação da parcela de terreno em causa que, deste modo,
será integrada no domínio privado deste Município.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos de costume.

CARLOS ALBERTO SILVA BRÁS, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR,
no âmbito da delegação de competências que lhe foi conferida por despacho de 24 de
Outubro de 2013:
Faz saber que esta Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 15 de Março de
2017, deliberou instaurar procedimento administrativo com vista à desafetação do
domínio público da parcela de terreno, a seguir identificada:
• Parcela de terreno com a área de 94,34, m2, sita na Rua das Perlinhas, em Rio Tinto,
a confrontar de norte com o lote 24 Manuel Fernando Nogueira Pinto da Costa (lote
24), sul e nascente com Rua D. António Ferreira Gomes e poente com Rua Capitão
Salgueiro Maia.
Assim, convidam-se todos os possíveis interessados a virem apresentar no Setor do
Património desta Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, de acordo com o nº 2 do
artigo 86º do Código do Procedimento Administrativo, quaisquer impedimentos a que
se julguem com direito, para que não se proceda à referida desafetação.
Findo este prazo e, não tendo sido apresentada qualquer reclamação, a Câmara
Municipal promoverá a desafetação da parcela de terreno em causa que, deste modo,
será integrada no domínio privado deste Município.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos de costume.

Paços do Município de Gondomar, 23 de Fevereiro de 2017

Paços do Município de Gondomar, 17 de Março de 2017

Por delegação do Presidente da Câmara
O Vereador

Por delegação do Presidente da Câmara
O Vereador

(Dr. Carlos Brás)

(Dr. Carlos Brás)
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Benfica conquistou Taça
de Portugal em Gondomar

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

O empate na Pedreira
que abriu uma clareira

O Benfica venceu o CAB Madeira por
85-67 e conquistou a Taça de Portugal em basquetebol pelo quarto ano
consecutivo. A prova realizou-se no
Multiusos de Gondomar, no âmbito
da Cidade Europeia do Desporto.

Foto DR

O Benfica conquistou a 68ª edição da Taça de Portugal em basquetebol, no Multiusos de Gondomar. As
“águias” derrotaram o CAB Madeira na final por 8567, contudo, a vitória foi apenas garantida na segunda parte, pois ao intervalo a vantagem do Benfica
era apenas de um ponto (40-39).
Os “encarnados” comandaram sempre o jogo e ape-

nas no final do segundo período não alcançaram
uma grande vantagem no marcador. A formação
madeirense até recuperou a desvantagem, mas
foi incapaz de segurar a exibição superior do
Benfica depois disso.
Carlos Morais foi o MVP, com 26 pontos e quatro
ressaltos conquistados, seguido por Damian Hollis, com 19 pontos e três triplos consecutivos no
terceiro período. Do lado dos madeirenses, Fred
Gentry foi o melhor marcador, com 14 pontos.
De resto, o acerto no tiro exterior terá sido decisivo para o Benfica, com 14 triplos convertidos
em 25 tentados.
Esta é a 22ª Taça de Portugal nesta modalidade
para o clube da Luz e o quarto troféu “encarnado”
consecutivo. ■
Foto DR

Eurobol 2017 juntou
mais de 1200 voleibolistas
Pela quinta vez consecutiva, a Ala
Nun’Álvares de Gondomar organizou o Eurobol, torneio juvenil de
voleibol, que juntou, de 13 a 15 de
abril, mais de 1200 atletas no Multiusos de Gondomar.
O Eurobol, prova que faz a ponte entre a época regular
e as fases finais das competições nacionais de voleibol,
regressou ao Pavilhão Multiusos de Gondomar.
O evento organizado pela Ala Nun’Álvares de Gondomar contou com mais de 1200 atletas, distribuídos por 83 equipas de 28 concelhos do país, unidos

pela sede de novas conquistas na modalidade.
No último dia do evento, sagraram-se vencedoras as equipas Ala Gondomar A (sub17 masculinos), CV Oeiras (sub21 femininos), AJM (cadetes femininos), Porto Volei (juvenis femininos),
GC Santo Tirso (sub15 masculinos), Ala Gondomar A (infantis femininos) e o Leixões SC A
(iniciados femininos).
“O objetivo deste torneio foi oferecer aos clubes
a oportunidade de competir nesta fase da época
desportiva”, afirma Eduardo Jamal, diretor técnico do Eurobol.
Refira-se que a Ala Nun’Álvares de Gondomar
tem, atualmente, três equipas apuradas para a
fase final do campeonato nacional de voleibol. ■
Foto DR

Depois do triunfo claro, por três bolas a zero, da equipa encarnada na receção ao Marítimo, a Pedreira acolheu o prato principal
da jornada 29. O derby da capital está aí à porta e a perda de
pontos frente ao Braga seria um óbice extra para os dragões no
que toca à conquista do Campeonato Nacional. Este seria, por
isso, um encontro onde todos esperavam uma entrada avassaladora do FC Porto. Algo que não aconteceu. Aliás, sucedeu exatamente o oposto. Apatia e pouco perigo no último terço, sendo
que a péssima primeira parte da formação portista deveu-se, em
grande medida, à abordagem ao jogo por parte de Nuno Espírito
Santo. André Silva andou perdido em campo, dado que vai jogando fora do seu habitat natural, não existiu ligação entre os setores e ficou uma vez mais provado que o mexicano Jesús Corona
tem que ser titular. Esta equipa está excessivamente dependente
dos desequilíbrios individuais de Brahimi e do próprio Corona
(quando está em campo), da profundidade de Soares e dos lances de bola parada. Em ataque organizado produz pouco e isso
sim, é, de facto, preocupante. Relativamente ao líder Benfica, as
saídas de Nico e Gonçalo, a longa ausência de Grimaldo e a clara
baixa de rendimento por parte de Jonas constituem o triângulo
que falta, hoje, no meio-campo encarnado. Fejsa e Pizzi precisam
de jogar com um apoio mais perto. Julgo que a formação de Rui
Vitória terá que catapultar o seu nível de jogo para outro patamar se quiser vencer as seis finais que lhe restam.
Em forma de contraste, o lado negro deste desporto está cada
vez mais denso e não poderia deixar de realçar a importância
dos clubes tomarem medidas urgentes para que a tragédia não
substitua a magia do futebol. O desporto português já passou por
muita coisa. Por muitos episódios. Da mediocridade à excelência. E, nos últimos dias, assistimos àquilo que as claques nunca
deveriam protagonizar. Envergonhar as suas próprias equipas. É
triste aproveitar uma das maiores tragédias de sempre do futebol
para apelar à morte dos jogadores de um clube que tem também
contribuído para o que o FC Porto e o Sporting são hoje. Assim
como quem acha que pode parodiar com a morte de um adepto
rival, deve ser banido do futebol e do desporto. Em definitivo.
Tudo isto tem que ver com a falta de respeito pela vida humana
em detrimento de uma preferência clubística. Algo que se localiza nos antípodas dos verdadeiros valores do desporto. Já dizia
Niki Lauda, um grande piloto de Fórmula 1, "an enemy can be
a blessing. A wise man can learn more from his enemies than a
fool from his friends". Só isto, tudo isto. A importância vital de
ter um rival. Será assim tão difícil perceber? ■
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Gondomar recebeu
VI Fórum de Treinadores
O Pavilhão Multiusos de
Gondomar recebeu, nos dias
3 e 4 de abril, o VI Fórum
de Treinadores de Futebol
e Futsal. O evento inserido na Cidade Europeia do
Desporto 2017 galardoou
treinadores e dirigentes desportivos e promoveu a discussão sobre as modalidades.
Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

