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A Câmara Municipal de Gondomar inaugurou, no dia 2 de junho,
o parque infantil adaptado à multideficiência, no Centro Escolar de
Gondomar. A obra foi a proposta
vencedora do Orçamento Participativo de 2016.
Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org
Foto DR

Gondomar está ao rubro pois
está confirmadíssima a vontade de diversos movimentos de
independentes de concorrer
às eleições autárquicas que se
aproximam.
Devemos ser sempre pela pluralidade de opções, que se devem poder oferecer aos eleitores da forma mais lata e viável
que for possível. Por isso, haver
mais opções é bom e deve ser
respeitado por todos, incluindo
os partidos que estão habituados a conseguir organizar as
suas candidaturas sem grande
oposição e sem grande esforço
e que, havendo movimentos independentes, vão ter que fazer
um esforço maior para mostrarem os seus programas, políticos e objetivos para o concelho.

Definidos os principais candidatos, é altura de informar,
debater e aquecer os motores
para que os eleitores sejam informados e a campanha possa
ser um momento de reflexão,
de melhoria dos objetivos e de
adequação das ações para que
sejam consequentes.
Tenho oportunidade de aqui
dizer, por muitas vezes, para
os líderes não se esquecerem
de escolher boas pessoas para
as suas listas. Não é demais insistir, pois se tivermos pessoas
boas nas listas, qualquer que
seja a orientação política destes elementos, a população será
sempre beneficiada.
E é para isso que se faz política,
para procurar beneficiar a população com o nosso esforço e
engenho.
Ou devia ser. ■

A Casa do SL Benfica em Gondomar voltou a ser vandalizada nos
dias 21, 28 e 30 de maio, durante
a madrugada. A situação tem sido
recorrente e merece, por isso, reprovação no nosso jornal.

Novas luminárias, mais escuridão...
BISTURI
Está em curso no nosso concelho a alteração do sistema
de iluminação pública tradicional para as novas tecnologias de lâmpadas LED.
Pretende-se, com esta nova
iluminação, economizar nos
consumos, e apostar nas novas tecnologias de luz fria.
Quando toda a rede estiver
adaptada ao novo sistema,
o município terá uma economia brutal nos consumos
energéticos de iluminação
dos espaços públicos. Uma
decisão que, representando,
certamente, um considerável
investimento – depende da
forma como a renovação da
rede foi negociada com o fornecedor da eletricidade – mereceria um louvor generalizado da população.
Antes de mais porque representa um avanço na modernidade tecnológica. Mas não

apenas. Significa, também,
uma louvável preocupação
pelos recursos da natureza, e
uma aposta na defesa do ambiente. Nisso estaremos de
acordo.
O que não é aceitável é o critério utilizado na escolha da
intensidade da nova iluminação, já que o que se constata
é que as novas luminárias são
tão débeis que mais parecem
lâmpadas de presença do que
lâmpadas de iluminação pública.
Qualquer comparação com
a iluminação tradicional demonstra a olho nu que as
atuais luminárias deixam
muito a desejar, convertendo
as nossas ruas, praças e avenidas em espaços sombrios,
onde a regra dominante é a
penumbra, tornando difícil
identificar quem quer que
seja, mesmo quando as pes-

soas são conhecidas e se cruzam face a face.
Ora, é sabido que uma das
graves lacunas do nosso
concelho está precisamente
nas deficiências da iluminação pública. Assim sendo, a
mudança para lâmpadas de
muito mais baixo consumo
e maior duração deveria ser
aproveitada para melhorar
o conforto e a segurança das
pessoas no espaço noturno.
Não sendo isso que está a
acontecer, só podemos dizer
que estamos a mudar para
pior. Não no que respeita à
economia dos consumos, mas
na quebra da já mais que precária iluminação do espaço
público. Que quem de direito olhe para isto, enquanto é
tempo. Mais tarde há-de representar, certamente, mais
e maiores custos. Assim não.
Não podemos aceitar… ■
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Breves
Património mineiro celebrado em Medas
Foto DR

No dia 9 de junho, na Casa da Cultura de Broalhos, foram
inauguradas as XIX Jornadas Culturais da SC Dez de Junho
com a apresentação do documentário “2000 anos de Exploração Mineira em Melres/Medas”, pelo realizador Sérgio
Torres. As Jornadas Culturais prolongam-se até 22 de julho.

Prémio de Ciclismo de Ramalde juntou 300 atletas
Foto DR

Mais de 300 atletas de 20 clubes participaram no 22.º Prémio de Ciclismo, organizado pelo Futebol Clube de Ramalde,
no dia 4 de junho. A prova percorreu
várias artérias da cidade de Gondomar e
distinguiu os participantes nos diversos
escalões.

Joaquim Serra vence 26.º Prémio Nacional
de Poesia de Fânzeres
Foto DR

Joaquim Manuel Pinto Serra, de Lisboa, foi o
vencedor do 26.º Prémio Nacional de Poesia da
Vila de Fânzeres. A decisão foi divulgada pela
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova, após reunião do júri do concurso. O
escritor venceu com a obra “Uma anunciada
solidão”.

Luísa Sobral atuou no Auditório Municipal
Foto DR

No dia 10 de junho, Luísa Sobral subiu ao palco do Auditório Municipal
de Gondomar. O concerto promovido pelo Município de Gondomar teve
lotação esgotada para ouvir a cantora e compositora.

“Filho da Treta” no Festival de Teatro
de São Pedro da Cova
Foto DR

José Pedro Gomes e António Machado trouxeram o espetáculo “Filho da Treta” ao 7.º Festival
de Teatro de São Pedro da Cova. O Salão Paroquial de São Pedro da Cova esteve lotado para
assistir à comédia protagonizada pela dupla de
atores.

Dia do Ambiente
comemorado em Fânzeres

Entre 16 e 18 de junho, o anfiteatro jardim junto à
sede do Rancho Folclórico de Zebreiros acolheu o
1.º Fim de Semana Cultural de Foz do Sousa e Covelo. Dança, artesanato, folclore e fado marcaram a
1ª edição da iniciativa.

A Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova,
enquanto uma das 39 eco-freguesias nacionais, promoveu um encontro entre as eco-escolas da freguesia com
vista ao hastear da bandeira verde de eco-freguesia.

Entrega de curtas encerra a
30 de junho

Envelhecimento ativo:
realidade ou utopia?

O 2.º Concurso de Curtas Metragens de Fânzeres
e São Pedro da Cova encerra o período de entrega
de trabalhos no dia 30 de junho. A iniciativa é promovida pela União de Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova.

CCD Urban Night Bike
regressa a Gondomar
A 4ª edição do CCD Urban Night Bike está marcada
para o dia 8 de julho, às 21h, com saída em frente à
Câmara Municipal de Gondomar. A prova é apadrinhada pelo antigo ciclista Paulo Ferreira e organizada pelo CCD Gondomar.

Parque infantil vence
Orçamento Participativo de
Rio Tinto
A proposta de construção de um parque infantil junto à Igreja de Corim venceu a votação do
Orçamento Participativo de Rio Tinto 2017.
Segundo a Junta de Freguesia, o OP teve uma
“participação recorde” e a obra ficará brevemente concluída.

Entrega de prémio do concurso
de quadras populares

A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova vai promover a cerimónia de entrega de
prémios do 34.º Concurso de Quadras Populares
ao São Pedro, no dia 1 de julho, pelas 15h, no
auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da
Cova.

"À Descoberta de
Gondomar” em Rio Tinto
As caminhadas “À Descoberta de Gondomar”
regressam a 1 de julho, em Baguim do Monte. A
iniciativa tem início às 21h e terá um percurso
de 10km, com ponto de encontro na Junta de
Freguesia de Rio Tinto.

GCD Fânzeres promoveu hóquei nas escolas
Foto DR

O Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres
visitou várias escolas da freguesia para dar
a conhecer a modalidade de hóquei em
patins. O clube deu aos alunos a possibilidade de experimentar a prática desportiva e incentivou o recrutamento de novos
atletas para o clube fanzerense.

Programa “Prevenir Já!” apresentado em Gondomar
Foto DR

O programa “Prevenir Já!” foi apresentado,
no dia 24 de maio, em Gondomar. A iniciativa visou alertar para a necessidade de
prever e prevenir os incêndios. São 243 as
freguesias abrangidas pelo projeto.

Fim de Semana Cultural
em Foz do Sousa e Covelo

Gondomar venceu Torneio Dr. Adriano Pinto
Foto DR

A seleção concelhia sub14 de Gondomar venceu pela primeira vez o Torneio Inter Concelhio Dr. Adriano Pinto, disputado com os municípios de Valongo, Vila Nova de Gaia, Maia,
Felgueiras e Paredes. A prova foi disputada no
Complexo Desportivo de Valbom ficando o
troféu por cá.

Paulo Sousa inaugura verão
no Parque Nascente
Paulo Sousa, músico que participou em vários concursos de talentos na televisão portuguesa, irá dar as
boas-vindas ao verão, no próximo dia 29 de junho,
no Parque Nascente. O concerto durará 50 minutos
e terá lugar na praça da restauração às 20h30. Às
21h30 decorre a sessão de autógrafos.

Rotary de Gondomar
promoveu palestra
sobre “Tabagismo”
O Rotary Club de Gondomar promoveu, no dia
20 de junho, uma palestra dedicada ao tema
“Tabagismo”, no Centro Cultural de Rio Tinto.
José Alves, pneumologista, foi o orador convidado numa iniciativa aberta à comunidade.

“Voluntariado e Cooperação
para o Desenvolvimento”

A Pista Mágica – Escola de Voluntariado promoveu, no dia 21 de junho, a conferência “Voluntariado e Cooperação para o Desenvolvimento”,
no Centro Cultural de Rio Tinto. Foi também
apresentado o manual de coordenadores de voluntários em projetos de cooperação para o Desenvolvimento.

As Conversas com Saúde vão passar pela “Villa
Urbana” da APPC Gondomar, no dia 22 de junho,
às 14h30. Desta vez o tema será “Envelhecimento
ativo: realidade ou utopia?”, numa palestra dinamizada por Filipa Luz, técnica da Associação do
Porto de Paralisia Cerebral.

Obra ABC promove Feira
ABC

No dia 1 de julho, entre as 16h e as 22h, a Obra
ABC irá realizar uma festa de solidariedade a favor da instituição. O evento tem entrada livre e
contará com as atuações de Jay C e do humorista
Zé Pedro, estando previstas diversas atividades
no decorrer do evento.

Lipor recebe Parque Dance
No dia 25 de junho, o Parque Aventuda da Lipor
acolhe o Parque Dance. A 7ª edição do evento de
dança terá início às 9h e terminará por volta das
18h. São esperados mais de 60 grupos de todos
os municípios integrados na Lipor.

Ricard Muñoz dá formação em
Gondomar
No dia 25 de junho, das 9h às 14h, Ricard Muñoz,
treinador do FC Barcelona em hóquei em patins,
vai dar uma formação creditada sobre a modalidade, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. O evento
insere-se na Cidade Europeia do Desporto 2017.

Rota da Filigrana no
teleférico de Gaia
Até 25 de junho, a Rota da Filigrana vai estar
patente no teleférico de Gaia, sendo possível
apreciar a paisagem e ficar a conhecer a arte de
trabalhar a filigrana na loja do teleférico – piso
3, com trabalho ao vivo nos dias 22, 23 e 24 de
junho.

Biblioteca Municipal entra
em horário de verão
No dia 12 de junho, entrou em vigor o horário
de verão da Biblioteca Municipal de Gondomar,
que se manterá até 6 de outubro. Assim, o espaço estará aberto de segunda a sexta-feira, das
9h30 às 13h e das 14h30 às 18h. Aos sábados,
domingos e feriados estará encerrado.

Iberanime OPO regressa ao
Multiusos de Gondomar
Nos dias 21 e 22 de outubro, o Pavilhão Multiusos
de Gondomar voltará a receber o Iberanime OPO.
Assim, o maior evento da cultura pop japonesa do
país está de regresso a Gondomar e surge associada
ao evento 4Gamers, que decorrerá em simultâneo.

Milha Cidade de Gondomar
a 29 de julho

No dia 29 de julho, vai realizar-se a Milha Cidade
de Gondomar, no Complexo Desportivo de Valbom. A prova organizada pela Associação Luz e
Vida Gondomarense terá início às 15h.
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Silvestre Lacerda: “Ainda há documentação
sobre Gondomar por investigar”
Silvestre Lacerda, 59 anos, é
diretor-geral do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e
diretor da Direção-Geral dos
Livro, Arquivos e Biblioteca
desde 2005. Ao Vivacidade,
o responsável pelo principal
centro de documentação do
país revela que ainda “há documentação sobre Gondomar
por investigar”.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Assumiu a direção-geral da Torre do Tombo em 2005. O cargo ainda é de nomeação
política?
Em 2005 era. Fui nomeado diretamente pela
ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima. Em
2012, com a fusão entre a direção-geral de arquivo e a direção-geral do livro e das bibliotecas, o que levou o secretário de Estado da
Cultura, Francisco José Viegas, a criar a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas.
Qual a duração do mandato?
O mandato do diretor-geral têm a duração
de cinco anos. Eu termino este mandato em
2020.

Acumula também a missão de coordenar os
arquivos distritais de Portugal. É uma responsabilidade acrescida?
Exatamente. Apesar de existir uma delegação
de competências nesse sentido, a direção-geral da Torre do Tombo é responsável por gerir
a rede de arquivos distritais. Foi-me pedida
uma reforma na gestão de documentos da
Administração Pública portuguesa, porque
os arquivos não se referem apenas à Cultura.
As bibliotecas, os museus e outros serviços
produzem documentos que só por si contam
a história de Portugal.
Tudo isto coincide com a reforma tecnológica
e com uma capacidade de digitalização muito

Quais os motivos que levam os cidadãos a
procurar a Torre do Tombo?
Está em voga os cidadãos internacionais virem à Torre do Tombo procurar documentos
que comprovem as suas ascendências portuguesas, com o objetivo de pedir a cidadania
portuguesa e garantir a cidadania europeia.
Esta informação só se encontra nos arquivos.
Os arquivos constituem os laboratórios de investigação histórica, linguística, entre outras...
Por exemplo, hoje existem muitas dúvidas
sobre a limitação do couto de Rio Tinto, mas
essa informação poderá estar nos arquivos,
tem que ser explorada.
Hoje em dia as pessoas preferem a pesquisa
online ou os documentos em papel?
Posso dizer-lhe que um ano de disponibilização de documentos online corresponde
a 60 anos de leitura presencial. Temos cerca
de nove milhões de visitas diferentes ao site
e o tempo de permanência médio na página
é de 12 minutos. Isto significa que as pessoas
utilizam o nosso site como uma ferramenta
de trabalho.
O site oficial da Torre do Tombo é visitado
por cidadãos de 130 países diferentes. Temos
documentos que despertam interesse de cidadãos e universidades internacionais. Essa
difusão da língua portuguesa só nos engrandece.
Os arquivos da PIDE continuam a ser uma
caixa de pandora da Torre do Tombo?
Ainda há muito por contar, mas desde 1994
que os arquivos da PIDE estão abertos ao
público. Ou seja, podemos aceder a qualquer
um dos documentos da PIDE. Os ficheiros
da PIDE têm cerca de seis milhões de fichas
individuais de cidadãos.
O primeiro livro do Registo Geral de Presos
também está disponível online para consulta, porque já tem mais de 50 anos. Todos os
outros podem ser consultados na Torre do
Tombo.
Na torre temos registos da população portuguesa desde o século XVI até 1911. Esses
dados estão agora a ser atualizados com nova
documentação dos arquivos distritais.
O que podemos encontrar nesses documentos da PIDE?
Encontramos informações detalhadas sobre os indivíduos detidos e os motivos pelos
quais foram capturados. Existem vários casos
como “desprestigiar o Presidente do Conselho em público”, dizer “viva a Rússia!” ou
cantar o fado. Os documentos comprovam
claramente a existência de um clima de medo
instalado pela polícia política.
Que outros raros exemplares encontramos

na Torre do Tombo?
Temos alguns exemplares do livro antigo
(obras publicadas antes do século XX). Temos milhares de livros dos antigos conventos, fruto da extinção das ordens religiosas
masculinas e femininas.
O documento mais antigo da Torre do Tombo data de 882, século IX, que pertence ao
Mosteiro de Cete e diz respeito à apresentação do abade de Lardosa, Penafiel.
Recentemente, foi apresentado em Rio
Tinto o documento mais antigo escrito em
língua portuguesa. Poderão existir mais
documentos sobre Gondomar na Torre do
Tombo?
Todos os dias somos surpreendidos com a
informação que existe na Torre do Tombo. A
nota de fiadores a que se refere faz parte da
documentação provinda do Mosteiro de Rio
Tinto. O trabalho da professora Ana Maria
Martins é válido e perfeitamente capaz, mas
há outros trabalhos nesse sentido e ainda há
documentação sobre Gondomar por investigar.
Julgo que se quisermos aprofundar a história do concelho, essa história está gravada no
Arquivo Distrital do Porto.
A preservação digital é o grande desafio
para o futuro?
Sem dúvida. Existe um grande esforço de
promover a digitalização de documentos,
mas isso coloca-nos o problema de autenticidade dos documentos originais, porque a
assinatura vai-se perdendo com o tempo e
sucessivas cópias.
Vivemos num paradigma digital, mas o papel
ainda tem grande importância. Esta é uma

alteração que será geracional. Terá que existir
um manual de boas práticas de preservação
digital. As assinaturas digitais deixam de ser
válidas num período de 10 anos, por isso necessitam de ser renovadas.
É avaliável o património existente na Torre
do Tombo?
Não é possível avaliar documentos como a
bula “Manifestus Probatum”, o Tratado de
Tordesilhas ou a carta de Pêro Vaz de Caminha, por exemplo. Os documentos de arquivo são únicos e isso torna-nos impossíveis de
avaliar.
Quantos funcionários gerem o arquivo da
Torre do Tombo?
A Direção-Geral tem 352 colaboradores e a
Torre do Tombo tem 110 funcionários e movimenta, por ano, 15 mil utilizadores presenciais e 400 mil caixas de documentos.
O edifício da Torre do Tombo tem cerca de
25 mil metros quadrados, que correspondem
a cinco campos de futebol.
O Governo reconhece que as infraestruturas
da Cultura estão suborçamentadas, esse reconhecimento é público, mas temos um orçamento anual que vem listado no Orçamento
de Estado.
Quais são os principais objetivos até ao final do seu mandato?
Gostaria de aprofundar a digitalização e disponibilização de documentos. Queria concluir a digitalização completa dos registos de
batismo, casamento e óbito de todo o país até
1911. Além disso, gostaria de chegar aos 50
milhões de imagens digitalizadas no nosso
site. ■
Foto DR

Qual o cenário com que se deparou após a
tomada de posse na Torre do Tombo? O que
lhe foi pedido em 2005?
Foi-me pedido que reestrutura-se a política
arquivística nacional. Na altura, a direção fez
um documento estratégico relativamente à
política arquivística nacional e um dos objetivos principais era garantir a disponibilização
e acesso aos documentos da Torre do Tombo,
quer presencialmente quer digitalmente.
Qualquer cidadão nacional e internacional
que tenha mais de 18 anos, pode aceder aos
documentos da Torre do Tombo.

grande. Decidimos investir nessa direção da
democratização do acesso à informação.
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ExpoGondomar 2017: evento empresarial
recebeu milhares de visitantes
Foto PSF

Entre os dias 25 e 28 de maio,
o Pavilhão Multiusos de Gondomar recebeu mais de 210
empresas, numa edição dedicada ao tema “Empregabilidade e Inovação”.
Texto: Pedro Santos Ferreira

A 2ª edição da ExpoGondomar teve início
a 25 de maio. O evento promovido pela
Câmara Municipal de Gondomar foi inaugurado por Marco Martins, edil gondomarense, que destacou “o momento de troca e
partilha de experiências entre empresários
do concelho”. “Temos hoje mais de 200 expositores, empresas de vários setores de atividade e a obrigação de responder melhor
às necessidades dos empresários que diariamente contam connosco”, disse Marco
Martins.
Após o discurso inaugural, Paulo Alexandre Ferreira, secretário de Estado Adjunto
do Comércio, realçou a importância do
evento “para dinamizar as economias locais e nacionais”. “Esta iniciativa demonstra
bem o dinamismo empresarial que se vive
em Gondomar e em Portugal. A confiança
voltou a Gondomar e à economia nacional”,
afirmou o representante do Governo.
Entre os principais destaques da ExpoGondomar 2017 figurou o Jantar “Negócios à
Mesa”, o concerto de Rita Guerra, a conferência “Vencer com a Responsabilidade
Social” e o Desfile de Moda.
No total, terão passado pelo Multiusos de
Gondomar mais de 12 mil visitantes.
Tânia Ximenes eleita Miss Gondomar
2017

> Marco Martins, Paulo Alexandre Ferreira e Carlos Brás inauguraram o evento

Tânia Ximenes, gondomarense de 23 anos,
foi eleita, a 28 de maio, Miss Gondomar
2017, na reta final da ExpoGondomar.
A vitória neste concurso vai levar a nova
Miss Gondomar à final do Miss Portuguesa
2017, que irá ser disputada a 29 de julho,
junto ao Mosteiro da Batalha.
“Foi ótimo conseguir este título. Estou nervosa porque não sei bem o que me espera,
mas sei que tenho a responsabilidade de dar
continuidade ao legado da Cristiana Viana
(Miss Gondomar 2016)”, afirmou Tânia Ximenes, em declarações ao nosso jornal.
A Miss Gondomar 2017 é licenciada em
Desporto, sendo este um dos seus passa-

tempos prediletos, tendo preferência pelo
andebol, desporto que pratica. Tânia Ximenes está a realizar um estágio na CED Gondomar 2017 e representará oficialmente o
concelho durante o seu reinado em concursos de beleza, eventos, ações de solidariedade, entre outros.
Refira-se ainda que as candidatas Sílvia
Rodrigues e Ana Moreira foram eleitas primeira e segunda damas de honor, respetivamente.
Volta de Apoio ao Emprego promoveu
três workshops
No dia 26 de maio, teve lugar a 5ª edição

da Volta de Apoio ao Emprego, uma iniciativa promovida pela Representação da
Comissão Europeia em Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional
e a rede de Centros de Informação Europe Direct, em parceria com a União das
Freguesias de Gondomar (São Cosme),
Valbom e Jovim e a Câmara Municipal de
Gondomar.
Os três workshops integrados nesta ação
visaram sublinhar o comprometimento das
instituições europeias com o emprego e a
melhoria de empregabilidade.
A 5ª Volta de Apoio ao Emprego esteve inserida na ExpoGondomar 2017. ■
Foto PSF

Foto PSF

> Cristiana Viana coroou Tânia Ximenes, Miss Gondomar 2017

> Volta de Apoio ao Emprego decorreu na ExpoGondomar
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Carlos Brás: “O sucesso da 1ª edição
ditou o aumento da procura
da ExpoGondomar”
Após o sucesso da 2ª edição
da ExpoGondomar, iniciativa
organizada pela Câmara Municipal de Gondomar, Carlos
Brás, vereador responsável
pelo pelouro do Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo do Município, faz
um balanço “extremamente
positivo” do evento empresarial.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

Como explica o aumento da procura
por parte dos expositores?
O sucesso da 1ª
edição ditou o aumento da procura
da
ExpoGondomar. O Município
limitou-se a divulgar

Em que consiste esse formato?
Não é um formato elástico, porque nem
todos podem ser patrocinadores do
evento. Assenta, sobretudo, na possibilidade de estar associado à divulgação do
evento.
Foi rejeitada alguma empresa?
Não rejeitamos nenhuma empresa, mas
restringimos o espaço a muitas. Sendo
um certame multissetorial, não conseguimos corresponder a muitas das necessidades expositivas. Contudo, ainda
existe a possibilidade de aumentarmos o
nosso espaço expositivo.

