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Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

utilizar as organizações para aquilo que elas
deviam servir.
Dizem os críticos desta solução que agora
os bancos vão levar juros enquanto a dívida à EDP estava negociada por Valentim
Loureiro para não gerar novos juros. A ser
verdade esta nota, é também verdade que
20 milhões de poupança dão para muitos
juros.
Este acordo é um bom acordo para o Município e qualquer que seja o poder que venha a existir a partir de outubro será muito
mais fácil gerir o Município com menos
20 milhões de endividamento, até porque
Gondomar deverá sair do processo de endividamento excessivo municipal por causa
deste acordo, libertando um pouco mais as
gerações futuras.
Mas não se animem as ostes que possam
pensar que agora o editorial do Vivacidade passou a ser um aplauso ao poder
municipal.
Continuamos a demorar mais de 30 minutos a atravessar Rio Tinto. Não percebemos o famoso Parque Urbano… O que
vai ser? Não sabemos como vamos fazer
para ver todos os dias empregados das
empresas que fazem obras no concelho a
ignorarem as regras básicas do bom senso.
E temos estradas com buracos por todo o
lado! Estes entre muitos outros problemas
e questões que o Município tem por resolver.
Mas sobre o acordo com a EDP o Município está de parabéns. ■
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As “Caminhadas... à descoberta
de Gondomar”, iniciativa inserida
na Cidade Europeia do Desporto
2017, têm despertado o interesse
da comunidade. No dia 21 de maio,
terá lugar nova edição da iniciativa que alia o turismo ao desporto,
desta vez em São Pedro da Cova.

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

Caros leitores,
A animação autárquica prossegue. Com
o estabelecimento dos candidatos e com a
perceção pública de quais são os seus posicionamentos sobre as principais opções
do município, começa a ficar bastante mais
claro o que nos falta e de que forma podemos vir a construir, com as nossas escolhas,
um futuro porventura mais alinhado com
aquilo que desejamos para os nossos filhos
e netos.
Ou seja, o que vão herdar as futuras gerações? Há municípios em que essa preocupação é muito elevada. Há outros cujos
dirigentes precisam de acudir a incêndios
que lavram permanentemente na sua porta
e que não conseguem edificar para o futuro.
Serve esta introdução para fazer, pela primeira vez neste editorial, um elogio profundo ao Município pela forma como soube
resolver o problema da dívida existente à
EDP.
Sendo verdade que a responsabilidade pela
sua constituição é anterior a esta gestão e à
gestão anterior de Valentim Loureiro e que
uma parte substancial é resultado de juros
do valor original, a verdade é que o Município deve, à data atual, cerca de 50 milhões de euros e é verdade que conseguiu
um acordo em que vai pagar apenas e só 29
milhões, com um “perdão” de cerca de 20
milhões de euros.
Parece bom negócio e é um bom negócio.
Pois, ao transformar dívida a uma empresa
de eletricidade em dívida à banca está-se a

Em Fânzeres, no fim da Rua Padre António Vieira, que dá acesso a uma rotunda que antecede
a Piscina Municipal daquela freguesia, vê-se, há muito tempo, um
cenário imundo que não parece
merecer a atenção dos principais
responsáveis pela recolha do lixo.
Para bem de todos, sugere-se a
resolução deste problema.

Apostar no turismo de natureza
BISTURI
Está na moda, um pouco por
todo o lado, dentro e fora do país,
o designado turismo de natureza.
O conceito é desenhado quase
à medida de cada um, e assume várias variantes: ecoturismo,
geoturismo, turismo sustentável,
turismo integrado, etc etc. Não
interessam as particularidades
que servem de linha de separação
distintiva aos diversos segmentos
de todas estas formas de turismo.
O que importa verdadeiramente
é aproveitar e potenciar todas as
riquezas que caracterizam uma
região, e que são elementos distintivos capazes de atrair a atenção e o interesse quer de grandes
massas de visitantes, quer de nichos particulares de interessados.
Mas com um denominador comum: aproveitar e preservar tudo
o que de melhor a natureza e os
autótenes têm para oferecer aos
visitantes.
O conceito de turismo sustentado
é, seguramente, o mais abrangente e que melhor pode traduzir todos aqueles valores. Porque nele
se incorporam os valores da natureza no seu todo, mas também

a riqueza das suas gentes, com
as suas lendas e crenças, hábitos
e costumes, tradições e práticas
ancestrais, cantares, gastronomia,
cultura, etc.
Ora, o concelho de Gondomar é
um dos concelhos limítrofes da
urbe portuense que mais riquezas
tem em todos estes segmentos.
Antes de mais pela sua diversificação paisagística. Mas também
pelo seu passado e relação com a
cidade, pelas suas indústrias tradicionais e modernas, pelas suas
explorações mineiras, pela riqueza das suas práticas agrícolas, e
muito mais.
Gondomar sempre foi e continua
a ser rico nos campos, nas serras,
e nos rios, com particular relevo
para o Douro. Nos campos ainda
hoje se encontram e conservam
práticas de enorme riqueza cultural, como seja o cultivo de leguminosas; nas serras porque, para
além das magníficas paisagens,
por ali se perdem as estórias de
mineiros e garimpeiros ao longo
de séculos; nos rios porque desde
os moinhos nos pequenos cursos
de água até há grande albufei-

ra de hoje em Crestuma-Lever,
as riquezas são infindáveis, e as
lendas e aventuras preenchem o
imaginário de milhares de gondomarenses.
São todas estas riquezas naturais, em cenários de magníficas
paisagens, que urge enquadrar e
explorar numa visão conjunta de
holística de elevadíssimo potencial endógeno.
Os trilhos e percursos por montes e vales, por campos e rios, por
aldeias ou povoados podem e devem ser vistos como uma riqueza
turística que merece ser explorada e “vendida” aos turistas que
visitam a região.
É importante desenhar um programa ambicioso que recupere
tradições perdidas, caminhos
apagados, lendas e estórias que
o povo conserva ou, no mínimo,
ainda há quem recorde. São valores que a sociedade moderna
e os apreciadores da natureza,
sensíveis ao turismo sustentável,
valorizam e procuram nas proximidades das grandes cidades.
Vamos a isto, que nunca é tarde
demais… ■
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Breves
Carrinhos de rolamentos regressam a Baguim
Foto Arquivo Vivacidade

No dia 20 de maio, a Quinta da Missilva, Baguim do Monte, voltará a receber a 12ª Descida
de Carrinhos de Rolamentos, prova integrada
no Newton’s Law Championship. A iniciativa
terá início às 14h.

Foto DR

No dia 28 de abril, o Centro Social de Soutelo (CSS)
festejou o 42.º aniversário. A instituição riotintense
contou com intervenções e testemunhos sobre o 25
de Abril e atuações do Madrigal – Grupo Coral de
Soutelo, Grupo Danças e Cantares do CSS. Houve
ainda tempo para homenagear os funcionários com
mais de 25 anos no CSS.

Banda Musical de Gondomar estreou obra
de Carlos Pellicer

A Wish Ferreirinha – Associação Juvenil de Gondomar comemorou o 2.º aniversário, no dia 30
de abril, no Auditório Municipal de Gondomar.
A efeméride foi assinalada com um espetáculo
de produção própria que lotou o recinto. A Wish
Ferreirinha – Associação Juvenil de Gondomar
comemorou o 2.º aniversário, no dia 30 de abril,
no Auditório Municipal de Gondomar. A efeméride foi assinalada com um espetáculo de produção
própria que lotou o recinto.

2.º Encontro Nacional
de Dança em Fânzeres
Foto DR

O Clube Futebol União Fanzerense vai organizar o
2.º Encontro Nacional de Dança, no dia 20 de maio,
no Salão Paroquial de Fânzeres. A iniciativa irá juntar grupos de dança de Gondomar, Paços de Ferreira, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Porto e Alcobaça.

Rota da Zorra abre inscrições
para 2ª edição

Placebo trouxe três mil ao Multiusos de Gondomar
Foto DR

A banda britânica Placebo atuou, no dia 1 de
maio, no Multiusos de Gondomar. O concerto que
celebrou o 20.º aniversário do grupo junto dos fãs
portugueses trouxe três mil ao Multiusos de Gondomar, numa noite marcada pelo “glam rock” de
Brian Molko e companhia.

Roberto Carlos (en)cantou milhares de pessoas
Foto DR

O “rei” Roberto Carlos atuou em dose dupla,
nos dias 24 e 25 de abril, no Multiusos de Gondomar. O brasileiro cantou os principais temas
do seu repertório, desde “Coimbra”, “Chegaste”,
“Esse cara sou eu” ou “Eu amo você” para delírio dos fãs.

Estão abertas as inscrições para a 2ª Rota da Zorra.
A prova dedicada aos aficionados do BTT está marcada para o dia 24 de setembro e será limitada a 500
participantes. O custo de inscrição é de cinco euros.

Rancho Folclórico
de Zebreiros festeja
58.º aniversário

O Rancho Folclórico de Zebreiros vai assinalar o
58.º aniversário com um conjunto de iniciativas,
entre os dias 19 e 21 de maio. A sessão solene decorrerá no dia 19, às 21h30. A Festa do Folclore
fica reservada para o dia 20 e terá início às 21h30,
no anfiteatro junto à sede da coletividade.

Clube Gondomarense assinala
112.º aniversário
O Clube Gondomarense vai realizar a sessão
solene do 112.º aniversário no dia 19 de maio,
pelas 21h30, no salão nobre da coletividade.

Parque Aventura reabriu no
início de maio

Vítor Barbosa venceu Corrida da Liberdade
Foto DR

Vítor Barbosa (GDR Retorta) foi o vencedor, no escalão sénior, da Corrida da Liberdade. A prova promovida pela União
de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova decorreu no dia 1 de maio e contou
com mais de 200 atletas e diversos clubes
de atletismo.

Miguel Carvalho participa no “Encontra-te com...”
Foto DR

Miguel Carvalho, autor do livro “Quando
Portugal Ardeu” e jornalista da “Visão”,
será o próximo convidado da tertúlia “Encontra-te com...”, iniciativa promovida pela
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova. O evento está marcado para o
dia 26 de maio, às 21h30, no Museu Mineiro de São Pedro da Cova.

O 1.º Poetry Slam de Gondomar foi avaliado como
“excelente” por parte de 210 alunos, professores,
funcionários e representantes da Associação de Pais
e da direção do Agrupamento que engloba a Escola
Básica Júlio Dinis.

Wish Ferreirinha celebrou
2.º aniversário

Centro Social de Soutelo comemorou 42.º aniversário

No dia 13 de maio, a Banda
Musical de Gondomar protagonizou a estreia mundial
em cadeia da obra “Menu” do
maestro espanhol Carlos Pellicer, no Auditório Municipal
de Gondomar.

1.º Poetry Slam decorreu
na Escola Júlio Dinis

O Parque Aventura da Lipor reabriu ao público, no
dia 6 de maio. Durante este mês serão dinamizadas
diversas atividades dirigidas a todos os públicos entre as 10h e as 19h. Refira-se que até 2016 já tinham
visitado o Parque Aventura mais de 200 mil pessoas.

Antigo sanatório de Montalto
recebe prova de airsoft

No dia 10 de junho, o edifício do antigo sanatório
de Montalto, Gondomar, irá receber uma competição de airsoft. Denominada “Operação Máscara de Gás 2017”, a prova vai reunir cerca de duas
centenas de jogadores ibéricos, que dispõem de
87 mil metros quadrados para competir. O edifício está em recuperação desde o ano passado.

Campeonato Nacional
de Culturismo e Fitness 2017

O Campeonato Nacional de Culturismo e Fitness
2017 realizou-se nos dias 29 e 30 de abril, no Multiusos de Gondomar. A prova englobou todas as
modalidades da IFBB, divididas em 33 categorias.

Sérgio Godinho atuou
no Auditório Municipal
de Gondomar
O concerto “Liberdade”, protagonizado pelo músico
português Sérgio Godinho, decorreu no dia 21 de abril,
no Auditório Municipal de Gondomar. A iniciativa integrou o programa das comemorações da Câmara de
Gondomar do 43.º aniversário do 25 de Abril de 1974.

Jaime Martins participou
nas Conversas d’um Caneco

Jaime Martins, diretor geral das Águas de Gondomar, foi o convidado da última edição das Conversas d’um Caneco. A iniciativa do Centro Cultural
e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar realizou-se no dia 5 de maio.

“E se o sindicalismo tivesse
18 anos?”

O grupo de jovens cidadãos “Proativamente” vai
organizar, no dia 19 de maio, uma conversa sobre
jovens centrada no tema “E se o sindicalismo tivesse 18 anos?”, no antigo Liceu Martim Fernandes, em Rio Tinto. A sessão terá início às 21h15.

Encontro de Tradições
Rio Tinto 2017
O Grupo de Danças e Cantares do Centro Social
de Soutelo vai promover o Encontro de Tradições
Rio Tinto 2017. A iniciativa está marcada para o
dia 10 de junho, às 21h30, no Largo do Mosteiro,
em Rio Tinto. Vão estar presentes grupos de Águeda, Viana do Castelo e Cinfães.

Samsys comemora
“Dia do Cliente” em Gondomar
No âmbito das comemorações do 20.º aniversário,
a Samsys irá promover o “Dia do Cliente” no dia
27 de junho, no Multiusos de Gondomar. A iniciativa irá decorrer entre as 9h e as 18h30 e contará
com seis oradores e cinco empresários no painel.
A entrada é gratuita.

Alunos da USG expõem
trabalhos de pintura
Mais de 50 quadros, de grandes e pequenas dimensões, compõem a Exposição de Pintura inaugurada a 9 de maio, no salão nobre da Junta de Freguesia de Valbom. A mostra resultou dos trabalhos
de pintura dos alunos da Universidade Sénior de
Gondomar e esteve patente até ao dia 15 de maio.

Fânzeres recebe
Festas de Santo António
No dia 11 de junho, a Banda Musical de São Pedro da Cova atuará em Fânzeres, pelas 16h. O
concerto estará integrado nas Festas de Santo
António, cujo ponto alto será a procissão e missa campal, previstas para as 17h do mesmo dia.

Gondomar Cultural
festeja título regional
de pólo-aquático

A equipa sub-20 do Gondomar Cultural garantiu,
antecipadamente, o título regional de pólo-aquático, após um jogo emotivo frente ao Fluvial com a
vitória (8-7) a sorrir a apenas 12 segundos do final.

“40 Anos de Políticas
de Justiça em Portugal”
apresentado em Gondomar

O livro “40 Anos de Políticas de Justiça em Portugal” foi apresentado, no dia 27 de abril, no Lugar do Desenho/Fundação Júlio Resende. A obra
conta com a autoria de Rui Fonseca, Conceição
Gomes, Maria de Lurdes Rodrigues, Pedro Magalhães e Nuno Garoupa.
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Multiusos acolhe Expo Gondomar
de 25 a 28 de maio
Foto PSF

Pelo segundo ano consecutivo, o
Município irá promover a Expo
Gondomar 2017, iniciativa que
vai reunir 203 empresas dentro
e fora do Multiusos de Gondomar.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Ao Vivacidade, Carlos Brás aponta ainda a expectativa de superar o número de
visitantes da 1ª edição (40 mil). “Esperamos, sem dúvida, um maior número de
visitantes face ao ano passado”, conclui o
vereador.
Entre as atividades paralelas irão realizar-se show cookings, apontamentos musicais e lúdicos, animações itinerantes e o
Street Food, de caráter permanente durante todo o evento.
A entrada na Expo Gondomar é livre.
Miss Gondomar 2017: período de candidaturas encerra a 21 de maio
As inscrições para o concurso Miss Gondomar 2017 encerram a 21 de maio. A

iniciativa organizada pela Miss Portuguesa, com o apoio da Câmara Municipal

Foto PSF

O maior evento empresarial do concelho
está de regresso ao Pavilhão Multiusos de
Gondomar, entre os dias 25 e 28 de maio.
Este ano, o certame será dedicado ao tema
“Empregabilidade e Inovação”.
“A 1ª edição do evento superou todas as
expectativas, contudo, pedimos a uma entidade externa para promover um estudo
de satisfação junto dos expositores. A conclusão desse estudo foi muito positiva para
o Município e contou com valiosos contributos e sugestões para esta 2ª edição”,
afirma Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo
da Câmara Municipal de Gondomar.
A 2ª edição terá como principais novidades o alargamento do horário, o aumento
do número de expositores (203), a realização de um jantar “Negócios à Mesa” e
de um concerto com a artista Rita Guerra
[ver caixa].
“Este ano vamos ter mais receita com a
utilização do espaço, fruto do crescente
interesse dos expositores em marcarem
presença na Expo Gondomar”, acrescenta
o autarca.

de Gondomar, está subordinada ao lema
“Beleza por uma causa” e tem como objetivo encontrar a sucessora de Cristiana
Viana, Miss Gondomar e Miss Portuguesa
2016.
“As expectativas são altas devido à sedimentação do projeto em Gondomar, para
além de ter dado boas finalistas em 2016
e inclusive a Miss Portuguesa 2016 e a 2ª
Dama de Honor, Diana Santos”, afirma
Isidro de Brito, da Miss Portuguesa.
De acordo com o responsável máximo
pela organização do concurso, o Município de Gondomar “interiorizou na
perfeição o espírito pretendido pela Miss
Portuguesa e tem apostado nas jovens do
concelho”.
Isidro de Brito também considera “bastante positiva” a inserção do concurso de
beleza na Expo Gondomar, “uma vez que
já existe a interligação com as empresas de
referência do concelho”. ■

> Carlos Brás, vereador da Câmara de Gondomar
Foto PSF

Foto PSF

Destaques da
programação Expo
Gondomar 2017
25 de maio
18h – Inauguração Expo Gondomar
23h - Encerramento
26 de maio
20h – Jantar “Negócios à Mesa”
21h30 – Concerto com Rita Guerra
23h - Encerramento
27 de maio
10h – Conferência “Vencer com a responsabilidade social”
21h – Desfile de moda Expo Gondomar
23h - Encerramento

> No total, estarão presentes 203 empresas

> Cristiana Viana, Miss Gondomar 2016

28 de maio
17h – Miss Gondomar 2017
18h - Encerramento

PUB
PUB

8 VIVACIDADE MAIO 2017

Sociedade

Bazar “Bai-me à Loja” realiza
10ª edição a 4 de junho
ideal para o evento”. “Sempre que visitamos Rio Tinto tivemos um apoio fantástico. Queremos manter-nos por cá para
que nos possam associar a um local”, diz

o responsável.
A 10ª edição do “Bai-me à Loja” – e as próximas – irão ter também um cariz solidário
que reverterá a favor da Loja Social da JunFoto DR

A 10ª edição do Bazar “Bai-me à Loja” está marcada para
o dia 4 de junho, no Largo do
Mosteiro, em Rio Tinto.
O Largo do Mosteiro vai voltar a acolher o
bazar “Bai-me à Loja”, iniciativa de venda
de artigos usados, artesanato, velharias e
colecionismo. O evento cumprirá a sua 10ª
edição, paralelamente à comemoração do
2.º aniversário, com diversas “surpresas reservadas para os mais novos”, garante Nuno
Martins, organizador do bazar.
“A próxima edição coincide com o Dia
Mundial da Criança (4 de junho), por isso
vamos fazer tudo para que os mais novos
se divirtam com a criação de espaços especiais”, afirma.
Quanto à escolha do Largo do Mosteiro,
em Rio Tinto, para a realização das próximas edições da iniciativa [ver caixa],
Nuno Martins não tem dúvidas: “é o local

ta de Freguesia de Rio Tinto, com bens alimentares, produtos de higiene, roupa, entre
outras necessidades.
“Temos muitos expositores que vêm de fora
de Gondomar e isso só enriquece o bazar.
Na 10ª edição contamos receber mais de 60
expositores”, aclara Nuno Martins.
O “Bai-me à Loja” é realizado em parceria
com a Câmara Municipal de Gondomar,
Junta de Freguesia de Rio Tinto, Geoclube
– Associação Juvenil, entre outros parceiros
locais.
A 10ª edição do “Bai-me à Loja” decorrerá
entre as 10h às 18h. A entrada é livre. ■

Datas das próximas
edições do “Bai-me à Loja”
11ª edição - 2 de julho;
12ª edição – 6 de agosto;
13ª edição – 3 de setembro;
14ª edição – 1 de outubro;

Município promove
“Ambiente em Festa
na Quinta do Passal”

Secretária de Estado
da Segurança Social visitou
Centro Social da Lomba

A Quinta do Passal vai receber, no dia 10 de junho, a iniciativa “Ambiente em Festa”.
A iniciativa é organizada pela
Câmara de Gondomar.

Cláudia Joaquim, secretária
de Estado da Segurança Social, visitou, no dia 21 de abril,
o Centro Social da Lomba.

O Município de Gondomar vai comemorar
o Dia do Ambiente 2017, entre as 10h e as
17h, na Quinta do Passal.
A programação das atividades conta com a
abertura do circuito de arborismo e pista de
orientação, a par de oficinas de música, insufláveis e muita animação ao longo do dia.
A partir das 18h, tem início a Sunset Party
com música ao vivo.