O futebol e o futsal estiveram em debate
durante dois dias, no Multiusos de Gondomar. O evento organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol
(ANTF) contou com as presenças de Rui
Quinta, ex-treinador do Vizela, Miguel
Leal, treinador do Boavista, Manuel Machado, ex-treinador do Arouca, e Luís Castro, treinador do Rio Ave, entre diversos
responsáveis técnicos.
Os treinadores debateram temas como
a periodização tática, futebol e futsal de

alto rendimento, treino em função de um
rendimento superior, treino em contextos
competitivos complementares, importâncias das equipas “B” no futebol nacional,
visão sobre o futsal feminino, modelo de
avaliação dos jogadores, medicina desportiva, o treinador no contexto das seleções
nacionais e o treinador no papel de manager/diretor desportivo.
Para o segundo dia do VI Fórum de Treinadores ficaram também reservadas as
homenagens Fernando Gomes, presidente
da Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
Humberto Coelho, dirigente da FPF, Fernando Santos, treinador da seleção nacional de futebol, Hélio Sousa, treinador da seleção nacional sub19, Jorge Jesus, treinador
do Sporting CP, Ferreirinha, ex-treinador
de futebol, e o jornal Gaiense.
Refira-se que o Fórum do Treinador de Futebol/Futsal é o maior evento organizado
em Portugal sobre treino desportivo. O encontro pauta-se pela organização de palestras com os maiores especialistas mundiais
nas modalidades, workshops práticos das
modalidades de futebol e futsal e painéis de
discussão sobre temáticas atuais.
A organização do evento contou ainda com
a parceria da Câmara Municipal de Gondomar. ■

> Jorge Jesus entregou o galardão a Ferreirinha

> Hélio Sousa, selecionador sub19, também foi distinguido

> Manuel Machado e Miguel Leal em debate

> Fernando Santos homenageado pela conquista do Euro 2016

> O Fórum ficou marcado pelos vários painéis de debate

> Jorge Jesus premiado por ultrapassar marca dos 500 jogos

Desporto
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Torneio de Boccia juntou
Casa da Juventude de Rio Tinto
mais de 60 praticantes seniores recebeu Fernando Sá
A Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova realizou, a
12 de abril, um Torneio de Boccia, no Pavilhão Municipal de
São Pedro da Cova. A iniciativa juntou mais de 60 praticantes seniores da modalidade.

Foto DR

Fernando Sá, embaixador da
Cidade Europeia do Desporto
2017 e treinador de basquetebol do Vitória de Guimarães,
visitou, no dia 13 de abril, a
Casa da Juventude de Rio Tinto.
A vereadora Sandra Almeida fez-se acompanhar de Fernando Sá, embaixador da
CED 2017 e atual treinador de basquetebol
do Vitória de Guimarães, para uma conversa com jovens e crianças de uma colónia de
férias, na Casa da Juventude de Rio Tinto.
"Sou o mais novo de 10 irmãos e todos eles
estavam ligados ao desporto. Foi quase
automático entrar também nesse mundo.
Tudo começou aos oito anos, através da influência de um irmão meu que também jogava basquetebol. Comecei por dar os primeiros passos no Vasco da Gama e aos 17
anos fui convidado para jogar no FC Porto,
ficando por lá até aos 30", começou por

dizer Fernando Sá. Não se esquecendo de
incentivar o público jovem a conciliar duas
vertentes essenciais, sendo que é "perfeitamente possível praticarem um desporto e
serem também excelentes alunos".
"Gosto muito de ser treinador. Mas ser
jogador é muito melhor. Se pudesse continuava a jogar basquetebol durante a minha vida toda. Ainda assim, adoro ensinar
basquetebol. Principalmente ao escalão
sénior", realçou o técnico vitoriano, dando
especial destaque à sua carreira como basquetebolista. ■

Foto DR

Inserido na “Gondomar, Cidade Europeia
do Desporto 2017” e nas comemorações
do 25 de Abril da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova, o Torneio
de Boccia contou com a participação de 65
idosos e atletas portadores de deficiência
física e psicológica de várias coletividades
do concelho de Gondomar.
Participaram na prova a Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos, a
Associação Social Estrelas de Silveirinhos,
a Associação Social Recreativa Cultural
Bem-Fazer “Vai Avante”, a “Villa Urbana”

da Associação do Porto de Paralisia Cerebral e o Movimento Sénior de Fânzeres e
São Pedro da Cova.
“Realizamos este torneio de quatro em quatro meses e procuramos sempre juntar várias coletividades, nomeadamente de Fânzeres e São Pedro da Cova. Esta edição é
especial porque está inserida na CED 2017
e conta com associações de outras freguesias de Gondomar”, explicou Pedro Barbosa, responsável pelo evento. ■
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Externato de Santa Margarida coloca
alunos no centro do processo
de ensino e aprendizagem
A 17 de maio de 1969, o Externato de Santa Margarida, sedeado na Rua de Manuel Ribeiro de Almeida, São Cosme,
via ser-lhe concedido o alvará
do Ministério da Educação.
Hoje, prestes a concluir o 48.º
aniversário dessa data, o Centro Escolar pauta a sua atividade pela promoção da boa
aprendizagem, desde o ensino
Pré-Escolar ao 1.º ciclo do Ensino Básico.
O Externato de Santa Margarida, instituição que pertence e é dirigida pela Província
Portuguesa das Franciscanas Missionárias
de Nossa Senhora (PPFMNS), é desde 1969
um centro escolar de referência no concelho de Gondomar. Da PPFMNS fazem parte outras instituições de renome tal como o
Colégio Luso-Francês e o Colégio Centro
de Bem-Estar, ambos no Porto, o Colégio
de Lourdes em Santo Tirso, a Escola Superior de Saúde Santa Maria (ESSSM)e o
Hospital Santa Maria.
A instituição ESM situada na Quinta da
Azenha acolhe, este ano, 107 alunos no 1.º
ciclo do Ensino Básico e 56 no ensino Pré-Escolar, tendo já uma lista de espera para
o próximo ano letivo.
O Externato procura basear o seu estilo
educativo no Evangelho de Jesus Cristo e
no espírito franciscano prestando serviço à
sociedade através dos valores de uma educação integral, tendo como lema “Educar
para Ser Mais”.

> Fátima Moreira e Teresa Teixeira, do corpo docente do Externato

“Estamos a implementar um método de
ensino cooperativo no 1.º ciclo do Ensino
Básico e entendemos que essa é a exigência
do futuro. Nos últimos anos, sentimos que
cada vez mais os alunos querem ser parte
ativa do ensino e temos apostado na pedagogia por projetos em equipa , fazendo dos
alunos os primeiros investigadores da própria aprendizagem”, afirma Fátima Moreira, diretora pedagógica da instituição.
Neste contexto, o Externato de Santa Margarida propõe-se ainda comprometer os
seus alunos com uma sociedade justa, solidária, humana e inclusiva, numa escola que
coloca o aluno no centro do processo de
aprendizagem. O corpo docente “criativo
e inovador” tem marcado a sua ação pelo
trabalho em conjunto através da planificação, programação, trabalho na sala de aula
e acompanhamento dos alunos.
“A equipa regular e coesa também tem sido
fundamental para o sucesso dos nossos
alunos. Felizmente temos professores que
acompanham os alunos até ao 4.º ano e isso

> O centro escolar recebe alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo

é fundamental”, realça a responsável pedagógica.
A comunidade educativa desta instituição
é integrada por todas as pessoas que colaboram na educação dos alunos: irmãs, professores, educadoras, alunos, pais e todo o
pessoal não docente. Todos são chamados
a uma participação responsável e ativa no
âmbito das suas funções.
De acordo com Fátima Moreira, os espaços exteriores da Quinta da Azenha são
também um “fator diferenciador” para os
restantes estabelecimentos de ensino do
concelho de Gondomar, tendo os alunos a
oportunidade de contactar “in loco” com a
natureza e animais.
“Os nossos espaços exteriores privilegiados
permitem-nos, muitas vezes, dar aulas ao
ar livre. Por exemplo, na disciplina de Estudo do Meio temos sempre a possibilidade
de vir ao terreno ver os animais e plantas da
nossa Quinta”, refere.
Nos últimos anos, o Externato de Santa
Margarida tem tido uma procura elevada,

sendo apenas possível inscrever alunos na
atual sala dos 3 anos, que no próximo ano
letivo corresponderá à sala dos 4 anos. Os
restantes anos estão preenchidos, contudo
está aberta a fase de pré-inscrições para
2017/2018, sobretudo para a educação pré-escolar
“Notamos que muitos dos nossos alunos são
filhos de ex-alunos, o que demonstra uma ligação afetiva à nossa instituição que perdura
ao longo dos anos”, conclui Fátima Moreira.
De resto, o Centro Escolar conta ainda com
diversas atividades extra curriculares como
ballet, dança criativa, karaté, patinagem,
xadrez, coro e teatro.
Como oferta curricular os alunos a partir
dos 4 anos têm inglês e a partir dos 5 têm
informática.
O Externato de Santa Margarida tem como
finalidade favorecer o crescimento integral
e harmonioso do aluno enraizado na visão
cristã da realidade e ao estilo de São Francisco de Assis.
Uma Escola Católica
O Externato de Santa Margarida, como
escola católica, é um lugar de educação
integral da pessoa humana que tem o seu
fundamento na Pessoa e Modelo de Jesus
Cristo .
Neste sentido, toda a Comunidade Educativa procura viver a mística do serviço com
espírito evangélico e franciscano, o qual
identifica a todos como irmãos da mesma
família.
Assim, são cultivados valores como a promoção pela justiça, o amor, o acolhimento,
o diálogo, a simplicidade, a alegria, a compreensão, a sã convivência, o respeito pela
natureza e por todas as criaturas. e a vivência humana da vida segundo o projeto da
mensagem de Jesus. ■

> O Externato de Santa Margarida situa-se na Quinta da Azenha
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TODOS OS MODELOS , TODOS OS TAMANHOS ,
E PARA TODOS OS TIPOS DE PERDA DE AUDIÇÃO .

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

VISITE-NOS:

GONDOMAR
RUA 25 DE ABRIL, 266

220 043 138

)

Horário:
2 a a 6 a , das 9H:30 às 13H:00 e das 14H:30 às 18H:30
Sábados das 09H:30 às 12H:30

Nº1 em Aparelhos Auditivos

A 2ª edição da atividade “A Família na Escola” realizou-se no
dia 24 de março, no auditório
da Escola Profissional de Gondomar (EPG). O evento visou
fortalecer os laços entre a escola
e as famílias dos estudantes.
A família, base para a construção da educação, do amor, do respeito e da solidariedade
regressou à Escola Profissional de Gondomar, em São Pedro da Cova, para partilhar
um dia com os estudantes, professores e
funcionários da escola de formação profissional.
O momento de confraternização decorreu
no auditório da EPG. Pais e encarregados
de educação foram convidados a participar
num convívio onde tiveram oportunidade
de testemunhar o trabalho que os seus educandos desenvolvem enquanto alunos desta instituição de ensino.
“Os convidados puderam ainda assistir a
vídeos ilutrastivos das diversas atividades
letivas e visitas de estudo realizadas pelos

alunos, e também da viagem de finalistas a
Roma. Além disso, puderam, igualmente,
apreciar trabalhos da disciplina de Artes
Decorativas e, ainda, participar ativamente
na exposição das experiências de Física e
Química. Houve ainda dança e muita animação, proporcionadas pelas Oficinas de
Dança e Música”, informa o comunicado da
Escola Profissional de Gondomar.
A 2ª edição da iniciativa “A Família na Escola” ficou marcada pela boa disposição e
não terminou sem um pequeno brinde realizado pelos alunos da EPG.
Segundo fonte da instituição de ensino
profissional, a atividade será “um evento a
repetir”. ■
Foto DR

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

“A Família na Escola”
Profissional de Gondomar
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Portugal 2020 e a região Norte
Isabel Santos | PS

A entrada de Portugal na então CEE, hoje União
Europeia, constitui um marco de extrema importância no cumprimento da aspiração de Abril de
construção de um Portugal democrático, moderno
e desenvolvido que resultou do 25 de Abril.
Ao longo das últimas décadas, os sucessivos quadros comunitários de apoio foram servindo de
alavanca dinamizadora do investimento público e
privado numa lógica que se pretende geradora de
convergência entre regiões.
O quadro que se estende até 2020, por acompanhar um período de recuperação após uma época
de profunda crise, assume um papel de particular
importância.

Só a falta de visão de futuro e o teimoso apego dogmático ao híper-austeritarismo seguido pelo anterior Governo, podem explicar o estado de bloqueio
a que o quadro Portugal 2020 foi votado condenando a país à perda desta oportunidade.
Quando o atual Governo tomou posse, registavamse apenas quatro milhões de euros de pagamentos
realizados às empresas, relativos a quinze projetos
e as autarquias não podiam sequer apresentar candidaturas.
Foram múltiplos os problemas a ultrapassar, em
matéria de regulamentos e outros, de forma contrariar o caminho seguido.
O Governo PS deu prioridade à aceleração do Por-

tugal 2020 e conseguiu recuperar o atraso a que este
quadro estrutural foi sujeito, existindo hoje um ritmo muito dinâmico na execução do Programa e na
concretização dos investimentos, tanto ao nível das
empresas como dos municípios.
Este facto, só por si, já seria motivo suficientemente merecedor de uma nota positiva ao desempenho nesta matéria, mas o merecimento vai ainda mais longe quando olhamos para a dinâmica
de equilíbrio regional e os dados nessa matéria são
bastante animadores no que diz respeito à região
Norte.
Neste momento, estão já aprovados mais de cinco
mil e seiscentos milhões de euros de investimento

empresarial, o que representa
47% do total nacional aprovado
no âmbito dos Sistemas de Incentivos às Empresas
e no que concerne ao investimento territorial, realizado pelas autarquias, foram já aprovados mais de
quinhentos milhões de euros de investimento.
Ao impulsionar o Portugal 2020, o governo socialista abriu uma janela de oportunidade e o Norte
está a responder com o dinamismo e capacidade
de inovação que caracterizam a região, como se
tornou evidente durante os períodos mais duros da
recente crise, na forma como resistiu e contrariou
os seus efeitos, afirmando-se, mais uma vez, como
grande motor de criação de riqueza. ■