> Carlos Brás, vereador da Câmara Municipal de Gondomar

Quantos visitantes passaram pelo ExpoGondomar 2017?
Este ano registamos 11 mil entradas na
porta principal, mas existia mais do que
uma possibilidade de entrada. Estamos
também a excluir os visitantes do desfile de moda, Miss Gondomar, concerto
da Rita Guerra e os participantes nos
workshops, debates e outras iniciativas.
As novidades desta edição
serão para manter?
O concerto será seguramente para manter, porque
correspondeu a um pedido
dos expositores. O jantar
“Negócios à Mesa” foi uma
medida de risco, assumimos isso, mas claramente
positiva. Este ano optamos
por realizar um jantar, que

Foto Arquivo Vivacidade

Terminada a mais recente edição da ExpoGondomar, que balanço faz?
De uma forma geral, consideramos que
superou largamente as nossas expectativas. Tínhamos noção que haviam mais
empresas, mais necessidade de espaço
expositivo, mais procura, mas o que nos
surpreendeu foi a afluência do público
em geral, a par dos expositores, que nesta
edição já reivindicaram mais espaço para
2018. Ou seja, continua a aumentar a
procura dos expositores, sendo que,
este ano, já duplicamos esse
espaço.

o evento e perguntou às empresas se teriam interesse em marcar presença na
ExpoGondomar, sendo que dentro da
participação existiam três modalidades
distintas: expositor comum, parceiro ou
patrocinador. A maior procura foi registada no formato patrocinador.

serviu de convívio entre os empresários
e permitiu divulgar os vários expositores
aqui presentes. Foi um sucesso porque as
pessoas gostaram dessa novidade.
O espaço exterior poderá merecer uma
atenção especial na próxima edição?
Iremos certamente reformular aquele espaço.
A ideia que temos poderá influenciar alguns dos expositores que marcaram presença este ano. Neste momento a agricultura representa pouco, do ponto de vista
económico, em Gondomar. Queremos
manter alguma ligação ao setor, mas provavelmente iremos reformular aquele espaço.
Este é o maior evento do seu pelouro?

Sem dúvida. O turismo tem alguns eventos, mas esta é a maior iniciativa que desenvolvo.
Consegue indicar o melhor e o pior momento desta edição?
Como ponto positivo focaria o desfile de
moda, muito bem organizado e muito
profissional, dando expressão ao comércio e às empresas têxtil de Gondomar.
Como aspeto a melhorar, julgo que podemos reaproveitar melhor o espaço exterior.
Se tivesse que definir um objetivo principal deste evento, qual seria?
É, sobretudo, a capacidade de dar a conhecer empresários de Gondomar aos
gondomarenses e criar laços entre eles. ■
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Cavalete em exposição
até 28 de junho

Jornalista e Professor Universitário

Tragédias dos incêndios
têm de ser maldição

Este ano o início da trágica temporada não podia ser mais dramático. Mais de seis dezenas de mortos, grande parte deles pessoas
indefesas, cercadas pelas chamas enquanto circulavam na estrada,
uns já em fuga, outros movidos pela ajuda no combate às chamas,
outros traídos pela curiosidade de ocasião, e outros ainda simples
passantes no lugar errado, na hora errada. A estes juntaram-se os
que morreram nas suas casas, também cercados pelo inferno das
labaredas.
2 – E todos os anos, perante a tragédia, repetem-se os debates políticos e técnicos sobre a forma de enfrentar estas calamidades. Há
uns anos atrás o discurso dominante era o dos interesses económicos, dos madeireiros, dos fabricantes de equipamentos de combate,
dos projetos travados de terrenos urbanizáveis, ou simplesmente de
pirómanos maníacos. O cerco foi-se apertando, e o país foi-se organizando e construindo novos redutos jurídicos de defesa, de forma
mais profissional, e tecnicamente melhor apetrechado.
Mas nem por isso a crónica praga dos incêndios deixou de fazer as
suas inúmeras vítimas a cada ano que passa. E se não é uma maldição – porque a ira divina ou dos deuses é coisa banida há séculos ou
milénios! – então a verdadeira maldição só pode ser fruto de sucessivos e repetidos erros ou omissões de humanos. Que é como quem
diz, falhas estruturais nas políticas de ordenamento das florestas,
de prevenção, de vigilância, de gestão de solos, de informação, de
controlo, e de formação cívica e educacional.

Mas temos sim de procurar aprender sempre com cada nova situação, para que no futuro não se cometam os mesmos erros. A haver
erros, que sejam novos e imprevistos. Temos de organizar os recursos, a todos os níveis, para que quando o inesperado acontece sejamos capazes de minimizar ao máximo os seus efeitos. E não basta
apostar nos recursos técnicos e nos meios de combate. É importante, também, investir na formação cívica, na educação de crianças,
jovens e adultos. É preciso apostar na informação em tempo real, e
gerir corretamente os espaços de circulação nos teatros de operações. Para que não nos conformemos com as fatalidades, e menos
ainda com as maldições… ■

“Despacito” em Gondomar
a 19 de julho
Luis Fonsi, autor do hit de verão
“Despacito”, vai dar dois concertos em Portugal e terá passagem
pelo Multiusos de Gondomar a 19
de julho.

de 2017, “Despacito”, tema que atingiu o número
um das tabelas de vendas por todo o mundo, mas
também as canções que fazem a sua carreira, iniciada em 1998.
Os bilhetes para os concertos estão à venda em
todos os locais habituais, custando entre 32 e 35
euros para o concerto no Campo Pequeno e 25
euros no caso de Gondomar.

O cantor porto-riquenho, Luis Fonsi, vai estrearse em Portugal no mês de julho. No dia 18, subirá
ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, deslocando-se no dia seguinte para norte, onde atuará
no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
O músico trará consigo um dos maiores êxitos

Luis Fonsi:
Luis Fonsi, compositor, cantor e ator porto-riquenho já venceu um Grammy Latino, prémio que
marca uma carreira iniciada no final dos anos 90.
Da discografia fazem parte nove discos, sendo o
último intitulado “Despacito”. ■
Foto DR

3 – É claro que incêndios desta natureza, ou tragédias humanas de
semelhante grandeza existem em todos os países, mesmo nos mais
ricos, mais modernos, mais preparados, mais civilizados. Nem é,
como todos sabem, um exclusivo dos portugueses, e nem mesmo
da Europa. Países tão poderosos como os Estados Unidos ou a Austrália, o Canadá ou o Japão registam na sua história recente enormes tragédias desta natureza. Não temos, pois, de nos autoflagelar
pelas nossas falhas, ou pelas nossas fatalidades.

A mostra comemorativa do 80.º aniversário da
entrada em funcionamento a 100% do Cavalete
do Poço de São Vicente está patente na Junta de
Freguesia de São Pedro da Cova, até 28 de junho.
“Esta iniciativa faz uma retrospetiva histórica da
construção e do impacto que este monumento
teve na freguesia. Este é um elemento com grande
poder simbólico, social e cultural em São Pedro
da Cova”, afirmou Daniel Vieira, presidente da
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova.
Também José Fernando Moreira, vereador da
Câmara de Gondomar, apontou a importância
do “marco histórico da freguesia” e lembrou que
o Município está “empenhado em dar voz a um
projeto de reabilitação que existe desde 1997”.
Contudo, o autarca não deixou de referir que a

ideia “foi uma oportunidade perdida de tornar o
antigo complexo mineiro num espaço museológico”.
A inauguração da mostra contou com a presença
de dezenas de pessoas. À margem da iniciativa
foi também lançado o boletim semestral do Museu Mineiro de São Pedro da Cova, intitulado “O
Mineiro”. ■
Foto PSF

1 – Todos os anos no verão o país enfrenta a praga dos incêndios,
ora de forma mais dramática, ora um pouco mais suportável. Basta o calor começar a apertar, e é certo e sabido que os noticiários
começam a ser preenchidos com histórias dantescas de fogos descontrolados um pouco por todo o país. Os resultados, ainda que
variáveis, trazem-nos sempre um mar de chamas e lágrimas, com
mais ou menos vítimas mortais. Isto sem contar com as perdas dos
haveres do trabalho, os estábulos, os animais, as casas de habitação,
e, claro está, milhares de hectares de florestas.

A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova inaugurou, no dia 22 de maio, a exposição “Cavalete de São Vicente”, na
Junta de São Pedro da Cova.

PUB

16 VIVACIDADE JUNHO 2017

Sociedade

Centro Social da Lomba festejou 32.º aniversário
que gera emprego e que movimenta o comércio local na Lomba”, recorda Joaquim
Viana, presidente da direção do Centro
Social da Lomba.
Ao nosso jornal, o dirigente lamentou os
entraves colocados pela Junta de Freguesia
da Lomba, durante o atual mandato. “Tenho pena que a Junta tenha vindo a funcionar como um parceiro negativo: não
nos ajuda e só nos cria problemas. Temos
processos nas instâncias judiciais contra a
autarquia e da autarquia contra nós, por
isso, só posso concluir que este seja um
problema pessoal comigo”, conclui Joaquim Viana. ■

Para o último dia das comemorações, ficou reservado o 1.º Encontro Solidário de
Bandas Filarmónicas, no Largo Nossa Senhora do Ó. Participaram neste encontro
a Banda Musical de Melres e a Banda de
Música da Trofa, tendo a iniciativa ficado
marcada por um leilão solidário.
“O Centro Social da Lomba tem 47 utentes em permanência, 17 utentes em apoio
domiciliário, mais 17 no Centro de Dia e
centenas em lista de espera. Somos uma
instituição procurada por todos os locais
da Área Metropolitana do Porto e a única

Foto DR

O Centro Social da Lomba preparou uma
vasta programação para comemorar os 32
anos da fundação da Instituição Particular
de Solidariedade Social (IPSS).
No dia 26 de maio, teve lugar o Jantar
Convívio, no salão nobre da instituição.
A iniciativa teve cerca de 150 convidados
e contou também com um momento musical protagonizado pelos fadistas Rogério
Lourenço e José Norim, acompanhados
por Mário Henrique (guitarra) e Bruno
Brás (viola).
Já no dia 27, foi a vez da artista gondomarense Maria do Sameiro protagonizar
um show, juntamente com as suas bailarinas.

Foto DR

Nos dias 26, 27 e 28 de maio, o
Centro Social da Lomba festejou 32.º aniversário com diversas atividades. Ao Vivacidade,
Joaquim Viana, presidente da
direção da instituição, destaca
“o empenho diário de todos os
colaboradores”.

Universidade Sénior
de Gondomar encerra
ano letivo em festa

Universidade Sénior
de Rio Tinto comemorou
3.º aniversário

A Universidade Sénior de
Gondomar comemorou, no
dia 21 de junho, o encerramento do ano letivo 2016/2017, no
Auditório Municipal de Gondomar.

A Universidade Sénior de Rio
Tinto assinalou o 3.º aniversário, no dia 2 de junho, no
Centro Cultural de Rio Tinto.
A sessão solene contou com a
presença de alunos, professores e dirigentes.

Foto Arquivo Vivacidade

A Universidade Sénior de Rio Tinto
(USRT) completou três anos, no início
deste mês. A sessão solene alusiva ao aniversário teve lugar no Centro Cultural de
Rio Tinto, local onde está sediada a instituição da Junta de Freguesia de Rio Tinto.
“Nunca nos passou pela cabeça que após
três anos a USRT tivesse a força, a vivacidade e a dimensão que tem hoje. Temos
400 alunos inscritos e, no total, já passaram por aqui mais de 600 alunos”, disse
Nuno Fonseca, presidente do Conselho
Executivo da USRT.
O presidente da Junta de Rio Tinto lembrou os vários projetos dinamizados por
alunos e professores da Universidade Sénior e lançou o desafio de “replicar o conceito da USRT no Centro de Convívio de
Rio Tinto”. “Este será um projeto para o
próximo mandato”, prometeu Nuno Fon-

seca.
Marco Martins, presidente da Câmara de
Gondomar, também quis associar-se às
comemorações, mostrando-se satisfeito
com o projeto desenvolvido pela Junta de
Rio Tinto. “Se dúvidas haviam sobre este
projeto, ficaram dissipadas. Vale a pena
apostar em ideias como esta, por isso estamos aqui para celebrar com vocês, com
muito orgulho”, apontou o edil gondomarense.
A sessão solene contou ainda com um
momento musical e encerrou com o tradicional porto de honra com bolo de aniversário. ■
Foto DR

A União das Freguesias de Gondomar (São
Cosme), Valbom e Jovim assinalou, em festa,
o encerramento do ano letivo 2016/2017. A
iniciativa teve lugar no Auditório Municipal
de Gondomar e contou com uma programação diversificada.

Atuaram as turmas de inglês A e C, o Grupo
de Violas e Cavaquinhos, desfile da turma de
Atelier de Corte e Costura, atuação da Turma
de Viola I, atuação da Orquestra do Acordeão, atuação da Turma de Cavaquinho A,
apresentação da Secção de Fado de Coimbra,
atuação de Tuna da Universidade Sénior de
Gondomar (USG) e atuação do Grupo Coral
da instituição, a par da intervenção do presidente da União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim e do Conselho
Executivo da USG, José António Macedo.
A festa de final de ano letivo contou ainda
com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar e da RUTIS – Rede de Universidades
Seniores. ■
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Junta promove Rio Tinto Crianças festejaram
Jovem Empreendedor
encerramento do ano
De 1 a 20 de junho, a Junta de
letivo em Rio Tinto
Freguesia de Rio Tinto pôs em
prática o concurso de ideias
Rio Tinto Jovem Empreendedor.

Foto DR

A Quinta das Freiras acolheu,
nos dias 17 e 18 de junho, o
Rio Tinto Crianças em Movimento, iniciativa que marcou
o encerramento do ano letivo
2016/2017.
Durante dois dias, a Quinta das Freiras recebeu centenas de jovens estudantes na festa de
final de ano letivo promovida pela Junta de
Freguesia de Rio Tinto.
Atividades, insufláveis, animação desportiva,
artes marciais, yoga, escalada e workshops
marcaram os dois dias de diversão, totalmen-

te gratuita, para as crianças da freguesia riotintense.
“Pela primeira vez tivemos dois dias de festa. No ano passado, reparamos que não fazia
sentido montar todos os equipamentos só
por um dia e, por isso, decidimos reforçar a
nossa aposta neste evento dedicado aos mais
novos”, afirma Nuno Fonseca, presidente da
Junta de Rio Tinto.
O último dia do Rio Tinto Crianças em Movimento ficou também marcado pelo concerto
do grupo Pequeno David e os Sem Soninho,
num evento aberto à comunidade escolar.
Recorde-se que a festa de final do ano letivo
veio substituir o tradicional desfile de Carnaval da Junta de Rio Tinto. ■
Foto Arquivo Vivacidade

A Junta de Rio Tinto desafiou os jovens
do 1.º ao 12.º ano a fazer o levantamento
de necessidades da cidade e construção
de soluções inovadoras para Rio Tinto.
A iniciativa destinada às crianças e jovens dos Agrupamentos de Escola de Rio
Tinto vigorou até 20 de junho e entrará
agora em fase de apreciação de um júri
independente que avaliará a clareza na
identificação do problema central, a sustentabilidade da solução, a replicabilidade da ideia, a sua escalabilidade e a proposta do valor.
“Por cada ano de escolaridade serão escolhidas as duas melhores propostas, ou
seja, um total de 24 ideias que irão dar direito à oferta de um computador portátil,
oferecido por uma empresa de Rio Tinto,
a wDMI, que quis associar-se a esta iniciativa”, afirma Nuno Fonseca, presidente
da Junta de Rio Tinto.
Segundo o autarca, o objetivo principal

do Rio Tinto Jovem Empreendedor é “pôr
os jovens a pensar a sua comunidade,
neste caso Rio Tinto”. “É essencial que os
mais novos tenham a capacidade de identificar problemas e pensar em soluções e
nas suas dificuldades. Esta ideia é inovadora e estamos ansiosos para a analisar a
recolha de sugestões”, conclui. ■
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Centro Social de Soutelo
debateu futuro
no 2.º Encontro do PRI

Metro do Porto reforça
linha laranja na noite
de São João

Na 2ª edição do Encontro do
Programa de Respostas Integradas (PRI) de Rio Tinto, que
teve lugar no dia 7 de junho,
no Centro Social de Soutelo,
debateu-se o futuro da intervenção na comunidade.

Na noite de São João, de 23
para 24 de junho, o metro circulará durante toda a noite.
Assim, a Metro do Porto reforçou também a linha laranja
(F) que serve Gondomar.
Na noite de São João, a linha laranja (F)
terá um tempo de espera entre veículos
perto dos 10 minutos, até às 2h. Das 2h às 3
a frequência passará a aproximar-se dos 20
minutos e, após as 3h, dos 30 minutos.
O reforço da linha enquadra-se na operação especial de São João, levada a cabo pela

Metro do Porto, que terá início às 20h do
dia 23 de junho, com o reforço da capacidade em toda a rede.
Desta forma, na festa popular mais tradicional da cidade do Porto, todas as linhas
do metro irão funcionar 24 horas, sem interrupção, com exceção para a linha violeta
(E).
De acordo com o comunicado da Metro do
Porto, o metro “movimenta mais de 150 mil
pessoas entre a noite de 23 e a manhã de 24
de junho”, sendo “a solução mais cómoda e
segura para as deslocações até ao coração
da cidade e de regresso a casa, durante os
festejos do São João”.
Todas as viagens, na operação diurna e noturna, exigem a aquisição prévia do título de
viagem adequado ao percurso a realizar. ■
Foto DR

Pelo segundo ano consecutivo, o PRI de
Rio Tinto promoveu o 2.º Encontro do PRI,
uma iniciativa que visou refletir sobre temas como a necessidade de implementação
de programas para a saúde com proximidade com os utentes e com as estruturas
locais, a par da relação entre os consumos
e as situações de exclusão e marginalidade
social.
Entre os convidados, destacaram-se João
Goulão, diretor-geral dos Serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências (SICAD), Mira de Sousa, do Centro Social de Soutelo e represen-

tantes da Câmara Municipal de Gondomar
e das freguesias.
O dia ficou também marcado pelas diversas demonstrações do trabalho realizado
através dos ateliers artísticos, como o teatro
com a performance “RE” da oficina de teatro do PRI, a música através da Oficina de
Voz, artes plásticas e desporto.
“Com criatividade este projeto informa,
educa e explica de forma ativa as questões de saúde”, informou a organização do
evento.
Durante a tarde, através de uma videochamada o grupo coral “Uma Só Voz” presenteou a plateia com uma atuação diretamente
do Rio de Janeiro, Brasil, num intercâmbio
que resulta de uma parceria do projeto com
os Serviços Educativos da Casa da Música,
no âmbito do Som da Rua.
No final, ficou patente o “impacto positivo na comunidade dos diversos territórios
[Rio Tinto, Baguim do Monte, Fânzeres,
São Pedro da Cova, Melres e Medas] com
o apoio de todos”, salienta a organização do
2.º PRI de Rio Tinto. ■
Foto PSF

Encontro de Bandas
da Cidade de Rio Tinto
juntou 300 músicos

As bandas São Cristóvão de Rio Tinto,
Filarmónica de São Mamede de Ribauta,
Musical de Cabreiros (Braga), Musical
de São Pedro da Cova e a Banda de Música de Santiago de Riba-UI marcaram
presença no 12.º Encontro de Bandas da
Cidade de Rio Tinto.
A iniciativa organizada pela Banda de
São Cristóvão de Rio Tinto – coletividade que comemora este ano o 80.º aniversário –, em parceria com a Junta de Rio
Tinto e com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Gondomar, ficou marcada pela
participação de aproximadamente 300
músicos.
Este ano, o programa foi alargada aos
dias 14, 15 e 16 de junho. No dia 14,
teve lugar o concerto pela Banda do
Exército (Destacamento do Porto). No
dia 15, realizaram-se os concertos de
tunas académicas, com participação da
Atuna Bira Copos do ISPGaya e Gatunos – Tuna Académica do Politécnico do
Porto. Por último, no dia 16, teve lugar
a 2ª Noite de Folclore de Rio Tinto, com
participação do Rancho Folclórico de
Gens, Rancho Folclórico de Paranhos e
Rancho Folclórico do Areinho (Oliveira
do Douro).
A iniciativa dedicada à música filarmónica é, segundo a organização, “um marco nos festivais e encontros de bandas
filarmónicas a nível local e nacional”. ■

Nos dias 3 e 4 de junho, Gramido acolheu milhares de jovens e familiares nas comemorações do Dia Mundial da
Criança. As atividades gratuitas marcaram os festejos com
boa disposição.
O Polis de Valbom voltou ser o palco escolhido pela Câmara Municipal de Gondomar para acolher as comemorações do
Dia Mundial da Criança.
Durante dois dias, entre as 10h e as 18h,
os mais novos e os seus familiares e amigos tiveram a oportunidade de usufruir de
diversas atividades gratuitas, proporcionadas pelo Município, instituições e associações do concelho.
Em São Pedro da Cova, na Escola Secun-

dária, a Junta de Freguesia também promoveu uma iniciativa alusiva ao Dia Mundial da Criança. O evento contou com
insufláveis, jogos radicais, música, dança,
jogos tradicionais e muita animação. ■
Foto DR

O 12.º Encontro de Bandas da
Cidade de Rio Tinto realizou-se no dia 17 de junho, no Largo do Mosteiro. A iniciativa
juntou cinco bandas e cerca de
300 músicos.

Gondomar comemorou
Dia Mundial da Criança
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Quinta do Passal recebeu Ambiente
em Festa

Texto: Pedro Santos Ferreira

Foto PSF

Foto PSF

> José Fernando Moreira

Oficinas para famílias, música, insufláveis
e muita animação marcaram o dia 10 de
junho, na Quinta do Passal. O evento da
Câmara Municipal de Gondomar surgiu no âmbito das comemorações do Dia
Mundial do Ambiente [ver caixa].
“O nosso grande objetivo é sensibilizar as
pessoas para visitarem este espaço [Quinta do Passal]. As crianças são um dos
nossos alvos principais porque têm uma
mentalidade mais aberta às questões ambientais. No que diz respeito aos adultos,
queremos alterar alguns hábitos que estão
enraizados”, disse José Fernando Moreira,
vereador do Ambiente da Câmara de Gondomar.
A iniciativa Ambiente em Festa ficou
também marcada pelas inaugurações do
circuito de orientação e do circuito de arborismo, duas novas atividades desta infraestrutura municipal.
“Queremos que este equipamento sirva a
região, um pouco à semelhança do Parque
de Serralves. Acreditamos que este equipamento pode exercer influência sobre a
população do Grande Porto e julgamos
que é um local ideal para ser visitado ao
fim de semana”, garantiu o autarca.
Entre as atividades permanentes, o CEA
contou com uma parede de escalada,
paintball, tiro ao arco, insufláveis, jogos
tradicionais, workshops e rastreios nutricionais.
O dia encerrou com uma sunset party protagonizada por Fernando Daniel, músico
gondomarense vencedor do programa televisivo “The Voice”, e a DJ Rita Mendes. ■

Foto PSF

No dia 10 de junho, o Centro de Educação Ambiental
(CEA) da Quinta do Passal
acolheu um dia de festa dedicado ao Ambiente. A iniciativa contou com as aberturas
do circuito de arborismo e da
pista de orientação.

Sociedade

Foto PSF
Foto DR

Comemorações
do Dia Mundial do
Ambiente prolongaram-se
por uma semana
O Dia Mundial do Ambiente, assinalado em todo o mundo a 5 de junho, foi comemorado, durante uma
semana, no Município de Gondomar. A efeméride foi assinalada com
ações de sensibilização diárias com
visitas das escolas e associações do
concelho ao Centro de Educação
Ambiental da Quinta do Passal.

> O dia ficou marcado por diversas atividades

> Fernando Daniel
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Rio Tinto Cão e Gato confirmou sucesso
da 1ª edição
O Rio Tinto Cão e Gato contou também com
a possibilidade de adotar cães e gatos, graças à
presença da Vivanimal, uma associação protetora de animais. ■

Quinta das Freiras
tem novo logótipo
A par da reabilitação do equipamento, a Quinta das Freiras passou também a dispor de um novo logótipo. A
nova imagem identificativa é da autoria da designer Marisa Silva e está associada “à imagem de modernidade
e simbologia que foi implementada
para a autarquia riotintense”, informa
a Junta de Rio Tinto, em comunicado.
Ao Vivacidade, Nuno Fonseca promete “novas intervenções” até 2018.
Foto DR

Foto PSF

A mais recente edição do Rio Tinto Cão e Gato
contou com a participação de várias famílias e
dos seus animais domésticos, convidados de
honra do evento organizado pela autarquia
riotintense e pelas lojas PetOutlet e PetLandia.
Durante a manhã, realizaram-se diversas iniciativas como a mini maratona e a meia maratona dedicada aos amigos de quatro patas.
Por sua vez, durante a tarde decorreu o desfile
canino com demonstrações de habilidade entre donos e animais, sendo premiados os três
melhores classificados de cada categoria em
exibição. O desfile teve lugar após uma demonstração de cinotecnia.
“Temos imensas atividades de caráter único

em Gondomar e esta é uma delas. Hoje em dia
os animais estão cada vez mais presenças nas
famílias e é fundamental que exista uma iniciativa dedicada a eles”, afirma Nuno Fonseca,
presidente da Junta de Rio Tinto.
Para o autarca, o evento é mais uma demonstração “da possibilidade de entregar a Quinta
das Freiras aos cidadãos”, estando garantida a
continuidade da iniciativa nos próximos anos.
Em sintonia, está Adão Teixeira, proprietário
das lojas PetOutlet e PetLandia, que considera
o Rio Tinto Cão e Gato “um êxito com uma
afluência enorme, que se confirmou nesta 2ª
edição”.