O circuito de arborismo representa um investimento da Câmara de Gondomar em
novos equipamentos lúdicos para os jardins da Quinta. O espaço tem uma área de
bosque com slide, torre de escalada e um
circuito de orientação com acesso gratuito,
que ficará disponível em permanência durante o verão.
“Esta é uma oportunidade única para conhecer e disfrutar da Quinta do Passal”,
enaltece José Fernando Moreira, vereador
do Ambiente do Município de Gondomar.
Refira-se que o Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal já recebeu mais
de 30 mil visitantes. O equipamento disponibiliza um programa de educação ambiental dinamizado para escolas, movimento
associativo e público em geral. ■

A secretária de Estado da Segurança Social,
Cláudia Joaquim, visitou as instalações do
Centro Social da Lomba. À margem da visita, foi também assinado um contrato-programa de apoio pontual no valor de 25 mil
euros, no âmbito do apoio à obra de remodelação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Nossa Senhora
do Ó. A estrutura residencial tem capacidade para beneficiar 47 pessoas idosas.
A visita de Estado foi acompanhada por
Marco Martins, presidente da Câmara de

Gondomar, Miguel Cardoso, diretor do
Centro Distrital da Segurança Social do
Porto, Carla Vale, diretora do Centro de
Emprego de Gondomar e Joaquim Viana,
presidente da direção do Centro Social da
Lomba, assim como representantes das
IPSS do concelho, corpos sociais da instituição, amigos, colaboradores e utentes.
Durante a visita, Joaquim Viana salientou a
importância das respostas sociais que a instituição fornece à comunidade há 31 anos.
Por sua vez, Marco Martins destacou o orgulho no projeto social que o Centro Social da Lomba desenvolve e o esforço que o
Município tem feito no apoio social, duplicando a verba atribuída a estas instituições.
No dia 22 de abril, o Centro Social da Lomba comemorou também o 1.º Convívio Geral e Dia do Associado. ■
Foto DR

Foto DR
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AMUT passou a ser IPSS Mutualista
No dia 5 de maio, a Associação Mutualista de Gondomar
(AMUT) realizou a cerimónia
de apresentação pública como
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) Mutualista, na Casa Branca de
Gramido.

atravessou.
O edil gondomarense colocou também à
AMUT o desafio de gerir um equipamento
destinado a apoio domiciliário e Estrutura
Residencial para Idosos, que será alvo de
uma candidatura aos fundos comunitários.
“Este é um momento de grande importância para a AMUT”
Ao Vivacidade, Ângela Pereira mostra-se
satisfeita com a passagem a IPSS Mutualis-

ta, reconhecimento que “permite que o trabalho desenvolvido seja reconhecido pela
tutela”.
Segundo a responsável pela AMUT, o reconhecimento “demorou cinco anos a ser
conquistado”, mas permite “avanços em
diversos projetos estratégicos: Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas, Farmácia
Social, progressão da clínica e criação do
transporte solidário”.
A AMUT tem 2260 associados. ■
Foto DR

O processo de reconhecimento da AMUT
como IPSS Mutualista culminou, no início
deste mês, com uma cerimónia de apresentação pública que teve lugar na Casa Branca
de Gramido.
Durante a cerimónia, foi apresentado um
filme de retrospetiva histórica desde o nascimento, em 1963, da Caixa de Previdência
dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Gondomar e Serviços Municipalizados,
a sua transformação em Associação Mutualista, em 2011, até à atualidade.
A sessão contou ainda com a entrega das

atribuições de associados beneméritos a Mário Cruz e Júlio Fontes, de associados honorários à União das Mutualidades Portuguesas e de associados contribuintes às Águas
de Gondomar e à Câmara de Gondomar.
No decorrer dos discursos, Ângela Pereira,
presidente do Conselho de Administração
da AMUT, realçou o trabalho desenvolvido
pela entidade “na prossecução do bem-estar e da qualidade de vida dos trabalhadores do Município, assente nos valores mutualistas”.
Luís Alberto Silva, presidente da União das
Mutualidades Portuguesas, também congratulou a AMUT pelo reconhecimento
obtido e salientou os benefícios para todos
os associados.
Por sua vez, Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, realçou
a importância que os autarcas devem dar
a projetos mutualistas como o da AMUT.
O autarca garantiu ainda que, a partir do
segundo semestre deste ano será progressivamente retomado o valor do subsídio à
AMUT que tinha sido reduzido, fruto das
dificuldades financeiras que o Município
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Jornalista e Professor Universitário

Passos terá prova de fogo
nas Autárquicas de outubro

A Câmara Municipal de Gondomar
inaugurou, a 21 de abril, a Rotunda
Ciclista Paulo Ferreira, em Gondomar (São Cosme), junto à saída do
IC 29.

cialmente de forma amadora, “corria por gosto” incentivado por amigos, vizinhos e pelo irmão, até a
sua oportunidade surgir, quando conheceu Império
dos Santos e se inscreveu no Centro de Ciclismo de
Gondomar.
Nesta equipa gondomarense teve a oportunidade de
demonstrar o seu valor sobre duas rodas, o que o
levou a pedalar pela Tensai, Boavista e Sicasal. ■

O Município de Gondomar levou a cabo uma homenagem ao ciclista Paulo Ferreira, atleta que ao
longo de muitos anos trouxe inúmeros prémios ao
concelho que o viu nascer e crescer.
A cerimónia de homenagem a Paulo Ferreira contou com a presença do próprio, de Marco Martins,
presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
acompanhado pelo executivo, bem como vários
presidentes de Junta de Freguesia, familiares, amigos, colegas de trabalho e admiradores.
Paralelamente à inauguração da rotunda, foi também inaugurado o monumento que está no centro
do redondo. “A construção marcará para a posterioridade a dedicação, orgulho e o caminho que o
executivo municipal nutre e dedica aos seus atletas”, informa a Câmara Municipal de Gondomar.
Paulo Ferreira nasceu a 3 de setembro de 1970,
em Gondomar, onde se estrou no ciclismo. Ini-

Foto DR

Câmara de Gondomar inaugurou
Avenida Dr. Almeida Santos
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
inaugurou, no dia 28 de abril, a
Avenida Dr. Almeida Santos.
O Município de Gondomar inaugurou a avenida
que alberga o metro de superfície atribuindo-lhe a
designação Avenida Dr. Almeida Santos.
“Se havia alguém que sabia o que era a luta pela
liberdade e pela democracia, esse alguém era António de Almeida Santos”, referiu Marco Martins,
presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
durante a inauguração. O autarca considerou ain-

da a avenida “digna de uma grande figura como
esta”.
De resto, o nome de António de Almeida Santos fica
também associado a uma das principais avenidas do
concelho que funciona como uma “ponte” entre as
freguesias de Rio Tinto e Baguim do Monte.
Almeida Santos viveu mais de 20 anos em Moçambique. Regressado a Portugal foi ministro em vários
governos, deputado, membro do Conselho de Estado e presidente da Assembleia da República. O
político foi também agraciado com a Grã-Cruz das
ordens da Liberdade, Militar de Cristo e do Infante
D. Henrique, esta a título póstumo.
Na cerimónia inaugural marcaram presença os filhos de Almeida Santos. ■
Foto DR

1 – As hostes dos partidos políticos andam muito agitadas com as escolhas finais dos candidatos que cada um deverá apresentar à disputa
eleitoral autárquica de outubro próximo. Afinal, são 308 concelhos e
4.259 freguesias em disputa no continente e regiões autónomas. Nenhum outro ato eleitoral é tão renhido como a escolha dos dirigentes locais, naturalmente pela sua proximidade aos cidadãos, e pelos
interesses individuais e de grupo que normalmente se acomodam ou
vivem à sombra dos autarcas. Não espanta que cada lugar seja objeto
das mais acesas discussões dentro dos aparelhos locais partidários.
Neste contexto, os dois maiores partidos (PS e PSD dominam o mapa
autárquico nacional) são os que mais se atarefam na luta pela manutenção de posições, tentando, simultaneamente, reforçar o número de
eleitos locais. Acresce que, sendo partidos de poder, há uma tendência
natural, no cenário político global, para analisar os resultados autárquicos à luz do desempenho político da ação governativa, e, por extensão, para ação dos partidos da oposição. Factos que reforçam, naturalmente, a importância do próximo ato eleitoral. Estes são os principais
motivos que explicam tantos ajustes de contas, um pouco por todo o
país!
2 – Por todas estas razões, justifica-se que nos centremos nos efeitos
que as próximas autárquicas poderão ter no cenário nacional. É sabido
que o Partido Socialista é hoje maioritário no poder local, quer em número de presidências de câmaras, quer ao nível do número global de
mandatos. Para além da vantagem de mais de quatro dezenas de municípios sobre o PSD, o PS domina também nos grandes municípios
e nas capitais de distrito. Concelhos como Lisboa, Sintra, Coimbra,
Gaia, Matosinhos, e muitos outros das áreas metropolitanas são hoje
bastiões socialistas. E a boa imagem que António Costa tem conquistado no governo da geringonça parece facilitar-lhe a vida.
Já o PSD parte de uma posição fragilizada, pese embora ter sido o partido mais votado nas últimas eleições legislativas. Com menos mandatos autárquicos e presentemente na oposição ao nível do poder central,
os social-democratas têm necessidade de encontrar nestas autárquicas
um bálsamo para a sua afirmação de alternativa de poder. Mas é absolutamente claro que o seu líder, Pedro Passos Coelho, tem pela frente
uma tarefa hercúlea, que muitos consideram quase impossível de ultrapassar, pois ninguém vislumbra uma reviravolta no panorama político nacional e autárquico ao ponto de fazer abanar o poder socialista.
3 – Acresce que o líder social democrata começou por colocar a fasquia das autárquicas em níveis excepcionalmente ambiciosos, ao
anunciar que tinha por objetivo principal a conquista da presidência
da Associação Nacional de Municípios, o que significa ter a maioria de
presidências de câmaras. Ora, se levarmos em conta a diferença hoje
existente entre os dois maiores partidos, tal significa que o PSD teria
de manter tudo o que tem, e conquistar ao PS mais de duas dezenas
de municípios. Tarefa muito difícil, quando os socialistas beneficiam
da maioria existente com confortável margem, além da boa imagem
governativa da geringonça. Se, como tudo indica, Passos Coelho ficar
longe do objetivo que se impôs, é praticamente certo que enfrentará um furacão dentro do seu partido. E importa ter presente que no
princípio do próximo ano haverá eleições internas no PSD para a liderança, e congresso para a definição de estratégias programáticas para
as legislativas de 2019. Passos Coelho é, por conseguinte, o líder partidário para quem as autárquicas representarão o maior dos desafios.
Uma verdadeira prova de fogo que bem pode definir a curto prazo o
seu futuro político. E no interior da família social-democrata já tudo
parece colocado a postos para o que der e vier. ■

Município inaugurou Rotunda
Ciclista Paulo Ferreira
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Concelho associou-se
Mês do Coração
à Semana Europeia
comemorado com
iniciativas até fim de maio da Juventude
O Município de Gondomar
volta a assinalar o Mês do
Coração (maio) com diversas
atividades promotoras de saúde, organizadas em colaboração com várias entidades do
concelho.

De 2 a 7 de maio, milhares de
jovens celebraram a Semana
Europeia da Juventude. Em
Gondomar, a Associação de
Silveirinhos e o Geoclube não
deixaram passar a data em
branco.
A Associação de Silveirinhos (ARCSS) assinalou a Semana Europeia
da Juventude com duas iniciativas,
em São Pedro da Cova. No dia 3 de
maio, teve lugar uma sessão de esclarecimento sobre o programa europeu
“Erasmus+” e as oportunidades disponíveis para os jovens a nível nacional
e internacional.
“Cabe-nos informar os jovens das novas oportunidades europeias que têm
ao seu dispor. Esta sessão de esclarecimento, que contou com testemunhos
de jovens turcos, procurou informar
os alunos da Escola Secundária de São

Pedro da Cova”, afirmou Ana Costa,
técnica do Gabinete de Inserção Profissional da ARCSS.
Já no dia 5 de maio, realizou-se o Dia
Aberto na ARCSS, onde decorreram diversas atividades.
O Geoclube – Associação Juvenil também integrou a Semana Europeia da
Juventude, entre os dias 3 e 4 de maio,
com a dinamização de workshops “Descobre o Programa Erasmus+”.
As sessões de esclarecimento contaram
com a participação de mais de 200 jovens, com o objetivo de trazer até às associações e jovens locais mais informação acerca das novas oportunidades. ■
Foto PSF

Foto DR

A sessão de abertura da iniciativa
“Maio, Mês do Coração” realizou-se no
dia 2 de maio, no auditório da Biblioteca Municipal de Gondomar. O evento
que marcou oficialmente o início das
atividades contou com as presenças de
Carla Magalhães, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia e Aurora
Vieira, vereadora da Câmara Municipal
de Gondomar.
“Temos imprimido uma evolução no
que diz respeito ao gabinete de saúde da
Câmara de Gondomar. Nem sempre é
um trabalho visível, mas está a ser feito
e, felizmente, tem contado com o apoio

de todos”, lembrou a autarca.
O momento inaugural contou ainda
com uma atuação dos “Músicos D’Ouro”, do Agrupamento de Escolas de
São Pedro da Cova.
Até ao final do mês, destacam-se atividades como a Marcha do Coração
(21 de maio), Comemoração Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade (22
de maio), Peditório Nacional da Fundação Portuguesa de Cardiologia (25
de maio), 2ª Caminhada pelo Coração
(28 de maio) e a Marcha Solidária (31
de maio), entre outras iniciativas. ■

Posto de Controlo
Gondomar apresentou
de Pescado registou
plataforma “+ Saber”
na Convenção da Educação cerca de 4200 lampreias
Na cerimónia da abertura da
Convenção Multidisciplinar
da Educação, realizada no
dia 5 de maio, Marco Martins, presidente do Município
de Gondomar, apresentou a
plataforma digital “+ Saber”,
no Pavilhão Multiusos.

Foto DR

O Posto de Registo e Controlo
de Pescado de Valbom recebeu cerca de 4200 lampreias
na época de 2017. O número
representa um crescimento a
rondar os 30%, face ao ano
anterior.
Em 2017, de 1 de fevereiro a 30 de abril,
foram registadas 4192 lampreias – número
recorde desde a abertura do equipamento –
no Posto de Registo e Controlo de Pescado,
em Valbom, na Ribeira de Abade.
Segundo o Município, “os números obtidos
pelo Posto de Registo mostram que a pesca
no Douro, mesmo sendo sazonal, existe e
deve ser respeitada como qualquer outra
atividade, vindo a apresentar valores sempre crescentes”.
À semelhança das duas épocas anteriores,
fevereiro registou os valores mais baixos,
sendo, ainda assim, o melhor fevereiro desde 2015. De acordo com a autarquia, “estes
valores justificam-se, principalmente, pela
força das águas libertadas pela barragem de

Crestuma-Lever, que reduziu o número de
embarcações aptas”.
Em março, o Posto de Registo registou descargas diárias, duplicando as embarcações
e triplicando as lampreias capturadas. Por
sua vez, em abril, o número de lampreias
diminuiu ligeiramente, registando-se, contudo, uma subida no preço por quilograma.
O Posto de Registo e Controlo de Pescado
de Valbom é fruto de uma parceria entre
pescadores, Câmara Municipal de Gondomar, Docapesca e Vianapesca.
“Este é um projeto ganho pelo Município”
Ao Vivacidade, Carlos Brás, vereador da
Câmara de Gondomar, sublinha a “aposta
ganha” do Município. “Sabemos que não
vamos crescer sempre a este ritmo, mas já
estamos muito satisfeitos com os números
alcançados”, afirma o autarca. ■
Foto Arquivo Vivacidade

“Gondomar é partilha, é transmissão de
conhecimento para a criação de um futuro
melhor, é transversal para as nossas crianças poderem ir mais longe”, começou por
dizer Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, na abertura da
Convenção Multidisciplinar da Educação
(CME).
No discurso proferido na cerimónia de
abertura da CME, o edil gondomarense
apresentou a plataforma “+ Saber”, que,
segundo Marco Martins, irá “dar o último
salto que faltava na Educação, o salto tecnológico”.
A nova página permitirá uma troca de informação e conteúdos entre profissionais

de educação e alunos, e contará com a ajuda da “Filigraninha”, a mascote digital da
plataforma.
O primeiro dia da CME ficou ainda marcado pelos contributos de diferentes associações e clubes do Município, no que refere às
boas práticas das coletividades na relação
com os profissionais da educação.
No segundo dia, 6 de maio, Aurora Vieira,
vereadora da Câmara de Gondomar, salientou a necessidade de “pensar diferente”.
“Temos de ser o que apregoamos, não nos
podemos desresponsabilizar culpando dirigentes. Todos temos de ser transversais”,
afirmou a autarca.
Este ano, a CME foi subordinada ao tema
“Atividade Física e Saúde”. ■
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Luís Valente de Oliveira inaugurou
Conferências de Gondomar
dias de hoje seria interessante e deveria ser
concretizada”, referiu o convidado no período anterior às questões do público.
Antes, Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, tinha sublinhado a “honra de ter uma figura ilustre da
sociedade portuguesa e da política governamental em Gondomar”.
O edil gondomarense ressalvou ainda o de-

sempenho do conjunto de cidadãos promotores das Conferências de Gondomar.
“Agradeço-vos pela importância da iniciativa que vem dignificar o concelho através
destas conferências”, disse o autarca.
O debate foi moderado pela jornalista da
RTP, Magda Rocha, e por José Ângelo Pinto, um dos fundadores das Conferências
de Gondomar. A entrada foi livre. ■

> Luís Valente de Oliveira no Auditório de Gondomar

Foto PSF

O “Modelo de Divisão Administrativa
para Portugal no Século XXI” foi o tema
que deu mote à primeira sessão das Conferências de Gondomar, iniciativa promovida por um conjunto de cidadãos gondomarenses.
A conferência inaugural contou com a
presença de Luís Valente de Oliveira, professor e político, ex-ministro de diversos
governos e especialista na regionalização e
descentralização administrativa.
O convidado pautou a sessão com vária referências à necessidade de “descentralizar,
autonomizar e transferir competências
para as autarquias”. “Apoio a transferência

de mais competências para os municípios
porque, hoje em dia, as respostas têm que
ser diversificadas e próximas dos cidadãos”, afirmou Luís Valente de Oliveira.
O ministro do Planeamento e da Administração do Território entre 1985 e 1995,
“continua a defender a arquitetura das cinco regiões” e considera premente “abordar
a regionalização de outra maneira”. “Nos

Foto PSF

A primeira sessão das Conferências de Gondomar decorreu no dia 11 de maio, no
Auditório Municipal de Gondomar. A conversa inaugural
contou com a presença do ex-ministro português, Luís Valente de Oliveira.

> Magda Rocha moderou o debate
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Gondomar participa
no Bioblitz 2017

Centro Social
de Soutelo promove
2.º Encontro do PRI
O 2.º Encontro do Programa
de Respostas Integradas (PRI)
do Centro Social de Soutelo vai realizar-se no dia 7 de
junho, na sede da instituição,
em Rio Tinto.

Gondomar associou-se
à 2ª fase da campanha
“Aqui separamos
com o coração”
A Câmara Municipal de Gondomar promoveu, a 2 de maio,
a segunda fase da campanha
“Aqui separamos com o coração” para estimular a recolha
de resíduos recicláveis e orgânicos no setor não residencial.
Pelo segundo ano consecutivo, a Lipor voltou a promover a campanha “Aqui separamos com o coração”, iniciativa que integra
o setor não residencial, representado por
“cerca de 250 estabelecimentos de Gondomar”, o que inclui cafés, restaurantes,

Pelo segundo ano consecutivo, a Lipor está
a promover o Bioblitz Serralves, evento que
visa encontrar e identificar o maior número
possível de espécies (fauna e flora), presentes
no Parque de Serralves.
A iniciativa aberta à comunidade escolar

durante a semana e ao público no fim de semana, foi inaugurada a 16 de maio e contou
com a presença dos ministros do Ambiente
e da Ciência Tecnologia e Ensino Superior,
bem como do presidente da Lipor, presidente de Serralves e diretor do CIBIO-In Bio,
entre outros autarcas.
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, e José Fernando Moreira, vereador do Ambiente, representaram
o concelho na inauguração da nova exposição alusiva aos contributos estratégicos dos
oito municípios associados da Lipor para o
cumprimento dos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas até 2030. ■
Foto DR

“Este ano vamos debruçar-nos sobre o futuro”, começa por dizer Lúcia Soares, do
PRI do Centro Social de Soutelo, a propósito do 2.º Encontro do PRI.
A iniciativa marcada para o dia 7 de junho
irá ter lugar entre as 9h e as 17h e contará
com um vasto painel de convidados que
irão debater o futuro, no que diz respeito
às respostas interdisciplinares nos territórios identificados como prioritários.
Após a sessão de abertura, prevista para
as 9h30, vão ter lugar quatro mesas de debate: “As experiências de uma equipa de
rua”; “O poder local das respostas integra-

das no território”; “O retrato de reinserção
no Rio de Janeiro”; “O papel das parcerias
num programa de respostas integradas”;
Pelas 11h15, está prevista a apresentação
do Programa de Respostas Integradas do
Eixo da Reinserção e Redução de Riscos e
Minimização de Danos.
“Surgimos em 2008 para dar resposta à
questão das dependências no concelho
de Gondomar. Ainda notamos que neste
território as pessoas necessitam muito da
nossa intervenção”, afirma a responsável
pelo PRI.
O PRI de Rio Tinto engloba dois eixos: o
eixo da redução de riscos e minimização
de danos e o eixo da reinserção e o trabalho desenvolvido pela reinserção, que
pretende que o indivíduo e famílias sejam
capazes de se sentirem integrados ao nível
familiar, social, económico e cultural.
O 2.º Encontro do PRI contará ainda com
animação da Oficina de Voz do PRI, Oficina de Teatro do PRI e Orquestra Som de
Rua. ■

A Câmara Municipal de Gondomar marca presença no
Bioblitz 2017, no Parque de
Serralves, no Porto. A iniciativa da Lipor prolonga-se até ao
dia 21 de maio.