“Entrada de leão, saída de ratinho”
Germana Rocha| PSD

O politicamente correto às vezes torna-se cansativo, bafiento e muito pouco interessante.
O medo tolhe a mente e a liberdade de escolha, entorpecidas por eventuais consequências. Mas cada
um de nós tem a responsabilidade e a capacidade
suficientes para a cada dia e em cada momento
procurar que este rumo se altere.
Vivemos num tempo de amarras e de uma grave
falta de frontalidade, uma espécie de complexo
perverso que se foi paulatinamente instalando na
nossa sociedade.
Há que despertar consciências para a importância
cada vez maior do exercício da cidadania, não deixando que apenas alguns decidam o futuro que é

de todos.
Veja-se a este propósito, o que se passou recentemente, como estarão bem recordados, quanto à célebre afirmação do presidente do Eurogrupo, Joren
Dijsselbloem, que nem ouso repetir, em relação aos
países do sul da Europa, em que nos incluímos.
Ao nível nacional, os órgãos de soberania, nomeadamente o Governo e o Parlamento condenaram
aquele comportamento, exigindo até a sua demissão.
Mas, incompreensivelmente, na última reunião de
ministros das finanças europeus, em Malta, o secretário de Estado, Mourinho Félix, apenas falou
no assunto à margem da reunião e o tão anunciado

pedido de demissão não passou de mais um número para consumo interno, e a entrada que inicialmente até parecia ter garras de leão rapidamente se
transformou numa saída rastejante.
Uma atitude pouco digna e de enorme falta de coragem por parte de quem nos representa nas instâncias europeias, já que o mínimo que lhes é exigível é que dignifiquem e honrem o povo português.
Há que de uma vez por todas demonstrar claramente se queremos ter uma sociedade aberta e plural, ou
uma sociedade em que apenas nos limitamos a abanar com a cabeça, a falar em surdina, a assobiar para
o lado e quem vier atrás que feche a porta.
Há que encarar sem rodeios o que nos atinge, nun-

ca cedendo a chantagens ou a
oportunismos políticos encapotados, sendo preferível assumir posições no momento oportuno, do que lamentar o que podia ser
feito, mas que por medo se adiou.
A vida vai-nos ensinando que não há nada mais
corrosivo do que empurrar para a frente o que se
impõe no imediato.
O exercício do poder deve ser encarado como um
meio para se alcançar um fim: servir os anseios e
as necessidades dos homens e das mulheres que se
orgulham da história do seu país, e, que, por isso
mesmo exigem ser representados com a honradez
e a dignidade que merecem. ■

Oportunidade perdida

Cecília Meireles | CDS

O Governo apresentou na semana passada o seu
Plano Nacional de Reformas. Em grande parte,
estamos a falar mais ou menos da mesma coisa
que o Governo já tinha apresentado no ano passado. Onde podíamos ter um plano a sério para
mudar alguma coisa em Portugal, acabámos com
quase cem páginas recheadas de lugares comuns,
poucas soluções e nenhumas mudanças. Esta
nova maioria tem apenas um objetivo: manter
tudo exatamente como está. Chega mesmo a dizer que se arrepia quando ouve falar em reformas
estruturais. E, assim, espera repetir exatamente

os mesmos erros do passado, mas acreditar os resultados vão ser completamente diferentes. Não é
apenas uma maioria imobilista. É também completamente irrealista.
Quando se leva em conta a evolução do crescimento da economia (que em 2016 foi menor do
que em 2015), das exportações, do investimento
e do endividamento público (que continua a aumentar, apesar de todas as promessas), é impossível não concluir o óbvio. Mais uma vez, o Governo
está a desperdiçar um ciclo económico positivo
para corrigir os desequilíbrios financeiros e as de-

ficiências estruturais da nossa economia.
No ano passado crescemos menos do que a média europeia. Aliás, desde 1999 que todos os anos
crescemos menos do que a média europeia. Enquanto não percebermos que só vamos viver melhor em Portugal quando resolvermos este problema, que só se pode distribuir mais riqueza se
também se produzir mais riqueza, e que só haverá
mais oportunidades se crescermos a sério, vamos
continuar presos no mesmo ciclo vicioso, cujos
resultados desastrosos já experimentámos vezes
demais.

A receita deste Governo é fazer tudo para que pouquíssimos
portugueses se apercebam disto, e da oportunidade que estamos a perder. Em vez disso, a sua
prioridade é simples: manter o status quo e, consequentemente, o seu próprio poder. Para financiar isto, cativa a despesa, corta no investimento
público e aumenta os impostos indiretos. Desde
que as suas clientelas estejam satisfeitas, e que alguns acreditem na sua extraordinariamente eficaz
propaganda, vai assegurando o seu presente no
poder. O amanhã logo se vê. ■

Abril: o mês das mentiras?
Luís Monteiro | BE

Isto é um artigo sobre as propostas de algumas Juventudes Partidárias. Ou melhor: é um comentário
sobre cantinas universitárias, populismo, serviço
militar obrigatório e o papel que a(s) Esquerda(s)
decidem ter.
Há quinze dias, discutiu-se, na Assembleia da República, um conjunto de iniciativas para evitar que
os preços das refeições nas cantinas e das camas nas
residências universitárias aumentassem. Porque é
que eles iam aumentar? Porque, como até à data,
o cálculo do seu valor não estava indexado ao IAS
(421,32 euros) mas sim ao Salário Mínimo Nacional
(557 euros), com o aumento do mesmo, os preços

iam subir. O Bloco, já há duas semanas, tinha apresentado um projeto no sentido de evitar isso. A JSD
decidiu armar uma campanha afirmando que foram
eles, corajosos, que evitaram este aumento. Acusam
os partidos de esquerda de serem protagonistas desse aumento. Em primeiro lugar, o aumento não foi
decisão de ninguém, mas sim cumprimento de uma
lei que, já agora, a Direita nunca pôs em causa até
há dois dias atrás. Em segundo lugar, o que a JSD
usa como argumento para atacar os seus adversários
políticos é o aumento do Salário Mínimo. Ficamos
esclarecidos sobre o posicionamento político dos
«social-democratas» (entre muitas aspas). Em ter-

ceiro lugar, praticamente todos os partidos apresentaram iniciativas parlamentares nesse sentido - o
Bloco na semana passada, o PS, o PCP, o CDS e a
JSD esta semana.
Sobre a JCP e a tropa. Num momento em que as esquerdas (várias) criticam a progressiva militarização
da UE, o ascenso de um discurso securitário entre os
governantes europeus, esta medida só prova que não
basta mudar as moscas, não basta ter um governo
securitário de esquerda em vez de um governo securitário de direita, é mesmo preciso romper com as
políticas da UE e ir até mais fundo, romper mesmo
com a lógica que as sustenta, que é coisa que, pelos

vistos, a JCP não atinge e explica muito a sua posição sobre
as praxes académicas, diga-se de passagem.
Seria demagógico se dissesse que as juventudes partidárias servem somente para isto, até porque os seus
partidos defendem o mesmo. Mas não podemos
deixar de analisar as suas propostas e a utilidade que
têm para os jovens portugueses quando somos presenteados com organizações que usam o aumento
do salário mínimo como argumento para ataque
político e outras que, defendendo que devemos estar
todos preparados para a guerra, não acerta um tiro
no alvo. ■
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CDU - Um projeto distintivo, de trabalho,
honestidade e competência
Diana Ferreira | PCP
A 19 de abril a CDU apresentou Daniel Vieira
como seu candidato à presidência da Câmara
Municipal de Gondomar. Atual presidente da
Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova, o trabalho que
tem desenvolvido ao longos dos últimos oito
anos que exerceu funções de presidente de Junta é demonstrativo da gestão comunista – não
esquecendo o coletivo da CDU, nomeadamente
da Junta de Freguesia, que tem um papel importantíssimo na concretização do projeto da CDU.
A candidatura do Daniel Vieira à presidência
da Câmara Municipal de Gondomar amplia
esse exemplo de gestão CDU e é a única can-

didatura efetivamente alternativa: pelo projeto
que transporta, pelos valores que defende e pela
gestão autárquica que tem protagonizado na
freguesia, defendendo os interesses e os direitos
da população e o poder local democrático – importa lembrar e valorizar a forte ação da Junta
de Freguesia CDU, presidida pelo Daniel Vieira, contra a extinção de freguesias e a luta que
hoje continua pela sua reposição, bem como o
seu importantíssimo papel em todas as fases do
processo da remoção dos resíduos em São Pedro
da Cova.
A candidatura da CDU marca e faz a diferença
pela sua intervenção distintiva na representação