Foto PSF

No dia 10 de junho, a Junta de
Freguesia de Rio Tinto e as lojas PetOutlet e PetLandia promoveram a 2ª edição do Rio
Tinto Cão e Gato, na Quinta
das Freiras.
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Centro de Convívio da Associação
Vai Avante recebe diariamente 25 utentes
Inaugurado há cerca de um
ano, o Centro de Convívio da
Associação Social Recreativa Cultural e Bem Fazer Vai
Avante acolhe diariamente
25 utentes, na Escola Básica
de Tardariz. O Vivacidade foi
conhecer o projeto.

Foto PSF

Organizado de modo a constituir um tempo
de convivência entre pessoas mais velhas, o
Centro de Convívio da Associação Social
Recreativa Cultural e Bem Fazer Vai Avante
funciona diariamente entre as 14h e as 17h.
No total, passam pela instituição 25 utentes
seniores. Objetivo? Prevenir a solidão e o isolamento, fomentar as relações interpessoais e,
em particular, evitar a demência e a senilidade.
O espaço, situado na Escola Básica de Tardariz, em São Pedro da Cova, dispõe de uma
sala multissensorial “utilizada em permanência”. “A sala está aberta à comunidade e pode

ser utilizada por outros profissionais, inclusivamente”, começa por afirmar Vera Pedroso,
técnica da Associação Vai Avante.
Além desde equipamento, está também disponível um gabinete médico utilizado por
médicos, enfermeiros e psicólogos que desenvolvem diversas ações de rastreio às demências, gratuitamente.
“Temos também diversas atividades de estímulo físico, psicomotor, cognitivo, entre
outros. O Centro de Convívio exige mais
dos utentes em termos de motricidade, mas
adaptamo-nos aos utentes com menos capacidades de mobilidade. Procuramos prevenir
e estimular os nossos utentes. Além disso,
tentamos promover atividades com a família
para os envolver”, conclui Vera Pedroso. ■

Utentes aprovam
Centro de Convívio da Associação Vai Avante
Florinda de Sousa, 74 anos:
“Vim para aqui para conviver e para me
distrair, que faz muito bem à saúde. Já estou
neste Centro de Convívio há 23 anos e fiz de
tudo um pouco: teatro, grupo coral, entre
outras atividades”

Maria Moreira, 69 anos:
“Vim para cá no início de março. Antes tinha estado num Centro de Dia, mas acabei por desistir
e fui para casa. Nessa altura a minha filha disseme para vir para aqui e gosto muito de aqui estar.
Fazemos muitas atividades e sinto-me bem”

Rosa Oliveira, 69 anos:
“Fazemos muitas atividades neste Centro de
Convívio. Os médicos aconselharam-me a
vir para aqui e já noto algumas diferenças”

Otília Neves, 78 anos:
“No Centro de Convívio fazemos muitas atividades, porque a Dra. Vera puxa muito por
nós. Gosto muito das minhas amigas e das atividades que aqui fazemos”

FolkGondomar D’Ouro
realiza-se a 29 de julho

Voluntários do Montepio
pintaram APPC

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 Grupo Montepio promoveu,
no dia 26 de maio, a 5ª edição
do Dia do Voluntariado. A
iniciativa juntou sete voluntários que pintaram alguns
espaços da “Villa Urbana” de
Valbom.

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

Gondomar 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). ■

A “Villa Urbana” de Valbom recebeu sete
voluntários que ajudaram a pintar alguns
espaços e acessos daquele espaço da Associação do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC). O sucesso da iniciativa levou a
que, imediatamente, ficasse definida uma

nova data para a pintura de mais espaços
da “Villa Urbana”.
Assim, no próximo dia 15 de julho, a partir das 9h, está marcado novo encontro
de voluntários na “Villa Urbana” e outros
espaços serão pintados. A iniciativa está
também aberta a todos os interessados
em colaborar.
De recordar que no Dia do Voluntariado
Montepio foram apoiadas associações de
31 pontos do país, num total de 38 ações
de voluntariado coletivo e sete iniciativas
de âmbito social, ambiental, proteção de
animais e workshops temáticos. De norte
a sul do país e regiões autónomas, participaram mais de 500 colaboradores-voluntários. ■
Foto DR

Foto DR
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CARTÓRIO NOTARIAL
EXTRATO
Notária Lic: Carmen Maria Coelho Mota Neves
Rua Alvares Cabral, n.º 54 – 2.º andar sala 24
4400 – 017 Vila Nova de Gaia
____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de justificação lavrada neste
Cartório, em treze de Junho de dois mil e dezassete, exarada de fls. 2 a fls. 4v do Livro de Notas
para Escrituras Diversas número 220 - A, na qual Joaquim Augusto Carvalho Santos, NIF 130
502 448 e mulher, Filomena da Luz Fidalgo Dos Santos, NIF 130 502 430, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Lomba, concelho de Gondomar, ela da
freguesia e concelho de Torre de Moncorvo, residentes na Rua da Lameira, nº 109 - 6º, Ap. 12,
freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo, declararam que são donos e legítimos possuidores,
com exclusão de outrem, do seguinte:
____ Nove onze avos indivisos do prédio misto – casa de dois pavimentos, quintal e terreno
de cultivo, sito no Lugar de Lomba, freguesia de Lomba, concelho de Gondomar, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Gondomar sob o número mil duzentos e sete - Lomba, que
confronta do norte e nascente com caminho, do sul com Maria Vitória Gonçalves e do poente com
Manuel Alves, inscrito na matriz urbana sob o artigo 5 e na matriz rústica sob o artigo 640, com o
valor patrimonial global de 12.025,96€.
____ Que o referido imóvel não tem inscrição de aquisição em vigor quanto a nove / onze avos
indivisos e encontra-se registado a favor de Vítor Augusto Moreira Soares Madureira, ao tempo
casado com a Maria Cândida Fernandes Rodrigues Madureira, pela apresentação mil setecentos e
vinte e três de vinte e quatro de Novembro de dois mil e onze, quanto a dois / onze avos indivisos
posteriormente falecido.
____ Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime a posse e o
domínio daqueles nove/onze avos indivisos do indicado prédio, que adquiriram por compra feita
há mais de vinte anos, em data imprecisa do ano de mil novecentos e noventa e seis, verbalmente
àquele Vitor Cosme Rodrigues Madureira, residente que foi no referido Lugar da Lomba, não tendo
sido outorgada a respetiva escritura, nem a podendo outorgar atualmente, por já ter falecido o
vendedor.
____ Que, não obstante isso, sempre se têm mantido na posse e fruição da indicada parte indivisa
do prédio, desde então, fazendo benfeitorias, cultivando-o, pagando os respetivos impostos,
administrando-o com ânimo de quem exercita direito próprio, de boa-fé por ignorarem lesar direito
alheio, pacificamente porque sem violência, pública e continuamente, com o conhecimento de toda
a gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem quer que seja.____ Que, dadas as enumeradas características de tal posse e domínio, adquiriram os mencionados
nove/ onze avos indivisos do prédio por usucapião, que aqui invocam, justificando o seu direito de
propriedade para efeitos de primeira inscrição no Registo Predial, dado que esta forma de aquisição
não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL
____ Vila Nova de Gaia, em treze de Junho de dois mil e dezassete.--A Notária,
Carmen Maria Coelho Mota Neves
São: 20,68€ - Vinte euros e sessenta e oito cêntimos (IVA 23% incluído). Emitido recibo nº FR
2/993/2017.
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“Conta-me um Conto”
premiou jovens
escritores

José Carlos Pereira
escreveu “Sementes
da Humanidade”

Pelo terceiro ano consecutivo, a União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
voltou a premiar jovens escritores. A cerimónia de entrega
de prémios realizou-se a 12 de
junho, em Fânzeres.

José Carlos Pereira, 50 anos,
nasceu no Porto, onde viveu
grande parte da sua vida, mas
reside, atualmente em Gondomar, local que escolheu para
lançar o seu primeiro livro de
poesia, intitulado “Sementes
da Humanidade”.

Foto PSF

Primeiros prémios do 3.º
“Conta-me um Conto”:
2.º Ciclo – “O mundo ao contrário”, de
Afonso Amorim;
3.º Ciclo – “À prova de balas”, de Joana Silva;
Secundário – “A estrelinha do céu”, de João
Nogueira;

Abertas candidaturas
para a Noite Branca
A Câmara Municipal de Gondomar abriu as candidaturas
para a animação da Noite
Branca de Gondomar. O período de candidaturas vigora
até 15 de julho.
No próximo dia 2 de setembro, Gondomar volta a vestir-se de branco por uma
noite. Assim, o Município, promotor do
evento, abriu o período de candidaturas
à animação, que decorre até 15 de julho.
“As últimas edições ficam para a histó-

ria do concelho como eventos que, pela
primeira vez, registaram mais de 100 mil
pessoas nas ruas de São Cosme, num mar
branco de paz, de luz e de alegria, com
animação e surpresas a cada canto e recanto”, recorda a autarquia, em comunicado.
Os interessados deverão contactar a Câmara de Gondomar, sendo privilegiadas
“as propostas mais originais que enquadrem no conceito do evento”.
A Noite Branca é um evento marcado pelas
apresentações cénicas, instalações artísticas e performances musicais, entre outras
propostas, que decorrem simultaneamente em diferentes locais da cidade. O evento
marca o início das Festas do Concelho. ■

sua volta”, diz o autor.
Para José Carlos Pereira, “Sementes da Humanidade” é “um livro de reflexão e para
fazer refletir, através da poesia”. Ainda segundo o autor, o livro “é um convite para
sermos mais humanos entre os homens,
verdadeiros semeadores que semeiam sementes (gestos, palavras, valores) no coração da humanidade”.
O livro “Sementes da Humanidade” é editado pela Chiado Editora e encontra-se à
venda nos locais habituais. ■

Lançado a 11 de fevereiro, na Biblioteca
Municipal de Gondomar, “Sementes da
Humanidade” é a primeira obra da bibliografia de José Carlos Pereira.
O autor, licenciado em Ciências Religiosas
e professor de Educação Moral e Religiosa
Católica e de Moral Ética e Deontologia,
classifica o livro como “uma mistura de
sentimentos, paixões e sensações”. “É um livro que apela ao compromisso e à mudança
também. Vivemos numa sociedade fria em
que as pessoas não têm tempo para estar
umas com as outras, por isso é importante
as pessoas estarem atentas ao que se passa à

Foto PSF

A União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova promoveu a cerimónia de
entrega de prémios aos vencedores da 3ª

edição do “Conta-me um Conto”.
Os premiados [ver caixa] foram galardoados com cheques-prenda que reverterão na compra de material escolar para
o próximo ano letivo. O júri constituído pelas professoras Maria de Lourdes
Ribeiro, Maria Clarinda Moreira e José
Carneiro analisou as 29 obras a concurso
e atribuiu prémios e menções honrosas a
diversas narrativas.
Na entrega de prémios, Maria Clarinda
Moreira realçou a “evolução da qualidade
dos contos apresentados nesta 3ª edição”.
A cerimónia ficou também marcada pela
leitura de pequenos excertos dos contos
pelos autores, que se mostraram satisfeitos com o reconhecimento prestado pela
autarquia. ■

Gondomar abriu
época balnear
Está aberta a época balnear em
Gondomar. Até 15 de setembro,
as praias fluviais de Zebreiros,
Melres e Lomba irão receber
milhares de veraneantes.
A época balnear no concelho de Gondomar
abriu a 15 de junho. Assim, são esperados
milhares de veraneantes nas praias fluviais
de Zebreiros, Melres e Lomba ao longo da
época balnear. O Município passou “com
distinção” nas vistorias realizadas pela Capitania do Douro do Porto, ao longo dos
últimos dois meses.
Segundo a autarquia, “a monitorização da
qualidade das águas balneares iniciou-se

no dia 7 de junho, contemplando um plano
de análises realizadas quinzenalmente ao
longo de toda a época balnear por uma empresa acreditada pelo Instituto Português
de Acreditação (IPAC)”.
No que diz respeito à assistência a banhistas, o Município assegurou a contratação
de três nadadores-salvadores por praia.
Também localmente foram assegurados
concessionários dos apoios de praia e as
zonas envolventes foram alvo de diversos
melhoramentos.
Por fim, a Câmara de Gondomar alerta
ainda para as regras tradicionais: não levar
animais de estimação para a praia, separar
o lixo e deitar nos contentores disponíveis à
saída da praia e contribuir para a qualidade
ambiental daqueles espaços. ■
PUB
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PortoCartoon regressa a Gramido
na 19ª edição
A Casa Branca de Gramido
irá receber a Exposição do
Tema Livre do 19.º PortoCartoon World Festival. A iniciativa organizada pelo Museu
Nacional da Imprensa, em
parceria com o Município de
Gondomar, terá início no dia
22 de junho, pelas 21h30.

cidade, além de encontros com os cartoonistas vencedores.
Localizado junto à Marina do Freixo, o
Museu tem uma parceria com Gondomar
que vigora desde a entrada do atual executivo. Ao Vivacidade, o vice-presidente,
Luís Filipe Araújo, considera que "para a
Câmara de Gondomar o balanço é bastante positivo. O Museu Nacional da Imprensa tem uma atividade cultural regular e bastante interessante, algo que não
andava a ser devidamente aproveitado",
estando já a pensar em novos projetos e

em tornar esta ligação mais sólida.
"Julgo que partilhamos o mesmo sentimento, [Luís Humberto] é uma pessoa
bastante empenhada naquilo que faz, é
preciso reconhecer isso. Se as coisas correrem bem talvez para o ano já tenhamos
novos projetos com o Museu. Há que
solidificar o que estamos a fazer e pensar em coisas novas", afirmou Luís Filipe
Araújo.
A exposição do Tema Livre do PortoCartoon estará presente até ao final do mês
de julho na Casa Branca de Gramido. ■
Foto TSN

O arranque desta iniciativa terá lugar na
Casa Branca de Gramido e contará com
a presença de um dos mais conceituados
cartoonistas do Mundo: Angel Boligan,
artista cubano-mexicano.
Boligan foi o vencedor do 3.º prémio do
PortoCartoon 2017 com um desenho a
concurso no Tema Livre, que retrata o
drama vivido atualmente nas relações
entre os Estados Unidos da América e
o México. O cartoon tem como tema a
construção do muro na fronteira com o

México ordenada por Donald Trump e o
artista faz uma comparação alusiva a uma
guilhotina.
Luís Humberto Marcos, diretor do Museu Nacional da Imprensa, mostra-se
orgulhoso do trajeto que têm vindo a assinar. "Ao longo dos anos temos procurado crescer, sendo que este ano tivemos
os grandes caricaturistas a participar. Um
dos maiores caricaturistas da atualidade
estará nesta edição", realçou Luís Humberto Marcos.
"Conseguimos criar uma rotina à volta
da importância do humor nesta altura do
São João, no Porto. Criamos, em termos
internacionais, condições para fazer do
Porto um pólo atrativo do melhor humor
mundial", apontou Luís Humberto em
alusão à integração da iniciativa nas Festas do São João, sendo que este certame
de humor inclui no seu programa, de 21
a 25 de junho, outras atividades. Como é
o caso da rua do PortoCartoon, da Festa
da Caricatura na Estação de São Bento,
mostras no ViaCatarina, Shopping Cidade do Porto e em muitos outros locais da
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Lucas e Matheus são cabeças
de cartaz do Festival Gasómetro

À 18ª edição o Festival Gasómetro é já
uma referência no que diz respeito aos
festivais populares de Gondomar. A iniciativa organizada pela Associação Social
Estrelas de Silveirinhos conta, todos os
anos, com um espetáculo de abertura da
inteira responsabilidade da Junta das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
que, este ano, escolheu a JHW e a Banda
do Exército do Porto para inaugurar o
evento, no dia 7 de julho.
“Vão ser interpretados temas de artistas
consagrados do panorama musical internacional, num espetáculo que deverá depois seguir para a Casa da Música.
Por isso, vamos ter a oportunidade de
ter uma estreia em São Pedro da Cova”,

Foto PSF

Nos dias 7, 8 e 9 de julho, o
Festival Gasómetro regressa
ao Largo da Feira de São Pedro da Cova. Ao Vivacidade,
João Martins, presidente da
Associação Social Estrelas de
Silveirinhos, promete “um
evento de elevada qualidade”.

> João Martins, presidente da Associação Estrelas de Silveirinhos

aponta João Martins, presidente da Associação Estrelas de Silveirinhos.
A par do concerto inaugural, a sessão de
abertura contará também com os tradicionais discursos alusivos à comemoração do aniversário de São Pedro da Cova
a Vila.
“No sábado, temos agendado o espetácu-

lo do Lucas & Matheus. Este espetáculo
voltará a ter entrada livre, após algumas
edições a cobrar entrada”, destaca o dirigente associativo.
Para domingo, fica reservado o tradicional Sarau de Dança e a iniciativa Fado ao
Jantar, que encerrará o Festival Gasómetro 2017. À margem do palco principal,

estão também disponíveis tasquinhas, insufláveis e a feira de artesanato.
O Gasómetro conta com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar e da União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova, sendo o Município, de acordo com
João Martins, “o maior parceiro da iniciativa”. Contudo, o organizador lamenta
continuar a chegar ao dia do evento sem
saber a verba com que poderá contar, por
parte da autarquia. “Nós só queríamos
ter noção do orçamento que o Município
tem para nós, porque isso seria benéfico
para a organização do Gasómetro”, conclui João Martins, que espera uma edição
mais participada que a anterior, “sobretudo pela aposta na entrada livre”. ■

Cartaz Festival
Gasómetro 2017:
7 de julho: JWH e Banda do
Exército
do Porto
8 de julho: Lucas & Matheus
9 de julho: Sarau de Dança

Festival Nacional de Folclore
terá lugar a 24 de junho

A 30ª edição do Festival Nacional de Folclore da Vila de São Pedro da Cova vai
contar com as participações do Rancho
Folclórico de Santa Maria de Carquere
(Resende), Rancho Folclórico “Os Camponeses do Vale do Brejo” (Azambuja),
Rancho Folclórico “Terra de Arões” (Vale
de Cambra) e o Rancho Folclórico de São
Mamede de Seroa (Paços de Ferreira).
Cada grupo irá atuar no Salão Paroquial
da Igreja Matriz, durante 20 minutos, estando o início do festival previsto para
as 21h30. Antes, pelas 17h, dá-se a receção dos grupos junto à Igreja Matriz de

São Pedro da Cova. Segue-se a sessão de
boas-vindas e entrega de lembranças, na
sede social do grupo e um jantar convívio, no restaurante do Estádio do CD São
Pedro da Cova.
“Esta será a 30ª edição deste festival, que
teve início em 1987, data da fundação da
nossa coletividade. Queremos que este
evento seja marcante no folclore nacional, porque somos reconhecidos como
um dos grupos mais marcantes do país”,
afirma Armando Brandão, presidente da
direção do Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova.
Ao Vivacidade, o dirigente lamenta que
“folclore continue a ser o parente pobre
da cultura” e deixa críticas à ausência dos
representantes da Câmara de Gondomar
nos eventos da coletividade sampedrense.
O Festival Nacional de Folclore conta
com os apoios da Câmara Municipal de
Gondomar, União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, Paróquia de
São Pedro da Cova, comércio e indústria
local. ■

Foto PSF

O Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova vai
promover, no dia 24 de junho,
o 30.º Festival Nacional de
Folclore, no Salão Paroquial
da Igreja Matriz de São Pedro
da Cova.

> Armando Brandão, presidente do Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova
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Rui Massena, Maria João e Mário Laginha
atuam no Gondomar Jazz
De 27 de junho a 1 de julho,
a Câmara Municipal de Gondomar promove o 2.º Gondomar Jazz, iniciativa que
contará com concertos de Rui
Massena, Maria João e Mário
Laginha.
O Município de Gondomar volta a apostar no jazz. Durante cinco dias, o terraço
da Biblioteca Municipal de Gondomar e
o Auditório Municipal de Gondomar vão
acolher uma programação [ver caixa] exclusivamente dedicada a este género musical.
Rui Massena atuará no dia 29 de junho, no
Auditório Municipal de Gondomar, num
concerto comemorativo do 170.º aniversário da Convenção de Gramido. No dia seguinte, sobe ao palco do Auditório Municipal a dupla Maria João e Mário Laginha.
“Sem desprimor para os outros participantes, mas julgo que estes serão espetáculos

Cultura

Programação
Gondomar Jazz 2017:
21h30, 27 de junho – Combo Escola Profissional de Música de Espinho, no terraço
da Biblioteca Municipal de Gondomar
21h30, 28 de junho – Combo Academia
de Música de Costa Cabral, no terraço da
Biblioteca Municipal de Gondomar
marcantes nesta 2ª edição do Gondomar
Jazz”, afirma Luís Filipe Araújo, vereador
da Cultura da Câmara de Gondomar.
O autarca não esconde a “aposta na oferta gondomarense”, que será representada
pela Banda Musical de Gondomar, num
género musical “com características para
ser apreciado por todos”.
“Quisemos manter a qualidade da oferta
musical do evento, sem abdicarmos da
presença gondomarense no programa. No
entanto, devemos apostar mais no contac-

to com as escolas e com os jovens e incentivar o gosto pela música e pelo jazz, mais
concretamente”, refere o autarca.
No que diz respeito à possibilidade de
descentralizar os espetáculos do Gondomar Jazz, Luís Filipe Araújo considera que
“existe essa possibilidade”.
Refira-se que os espetáculos de Rui Massena e de Maria João com Mário Laginha
terão um custo de cinco euros. Os bilhetes
podem ser adquiridos no Auditório Municipal de Gondomar. ■

21h30, 29 de junho – Rui Massena, no
Auditório Municipal de Gondomar
21h30, 30 de junho – Maria João e Mário
Laginha, no Auditório Municipal de Gondomar
21h30, 1 de julho – Big Band da Banda
Musical de Gondomar, no terraço da Biblioteca Municipal de Gondomar

PUB
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Valentim Loureiro: “Sei que há muita gente que
mas vamos até ao fim”

Aos 78 anos, Valentim Loureiro regressa à vida autárquica, novamente como candidato à presidência da Câmara Municipal de Gon
pendente até ao fim, respeitando qualquer decisão dos gondomarenses.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

Quando e como é que surgiu a sua intenção de candidatar-se novamente à presidência da Câmara Municipal de Gondomar?
Esta candidatura começou a ganhar forma
no dia do funeral de um amigo. Estive lá,
juntamente com outras pessoas, que depois me convidaram para jantar ao Largo
do Souto.
Nesse jantar, colocaram-me a possibilidade de ser candidato à Câmara de Gondomar nestas eleições autárquicas.
Confesso que não estava à espera, nem
tinha colocado essa hipótese, contudo, as
pessoas consideraram que o meu nome
deveria voltar à carga. Procurei rebater,
mas a insistência foi grande e os próprios
funcionários do restaurante vieram pedir
o meu regresso.
Honestamente não estava sensibilizado
para a situação de Gondomar, mas acabou
por existir novo encontro com um grupo
de gondomarenses que voltou a insistir
comigo. Eu não estava muito recetivo a
regressar, mas a determinada altura lancei o desafio de ser criada uma Comissão
de Candidatura que tratasse de selecionar
as pessoas, listas e definir candidaturas às
Juntas de Freguesia.

nesse assunto.
Ao deixar correr, um dos elementos da
Comissão [Joaquim Viana] acabou por
sair.

Quais são os membros dessa Comissão
de Candidatura?
Foi composta por Leonel Viana, Joaquim
Viana, Cristina Castro e Graciano Martinho, que ficou encarregue de tratar desses
procedimentos. Pedi-lhes que me libertassem da tarefa de selecionar pessoas para
este movimento independente. Não me
queria meter nesse processo porque nunca
o fiz nas minhas anteriores candidaturas.
Além disso, sei que a constituição das listas de candidatos cria sempre problemas e
insatisfações.

Para clarificar, nunca teve nenhum compromisso que Joaquim Viana seria o número dois da sua lista?
Não. O que se passou foi que o Joaquim
Viana entendeu que seria o número dois,
mas isso nunca foi dito. A única coisa que
eu garanti ao senhor Joaquim Viana foi,
caso aceitasse estar connosco, teria um
lugar na lista até ao número quatro para
a Câmara de Gondomar. Isto aconteceu
numa fase muito embrionária deste processo, em que pensava que era eu que iria
constituir a lista. Mais tarde, isso acabou
por não acontecer. Eu mantive a minha
palavra, não defini os candidatos e nunca
me meti nesse processo.