União das Freguesias
assinalou Dia da Mãe
nas escolas

hotéis, comércios e serviços, universo “responsável pela produção de cerca de 40%
dos resíduos recicláveis produzidos”.
Segundo o comunicado da Lipor, a campanha visa “sensibilizar para a separação seletiva de resíduos orgânicos e multimaterial”,
de modo a “dar mais um passo no incremento da recolha seletiva, na valorização
dos resíduos e na poupança de recursos naturais, tão necessários às gerações futuras”.
A par de Gondomar, estão também associados os municípios de Espinho, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.
No total das duas fases, Gondomar contabilizou 418 estabelecimentos aderentes à
campanha promovida pela Lipor. ■

A União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim associou-se ao
Agrupamento de Escolas Júlio
Dinis, Gondomar n.º 1 e Centro Escolar de Valbom para
assinalar o Dia da Mãe nas
escolas.
No dia 5 de maio os alunos do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar
n.º 1 e Centro Escolar de Valbom brindaram as mães com a entrega de vasos de
flores. A iniciativa teve início na EB1 de
Ramalde (São Cosme) e passou ainda pela

EB1 de Atães (Jovim) e Centro Escolar de
Valbom.
Os vasos, decorados pelos alunos com a
ajuda dos professores, foram oferecidos
pela União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim.
“A nossa mãe é o bem mais precioso que
temos e que devemos cuidar todos os dias,
mas no dia que é dedicado à mãe nunca se
esqueçam de lhe dar uma atenção especial,
como este vaso que decoraram com tanto
carinho”, disse José António Macedo, presidente da União das Freguesias, que também acompanhou a entrega de vasos.
A iniciativa contou ainda com as presenças das professoras Dalila Mota, Esmeralda Pimenta, Fátima Sampaio, Lília Silva
e Ana Paula Barbosa, responsáveis pelas
respetivas escolas. ■
Foto DR

Foto Arquivo Vivacidade
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Rio Tinto Cão e Gato
realiza-se
no dia 28 de maio

A 2ª edição do Rio Tinto Cão e
Gato vai realizar-se no dia 28
de maio, na Quinta das Freiras. A organização quer superar a marca alcançada na estreia do evento.

Foto Arquivo Vivacidade

Estão abertas as inscrições para o Rio Tinto
Cão e Gato, iniciativa conjunta da Junta de
Freguesia de Rio Tinto e das lojas Petlândia
e Petoutlet. Assim, até à véspera do evento é possível realizar a inscrição através do
site da autarquia ou nos estabelecimentos
comerciais.
À semelhança da 1ª edição, deverá realizar-se uma maratona canina e desfile canino,
sendo ainda possível adotar animais e comprar acessórios ou alimentos para os melhores amigos do homem.
“Este é um evento de sucesso que queremos
repetir. Será a primeira iniciativa realizada

na renovada Quinta das Freiras e as pessoas
estão à espera que seja mais um momento
de grande sucesso”, afirma Nuno Fonseca,
presidente da Junta de Rio Tinto.
A organização espera receber mais de uma
centena de animais em concurso, número
registado no ano passado. “Este ano queremos superar essa marca”, refere o autarca
riotintense.
O evento conta com o apoio da Câmara
Municipal de Gondomar e estão previstas
ofertas e surpresas para todos os participantes.
A entrada é livre entre as 9h e as 18h. ■

ACIG promove ações
de formação
para empresários
e comerciantes
A Associação Comercial e Industrial de Gondomar (ACIG)
promoveu, nos dias 24 e 26 de
abril, as primeiras sessões de
ação-formação direcionadas
a empresários e comerciantes
do concelho.
A ACIG, em parceria com a “Margem” e o
IAPMEI (Agência para a Competitividade e
Inovação), promoveu e acolheu as primeiras
de várias sessões de ação-formação a empresários e comerciantes de Gondomar.
No total, participaram 16 formandos que
ficaram a conhecer estratégias que, futuramente, em parceria com o IAPMEI, irão implementar em cada uma das suas empresas.
As formações englobam a componente teórica (partilha de conhecimentos) e de consulto-

ria personalizada, que assenta num plano de
ação concreto, tendo por base um diagnóstico
organizacional. Após a fase inicial, de arranque e diagnóstico do Projeto de Formação-Ação da Academia PME, estão já previstas
outras ações em parceria com a ACIG.
“Estratégias de Marketing e Vendas” e “Gestão para a Competitividade”, ambas destinadas a pequenas e médias empresas (PME),
serão concretizadas no presente ano e em
2018. “Contribui-se assim para o objetivo de
dotar o tecido empresarial de novas e reforçadas competências em domínios relevantes
para o crescimento, modernização e competitividade”, informa a ACIG.
Estas iniciativas surgem no âmbito do
Quadro Comunitário Portugal 2020, são
apoiadas financeiramente pelo Programa
Operacional Competitividade e Internacionalização e enquadradas no Sistema de
Incentivos para Projetos Conjuntos Formação-Ação. ■

“Mar de Plástico” exposto FolkGondomar D’Ouro
na Quinta do Passal
realiza-se
No dia 5 de maio foi inaugurada a exposição “Mar de
Plástico, no Centro de Educação Ambiental (CEA) da
Quinta do Passal. A mostra
visa chamar a atenção para o
lixo marinho.

Foto DR

a 29 de julho

O Grupo Folclórico de São
Cosme Gondomar vai realizar
o 45.º FolkGondomar D’Ouro
no dia 29 de julho, no anfiteatro do Largo do Souto, em
Gondomar (São Cosme).
O Festival Internacional de Folclore da
Cidade de Gondomar – FolkGondomar
D’Ouro está de regresso a São Cosme, no
dia 29 de julho. A iniciativa organizada
pelo Grupo Folclórico de São Cosme Gon-

domar irá contar com a participação do
Rancho Folclórico e Etnográfico de Santa
Maria de Cárquere, Rancho Folclórico de
Gouveia e Rancho Folclórico de Fajarda,
além das representações internacionais de
Espanha, França, Israel e Canadá.
Os grupos serão recebidos no salão nobre
da Câmara Municipal de Gondomar pelas
18h. Segue-se o jantar convívio com todos
os participantes. O início do festival está
reservado para as 21h30.
À semelhança das edições anteriores do
FolkGondomar D’Ouro, o evento terá lugar no anfiteatro do Largo do Souto, em
Gondomar (São Cosme). ■
Foto DR

“Imagine-se um gigante submerso nos
oceanos, capaz de engordar oito toneladas
por ano. O monstro ataca e mata outras espécies marinhas e envenena toda a cadeia
alimentar, do zooplâncton ao nosso prato.
Chama-se lixo de plástico e vai estar em
destaque na exposição ‘Mar de Plástico’”,
assim invoca a premissa da mais recente
mostra patente na CEA Quinta do Passal.
A inauguração contou com uma visita guiada, liderada por José Teixeira, coordenador
da campanha “Ocean Action”, da CIIMAR –
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto.
Segundo José Teixeira, a exposição “recorre ao uso da arte e a diferentes ferramentas
de comunicação com forte impacto visual
para atrair a atenção da sociedade para o
problema do lixo marinho e para alertar
para a necessidade de adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis pela

população”.
À exposição no interior do CEA, acresce-se, nos jardins da Quinta do Passal, três
esculturas de grandes dimensões construídas com lixo plástico por alunos da Escola
Superior Artística do Porto. A mostra apresenta ainda um conjunto de trabalhos premiados no concurso “Poluição do Oceano”,
organizado para escolas a nível nacional,
nas modalidades reciclarte, cartaz de sensibilização, fotorreportagem e infografia.
A exposição ficará em permanência até 9
de julho, com visitas livres e gratuitas de
segunda-feira a sábado. ■
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Projeto
“Músicos Geração D’Ouro”
chega a Jovim

“Rochas e Mineiras”
em exposição
no Museu Mineiro
de São Pedro da Cova

A exposição “Rochas e Minerais – Minas e Geologia Norte
de Portugal” inaugurou a 13
de maio, no Museu Mineiro de
São Pedro da Cova.

Foto DR

Gondomar assinalou
Dia Mundial da Dança
Gondomar associou-se às comemorações do Dia Mundial
da Dança, no dia 29 de abril,
com uma série de eventos por
toda a cidade.

Foto PSF

A primeira iniciativa inserida nos festejos do Dia Mundial da Dança teve lugar
no Mercado da Areosa, durante a manhã.
Uma mega aula de zumba marcou o início do Dia Mundial da Dança em Gondomar.
Durante a tarde, realizou-se um “flashmob” protagonizado por atletas do Gondomar Futsal Clube. A iniciativa surpreendeu e contagiou os visitantes do
Parque Nascente, em Rio Tinto.
À mesma hora, em Gondomar (São Cosme), no anfiteatro do Largo do Souto, a
Academia Pausa promoveu diversas aulas
abertas de dança contemporânea, aerokids (dança para crianças) e apresentações coreográficas.
Para a noite ficou reservado o espetáculo gratuito “Era uma vez...”, inspirado nas
histórias da Disney, no Auditório Municipal de Gondomar. À mesma hora, no
Salão Paroquial de Covelo, decorreu o

“Sarau de Dança” do Covelo Cultural Recreio.
O Dia Mundial da Dança – 29 de abril
– foi instituído há 35 anos pelo Comité Internacional da Dança da UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura) para homenagear o bailarino e mestre francês JeanGeorges Noverre, nascido nessa data em
1727, e que revolucionou a dança na época. ■

O Ministério da Educação, o Município
de Gondomar e os Agrupamentos de Escolas n.º 1 de Gondomar e de São Pedro
da Cova assinaram, no dia 19 de maio,
um contrato interadministrativo municipal relativo aos “Músicos Geração D’Ouro”.
A iniciativa tem vindo a desenvolver-se
em São Pedro da Cova, nos últimos dois
anos e meio, e expande-se, agora, para
Jovim, através do contrato assinado para
a implementação e desenvolvimento da
mesma.
Segundo o Município, o documento assinado “visa o sucesso educativo – partindo de uma perspetiva de inclusão e
integração social, cultural e educacional

– num contexto escolar de jovens socialmente desfavorecidos”.
O momento solene contou com as presenças do presidente do Município, Marco Martins, da vereadora da Educação,
Aurora Vieira, das diretoras dos respetivos agrupamentos e da secretária de
Estado Adjunta da Educação, Alexandra
Leitão, que “amadrinhou” o projeto.
A presença da representante do Governo
em Gondomar garantiu ainda “a oportunidade de conhecer o trabalho conjunto desenvolvido pelo Município e pelos
Agrupamentos em prol do sucesso educativo, em concreto o Agrupamento de
Gondomar n.º 1”, informou a Câmara de
Gondomar em comunicado. ■
Foto DR

A exposição “Rochas e Minerais”, mostra
promovida pelo município de Vila Pouca
de Aguiar em cooperação com os parceiros do “Roteiro das Minas e Pontos de
Interesse Geológico e Mineiro de Portugal (Norte)”, Direção Geral de Energia e
Geologia e Empresa de Desenvolvimento
Mineiro, é a mais recente do Museu Mineiro de São Pedro da Cova.
A exposição conta com amostras de rochas e minerais das regiões de Arouca,
Boticas, Gondomar, Macedo de Cavaleiros, Marco de Canaveses, Matosinhos,
Montalegre, Paredes, Porto, Torre de
Moncorvo, Valongo, Vila Pouca de Aguar
e Vila Real.

De acordo com a organização, a mostra
visa “promover o potencial dos diferentes
locais de relevância geológica e mineira
da região Norte de Portugal”.
A mostra estará patente até ao dia 8 de
julho e tem entrada livre.
O Museu Mineiro de São Pedro da Cova
está também associado ao “Roteiro das
Minas e Pontos de Interesse Geológico e
Mineiro de Portugal”, criado em 2009. ■

Através de um contrato interadministrativo municipal
assinado no dia 19 de abril,
o projeto “Músicos Geração
D’Ouro” será alargado a Jovim.

“Do carvão aos resíduos.
O regresso
a São Pedro da Cova”
estreou a 21 de abril
O mais recente trabalho do
cineasta Rui Simões estreou
a 21 de abril, no auditório da
Junta de São Pedro da Cova.
“Do Carvão aos Resíduos. O
regresso a São Pedro da Cova”
é o título do novo filme.
Após vários meses de trabalho, a União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
e a RealFicção, empresa de Rui Simões,
apresentaram à população de São Pedro da
Cova um novo registo cinematográfico sobre a realidade atual da vila mineira.
A apresentação do filme “Do carvão aos
resíduos. O regresso a São Pedro da Cova”
partiu da visualização do filme “O Museu”, primeira curta-metragem das três que
constituem o filme “São Pedro da Cova”,
que fez parte da seleção oficial do Festival
Internacional de Cinema de Berlim, em

1977. O trabalho contou ainda com passagens pelos discursos de Serafim Gesta “Mazola”, Daniel Vieira, presidente da União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova, José Fernando Moreira, vereador da
Câmara Municipal de Gondomar e Rui Simões, realizador do filme.
A noite ficou ainda marcada pela inesperada atuação do músico Vasco Balio, com
o tema “Menino do Bairro Norte”, letra de
Serafim Gesta “Mazola” e música de Vasco
Balio.
Refira-se ainda que o projeto cinematográfico mereceu o apoio de vários mecenas
locais.
Realizador encerrou ciclo “Foi assim há
40 anos”
No mesmo dia, Rui Simões encerrou o ciclo de conferências “Foi assim há 40 anos”,
no Museu Mineiro. O cineasta falou sobre
o tema “Realização” e partilhou a sua experiência pessoal. ■
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Gondomar é capital das marionetas
de 18 a 21 de maio
O 3.º Encontro Internacional
de Marionetas vai decorrer
de 18 a 21 de maio, em Gondomar. Pelo terceiro ano consecutivo, o concelho recebe diversas companhias nacionais
e internacionais.

Os títeres estão de regresso a Gondomar.
De 18 a 21 de maio, vão ter lugar espetáculos, performances, formações, instalações, projetos comunitários, cinema e
exposições, em diferentes locais do concelho, no âmbito do 3.º Encontro Internacional (EI) de Marionetas.
A iniciativa organizada pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, com o apoio da
Foto PSF

Direção-Geral das Artes e Câmara Municipal de Gondomar, contará também com
companhias internacionais de França,
Alemanha e Brasil.
“O EI está maio, mais seguro e quer, mais
uma vez, dar este grito cultural. Queremos fazer da marioneta um meio de comunicação, estando voltados para a comunidade”, afirmou Filipa Mesquita na
apresentação do evento.
Por sua vez, Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura da Câmara de Gondomar, sublinhou a aposta da autarquia no
EI!, que visou “marcar a importância do
teatro de marionetas com uma oferta de
qualidade”.
“O balanço das primeiras edições foi
muito positivo e o Município deve sentirse orgulhoso por ser a sede deste Encontro de Marionetas”, concluiu o autarca.
Este ano o EI! está subordinado ao lema
“Pelo rio Douro Acima!”. Os espetáculos
terão entrada livre à exceção dos que decorrem no Auditório Municipal de Gondomar. ■

Cultura

Destaques
do 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 – “Clowns Houses”, por Merlin Puppet Theater (Alemanha/Grécia), no Auditório Municipal de Gondomar;
21h30 – “Diário Malassombrado”, pela
Companhia Mevitevendo, no Auditório da
Banda de Música de Melres
20 de maio:
21h – “Les Irréels”, pela Compagnie Creature (França), nos jardins da Biblioteca Municipal de Gondomar
21 de maio:
17h – “O Gigante”, pelo Teatro de Montemuro e The Fetch Theatre (Portugal/Inglaterra), no Auditório Municipal de Gondomar

João Costa vence
1ª Bienal de Arte da Vila de Fânzeres

João Costa foi eleito o vencedor da 1ª Bienal de Arte da Vila de Fânzeres. O ilustrador viu a obra “Quadrâlingar”, de técnica
digital, ser premiada pelo júri da iniciativa da União das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova.
“Não estava nada à espera de vencer.
Concorri com a ideia de participar na exposição e de ver o meu trabalho divulgado. Por isso, senti uma satisfação muito
grande quando tomei conhecimento de
que tinha vencido o concurso”, afirma o
vencedor da 1ª Bienal de Arte da Vila de
Fânzeres.
No total, foram apresentadas a concurso
38 obras. Devido à qualidade dos trabalhos, o júri decidiu ainda atribuir uma
menção honrosa à obra de Pedro Nogueira, intitulada “Apanhados”.
“A participação na 1ª edição do concurso

foi muito positiva. Recebemos trabalhos
de todos os pontos do país e, além disso,
recebemos propostas de grande qualidade e diversidade artística”, refere Maria
José Cardoso, do executivo da União das
Freguesias.
Este ano, numa edição dedicada a Júlio Dinis, fizeram parte do júri Eugénio
Henrique, da Fundação Júlio Resende,
António França, diretor do Museu Júlio
Dinis (Ovar), Marisa Silva, da Associação
Artística de Gondomar, Acácio Carvalho,
pintor e Onofre Varela, caricaturista.
A data da exposição dos trabalhos e entrega de prémios será brevemente anunciada.
Vencedores das iniciativas “Conta-me
um Conto” e 26.º Prémio de Poesia por
anunciar
Em paralelo, a União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova está a
promover as iniciativas “Conta-me um
Conto”, dedicada aos mais jovens, e o 26.º
Prémio Nacional de Poesia da Vila de
Fânzeres.
Para Maria José Cardoso, o “Conta-me
um Conto” está em fase de avaliação do
júri com 29 trabalhos apresentados, enquanto o Prémio de Poesia conta com 50
obras em apreciação.

Autarquia lançou 34.º Concurso de
Quadras Populares a São Pedro
A União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova está a aceitar a apresen-

tação de quadras populares até ao dia 2
de junho. A proposta surge no âmbito do
34.º Concurso de Quadras Populares a
São Pedro. ■
Foto DR

No dia 26 de abril, reuniu o
júri da 1ª Bienal de Arte da
Vila de Fânzeres – Prémio Júlio Dinis. Os jurados atribuíram o primeiro prémio a João
Costa pela obra “Quadrâlingar”.