dos interesses da população e pelo seu percurso
de incansável defesa dos direitos dos trabalhadores e do Povo. A força alternativa que, como
nenhuma outra, valoriza a matriz de poder autárquico que nasceu com a Revolução de Abril –
um poder local efetivamente representativo das
populações, amplamente participado e plural,
dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira.
O projeto da CDU, assente nos valores de Abril,
tem no carácter diferenciador das suas propostas e opções, a sua afirmação distintiva e
alternativa. A intervenção, a obra e o trabalho
realizados pela CDU são amplamente reconhe-

cidos – pelo percurso de intervenção marcado
por honestidade e competência no exercício
dos mandatos; pelo percurso de trabalho e obra
realizada norteados pelo interesse público, pelo
respeito pelos compromissos assumidos e pelo
dever democrático de prestação de contas.
Foi assim em São Pedro da Cova. Está a ser assim também em Fânzeres e São Pedro da Cova.
A apresentação da candidatura do Daniel Vieira
à presidência da Câmara Municipal de Gondomar foi um importante momento de afirmação
do projeto da CDU.
O trabalho e a dedicação vão continuar para
que, em Gondomar, a CDU chegue mais longe. ■

Novo Banco, um velho problema
José Luís Ferreira | PEV
Sem pretender apontar as responsabilidades do
Governo anterior, recordo apenas que o Governo PSD/CDS criou um problema, mas não o resolveu e, a cada dia que passa, fica mais claro que
a tal “saída limpa” não passou de conversa fiada.
Mas convém também ter presente que, quando
falamos do Novo Banco, estamos a falar do terceiro maior banco nacional a operar no nosso
País, que tem 16% do mercado nacional e que
poderia contribuir para o desenvolvimento do
país.
Sucede que a solução do Governo é vender. Vender sem nada receber e ainda por cima com o
Estado a assumir os riscos do negócio.
Ora, isto é inaceitável, porque os contribuintes

já estão fartos de andar a pagar as aventuras dos
banqueiros.
Por isso mesmo, Os Verdes não acompanham
o Governo nesta solução. Consideramos que a
venda do NB, desde logo, não garante, nem assegura a presença do interesse público.
Acresce ainda que o comprador não vai pagar
nada ao Estado pela compra e o Estado ainda
vai assumir o risco dos ativos do Novo Banco.
Mas mais, o Estado não vai ter uma palavra a
dizer sobre a gestão futura do NB, apesar de ficar
com 25% do capital. Não terá assento no Conselho de Administração, não poderá nomear
gestores e nada poderá dizer sobre o futuro do
Novo Banco. Nem uma palavra.

Ou seja, o Estado só está presente para entrar
com dinheiro e assumir o risco, mas fica inibido
de participar na gestão do NB. Fica sem quaisquer poderes de gestão.
A venda do NB, é, portanto, um erro monumental. É um mau negócio para o Estado e para os
portugueses. O Estado pode livrar-se do Novo
Banco, mas não se livra dos problemas, porque a
venda não os resolve.
A venda apenas empurra ou sacode os problemas para o futuro.
Fica assim a ideia que a decisão do Governo em
vender e ao mesmo tempo excluir a possibilidade da integração do NB na esfera pública, não
foi motivada pelo interesse nacional, mas sim

por imposições das instituições europeias.
Mas se as instituições europeias não zelam pelo
interesse dos seus estados-membros, se insistem
em privilegiar os interesses dos bancos e dos
fundos e até dos fundos abutre, em prejuízo dos
Estado, então isso significa que as instituições
europeias não representam os interesses dos
Estados, representam os interesses dos bancos e
dos fundos, das negociatas dos grandes grupos
económicos.
Nada de novo, portanto.
Por nós, o Novo Banco deve estar ao serviço do
interesse público, da nossa economia e do desenvolvimento do País e por isso entendemos que o
NB deve ficar integrado na esfera pública. ■

justo e mais perto das pessoas. Mais de metade
da sua vida foi devotada à campanha ativa por
Gondomar, terra que conhece de lés-a-lés, e com
toda a certeza, como a palma das suas mãos.
Isto é o que Gondomar merece. Uma entrega
total das suas gentes, de quem está cá sempre e
sempre esteve.
E foi isto que o PSD e o CDS-PP de Gondomar
abandonaram: a crença nas pessoas desta terra.
Não conheço o Dr. Rafael Amorim. Não duvido inclusive das suas capacidades profissionais,
mas tenho que salientar que toda a sua vida ativa
foi pela sua terra, Ovar, onde reside e onde tem
as suas raízes. Ser chefe de gabinete em Gondomar durante três anos (agravado pelo facto de o

ter sido no anterior executivo) não chega!
Esta decisão só pode ter duas leituras. A primeira, que estes dois partidos lutam para sobreviver
num concelho que não os quer. Que ainda se
lembra de quem ajudaram a eleger, e que durante 20 anos nos fez marcar passo. A segunda,
que eles próprios, PSD e CDS-PP acreditam que
Marco Martins é o futuro, e que mais vale perder
as eleições e deixar que ele continue o seu bom
trabalho.
Porque ter Gondomar no coração não chega! É
preciso ser um deles, no meio deles. É preciso
falar a uma só voz: a voz de quem conhece porque vive. É preciso ter Gondomar a correr nas
veias. ■

Viver Gondomar
Joana Resende | PS
Sou gondomarense. Vivi aqui toda a minha infância. Joguei futebol e à apanhada na rua do
Bairro Maria Flor. Saltei às cordas no recreio da
escola de São Caetano. Fiz todo o meu percurso
académico em Rio Tinto, até ingressar na faculdade, e toda a minha adolescência foi vivida em
Gondomar. A faculdade, essa era no Porto, mas
todos os dias regressava à terra que me criou,
onde me esperava a minha família e os meus
laços.
Fiz-me adulta. E em Gondomar criei a minha
vida profissional, aqui vivo e deixo crescer as
minhas filhas.
Por ser gondomarense, por saber que esta terra
também me pertence, por conhecer muita da

sua história, e por conviver todos os dias com
o seu presente, aceitei o desafio de pertencer à
bancada do PS de Gondomar nesta Assembleia
Municipal. Foi por acreditar que podia fazer a
diferença, por sentir que podia dar mais contributo à minha terra e às minhas gentes.
Foi pelas mesmas razões que apoiei o atual presidente da Câmara, e pelas quais reforço todos
os dias a minha convicção de que é o melhor
candidato que poderíamos ter.
Porque é gondomarense. Porque viveu toda a
sua vida aqui, e aqui se enraizou também. Porque muito mais do que eu, luta desde a sua adolescência por um concelho melhor, mais evoluído, mais desenvolvido, mais modernizado, mais
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