Foi o caso do Joaquim Viana?
Gerou-se um problema com o senhor Joaquim Viana, que considerou que iria ser o
número dois da minha lista. A Comissão
entendeu que não seria a melhor opção,
mas volto a recordar que nunca me meti

Ainda no que diz respeito à lista de candidatos para a Câmara de Gondomar...
endereçou algum convite a Nuno Coelho, presidente da Junta de Baguim do
Monte?
Apercebi-me que o Nuno Coelho estava

um pouco desconsiderado pelo PS Gondomar.
Tivemos um almoço e disse-lhe que se
ele estivesse partidariamente livre não teria problema que ele fosse o meu número
dois, mas isto não pode ser considerado
um convite, porque o senhor Nuno Coelho garantiu-me sempre que queria continuar no Partido Socialista.

Teve outros convites?
Tive conversas com o Marinho e Pinto
[Partido Democrático e Republicano] e
com Gonçalo da Câmara Pereira [Partido
Popular Monárquico].

Também foi público que teria sido convidado pelo PSD para encabeçar uma
candidatura à Câmara de Gondomar.
Confirma esta informação?
Fui convidado pelo presidente da Comissão Distrital do PSD [Bragança Fernandes], acompanhado pelo presidente
da Comissão política do PSD Gondomar
[José Luís Oliveira].
Quando o Bragança Fernandes me convidou, disse-lhe que preferia que fosse o
presidente do partido [Pedro Passos Coelho] a endereçar-me o convite, que estaria
disponível para aceitar.
No entanto, percebi que Passos Coelho
ainda tinha reminiscências do Marques
Mendes, que na altura impediu a minha
candidatura pelo PSD.

Retomando a sua candidatura, nos últimos quatro anos acompanhou o decorrer do atual mandato?
Nos últimos quatro anos fiz questão de
não andar por Gondomar. Se me viram em
dois ou três eventos públicos foi a convite
do atual presidente Marco Martins. Nunca
andei a vigiar o decorrer deste mandato,
faço questão de o dizer.

"Posso confirmar
que tive convites de
outros partidos"

Contudo, o presidente Marco Martins
evocou várias vezes a herança pesada
que deixou na Câmara Municipal de
Gondomar...
Naturalmente que foram ditas algumas
coisas, mas eu nunca respondi.
Nunca sentiu vontade de responder?
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e não queria que esta candidatura avançasse,

ndomar, cargo que ocupou durante duas décadas. Em entrevista exclusiva ao Vivacidade, o major promete levar a candidatura indeque fazer um acordo com a CDU e
"Aos gondomaren- tive
posso dizer que o acordo foi totalmente
ses só quero garan- cumprido.
tir que tenho força Poderá repetir esse cenário, após o ato
e energia suficiente eleitoral?
Para governar um Município com algum
para fazer um tra- sossego é necessária uma maioria.
balho que os ajude "Não tenho nenhum
a resolver os seus problema em fazer
problemas"
uma coligação com
a CDU"
Já tem nomes definidos para a sua lista?
Os nomes que estão confirmados são:
Cristina Castro, Leonel Viana, Jorge Ascenção e Fernanda Vieira, por esta ordem.
O candidato à presidência da Assembleia
Municipal de Gondomar será o Graciano
Martinho.

"Não quero um confronto com Marco
Martins, essa não é
a minha maneira de
fazer política"
Não, porque o presidente Marco Martins
falava sobretudo para os gondomarenses
e os gondomarenses sabem o que eu fiz
por Gondomar. Por isso, não tinha necessidade de estar a desmentir. Todos sabem
quem levava os miúdos a Lisboa de avião,
quem construiu o melhor Pavilhão Multiusos do Norte do país, entre outras obras
de referência.
A situação financeira herdada por este
executivo também foi muito criticada ao
longo deste mandato...
Antes de sair da Câmara de Gondomar
tive o cuidado de mandar pagar a todos os
fornecedores a que devíamos. De certeza
que não existem problemas de tesouraria
na Câmara de Gondomar, caso contrário
o executivo não faria aquilo que tem feito.

Por exemplo, o problema da dívida do
Município à EDP foi resolvido por mim.
Esse documento está na Câmara de Gondomar e envolve um programa de liquidação da dívida a 20 anos. Sei que entretanto
a Câmara de Gondomar encontrou outra
medida e julgo que foi uma boa solução.
Se a Câmara estivesse tão endividada como
anunciam, julgo que a Banca não financiaria
o empréstimo para liquidar a dívida à EDP.
Que avaliação faz do atual mandato?
Não irei pronunciar-me sobre isso. Há coisas bem feitas e coisa mal feitas, mas não
vou entrar por aí. O que me interessa avaliar são as necessidades de Gondomar e se
terei ou não capacidade para sensibilizar o
Governo e as instituições europeias para a
solução dos nossos problemas.
Nos meus mandatos as principais obras
foram feitas nas áreas da Educação, Saúde
e Área Social. Foram obras sintonizadas
com as necessidades da população.
O que pode prometer aos gondomarenses?
O povo está a desligar-se das estruturas
partidárias porque está farto de promessas.

Está definido se irão candidatar-se às
Juntas de Freguesia?
Segundo sei, a Comissão de Candidatura decidiu concorrer a todas as Juntas e
Uniões de Freguesias. Acho bem que se
faça isso, porque é importante ter movimento junto das populações.
Qual é o objetivo desta candidatura?
Quem vai apontar o nosso caminho são
os gondomarenses. Há uma grande confiança neste movimento. Posso dizer que
a minha campanha será à Marcelo Rebelo
de Sousa. Sou suficientemente conhecido
em Gondomar e deixarei a decisão a cargo dos gondomarenses. Aceitarei qualquer
resultado.
O que espera desta campanha eleitoral,
tendo em conta os restantes candidatos à
Câmara de Gondomar?
Espero que seja sobretudo um confronto
de ideias, com mútuo respeito entre todos
os candidatos. Deixemos os gondomarenses decidir. Se os gondomarenses não
quiserem o meu regresso, terei que aceitar
isso sem azedume. Se tiver que regressar
sem maioria absoluta, logo veremos a melhor solução.
Recordo que no meu primeiro mandato

Vai levar esta candidatura até ao fim?
Sei que há muita gente que não queria que
esta candidatura avançasse, mas vamos até
ao fim. ■

Primeiros cinco nomes
da lista estão definidos

1 – Valentim Loureiro
2 – Cristina Castro
3 – Leonel Viana
4 – Jorge Ascenção
5 – Fernanda Vieira
Graciano Martinho
será candidato
à presidência
da Assembleia
Municipal de Gondomar

Graciano Martinho, presidente da direção da Associação Comercial e Industrial
de Gondomar, será o candidato do Movimento Independente Valentim Loureiro
à Assembleia Municipal de
Gondomar.
Ao Vivacidade, o candidato admite que “Gondomar
precisa de mais escolhas”. “O
major está com capacidade
para dar o seu melhor ao serviço dos gondomarenses, por
isso sinto-me lisonjeado por
fazer parte desta candidatura”, disse Graciano Martinho.
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CDU apresentou candidatura
a Fânzeres e São Pedro da Cova
No dia 14 de junho, o Pavilhão
Gimnodesportivo da Escola
Secundária de São Pedro da
Cova acolheu a apresentação
da candidatura a Fânzeres e
São Pedro da Cova, encabeçada por Pedro Miguel Vieira.

e melhor”.
Antes, Maria José Cardoso, 2ª candidata
a Fânzeres e São Pedro da Cova, e Daniel
Vieira, candidato da CDU à Câmara Municipal de Gondomar, tinham expressado
o seu apoio ao trabalho desenvolvido pela
coligação partidária no atual mandato, bem
como à lista de sete candidatos apresentados: Pedro Miguel Vieira, Maria José Cardoso, Ivo Capas, David Tavares, Marlene

Castro, Pedro Barbosa e Humberto Sousa.
“Relativamente a Fânzeres e São Pedro da
Cova, muito há para fazer. Muitas são as
necessidades destas populações, desde o
alargamento do Metro que ficou à entrada
da freguesia, a necessidade de criar um parque urbano em Fânzeres e finalizar a remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da
Cova”, disse Daniel Vieira, atual presidente
da União das Freguesias. ■
Foto PSF

“Nesta candidatura os eleitos da CDU vão
continuar a pôr em prática os desígnios
deste partido: trabalho, honestidade e competência. Iremos continuar a respeitar a
identidade e as tradições de cada freguesia”,
começou por dizer Pedro Miguel Vieira, cabeça de lista da CDU à União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova.
Em discurso, na apresentação da candidatura comunista, o candidato reforçou a oposição à agregação das freguesias, “que trouxe
novas dificuldades, desde logo uma maior
distância ao cidadão, demora na resolução
dos problemas e maior responsabilidade nas
competências das Juntas”. Contudo, refor-

çou Pedro Miguel Vieira, “queremos manter
todos os serviços e funcionários que trabalham connosco”.
O candidato da CDU reforçou também a
reivindicação da “construção de um parque
urbano junta ao estádio do São Pedro da
Cova e a construção de um parque de lazer,
na zona da Várzea” e prometeu “continuar a
trabalhar com a mesma responsabilidade e
rigor dos últimos quatro anos, fazendo mais

> Pedro Miguel Vieira com os primeiros sete elementos da lista da CDU

Reconhecimento a Nuno Coelho juntou
mais de 350 pessoas em Fânzeres
Nuno Coelho, presidente da
Junta de Freguesia de Baguim
do Monte, foi alvo de um almoço de reconhecimento, no
dia 3 de junho, na Quinta da
Igreja, Fânzeres.
Mais de 350 pessoas juntaram-se numa
iniciativa de reconhecimento ao autarca
baguinense, Nuno Coelho, atual presidente

da Junta de Freguesia de Baguim do Monte.
A iniciativa partiu de um grupo de cidadãos de vários quadrantes da sociedade
gondomarense, que pretenderam homenagear o trabalho desenvolvido por Nuno
Coelho ao serviço do poder local.
“Houve um conjunto de cidadãos que
achou por bem reconhecer o meu trabalho autárquico, atividade que desenvolvo
desde os 14 anos. Inicialmente, pensei que
o almoço fosse restrito a cerca de 100 pessoas, mas, para meu espanto, estiveram
presentes mais de 350. Fiquei muito agra-

dado quando entrei na Quinta e vi um
mar de gente à minha espera”, confessa
Nuno Coelho.
De acordo com o autarca, após o fim do
atual mandato – que será o último na liderança da Junta de Freguesia de Baguim do
Monte, irá “continuar ativamente ligado à
política”. “Foi também essa mensagem que
quis transmitir. Quero ter continuidade na
política, mas não dependo da política para
sobreviver”, afirma o autarca.
Relativamente ao PS Gondomar, Nuno
Coelho lamentou “uma visibilidade dife-

rente do que aquela que o núcleo socialista
de Baguim do Monte deveria merecer, por
parte do partido”.
António Costa também marcou presença
O primeiro-ministro António Costa foi
convidado de honra de Nuno Coelho, tendo visitado o autarca durante a tarde. “Não
podia deixar de passar por aqui. Foi para o
PS uma enorme honra contar com o Nuno
Coelho e esperamos continuar a contar
com o seu empenho e apoio ao partido”,
afirmou o primeiro-ministro. ■
Foto DR

Foto PSF

> O autarca contou com a visita de vários militantes do Partido Socialista

> O primeiro-ministo António Costa foi convidado de honra de Nuno Coelho
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Construção do intercetor do rio Tinto
arrancou no final de maio
No dia 19 de maio, foi lançada a primeira pedra da obra
do intercetor do rio Tinto. A
cerimónia contou com as presenças de António Costa, Matos Fernandes, Marco Martins
e Rui Moreira.

mente o rio Tinto e toda a zona oriental do
Porto”, assinalou o autarca gondomarense.
De acordo com Marco Martins, o projeto
“permitirá revitalizar as margens, devolvendo-as à população, tratar o leito e unir
o centro de Rio Tinto ao rio Douro até ao
Freixo, atravessando o Parque Oriental do
Porto e permitindo ligar quer ao percurso
do Polis de Gondomar, quer à marginal do
Porto até à Ribeira”.

Refira-se que em causa está a colocação
de um equipamento entre as estações de
tratamento de águas residuais (ETAR) do
Meiral, em Gondomar, e do Freixo, no
Porto, projeto cuja candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) foi
aprovada em dezembro de 2015. O montante aprovado ronda os nove milhões de
euros.
Foto DR

O primeiro-ministro António Costa marcou presença na colocação da primeira
pedra da obra do intercetor do rio Tinto,
acompanhado por Matos Fernandes, ministro do Ambiente, Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar e Rui
Moreira, presidente da Câmara do Porto.
A intervenção intermunicipal visa resolver um problema de poluição com mais de
30 anos “no rio que dá nome à maior freguesia do Norte do país”, recordou Marco
Martins.
“A colocação da primeira pedra da obra do
intercetor do rio Tinto assinala o início de
uma intervenção que vai mudar positiva-

Política

À obra do intercetor do rio Tinto está também associada a construção de um parque
urbano no centro da freguesia, numa área
de 36.500 metros quadrados, que custa
cerca de 2,6 milhões de euros suportados
integralmente pala Câmara de Gondomar.
“Este não é só mais um investimento público. É um investimento que qualifica um
rio, que qualifica um espaço e valoriza um
território. É essencial para a qualidade de
vida da população de Gondomar, do Porto, de todos aqueles que querem usufruir
da bacia hidrográfica do Douro e, sobretudo, valoriza um bem finito que temos de
proteger que é o ambiente”, disse o primeiro-ministro António Costa.
Recorde-se que a construção deste intercetor vai permitir reabilitar o emissário
existente que tem mais de 25 anos, numa
extensão de 1950 metros. Está também
prevista a construção de um exutor com
4100 metros, que permitirá a união das
descargas de duas ETAR (Rio Tinto e Freixo) que servem mais de 140 mil habitantes. Soma-se ainda um exutor submarino
para a entrega dos efluentes tratados no
rio Douro, junto à Ponte do Freixo. ■

Município deslocou
técnicas sociais
para Pedrógão Grande

Baguim do Monte
recebeu primeiroministro de Cabo Verde

A Câmara Municipal de Gondomar disponibilizou oito técnicas da área de intervenção
social/psicóloga para apoiar
as vítimas e familiares dos
trágicos acontecimentos de
Pedrógão Grande.

No dia 11 de junho, a Junta
de Freguesia de Baguim do
Monte recebeu o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses
Correia e Silva, no âmbito da
geminação celebrada entre
a freguesia e o Município de
São Domingos, Cabo Verde.

Foto DR

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde visitou a freguesia de
Baguim do Monte, na sequência de uma
geminação formalizada entre a freguesia
gondomarense e o Município de São Domingos (Cabo Verde).
Durante a visita à Junta de Freguesia de
Baguim do Monte, Nuno Coelho, presidente da autarquia, deu a conhecer “as
principais valências da comunidade baguinense”. “Baguim do Monte será uma
importante plataforma de apoio à comunidade cabo-verdiana e apoiará empresas
e empresários que queiram investir neste
país irmão”, disse o autarca.
A comitiva cabo-verdiana contou ainda

com a presença de Eurico Correia Monteiro, embaixador de Cabo Verde em Portugal. Fernando Leite, presidente da Lipor também se associou à iniciativa.
Refira-se que a passagem do primeiroministro de Cabo Verde por Baguim do
Monte esteve também associada às comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas. ■
Foto DR

O Município de Gondomar associou-se
ao apoio prestado às vítimas e principais
afetados da tragédia ocorrida na vila de
Pedrógão Grande, em Leiria.
Desta forma, a Câmara de Gondomar enviou oito técnicas da área de intervenção

social/psicológica que irão acompanhar a
Autoridade Nacional de Proteção Civil,
no mercado municipal da freguesia de
Avelar, em Ansião, onde está localizado
o posto de comando operacional na sequência dos trágicos acontecimentos de
Pedrógão Grande.
Segundo informa o Município, “as técnicas manter-se-ão agregadas em duas
equipas de quatro elementos, por forma
a garantir uma melhor e efetiva operacionalização da intervenção das mesmas”.
A par desta comitiva, a autarquia está
também a preparar uma nova equipa de
técnicas que permita efetuar, sendo necessária, a respetiva substituição do primeiro grupo. ■
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Cidade de Rio Tinto homenageou
Associação São Bento das Peras e Onofre Varela
de futebol entre autarcas de ambas as freguesias e o Encontro de Bandas. A encerrar o programa deste ano será apresentada a Monografia de Baguim do Monte,
no dia 1 de julho, pelas 15h, no Centro
Social e Paroquial de Baguim do Monte.
Recorde-se que as iniciativas comemorativas são organizadas pela Junta de Freguesia de Rio Tinto e Junta de Freguesia
de Baguim do Monte.

Autarcas mostram-se “unidos por Rio
Tinto”
Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio
Tinto, e Nuno Coelho, presidente da Junta
de Baguim do Monte, confessam-se “unidos pelo título de cidade”. Ambos consideram que a elevação a cidade, em 1995,
“fortaleceu a ligação entre os territórios,
acabando com as eventuais disputas que a
divisão tinha causado”. ■
Foto Arquivo Vivacidade

À semelhança das últimas edições, a Cidade de Rio Tinto voltou a atribuir medalhas
de mérito na sessão solene do aniversário
da elevação a Cidade. Este ano foi distinguida a Associação São Bento das Peras, a
instituição mais antiga de Rio Tinto, com
126 anos de história, e Onofre Varela, ilustrador, cartoonista, pintor, escritor e ator
que habita em Baguim do Monte.
Ao Vivacidade, Cláudio Melo, presidente
da direção da Associação São Bento das
Peras, mostra-se orgulhoso com o reco-

nhecimento prestado pela Cidade de Rio
Tinto. “Foi uma surpresa receber esta distinção. Não trabalhamos a pensar nestes
prémios, mas as gratificações sabem sempre bem. Este é, acima de tudo, um reconhecimento prestado a todos os que desempenham e desempenharam funções nesta
casa”, disse o dirigente associativo.
Também Onofre Varela mostrou-se satisfeito com a atribuição da medalha de mérito,
afirmando que recebeu a distinção “com
agrado”. “É sinal de reconhecimento, não
só de uma vida de trabalho, mas também
da minha disponibilidade para colaborar
com esta cidade nas áreas do desenho, da
pintura e do teatro. E é bom que este reconhecimento me chegue em vida, porque habitualmente as homenagens são póstumas,
o que é uma grande chatice para o homenageado”, comenta com humor à mistura.
A sessão solene teve lugar no Centro Escolar de Baguim do Monte, tendo sucedido a
outras iniciativas tradicionais como a exposição conjunta de artistas de Rio Tinto e Baguim do Monte, a sessão solene do Dia de
Portugal, o Encontro de Tradições, o jogo

Foto Arquivo Vivacidade

As comemorações do 22.º aniversário da elevação de Rio
Tinto a Cidade arrancaram a
9 de junho e prolongam-se até
ao dia 1 de julho. Este ano o
reconhecimento de mérito foi
atribuído à Associação São
Bento das Peras e ao artista
multifacetado Onofre Varela.

Cais da Lixa terá mais
quatro ancoradouros

Rui Faria é candidato
do PSD a Baguim do Monte

A APDL e a Câmara de Gondomar vão investir 2,5 milhões de euros na ampliação
do Cais da Lixa, Covelo. A
intervenção deverá estar concluída no verão de 2018.

Rui Faria, 48 anos, é o candidato da coligação “Gondomar
no Coração” (PSD/CDS-PP) à
presidência da Junta de Freguesia de Baguim do Monte.

Quatro novos cais de acostagem, uma ciclovia com 1200 metros e estacionamento
para autocarros, alargamento da Rua do
Combatente Rolando Santos Pinto, que
passa de cinco para 11 metros, e uma
nova rotunda com a EN 108 para acesso de autocarros. Este é o projeto que a
Administração dos Portos do Douro e
Leixões (APDL) e a Câmara Municipal

de Gondomar têm para a zona junto ao
Cais da Lixa.
A intervenção deverá ficar concluída no
verão do próximo ano, numa obra que representa um investimento de 2,5 milhões
de euros (1,9 milhões de euros financiados pela APDL, com recurso a fundos
comunitários, e 600 mil euros suportados
pelo Município de Gondomar).
O projeto permitirá reforçar a capacidade
de acolhimento de cruzeiros de maior dimensão e de maior duração no rio Douro.
O Município ficará também responsável por
garantir toda as estruturas de apoio indispensáveis para o abastecimento dos navios.
Recorde-se que, atualmente, a rua é estreita e não permite a paragem das viaturas que asseguram o transporte dos
passageiros nos navios que ali atracam. ■

“Tenho como objetivo conquistar a presidência da Junta de Baguim do Monte
e julgo que isso é possível”, começa por
afirmar Rui Faria, candidato da coligação
“Gondomar no Coração” à autarquia baguinense.
Nascido em Moçambique a 15 de fevereiro de 1969, Rui Faria veio para Portugal
com cinco anos de idade. Hoje, é gestor
técnico de imobiliário e tem ligação ao
PSD desde os 16 anos, quando frequentava a Juventude Social Democrata.
Formado em engenharia civil é membro
do Grupo Coral Litúrgico de Rio Tinto e
do Coral Infinitus, pertencendo ainda
à Associação de Pais do Colégio Paulo
VI.
“Quero renovar Baguim do Monte,
que precisa de uma imagem mais
calorosa. O Largo de São Brás, por
exemplo, precisa de uma intervenção urgente, porque Baguim tem
cerca de 20 mil habitantes e tor-

nou-se um território cada vez mais procurado”, diz Rui Faria.
Para o candidato do PSD/CDS-PP, a conversa que teve sobre Gondomar com Rafael Amorim – candidato à presidência
da Câmara Municipal de Gondomar – foi
o “despertar de uma ligação à política iniciada em jovem, sempre na social-democracia”.
Até ao dia 1 de outubro, Rui Faria promete dar a conhecer aos baguinenses o seu
projeto para a freguesia e mostrando-se
confiante no mesmo. “A batalha principal
é conquistar o eleitorado com as nossas
ideias”, conclui. ■
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Governo garante verba de 12 milhões
de euros para remover resíduos
de São Pedro da Cova
que têm de ser retirados”, disse o governante.
A par destas declarações, João Matos Fernandes apontou ainda que o concurso será
lançado em julho e a remoção irá decorrer
nos próximos dois anos. “Foram aprovados

os 12 milhões de euros necessários, a serem
pagos durante 2018 e 2019 para a remoção
dos resíduos”, clarificou o ministro do Ambiente.
João Matos Fernandes anunciou também
que o Ministério do Ambiente será assisFoto Arquivo Vivacidade

O Governo aprovou o financiamento e prazo para a retirada de 125 mil toneladas
de resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova.
A operação vai custar 12 milhões de euros, anunciou o
ministro do Ambiente.
No dia 8 de junho, João Matos Fernandes,
ministro do Ambiente, anunciou a intenção de financiar a operação de retirada das
125 mil toneladas de resíduos perigosos
que permanecem depositadas em São Pedro da Cova.
“Sabemos que lá foram colocados de forma que parece ilegal, existe um processo a
decorrer nos tribunais, mas isso não diminui a responsabilidade que o Ministério do
Ambiente tem, sabendo que existe ali cerca
de 125 mil toneladas de resíduos perigosos

tente do processo-crime em curso e, “caso
os tribunais condenem alguém por este
crime ambiental, quererá ser ressarcido do
seu investimento, ou pelo menos da parte
possível”, explicou.
De acordo com Daniel Vieira, presidente
da União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova, o anúncio do Governo “é
muito positivo”. O autarca espera agora
que se avance com o concurso público, “o
mais rapidamente possível”. “Ao contrário
de outros, nós não consideramos que este
seja o fim deste processo. Falta concluir a
remoção, apostar na requalificação daquela
área e apurar as responsabilidades judiciais
e políticas”, refere o autarca.
Recorde-se que, entre outubro de 2014 e
maio de 2015, foram retiradas 105.600 toneladas, mas entretanto foi revelado que
no local existem mais resíduos, tendo sido
anunciado em São Pedro da Cova, a 24 de
março, que o concurso público com vista
à remoção total das 125 mil toneladas que
restam será lançado em julho e a empreitada levada a cabo em 2018. ■
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Fânzeres
São Pedro da Cova
Junta da União das Freguesias

CAMI
NHADA
Freguesias em Movimento
9h00 - Edifícios da Junta de Freguesia
9 de julho - São Pedro da Cova
16 de julho - Fânzeres

No final das caminhadas haverá uma aula de Zumba.
Oferta de T-shirt para os primeiros 200 inscritos
Inscrições gratuitas nas secretarias da Junta ou em geral@fanzeres-saopedrodacova.pt
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PUB

34 VIVACIDADE JUNHO 2017

Política

CDU aponta Marta Macedo
à Junta de Rio Tinto
Marta Macedo, 36 anos, é a
candidata da CDU à Junta de
Freguesia de Rio Tinto. Licenciada em engenharia do ambiente, a candidata integra
também o Movimento em Defesa do Rio Tinto.