> A obra "Quadrâlinhar", de João Costa, venceu a Bienal de Arte
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Orfeão de Gondomar festejou
100.º aniversário na Biblioteca Municipal
O Orfeão de Gondomar promoveu uma sessão solene comemorativa do 100.º aniversário da sua fundação, no dia
29 de abril, no auditório da
Biblioteca Municipal de Gondomar.

ao futuro”, afirma José Rodrigues, presidente da direção do Orfeão de Gondomar.
Na sessão solene marcaram presença
Marco Martins, presidente da Câmara
Municipal de Gondomar, José António
Macedo, presidente da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom
e Jovim, e Manuel Pinto, presidente da
Federação das Coletividades do Conce-

lho de Gondomar.
De resto, o presidente do Município de
Gondomar lançou ao Orfeão um novo
desafio, produzir uma monografia que
retrate os 100 anos de história da coletividade, disponibilizando para o efeito
técnicos especializados da Câmara de
Gondomar.
Durante a cerimónia, tiveram lugar três
momentos musicais.
Foto PSF

Após 100 anos a cantar por Gondomar,
o Orfeão de Gondomar juntou, no auditório da Biblioteca Municipal de Gondomar, associados e dirigentes para comemorar a efeméride da fundação.
A iniciativa serviu também para distinguir os sócios e coralistas mais antigos do
Orfeão, bem como Emiliano Toste, antigo maestro da coletividade, que proferiu
uma palestra subordinada ao tema “A polifonia vocal na tradição”.
“O 100.º aniversário desta coletividade só
vem confirmar a nossa responsabilidade
para com o concelho de Gondomar. Além
disso, obriga-nos a ter ainda mais atenção

“Temos feito um trabalho muito válido
com grande sacrifício e empenho”
Ao nosso jornal, Manuel Ferreira, vice-presidente do Orfeão de Gondomar, salienta o percurso “de mérito” da associação cultural fundada a 10 de janeiro de
1917.
“Temos feito um trabalho muito válido
com grande sacrifício e empenho. Se não
forem instituições como esta a projetar os
elementos da nossa identidade local, não
existe futuro”, afirmou Manuel Ferreira,
que presidiu o Orfeão de Gondomar durante 32 anos.
Refira-se que o Orfeão de Gondomar recebeu, em 1997, a Medalha de Mérito do
Município – Grau Ouro. A coletividade
conta ainda com diversas participações
em Encontros de Coros e Saraus Culturais em Portugal e Espanha.
O Orfeão de Gondomar tem, atualmente,
em atividade o Grupo de Cantares Tradicionais “Canto D’Ouro” de Gondomar, o
Grupo Coral Sénior, o Grupo Coral Infantil e o Grupo Coral Juvenil. ■

“Era uma vez... Teatro” há 20 anos
a “lutar” contra o(s) preconceito(s)

A companhia “Era uma vez... Teatro”, da
APPC, comemorou, no dia 3 de maio, 20
anos de atividade. A “família” do grupo de
teatro da APPC junta elementos dos vários
espaços físicos da instituição (Gondomar e
Porto).
“É um projeto inclusivo, sem barreiras e que
pretende abrir horizontes às pessoas”, diz
Mónica Cunha, responsável por este grupo teatral. “Queremos mostrar, pela arte,
que as pessoas com deficiência – a paralisia
cerebral ou qualquer outra – também têm
capacidade artística”, defende a diretora do
“Era uma vez... Teatro”. E tal pode perfeitamente ser justificado pela quantidade e
qualidade das peças apresentadas nestes
últimos 20 anos, pelas salas cheias e pelos

Foto DR

No dia 3 de maio a companhia “Era uma vez... Teatro”,
da Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC), comemorou o 20.º aniversário.
A efeméride foi assinalada
com a peça “Diário de Anne
Frank” e uma exposição.

prémios entretanto conseguidos.
A companhia de teatro tem um elenco fixo
de uma dezena de atores. E muitos mais,
“rotativos”, que vão colaborando conforme
a disponibilidade e necessidade. Todos voluntários.
São já duas décadas de dedicação e de “luta”
pela inclusão e pela aceitação, de todos, que
um grupo com pessoas com paralisia cerebral é “tão igual a qualquer outro”. Mas,
lamenta Mónica Cunha, “mesmo que as

pessoas digam que não, ainda há muitas
barreiras por ultrapassar e o preconceito em relação à deficiência ainda é muito
grande”.
Assim, a escolha da peça “Diário de Anne
Frank” para apresentar em dia de aniversário não foi casual. “Há que recordar que,
mesmo com o passar dos anos e com (alguma) mudança de mentalidades, ainda há
muito por corrigir”, disse Mónica Cunha.
Para além da peça, o “Era uma vez... Teatro”

ainda ofereceu uma exposição relativa às
duas décadas de intervenção cultural (através dos cartazes e fotografias de algumas
das 53 produções teatrais da companhia).
Mónica Cunha reconhece uma certa diversidade no grupo que coordena. Mas, complementa, “Não há teatro ‘especial’ nem
teatro ‘inclusivo’. Há teatro! E acredito que
as pessoas com deficiência têm muitas capacidades e cada vez devem demonstrá-las
mais e mais”. ■
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“Filho da Treta”
Luísa Sobral atua
no 7.º Festival de Teatro no Auditório Municipal
de São Pedro da Cova
a 10 de junho

Foto DR

No dia 27 de maio tem início o 7.º Festival de Teatro de São Pedro da Cova. O
evento inaugura em dose dupla com os
espetáculos “Espelho Único” e “D. Pimpão Saramacotão e o seu criado Pimpim”,
levados a cena pelo CorAGEM – Grupo
de Teatro do Centro Social de Soutelo.
Seguem-se as peças “Partilha de Herdeiros” (3 de junho), pelo Grupo Vitae Teatro e “Voo p’ra América” (17 de junho),
pelo Grupo Paroquial de Teatro de São
Pedro da Cova e Orfeão de São Pedro da
Cova.

Para o dia 9 de junho está reservada a
comédia “Filho da Treta”, interpretada
pelos atores José Pedro Gomes e António
Machado. Todos os espetáculos irão decorrer na Cripta da Igreja de São Pedro
da Cova.
A aquisição do conjunto das quatro sessões terá um custo de 12 euros. A título
individual, o ingresso para o espetáculo
“Filho da Treta” terá um custo de seis euros. Os restantes irão custar três euros.
Os bilhetes podem ser levantados nas
secretarias da Junta de Freguesia de São
Pedro da Cova ou na Paróquia de São Pedro da Cova, entidades responsáveis pela
organização do 7.º Festival de Teatro da
freguesia. ■

No dia 10 de junho, Luísa Sobral irá atuar no Auditório
Municipal de Gondomar.

O ingresso no concerto tem um custo de
10 euros. ■
Foto DR

O 7.º Festival de Teatro de
São Pedro da Cova será inaugurado no dia 27 de maio.
Este ano, o cartaz conta com
a comédia “Filho da Treta”,
protagonizada por José Pedro
Gomes e António Machado.

A Câmara Municipal de Gondomar vai
promover o concerto de Luísa Sobral no
Auditório Municipal. A iniciativa está
marcada para o dia 10 de junho, pelas
21h45.
Luísa Sobral é cantora e compositora responsável pelo tema “Amar pelos dois”,
vencedor do Festival da Eurovisão 2017,
interpretado pelo seu irmão Salvador Sobral.
A intérprete traz a Gondomar as músicas de “The Cherry on my Cake” (2011),
“There’s a Flower in my Bedroom” (2013)
e “Lu-pu-i-pi-sa-pa” (2014) e “Luísa”
(2016).
A cantora conta com reconhecimentos
nas categorias Best Jazz Song, no Malibu
Music Awards, Best Jazz Artist, no Hollywood Music Awards, entre outros.
PUB
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Cavalete do Poço de São Vicente cum
de uma intervenção urgente

A 1 de janeiro de 1937, o Cavalete do Poço de São Vicente passava a funcionar a 100%. Hoje, 80 anos depois, é um monumento indust
sampedrenses, especialistas técnicos e autarcas locais: terá o Cavalete salvação?
Texto: Pedro Santos Ferreira

dade, cada vez mais urgente, de conservar
este equipamento”, diz Rui Fonseca, filho
de Neftaly Fonseca, engenheiro técnico da
Companhia das Minas.
Hoje, Rui Fonseca, membro da Liga dos
Amigos do Museu Mineiro de São Pedro
da Cova e fundador da banda Os Stukas,
ainda recorda o dia em que a exploração
mineira encerrou. “Lembro-me de estar
em cima de um telhado a filmar o último
dia de atividade nas minas. A PIDE esteve
a vigiar os operários e chegou a fazer detenções”, recorda o sampedrense.
Serafim Gesta, mais conhecido por “Mazola”, também lá estava, no dia 31 de julho
de 1972. “Esse foi o dia em que a jaula não
voltou a subir. Ficou enterrada lá em baixo. Nesse dia não houve lágrimas porque
era uma morte anunciada, mas em 1970,
quando comunicaram o fim da exploração
mineira, muitos sofreram”, explica “Mazola”.
À época, o Cavalete “foi o grande motor
da empresa” e aumentou exponencialmente as vendas e exportação de carvão.
A Companhia das Minas viu-se obrigada
a reforçar o número de mineiros para dar
resposta à exploração do Poço de São Vicente.
Luís Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gondomar, considera
o Cavalete “um dos símbolos mais importantes do concelho” e aponta a aquisição
do monumento, entre outros edifícios,

Foto PSF

Oitenta anos depois, o Cavalete do Poço
de São Vicente continua a ser um marco
da história de São Pedro da Cova, mas
também um ícone nacional da exploração
mineira.
O monumento com 38,45 metros de altura e 150 metros de profundidade é, ainda
hoje, um ex-libris do concelho. Contudo,
ano após ano agrava-se a degradação da
construção, sendo premente a necessidade
de recuperar o equipamento.
A conclusão consta num estudo desenvolvido pelo departamento de Minas e
Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
Segundo os investigadores académicos,
“o estado de conservação é mau considerando a degradação avançada que já se
atingiu no betão (delaminação) e no aço
(corrosão) na generalidade dos elementos
estruturais”. “Ver o Cavalete de São Vicente recuperado seria uma excelente notícia”,
afirma Alexandre Leite, do Departamento
de Engenharia de Minas da FEUP.
O estudo sobre o valor patrimonial e estado de conservação do Cavalete aponta
ainda como “urgente” a inspeção cuidada
a todos os elementos estruturais do monumento, bem como a realização de um estudo de estabilidade do equipamento.
“Esta é uma obra de arte da arqueologia
industrial. Está classificada como Monumento de Interesse Público desde 2010,
mas está a degradar-se. Existe a necessi-

> Concluído em 1935, o Cavalete só funcionou a 100% a partir de 1937
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mpre 80.º aniversário a precisar
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trial, ex-libris de São Pedro da Cova, que necessita de uma recuperação urgente. Para assinalar a efeméride, o Vivacidade questionou
Cronologia do Cavalete
do Poço de São Vicente

> Serafim Gesta "Mazola"
Foto PSF

1929 – A Companhia das Minas, começa a trabalhar politicamente para
que seja publicada uma lei de proteção aos carvoeiros nacionais;
1932 – Óscar Carmona, presidente
da República visita as minas e condecora três mineiros; É-lhe sugerido
o desejado decreto-lei da Proteção
aos Carvões Nacionais, que avança
e abre caminho à construção de um
novo Cavalete;
1934 – Começa a construção do Cavalete do Poço de São Vicente, fornecido pela empresa francesa Charles Tournay;
1935 – Cavalete fica concluído mas
faltam infraestruturas adjacentes;
1937 – Cavalete inicia atividade a
100%;
1972 – Cavalete encerra atividade;

Eduardo Campos foi
construtor do Cavalete

> Daniel Vieira
Foto PSF

Exposição assinala aniversário do monumento industrial
A exposição “Cavalete de São Vicente
– Monumento de São Pedro da Cova |
1937-2017” será inaugurada no dia 22 de
maio, pelas 21h30, na Junta de Freguesia
de São Pedro da Cova.
“Vamos aproveitar duas datas simbólicas:
80 anos da entrada em funcionamento
do Cavalete e o 22 de maio de 1975. A
mostra terá fotografias, objetos do próprio monumento, pareceres da necessidade de conservação do equipamento e
alguns documentos da Companhia das
Minas. Vamos também expor o projeto
Museu Vivo, de 1997, em que o Cavalete
era o centro das atenções”, explica Micaela Santos, da Liga dos Amigos do Museu
Mineiro.
A mostra temporária, promovida pela
União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova e o Museu Mineiro, vai
contar com a exposição de documentos
inéditos e ficará patente até 28 de junho. ■

> Rui Fonseca
Foto PSF

até ao antigo complexo mineiro? Poderia
nascer aqui um grande polo de atração
turística”.
Antes, o monumento industrial terá que
ser recuperado para poder contar a história de quem por ali trabalhou e passou.
Recorde-se que, em 2010, o Cavalete passou a ser considerado Monumento de Interesse Público.

Foto PSF

como um dos “passos necessários para a
recuperação”. “Ainda há dúvidas relativamente à propriedade do Cavalete e temos
que ter alguns cuidados nessa matéria,
mas estamos [Município] a tentar encontrar uma solução urgente para esse problema”, refere o autarca. Entretanto, o terreno
junto ao monumento já foi vedado “por
questões de segurança”.
Segundo o vereador do Planeamento e Ordenamento do Território, a autarquia tem
um projeto para aquele espaço que poderá
vir a ser “um núcleo museológico e uma
porta de entrada no projeto intermunicipal do futuro Parque das Serras do Porto”.
“Temos todas as condições para criar ali
um espaço que una a vertente histórica,
turística, cultural e natural”, acrescenta.
Por sua vez, Daniel Vieira, presidente da
União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova, eleva o Cavalete a “elemento distintivo da freguesia mineira”.
“Quem nos visita, depara-se com aquele
monumento industrial de grande significado histórico. Um exemplar único em
Portugal”, diz o presidente da Junta.
O autarca não esquece a luta travada pela
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova
na defesa do património que conta a história de “170 anos de exploração mineira
na freguesia”.
Em jeito de desafio, Daniel Vieira lança
uma ideia para o futuro: “e se a zorra voltasse a ser usada num percurso turístico

> Luís Filipe Araújo
Foto Arquivo Museu Mineiro

Eduardo Antero Dias Costa Campos, mestre pedreiro, dirigiu os trabalhos de construção do Cavalete a
partir de 1934. Nascido em 1896, em
São Tiago de Bougado, após a conclusão da obra, em 1937, Eduardo
Costa viria a integrar as minas de
carvão de São Pedro da Cova até ser
reformado em 1962. “Merece todos
os louvores pela esmeralda obra que
executou”, salienta “Mazola”.

“Património mineiro
em discussão”
No dia 7 de junho, a Cooperativa do
Povo Portuense irá promover um reflexão alicerçada ao tema “São Pedro
da Cova: património mineiro em
discussão”. A iniciativa terá lugar na
sede da cooperativa, pelas 21h. Está
também prevista a exibição do documentário “As minas de São Pedro
da Cova”, trabalho datado de 1917.
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Pedro Miguel Vieira é candidato
à União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova
Pedro Miguel Vieira é o candidato da CDU à presidência da
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova.
A Coligação Democrática Unitária
(CDU) escolheu Pedro Miguel Vieira
para encabeçar a candidatura à União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova.
Natural de São Pedro da Cova, 40 anos,
Pedro Miguel Vieira estudou na Escola
Preparatória de São Pedro da Cova, reside em Fânzeres e é comercial. Iniciou
a atividade autárquica em 2009, como
secretário da Junta de Freguesia de São
Pedro da Cova com o pelouro da Cultura.
Nestas funções desenvolveu um trabalho
intenso em colaboração com as associações culturais e desportivas, ao longo de

dois mandatos. Desde 2013 é tesoureiro
da União de Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova, com a responsabilidade do movimento associativo.
“Este processo de candidatura estava a ser preparado desde o início
do ano. Surge na sequência da candidatura de Daniel Vieira à Câmara
Municipal de Gondomar e tem como
objetivo garantir a continuidade do trabalho desenvolvido pela CDU em
Fânzeres e São Pedro da
Cova”, afirmou Pedro
Miguel Vieira.
Ao nosso jornal, o
candidato
adiantou
que a apresentação
dos primeiros sete
elementos da lista da
CDU a Fânzeres/São
Pedro da Cova será

publicamente apresentada no dia 14 de
junho, pelas 21h30, no pavilhão
da Escola Secundária de São
Pedro da Cova.
“Esperamos que a campanha
seja elevada e que se paute essencialmente pelo debate, novas propostas e troca de ideias”,
expressou o candidato da CDU.
Militante do PCP desde
2002, é membro da
Comissão de Freguesia de São Pedro
da Cova e da Comissão Concelhia
de Gondomar do
PCP. É também
membro do Conselho Fiscal da
Liga dos Amigos
do Museu Mineiro e foi des-

portista federado nas camadas jovens e
seniores.
Daniel Vieira “aprova” candidatura
Daniel Vieira, presidente da União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova e candidato da CDU à Câmara Municipal de Gondomar, vê com bons olhos
a candidatura de Pedro Miguel Vieira.
“O Pedro acompanhou-me nos últimos
anos. Teve importantes responsabilidades
nesta autarquia e é uma pessoa em quem
deposito grande confiança. Esta solução
surge com naturalidade e a equipa será,
mais uma vez, apresentada em conjunto.
Saem apenas dois elementos do atual executivo”, afirma Daniel Vieira.
O autarca salientou ainda o “trabalho
coletivo” do executivo de Fânzeres/São
Pedro da Cova, onde “todos os elementos
assumem responsabilidades concretas no
trabalho desenvolvido”. ■
PUB
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Município solenizou Dia da Liberdade

Foto PSF

prestadas a vários jovens da Banda Musical Os deputados municipais foram unânimes na
de Gondomar.
salvaguarda da democracia e liberdade, quer
A cerimónia encerrou com o discurso de Aní- a nível local quer a nível nacional. ■
bal Lira, presidente da Assembleia Municipal
de Gondomar, a recordar, 43 anos depois, “a
persistência e a necessidade da democracia e
liberdade na sociedade portuguesa”.

Foto PSF

Na manhã de 25 de abril, o Município de
Gondomar promoveu a sessão solene da comemoração do 43.º aniversário da Revolução
dos Cravos. O evento foi inaugurado por uma
marcha da Banda Musical de Gondomar, que
antecedeu o período de intervenções políticas das forças partidárias representadas na
Assembleia Municipal.
Em discurso, Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, aludiu à
“necessidade de comemorar Abril”. “Valeu
a pena vir para a rua, convocar as pessoas e
promover tantas iniciativas e debates”, afirmou o edil gondomarense.
A sessão solene ficou ainda marcada pela
entrega de medalhas de mérito aos gondomarenses António Gandra, empresário, José
Carlos Loureiro, arquiteto, e Zulmiro de Carvalho, escultor, bem como as homenagens

Foto PSF

A Câmara Municipal de Gondomar realizou a tradicional
sessão solene comemorativa
do 25 de Abril de 1974. A cerimónia decorreu no exterior
dos Paços do Concelho.

Política

Deputados municipais recordaram Abril
de 1974
Em discurso, Rui Nóvoa (BE), Pedro Oliveira
(CDS-PP), Ivo Campos (CDU), Idalina Pereira (PSD) e Ana Trigo (PS) recordaram as
principais conquistas da revolução de 25 de
Abril de 1974.
PUB
PUB
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Luís Filipe Araújo:
“Cumprimos a nossa obrigação
neste mandato”
Luís Filipe Araújo, presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista,
faz, em entrevista ao nosso
jornal, o balanço do mandato
socialista. Segundo o autarca,
“já se fala de Gondomar pelos
melhores motivos e antes isso
não acontecia”.
Texto e Foto: Pedro Santos Ferreira

Que balanço faz deste mandato?
Se recuarmos quatro anos e tentarmos perceber a diferença, julgo que a encontramos
em todas as áreas. Na oposição sempre fomos capazes de apontar melhorias em todas
as áreas e, quatro anos depois, somos capazes de apresentar essas melhorias efetivas na
educação, cultura, ambiente...
Hoje, em Gondomar, respira-se outro ar. Já
se fala de Gondomar pelos melhores motivos e antes isso não acontecia.
A vontade da população foi esta e julgo que
demos uma resposta positiva a esse voto de
confiança dos eleitores. O próximo ato eleitoral poderá confirmar isso mesmo.
Vinte anos após a presidência de Valentim
Loureiro, o que representa este mandato
socialista?
Significa sobretudo que há mais caminhos
e saídas que nos levam a lugares diferentes,
nomeadamente à mudança de Gondomar
nos últimos anos. Contudo, o major Valentim Loureiro e as pessoas que lideraram o
Município anteriormente merecem todo o
nosso respeito. Estamos apenas a referir-nos
às opções políticas que foram tomadas.
Gondomar estava associado a uma
ideia globalmente depreciativa e
este executivo conseguiu dar
a volta a isso. Contudo, no
primeiro ano de mandato notamos muito essa conotação
negativa que foi-se dissolvendo ao longo do tempo.
Medidas como a revisão do
Plano Diretor Municipal
(PDM), o intercetor de Rio
Tinto, a aposta no turismo,
entre outras, foram as grandes mudanças implementadas por este executivo?
Falando em concreto sobre
cada uma delas: o PDM era

um processo “encravado” há muitos anos
na Câmara de Gondomar. Hoje temos um
novo PDM com respostas adequadas à realidade, mas já estamos a trabalhar numa nova
revisão desse documento estruturante para
o Município; o intercetor de Rio Tinto será
também um passo grande na despoluição do
rio e na aproximação das pessoas ao mesmo;
no que diz respeito ao turismo, temos já vários projetos de hóteis aprovados e aguardamos a construção dos mesmos;
Esses são apenas alguns exemplos das grandes mudanças implementadas neste mandato.
A saída do endividamento excessivo é a
mais recente notícia da ação deste executivo. Esta é uma vitória socialista?
Creio que sim. A dívida estava num patamar
que nos causava inúmeros constrangimentos. A capacidade de endividamento estava
esgotada, além de nos impedir de contratar
novos colaboradores, que era uma restrição
enorme.
No fim deste mandato podemos finalmente

dizer que a dívida foi reduzida em mais de
50 milhões de euros e isso não é coisa menor. Esse foi um grande objetivo que conseguimos cumprir e, no geral, julgo que cumprimos a nossa obrigação neste mandato.
A ação deste executivo superou as expectativas da Concelhia PS?
Sim, foram superadas. O ponto de partida
era bastante difícil. Por exemplo, no dia em
que tomamos posse tivemos conhecimento
que existiam cinco milhões de euros para
pagar de imediato e não tínhamos dinheiro para o fazer. O mandato começou dessa
forma [risos].
Evidentemente, foram cometidos erros, mas
é preciso ter essa perceção e ser capaz de os
corrigir.
Marco Martins será novamente candidato
à Câmara de Gondomar. É uma recandidatura natural?
Sim, surge com toda a naturalidade. Foi uma
escolha pacífica que não mereceu qualquer
reparo de nenhum órgão do partido.
O que espera a concelhia de um possível
2.º mandato de Marco Martins?
Entre a Comissão Política Concelhia do PS
e o presidente há um diálogo permanente.
Sabemos que existem aspetos por corrigir,
mas só erra quem decide. Estamos a refletir
nos objetivos para o futuro e nas listas para
a Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de
Freguesia. A seu tempo divulgaremos essas
listas.
Poderão existir mudanças nessas listas?
É natural que existam mudanças, mas não
serão significativas.
Está ainda por divulgar o
candidato do PS à Assembleia Municipal. Aníbal
Lira será recandidato?
Estamos a seguir a tramitação normal e
os nomes têm sido

pensados em conjunto.
Coloca o cenário de perda da maioria absoluta?
Não pensamos nesse cenário, face às candidaturas que existem. Temos todas as condições para voltar a ter um grande resultado
nas próximas eleições autárquicas.
Nas Juntas de Freguesia estão definidos
praticamente todos os candidatos. Os novos candidatos são de Baguim, Gondomar
(São Cosme, Valbom, Jovim e Fânzeres e
São Pedro da Cova...
Em Baguim do Monte, confirma-se a saída
de Nuno Coelho por imposição legal. Fez um
trabalho de reconhecido valor e teve sempre
o apoio da população, mas confiamos que
Francisco Laranjeira, que também tem provas de grande competência, possa gerir agora
os destinos da Junta de Freguesia.
Em Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, depositamos grande confiança na candidatura de António Braz, que ficou a 50
votos de vencer as eleições em 2013. Está
verdadeiramente empenhado nesta eleição e
o partido dará todo o apoio.
Já em Fânzeres e São Pedro da Cova, apostamos em Sofia Martins, uma pessoa de
Fânzeres e bem conhecida daquela União
de Freguesias. Existe uma grande vontade
da candidata em ajudar as populações. Estamos crentes que a Sofia Martins irá vencer
as eleições.
Já foi definido o candidato à União das
Freguesias de Melres e Medas?
É um processo que está bastante adiantado.
Não ficou fechado ao mesmo tempo que as
restantes freguesias, mas será brevemente
anunciado. As secções locais irão decidir.
Quero garantir que o PS encontra sempre
as melhores escolhas para encabeçar as suas
listas e isso acontecerá também na União das
Freguesias de Melres e Medas.
Se tivesse que definir três grandes objetivos para o próximo ato eleitoral, quais
seriam?
Queremos subir na votação, manter as nossas gestões autárquicas e em Fânzeres/São
Pedro da Cova e Gondomar/Valbom/Jovim
esperamos alcançar a vitória.
O que reserva aos gondomarenses a campanha autárquica?
Esperamos um momento mais caloroso, de
discussão e contestação política. Vamos estar atentos a todas as propostas e também
já estamos a trabalhar num novo programa
eleitoral. ■
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Parque das Serras do Porto
recebe menção honrosa
do Prémio Geoconservação

OPINIÃO

Em caso de dificuldades
financeiras entregar a casa
ao banco é uma boa solução?