O metro em Gondomar
Pedro Oliveira | CDS-PP

Gondomar tem sido um dos concelhos do “coração”
da Área Metropolitana do Porto (AMP) que mais
tem sido secundarizado na definição daquelas que
são as prioridades de ampliação da rede/Metro, continuando com uma ligação que rotulamos de residual
a tão essencial infraestrutura da rede de transportes
metropolitanos.
E tanto mais estranha se nos afigura tal realidade
quando percebemos que o presidente da Câmara
Municipal de Gondomar, é tão-somente, o responsável pelo sector dos Transportes na Área Metropolitana. É claro que entendemos que o exercício/
desempenho do cargo, exige uma visão estruturante
do investimento a fazer, por forma a que possa ter
um grande efeito multiplicador seja na eficácia, seja
na oportunidade, seja na qualidade de vida das popu-

lações que o Metro serve. Contudo, todos reconhecemos também, porque a intuímos, a forte apetência
que a população gondomarense, considerando as
suas características, tem, para fazer uso de um meio
de transporte como este, representando a sua ampliação em Gondomar uma importante forma de potenciar e facilitar a mobilidade dos gondomarenses por
entre as urbes do concelho como, e tão importante,
num melhor e mais efetivo acesso ao Porto, centralidade maior da área Metropolitana. Estamos convictos que seria um investimento financeiramente
sustentável do projeto do Metro, para além da sua
repercussão fortemente social, no concelho.
Nesta vertente (social), justifica-se alertar os responsáveis pela administração do Metro, para as injustiças relativas existentes ao nível do tarifário aplicável,

pois não se justifica que quem cumpre uma viagem
de Fânzeres até à Trindade pague precisamente o
mesmo que paga quem utiliza a Rede Andante em
Espinho até à mesma Trindade, ou seja, os mesmos
quarenta e sete euros. Não defendemos um aumento
do valor a pagar para quem vem de Espinho, mas sim
um melhor escalonamento tarifário para o percurso
começado em Fânzeres. E a verdade é que, talvez por
ser assim, constatamos o absurdo de os gondomarenses terem que pagar no percurso entre estação e meia,
o valor de 11 euros mensais, isto é, se prescindirem
os gondomarenses de entrar no Metro em Fânzeres
e passarem a utilizá-lo em Carreira, uma estação e
meia depois, em vez dos 47 euros mensais, pagarão
36 euros. É que a zona C9 termina a meio da estação
de Carreira e Venda Nova seguindo-se depois a zona

C8 até Fânzeres. Justifica-se que o percurso entre estação e meia implique o pagamento dos referidos 11
euros? Tanto quanto sabemos não existe outro exemplo em que na rede do Metro do Porto, uma zona tenha apenas uma e meia ou duas estações.
Enfim, Gondomar não deve nem pode continuar a
ter um peso relativo tão subalterno no contexto das
prioridades de investimento e crescimento da linha
do Metro do Porto, competindo ao presidente do
Município, até porque é o responsável pelo sector dos
Transportes na AMP, uma ação bem mais incisiva e
reivindicativa junto dos seus pares, sensibilizando-os
para a mais que justificada necessidade da Junta Metropolitana, nesta vertente, “olhar” para Gondomar
como um concelho prioritário.

A verdade e a mentira na última Assembleia Municipal
António Valpaços | CDU

Na última Assembleia Municipal a CDU foi
acusada infundadamente pelo presidente da Câmara Municipal de mentir relativamente ao que
está previsto para o projeto do Parque Urbano
de Rio Tinto. É, pois, necessário, esclarecer os
gondomarenses da verdade dos factos para que
não subsista qualquer dúvida sobre quem fala a
verdade e sobre quem persiste em ocultar descaradamente a realidade dos factos.
Pois bem, a CDU confrontou o presidente da
Câmara Municipal exigindo que esclarecesse
as declarações que prestou a um jornal local no
qual referiu, convictamente, que o Centro Cívico
de Rio Tinto não teria mais betão. Por não corresponder à verdade a CDU exigiu que, de uma
vez por todas, o presidente da Câmara Munici-

pal assumisse publicamente a posição que teve
aquando a revisão do Plano Diretor Municipal de
Gondomar (PDM).
Relembro os gondomarenses que por iniciativa
do presidente da Câmara Municipal o PDM foi
alterado de forma a dar capacidade construtiva
aos terrenos da chamada “Quinta da Boavista”
(que integra o Centro Cívico de Rio Tinto) que
anteriormente estavam classificados como espaços verdes.
Ou seja, o executivo municipal do PS optou
por dar a possibilidade aos proprietários da
“Quinta da Boavista” para que num futuro
mais ou menos próximo possam construir no
Centro Cívico de Rio Tinto, em detrimento
de todos os gondomarenses puderem usufruir

de um Parque Urbano com outra dimensão e
outras condições de lazer e recreio conforme
era a pretensão da CDU e conforme, em momento bastante oportuno, foi pretensão do PS
de Marco Martins quando fez desta uma das
suas promessas eleitorais em 2013.
Face a tudo isto, a CDU questionou, questiona
e questionará as opções tomadas, e continuará a
denunciar a persistência revelada pelo presidente
da Câmara Municipal em não assumir a opção
que teve procurando num jogo hábil de palavras
escamotear a verdade dos factos e ter ainda a insensatez de acusar a CDU de mentir aos gondomarenses.
Não foi a CDU que colocou o PDM em discussão
pública dizendo aos gondomarenses que os ter-

renos da “Quinta da
Boavista”
estavam
classificados como espaços verdes e que depois,
ao arrepio dos princípios democráticos, quando
apresentou a versão final, que já não podia ser
objeto de discussão pública, concedeu capacidade construtiva a esses terrenos.
Não foi a CDU que fez uma opção em que se
privilegia o direito privado em prejuízo da dos
interesses e anseios da população gondomarense.
Não foi a CDU. Foi o PS de Marco Martins, estando convicto que a maioria dos socialistas não
se reverá nestas opções.
Estou certo que os gondomarenses reconhecem
à CDU a honestidade nas posições assumidas. ■

Sim, é possível!
Rui Nóvoa | BE

No próximo dia 1 de Outubro os eleitores podem
dar mais força a Gondomar.
Se assim o entenderem, podem com o seu voto
decidir a eleição de autarcas comprometidos com
políticas que tem como prioridade as pessoas e o
seu bem-estar.
O Bloco de Esquerda quer ser uma força decisiva
para a abertura de um novo ciclo autárquico.
O critério do êxito de uma Câmara não pode ser
o da quantidade de betão que contrata, mas, o da
satisfação dos direitos das pessoas, dos indicadores de igualdade e coesão social, da sustentabilidade ambiental, da participação cívica nas decisões e na vida do Município.
Podem contar connosco todos os moradores de
Gondomar de nascimento e de coração, pessoas

que trabalham, de pensamento livre, militantes
de esquerda e independentes,
Connosco contam também todos os precários
que trabalham na Câmara. Nós não deixamos
ninguém para trás!
A Câmara tem de dar o exemplo decisivo, na fiscalização e no combate ás fontes de poluição, na
prevenção dos nossos rios na qualidade do ar, e
das nossas serras tão fustigadas pelos incêndios.
A Cidadania, a Participação e Transparência.
A Habitação, a Mobilidade e os Transportes.
O Ambiente e o Espaço Público.
A Saúde Educação e Cultura.
A Descentralização e a Regionalização têm de ser
as prioridades do Município.
O processo de descentralização tem de ser um

instrumento para conferir mais capacidade de
participação e de decisão ás populações sobre as
opções e os caminhos de desenvolvimento das
regiões, não pode ser um mero esquema de “municipalização” das responsabilidades e competências do estado.
O Bloco de Esquerda tem inscrita, a descentralização nos seus genes políticos, no entanto, não
é possível escamotear a realidade: cerca de 70%
dos municípios portugueses têm menos de 30 mil
habitantes.
À sua escala, recursos e meios são insuficientes
para novas competências municipais nas áreas da
educação, saúde ou segurança social que devem
estar a um nível supra municipal.
A entrega dessas funções a privados é a nova

oportunidade que espreita.
A descentralização para os municípios e freguesias é possível e desejável, mas de acordo com os
recursos disponíveis, nomeadamente financeiros.
A democracia local não pode ficar refém de tamanha e excessiva concentração de poderes.
Há muito que defendemos a solução para descentralizar: a Regionalização, com órgãos eleitos diretamente pelas populações, assegurando a articulação, fortalecimento e autonomia dos poderes
local e regional, e a participação cidadã.
A eleição de mais autarcas do Bloco de Esquerda
é a garantia de poderem contar com a energia e
a combatividade de homens e de mulheres desta
Esquerda Popular e Socialista que nunca vira a
cara à luta. ■
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Viva Saúde
Daniela Gregório
Interna de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Os jovens e os seus ecrãs - Tablets, Smartphones, Computadores,
Consolas de jogos, etc.
Uma pergunta que tem surgido na consulta
é:
“Será que o tempo que as crianças e jovens
passam em frente a um ecrã, seja ele o de
um Telemóvel, Tablet, TV, etc. é bom para
o seu desenvolvimento?”
A geração atual de jovens cresce rodeada
pelos dispositivos digitais, o que torna este
tema mais difícil de gerir.
Em primeiro lugar, devemos distinguir entre o tempo a trabalhar ou estudar no computador ou tablet, por exemplo, a fazer uma
pesquisa para o trabalho na escola ou estudar na “escola virtual” e o tempo a brincar
em frente ao ecrã.
O tempo que devemos limitar é o de entretenimento em frente ao ecrã!