PUB

Aos 30 anos, António Valpaços irá ser cabeça de lista da
CDU à presidência da União
das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim.
António Valpaços, natural de Gondomar
(São Cosme), é o candidato da CDU à presidência da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim.
O atual líder da bancada do grupo municipal da Coligação Democrática Unitária
é eleito na Assembleia Municipal de Gondomar desde 2013, tendo sido eleito na Assembleia de Freguesia de Gondomar (São
Cosme) no mandato anterior.
“É com grande determinação que assumo
a candidatura da CDU à presidência desta
autarquia. Pretendemos, com a nossa candidatura, empreender uma nova dinâmica
na União das Freguesias, num projeto que
assenta em três eixos: cuidar de igual forma dos problemas das populações das três

freguesias; afirmar uma política cultural,
valorizar o património e o desporto com as
associações e escolas; reivindicar junto da
Câmara de Gondomar e do poder central
projetos estruturantes, a par da defesa dos
serviços públicos e do direito à mobilidade de todos”, afirmou o candidato ao nosso
jornal.
António Valpaços é também membro da
Comissão Concelhia do PCP desde 2005 e
trabalha como assistente administrativo. ■
Foto DR

Foto DR

“Apresento-me com o objetivo de conquistar
a Junta de Rio Tinto. Claro que não é uma
tarefa fácil mas a motivação e a vontade para
fazer mais e melhor por Rio Tinto estão cá”,
começa por assegurar Marta Macedo, candidata pela CDU à presidência da Junta de
Freguesia riotintense.
Ao Vivacidade, a candidata promete “uma
lista renovada, constituída por pessoas capazes de defender e lutar pela aplicação do projeto da CDU para a freguesia, o único capaz
de responder aos anseios dos riotintenses”.
De acordo com a candidata, “o compromisso com os riotintenses é o de assumir uma
atitude interventiva, frontal e capaz de lutar
por efetivas mudanças de política nesta fre-

guesia”. “Desde logo o compromisso é de assumir um papel mais reivindicativo junto da
Câmara Municipal e demais entidades.
Marta Macedo é licenciada em engenharia
do ambiente, fez parte da equipa técnica que
elaborou a Matriz Energética do Nordeste
Transmontano e colaborou na elaboração
“Futuro Sustentável – Plano Estratégico de
Ambiente do Grande Porto”, do qual Gondomar fez parte integrante. A candidata integra ainda o Movimento em Defesa do Rio
Tinto desde a sua constituição Refira-se que
a apresentação dos primeiros sete elementos
da lista da CDU a Rio Tinto será no dia 8 de
julho, pelas 17h30, na Quinta das Freiras. ■

António Valpaços
é candidato a Gondomar,
Valbom e Jovim

Joaquim Barbosa será
candidato da CDU
à Assembleia Municipal
Joaquim Barbosa, 69 anos, é o
candidato da CDU à presidência da Assembleia Municipal
de Gondomar. Atualmente é
vereador da CDU na Câmara
Municipal de Gondomar.

Foto DR

A CDU anunciou a candidatura de Joaquim Barbosa à Assembleia Municipal de
Gondomar. Assim, será o linguista natural
da freguesia da Lomba e residente em Rio
Tinto, a encabeçar a lista comunista para
este órgão autárquico no próximo ato eleitoral.
“Espero poder aproveitar os ensinamentos
da minha passagem pelo executivo que,
nem sempre foi fácil, face a uma maioria
absoluta, que não precisando do voto da
CDU, não poucas vezes fez uso daquilo a
que eu chamo a ‘arrogância das maiorias
absolutas’”, afirma o atual vereador da CDU
na Câmara de Gondomar.
Ao Vivacidade, o autarca admite esperar
“um aumento substancial da adesão dos
gondomarenses ao projeto da CDU e o
consequente aumento do número de elei-

tos em todos os órgãos a que concorremos”.
Joaquim Barbosa foi bibliotecário na FEUP
e arquivista na redação do JN. É membro
da Associação Portuguesa de Linguística,
tendo já desempenhado vários cargos autárquicos em Gondomar.
O candidato da CDU à Assembleia Municipal de Gondomar é militante do PCP desde
1973. ■
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Rio Tinto Cup vai juntar
32 clubes e mais de 600
atletas

OPINIÃO

Já pode utilizar o Livro
de Reclamações Online!

No total, mais de 600 atletas, divididos por 32 clubes
e 50 equipas, vão integrar a próxima edição da Rio
Tinto Cup, nos dias 24 e 25 de junho, no Estádio
Cidade de Rio Tinto.
A prova do SC Rio Tinto dedicada aos atletas de
formação vai para a 3ª edição “com mais visibilidade, dificuldade e maior abrangência”, aponta Pedro
Pontes, responsável pela Academia do clube riotintense.
“Este não é só um torneio da nossa Academia. Há
cada vez mais clubes a querer participar e isso honra-nos muito. Queremos que este torneio se torne
uma marca do nosso clube e da nossa zona geográfica”, diz o técnico.
Pela primeira vez, a Rio Tinto Cup vai contar com
participação feminina, “uma aposta recente da Academia do SC Rio Tinto”, revela Pedro Pontes ao nos-

so jornal.
O torneio contará com a participação do Boavista FC, CD Aves, Varzim SC, Leixões SC, SC
Coimbrões, entre outros clubes.
Para Jorge Pina, presidente da direção do SC Rio
Tinto, o evento “ainda está a consolidar-se”. “A
cada ano que passa as dificuldades são maiores,
por isso temos que realçar a parceria da Junta
de Rio Tinto, que nos dá um apoio fundamental
neste torneio”, salienta o dirigente, que lamentou
ainda o “atraso na conclusão do complexo desportivo do SC Rio Tinto”.
A Rio Tinto Cup - que vai desde os atletas com
7 anos até aos 13 - é organizada pelo SC Rio
Tinto, com o apoio da Junta de Rio Tinto e da
Câmara Municipal de Gondomar. O evento
está integrado na Cidade Europeia do Desporto 2017.
Sala D’Ouro do Multiusos de Gondomar recebe 3ª Gala Sport
No dia 1 de julho, pelas 21h, a Sala D’Ouro do
Pavilhão Multiusos de Gondomar vai receber a
3ª Gala Sport. A iniciativa do clube contará, pela
primeira vez, com a atribuição de prémios aos
escalões de formação do clube. ■
Foto PSF

Quer fazer a sua reclamação através da internet? A
partir do dia 1 de julho de 2017 já está disponível
o livro de reclamações online. Numa primeira fase,
apenas se poderá utilizar este livro para reclamações de serviços públicos essenciais: eletricidade,
gás natural, água, telecomunicações e serviços
postais. Futuramente prevê-se que a possibilidade
seja alargada a todas as atividades económicas.
De qualquer forma, saiba que para além do livro de
reclamações, existem outras formas para reclamar:
pode reclamar por escrito através, por exemplo, do
envio de uma carta registada com aviso de recepção para o vendedor ou empresa em causa.
Todos os estabelecimentos com atendimento ao
público são obrigados a ter livro de reclamações,
onde está indicada a entidade reguladora do setor
específico, para onde será remetida a reclamação.
Antes de apresentar uma reclamação deve ler todas
as informações, escrever com letras maiúsculas todos os campos, descrevendo todas as informações
essenciais da situação, assinar e colocar a data.
É obrigatória a entrega do duplicado da reclamação
ao consumidor, sendo que o original seguirá para a
entidade reguladora no prazo máximo de 10 dias
úteis.
Caso lhe seja negado o livro, deve contactar as
autoridades policiais, para que lhe seja entregue o
livro e tomem nota da ocorrência.
O ideal será mesmo evitar que os problemas surjam! É importante que se informe sempre das
condições que está a aceitar ao efetuar uma compra
de um produto ou de um serviço. Deve, também,
guardar sempre as faturas ou contratos que assina.

Nos dias 24 e 25 de junho, o Estádio Cidade de Rio Tinto voltará a
acolher a Rio Tinto Cup, torneio de
formação impulsionado pelo SC Rio
Tinto.

> Francisco Freitas, Jorge Pina e Pedro Pontes, membros da direção do SC Rio Tinto

Foto DR

PUB

38 VIVACIDADE JUNHO 2017

Desporto

Gondomar Night Run
realiza-se no dia 22
de julho

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Fernando Santos,
profeta e não poeta
Foto DR

No dia 22 de julho, terá lugar a 3ª
Gondomar Night Run. A prova é organizada pela Associação Desportiva Ultra Trail Radical e Município
de Gondomar.
A Gondomar Night Run, corrida noturna, está de
volta às ruas de São Cosme. Este ano a prova está
inserida na programação da Cidade Europeia do
Desporto 2017 e contará com uma corrida de 10
quilómetros e uma caminhada de seis quilómetros.
A Gondomar Night Run é organizada pela Associação Desportiva Ultra Trail Radical e Câmara Muni-

Foto Arquivo Vivacidade

Taça de Portugal
de hóquei disputa-se
no Multiusos de Gondomar
A final a quatro da Taça de Portugal
de hóquei em patins vai decorrer a
24 e 25 de junho, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
FC Porto, SL Benfica, Sporting Tomar e Física vão
disputar a final a quatro da Taça de Portugal de hóquei em patins, que terá nas meias-finais (24 de junho) os encontros SL Benfica – FC Porto e Sporting
Tomar – Física, no Multiusos de Gondomar. A final
está reservada para domingo (25 de junho).
A meia-final entre o Benfica e FC Porto vai reeditar
a final de 2015/2016, disputada em Ponte de Lima,
que os “dragões” venceram por 4-2, erguendo o 15.º
troféu, tantos como os conquistados pelos “encarnados”.
Na caminhada para a final a quatro da Taça de Portugal, o FC Porto afastou a Oliveirense, por 7-3, o
Benfica o Óquei de Barcelos, por 6-3, o Sporting de
Tomar a AD Sanjoanense, por 7-6, e a Física a Parede, por 4-3, estes dois últimos no prolongamento.
Recorde-se que a prova surge na sequência das finais das Taças de Portugal de basquetebol, futsal e
voleibol, além do Campeonato Europeu de Master

de Andebol, provas igualmente disputadas no
pavilhão gondomarense. ■
Foto DR

Fernando Santos é o treinador campeão europeu e conseguiu-o através de
fortes premissas assentes no equilíbrio tático e mental. Ele prometeu a Taça
a todos os portugueses, apenas isso. Não acrescentou versos de nota artística
à sua promessa. Não esperem que agora se transforme em Bielsa ou Johan
Cruyff só porque venceu o Campeonato da Europa por Portugal. Existem
diversas formas de alcançar o sucesso e esta é a de Fernado Santos. Relativamente à Taça das Confederações, e depois do empate frente ao México na
jornada inaugural, o adversário que se seguia era a seleção anfitriã. A vitória
contra a Rússia assumira um papel decisivo nas aspirações lusitanas e, quando
os jogos têm este carácter, o suspeito do costume aparece com regularidade.
E apareceu mesmo. Cristiano Ronaldo, logo aos 9 minutos, abriu o marcador
com um belo cabeceamento. Depois de um cruzamento brilhante executado
por Raphaël Guerreiro, o astro português não se fez de rogado. O golo coincidiu, por sinal, com uma entrada forte de Portugal no encontro, não dando
grandes espaços à seleção russa para ter bola em ataque organizado. Bernardo Silva esteve também a grande nível, o agora jogador do Manchester City
está numa forma soberba e demonstrou, uma vez mais, que Fernando Santos
tem somente uma solução: colocá-lo a titular na equipa das quinas.
No Europeu de Sub-21, Portugal e Espanha chegaram ao duelo ibérico da
segunda jornada com três pontos somados. Dos três grupos em competição,
passa apenas o melhor segundo e, por isso, este era um jogo de elevada importância. Apesar da boa entrada nacional, a seleção espanhola bateu Portugal por 3-1, numa partida onde Marco Asensio, Saúl Ñíguez e companhia
exibiram um futebol melhor, mais dinâmico e chegando com maior perigo
à baliza contrária. Por consequência, venceram. E venceram bem. Embora
o "jogar melhor" nem sempre esteja diretamente relacionado com a vitória
final. Até porque muitos defendem que ganhar é sempre jogar melhor, mas o
barómetro da regularidade acaba por provar o contrário. Ainda numa outra
competição de jovens promessas, Yeferson Soteldo, o vice-campeão do mundo no escalão de sub-20 pela Venezuela, encantou o planeta do futebol com o
seu talento. O atleta do Huachipato realizou um Mundial fabuloso na Coreia
do Sul. O pequenino de 19 anos, com um baixo centro de gravidade, conduz
a bola com um engenho fora do normal. Numa mistura de velocidade e técnica, é um verdadeiro quebra-cabeças para os defensores contrários. A bola
anda sempre coladinha ao seu pé e os espetadores não têm outra hipótese,
senão verem o jogo fora das suas cadeiras.
Quanto a outras modalidades e porque existem muitas outras estrelas distantes da galáxia do futebol, o Campeonato Nacional de Andebol sorriu ao
Sporting, depois do FC Porto ter escorregado na Luz, permitindo aos leões
conquistar um título que lhes fugia há já 16 anos. O título nacional de Hóquei
em Patins viajou para a Cidade Invicta, depois de um empate entre Sporting
e Benfica na última jornada. Quanto ao Basquetebol, a Taça foi erguida pela
formação encarnada, numa final onde venceu todos os jogos frente ao grande
rival FC Porto .■

cipal de Gondomar, tendo também o apoio da
Confraria de Santo Isidoro e Nossa Senhora da
Lapa.
A inscrição na corrida (10km) tem um custo de
oito euros e a caminhada (6km) tem um custo de
cinco euros. Os valores são válidos até ao dia 30 de
junho, estando previsto um limite de 1000 atletas
em competição, no total das duas categorias.
O levantamento dos kits de prova terá lugar no
dia 22 de julho. A prova terá início às 21h30, junto à Câmara Municipal de Gondomar.
Trail da Lomba teve mais de 1200 participantes
A 1ª edição do Trail da Lomba teve mais de 1200
participantes que disputaram a prova, no dia 4 de
junho, nas categorias Trail Longo (22km), Trail
Curto (13km) e Caminhada. ■
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Beatriz Pereira bateu recorde
de Fernanda Ribeiro

O anterior recorde de Fernanda Ribeiro
era de 3'00"90, sendo que Beatriz Pereira
fixou agora em 2'58"12. Tirou quase três
segundos à anterior marca. "A Beatriz
procura alcançar novas marcas e estar
sempre no topo dos rankings. Quando
lhe falei do recorde da Fernanda Ribeiro
ela ficou ainda mais motivada", apontou
o treinador e presidente do Luz e Vida
Gondomarense, David Fernandes. De salientar que Fernanda Ribeiro detinha esta
marca desde 1981.
Neste momento, Beatriz é a melhor atleta nacional do escalão de infantis e assume-se como uma promessa do desporto

português. "Se a Beatriz continuar com o
mesmo empenho, não precisará de muito
para ser uma grande atleta. Terá que trabalhar a resistência e ser bem acompanhada,
porque ela tem qualidades naturais para o
atletismo", realçou David Fernandes.
Já em Braga, na distância de 600 metros,
Beatriz tinha batido o recorde nacional
do seu escalão com 1'38"15. O anterior
recorde pertencia a Liliana Cabral e já vigorava desde 2009. "Estou no atletismo há
seis anos. Entrei por brincadeira mas comecei a esforçar-me e a gostar muito desta modalidade. Fui aumentando os meus
objetivos e este foi mais um que consegui
bater, com grande orgulho", disse Beatriz
ao nosso jornal. A próxima competição
em que irá participar é nos 1500 metros
dos Iniciados.

favoritos à vitória final e o atleta mostrase confiante, visto que "a preparação está
a correr muito bem e farei de tudo para
vencer a prova".
Bruno irá competir contra atletas do
SL Benfica, Sporting CP, entre outros.

Não tendo as mesmas condições de treino que os adversários e como atleta de
Gondomar e embaixador da CED, "gostava muito que a Câmara de Gondomar
apostasse mais no atletismo", aponta
Bruno Silva. ■
Foto PSF

Beatriz Pereira, atleta do escalão infantil do clube Luz e
Vida Gondomarense, bateu o
recorde regional de Fernanda
Ribeiro, na distância de 1000
metros. Aconteceu no dia 29
de maio, em Vagos, Aveiro.

Desporto

Bruno Silva ataca título nacional
Bruno Silva, atleta sub-23 do Luz e Vida
Gondomarense, encontra-se em grande
forma e vai, no dia 2 de julho, lutar pelo
Campeonato Nacional de Esperanças na
distância de 800 metros. É um dos grandes
PUB
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ESCOLA SECUNDÁRIA S. PEDRO DA COVA
VEM ESTUDAR CONNOSCO!
DESENHO GRÁFICO

ARTES VISUAIS

AUXILIAR DE SAÚDE

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
LÍNGUAS
E HUMANIDADES

GESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
APOIO À GESTÃO DESPORTIVA
CEF TIPO 3

Escola Secundária
S. Pedro Da Cova

www.esspc.pt

No dia 14 de junho, o Pavilhão Multiusos de Gondomar
recebeu o duelo entre Portugal e Alemanha. O penúltimo
jogo do Grupo 5 de qualificação para o Europeu de Andebol não terminou da melhor
forma para as cores lusitanas.
Mesmo estando a ganhar ao intervalo (1615), a seleção nacional de andebol não
conseguiu aguentar a vantagem no segundo tempo e perdeu o encontro por 26-29
frente à já apurada seleção alemã. Ainda
assim, destaque para o ponta-direita Pedro
Portela, com cinco golos marcados, e para
Gilberto Duarte, onde a inteligência impera, quer a atacar como a defender.
A formação germânica é campeã da Europa em título e Portugal fez uma exibição
de gala, onde as individualidades de uma
realidade diferente ditaram a curta diferença no marcador. O público gondomarense
ficou orgulhoso da prestação lusitana, mes-

mo depois da derrota. Os atletas souberam
também retribuir o apoio.
Portugal tinha, por isso, no sábado, a decisão final. Em Koper, no derradeiro encontro da fase de qualificação, a formação
lusitana tinha que vencer a Eslovénia para
assegurar a presença no Campeonato da
Europa de Andebol, durante o próximo
ano, na Croácia.
Todavia, o desfecho não foi feliz. Portugal
perdeu por 28-18. No sexto e último jogo
do Grupo 5, disputado na Arena Bonifika,
a seleção das quinas já perdia por 12-9 ao
intervalo, antes do marcador se avolumar
para os locais. ■
Foto DR

7º . 8º . 9º ANOS

Portugal fora
do Europeu de Andebol
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Meia Maratona D’Ouro Run:
3000 correm na marginal de Gondomar
Faltam três dias para a 4ª edição da Meia
Maratona D’Ouro Run Gondomar. Estão
confirmadas 2700 inscrições, contudo,
segundo a organização, o número poderá
chegar bem perto dos 3000 participantes.
“Estamos a atingir as nossas expectativas
para esta 4ª edição com um crescimento
sustentável, sendo que já aumentamos,
face à edição anterior, o número de inscritos na meia maratona”, afirma Carlos
Ferreira, organizador da prova.
A afluência e as previsões meteorológiFoto DR

> A prova foi apresentada em Gramido

Foto Arquivo Vivacidade

Cerca de 3000 participantes
vão correr ou caminhar ao
longo da marginal de Gondomar, no dia 25 de junho, no
regresso da Meia Maratona
D’Ouro Run. A prova foi apresentada no dia 20 de junho,
em Gramido.

Desporto

cas para o dia da prova (25 de junho)
levou também a organização a reforçar
os chuveiros ao longo do percurso e os
postos de hidratação.
No lançamento da 4ª edição, Marco
Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, reforçou a aposta
da autarquia no evento desportivo sublinhando “as potencialidades da prova”
que volta a ter Rosa Mota, ex-atleta
campeã olímpica e mundial, como “madrinha”.
A Meia Maratona D’Ouro Run Gondomar conta com as categorias de
meia maratona (21km), mini maratona (10km) e caminhada. A partida está
prevista para as 10h.
Refira-se ainda que a 4ª edição da D’Ouro Run contará, pela primeira vez, com
um percurso homologado pelos organismos do atletismo nacional e internacional. ■

Trânsito condicionado
a partir das 7h30
No dia da prova, o trânsito ficará condicionado aos residentes na EN 108 a
partir das 7h30. Às 8h30 será interdita
a passagem na EN 108.

Levantamento de kits de
prova no Centro Comercial Parque Nascente
O levantamento dos kits da Meia Maratona D’Ouro Run Gondomar irá decorrer no dia 24 de junho, no Centro
Comercial Parque Nascente.

Paulo VI repete título nacional
no Desporto Escolar

No final do mês de maio, a Ginástica
Acrobática do Colégio Paulo VI participou na fase final nacional do Desporto
Escolar, sendo representado por quatro
formações: trio feminino, trio masculino,
par feminino e par masculino. A participação resultou em dois títulos nacionais
(trio feminino e trio masculino), além de
um 2.º (par feminino) e 3.º (par masculi-

no) lugares.
“No ano passado obtivemos um título nacional (par feminino), que foi uma surpresa. Este ano já fomos convictos que iríamos
trazer algumas conquistas da fase final. Estes resultados resultam de um grande empenho dos atletas e de uma grande aposta
na orientação técnica dos treinos”, explica
Pedro Santos, treinador da equipa.
As vitórias, explica Catarina Neves, treinadora adjunta, deveram-se sobretudo “às
horas de treino que o clube dispõe”. Para
a ex-atleta federada, o grupo demonstrou
“grande empenho, sempre pautado pela
humildade”. “Com o trabalho que desenvolveram, conseguiram atingir estes resultados”, afirma Catarina Neves.
Para o trio feminino, composto por Sofia
Silva (volante), Ana Silva (base) e Márcia
Mendes (base), a conquista é motivo de orgulho. “Fazemos trio há quatro anos e nun-

ca tínhamos conseguido passar à fase
nacional. Este ano conseguimos e fomos
campeãs nacionais, logo no último ano
em que estamos juntas. Acabamos em
grande”, apontam as campeãs nacionais.

No trio masculino, João Martins (base)
foi o porta-voz dos campeões nacionais.
Ao Vivacidade, o atleta considerou o título “uma recompensa pelo esforço e dedicação de uma época desportiva”. ■

Foto PSF

A equipa de Ginástica Acrobática do Colégio Paulo VI
voltou a sagrar-se campeã
nacional nas competições de
Desporto Escolar, desta vez
nas especialidades trio feminino e trio masculino.
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PASSATEMPO
LUÍS FONSI
O JORNAL VIVACIDADE OFERECE DOZE BILHETES PARA O
CONCERTO DE LUÍS FONSI, ÀS PRIMEIRAS DOZE PESSOAS
QUE FAÇAM “LIKE” NA PÁGINA DE FACEBOOK DO VIVACIDADE
E QUE RESPONDAM CORRETAMENTE À QUESTÃO:

EM QUE DÉCADA TEVE INICIO A CARREIRA MUSICAL DE LUÍS FONSI?
DEVERÁ SER ENVIADO
UM E-MAIL PARA
GERAL@VIVACIDADE.ORG, COM OS SEGUINTES DADOS:

:: NOME

NÃO SE ESQUEÇA
DE FAZER “LIKE” EM:

:: N.º CC/BI
:: CONTACTO TELEFÓNICO

FACEBOOK.COM/
VIVACIDADEGONDOMAR
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Agora com fabrico próprio e mediador de Jogos Santa Casa

CASA 1
Morada: Rua Padre Joaquim das Neves nr 991 CP 4435-766 Baguim do Monte Rio Tinto
Telf.: 224 040 080 Telm.: 966 365 648 | E-mail: geral.divinogosto@gmail.com | Facebook: divinogostocroissanteira
CASA 2
Morada: Rua Padre Joaquim das Neves nr 943 CP 4435-766 Baguim do Monte Rio Tinto
Telf.: 220 183 019 Telm.: 966 365 648 | E-mail: geral.divinogosto@gmail.com | Facebook: divinogostocroissanteira
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Cristiano Ronaldo:
um legado de ouro para a eternidade
Cristiano Ronaldo é o menino
querido da Madeira e apesar
do orgulho nas suas origens,
teve que crescer - na vida e no
futebol - a muitos quilómetros
de distância da família, mas
sempre perto da "redondinha", a sua fiel companheira.
Nunca ousou virar as costas
ao maior sonho, aquele que
esteve sempre ligado a uma
quantidade enorme de sacrifícios. Um processo que fez de
Ronaldo a máquina competitiva e impiedosa que é hoje.