Parque das Serras do Porto e José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo,
mostraram-se satisfeitos com o reconhecimento
conquistado.
O Prémio Geoconservação 2017 foi entregue ao
município de Arouca, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do Arouca Geopark, com os projetos Rota dos Geossítios e Passadiços de Paiva. ■
Foto DR

Muitas famílias com dificuldades financeiras recorrem à entrega da casa ao banco quando não têm capacidade financeira para continuar a pagar a prestação do crédito à habitação.
A “entrega da casa ao banco” designa-se em termos
jurídicos como dação em cumprimento e ocorre
quando o devedor extingue a dívida transferindo a
propriedade do imóvel para a Instituição bancária
(o credor), e como tal só é possível com a aceitação
do credor.
Por exemplo, o consumidor que contrai um crédito
à habitação fica vinculado a pagar o total da dívida.
Porém, poderá, com a aceitação do credor, extinguir o crédito habitação através da dação em cumprimento, transferindo a propriedade do imóvel
para o Banco.
Para analisar o pedido de dação, o banco exige a
reavaliação do imóvel que irá determinar o seu valor atual. Ora se o valor da avaliação for inferior ao
valor em dívida do crédito à habitação, o consumidor terá de pagar essa diferença.
Na maioria dos casos o pedido de dação em cumprimento ocorre quando já não existe capacidade
para pagamento das prestações mensais do crédito
por parte do consumidor. Assim, esta solução só é
eficaz, se a dívida ficar extinta, mas são raros os
casos. Atendendo à conjuntura económica são poucas a entidades bancárias que aceitam a entrega da
casa ao banco.
Para pedidos de apoio ou de informação sobre
questões financeiras, pode recorrer à DECO através
do Gabinete de Defesa do Consumidor da CM
Gondomar. A autarquia dispõe de um protocolo de
colaboração com a DECO e presta apoio gratuito
aos munícipes. ■

A Associação de Municípios Parque das Serras do Porto recebeu, no
dia 18 de abril, a menção honrosa
do Prémio Geoconservação 2017.
O prémio coincidiu com o primeiro
aniversário da constituição da associação.
Após analisar as oito candidaturas a concurso, o júri
do Prémio Geoconservação 2017 decidiu atribuir
uma menção honrosa à Associação de Municípios
Parque das Serras do Porto, “pela qualidade da iniciativa de classificação destas serras como Paisagem
Protegida Regional, valorizando em especial o seu
rico património geológico”, pode ler-se na ata relativa à reunião do júri.
“Excelente prenda de anos”, salientou Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar. O autarca considerou ainda o trabalho dos três
municípios que integram a associação (Gondomar,
Paredes e Valongo) como “um bom exemplo daquilo que é possível sonhar e concretizar quando os
responsáveis políticos, independentemente da sua
sensibilidade política, dão as mãos”.
Também Celso Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Paredes e da Associação de Municípios

Orçamento Participativo
de Rio Tinto em votação
até 31 de maio
O Orçamento Participativo da Junta
de Rio Tinto entrou na fase de votação que decorrerá até 31 de maio.
Em análise, estão sete propostas selecionadas pela Comissão de Acompanhamento.

Foto DR
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A construção de um parque para cães, a remodelação do Parque Infantil de Corim, o desenvolvimento de uma cultura artística de rua e de intervenção
urbana, a melhoria das acessibilidades a pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, a instalação de bebedouros, a colocação de bancos e mesas de jardim e
a colocação de leds nas passadeiras das principais vias
de trânsito da freguesia são as propostas em votação
no Orçamento Participativo (OP) de Rio Tinto 2017.
A iniciativa da Junta de Freguesia tem 10 mil euros
para investir na proposta vencedora, que só poderá
ser eleita por cidadãos de Rio Tinto.
“Todas as propostas em votação vão de encontro a soluções que defendemos. Há propostas tão pertinentes
que não precisam de vencer o OP para serem implementadas”, afirma Nuno Fonseca, presidente da Junta

de Rio Tinto.
Após a fase de votação, que irá decorrer até 31 de
maio, será proclamada a lista final (1 de junho) e
terá lugar a execução dos projetos vencedores até
31 de dezembro.
Recorde-se que a votação está a ser feita online,
através da página da Junta de Rio Tinto, mediante
um registo prévio, cabendo a cada eleitor apenas
um voto. ■
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Gondomar sai do endividamento excessivo
após perdão fiscal da EDP

“Este é o maior feito do mandato”, resume
Marco Martins, presidente do Município de
Gondomar. A afirmação surge na sequência
do acordo com a EDP, que prevê a redução
do montante em dívida em cerca de 40%
para o valor de 28,8 milhões de euros. Até à
data, a dívida da Câmara de Gondomar para
com a empresa era de 49,3 milhões de euros,
sendo a autarquia a mais devedora do país.
“Esta dívida diz respeito a consumos que
o Município não pagou entre 1982 e 1997.
Nesse aspeto ninguém está isento de culpas
porque tivemos executivos do PS e do PSD”,
disse Marco Martins.
Desta forma, o Município garantiu uma solução que prevê um empréstimo a 20 anos
para regularizar a dívida superior a 28 mi-

Foto: Arquivo Vivacidade

A Câmara Municipal de Gondomar deverá “sair do endividamento excessivo dentro de
dois a três meses”, anunciou
a 26 de abril, Marco Martins,
edil gondomarense.

lhões de euros à EDP. “Assim, o Município
deverá sair do endividamento excessivo
dentro de 2 a 3 meses”, confirmou o autarca.
O feito corresponde também à redução da
dívida “em mais de 50 milhões de euros”
desde a tomada de posse do executivo liderado por Marco Martins. À data (2013), a
dívida estava quantificada em 140 milhões
de euros.
A saída do endividamento excessivo vem
garantir a capacidade de contratar pessoal
para o quadro, do qual saíram 121 pessoas,
por reforma, criando um défice em algumas
secções.
A medida foi aprovada com a abstenção dos
vereadores Diogo Tavares (PSD) e Joaquim
Barbosa (CDU). O acordo prevê ainda um
investimento da EDP na rede energética do
concelho, medida avaliada em 1,5 milhões
de euros a concretizar faseadamente até
2021.
Recorde-se que em 1997, o anterior presidente, Valentim Loureiro, assinou um acordo que previa que os 70 milhões de euros
fossem pagos em prestações mensais sucessivas de 160 mil euros, culminando numa
prestação final de 48 milhões de euros. ■
PUB
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Jornal Vivacidade 18/05/2017
Ordem dos Notários - Portugal
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Está conforme, Rio Tinto e Cartório Notarial em dezassete de Maio de dois mil e dezassete.
A Notária,
Catarina Elisa Gomes da Costa

Drogaria DA Costa
Eletricidade

Materiais de Pichelaria

Drogaria

Tintas, Vernizes, Colas

* AFINAÇÃO DE TINTAS
NA HORA
* TINTAS PLÁSTICAS
* VERNIZES
* PRIMÁRIOS
* ESMALTES
* MASSAS
Drogaria da Costa
Rua São Tiago 82,
4510-670 FÂNZERES

Drogaria da Portelinha
Rua de Manariz 11,
Fânzeres

Contactos:
Tlf.: 224 670 223
Tlm.: 918 447 222
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Os Municípios de Gondomar e
Porto vão realizar a cerimónia
de lançamento da 1ª pedra do
intercetor de Rio Tinto, no dia
19 de maio, pelas 18h, junto ao
Centro de Saúde da freguesia.
O primeiro-ministro António Costa irá
presidir à cerimónia de lançamento da 1ª
pedra do intercetor de Rio Tinto, que contará também com as presenças de Marco
Martins, presidente da Câmara Municipal
de Gondomar, e Rui Moreira, presidente da
Câmara Municipal do Porto.
De resto, no dia 29 de abril, os órgãos autárquicos do Município (executivo e Assembleia Municipal) realizaram uma visita
de trabalho acompanhada por técnicos e
responsáveis das Águas de Gondomar, aos
locais onde, a partir deste mês, começará
a ser construído o intercetor de Rio Tinto,
bem como o futuro Parque Urbano da fre-

guesia.
“A obra tem financiamento de 80% pelo
Programa Operacional de Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos (POSEUR). A restante parte será dividida entre os municípios de Gondomar e Porto.
Será uma intervenção que corresponde a
7,8 milhões de euros, além das compras e
expropriações de terrenos”, revelou Marco
Martins.
À margem da visita, foi também anunciada a intenção de instalar equipamentos
desportivos ao longo do percurso. ■
Foto PSF

Pelo Cartório Notarial a cargo da Lic. Catarina Elisa Gomes da Costa, sito à Av. ª Dr. Domingos
Gonçalves de Sá, nº 434, 1º, Sala 19, Rio Tinto, Gondomar.
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada em 17-05-2017, neste Cartório, a
partir de folhas 124 do livro 22-E, Manuel Óscar de Bessa, NIF 155 663 607, e mulher Felicidade de
Sousa Costa Bessa, NIF 162 988 346, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, ambos
naturais da freguesia de Medas, concelho de Gondomar, aí residentes na Travessa da Vareira, nº 15, hoje
União das Freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar, fizeram as seguintes declarações;
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:
PARCELA DE TERRENO, ao tempo com natureza rústica, com a área de noventa e oito metros
quadrados, sita no Lugar de Vila Cova, em Medas, hoje União das Freguesias de Melres e Medas, concelho
de Gondomar, a confrontar do norte com Herdeiros de Arlindo Bessa, do sul com Albino Bessa, do nascente
com Albertino Mota da Costa e do poente com os justificantes, omisso no registo e na matriz, à qual atribuem
o valor de €1.000,00.
Que a parcela se destinou a ampliação do logradouro e arredondamento das estremas do prédio
urbano dos justificantes, atualmente composto por casa de rés-do-chão e andar, destinada a habitação, com
logradouro, sito na Travessa da Vareira, nº 15, em Medas, União das Freguesias de Melres e Medas, concelho
de Gondomar, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número mil quatrocentos e quarenta e
três / freguesia de Medas, aí registado a seu favor, ainda como terreno para construção, conforme inscrição
“Ap.32”, de 1978/03/11, inscrito na matriz sob o artigo 3770 da referida União das Freguesias, que proveio
do artigo 521 da extinta freguesia de Medas.
Que os justificantes edificaram a mencionada construção numa parcela de terreno, então com
a área de trezentos e cinco metros quadrados, que adquiriram por escritura de Divisão de Coisa Comum
que efetuaram com Arlindo Bessa e mulher Maria Rosa Almeida dos Santos, realizada em vinte e nove de
Setembro de mil novecentos e setenta e sete, outorgada no extinto Cartório Notarial de Gondomar, exarada
a partir de folhas oitenta e cinco, do Livro B-Noventa e Oito, cuja construção foi licenciada no processo de
obras nº2070776, da Câmara Municipal de Gondomar.
Que os justificantes adquiriram a parcela de terreno destinada a ampliação do logradouro e
arredondamento das extremas por contrato verbal de compra e venda que fizeram a José Paulo da Silva Dias
Ferreira e mulher Norma Romana de Jesus Martins Viana Dias Ferreira, residentes no Lugar de Vila Cova, em
Medas, em nove de Abril de mil novecentos e oitenta e três.
Que não são, todavia, detentores de qualquer título formal que legitime o domínio da referida
parcela.
Que, não obstante isso, os justificantes, já no estado de casados, entraram na posse da
referida parcela de terreno na data da compra, assim, há mais de vinte e cinco anos e vêm gozando
todas as utilidades por ela proporcionadas, tirando dela todos os seus proveitos, anexando-a ao seu prédio
urbano para proceder à ampliação do seu logradouro e alinhamento das suas estremas, tendo-a murado,
nela plantaram árvores de fruto, cultivando-a e usando-a para a criação de animais de capoeira, e mais
recentemente usando-a, em parte, como espaço livre ocupando por cães de que são seus donos, com ânimo
de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa
fé, por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente, à vista
e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto por lapso de tempo superior
a vinte anos.
Que, dadas as enunciadas características da posse que, assim, vêm exercendo, eles justificantes
adquiriram a citada parcela, à data rústica, por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição,
documento que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade para efeitos de registo predial.

Gondomar e Porto lançam
1ª pedra do intercetor
de Rio Tinto
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TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Equipa

1

AD Sanjoanense

37

2

Cinfães

32

3

AD Nogueirense

26

4

SC Coimbrões

25

5

Sousense

24

6

Tourizense

7

Pampilhosa

<

21

8

Académica-SF

Pontos

23
14

P.

Equipa

Pontos

1

Anadia

38

2

Águeda

<

28

3

Gondomar

<

28

4

Cesarense

26

5

Mortágua

25

6

CD Gouveia

<

21

7

Estarreja

<

CNS - Manut. Série D

20

8

Moimenta da Beira

Tiago Costa, 22 anos, observador e analista do Sporting
de Braga, é um orgulhoso gondomarense e revela ao Vivacidade o quão fascinante é um
simples jogo de futebol. Das
analogias com o xadrez e do
trajeto universitário de excelência até ao profissionalismo
e à paixão que o colocaram
num nível conceituado ainda
com tenra idade.
Texto: Tiago Santos Nogueira

14

Divisão Pro-Elite
Nacional - Subida
- AF Porto
Equipa

Pontos

1

Canelas 2010

2

SC Rio Tinto

3

Rebordosa AC

4

Desp. Aves B

5

Maia Lidador

9

6

Lixa

4

<

15
14

<

13

<

<

P.

11

Próximos Jogos:
21/05 SC Rio Tinto - Desp. Aves B

P.

Equipa

Pontos

1

Tirsense

42

2

Barrosas

<

34

3

Baião

<

32

4

CD Sobrado

31

5

Paredes

26

6

Aliados Lordelo

24

7

S. Pedro da Cova

23

8

FC Vilarinho

<

21

9

Vila Meã

<

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

20

10

Alpendorada

17

11

Gondomar B

15

Próximos Jogos:
21/05 S. Pedro da Cova - Gondomar B

O que representa para ti trabalhar no Sporting Clube de Braga?
Representa um sentimento de orgulho, prazer e responsabilidade. Sinto-me bem neste
clube, pois identifico-me muito com a sua
cultura e identidade, com os seus princípios e
valores. O Sporting Clube de Braga é um dos
grandes do futebol português, providencia
todos os recursos aos seus atletas e aos seus
funcionários para realizarem um trabalho de
qualidade. A mim, deu-me a oportunidade
de trabalhar no contexto de futebol profissional e de ser profissional numa área onde é
muito difícil alguém vindo do universo académico e com a minha idade ter uma oportunidade. Além disso, trabalhar no Gabinete de
Observação e Análise com colegas de trabalho com diferentes experiências, em relação
direta com as diferentes equipas técnicas e os
diversos departamentos e gabinetes do clube,
tem-me feito amadurecer e evoluir a cada dia,
num contexto de alto rendimento, de exigência e de transcendência máxima.
Como foi trabalhar diretamente com Abel
Ferreira, atual técnico da equipa principal
dos bracarenses?
Foram dois anos fantásticos, de muita aprendizagem. O Abel é um treinador com qualidade, que sabe muito bem o que quer e que
está a traçar um percurso com muita inteligência. Além disso, está rodeado por uma
equipa técnica multidisciplinar muito competente. Ao nível do trabalho da análise de
jogo, ele atribui muita importância aos momentos de observação, análise e de reflexão/
interpretação. Não só da própria equipa e do
adversário (como é vulgar), mas também de
outras equipas, nomeadamente as melhores

Foto DR

P.