Crianças antes dos 18 meses não devem ser
expostas a qualquer tipo de estímulo dos
dispositivos digitais, portanto, nada de tablets e afins.
Esta medida é crucial para um adequado
desenvolvimento cerebral e para reforçar a
boa interação entre pais e filhos.
Mesmo que o bebé não esteja a olhar para a
televisão, as luzes e sons desta causam uma
estimulação tal que a criança poderá ficar
stressada e ter problemas a dormir.
Entre os 2 e os 5 anos, o máximo de tempo
em frente a um ecrã deve ser uma hora e os
pais deverão monitorizar os conteúdos que
as crianças assistem.
Existem alguns conteúdos didáticos que
podem ser usados. Por vezes as crianças

navegam muito bem pelos conteúdos, chegando a alguns menos adequados. É essencial a monitorização!
Acima dos seis anos, os pais devem estabelecer um limite para o tempo de ecrã.
O tempo de ecrã depende da criança e da
sua família, porém as crianças deverão
priorizar o tempo de trabalho em detrimento do de entretenimento.
As prioridades são a escola, os TPC, pelo
menos uma hora de atividade física, o contacto social e dormir, e estas nunca devem
ser substituídas por um ecrã. O ecrã usa-se
no tempo que sobra!
Nunca nos esqueçamos que os pais são os
modelos dos filhos, como tal, deverão ter
o cuidado de desligar os telemóveis, a TV

e os tablets à noite e na hora das refeições.
Se não nos concentrarmos e dermos atenção aos nossos filhos, eles podem desenvolver problemas de comportamento e
atenção, visto que ficam privados da nossa
atenção em deterimento de um “smartphone”.
Deve estabelecer-se horas em família sem
ecrã e locais da casa sem ecrã.
As refeições sem telemóveis promovem a
criação de laços familiares mais fortes e os
quartos sem ecrãs promovem uma melhor
qualidade de sono. Além disso, os pais poderem monitorizar a atividade digital das
crianças, visto que estes meios só existem
em espaços comuns da casa.
Portanto, desliguem os ecrãs e convivam! ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Alergias oculares, o que se pode fazer?
Em pleno mês de abril, com as suas chuvas e
perto das flores de maio, começam a surgir os
principais casos de alergias sazonais, que, para
muitos, vêm com ardor, olho vermelho e comichão. Uma alergia nos olhos pode ser provocada por muitos elementos externos, sendo
influenciada pelo sítio onde se encontra.
Podemos encontrar dois tipos de alergias oculares: sazonais e perenes. As sazonais afetam
a maior parte da população e manifestam-se,
principalmente, na primavera (rebentar da
folha) e no outono (cair da folha). Aparecem,
sobretudo, por causa dos alergénios transportados pelo ar, tais como, pólen, erva, etc. As
perenes acompanham-nos durante todo o ano

e são provocadas desde o simples pelo dos animais de estimação até aos ácaros.
O tratamento passa pela medicação receitada
por um profissional da visão, bem como por
remédios caseiros naturais.
As lágrimas artificiais, próprias para cada tipo
de alergia, são uma boa forma para o alívio dos
sintomas, particularmente em pessoas que sejam usuárias de lentes de contacto. Caso se tenha uma alergia sazonal e não se queira tomar
anti-histamínico, uma boa forma de minimizar os sintomas é evitar atividades ao ar livre
em dias de vento, na primavera e no verão, e
também considerar deixar os sapatos fora de
casa, para não trazer o pólen para o seu inte-

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

rior.
Um erro que todos cometemos é coçar os
olhos com as mãos. Este gesto pode agravar
bastante as alergias oculares, por isso lavar a
cara e salpicar com água os olhos pode ajudar
a retirar os pólenes, poeiras ou outras substâncias irritantes.
Os sintomas intensificam-se para quem usa
lentes de contacto e sofre de alergias. Uma das
dicas que se pode fazer é lavar as suas lentes, da
maneira como o seu profissional ou fabricante
lhe recomendou, e manter sempre as gotas humectantes ao seu lado.
Em último caso, pode considerar-se mudar de
lentes de contacto quinzenais ou mensais para

diárias.
Uma nota importante: caso sinta qualquer
sintoma de alergia, como os referidos anteriormente, é sempre essencial consultar o seu profissional da visão, pois pode tratar-se de outra
coisa que tenha os sintomas parecidos, como
treçolho ou conjuntivite num caso mais grave.
As alergias oculares são para ser tratadas com
seriedade, uma vez que podem provocar sintomas bastante severos, nomeadamente em pessoas que não saibam como lidar com elas. Para
isso, não há nada como se aconselhar com o
seu médico oftalmologista, médico de família
ou optometrista na sua consulta seguinte e ver
quais são as medidas adequadas para si. ■

* 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

Vitamina D
Em tempos de se iniciar o verão, eis que
surge a necessidade de aproveitar a excelente exposição solar do nosso país e as praias
que estão ao nosso alcance.
Curiosamente, pensávamos nós que em Portugal não haveria défice de vitamina D, dadas
as características do nosso clima ao contrário
dos povos do norte da Europa, esses sim com
poucas possibilidades de exposição solar. A
não ser nas crianças, em que os pediatras se

preocupavam em receitar suplementos e medicação com vitamina D, não era costume dar
aos adultos essa suplementação, pelos motivos que expliquei anteriormente. No entanto,
na pesquisa de tantas queixas ortopédicas
os médicos portugueses descobriram que
afinal os valores de vitamina D encontrados
em análises de sangue na sua população era,
afinal, muito mais baixo do que o esperado.
Desse modo surgiu uma necessidade de in-

cluir na pesquisa de patologias ósseas e articulares o doseamento de vitamina D e não
só de outras pesquisas comuns, tais como a
densidade óssea, entre outras. Na minha experiência pessoal, cerca de 60% dos doentes
com queixas de dores ósseas e articulares,
adultos, tem défice de vitamina D que necessitam de correção medicamentosa. É mesmo
importante corrigir estes défices, pois esse ato
será o suficiente para a melhoria sintomática

dos nossos doentes. Se calhar é mais importante do que dar suplementos com cálcio, estes por vezes prejudiciais em demasia. É certo
que a vitamina D em excesso também pode
causar toxicidade, por isso é importante a sua
monitorização. Estimados leitores, aqueles
que lerem este artigo, por favor alertem o
vosso médico de família, que é perfeitamente
competente para tratar e estudar estas patologias. ■
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Lazer
PARFAIT DE MARACUJÁ

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
LITERATURA:
18h, 22 de março – Apresentação do
livro “História do Povo na Revolução Portuguesa – 1974/75”, de Raquel Varela,
na Biblioteca Municipal de Gondomar