> Cristiano Ronaldo conquistou a sua 3ª Champions pelo Real Madrid

Desporto

> Ronaldo tem 74 golos por Portugal

Texto: Tiago Santos Nogueira

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é um
fenómeno do desporto mundial. Com o
leão ao peito e em terras de sua majestade, o
astro português era um verdadeiro desequilibrador e assinou exibições inesquecíveis.
Marcou uma geração e não foi à toa que
Alex Ferguson lhe deu o mítico número 7
logo à chegada a Manchester. Ver Ronaldo
a jogar valia, por si só, o bilhete da partida.
Old Trafford parava no tempo quando Cristiano tinha a bola. Grande parte das vezes
encostado à linha, partia para cima dos seus
adversários sem qualquer pudor e fazia a diferença. Fazia mesmo.

"Ronaldo foi o melhor jogador com
quem joguei durante a minha carreira no United. As pessoas esquecem-se que ele teve um início difícil,
mas ele fez, e ainda faz, tudo para
ser o melhor. Ele é um jogador inacreditável. O melhor com quem já
joguei", Ryan Giggs.

> Ronaldo marcou 13 golos de livre pelo United

"Tem qualquer coisa que o converte
num líder nato para os outros jogadores. Se tivesse coincidido com
Cristiano, ele seria a grande estrela,
porque faz golos. E isso é o mais importante no futebol: defender e marcar golos", Zinedine Zidane.
Porque um dos melhores futebolistas da história tem que fazer a diferença, quer seja no
último passe, no tão ambicionado golo ou
até mesmo em 90 minutos de equilíbrio tático e emocional no processo defensivo.
O futebol, tal como a própria vida, é um processo em constante alteração. Vai sofrendo
variadíssimas mudanças e, por vezes, a capacidade de adaptação é a chave do sucesso

"O melhor jogador do mundo, em
qualquer circunstância, é sempre
um peso na seleção. Já sabem o que
penso do Cristiano. Ele é, inquestionavelmente, o melhor jogador do
mundo. Toda a gente vai falar dele
daqui a 50 anos", Fernando Santos.
permanente. Ronaldo desde cedo percebeu
isso, pois chegou a Madrid e transformouse. Catapultou o seu currículo para outra
dimensão e mudou a sua forma de jogar.
Cristiano é, de há uns anos para cá, um
avançado. Quase um ponta-de-lança. Abandonou claramente a posição de extremo e as
premissas que a envolvem para se tornar no
melhor finalizador da história do futebol. É
um verdadeiro matador, completo, onde o
seu pé esquerdo foi treinado até à exaustão,
o pé direito envolve puro talento e a cabeça, mais do que implacável, é o segredo de
Cristiano. A confiança do internacional
português é desumana, ele acredita sempre
que vai marcar, que vai decidir. Quem tem

um jogador assim está, de forma automática, mais perto da glória. Não é, portugueses?
Impossível esquecer a nossa brilhante conquista no último Europeu, quando a borboleta resolveu navegar nas lágrimas de Ronaldo, imortalizando aquela final de Paris.
"Não tenham medo de ser os melhores do
mundo", quem o disse foi Marcelo Rebelo
de Sousa, embora quem não tenha seja Cristiano Ronaldo. Nem nunca teve. Bem pelo
contrário. Sempre quis demonstrar que o
pequeno país da Península Ibérica tinha o
melhor futebolista do planeta. O capitão lusitano nunca exibiu falsas modéstias. Escolheu vencer e quebrou as regras da sensatez.
Rui Veloso canta que nunca devemos voltar
ao lugar onde já fomos felizes, mas Cristiano volta sempre. Quando o português está
numa má fase e as críticas se começam a
multiplicar, ele volta a somar, volta sempre
a marcar. E logo no seu lugar mais feliz. No
maior palco do futebol europeu, a Liga dos
Campeões. Que o digam Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus. 10 golos
marcados nos últimos 5 jogos desta edição
da Champions é algo avassalador e inquestionável. Ronaldo é único.

"Ronaldo é o exemplo de um jogador
que fez tudo por ele. Seria fácil para
mim dizer que eu é que fiz com que
Ronaldo fosse o jogador que é hoje.
Muitos treinadores podem dizer
que fizeram este ou aquele jogador,
mas Ronaldo fez-se a si mesmo. Nós
apenas lhe demos as ferramentas e
a estrutura necessárias para que ele
se destacasse. O seu envolvimento
no treino é fantástico. É um jogador
fabuloso, simplesmente o melhor",
Alex Ferguson.

> Cristiano estreou-se pelo Sporting frente ao Inter

Cristiano Ronaldo
• 12 títulos nacionais: 3 Ligas Inglesas, 1 Taça de Inglaterra, 2 Taças da Liga Inglesa, 1 Supertaça
de Inglaterra, 2 Ligas Espanholas,
2 Taças do Rei, 1 Supertaça de Espanha
• 10 títulos internacionais: 4 Ligas
dos Campeões, 3 Campeonatos
do Mundo de Clubes, 1 Supertaça
Europeia, 1 Campeonato da Europa, 1 Torneio de Toulon
• 4 Bolas de Ouro
• 4 Botas de Ouro
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Maior evento gratuito de desenvolvimento
pessoal e profissional do país ocorre dia 27
de junho em Gondomar

O Dia do Cliente 2017 irá realizar a 6ª edição, no dia 27 de junho, entre as 9h e as
18h30. Esta iniciativa inteiramente gratuita, consiste num dia de atrações, palestras,

convidados especiais, convívios e nove
horas de networking.
Para que tudo ganhe forma, o programa
integra alguns dos maiores motivadores
nacionais e internacionais nas áreas de
liderança, gestão, inteligência emocional,
linguagem corporal, marketing relacional
e neuromarketing, como João Catalão,
Nuno Fontes, Paulo Moreira, Alexandre
Monteiro, Jamil Albuquerque e Fernando
Rodrigues.
Pela primeira vez, são dados a escolher os
temas mais relevantes para os participantes, no formulário de inscrição, pelo que
os quatro mais votados serão abordados
na primeira parte do evento. No decorrer
do evento, o diretor-geral da Samsys, Samuel Soares, irá entrevistar cinco CEO’s
de conceituadas empresas nacionais.
A tendência de crescimento deste evento
tem sido notória. No ano passado, o Dia
do Cliente Samsys esgotou a capacidade
da Exponor e, por isso, este ano a mudan-

ça de local foi uma necessidade primordial.
A entidade responsável pela criação do
conceito e pela organização do evento é a
Samsys – uma consultora especializada no
setor das tecnologias de informação e comunicação –, que criou uma academia com
o mesmo nome: a Academia Samsys. Esta
estrutura pretende, essencialmente, ajudar as empresas portuguesas a crescer em
matérias que vão para além das soluções
tecnológicas, de gestão, de marketing e de
comunicação, assumindo uma clara aposta
na vertente humana e social dos negócios.
Assim, através desta Academia, ao longo
do ano são organizados eventos no distrito do Porto e também de Lisboa, que permitem fazer um tributo aos seus próprios
clientes e que, em simultâneo, estimulem o
networking e a partilha de conhecimento,
designadamente o Dia do Cliente, tertúlias,
workshops e formações.
Ao longo do Dia do Cliente estão assegurados gratuitamente os coffee breaks. Para

quem pretender almoçar no local, a organização assegura a presença de várias
marcas que irão proporcionar diversas
soluções, que vão desde as mais convencionais, passando também pelas opções
vegetarianas.
A participação nesta iniciativa não requer
qualquer pagamento, sendo totalmente
gratuita, embora a sua inscrição seja obrigatória no website oficial: www.samsys.pt.
Nota: Para obter informação adicional
sobre o evento, consultar a página:
http://www.samsys.pt/noticias/dia-docliente-2017/
Foto DR

O Multiusos vai receber, no
dia 27 de junho, entre as 9h
e as 18h30, o Dia do Cliente
Samsys, a 6ª edição desta iniciativa, que visa levar a debate temas como motivação, liderança, linguagem corporal,
neuromarketing, entre outros,
durante um dia inteiro. O
evento irá atrair ao norte do
país 1500 empresários e juntará 800 empresas.

EPG destaca-se
Águas de Gondomar
na 2ª edição
reabilitou coletor
da ExpoGondomar
de saneamento
Escola Profissional de Goncom tecnologia inovadora Adomar
voltou a estar presente
A empresa Águas de Gondomar reabilitou o coletor de
saneamento suspenso sob o
tabuleiro do viaduto de Santa
Helena.

Foto DR

no maior evento empresarial
do concelho de Gondomar, dedicado ao tema “Empregabilidade e Inovação”.

Na cerimónia de inauguração visitaram o
nosso stand ilustres personalidades, entre
eles, o presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, Marco Martins, os presidentes
de Juntas e de Uniões de Freguesias do concelho e o secretário de Estado adjunto do
Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, com
cocktails refrescantes da autoria dos alunos
de Hotelaria. Os convidados puderam, ainda, degustar bombons de framboesa e gelado de limão com vodka preta, desenvolvidos pelos finalistas do curso profissional de
Técnico de Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar, no âmbito das suas
provas de aptidão profissional.
Num stand decorado a preceito com as cores da escola, foram muitas as atividades
proporcionadas aos visitantes, como observação ao microscópio e interação com
robôs programados eletronicamente; participação em jogos interativos; no jogo de

Foto DR

Fora de serviço desde 2013, resultado de
uma inspeção vídeo ao seu interior ter detetado a existência de roturas, a infraestrutura em ferro fundido dúctil e com cerca de
74m de extensão tinha, como solução provisória, uma tubagem em PRV (PVC corrugado) sobre o viaduto de Santa Helena
(passagem superior à A43).
A reabilitação do coletor original, por recurso a um processo inovador, sem abertura de valas e com impacto reduzido ao nível
da população, ficou concluída no final do
ano passado.
Para a realização da intervenção, foram
necessários no local diversas viaturas, materiais e equipamentos, ao longo de uma
vasta área de trabalho, mas sem causar impacto na normal circulação de viaturas na
Rua de Santa Helena e na A43.

A manobra resultou num revestimento
uniforme com a superfície revestida em
feltro de poliéster reforçado com fibra de
vidro impregnada em resina epoxy, que
lhe conferiu um acabamento com muito
baixo coeficiente de rugosidade, melhorando assim o escoamento.
A intervenção teve uma duração total de
10 horas e, no final, foi realizada uma última inspeção vídeo para certificação da
boa execução do trabalho. Confirmado
o sucesso deste procedimento, a Águas
de Gondomar conclui que este método
“constitui uma excelente alternativa para
a reabilitação de tubagens”. ■

cultura geral “Roda do Génio” e no jogo
do galo com emojis em versão gigante.
O stand da EPG dispunha, também, de
um espaço lounge, onde os visitantes podiam divertir-se e ainda participar no passatempo “Sou um Génio”, habilitando-se a
ganhar um convite duplo para um festival
de verão, bastando para isso tirar uma fotografia na moldura do stand da escola.
Os alunos da EPG foram também responsáveis pela dinamização de diversas
atividades no recinto da ExpoGondomar,
animando os visitantes com dança contemporânea, pelo grupo de dança da EPG
e com ginástica acrobática, no âmbito da
disciplina de Educação Física.
Em suma, foram quatro dias intensos e
de muito trabalho e animação em que se
comprovou mais uma vez o slogan da Escola Profissional de Gondomar: Uma Escola, Uma Família, o Teu Futuro. ■
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Eleven Club: um ano de casa cheia
Após comemorar o 1.º aniversário desde a abertura de portas
a 13 de maio de 2016, o Eleven
Club é hoje um espaço de referência na noite de Gondomar.
Ao Vivacidade, Jorge Silva, Hélio Gandra e Sandra Gandra,
proprietários do estabelecimento, apontam objetivos para 2017.
O Eleven Club, bar situado na Rampa Combatentes da Grande Guerra, em São Cosme, é
o novo espaço de referência da noite de Gondomar. O estabelecimento foi reaberto no dia
13 de maio de 2016 com um ambiente renovado, agradável e simpático, tendo já conquistado uma clientela fixa que semana após semana
visita aquele espaço.
A comemoração do 1.º aniversário realizou-se
no dia 20 de maio, uma semana após a data
oficial, “porque estavam a decorrer vários
eventos em simultâneo”, explica Jorge Silva,
proprietário do espaço.
Conhecido por “Joka”, o empresário procura
proporcionar aos clientes da casa “um ambiente agradável, convidativo e com boa música, comida e bebida a preços apelativos para a
realidade gondomarense”, afirma.
“Decidi abrir este espaço contra tudo e todos.
Aos poucos conseguimos mudar o ambiente
que estava associado a esta casa e hoje em
dia estamos sempre a crescer. Foi muito importante saber educar os clientes e criar um
espaço onde se possa estar”, conta “Joka”.
No Eleven Club as festas temáticas são já
uma tradição, sendo certo que ao primeiro sábado de cada mês existe uma festa
fixa com música dos anos 70, 80 e 90.
As festas de kizomba e música latina
brasileira também não passam despercebidas e o ideal será seguir todas as
novidades do Eleven Club na página

oficial do Facebook, onde semanalmente são
publicadas as novidades do bar.
Ao Vivacidade, “Joka” caracteriza o Eleven
como “um bar de final de noite”, mas recorda
também o Urbano Bar, espaço que detém na
Rua Dom António Ferreira Gomes, em Rio
Tinto.
Aproveito para agradecer aos meus patrocinadores, Euriseguros, na pessoa de Vítor Silva, à
Ibertec, na pessoa de João Freire e à Garagem
da Cavada Nova, na pessoa de Joaquim Silva. ■
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Escola Secundária de S. Pedro da Cova – uma e
simo leque de oportunidades que a Europa nos oferece
em termos de Educação, Formação, Desporto e Voluntariado e dos projetos em que a Escola está e continuará
a estar envolvida no âmbito Erasmus+;
- Instalação artística de t-shirts vindas de dezenas de
cidades europeias e exposição alusiva ao tema.

Em maio de 2016 foi aprovada a candidatura da Escola ao Projeto Erasmus+ KA1, o Programa da União
Europeia que oferece oportunidades aos professores e
técnicos para que, enquadrados pelas instituições subvencionadas, possam melhorar as suas competências,
ganhar consciência cultural e apoiar a modernização
dos sistemas de educação, frequentando cursos estruturados no estrangeiro.
As atividades de mobilidade devem ser baseadas em
projetos orientados pelas organizações (Escolas), uma
abordagem que pretende tornar os projetos mais estratégicos, aumentando o seu impacto e visando a afirmação da instituição participante no contexto internacional da educação e formação.
Diagnosticadas as necessidades sentidas pela nossa
Escola, apostamos no desenvolvimento profissional e
formação de pessoal em 3 setores da educação, formação e juventude: Gestão e administração escolar, currículo; Novas técnicas de ensino e pedagogia das línguas
estrangeiras; Gestão comportamental e Necessidades
Educativas Especiais. Transversalmente, pretendeu verse fomentada a dimensão europeia (integração e promoção do espírito europeu e universalista).
Foram, assim, sete os professores e uma educadora social os responsáveis por se deslocarem ao estrangeiro,
onde frequentaram os cursos “School Management”
(Joensuu, Finlândia), “Current Issues in Education:
early school leaving” (Praga, República Checa), “English and Methodology in England: a 21st century
approach for English teachers” (Leeds, Reino Unido) e
“Perfectionnement en Langue, Communication et Civilisation pour Enseignants” (Vichy, França).

• Publicação, no “Dito & Feito”, jornal da escola, de diversos artigos relacionados com o projeto em curso e
edição de um suplemento em Inglês – “Said & Done” - ,
o corolário da disseminação na língua de trabalho.
• Promoção e dinamização de um ciclo de tertúlias/ sessões de divulgação de escritores de cada um dos países
visitados aquando da formação Erasmus+, visando a
articulação entre a cultura nacional e a cultura europeia. A atividade, “Interdiálogos – 5 países, 5 autores”,
contou portanto com quatro sessões – “Jane Eyre”, de
Charlotte Brontë, “O silêncio do mar”, de Vercors, “A
Metamorfose”, de Franz Kafka, e “ Kalevala”, a obra mais
emblemática do escritor finlandês Elias Lönnrot, dinamizadas, respetivamente, pelos participantes que foram
em mobilidade ao Reino Unido, a França, à República
Checa e à Finlândia. As sessões foram abertas a públicos diversos (ensino básico, ensino secundário, ensino
profissionalizante e vocacional, professores), como for-

E a rede de contactos internacionais estabelecida foi
ainda mais longe. Entre 31 de março e 7 de abril, os terceiros anos dos cursos profissionais foram a Valência, a
terceira maior cidade espanhola, apresentar os seus trabalhos finais. Esta oportunidade surgiu dos contactos
estabelecidos entre os professores de S. Pedro da Cova e
os diretores das escolas de Valência, que frequentaram
o curso estruturado na Finlândia. Um convite espontâneo e acolhedor para mais um intercâmbio internacional, uma nova oportunidade para implementar a
consciência europeia, a multiculturalidade e o plurilinguismo.
Com vista ao desenvolvimento estratégico e ao impacto
pretendidos, bem como à afirmação da Escola no con-

ma de disseminar o projeto, obtendo maior impacto.
• Celebração do Dia da Europa (9 de maio):
- palestra “Que Europa?”, dinamizada por docente de
Geografia, adotando uma perspetiva histórica, política
e económica. Através dos factos mais relevantes da vida
desta “entidade supranacional”, foram salientados os valores da união, da paz, da solidariedade e da compreensão entre os povos;
- apresentação, por participante Erasmus+, do vastís-

TESTEMUNHOS ALUNOS
Realizadas entre julho e agosto de 2016, a partilha diária das experiências de aprendizagem efetuadas foi feita através do blogue criado para o efeito, onde foram
divulgados o trabalho desenvolvido, o enriquecimento
cultural, social e histórico dos participantes e também
materiais diversos, úteis para os docentes dos vários
Grupos Disciplinares. Durante o período de mobilidades, foram diversos os contactos e parcerias estabelecidos com docentes de outras nacionalidades, pelo que
alguns participantes criaram grupos de Facebook onde
mantêm a discussão e a partilha de aprendizagens.
Posteriormente, na sequência de parceria estabelecida
em Leeds, Reino Unido, entre a docente de Inglês, Celeste Ramos, e uma escola italiana de Piacenza, nasceu
o projeto eTwinning “I’m ok, You’re ok, together we
are better. Thank you Europe”. Graças a este projeto foi
possível o intercâmbio internacional que para sempre
ficará na memória dos alunos envolvidos e na memória coletiva da Escola: entre 7 e 10 de fevereiro a nossa
instituição acolheu calorosamente as professoras e os
alunos italianos (que ficaram hospedados nas famílias
portuguesas), proporcionando-lhes diversas atividades:
aulas conjuntas (em inglês), visitas culturais à região e à
cidade do Porto; entre 17 e 23 de abril foi a nossa vez de
irmos a Itália, aproveitando, até chegar a Piacenza, para
conhecer Veneza e Milão. Sendo o Inglês a língua de comunicação entre todos, o contacto e a imersão na cultura de outro país favoreceu a competência plurilingue
– fundamental para o mundo académico e profissional
-, mas igualmente a competência cultural e a dimensão
da identidade europeia.

texto nacional e internacional e à sua modernização,
durante todo o ano letivo, imbuídos de um verdadeiro
espírito europeísta e de equipa, os oito docentes que realizaram formação no estrangeiro nunca pararam e, em
colaboração com a Biblioteca Escolar e vários Grupos
Disciplinares, desenvolveram diversas atividades extracurriculares e extraletivas transdisciplinares que puseram a escola “a mexer” e que têm mobilizado a instituição e incentivado à participação de outros professores
em Erasmus+:
• Celebração do Dia Europeu das Línguas (26 de setembro), onde os participantes Erasmus+ procuraram chamar a atenção dos alunos para a necessidade de aprender línguas e desenvolver uma competência plurilingue
e intercultural. Realização de exposição (disponibilizando materiais autênticos para manuseamento e consulta)
sobre as quatro mobilidades realizadas;

A Itália foi o primeiro país onde pude experimentar, graças ao
projeto eTwinning, o sentimento de mergulhar numa cultura e
estilo de vida diferentes.
Quando vemos Veneza ou Milão nas fotos ou na TV, pensamos
no quão bonitas essas cidades parecem ser, mas, estando lá,
invade-nos um sentimento completamente diferente, ficamos
fascinados e emocionados com tudo ao nosso redor. É algo que
todos deviam ter a hipótese de experimentar!
Esta viagem foi com certeza uma vantagem para mim e para
todos em termos de aprendizagem e socialização.
Eu realmente amei a Itália, e tenho certeza que quero lá voltar
num futuro próximo!
Renata Santos, 12º C

A minha experiência em Piacenza foi, diria eu, muito interessante. Fiquei na casa de uma aluna, que estava a cerca de 20 minutos a pé da escola. Para meu espanto, a caminhada foi muito
agradável e permitiu-me realmente “ respirar” a cidade, sentir
o seu pulsar. Consegui ver a incrível arquitetura gótica e, como
não podia deixar de ser, várias pizzarias (o cheiro de pizza no ar
era o céu de todas as manhãs!).
Também tive que experimentar a cultura deste país através da
gastronomia, é claro, e descobri que comem muito e bem, fazendo parte do ritual um prato de prosciutto, queijo e pão antes
de cada jantar!
Ana Gandra, 12º B

Pressente-se, sente-se quase fisicamente, que se trata
apenas do início: a Escola (alunos, professores, técnicos, Pais e Encarregados de Educação) “acordaram”
para um mundo de possibilidades, tornou-se-lhes tangível o que é ser europeu, têm vindo a consciencializarse da importância dos valores que a Europa representa
e defende, da importância de estar abertos ao mundo,
de “agarrar com unhas e dentes” as oportunidades de
crescer enquanto profissional, ser humano e cidadão…

TESTEMUNHOS
PROFESSORES
A nossa participação no curso "English and Methodology - a
21st Century Approach for English Teachers”, que decorreu
em Leeds no âmbito do Programa Erasmus+, permitiu-nos
um desenvolvimento das competências, tanto linguísticas
como metodológicas, a usar em sala de aula. Para além disso,
a troca de experiências e o convívio com outros professores
de diversos países europeus permitiu-nos um aprofundamento do espírito europeu. Foi uma experiência a repetir!
Fátima Fernandes e Celeste Ramos

A nossa participação, graças ao Programa Erasmus+, no
curso estruturado “School Management”, em Joensuu, Finlândia, revelou-se uma experiência formativa – para ambos
a primeira de âmbito internacional - bastante interessante a
nível profissional e pessoal.
A nível profissional permitiu a melhoria do desempenho
enquanto participantes em processos de gestão escolar em
diversas áreas: gestão de recursos humanos, gestão pedagógica e de desenvolvimento de projetos escolares, o estabelecimento de redes de partilha e de parcerias entre a nossa escola
e escolas de diferentes países da UE.
Por outro lado, o contacto com pessoas com diferentes perspetivas sobre o mundo atual e o conhecimento de realidades
sociais e culturais europeias diversas proporcionou-nos um
elevado enriquecimento a nível pessoal.
Uma experiência marcante e a repetir!
Carlos Piedade e Ana Rangel

Tivemos o privilégio de fazer um Curso de aprofundamento
em Língua e Civilização Francesas, durante duas semanas no
CAVILAM Alliance Française, em Vichy.
Foram duas semanas de imersão na Língua Francesa - meio
de comunicação entre todos os europeus de várias nacionalidades e de outros continentes - e na cultura e civilização
francesas atuais.
Foi uma oportunidade única de conhecer novas pessoas,
novas realidades, novas práticas, e de aprofundar o conhecimento de outra civilização.
Esperamos repetir a experiência, que não foi a primeira. No
entanto, de cada vez que participamos é uma nova emoção!...
Teresa Gandra e Paula Coelho

No âmbito do Programa Erasmus +, participamos no curso “Current Issues in Education -Early School Leaving”, em
Praga, República Checa. Esta nossa primeira experiência no
programa europeu foi extremamente enriquecedora e permitiu-nos o contacto com pessoas de diferentes países e a
partilha de diversas práticas educativas a aplicar no quotidiano da comunidade educativa.
Através desta formação foi também possível melhorar os
nossos conhecimentos sobre formas de prevenir o abandono escolar e como trabalhar com crianças com necessidades
especiais e/ou em risco de exclusão.
Que experiência fantástica!
Cristina Paiva e Susana Penha
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escola europeísta e universalista
O eTwinning é uma Ação do Programa Erasmus+
da União Europeia que tem como objetivo principal
criar redes de trabalho colaborativo entre as escolas
europeias, através do desenvolvimento de projetos
comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC).
A ação eTwinning foi criada para dar às escolas a
oportunidade de aprenderem umas com as outras, de
partilhar pontos de vista e de fazer amigos. Pretende-se promover a consciência do modelo europeu de
sociedade multilingue e multicultural.
Pode definir-se como uma associação a longo prazo
de no mínimo duas escolas de dois países europeus,
que utiliza as TIC para desenvolver em conjunto uma
atividade pedagógica relevante. Pode acontecer a vários níveis: um intercâmbio entre dois professores individualmente, entre duas equipas de professores ou
de áreas departamentais, dois bibliotecários ou dois
coordenadores. A visão eTwinning prevê associações
educativas em que os diferentes atores educativos
(professores, órgãos diretivos e alunos) se comprometem numa atividade a múltiplos níveis. O objetivo
é que as escolas geminadas interajam por um longo
período de tempo. Poder-se-á chegar a trabalhar
uma gama ampla de disciplinas e temas do currículo. É, portanto, um trabalho que implica um forte
compromisso das e entre as partes envolvidas, privilegiando a dimensão multilingue e multicultural, no
âmbito de todas as áreas curriculares.
O projeto não deve estar centrado nos aspetos tecnológicos mas o uso das TIC no contexto desta ação
deve ser entendido como uma ferramenta facilitadora da comunicação e da construção de produtos. No
entanto, o uso das TIC pode e deve dar o seu contributo para uma mudança na organização e nos métodos pedagógicos.
Na sequência de um curso Erasmus+ KA1 em Leeds,
Grã-Bretanha estabeleceu-se uma parceria eTwinning entre a Escola Secundária S. Pedro da Cova e
o Istituto di Istruzione Superiore G. D. Romagnosi,
parceria essa da responsabilidade da docente Maria
Celeste Ramos, Inglês e Cristina Rebecchi, TIC.
O projeto com o nome:
I’m ok. You are ok. Together we are better. Thank you
Europe.
tem que ver com estar bem connosco e com as outras
pessoas.
Para isso foram definidas uma série de etapas a seguir em diferentes tempos e que se prolongou pelo
ano letivo.
Espera-se que os alunos:
• se aceitem uns aos outros;
• melhorem as relações com colegas e adultos, para
melhor estarem em todas as áreas da sociedade; perceberem que as preocupações dos adolescentes são
semelhantes em todos os lugares nacionais ou internacionais;
• eliminem quaisquer perceções negativas sobre si
mesmo;
• eliminem quaisquer perceções negativas para com
outros povos;
• aprendam a usar o inglês em situações reais de comunicação;
• aprendam a usar as TIC eficaz e correntemente;
• aumentem a criatividade através da implementação
do projeto.
As duas coordenadoras seguiram cada fase do projeto, nas horas escolares e extracurriculares e envolve-

ram os alunos em todas as fases do mesmo, lembrando-lhes as diferentes tarefas e tempos definidos para
os completar.