< <

CNS - Manut. Série C

"Adoro o trabalho
de esmiuçar ao pormenor
um adversário e de procurar
saber tudo sobre ele"

equipas ou as equipas que apresentam o futebol mais excitante da europa. Não se trata
apenas de ver as equipas, mas sim de esmiuçar e tentar perceber ao pormenor o que fazem estas equipas de tão especial que as torna
“os melhores”. E isto reflete um pouco o que
é o Abel e a sua equipa técnica. Estão sempre
à procura de evoluir e aprender. Nesta parte
final da época, tenho trabalhado com o João
Aroso e tem sido igualmente fantástico. Não
era fácil substituir o Abel como pessoa e treinador, mas o SC Braga fez uma boa escolha a
esses dois níveis.
Como surgiu o teu interesse pela análise do
próprio jogo? Sempre te fascinou esta parte
organizacional e estratégica?
Sim, é algo que me fascina. Eu associo o futebol ao jogo milenar que muitos consideram
o gold standard da estratégia: o Xadrez. Para
mim, o Futebol e o Xadrez são muito similares na sua vertente estratégica. Em ambos, o
ponto de partida é o mesmo: não podemos
ter mais peças que o adversário e ocupar 2
espaços ao mesmo tempo. A partir do início
do jogo, o objetivo é tentarmos superiorizarnos ao adversário através de novas posições
(estáticas) e movimentos (dinâmicos). E é na
interação entre as peças que mora a complexidade que os melhores tornam muito simples. Adoro o trabalho de esmiuçar ao pormenor um adversário e de procurar saber
tudo sobre ele. Simultaneamente, temos de
conhecer muito bem a nossa própria equipa
para saber o que, estrategicamente, devemos
ver na equipa adversária. É uma tarefa que
exige muita concentração e muitas horas em
frente a um ecrã 30x20. Mas, para mim, é um
desafio estimulante.
É preciso entender que hoje o conhecimento está bastante divulgado, as equipas
conhecem-se muito bem umas às outras,

utilizando para isso vários instrumentos:
vídeos, estatísticas, observação direta. Ainda assim, onde é que se pode fazer a diferença?
Na estratégia. Isto é, na forma como a informação é interpretada pelo treinador, como é
passada aos jogadores e como é transferida e
aplicada no treino. De que vale eu dar a informação se depois o treinador não tiver capacidade para a interpretar, passar e usar?
Dentro da tua licenciatura na FADEUP, alcançaste a nota máxima com o conceituado
professor Júlio Garganta. Talento da tua
parte, mas ainda mais trabalho?
Foi somente trabalho e reconhecimento por
parte do Professor. O Professor Júlio, também
ele um Gondomarense, é uma referência quer
ao nível profissional, como Professor e Observador, quer ao nível humano, como uma
pessoa de princípios e valores. Tenho tido o
privilégio de ser acompanhado por ele em vários momentos do meu percurso académico,
quer na Licenciatura quer no Mestrado. O
facto de obter notas máximas atribuídas por
alguém que eu próprio admiro e que é uma
referência mundial na profissão que eu exerço é um reconhecimento fantástico.
Quais as tuas maiores referências?
Os meus pais são, em tudo, o meu maior
exemplo. Na esfera do futebol, admiro os treinadores e os jogadores que pensam o jogo de
futebol "outside the box". Admiro também
determinados treinadores que marcaram
uma mudança de paradigma, que deixaram
um legado enorme pela forma como revolucionaram o futebol e que são os grandes mentores de muitos dos melhores treinadores de
futebol atual. São exemplo o Marcelo Bielsa,
cujo regresso está para breve, e o Rinus Michels e o Johan Cruyff que já não estão entre
nós.
Já tiveste formação ou algum trabalho no
concelho de Gondomar?
Sim. Estudei em Gondomar até ao 9º ano de
escolaridade, altura em que me quis pôr à
prova e quis ir estudar para o centro do Porto.
A nível do Futebol, estive um ano no Gondomar SC como observador da equipa sénior,
trabalhando diretamente com o Professor
José Alberto e, simultaneamente, treinava os
iniciados do Gondomar SC no Campeonato
Nacional, onde trabalhei com vários treinadores. É um clube trabalhador com pessoas
competentes. Espero que o facto de Gondomar ser a Cidade Europeia do Desporto em
2017 ajude a desenvolver e a aumentar a prática desportiva no concelho. ■
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Trail das Fardas regressa
para ajudar Gonçalo

Pelo segundo ano consecutivo, as forças de
segurança e socorro de Gondomar (e não
só) vão unir-se por uma causa maior no
Trail das Fardas. Este ano, o trail de 11km
e a caminhada de 5km terão lugar em Covelo, com partida na Praceta Santa Isabel,
junto ao Pavilhão Municipal.
“A prova continua a manter um cariz solidário e nesta 2ª edição parte do valor angariado reverterá a favor de Gonçalo Moreira, filho de um agente da PSP do Porto,
que precisa de 100 mil euros para dar continuidade aos tratamentos a que está a ser
sujeito no estrangeiro”, afirma José Moreira, da Polícia Municipal de Gondomar.
Estão confirmadas as presenças de ele-

Foto PSF

O 2.º Trail das Fardas vai realizar-se no dia 17 de junho,
em Covelo. A prova organizada pela Associação S4L e Polícia Municipal de Gondomar
vai apoiar Gonçalo Moreira.

mento do aniversário da Polícia Municipal
de Gondomar, que se festeja a 11 de junho”, recorda Alexandre Neves, agente da
Polícia Municipal. Segundo a organização,
são esperados 600 participantes na prova
inserida na Cidade Europeia do Desporto.
As inscrições para o 2.º Trail das Fardas
estão a decorrer. O ingresso no trail tem
um custo de 7,5 euros e a caminhada de
cinco euros. Após a prova haverá almoço
gratuito para todos os participantes. ■

Um sorriso
pelo Gonçalo

mentos da Polícia de Segurança Pública,
Guarda Nacional Republicana, Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Exército, Bombeiros, entre outras
PUB

forças de segurança e socorro nacionais e
internacionais.
“O Trail das Fardas serve também para
nos conhecermos melhor e vem no segui-

Gonçalo Moreira sofre da doença Síndrome de Moebius, um distúrbio neurológico extremamente raro. O síndrome não possui cura, mas existe um
tratamento cirúrgico, no México, que
visa proporcionar uma melhor qualidade de visa. Os donativos podem ser
transferidos para a conta: PT050 0010
0000 5394 1170 0017 9.
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Trail da Lomba espera
800 participantes

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira

Tetra categórico
num dia histórico
Foto DR

Vem aí o 1.º Trail da Lomba. A prova irá percorrer
trilhos e caminhos na Lomba e está inserida na programação oficial da Cidade Europeia do Desporto
2017.
“Esta será a estreia da Lomba neste tipo de provas.
Temos a expectativa de juntar 800 participantes, um
número que supera o objetivo inicial da organização”, afirma Luís Pereira, organizador da prova.
O Trail da Lomba conta com três categorias abertas
aos participantes – caminhada (13km), trail curto
(13km) e trail longo (22km) – e terá partida do cais
da Lomba, na Avenida de Feysin.
Foto DR

13 de maio de 2017, um dia para a história. Repleto de emoções
fortes. O Papa Francisco visitou Portugal, o país que venceu, exatamente na mesma data, o Festival Eurovisão da Canção, na voz
de Salvador Sobral, cujo seu clube se sagrou tetracampeão, pela
primeira vez desde a sua fundação. O SL Benfica ergueu, assim, a
Taça de Campeão Nacional pela quarta vez consecutiva, fazendo
de Rui Vitória bicampeão. A regularidade e a estabilidade têm sido
as pedras basilares na liderança do técnico português e as várias
críticas nunca influenciaram a sua forma de pensar o próprio jogo.
O abraço apertado que recebeu de André Horta (que deixou de ser
opção) muito diz do ambiente que se vive na Luz e da forma como
se lida com os egos naquele balneário. Como Salvador referiu (e
bem!), a música não é fogo de artifício, música é sentimento, é
paixão. Assim como o futebol. E durante esta longa época desportiva fomos assistindo a demasiado fogo de artifício, relegando
o sentimento para plano de fundo. O futebol é um jogo demasiado
bonito para ver-se, semanalmente, manchado por alguns programas
de televisão onde o diálogo é substituído por monólogos doentios
e carentes de verdadeiro conteúdo. É hora de mudar de paradigma.
Devemos, em conjunto, idealizar e propor algo novo e saudável
para a próxima temporada. A tragédia não poderá mais assumir o
papel mágico deste desporto.
Para finalizar, estou de volta ao capítulo do principado. É verdade,
caros leitores. E mesmo sem a conquista do Campeonato, eu voltaria, porque o futebol vale bem mais do que três pontos. Leonardo
Jardim sagrou-se campeão francês pelo Mónaco, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain. Transformou uma equipa recheada
de desconhecidos numa das mais temidas do Mundo. Quando assim
acontece e quando se aposta em miúdos e num simples ano eles se
tornam internacionais, só podes sentir que o dever foi cumprido.
Ainda mais quando consegues alcançar o tão ambicionado troféu,
tendo sempre presente uma visão cada vez mais rara: o futebol
positivo, dinâmico e de ataque. Ter a bola está no centro de tudo,
porque é com ela que se faz a diferença. A procura constante de
espaços, a verticalidade e a eficácia fizeram desta formação uma
equipa campeã. O futebol francês ficou rendido, uma vez mais, ao
nosso país e a este treinador lusitano, que deu uma verdadeira lição
aos grandes tubarões que usam e abusam dos milhões para construir
plantéis de luxo. Nem sempre o sucesso tem que ver diretamente
com o capital de um clube. Muito talento e dedicação fizeram de
Leonardo um campeão, porque é possível chegar longe caminhando contra a corrente. É mais difícil, mas sabe melhor. Ao som do
rock and roll de Mendy e Sidibé, o desabrochar de Bernardo Silva
e Kylian Mbappé fizeram com que Radamel Falcao voltasse aos
tempos de outrora, quando encantou o mundo do futebol na Constelação do Dragão. ■

A Associação Desportiva Ultra Trail
Radical vai promover, no dia 4 de
junho, o 1.º Trail da Lomba. A organização espera receber 800 participantes.

Foto DR

Jornalista / licenciado
em psicologia

“Os aficionados do trail têm mais uma oportunidade em Gondomar para a prática da modalidade. Os trilhos da prova vão descobrir locais
centenários, onde ninguém passava há muitos
anos”, refere o fundador da Associação Desportiva Ultra Trail Radical.
O 1.º Trail da Lomba será organizado pela Associação Desportiva Ultra Trail Radical com o
apoio da Câmara Municipal de Gondomar e da
Junta de Freguesia da Lomba.
Após a prova a organização irá entregar uma sande de porco a todos os participantes, estando a
cerimónia de entrega de prémios prevista para as
13h.
Atualmente, as inscrições na prova têm um custo
de 11 euros (trail longo), 10 euros (trail curto) e
cinco euros (caminhada). ■

Horário do 1.º Trail da Lomba

Levantamento de kits
A abertura do secretariado e entrega de dorsais
do 1.º Trail da Lomba vai realizar-se no dia 3
de junho, entre as 10h e as 18h, junto ao cais da
Lomba.

7h – Abertura do staff e entrega dos dorsais
8h30 – Controlo zero do trail longo
9h – Partida trail longo
9h10 – Controlo zero trail curto
9h30 – Partida trail curto e caminhada
10h35 – Chegada prevista dos primeiros atletas dos 12km
11h10 – Chegada prevista dos primeiros atletas dos 23km
13h – Cerimónia de entrega de prémios
14h - Encerramento

VIVACIDADE MAIO 2017 37

Meia Maratona D’Ouro Run:
4ª edição realiza-se a 25 de junho

> Percurso Meia Maratona

Corrida da República e São
Silvestre de Gondomar já
têm datas
A par da Meia Maratona D’Ouro Run,
a EventSport organiza também a Corrida da República, em Rio Tinto, e a São
Silvestre de Gondomar, em São Cosme.
As provas estão marcadas para 5 de outubro e 9 de dezembro, respetivamente.

Foto: Arquivo Vivacidade

São esperados mais de 3000 participantes
na 4ª Meia Maratona D’Ouro Run Gondomar. A prova terá início às 10h, no dia 25
de junho, e conta com três categorias: meia
maratona (21km), mini maratona (10km) e
caminhada (5km).
“A prova está bem vincada no calendário
desportivo e já é uma referência no Grande
Porto. Este ano, o trajeto surge homologado pela Federação Portuguesa de Atletismo.
Até aqui estava apenas homologado pela
Associação de Atletismo do Porto”, afirma
Carlos Ferreira, organizador da prova.
A Meia Maratona D’Ouro Run Gondomar
conta com um percurso traçado entre Valbom e Foz do Sousa. Após o sucesso alcançado nas três edições anteriores, a organização irá manter o percurso.
“O nosso objetivo é produzir uma prova de
qualidade que divulgue as potencialidades
do concelho de Gondomar. Neste momento
temos mais de 1500 inscritos, mas contamos
receber mais de 3000 participantes”, refere
Carlos Ferreira.
Para Sandra Almeida, vereadora do Desporto da Câmara de Gondomar, a Meia Maratona “é uma aposta ganha”. Segundo a autarca,
anualmente, o objetivo passa por “melhorar
a qualidade da prova”, tendo em conta “um
ano especial para Gondomar, no que diz respeito ao desporto”. “Obviamente esta prova

não será exceção”, concluiu a autarca, sem
esquecer a ambição de “aumentar o número
de participantes e internacionalizar a prova”.
A Meia Maratona D’Ouro Run Gondomar
é organizada pela EventSport e o Município
de Gondomar. Até 20 de junho o valor das
inscrições fixa-se nos 12 euros (21km), 10
euros (10km) e sete euros (caminhada).
Todos os participantes terão direito a uma
medalha de participação. ■

Foto: Arquivo Vivacidade

A 4ª Meia Maratona D’Ouro
Run espera receber mais de
3000 participantes ao longo
da estrada de Entre-os-Rios.
Ao Vivacidade, Carlos Ferreira, organizador, faz o lançamento da prova.

Desporto

Medalha da Meia Maratona
é peça única
A medalha da Meia Maratona D’Ouro
Run Gondomar é uma peça especial,
realizada pela Oficina das Medalhas. A
medalha terá 110 gramas de peso, 75
milímetros de diâmetro e cinco de espessura para todos os que finalizarem
os 21km.

> Percurso Mini Maratona

> Percurso Caminhada
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Benfica conquista Taça
de Portugal em dose dupla

Alice Moreira é campeã
nacional de boccia

Em Gondomar, o Benfica festejou em dose dupla as conquistas
da Taça de Portugal nos escalões seniores masculino e feminino. As finais realizaram-se no
dia 14 de maio.

Alice Moreira, 14 anos, natural
de Baguim do Monte, sagrou-se, no dia 6 de maio, campeã
nacional sub 14 em boccia classe BC3.

O Benfica derrotou o Burinhosa (5-1) e
conquistou pela sétima vez a Taça de Portugal de futsal, disputada em Gondomar.
Chaguinha marcou o primeiro para os “encarnados” aos dois minutos. Bruno Rodrigues ainda empatou para o Burinhosa, mas

o Benfica garantiu o triunfo com golos de
Elisandro, Gonçalo Alves, Bruno Coelho
e Chaguinha.
A conquista do troféu aumenta o fosso para
o Sporting. O clube de Alvalade tem agora
menos dois títulos que o rival de Lisboa.
Paralelamente à prova masculina, realizou-se ainda a Taça de Portugal feminina. Nesta categoria, o Benfica derrotou o
Novasemente (4-3), após prolongamento.
O clube “encarnado” até esteve a perder
mas foi capaz de dar a volta frente à formação nortenha.
No final, a festa foi encarnada em Gondomar. ■

Foto DR

Foto DR
PUB

Alice Moreira é atleta de desporto adaptado
no FC Porto, na classe BC3, categoria em
que se sagrou campeã nacional no início
deste mês. Para a jovem baguinense que
sofre de paralisia cerebral a conquista “é o
culminar de ano e meio de trabalho e treino
no FC Porto”.
“A sensação é de realização e conquista, o
que me permite sonhar ser uma atleta de
alta competição no futuro e voar mais alto”,
afirma Alice Moreira.
Em entrevista ao nosso jornal, a atleta de
boccia recorda o primeiro contacto com a
modalidade adaptada “há três anos”, que a
levou a competir. “Gostava muito de desporto e tive necessidade de ter uma atividade desportiva. Além de ser uma atividade
desportiva, o boccia permite-me desenvolver a capacidade de concentração e atenção

a tudo o que me rodeia”, refere Alice Moreira.
O primeiro contacto com a modalidade
surgiu na Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC), onde Alice realizava
várias terapias. “Iniciei-me nesta instituição que permitiu conhecer a modalidade.
Depois comecei a jogar no desporto escolar o que me deu uma noção do que é
competir”, revela a atleta.
Em novembro de 2015, Alice Moreira
passou a integrar a equipa do FC Porto
que treina no Dragão Caixa. Na próxima época, a baguinense irá competir no
Campeonato Nacional da 2ª Divisão e no
Campeonato Sub 23. ■

PUB

PUB

"Externato de Santa Margarida,
um espaço onde as crianças
crescem felizes"

DIREITO DE RESPOSTA
Pedro Carvalho
CDS-PP
Exercício do direito de resposta ao artigo
de opinião da deputada municipal do Partido
Socialista, Joana Resende
Na última edição do Jornal Vivacidade, de abril de 2017, a senhora deputada Joana Resende,
do Partido Socialista, fez uso da coluna destinada aos Membros da Assembleia Municipal
de Gondomar, para personalizar um ataque à pessoa do Dr. Rafael Amorim, candidato à
presidência da Câmara Municipal de Gondomar pela Coligação Gondomar no Coração, e
simultaneamente, para atacar ambos os partidos que suportam a Coligação, ou seja, o PSD
e o CDS-PP.
A senhora deputada, afirmou não conhecer a pessoa em questão, mas mesmo assim não se inibiu de a atacar. Referiu a deputada Joana Resende num exercício de pura demagogia e de falta
de memória seletiva, que toda a vida do Dr. Rafael Amorim, foi pela sua terra, e que ter sido
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal não é suficiente.
Contudo, não vemos que para o exercício do desempenho das funções de presidente da Câmara de Gondomar, exista a premissa do cidadão em questão ter de ser obrigatoriamente natural
de Gondomar, ou não. Não será seguramente essa condição, que fará da pessoa em causa, mais
qualificada, ou menos qualificada, mais competente, ou menos competente.
Já relativamente às afirmações gravosas e falsas da senhora deputada relativamente ao CDS-PP
de Gondomar, em que afirma que o partido luta para sobreviver num concelho que não o quer,
e onde insinua falaciosamente que o CDS-PP apoiou o Sr. Major Valentim Loureiro, e como
sempre nos ensinaram que quem não sente não é filho de boa gente, e quem cala consente,
devemos dizer à senhora deputada, em primeiro lugar, que nunca apoiamos ou iremos apoiar
o Sr. Major em nenhuma circunstância e, em segundo lugar, para canalizar as suas atenções
e o seu foco para o trabalho dos seus colegas do executivo camarário que, em quatro anos de
mandato, não têm uma única área em que se possa dizer que o concelho evoluiu. Repetimos,
não há uma única área em que se possa afirmar que Gondomar evoluiu, e podíamos aqui
elencar todas.
Exortamos, por isso, a senhora deputada e o PS Gondomar, a participarem numa campanha
eleitoral pela positiva, porque os eleitores estão cansados da politiquice, desconfiam cada vez
mais da classe política, e já não acreditam em promessas. Senhora deputada, está mais do que
na hora de fazer política, e colocar definitivamente de lado a politiquice. Não é a política que
já não desperta interesse nas pessoas senhora deputada, é a forma como alguns a exercem, que
lhe retira credibilidade. ■

Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 141 Quinta da Azenha-4420-195 Gondomar
Telef.: 224 830 104 ; Telem. 965823005 E-mail: fmnsgondomar@hotmail.com
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25 jun 2017 | 10:00H

PASSATEMPO
O jornal Vivacidade oferece quatro inscrições para a EDP MEIA MARATONA DE
GUIMARÃES (25 de junho) às primeiras quatro pessoas que façam “like” nas
páginas de Facebook do Vivacidade e da EDP Meia-Maratona de Guimarães e
que respondam corretamente à questão:

EM QUE ANO SURGIU A 1.ª MEIA MARATONA DE GUIMARÃES?
Deverá ser enviado um e-mai para geral@vivacidade.org
com os seguintes dados:
Data de nascimento
Nome / N.º CC/BI
Género
Contacto Telefónico
E-mail
Tamanho da T-shirt (S/M/L/XL)
Categoria: 21km, 10 km ou caminhada
Seguro desportivo

Não se esqueça de fazer

em: www.facebook.com/vivacidadegondomar//
www.facebook.com/CorridaDosConquistadores/

PUB
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“Chama Mutualista”
chegou a Rio Tinto

Fórum Económico e Social
debateu deriva da Europa

A “Chama Mutualista” chegou,
no dia 24 de abril, à Associação de Socorros Mútuos de São
Bento das Peras de Rio Tinto.
O testemunho está a percorrer
as Associações Mutualistas de
norte a sul do país.

O 7.º Fórum Económico e Social
Paulo VI realizou-se no dia 28
de abril, no Auditório do Hospital-Escola Fernando Pessoa.
Este ano, a iniciativa centrou-se
no tema “A Europa à deriva”.