DIVERSOS
21h30, 21 de abril – “De Navio de
Guerra a Recife Artificial”, por Alberto
Braz, no Clube Gondomarense
9h às 12h30, 23 e 25 de abril – Dádiva de Sangue, na Escola EB 2,3 de Jovim

RECEITA CULINÁRIA

EXPOSIÇÕES

DANÇA

Até 23 de abril – “Alberto Carneiro”, no Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende
Até 25 de abril – “A Day in the Life” – pintura de Nazaré Álvares, no Auditório Municipal de Gondomar
Até 21 de maio – “Diálogos sobre a Demora”, no Lugar do Desenho - Fundação
Júlio Resende
Até 4 de junho – “Um Palco Pequeno Demais”, no Auditório Municipal de Gondomar

Foto DR

TEATRO
21h45, sábados, até 29 de abril –
33.º Festival de Teatro Amador de Valbom,
na Escola Dramática e Musical Valboense

21h30, 29 de abril – “Era uma vez...”
– pela Wish Ferreirinha, no Auditório Municipal de Gondomar

MÚSICA
21h30, 21 de abril – “Liberdade” –
concerto de Sérgio Godinho, no Auditório
Municipal de Gondomar

INGREDIENTES
1Lata leite condensado
200 ml natas
250 ml de polpa de maracujá
1 embalagem queijo creme
5 folhas de gelatina
Foto DR

Até 18 de junho – “Pena Suspensa” – pintura de Agostinho Santos, na Casa Branca
de Gramido

15h às 18h, 29 de abril - Dia Mundial
da Dança, no Anfiteatro do Largo do Souto

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

21h30, 21 de abril – “Cantata Experiência com Deus” – musical com coro e
orquestra, na Cripta S. Maria de Rio Tinto
21h, 24 e 25 de abril – Concerto Roberto Carlos, no Multiusos de Gondomar

Diz um alentejano à mulher: - Ó Maria,
prepara uma roupa que eu quero tomar
banho p'ra depois tratar dos negócios! E
a mulher prepara a roupa e põe-na na casa de banho. Vai o homem tomar banho, começa a correr
água e grita: - Ó Maria, traz-me o champô porra!
- Ah homem, então o champô tá aí na casa de banho! - diz a mulher. - Ah, isto é para cabelos secos
e eu já molhei a cabeça!

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Encontra-se num período difícil, mas não desespere
que é passageiro. No entanto, pode trazer muitos benefícios
através das suas relações sociais e de amizade desde que tenha em conta tudo o que o rodeia.
Saúde: Poderá ser tempo de começar uma nova vida. Corte
com tudo aquilo que achar supérfluo ou inútil.
Dinheiro: Boa altura para gastar e investir no que mais gosta, mas com cuidado. É um mês um pouco tenso a nível profissional, em que vai querer lutar pelos seus objetivos.

MB Way já permite
levantar dinheiro
sem cartão

VIVA TEC | Pedro Ferreira

Preparação:

Será este o fim dos cartões de crédito e débito? A
resposta poderá ser dada em breve. Em Portugal, a
aplicação MB Way passou a permitir aos utilizadores
efetuar pagamentos e até levantar dinheiro sem cartão. Para tal, basta instalar a app no seu smartphone.
Ficará depois habilitado a realizar estas operações nas
caixas automáticas da rede Multibanco, sem necessidade de utilizar um cartão bancário.
A mais recente funcionalidade da aplicação gera um
código de 10 dígitos que terá de introduzir num multibanco para realizar o levantamento do montante
pretendido. A funcionalidade é exclusiva da versão
1.6.0 e será necessário manter a app atualizada. Caso
não seja utilizador MB Way poderá receber, via sms,
o código gerado na app por um utilizador da mesma.
Depois de gerado o código, o cliente tem 30 minutos para o utilizar. Desta forma, basta dirigir-se a uma
caixa multibanco, carregar na tecla verde e inserir o
seu código.
Atualmente, a funcionalidade não tem qualquer custo
associado. À semelhança dos levantamentos da rede
Multibanco, os montantes disponíveis para levantamento são em múltiplos de 10 até um máximo de
200 euros.
Recorde-se que, por dia, pode levantar-se até 400 euros no Multibanco.

1. Bater as natas em chantilly.
2. Derreter as folhas de gelatina em banho maria com um
pouco de agua.
3. Juntar o queijo creme com
o leite condensado e mexer
bem. Juntar a gelatina. Adicionar ao chantily. Juntar metade
da polpa de Maracujá. Colocar
no frigorifico.
4. Servir o preparado numa
base de Bolacha Maria triturada com manteiga. Regar com
a restante polpa de Maracujá.

SOLUÇÕES:

PUB

Quem são os embaixadores da CED 2017?

Filipe Madureira -Rali
Campeão Nacional Absoluto de
Ralis Promoção em 1999 e Vice-campeão Promoção em 2005. Piloto convidado pela Citröen Portuguesa no troféu Saxo Cup 2003 e
pela Fiat Portuguesa no troféu Fiat
Punto 2004. Piloto oficial da Equipa Integrasupport, no Campeonato Nacional de Ralis 2015. Piloto
de competição automóvel desde
1996, com mais de 70 provas nacionais e internacionais, de Ralis,
Ralicross, Autocross e Velocidade.

Henrique Sousa -Basquetebol
em Cadeira de Rodas
Campeão Europeu de Basquetebol em Cadeira de Rodas em 2007.
Campeão Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas na época
2012/2013 e Vencedor da Taça de
Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas em 2015.

Hugo Rocha -Canoagem
Atual Campeão Nacional em K4
5000m. Vice-campeão Nacional de
200m em 2013 e 2014. 8º lugar
na final B de K4 1000m do Campeonato da Europa de Juniores
em 2012, 3º lugar na final B de
K2 200m do Campeonato da Europa de Sub23 em 2014, 3º lugar
na final B de K1 200m da Taça do
Mundo de Seniores em 2015.

João Pinto -Hóquei em Patins
Participou em três Campeonatos
do Mundo, Campeão Europeu de
sub20 e uma vez Campeão Nacional. Representou clubes como F.
C. Porto, U. D. Oliveirense, A. A.
Espinho e Sporting C. P.

João Rocha -BTT
Campeão Nacional e Vencedor
da Taça de Portugal em Cadetes
e Juniores. Três vezes Campeão
Regional do Minho, duas vezes
Campeão Regional do Porto, tem
mais de 80 troféus conquistados.
Representa a Seleção Nacional
desde 2014.

Jorge Cardoso - Pesca Desportiva
Título de Campeão Nacional da 2ª
Divisão Nacional Zona Norte em
2010. Em 2011 disputou a 1ª Divisão Nacional de Pesca Desportiva
em Água Doce.

Jorge Almeida -Karaté
Vice-campeão do Mundo, Campeão
do Mundo por Equipas. Campeão
Nacional e várias vezes Campeão
Regional. É treinador credenciado
pelo IPDJ.

Jorge Mendes -Empresário desportivo
Agente FIFA, fundou a Gestifute, Gestão de Carreira de Profissionais Desportivos, em 1996.
Em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
foi considerado o Melhor Agente do
Mundo, prémio atribuído pela Globe
Soccer, em resultado dos votos recolhidos junto dos restantes empresários
reconhecidos pela FIFA (EFAA) e dos
clubes europeus de futebol (ECA).
Em 2012 foi agraciado pelo Governo
Português com o Colar de Honra ao
Mérito Desportivo, como reconhecimento da competência, dedicação,
capacidade de trabalho e espírito empreendedor, que fazem dele o mais
bem-sucedido empresário desportivo
do Mundo.
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