Pretendia-se integrar o projeto no currículo e, uma
vez que as coordenadoras lecionavam Inglês e TIC
tal não foi um problema, já que se pretendia que os
alunos de ambos os países se tornassem mais proficientes nessas duas vertentes.
Algumas das aulas de Inglês foram usadas para executar e aprofundar o trabalho que deveria ser feito,
mostrando aos alunos a importância de serem proficientes no idioma e incentivando-os a ultrapassarem
os seus limites, comprometendo-os no que tinha de
ser feito e que ia sendo desvendado na plataforma.
Algumas das aulas de TIC foram usadas para o mesmo fim e para ensinar a utilização das diversas ferramentas.
As turmas Portuguesas que participaram no projeto
eram médias em língua inglesa, mas pouco abertas
para o mundo e era importante alargar os seus horizontes e mostrar-lhes diferentes aspetos de colaboração e partilha.
Já no caso das turmas Italianas a sua prestação a nível
de língua inglesa não era muito boa mas durante o
tempo do projeto foram melhorando esse aspeto e
ganhando hábitos de comunicação e de autonomia.
A tecnologia foi parte integrante de cada etapa, como
pode ser visto a partir das várias atividades produzidas e carregadas no twinspace que passaram por
vídeos, powerpoints, músicas, textos, logos, jogos…
Foi fundamental para todos, quer no uso de diversas ferramentas quer para estar sempre conectado e,
portanto, poder cooperar e comunicar melhor.
A coordenadora Italiana, professora de TIC, ajudou
muito em pequenos detalhes que às vezes se tornaram obstáculos, pois os alunos que são, na maioria
dos casos, proficientes em usar a tecnologia e parecem poder facilmente usar todas as ferramentas
à disposição para comunicar e conversar com seus
colegas da Itália, usam quase sempre as mesmas ferramentas e tiveram, desta feita, que abrir horizontes
e usar outras.
A mais-valia do projeto residiu no facto de se poder
e ter trabalhado em grupos internacionais; de se ter
usado o método de pesquisa experimental (método
de investigação) para encontrar e criar o produto
final de forma autónoma; de se ter implementado
equipas nacionais e internacionais de colaboração
entre pares para superar problemas com a abordagem da língua inglesa, de se ter usado as TIC em
todo o processo, de se ter feito grupos mistos de

italianos e portugueses para apresentarem trabalhos
diversos.
Não podemos esquecer ainda a comunicação via

Skype, correio eletrónico, Whatsup e Messenger e a
visita dos alunos italianos a Portugal, de 7 a 10 de
fevereiro, e dos alunos portugueses a Itália, de 19 a
22 de abril, que foi o ponto mais alto deste projeto e
desta magnífica parceria.
Em Portugal os alunos trabalharam bem e realizaram algumas atividades para angariação de fundos
para poderem viajar até Milão e desfrutarem da presença dos seus amigos italianos… e valeu a pena!
Muito se trabalhou. Muito se comunicou. Muito se
aprendeu. Muito se viveu. Muito se partilhou.
Thanks a lot. Muito Obrigada. Grazie Mille.

WATER: THE BLUE WAY TO A BETTER LIFE
A Escola Secundária S. Pedro da Cova, no âmbito
do programa Erasmus+ KA2, a que concorreu com 4
parceiros europeus: Bulgária – Sófia, Itália – Sicília,
Bélgica – Bruxelas e Grécia- Trikala está envolvida
num projeto de nome WATER: The Blue Way to a
Better Life e pretende:
• Promover a importância dos rios, lagos, mares,
oceanos e zonas húmidas para o desenvolvimento de
comunidades próximas;
• Estudar e comparar a qualidade da água em diferentes cidades parceiras. (Os alunos estudarão as
amostras de rio / lago / ... água extraída durante saídas para o efeito e durante um período alargado de
tempo);
• Estudar os impactos do turismo nos rios e cursos
de água no desenvolvimento da região;
• Divulgar informações sobre como os rios / mar /
cursos de água… são importantes no comércio, indústria e turismo e melhor qualidade de vida;
• Aumentar a conscientização pública sobre as Receitas de Peixe;
• Distribuir informações sobre água (rios, lagos,
oceanos, mar, ...) entre estudantes e comunidades
locais (folhetos, cartazes, folhetos, etc.);
• Identificar e disseminar métodos eficazes de ensino
de Ciência / Química, tais como métodos de apoio às
atividades de pesquisa dos alunos (aprendendo por
descoberta);
• Entrevistar refugiados e imigrantes que usam a
água como canal para chegar a outros países e começar uma nova vida;
• Apropriar-se do facto que muita água é desperdiçada e brevemente estaremos com dificuldades em
aceder ao líquido;
• Desenvolver uma cidadania europeia ativa e consciente;
• Motivar todos os professores e alunos a aumentar o
número de línguas estrangeiras que falam e melhorar suas habilidades de língua estrangeira;
•…
Os alunos das diversas escolas trabalham as temáticas, que se encontram já divididas por fases, nas suas
escolas e aquando das mobilidades (deslocações às
outras escolas) terão de apresentar seus trabalhos e
mostrarão o que foi feito durante esse determinado
período de tempo partilhando informações, ideias e
processos e permitindo que todos aprendam, cresçam e comparem resultados, apropriando-se assim
de diversa informação de outros países e comparando-a com a do seu.
No final do projeto ter-se-á reunido uma coleção de
receitas de peixe de todos os países envolvidos, um
e-book sobre os trabalhos desenvolvidos, um CD/
DVD da música / letras selecionadas e traduzidas,
folhetos para o turismo e sobre a qualidade da água
além de entrevistas a refugiados e imigrantes passados e presentes.
Para além de tudo isto pretende-se que os alunos tomem consciência das diferenças de cultura, tradição,
hábitos e costumes entre os países e que socializem
e convivam dentro da diferença e da cidadania eu-

Empresas & Negócios
ropeia e global.
Uma das primeiras atividades prendeu-se com a feitura do logo para o projeto e na votação online do mesmo. Cada escola concorreu com três logos diferentes
e, no final, o vencedor foi aquele criado por uma aluna da Escola Secundária S. Pedro da Cova.
Já foi realizada a primeira mobilidade a Sofia, Bulgária, entre 24 e 29 de abril, que se revelou uma experiência deveras positiva não só pelo trabalho realizado – análise química das águas (para ensinar como
se faz, uma vez que todas as escolas irão efetuar essa
análise durante os dois anos do projeto), - arte – realização de trabalhos sobre o mote WATER IS LIFE,
- apresentações das diversas escolas e seus arredores
no que concerne aos aspetos geográficos e geológicos,
apresentação de um - glossário de palavras relacionadas com a água nas diversas línguas do projeto –
Inglês, Português, Búlgaro, Italiano, Grego e Francês
mas também pela amizade e cumplicidade que cedo
se estabeleceu entre todos e que permitiu um trabalho
efetivo e eficaz.
A próxima mobilidade será em outubro, em Pozzallo,

Sicília, Itália e já está em pleno a preparação para tal
porque há muito a fazer e pouco tempo, pois há o período de férias no entretanto.
De realçar o entusiasmo dos alunos nas diferentes
tarefas que devem realizar e que passam por vídeos,
pesquisas, escrever textos e/ou poemas, recolher receitas de peixe, análises químicas de diferentes águas,

recolha de provérbios e frases idiomáticas sobre a
água, …e muito mais.
Decerto que aprendem uma multitude de conceitos
e de práticas que lhes serão muito importantes para
a vida.
Este projeto é impactante na escola, pois há sempre
algo a ser feito a nível do programa Erasmus+.
Haverá ainda uma terceira mobilidade com alunos,
em maio 2018, à Grécia, para se finalizar os trabalhos,
e estamos certos que o projeto chegará a bom termo
pois todos os alunos aderem com motivação e gosto
às diferentes atividades e podemos dizer europeias,
que lhes abrem horizontes e lhes mostram outras paragens, gentes, culturas, costumes, hábitos e gastronomia.
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Sol & Dó: 18 anos da Escola Secundária
de São Pedro da Cova
Há sensivelmente um ano,
anunciamos a maioridade da
Escola Secundária de S. Pedro
da Cova e agora entramos em
ciclo de mudança.
Não! Não renascemos das cinzas, mas da luz
que nos define, para um fulgor maior. Este
foi o ano dos voos altos e distantes, das viagens de intercâmbio documentadas nestas
páginas; das “Leituras que Uniram” professores de todas as disciplinas, alunos de todos
os anos e assistentes operacionais de diversas valências; das artes gráficas e performativas; das qualificações nacionais e internacionais; dos alunos mais felizes e preparados
para os desafios de um futuro cada vez mais
internacional e europeu; dos professores e
assistentes operacionais mais motivados; de
um gabinete de apoio ao aluno e à família
(GAAF e SPO) cada vez mais interventivo e
dinâmico; dos pais mais satisfeitos.
Somos uma Escola Solidária qualificada! Que o digam os alunos do 9.º ano de

Fânzeres que nos visitaram no dia 23 de
março! Que o digam os grupos participantes e as famílias que tornaram possível
a alegria e o sucesso da nossa “Dança em
Família”, em 19 de maio. Este ano, sendo
nós uma escola solidária da Fundação
EDP, a equipa do GAAF, em cooperação
com um projeto dos alunos de Biologia
das turmas do 12.º A e B e da professora
Ana Santos, aliou a festa à solidariedade.
Foram centenas os bens alimentares, artigos de higiene, roupa e brinquedos adquiridos que já foram entregues a associações
de solidariedade social locais! Que o diga
Aurora Cunha e Gondomar – Cidade Europeia do Desporto, quando nos escolheram para, no dia 23 de maio, realizarem
a Ação de Sensibilização sobre Ética no
Desporto! Que o diga o Vox Populi que
viu o grupo significativamente aumentado por vozes muito jovens!
Se os resultados dos exames não alinharem com as estatísticas, resta-nos a certeza de termos trabalhado ao nível mais
vivo e exigente das nossas expectativas. O
importante é o percurso, não o fim da li-

nha! No Vox Populi aprendemos as nuances melódicas e o grupo está cá para ficar.
Temos um “Dito & Feito”, um jornal da
escola que não nos deixa mentir, desta
vez, com suplemento integral em língua
inglesa – o “Said & Done”, a prova de que
só pode ser dito o que é feito.
A ti, Teresa, agradecemos a entrega e dedicação que nos fez vibrar ao longo destes
dezoito anos, fazendo-nos querer sempre
mais e melhor, unindo e harmonizando a
família que é esta escola.
Em ti, Ana, depositamos a esperança de

que continues a fomentar esta dinâmica imparável e intrínseca. Não te pedimos o olhar
sereno da cotovia, que nos vai continuar a
acompanhar lado a lado, mas acreditamos que
serás uma líder nata, atenta.
Aos alunos que já ouviram falar de nós ou que
nos conheceram por dentro, não sendo nossos, deixamos um conselho: se já encontraram
uma escola que voe mais alto e em que não sejam meros números de registo interno, não se
inscrevam na Secundária de S. Pedro da Cova!
Se ainda não decidiram, não hesitem, procurem-nos, cresçam e voem connosco! ■
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Entre a esperança e o horror da tragédia
Isabel Santos | PS

1 – Da Esperança
Escrevo este texto na véspera do início de um conjunto
de audições parlamentares sobre o depósito de resíduos
perigosos nas escombreiras das antigas Minas de S. Pedro da Cova.
Já muito se escreveu e debateu, em torno deste tema,
umas vezes com seriedade, outras nem tanto.
Infelizmente, a verdade é que passados 15 anos sobre
a notificação da então DRAOT (Direção Regional do
Ambiente e Ordenamento do Território)- entretanto
integrada na CCDR-Norte - e depois de uma polémica
operação de remoção, cujo concurso, além de envolto
em impugnações não englobou a totalidade do depó-

sito, ainda aí permanecem cerca de 120 mil toneladas
desses resíduos e subsistem uma multiplicidade de perguntas cujas respostas se pressentem sem que alguma
vez tenham sido assumidas “preto no branco”.
Todavia, o facto de, no passado dia 8 deste mês, ter sido
aprovada a abertura de um concurso para a conclusão
da empreitada de remoção dos resíduos, no valor de 12
milhões de euros, permite-nos perscrutar uma luz ao
fundo do túnel! Depois de um mar de peripécias, avanços e recuos estão reunidas as condições para a completa remoção dos resíduos. Um passo que abre a janela
da requalificação ambiental e urbanística de toda essa
zona à qual se deve juntar a recuperação e preservação

do património do antigo complexo mineiro, com especial destaque para o Cavalete de S. Vicente, peça única
dentro do património industrial do país.
Voltarei a este tema no final das audições parlamentares…
2 – Do Horror e da Tragédia
Quis o triste acaso que a minha escrita fosse interrompida pela notícia do fatídico incêndio de Pedrógão
Grande. A tragédia chegou de forma inesperada e incontrolável e quem alguma vez lidou com a emergência, sabe bem o peso do fator surpresa sobre a capacidade de resposta ao desastre.
A Proteção Civil registou uma estrondosa evolução

na última década, em termos de coordenação, meios
técnicos e meios humanos. Contudo, isto jamais será
suficiente se o ordenamento, a gestão florestal e a prevenção, não fizerem idêntico caminho. E, sejamos lúcidos, temos que ter a noção de que estamos a falar de
questões complexas que demoraremos necessariamente muito tempo a resolver, apesar dos esforços que têm
vindo a ser feitos. Mas o futuro não nos perdoará se não
enfrentarmos a tarefa com a coragem e a determinação
que a mesma exige.
Não podemos continuar a repetir este discurso ano
após ano!
Espero não voltar a este tema… ■

Descentralização – um processo adiado
Germana Rocha| PSD

A descentralização tem sido um tema muito debatido
e tem estado na ordem do dia em diversos quadrantes
da sociedade e, em particular, na Assembleia da República, onde está a ser discutida a nova lei-quadro
que prevê e regula a descentralização de competências
para as autarquias locais em diversas áreas, designadamente na educação, na saúde e ação social como
matérias mais sensíveis deste pacote descentralizador
e dúvidas não restarão que este é um processo que ditará o futuro e o desenvolvimento do país que não se
quer adiado.
Desde o início do debate que alertamos para alguns
riscos que consideramos desde logo iminentes, como
seja o timing escolhido, que não seria o ideal, dado

nos encontrarmos em período de eleições autárquicas
o que poderia de alguma forma condicionar a aprovação dos diplomas em tempo oportuno.
Depois, alertamos para a necessidade de previamente
ser feita uma rigorosa avaliação e competente diagnóstico dos processos descentralizadores, atualmente
em curso, nos diversos concelhos, nomeadamente
no que toca à componente educativa, pois só depois
dessa avaliação é que se pode, em consciência e de
uma forma séria e real, tomar as necessárias decisões
neste âmbito, bem como para a importância de se
ouvirem todos os agentes envolvidos neste processo,
por ser nosso entendimento que não se trata de perder tempo, mas antes de se ganhar qualidade, através

dos contributos que todos trazem a um processo que
é naturalmente complexo.
Ora, o prazo inicialmente estabelecido como meta
pelo Governo já foi posto em causa e corre sérios riscos de não ser cumprido, por ainda se encontrarem
em falta documentos e audições imprescindíveis à
discussão dos diferentes diplomas, acrescendo ainda
que a falta do diagnóstico da atual situação poderá
determinar decisões erráticas e desadequadas à realidade existente atualmente nos diferentes municípios.
O princípio de que cada concelho tem as suas caraterísticas únicas e próprias é básico e, por isso, cada um
deles deve ser tratado precisamente de acordo com essas mesmas caraterísticas, evitando assim o acentuar

das assimetrias já existentes.
Mas este é um processo que se tem vindo a desenvolver aos solavancos e com o objetivo de querer agradar
a diversos clientelismos, não estivéssemos em altura
disso mesmo, em período de campanha eleitoral.
As autarquias, já o afirmei por diversas vezes, representam um papel fundamental no exercício de inúmeras competências que pela sua proximidade às suas
populações trazem inúmeros ganhos de eficiência e
eficácia, mas para que isso seja exequível há necessidade dessas mesmas competências virem acompanhadas do correspondente envelope financeiro, pois não
chega estabelecer metas, é imperioso que sejam acompanhadas dos necessários meios para as atingir. ■

O estranho caso dos paraísos fiscais
Cecília Meireles | CDS

Existe em Portugal uma lista de países, territórios e regiões que são considerados paraísos fiscais ou offshores. O Governo decidiu que, a partir de janeiro deste
ano, Jersey, a Ilha de Man e o Uruguai iam sair dessa
lista. Para todos os efeitos, o Governo decretou que
estes territórios deixam de ser considerados offshores,
numa decisão que é um verdadeiro apagão fiscal.
Ora, o problema começa quando se faz esta pergunta
tão simples: Porquê? A que propósito estes três territórios saíram da lista negra? E porquê estes três e não
outros?
Podíamos achar que tinha havido neles mudanças,
que as empresas tinham passado a pagar impostos, ou

que era trocada informação de maneira a que eles não
fossem expedientes para quem quer ocultar alguma
coisa. Mas não. Segundo a Portaria que aprovou esta
decisão, a justificação são desenvolvimentos internacionais e critérios da UE e da OCDE. Enfim, palavras
suficientemente vagas para justificarem tudo e não
explicarem nada.
Não contente em não explicar a decisão, o Governo
aparentemente esqueceu-se de que a lei tem expressamente previstos quatro critérios para ver se algum
país pode ou não sair desta lista. E se a Portaria não
os cumpre, então é ilegal. E importa salientar que este
cumprimento é vital, não apenas para que a Portaria

seja legal, mas também porque estes critérios são materialmente muito relevantes.
Por exemplo, é evidente que é essencial conhecer a
prática administrativa de troca efetiva de informações,
e não apenas a existência de acordos que podem depois, na prática, serem ou não cumpridos. Aliás, entre
2009 e 2010, Portugal celebrou acordos deste tipo com
Andorra, Bermudas, Gibraltar, Ilhas Cayman, Ilha de
Man, Jersey, Sta Lucia, Guernsey, Belize, Ilhas Virgens
Britânicas, Ilhas Turcos & Caicos, Dominica, Antigua
e Barbuda, Libéria e St. Kits & Nevis. O Governo vai
retirar todas estas jurisdições da lista? Também vão
deixar de ser considerados paraísos fiscais?

Para aumentar a trapalhada, o Ministro das Finanças,
quando questionado, justifica-se dizendo que foram
os serviços a analisar se estes territórios podiam ou
não sair da lista negra. Já o secretário de Estado diz
que não pediu nenhum parecer aos serviços.
E em que ficamos? Quando finalmente começam a
aparecer os tais documentos dos serviços, percebemos que há pelo menos uma informação dos serviços
a concluir que um destes países não está em condições
de sair da lista a não ser que demonstre que cumpre
os critérios previstos na Lei Geral Tributária. Tanto
quanto sabemos, não demonstrou, mas saiu da lista
na mesma… ■

Portugal de Luto, Portugal do Lucro
Luís Monteiro | BE

A catástrofe que assolou Pedrógão Grande, no passado fim de semana, é um triste episódio praticamente sem precedentes no Portugal Democrático.
Sessenta e duas vítimas mortais, entre as quais trinta encontradas dentro de automóveis, dezassete na
estrada, doze em zonas rurais e duas num acidente
de viação. Quatro crianças entre as vítimas mortais.
Sessenta e dois feridos, vinte e sete aldeias afetadas
pelo fogo. O cenário dantesco deve arrepiar qualquer cidadão e deve preocupar qualquer decisor
político.
Cada morte merece o nosso pesar, o nosso respeito. 62 mortes merecem mais do que isso. Merecem
que, nos instantes de aflição, garantamos todo o
apoio possível às famílias. Merecem, porém, que
depois, olhemos para o número - 62 - e tiremos, de

uma vez por todas, ilações.
Ao todo, estiveram 834 operacionais no terreno, a
combater o fogo. Dezenas de corporações de bombeiros de concelhos próximos foram destacados
para combater o incêndio. O número de veículos
utilizado não podia ser mais elevado, dada a dificuldade em transitar nas estradas. Talvez não estejamos, desta vez, perante uma clara falta de meios
para combater o fogo, mas sim, confrontados com
um problema mais grave e mais profundo.
Nas pastas da Administração Interna e da Agricultura, podemos encontrar alguns caminhos a
trilhar, tanto no âmbito do ordenamento do território como na reorganização florestal. Aqui reside
um problema basilar: permitir a monocultura de
eucalipto em parcelas gigantes de território, entre

outras coisas, é literalmente lançar mais achas para
a fogueira.
20% da floresta portuguesa está abandonada, o
Estado não toma responsabilidade sobre ela e isso
dificulta a limpeza do próprio terreno.
Por outro lado, vários estudos apontam para o perigo da monocultura, alertando para o facto desta ser
uma das principais razões na tão rápida propagação dos incêndios. O problema estaria controlado
se a percentagem de eucaliptal fosse reduzido, mas,
neste momento, ultrapassa os 25% do total da área
florestal portuguesa e quase 10% do território no
seu conjunto. Relembro que, aquando da governação da anterior maioria de Direita, Assunção Cristas, que coordenava a pasta da Agricultura, liberalizou a plantação de eucalipto em terrenos onde, até

à data, não era permitido.
Para reverter esta medida em concreto e, mais do
que isso, por fim ao abuso que a indústria de celulose faz da nossa floresta, o Bloco já teve oportunidade de apresentar, na Assembleia da República, um
conjunto de diplomas que controlavam a plantação
de eucalipto e outras monoculturas, em território
português. Infelizmente, os interesses do papel e da
madeira continuam a falar mais alto junto de PS,
PSD e CDS, que reprovaram os ditos diplomas.
Qual é, então, a melhor prevenção que o país pode
assegurar no combate aos incêndios florestais?
Menos foguetório em tempo de incêndios e mais
coragem para combater o lobby da indústria da
celulose, que, há décadas, monopoliza os pulmões
do país. ■
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Se fazes falta todos os dias porque é que o teu vínculo é precário?
Diana Ferreira | PCP
Incerteza da vida no presente e no futuro, vidas
suspensas.
É esta a realidade vivida por cerca de 1 milhão
e 200 mil trabalhadores que se encontram com
vínculo precário – contratos a termo em desrespeito pela lei, falsos recibos verdes, trabalho encapotado pelo regime de prestação de serviços,
bolsas de investigação ou estágios curriculares e
profissionais, trabalho temporário sem observância de regras.
Mas a precariedade de que falo não é só dos vínculos laborais, é a precariedade dos salários, dos
horários de trabalho, dos direitos. É a precariedade do emprego, mas também a precariedade da

vida pessoal e familiar.
Incerteza e instabilidade. Baixos salários. Horários desregulados. Desemprego. Milhares e milhares de trabalhadores sobrevivem há anos neste
carrossel da precariedade, respondendo a necessidades permanentes das empresas e serviços,
mas com menos direitos e menos salário.
A precariedade é um instrumento muito útil para
aumentar a exploração e reduzir os custos do trabalho, pressionando e tratando os trabalhadores
como peças descartáveis, prontas a ser substituídas ao sabor da redução dos custos e do lucro
fácil, impondo a rotatividade permanente entre
precariedade e desemprego.