A Associação de Socorros Mútuos de Serzedo passou a “Chama Mutualista” à Associação de Socorros Mútuos de São Bento
das Peras de Rio Tinto.
O ato surge no âmbito de uma iniciativa da
União das Mutualidades Portuguesas, iniciado no Encontro Nacional de Dirigentes

Mutualistas, realizado a 22 de outubro do
ano passado, momento que marcou o início
da “Chama Mutualista”.
Desde então, o testemunho tem percorrido
diversas Associações Mutualistas de norte
a sul do país.
“Esta chama irá percorrer todo o movimento mutualista. De forma simbólica demonstramos a nossa união a nível nacional, essa
é a grande mais valia e o significado desta
‘chama’”, afirmou Cláudio Melo, presidente
da direção da Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Peras de Rio Tinto.
Ao longo do percurso, a “Chama Mutualista” tem vindo a aumentar o número de
fitas colocadas por cada associação que a
recebe. ■

Ameaças, desafios e oportunidades para o futuro do projeto europeu estiveram no centro
da discussão do 7ª edição do Fórum Económico e Social do Colégio Paulo VI.
O evento anual, organizado e destinado aos
alunos do ensino secundário dos cursos de
Ciências Económicas e de Ciências Sociais e
Humanas, reuniu um conjunto de investigadores, especialistas e pensadores de prestígio

académico, para partilhar com os alunos as
suas experiências e conhecimentos.
“Não restam dúvidas que este é sempre um
dia especial para os alunos e professores. Esta
é uma iniciativa que fica na memória dos alunos, prova disso é o regresso de antigos estudantes”, afirmou Rui Castro, diretor do Colégio
Paulo VI.
Por sua vez, Vítor Fontes, professor responsável pela coordenação do Fórum, realça “o protagonismo, envolvimento e responsabilidade
dos alunos no evento”, a par do “ambiente pré-universitário que envolve o Fórum”.
Carlos Magno, Fantina Tendim, Miguel Fonseca e António Pedro Dores foram os convidados do 7.º Fórum Económico e Social Paulo
VI. ■
Foto DR

Foto DR
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Da música à política...
Isabel Santos | PS

Não, não vou falar de política neste artigo!
Melhor, vou falar de política em estado puro quando toma a naturalidade do simples ato de respirar.
Tinha decidido debruçar-me sobre alguns indicadores de retoma económica do país quando, aconteceu algo que, apesar de ter feito parte dos hábitos
da minha infância, não ocorria há muitos, muitos,
anos. Dei por mim a ver o Festival da Eurovisão.
Pela primeira vez aconteceu o que no meu inconsciente, e penso que no da esmagadora maioria dos
portugueses, não era esperado acontecer.
Oiço habitualmente as canções interpretadas por
Luísa Sobral, gosto da mistura de música e poema
com a sua voz e o jeito invulgar de as cantar, mas o

meu afastamento, em relação ao "Festival da Canção", fez com que eu perdesse a seleção de Salvador
Sobral para representar Portugal.
Eis senão quando, um dos meus amigos, a quem
eu "apresentara" Luísa Sobral, me enviou pelo Messenger o vídeo da prestação de Salvador. Ali estava
uma canção com a marca da sua autora, no poema
e na melodia, interpretada com uma simplicidade e
uma emoção desconcertantes.
Tão desconcertantes, que penso que me aconteceu
o mesmo que à maioria dos portugueses. Parafraseando o famoso slogan de Fernando Pessoa para
a Coca-Cola, primeiro estranhei, depois entranhei,
e acabei a gostar e a torcer pela vitória frente à te-

levisão.
Salvador tem a força daquelas estrelas que se impõem exatamente pelo brilho do antivedeta e, sobretudo, pela sua inteligência. Num tempo dominado pelo artifício, pelo imediato, pela vacuidade,
Salvador impôs-se pelo pensamento e emoção,
coerentes, articulados, e verdadeiros, sem plumas
nem lantejoulas.
A forma como se apresentou numa conferência
de imprensa, com uma camisola a dizer "S.O.S
Refugees" e falou da tragédia diária dos refugiados
- quando os meios de comunicação social começam a abandonar o tema como se tudo estivesse
bem, quando não está - diz tudo sobre Salvador e

Portugal, que em matéria de solidariedade e partilha da responsabilidade humanitária tem dado
lições, sendo o quinto país que mais refugiados
tem acolhido dentro do mecanismo de recolocação
da União Europeia, e mostrou que tudo é política,
todos os espaços servem para passar a mensagem
desde que ela exista. Naquele momento, aquele rapaz com ar entre o tímido e o desengonçado, teve
um impacto brutal.
Sim, há gente que chega longe caminhando contra a corrente. É difícil? Sim, é mais difícil! Mas é
possível e Salvador Sobral mostrou que vale a pena.
Por tudo, só posso dizer obrigada, Salvador! Valeu
a pena! ■

Coração de Gondomar
Germana Rocha| PSD

O setor da ourivesaria constitui uma estrutura
com enorme tradição na economia nacional e
muito particularmente no concelho de Gondomar, que continua a ser sobejamente conhecido
por ter ourives e artesãos de primeira linha ao nível nacional e internacional, uma marca, que independentemente de um qualquer pensamento
partidário jamais podemos deixar que se perca.
A exploração mineira do ouro tem origem nos
povos pré-romanos, sendo que Gondomar tem
vindo ao longo dos séculos a afirmar-se como
um território preponderante para o setor da ourivesaria portuguesa, destacando-se na arte da filigrana através da sua produção artesanal e peculiar oriunda de oficinas essencialmente de cariz

familiar que têm passado de geração em geração.
A filigrana é conhecida pelas suas peças riquíssimas, singulares e tradicionais elaboradas minuciosamente por grandes artífices e usadas em
ocasiões muito especiais.
Uma tradição que não se pode perder mas que
tem de ser tratada com o cuidado e respeito que
merece, com um reconhecimento que se alicerce
num processo histórico e genuíno, indo ao encontro das suas raízes e para isso nada melhor do
que ouvir quem sabe e as conhece, quem trabalha há longos anos neste ramo que se distingue
por ser essencialmente manual e com caraterísticas muito próprias.
Naturalmente que quando falamos de peças de

arte, muito dificilmente haverá resultados exatamente com as mesmas propriedades, e, por
isso, não nos podemos limitar apenas à obtenção
de títulos, arriscando perder qualidade e singularidade num produto que tem levado o nome de
Gondomar além fronteiras.
Exemplo disso, é o coração de filigrana que tem
corrido mundo através de grandes nomes ligados à moda, ao cinema, entre outras personalidades, facto de que tanto nos orgulhamos.
O setor da ourivesaria apesar de atravessar uma
situação mais vulnerável, tem um grande potencial de crescimento, desde que para tal se criem
as condições necessárias, em que a aposta no design e em equipamentos cada vez mais sofistica-

dos são também de vital importância em termos
de competitividade ao nível económico.
Por isso, neste âmbito, e depois de auscultar os
principais intervenientes é urgente após a avaliação dos impactos da legislação atualmente em
vigor, uniformizar os procedimentos entre as
diferentes contrastarias, bem como a redefinição do quadro regulamentar relativo aos prazos
de entrega e redefinição da tabela de preços para
efeitos de emissão de licenças para os agentes
económicos em função da sua atividade, visando-se assim a redução dos custos administrativos, designadamente para as pequenas e médias
empresas, que constituem a sua grande maioria
neste setor. ■

Como uma excelente ideia se torna numa péssima prática
Cecília Meireles | CDS

Há cerca de um ano, o Governo apresentou com
pompa e circunstância o novo programa Simplex.
Este programa foi anunciado com meses de antecedência, cada passo seu amplamente publicitado, e a
seu propósito até se dizia que não havia impossíveis.
Ideia que foi exemplificada com uma vaca com asas

que se tornou então famosa.
Quase um ano passado, lembrei-me de ir perceber, afinal, o que tinha realmente sido simplificado
ao abrigo do programa Simplex. Apesar de não ser
apoiante deste Governo, acho que muitas das ideias
para diminuir a burocracia, acabar com procedi-

mentos inúteis e simplificar a administração pública
são francamente boas, e deviam ser apoiadas por todos os partidos. Por isso, convém que não se fiquem
por anúncios e passem a existir de facto na realidade.
Pois bem, feitas as contas, das 255 medidas que o
Simplex prevê, ainda há 191 por concretizar. Ou seja,

75% do tão publicitado Simplex 2016 ainda não saiu
do papel!
E, perante esta péssima execução, o Governo vai
fazer o quê? Não se sabe. Mas, para já, já tratou
de anunciar que vai apresentar um Novo Simplex
2017… ■

Entrada de bolseiros de investigação na carreira? O Bloco conseguiu
Luís Monteiro | BE

O decreto lei 57/2016 cria um programa de estímulo ao emprego científico. O Bloco de Esquerda criticou, desde o primeiro momento, a via
apresentada pelo Governo. O diploma original
cria uma via paralela à carreira científica, com
remunerações ainda mais baixas que as atuais
bolsas, não prevendo qualquer vínculo destes
profissionais no fim do contrato (máximo de seis
anos). Acresce que a obrigação de financiamento
é apenas parcialmente atribuída à FCT (durante
três anos), recaindo depois sobre as instituições
de Ensino Superior, ficando a depender da vontade dos seus dirigentes.
Mantendo as suas críticas, o Bloco de Esquerda

mostrou abertura para o diálogo desde o dia em
que deu entrada do pedido de Apreciação Parlamentar. Essa abertura teve sempre como objetivo
abrir negociação com o Governo e com o Partido Socialista para melhores soluções para os
bolseiros de investigação, corrigindo as opções
erradas do ministro Manuel Heitor nesta matéria. O Governo mostrou sempre pouca abertura
para discutir níveis remuneratórios, integração
na carreira ao fim dos seis anos de contrato e o
seu financiamento integral pela FCT.
Na passada segunda-feira, foi tornado público o
acordo entre o PS e o PCP em torno de um nível remuneratório intermédio. O governo tinha

o nível 28 da tabela remuneratória única (TRU)
e o PCP tinha defendido, tal como o Bloco, o nível 54 da TRU. O acordo fixou-se no nível 33 da
TRU.
Este acordo melhora no imediato a situação dos
bolseiros, mas não garantiria a estabilidade futura
dos contratos e a integração na carreira de investigação científica. O risco, nesta situação, seria que,
dentro de três anos, finda a responsabilidade da
FCT no financiamento destes contratos, ocorresse um “despedimento” em massa decidido pelas
instituições de ensino superior (cujos problemas
de financiamento são conhecidos).
Na sua negociação com o Governo, o Bloco de

Esquerda conseguiu assegurar que a FCT financie a totalidade dos contratos até ao seu término
ao fim de seis anos. Nesse momento, os bolseiros
terão uma efetiva entrada na carreira de investigação científica. O Bloco continuará a lutar para
que se verifique a progressão salarial até ao nível
54 no momento de integração da carreira.
A mobilização social de todas e todos aqueles
bolseiros, investigadores precários, que nunca
desistiram de lutar pelo seu futuro, foi fundamental para esta vitória. Este avanço agora conseguido pelo Bloco constitui uma solução séria
do problema da instabilidade laboral destes investigadores. ■
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Apoiar e valorizar a ourivesaria
Diana Ferreira | PCP
O PCP sempre considerou a ourivesaria uma atividade de grande importância para a economia
nacional e um dos setores em que a produção nacional se tem distinguido.
Reconhecendo essa importância, o PCP tem reunido com produtores nacionais, sendo que, nas
Jornadas Parlamentares que tiveram lugar no distrito do Porto, o Grupo Parlamentar do PCP realizou uma importante iniciativa em Gondomar
– concelho que se destaca na região do Porto não
só pelo volume, mas também pela qualidade das
peças produzidas, tendo sido a partir de ourives
de Gondomar que se construíram das peças mais
premiadas e reconhecidas a nível internacional,

especialmente as peças em filigrana.
Conhecendo os diversos desafios que a ourivesaria tem enfrentado (consequência da massificação da produção e da concorrência internacional) e sabendo da grande importância deste setor
para a economia local, regional e nacional, o PCP
entregou, na AR, uma iniciativa parlamentar defendendo a necessidade de promoção de medidas
de apoio ao setor da ourivesaria, com vista à sua
dinamização, crescimento e internacionalização,
envolvendo e auscultando, neste processo, os intervenientes nesta área.
Simultaneamente, no que se refere à Contrastarias e à Imprensa Nacional Casa da Moeda, o

PCP apresentou propostas de reforço de meios
humanos, pretendendo agilizar e melhorar a resposta e a fiscalização no setor.
Propusemos também que fosse feita uma revisão da tabela de preços para a emissão de licenças, no sentido de reduzir os custos administrativos (nomeadamente para as micro, pequenas e
médias empresas); que se redefinisse o quadro
regulamentar sobre os prazos de entrega dos
lotes apresentados na Contrastaria e que se uniformizassem procedimentos entre as diferentes Contrastarias – incluindo na definição dos
requisitos de entrega de artigos e lotes, a nível
nacional.

Propusemos ainda que se avaliasse e implementasse o projeto “marca 3D” (há muito desenvolvido por trabalhadores da INCM) que inova a
contrastaria, com implementação de uma marca
3D que eleva os níveis de segurança e o patamar
da informação relativa às peças sujeitas a contraste, salvaguardando peças com elevado interesse
artístico e/ou histórico.
É inegável a importância da ourivesaria para a
produção nacional. Importa, por isso, assegurar
medidas de apoio que permitam a internacionalização, o aumento da produção e a diversificação
dos mercados alvo deste setor. É nesse sentido
que vão as propostas do PCP. ■

São Pedro da Cova: vale sempre a pena lutar
José Luís Ferreira | PEV
O passivo ambiental e paisagístico resultante de
anos e anos de exploração mineira em S. Pedro
da Cova, continua a constituir um grave problema
que aliás se agravou entre 2001 e 2002, uma vez que
durante esse período foram depositados, nas valas
do denominado «Alto do Gódeo», vários milhares
de toneladas de resíduos industriais provenientes
da extinta fábrica da Maia da Siderurgia Nacional,
sem qualquer tratamento prévio dos solos.
Ora, este cenário, gerou legítimos receios da população no que respeita à contaminação de solos
e dos lençóis freáticos, matérias que constituem
um efetivo risco e uma ameaça à segurança e
à saúde pública dos habitantes de S. Pedro da

Cova.
Por tudo isto, no início de fevereiro do ano passado Os Verdes levaram a plenário da Assembleia da República, um Projeto de Resolução
com o objetivo, não só, de resolver definitivamente o problema ambiental, resultante da deposição de resíduos perigosos, mas também de
apurar responsabilidades políticas em relação ao
crime ambiental e aos erros cometidos nos processos decisórios e de avaliação da situação, que
provocaram o arrastar do problema e os seus
impactos sobre o ambiente e as pessoas.
Esta iniciativa legislativa dos Verdes, foi aprovada sem votos contra, apenas com a abstenção do

PSD e do CDS-PP e na sequência desta votação,
mas também como resultado da luta das populações, o Governo decidiu atribuir 10 milhões
de euros para a remoção desses resíduos.
Ora, face a esta decisão do Governo, que naturalmente valorizamos e consideramos positiva,
resta saber se esse montante é suficiente para
remover integralmente todos os resíduos e para
proceder à respetiva reabilitação dos terrenos
envolventes. Para além disso, falta ainda dar
cumprimento a um dos pontos da recomendação dos Verdes, referimo-nos à necessidade de
apurar as responsabilidades, sobretudo políticas,
relativamente a este gravíssimo crime ambien-

tal, porque as responsabilidades pelo depósito,
ausência de tratamento e eventual ocultação de
informação às populações, têm de ser apuradas,
como é exigível num Estado de Direito Democrático e para que “a culpa não morra solteira”.
Apesar das reservas que temos relativamente à
suficiência ou insuficiência do montante disponibilizado pelo Governo para resolver este atentado ambiental, o que é verdade é que, depois
de 12 anos sem qualquer Governo ter mexido
uma palha neste processo, estaremos prestes a
começar a resolve-lo, o que significa que a nossa
persistência e a luta das populações, vale sempre
a pena. ■

O adeus ao endividamento excessivo
Joana Resende | PS
Será certo que muitos acharão que uso este espaço para muitas vezes elogiar o trabalho deste executivo de maioria socialista. Poderão até
achar que é campanha partidária ou até demagógica. Mas a verdade, é que sempre que sento a escrever esta crónica, me assaltam as más
memórias do passado, e as enormes melhorias
que Gondomar atingiu nestes últimos três anos.
Não são inverdades. São factos, visíveis e audíveis para todos.
Desta forma, não poderia deixar de realçar um
acordo que poderá passar despercebido a muitos, mas que corresponderá a um passo excecional para a saída do endividamento público do
município. Falo do acordo com a EDP, entidade
com a qual havia uma dívida de 70 milhões de

euros.
Essa dívida corresponde a consumos de iluminação pública, e também de munícipes que
liquidavam as suas contas de luz junto dos serviços autárquicos, que de seguida deveriam entregar a verba à empresa responsável pelo serviço,
no caso a EDP.
À semelhança da maioria dos municípios, a Câmara Municipal não pagou essas verbas entre os
anos de 1982 e 1997, anos esses governados por
várias forças políticas. Em 1997, o anterior executivo promulgou um acordo que determinava
o pagamento dos 70 milhões de euros em dívida
em prestações mensais de 160 mil euros, e um
valor residual de cerca de 48 milhões que seria
liquidado até ao final de 2017.

Face ao valor avultado, o atual executivo procurou junto da empresa obter um acordo, que foi
trabalhado ao longo deste ano e que agora foi
possível de realizar num compromisso de ambas
as partes.
Por um lado, a Câmara Municipal de Gondomar
pagará um valor residual substancialmente menor, de cerca de 29 milhões de euros, e a EDP
(que mantém a concessão até 2021) compromete-se até ao término do seu contrato, a investir
1,5 milhões de euros na remodelação de redes
de distribuição de eletricidade, com vista a uma
maior sustentabilidade e eficiência energética.
Para a liquidação desta dívida, o executivo acordou em reunião de câmara contratualizar um
empréstimo bancário, por um prazo estimado

de 20 anos, que tendo a aprovação do Tribunal
de Contas, significará que a nossa autarquia elimina a última dívida com empresas que não a
banca, e mais importante ainda, que sairá definitivamente do endividamento excessivo.
Estes acordos, estas lutas que o executivo travou
ao longo destes quase quatro anos de mandato,
passam despercebidos aos cidadãos porque são
trabalhos de bastidores, mas têm uma importância no futuro de Gondomar como nenhuma
outra obra erigida.
Se sinto um orgulho sincero por todo este trabalho? Sinto. E por estarmos em democracia há 43
anos, posso expressá-lo e entoá-lo, mesmo que
as críticas surjam e queiram escamotear o dever
cumprido. ■
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

E a ofensa continua
Pedro Oliveira | CDS-PP

Em dezembro último, invocamos nestas mesmas
crónicas a absoluta necessidade dos gondomarenses, em especial através dos seus representantes municipais, tomarem as necessárias e devidas
providencias no sentido da defesa da salubridade
e qualidade do rio Douro que, para isso, se exigia
que este se mantivesse cada vez mais limpo, mais
salvaguardado de descargas inusitadas de águas
residuais sujas e sem tratamento, advindas especialmente da ETAR de Gramido.
Já ao tempo nos fazia imensa espécie, denotar
que muita da poluição de que o rio padecia,
resultava da ação, da irresponsabilidade, da
empresa Águas de Gondomar, precisamente a
empresa a quem o Município concessionou a
promoção ambiental no concelho, via fornecimento de água e gestão do saneamento. Porque

não era plausível nem expectável, que as descargas no rio oriundas da ETAR de Gramido o deixassem sujo, empestado e mal cheiroso.
Na crónica em causa sensibilizamos designadamente o Sr. Vereador do Ambiente para a ingência de tomar todas as decisões necessárias à eliminação de tais inadmissíveis descargas, sempre
nocivas para a “vida” do rio mas também perigosas para a saúde da população residente e dos
jovens atletas do Clube de Remo cuja atividade
por ali se desenrola.
Ora, passados que foram quase seis meses da citada crónica, a verdade é que temos de concluir
que a chamada de atenção do CDS/ PP para
toda esta problemática caiu em “saco roto”, não
se tendo denotado qualquer evolução positiva do
assunto, seja pela eliminação daquelas poluentes

descargas, seja, até e só, pela sua redução substancial. Com efeito os relatos de contínuas descargas
continuaram a ser reportadas, com fortes queixas
de que o ar se torna quase que irrespirável nesses períodos, para além de ganhar relevo no rio
uma imensa mancha de uma pestilenta espuma,
profundamente confrangedora para quem sente a
Natureza como seu mais lídimo aliado.
Pois, a ofensa continua.
Na passada semana mais descargas aconteceram,
sempre, como as restantes, a horas “oportunas”,
ou seja, pela calada da noite onde a escuridão esconde muitas das suas repercussões, numa manifesta desautorização relativamente aos mais basilares direitos, pelo menos, dos residentes na zona.
Com este comportamento, que com toda a certeza terá a conivência dos responsáveis munici-

pais, uma vez que vai ocorrendo com a mesma
inusitada cadência, e sem que alguma posição
relativa destes seja conhecida, continuam a aproximar Gondomar dos piores exemplos terceiro-mundistas, transformando o Rio Douro, um dos
primeiros potenciais ativos do concelho, num
reservatório de lixo.
É triste. É anacrónico. É inaceitável.
O CDS/ PP não pretende fazer “politiquice” com
estes seus reparos.
Pelo contrário, almejamos apenas que a responsabilidade de quem representa os gondomarenses se aprume, e que percebam que um dos
desideratos maiores da ação de uma Câmara
Municipal é precisamente excluir, de forma definitiva, a sua comunidade, de experiências tão
angustiantes. ■

Uma questão de coerência
António Valpaços | CDU

A desconfiança e o descrédito da população perante a política fazem hoje parte do quotidiano
do sistema político nacional e internacional que
é necessário combater, ainda mais quando assistimos a um distanciamento crescente das gerações
mais jovens sobre este assunto.
São variadíssimos os motivos que nos conduziram a esta realidade, mas se tomarmos como
exemplo o poder local podemos apontar como
principal motivo para o descrédito uma razão
essencial: a criação de expetativas/promessas no
período pré-eleitoral que, ou não são reais/exequíveis ou pura e simplesmente após as eleições
não são cumpridas.
É por isso que apesar de nem todos os políticos
ou partidos políticos ou autarcas serem iguais é

habitual ouvir-se na rua “os políticos são todos
iguais”, “não vale a pena votar porque todos prometem e nenhum cumpre”, entre outras expressões.
É pois preciso combater esta desconfiança, cada
vez mais enraizada na população, demonstrando
que nem todos os partidos/projetos políticos/autarcas se apresentam a um ato eleitoral iludindo
às populações com falsas promessas tendo como
único objetivo conquistar o maior número de votos.
Para que isso aconteça, os agentes políticos precisam manter a coerência em relação ao seu discurso e às atitudes e posições que assumem. Infelizmente, o que parece óbvio não é assim tão claro.
Estas palavras vêm a propósito de algo que a mim

(mas certamente a muita boa gente) me fizeram
refletir sobre a tal coerência com que certas pessoas se apresentam aos gondomarenses. Falo
concretamente de Sofia Martins que foi recentemente anunciada candidata do PS à presidência
da Junta da União de Freguesias de Fânzeres e S.
Pedro da Cova, sendo que é atual vereadora independente no executivo da Câmara Municipal
do PS e que foi candidata nas listas do PSD à Câmara Municipal em 2013. Confuso não é? Apesar
de parecer não o é porque, como dizia, tudo se
resume a uma questão de coerência na política.
Atenção, não coloco em causa nem pretendo
discutir a mudança de partido, no entanto, o que
eu acho ser completamente incoerente é ser-se
candidato do PS, e continuar a ser-se vereador
independente num executivo do PS. Faz algum

sentido? Faz algum sentido que no último boletim
municipal Sofia Martins escreva na coluna destinada à “Voz da Oposição”? Mas qual oposição?
Mas alguém acredita que quem já é candidato do
PS faça oposição ao PS?
Este é para mim um dos exemplos que conduzem
a que muita gente, e sobretudo as gerações mais
jovens, se distanciem das decisões políticas porque não se reveem neste jogo de vale tudo, num
jogo que muitos políticos decidem jogar para poderem concretizar unicamente as suas aspirações
pessoais.
Eu acredito num concelho em que possa prevalecer a coerência e no qual a população saiba reconhecer em quem pôde e pode sempre confiar. ■

Código laboral e contratação coletiva é uma exigência
da qual não abrimos mão
Rui Nóvoa | BE

A exigência de reverter as medidas da troika no
Código do Trabalho, que o governo recusou, e a
necessidade de alterar o Código do Trabalho é
clara e faz parte da posição conjunta para 2017,
onde se definiu como prioridades o combate à
precariedade, a recuperação da contratação coletiva e a recuperação de rendimentos.”
“Está a fazer-se um trabalho positivo no que
toca aos precários do Estado,” dando relevo ao
facto da portaria publicada pelo governo “que
incorpora algumas das preocupações que o
Bloco tem colocado em cima da mesa”, e que
vai possibilitar a vinculação de 100 mil pessoas,
“um universo bastante alargado”. Há contudo,
“um problema que ainda não está resolvido que
é a exclusão da administração local”, um universo grande de trabalhadores “que o Bloco vai ter

de continuar a lutar para incluir no programa.”
Alteração dos escalões de IRS
"O Bloco de Esquerda está neste momento a negociar a entrada desse dossiê no Orçamento de
Estado para 2018". O que está em causa “não é se
se faz ou não a alteração de escalões para 2018”,
mas sim o impacto orçamental que o modelo de
alteração “pode ou não ter”. Ou seja, não existe
uma divergência em relação ao “caminho”, mas
sim “em relação ao valor”.
“Que há divergências políticas com o governo,
há, e elas já foram identificadas” na negociação do acordo para a legislatura. Nós gostamos,
sempre que seja possível ultrapassar os acordos
para soluções concretas.” Como foi no aumento
extraordinário das pensões em 2017, que provou que era possível ir além do que estava nos

acordos. Mas, em primeiro lugar, o que nos é
exigido é cumprir aquilo que as partes assinaram. E o Bloco está empenhado nestas e em todas as negociações.
Relatório da Dívida e o Banco de Portugal
O Partido Socialista não cedeu na questão da
relação com a Europa e é por isso que o resultado das medidas apresentadas no relatório,
mesmo admitindo que elas são todas aplicadas,
não resolvem o problema de fundo que é o da
sustentabilidade da dívida. Mesmo depois de
aplicadas estas medidas, o rácio da dívida pública ficará acima dos 90% do PIB.”
As medidas sobre o Banco de Portugal, “são as
mais simples”, sempre estivemos disponíveis
para as alterações legislativas necessárias aos
estatutos do Banco de Portugal, algo que “será

possível a curtíssimo prazo”. Alterações com as
quais o Presidente da República já declarou não
estar de acordo, o que, revela apenas que o Presidente “não percebeu a fundo o que estava a ser
discutido.
Em primeiro lugar porque o Bloco de Esquerda
nunca falou em depauperar as reservas do Banco de Portugal, nem é essa a proposta do relatório, mas sim que parte dos lucros que o Banco de
Portugal tem com a gestão da dívida portuguesa por parte do Banco Central Europeu, sejam
utilizados para as políticas públicas. Será que
alguém pode discordar disso.”
Pergunto não será legítimo defender que havendo recursos no país faz sentido que esses recursos não estejam ao dispor do Estado para os usar
quando for necessário. ■
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Viva Saúde
Daniela Gregório
Interna de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Dieta com Coração!
Maio é o mês do coração, por isso, achei que
faria sentido escrever sobre a alimentação que
ajuda a mantê-lo sempre saudável.
Uma dieta equilibrada é importante para
manter um peso adequado, reduzir o risco de
doenças do coração e vasos sanguíneos - como
é o caso do AVC - e melhora as hipóteses de
sobrevivência após um ataque cardíaco, ajuda
a reduzir a tensão arterial, controlar os níveis
de colesterol e de açúcar no sangue, proteger
contra a diabetes tipo 2 e contra alguns tipos
de cancro.
Agora temos de perceber o que é, na realidade,
uma dieta equilibrada.
Esta é constituída por muitos vegetais e frutas,

hidratos de carbono como pão de mistura,
massa e arroz, lacticínios magros ou meio gordos, mais peixe do que carne, água à discrição
e deve conter pouca gordura, sal e açúcar.
Não importa se tem pouco tempo para cozinhar, porque, com alguns truques, é possível
fazer refeições rápidas e saudáveis.
Não precisa de fazer apenas cozidos e grelhados, pode estufar, assar no forno ou saltear. O
truque é utilizar pouca gordura e de boa qualidade, pôr pouco sal, substitua-o por ervas
aromáticas, condimentos e marinadas. Utilize,
ervas secas ou frescas, pimentão, alho, cebola
ou pimentos salteados para acrescentar sabor.
Seja criativo/a!

Mude as porções que coloca no seu prato. Utilize carnes e peixe como fontes preferenciais
de proteína e comece sempre por se servir dos
vegetais. Ocupe metade do prato com uma
variedade colorida de vegetais que podem ser
crus ou cozinhados de diferentes formas. Em
seguida, sirva-se dos cereais, arroz ou massa,
de preferência integral ou leguminosas. Peixe,
carne ou ovos devem ocupar o espaço restante
do prato.
Para cortar na gordura retire toda a gordura
visível da carne, retire, igualmente, a pele das
aves. Evite fritar! Experimente cozer em água,
a vapor ou no forno, grelhar ou tostar. Para
saltear, use uma frigideira não aderente ou um

pouco de azeite.
Substitua alimentos menos saudáveis por outros mais saudáveis. Poderá utilizar iogurte
natural e leite em vez de natas, por exemplo.
Nas refeições principais consuma mais legumes do que farináceos, isto aumenta a ingestão
de fibras e garante que consome pelo menos
cinco porções de vegetais e fruta por dia.
Modere o consumo de álcool. As mulheres podem consumir um copo de 1,5 dl por dia, os
homens dois copos.
Para o bem do seu coração, deverá ainda manter um peso adequado, fazer exercício físico
regularmente e controlar a sua tensão arterial.
Se fuma, deverá parar. ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Comecei a ver mal ao perto e agora?
A cada ano que passa existem novas soluções para compensar o erro refrativo que
vem com a idade, a presbiopia.
Este problema começa a manifestar-se com
o passar da idade e resulta da perda de elasticidade de uma parte do nosso olho – o
cristalino - que é responsável por desfocar
e focar os objetos. Aparece por volta dos
45/50 anos e afeta 100% das pessoas.
Pode parecer muito complicado, mas este
problema pode resolver-se muito facilmente através do uso adequado de uns óculos
ou lentes de contacto. Primeiramente, deve
efetuar- se um exame à visão para saber
exatamente o que se necessita de usar, pois

nenhuma pessoa é igual e, por isso, não se
aconselha o uso de óculos/lentes de contacto que não os apropriados para nós.
Existem três soluções possíveis: óculos de perto, óculos progressivos e lentes de contacto.
A primeira solução serão os óculos para
o perto que é muito pouco usada, pois a
maior parte das pessoas tem dificuldade na
visão de longe e, então, necessita de alternar os dois óculos consoante as situações.
A segunda serão os óculos progressivos que
é a mais usada, uma vez que contém, numa
só lente, a visão de longe, a intermédia e a
de perto, o que vai compensar todas as dificuldades visuais da pessoa. Nestes óculos,

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

é preciso efetuar umas medições para que
a lente seja adequada a cada pessoa e para
que esta se adapte completa e facilmente a
estas lentes.
Por último, temos como solução as lentes
de contacto multifocais. Este tipo de lentes
tem ambas as visões, a de perto e a de longe. A sua geometria tem como inspiração
o dilatar e contrair da pupila. Através deste
nosso gesto temos a graduação adequada
consoante as situações, ou seja, quando
precisamos de ver ao perto ou ao longe.
Exceto os óculos para perto, as outras soluções apresentam defeitos, o que faz com
que a pessoa tenha de insistir para se adap-

tar. No entanto, tratam-se das formas mais
eficazes para corrigir este problema, dado
que compensam de uma maneira melhor
tanto as dificuldades para o longe como
para o perto. Em ambos os casos encontrámos adaptações bastante boas e pessoas
que, depois de experimentarem, não querem outra coisa.
Se tem problemas em ler um jornal ou um
livro, o mais aconselhado é efetuar um exame e, consoante a sua atividade profissional, gosto pessoal e o gosto ou não de usar
óculos, pode encontrar a solução mais adequada para si. Informe-se e aconselhe-se
sempre junto do seu profissional da visão. ■

* Médico Especialista em Ortopedia e Traumatologia
Mestre em Medicina Desportiva Coordenador da Unidade Medicina Desportiva e Artroscopia Avançada do Hospital
Lusíadas Porto
Director Clinico da Clinica Medica da Foz - Porto
Vice Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé
Docente do Instituto Superior de Saúde PIAGET
Membro do Bording Educacional Europeu da EFAS

Médico ao domicílio – um verdadeiro “João Semana”
Estimados leitores, hoje vou vos contar uma
história que se passou comigo a passada semana, que me lembrou os velhos tempos de
médico de clinica geral, quando fazia domicílios.
Na passada semana, quando numa rara situação saí cedo do Hospital onde trabalho,
após “pesadas” reuniões com administradores e outros colegas, surge-me um telefonema de um marido de uma paciente, que
me pediu, quase a implorar, que fosse a sua
casa consultar a esposa que estava acamada
por problemas ortopédicos e por isso precisava de um especialista em Ortopedia. Há
cerca de mais de 20 anos que não faço uma
consulta ao domicilio e o meu instinto logo

me direcionou a propor a um colega de clinica geral, o qual até disponibilizava vindo
da Clinica Medica da Foz, clinica essa especializada em consultas ao domicilio com
cerca de 31 anos de idade de existência e na
qual sou diretor clinico desde o passado 1 de
Maio. No entanto o senhor insistiu na minha pessoa, com a ideia que só eu resolveria a dor que penava a doente, sua mulher.
Perante isso não resisti a ceder ao pedido e
lá fui... Algo de nostálgico, da essência do
verdadeiro médico se me afigurou, sentindo
saudades dos velhos tempos de tantas consultas ao domicilio eu fiz, com uma realidade da Medicina, eu diria, da pura medicina
do famoso médico que consultava os doen-

tes na sua aldeia, fazendo-se transportar
num burro, o Dr. João Semana. É certo que
o meu “burro” é um Mercedes, com todas as
comodidades, mas senti interessante que o
Dr. “eu” medico especialista, mestre, docente, vice presidente, diretor clinico, etc, etc, ali
ia, como um simples médico a casa do seu
doente. Isto sim, é a Medicina no seu mais
puro gesto, na essência de poder ser útil a
alguém que está a sofrer no seu leito, que
nem forças tem para se deslocar ao médico.
Por isto deveriam passar todos os médicos
pois isso nos dá a experiencia e a nostalgia
da nossa profissão. Quando contei esta aventura aos meus colaboradores mais novos, especialistas, percebi a admiração deles, que

nunca tiveram esse “prazer” de ir a casa de
um doente, que nos chama. Será que podem
ser bons médicos assim? São certamente excelentes técnicos de medicina, com óptima
preparação teórica, a quem eu próprio confiava a minha vida, mas para ser “médico” é
preciso algo mais.
A vivencia de ajudar alguém, no seu mais
puro momento de necessidade, no recanto
da sua casa no seu leito, é algo que só alguns
podem alcançar. Obrigado por esta oportunidade, mas certamente não poderei repetir
tão cedo, dadas as obrigações que tenho,
pelas minhas atuais funções. No entanto
obrigado a todos... por me fazer sentir útil a
alguém que muito sofre... ■
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AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
LITERATURA:
18h, 18 de maio – Apresentação do
livro “A Banca e a Economia Portuguesa”, de Carlos Alves, na Fundação Júlio
Resende
16h, 28 de maio – Apresentação
do livro “Estrelas do Meu Universo”, de
Silvestre Bastos, na Escola Dramática e
Musical Valboense

MÚSICA

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

EXPOSIÇÕES

DIVERSOS

Até 21 de maio – “Diálogos sobre a Demora”, no Lugar do Desenho - Fundação Júlio
Resende
Até 26 de maio – “Efeitos Infinitos”, pintura e ilustração de Damião Vieira, no Centro
Cultural de Rio Tinto
Até 4 de junho – “Um Palco Pequeno Demais”, no Auditório Municipal de Gondomar
Até 8 de junho – Mar de Plástico, na CEA
Quinta do Passal

11h, 28 de maio – Recital de Música
de Câmara, Casa Branca de Gramido

Até 9 de outubro – “Resende | Anos 60”,
na Fundação Júlio Resende

9h às 12h30, 20 de maio – Dádiva de
Sangue, na Escola Secundária de Rio Tinto

TEATRO
Até 21 de maio – 3.º Encontro Internacional de Marionetas, Auditório
Municipal de Gondomar
21h45, sábados, até 3 de junho – 33.º
Festival de Teatro Amador de Valbom, na
Escola Dramática e Musical Valboense

O seu PC é nosso refém!
VIVA TEC | Fábio Silva

A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo. Ai sim?
E quem é ele? Não sei! Só sei que ele agora é o meu
melhor amigo

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: O seu coração está um pouco dividido, pense bem
qual o caminho que deve seguir, procure não ferir os sentimentos dos outros.
Saúde: Faça uma limpeza geral aos seus dentes para poder ter um sorriso radiante.
Dinheiro: A vitalidade e esforço que tem demonstrado no
trabalho serão muito favoráveis para si.
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1 lombo de vaca
Massa folhada
Cogumelos frescos
Mostarda inglesa
Sal e pimenta q.b.
Presunto em fatias
1 gema ovo
Ervas da Provence
Tomilho
Alho picado
1 Chávena vinho porto

Para muitos, uma sexta-feira com muitas dores de cabeça. No passado
dia 12 de março, milhares de computadores, em 99 países, foram vítimas de um ataque cibernético. Primeiro ponto em comum? O sistema
operativo Windows. Segundo? Equipamentos desatualizados.
O ataque, tendo como base o ransomware “WannaCry”, chegou por
e-mail que, ao ser aberto, “sequestrou” os equipamentos, infetando o
computador e encriptando todos os ficheiros do utilizador. A solução?
Ora, segundo os piratas informáticos passaria pelo pagamento do valor
do resgate de 0,1675 bitcoins (276€). As vítimas do ataque teriam de
pagar este valor até 15 de maio, sob o risco de ver a sua informação
eliminada no dia 19.
A CNN, citando a Avast, avança que a maioria dos ataques teve como
alvo a Rússia, a Ucrânia e o Taiwan. Empresas de outros países, como
Reino Unido, Espanha ou China também figuram na lista. A nível nacional, o caso de maior destaque ocorreu na PT, com a EDP, NOS, Caixa
Geral de Depósitos e SIBS a desligarem a rede por precaução.
Os trabalhadores da PT receberam ordens para se desligarem da rede
interna, ficando impedidos de trabalhar a partir do meio-dia. A empresa
informou à Dinheiro Vivo que “a rede e os serviços de comunicações
fixas, móvel, internet e TV prestados pelo MEO não foram afetados”,
sendo que foram todos os meios para resolver a situação, em conjunto
com as “autoridades competentes”.
O “WannaCry” baseou-se numa vulnerabilidade descoberta no Windows, cuja empresa tinha conhecimento e lançara, em março, uma
atualização para corrigir esta falha. No entanto, vários equipamentos,
sobretudo aqueles pertencentes a empresas, não estão devidamente
atualizados, o que os torna vulneráveis a ataques. Assim, segundo o
CN-CERT, foram afetados os seguintes sistemas: Windows Vista SP2;
Windows Server 2008 SP2 e R2 SP1; Windows 7; Windows 8.1; Windows RT 8.1; Windows Server 2012 e R2; Windows 10 e Windows
Server 2016.
Tal foi o impacto, que a Microsoft lançou correções para três versões
abandonadas do Windows: Windows XP, Windows Server 2003 e o
Windows 8.
Para prevenir potenciais ameaças, o site G1 indica três pontos essenciais:
1. Manter o sistema operativo atualizado;
2. Realizar cópias de segurança para poder recuperar ficheiros no caso
de ataques, problemas e defeitos de hardware;
3. Exercer cautela ao abrir arquivos e links recebidos por e-mail.

Foto DR

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

INGREDIENTES

Foto Arquivo Vivacidade

21h30, 27 de maio – “Tango Meets
Fado”, Auditório Municipal de Gondomar

Um tipo fez análise durante cinco anos, até que
descobriu que ele, o pai, o avô e os cinco tios
tinham tendências homossexuais. O psicólogo
estupefacto perguntou-lhe: Mas não há ninguém na sua
família que goste de mulheres? Claro que há, as minhas
quatro irmãs!!!

RECEITA CULINÁRIA

Preparação:
Primeiro, pique os cogumelos.
Depois de picados coloque numa frigideira
com o alho picado, ervas da Provence, tomilho, sal, pimenta e vinho do Porto. Deixar
reduzir até formar uma pasta. Reserve e arrefeça.
Tempere com alho o lombo e coloque numa
frigideira muito quente com azeite.
Basta apenas alguns minutos pois o lombo irá
cozinhar no forno.
Depois de selado, barre-o com a mostarda.
Numa superfície plana, estenda uma folha de
película aderente.
Na película faça um retângulo com o presunto
e cubra-o como a pasta de cogumelos.
Posicione o lombo no meio e, com a ajuda da
película, enrole o presunto e os cogumelos à
volta do lombo.
Enrole bem as pontas que sobra da película
e ponha o rolo no frigorifico durante 20 minutos.
Estenda a massa folhada, Também esta terá
de cobrir todo o rolo.
Posicione o rolo no centro da massa e enrole.
Poderá pincelar o interior da massa com
gema de ovo batida para colar melhor.
Pincele o exterior da massa e leve ao forno
durante 30 a 40 min a 200º.
Sirva com uma batata assada e legumes salteados.

SOLUÇÕES:

PUB

Quem são os embaixadores da CED 2017?

Lucinda Sousa - Ultra Trail
Campeã Nacional de Ultra Trail
em 2014, vencedora do Circuito
Nacional de Ultra Trail em 2014,
vencedora do MIUT 2014 e primeira participação portuguesa nos
Mundiais de Ultra Trail em Annecy
2015.

Manuel Oliveira - Árbitro de
Futebol
Árbitro Profissional desde a época 2011/2012. Frequentou o Curso de Árbitros de Futebol da A. F.
Porto em 2001, integrou os quadros da mesma até 2008. Na época 2008/2009 foi promovido ao
quadro de Árbitros da 3ª Divisão
Nacional e na época 2010/2011 foi
promovido ao quadro de Árbitros
da 2ª Divisão Nacional.

Luis Pereira - Ultra Trail
Vencedor do Meo Urban Trail 2013.
Além de atleta é também organizador de algumas provas (Trail das
Nozes, Gondomar Night Run, Trilhos do Paleozoico).

Manuel Silva - Voleibol
Oito vezes Campeão Nacional por
clubes como S. C. Espinho, Sport
Lisboa e Benfica, A. J. Fonte do Bastardo e Castelo da Maia. Soma mais
de 200 internacionalizações.

Márcia Aldeias - Canoagem
Atual Campeã Nacional de Fundo
em K1 5000m. Desde 2007 conquistou em Campeonatos Nacionais 21 medalhas de Ouro, 1 medalha de Prata e 4 medalhas de
Bronze. 1º lugar em K1 200m na
final B do Campeonato do Mundo
de Juniores e Sub23 em 2014, 8º
lugar no Campeonato da Europa
de Juniores e Sub23 de 2014.

Manuel Silva - Tiro com Arma
de Caça
Participou nos Jogos Olímpicos
de Barcelona 1992, Atlanta 1996
e Pequim 2008. Com mais de 50
internacionalizações, foi várias vezes Campeão Nacional e Vencedor
da Taça de Portugal.

Marco e Nuno Moreira - Dança
Segundo lugar no Campeonato do
Mundo de Medalhistas em Danças
de Salão no Canadá. Várias vezes
número um do Ranking Nacional de
Danças de Salão. Fizeram parte do
melhor clube do Mundo de Danças
de Salão – Aarhus Dans Club na
Dinamarca. Em 2015 passaram a
fazer parte do Jurado Internacional
de Dança. Professores na sua própria Escola de Dança - Escola de
Dança Gémeos Moreira.

Marta Neves - Rali
Campeã Nacional de Ralis 2009, Vice-campeã do Campeonato Intermunicípios Norte 2014, 4ª classificada no
Campeonato Ladies Trophy 2015, e
neste momento a disputar a Taça FPAK
de Ralis de Asfalto e Motorshow 2015.
Três vezes vencedora Rali Cidade de
Gondomar e Cam Rali Festival.
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