Há duas perguntas que se impõem: a quem serve
a precariedade? Se és preciso todos os dias, porque é que o teu vínculo é precário?
A precariedade não serve os trabalhadores nem
o país, serve sim aos poucos que se alimentam
da exploração, insegurança e instabilidade de
muitos; aos poucos que enriquecem com o empobrecimento de muitos, sabendo que quanto
maior for a precariedade laboral maior é o risco
de pobreza; aos poucos que utilizam a chantagem
do desemprego como forma de pressão constante
sobre os trabalhadores.
A alternativa ao desemprego não é a precariedade. É sim o emprego com direitos.

Se fazes falta todos os dias, se respondes a necessidades permanentes, o vínculo laboral tem que
ser efetivo.
Para responder a este dramático flagelo social, o
PCP apresentou e discutiu, recentemente, na Assembleia da República propostas concretas sobre
o trabalho temporário, de combate à precariedade e de reforço dos direitos dos trabalhadores.
A precariedade não é uma inevitabilidade e o emprego com direitos representa, simultaneamente,
uma condição e fator de progresso e justiça social.
Esta é uma batalha que não abandonaremos, sabendo que a luta dos trabalhadores será determinante para erradicar a precariedade. ■

É preciso combater o Cyberbullyng
José Luís Ferreira | PEV
De um momento para o outro, a internet passou
a ocupar um espaço muito significativo na vida
de muitas pessoas em particular das crianças e
jovens. Mas apesar das vantagens inegáveis, na
utilização da internet, nomeadamente ao nível
da pesquisa de informação para trabalhos escolares, é importante ter consciência que a internet
abriu uma porta que requer cuidados reais.
Através das redes sociais, alargou-se espaço para
o bullying, que já levou a situações com fins trágicos, como, de resto, é do conhecimento público. O cyberbullying constitui um fenómeno a
que a sociedade, em geral, e os poderes públicos
em particular, não devem ficar indiferentes.

Se é verdade que há uma responsabilidade das
famílias em estruturar as suas crianças para a
utilização segura da internet, também é verdade
que há, de entre outras, duas áreas públicas que
nesta matéria podem e devem ter um papel importante: os serviços de saúde e a escola.
A existência de médico de família para todos os
cidadãos é uma forma de prevenir e diagnosticar
precocemente problemas de vulnerabilidade, de
depressão, ou de qualquer nível de problemas de
saúde mental, que devem ser levados tão a sério
como outros problemas de saúde física.
Ao nível da Educação e sendo verdade que os
professores são agentes determinantes na deteção

de problemas e na procura da sua resolução, não
é aos professores que compete uma ajuda técnica
para as crianças e para os jovens que requerem
um acompanhamento ao nível psicológico.
Essa é uma das responsabilidades do psicólogo
na escola e a disponibilização dessa ajuda técnica em contexto escolar é determinante para detetar casos de fragilidade e de vítimas de violências que, acompanhados, podem evitar muitas
situações de desespero e prevenir o agravamento de outros casos.
O problema é que a instabilidade/precariedade
profissional dos psicólogos escolares, bem como
o número excessivo de alunos que cada um de-

les tem para acompanhar, não permitem criar
as condições indicadas para o maior sucesso da
intervenção relevante destes profissionais.
Os sucessivos Governos têm, de resto, descurado, em grande medida, a utilidade e a criação de
condições de trabalho efetivas para os psicólogos escolares.
Recorde-se que o último concurso para admitir,
na carreira, psicólogos para os Serviços de Psicologia e Orientação ocorreu em 1997… há 20
anos atrás.
Aliás, em Portugal existe um psicólogo escolar
para mais de 1600 alunos, quando deveria existir um psicólogo para cada 500 alunos. ■

Contra factos, não há argumentos
Joana Resende | PS
Sempre entendi esta crónica que escrevo mensalmente como um espaço livre. As palavras que
deixo, fluem do meu entendimento e da minha
livre opinião. Sempre o fiz desta forma, e não o
deixarei de fazer.
O frenesim em torno das eleições autárquicas
já começou, e quando não existem argumentos
sólidos, o meio mais fácil será a acusação fácil e
despropositada.
O Partido Socialista de Gondomar não precisa
de subterfúgios, porque a melhor campanha que
pode fazer é mostrar o trabalho que ao longo
dos últimos quase quatro anos realizou, e que
tornam Gondomar num município mais desenvolvido, mais justo e mais reconhecido.
Para os mais desatentos, tomei a liberdade de

elencar algumas das medidas mais relevantes
que passam por áreas tão distintas como o Desenvolvimento Económico, o Ordenamento do
Território, Turismo, Ambiente e Cidadania.
Foi levada a cabo a Revisão do Plano Diretor
Municipal, aguardada há quase 10 anos, desde
que o mesmo havia caducado.
Recuperação de passivos ambientais, com especial relevância para a remoção dos resíduos
perigosos de São Pedro da Cova, cujo trabalho e
perseverança deste executivo foi notável.
Investimento claro no turismo com a criação
de um Posto de Turismo permanente com a divulgação do concelho de Gondomar, a criação
da Rota da Filigrana, do Museu Vivo das Artes
da Ourivesaria, e a Rota Gastronómica da Lam-

preia e do Sável, bem como a adequação do ordenamento do território, e a inclusão de Gondomar em Rotas do Turismo do Porto.
Aposta na modernização do tecido empresarial, investimento e criação de emprego com a
atração e fixação de empresas pela redução de
impostos, redução e isenção de taxas para beneficiação, conservação e edificação de imóveis,
apensas à criação de novos postos de trabalho,
ao mesmo tempo que era criado o Gabinete do
Empreendedorismo.
Foi feita uma aproximação clara à população,
quer através de iniciativas sociais (Observatório Social, Espaço Família, Conselho Municipal
da Juventude e Conselho Municipal da Saúde),
quer pela ação participativa no Orçamento Mu-

nicipal e pela descentralização de competências.
Foi feito um claro investimento na oferta cultural do município, quer pelo dinamismo da agenda cultural, quer pela aposta da recuperação da
utilização dos vários equipamentos, de que o
Multiusos é o principal exemplo.
Infelizmente, pela limitação de espaço que esta
crónica ocupa, não posso alongar-me naquilo
que é uma muito mais extensa lista de ações,
de verdadeiras estratégias e investimentos que
este executivo tem feito pelo presente e futuro
de Gondomar.
O nosso concelho foi limpo: limpo na sua imagem, e limpo de inércias e amarras que não deixavam crescer e amplificar a nossa terra. E contra factos, não há argumentos. ■
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Populismos

Pedro Oliveira | CDS-PP
Passaram mais quatro anos e, a verdade, é que não
temos mais que concluir que foram mais quatro
anos de oportunidades perdidas para Gondomar,
uma vez que não foram tomadas quaisquer decisões estruturantes que pudessem obviar - ou,
pelo menos, procurado obviar - àquelas que são
as crónicas maleitas do concelho.
Gondomar há décadas que tem vindo a ser gerido por uma governação municipal “à vista”,
isto é, uma governação eminentemente centrada
nas necessidades do momento, absolutamente
desinserida de qualquer enquadramento político pré-definido, portanto, através de medidas e
investimentos soltos, sem interinfluências pensadas, sem a preocupação de salvaguarda de um

fio-condutor que as torne sustentadas e sustentáveis. As consequências desta total falta de um
“caminho” ordenador e minimamente projetado
para o concelho, têm levado a que Gondomar
permaneça subalternizado no cômputo da Área
Metropolitana e não se desmarque daquele crivo
perverso de não passar de um “dormitório” do
Porto. Porque a falta de um projeto orientador
leva, inexoravelmente, ao subterfugio e ao desperdício
O concelho tem-se perdido numa gestão facilitista, uma espécie de “laissez faire laissez passer”,
sem qualquer obstinação transformadora, como
se os seus responsáveis de há muito tivessem deixado de acreditar na concernente capacidade de

se mostrar uma comunidade ousada, inovadora
e capaz. Daí esta inusitada postura de apenas
promoverem a gestão do óbvio, abstendo-se de
qualquer vocação de se apresentar ao nível, em
concorrência saudável, com seus pares vizinhos.
Ora, e como é fácil perceber, Gondomar reúne
imensas potencialidades, tanto geográficas como
humanas, de se impor virtuosamente perante os
seus vizinhos metropolitanos, decifrando ideias,
escalando oportunidades, lançando parcerias,
por forma a fazer esmorecer este iníquo epíteto
de “dormitório”. Nada justifica que Gondomar
continue a desprezar a sua intrínseca quota de
protagonismo na modernidade e a prescindir
de catapultar o seu coletivo para parâmetros de

reconhecimento, no mínimo, ao nível daqueles
seus pares.
Gondomar precisa de auto-estima, fazendo determinar o seu futuro com base nos critérios de
felicidade em que acredita, afastando-se definitivamente das propostas populistas que o tem
mantido num processo redondo e repetitivo, manifestamente desenquadrado de qualquer verdadeiro desenvolvimento.
Urge então que os gondomarenses avaliem o resultado das suas opções políticas municipais e alterem o paradigma, começando a dar voz a quem,
por ter Gondomar no Coração, de há muito lhes
entendeu as genuínas necessidades de progresso
e felicidade. ■

“Prometemos, cumprimos!”
António Valpaços | CDU

Chegado o período das eleições autárquicas é
tempo de conhecer projetos eleitorais, candidatos,
propostas, e trabalho realizado.
É, pois, natural que quem esteve à frente dos destinos do concelho procure neste momento demonstrar se, efetivamente, cumpriu o programa eleitoral
a que se propôs nas ultimas eleições. Perfeitamente
legítimo.
De igual forma é legitimo que analisemos, com a
profundidade que cada assunto merece, se é verdade que algumas propostas foram ou não cumpridas. Limitar-me-ei, nesta crónica, a analisar três
propostas que o PS assume agora, perante os gondomarenses, que cumpriu.
Pois bem, vejamos se assim o foi. Analisemos o outdoor, espalhado um pouco por todo o concelho,
no qual o PS assume que promoveu o ambiente
concretamente: na despoluição do rio Tinto/cons-

trução de um parque urbano, na remoção dos resíduos de São Pedro da Cova e na criação do Parque
das Serras do Porto.
É lamentável que o PS Gondomar afirme que estas
três importantes temáticas sejam por um lado propostas suas e, por outro lado, que estão cumpridas
porque tal não passa de uma profunda mentira:
O rio Tinto não está despoluído, o parque urbano
não esta construído, os resíduos depositados em
São Pedro da Cova não foram removidos e o Parque das Serras do Porto só está criado no papel...
Permitam-me desconstruir estas “propostas cumpridas”:
1. Recentemente, com o lançamento da construção do intercetor em Rio Tinto, foi dado um importante passo tendo em vista a recuperação/despoluição do rio Tinto o que só foi possível por se
tratar de um projeto em parceria com a Câmara

Municipal do Porto e praticamente suportado por
fundos comunitários. É bom não esquecer que foi
pela luta da população riotintense, do qual o Movimento em Defesa do Rio Tinto foi o seu rosto mais
destacado, é que foi possível concretizar este objetivo. Diga-se, também, que por si só o intecetor
não permitirá a despoluição do rio Tinto;
2. Igualmente, foi iniciado no mês passado a construção do parque urbano de Rio Tinto, envolvido
em polémica, em jogos de interesses de aquisição
de terrenos que Marco Martins persiste em não
querer esclarecer. Para os mais interessados remeto
à leitura da minha crónica intitulada “A polémica
em torno do futuro Parque Urbano de Rio Tinto –
O presidente da CMG assim o quis” (http://public.
vivacidade.org/opiniao/a-polemica-em-torno-do-futuro-parque-urbano-de-rio-tinto-o-presidente-da-cmg-assim-o-quis/);

3. Sobre os resíduos perigosos depositados ilegalmente em São Pedro da Cova, o PS oculta a luta
abnegada da população e da sua Junta de Freguesia que sozinhos, durante décadas, lutaram para a
resolução do maior crime ambiental cometido no
nosso concelho.
4. Sobre o Parque das Serras do Porto, um projeto
intermunicipal (Gondomar, Paredes e Valongo)
que inexplicavelmente tem um orçamento para
este ano de 175 mil euros (!!!) e que, conforme referiu ao JN (30/5/2017) o presidente da Câmara de
Valongo: “sem financiamento é difícil avançar com
o projeto”...
Cabe-lhe agora a si, caro leitor, com estas notas
tirar as suas próprias ilações. Da minha parte concluo que desta forma é muito fácil propor e cumprir. Facílimo. ■

Melhor emprego + melhores salários = melhores reformas
Rui Nóvoa | BE

Dados recentes do barómetro sobre crises e alternativas, chama à atenção para a qualidade do emprego que está a ser criado desde a retoma económica com início em 2013.
Segundo o mesmo estudo, a retoma está a basear-se na contratação não permanente, assistindo-se
a uma elevada rotação de contratos não permanentes, ao longo deste período de retoma, tendo
sido assinados 3,3 milhões de contratos e, desses,
estavam vigentes a 15/5/2017 apenas 1,1 milhões,
ou seja, verificou-se uma cessação de 2,2 milhões
de contratos.
Como todos sabem a renumeração base ilíquida é
muito baixa, estando apenas um pouco acima do
Salário Mínimo Nacional (SMN), e a sua evolução
é fortemente influenciada pela evolução do SMN.
Os contratos não permanentes têm uma renume-

ração base ilíquida muito próxima dos 600 euros,
enquanto os contratos permanentes rondam os
810 euros isto demonstra que, ao contrário do que
se poderia esperar, a retoma anda a par de uma
degradação das renumerações base ilíquidas dos
contratos permanentes. Veja-se que desde 2014 o
valor médio caiu 20% estando nos tais 810 euros.
Apontam como uma das causas o elevado número de desempregados que apesar da retoma ainda
subsiste, e com um conjunto de medidas de política laboral adoptadas no passado pelo PSD/CDS e
que por opção do atual Governo PS se manterão
até pelos menos 2018.
Essas medidas adoptadas desde 2003, e mais acentuadamente desde 2011, contribuíram para uma
individualização da relação laboral entre os trabalhadores e as entidades patronais (patentes no

desmantelamento da contratação coletiva) permitindo assim uma redução dos custos nos despedimentos, assim como na desproteção dos trabalhadores no desemprego.
A precariedade não é apenas fragilização contratual com uma redução dos custos do trabalho,
ela corresponde a uma guetização social de largas
camadas da população, nos seus sentimentos de
pessoas segregadas. Por outro lado, vivemos numa
sociedade que obriga os mais velhos a trabalharem
cada vez até mais tarde. Ao mesmo tempo é a mesma sociedade que obriga os mais novos (e muitos
já não são assim tão novos) a terem carreiras contributivas marcadas por períodos de inatividade,
bem como tendencialmente muito baixas, quando
não mesmo inexistentes durante longos anos.
Para os mais velhos, o período de reforma já é

tantas vezes vivido como um tempo de redução
dos rendimentos, e portanto de maior risco de
pobreza, que não podem verdadeiramente colocar
a hipótese de antecipação devido às consequentes
penalizações.
Já para os mais novos, pensar no momento de
reforma assemelha-se cada vez mais a imaginar
um futuro de pobreza, risco que aumentará se se
afrouxar a vinculação das pensões a um direito
formado a partir do trabalho quantitativo de forma incondicional aos trabalhadores, rumo que
depressa levaria a derivas assistencialistas.
Vêm-nos sempre com a mesma cantiga: vive-se
mais tem-se de trabalhar mais.
Deixo aqui para que todos possamos refletir: será
que o tempo de vida coletivamente arrancado à
morte deve ser gasto a trabalhar? ■
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Viva Saúde
Rui Lopes
Interno de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Chega o bom tempo, chegam as alergias
A doença alérgica sazonal é um problema
comum e frequentemente é motivo de
consulta nos centros de saúde. Existem
algumas medidas simples que pode utilizar no dia-a-dia para minimizar o impacto que este problema tem na sua vida.
Deve começar por se informar acerca
das concentrações dos pólenes no ar
ambiente
(baixas/moderadas/elevadas). Para isso, tem à sua disposição o
Boletim Polínico, através do site www.
spaic.pt (site oficial da SPAIC, Socieda-

de Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica). Além disso, sobretudo
durante a primavera, também existe
informação disponível em vários meios
de comunicação social.
Pode assim evitar ou minimizar o contacto com um pólen específico a que
seja alérgico e programar as suas atividades ao ar livre elegendo locais de
baixas contagens polínicas (ex. neve,
praia…). Evite realizar atividades ao
ar livre quando as concentrações polí-

nicas estiverem elevadas. Passeios no
jardim, cortar a relva, campismo ou a
prática de desporto na rua, irão aumentar a exposição aos pólenes e o risco de
despoletar a doença alérgica sazonal.
Sempre que viajar de carro mantenha as
janelas fechadas. Assim poderá passear
reduzindo significativamente o contacto com os pólenes. Os motociclistas
deverão usar capacete integral. Em casa
deverá manter as janelas fechadas enquanto as concentrações dos pólenes

estiverem elevadas. Uma forma eficaz
e prática de evitar queixas oculares é
a utilização de óculos escuros sempre
que estiver ao ar livre. Se necessário,
pode recorrer a medicação, que é uma
das formas mais eficazes de combater
os sintomas de alergia.
Antes de tomar medicação nova, lembre-se de consultar o seu médico de
família para um diagnóstico correto e
prescrição do medicamento mais adequado para si. ■

fotofobia, uma vez que a sua principal
característica é alteração do formato
circular da córnea, tornando-a oval.
Outras causas associadas são os factores externos como a ingestão de medicamentos, o uso excessivo e inadequado de lentes de contacto e alergias,
levam a que o nosso organismo fique
mais vulnerável.
Os cuidados com a fotofobia começam
com a prevenção. A melhor forma de
o fazer é procurar descobrir o que está
por trás do sintoma. Deve consultar o

seu profissional de visão para que este
possa ajudar e aconselhar com mais
precisão. Muitas vezes a solução passa
pelo uso de uns óculos de sol com filtro
de proteção ultravioleta. As cores nas
lentes dos óculos de sol têm um papel
que vai além do sentido estético, selecionam a quantidade de luz que chega
aos olhos, apresentando por isso diferentes formas de proteção.
Se tem estes sintomas não adie mais,
aconselhe-se junto do seu especialista
qual a melhor solução para si. ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

O que é a fotofobia?
Todos os dias os nossos olhos estão em
constante exposição a radiações, sejam
elas solares ou artificiais. A exposição
excessiva destas luzes causa uma elevada sensibilidade ao nosso olho, podendo
provocar graves danos. Quando esta sensibilidade ocorre também em ambientes
com pouca luz dá-se o nome de fotofobia.
A sensação de olho seco, a dificuldade
em estar em ambientes claros, o constante lacrimejamento e vermelhidão
ocular, são os principais sintomas desta
sensibilidade excessiva.

Todas as pessoas podem apresentar fotofobia independentemente da idade.
No entanto, existem algumas causas
que contribuem para uma maior probabilidade desta surgir. A pigmentação
que dá cor à íris, com o nome de melanina, é a principal causa natural. Quanto maior for essa quantidade de pigmento, maior a proteção do olho. Desta
forma, pessoas albinas e loiras têm uma
maior disposição para serem sensíveis
à claridade. Pessoas com astigmatismo
podem também ser mais suscetíveis a

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

* 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

Dores de costas: o que pode ser?
Estimados leitores, as lombalgias e dorsalgias, vulgarmente conhecidas por
dores nas costas, são muitas vezes conotadas com presença de hérnias discais lombares. Só em cerca de 20% dos
casos se devem as hérnias discais e destes só muito poucos necessitam de um
tratamento cirúrgico para se tratar.
Desse modo, temos de pesquisar cau-

sas de lombalgias mais frequentes tais
como contraturas dos músculos da
coluna vertebral devido a posições
anómalas, muitas vezes da posição no
trabalho, ou de esforços em demasia.
Outras causas frequentes são a presença de artroses da coluna ou desvios
da mesma, o que acontece em deformidades conhecidas por escolioses.

Existem hoje muitos meios de tratar
as patologias da coluna , mesmo sem
ser por atos cirúrgicos. No entanto, a
prevenção é uma dos fatores a ter em
causa para evitar o aparecimento destes sintomas.
Gestos diários, tal como caminhar, ginástica, natação, etc, podem ajudar
muito a prevenção de patologias da co-

luna.
Existem atualmente tratamentos médicos eficazes que em muitos casos podem dar resultados positivos.
Não deixem de recorrer ao vosso médico de família para serem estudados
clinicamente e depois terem o devido
tratamento.
Até breve, estimados leitores… ■
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Lazer
CARRÉ DE BORREGO COM
ERVAS AROMÁTICAS

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

RECEITA CULINÁRIA
MÚSICA

EXPOSIÇÕES

21h30, 24 de junho – 30.º
Festival Nacional de Folclore, na
Igreja Matriz de São Pedro da
Cova

21h30, 29 de junho –
Concerto Rui Massena,
no Auditório Municipal de
Gondomar

Até 9 de julho – “Lavoura”, na Fundação Júlio Resende
Até 9 de julho – “Verso | Reverso | Controverso”, na Fundação Júlio Resende
Até 12 de julho – “19th PortoCartoon
World Festival”, na Casa Branca de Gramido

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

20h, 28 e 29 de junho - Festas aos
Padroeiros S. Pedro e S. Paulo 2017,
em São Pedro da Cova
Foto DR

27 de junho a 1 de julho –
Gondomar Jazz, em Gondomar

DIVERSOS

Foto DR

Até 14 de julho – “Emotional Memories”, no Auditório Municipal de Gondomar
Até 9 de outubro – “Resende | Anos
60”, na Fundação Júlio Resende

O iOS 11, obviamente
VIVA TEC | Pedro Ferreira
Preparação:

Um dia, estava com tanta fome que comi o meu papagaio - contou o explorador ao amigo. E a que é sabia?
Peru, ganso selvagem, tordo... aquele papagaio era capaz de imitar tudo.

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Os momentos de romantismo estão favorecidos.
Invista mais no seu relacionamento.
Saúde: Estará em plena forma. Aproveite para se dedicar
a um novo hobby.
Dinheiro: Cuidado com as dívidas. Esteja mais atento às
suas contas.

250 Gr de carré de borrego
4 Maçãs vermelhas
2dl de azeite
4 Tomates cherry
Q.b. sal
Q.b. de pimenta de moinho
3 Dentes de alho
130 Gr de manteiga clarificada
Q.b. de ervas de Provence
Q.b. Mostarda
Q.b. tomilho
Folhas de Manjericão
½ molho de salsa pequeno
Foto DR

O "Zé Povinho", deprimido que anda com a
situação financeira do País,foi a uma cartomante. Depois de deitar as cartas, disse-lhe a
cartomante: "Isto vai ser assim até 2020! "E depois?"
- perguntou o "Zé Povinho" "Depois, habitua-se..."

INGREDIENTES

A Apple apresentou, no dia 8 de junho, o
novo iOS 11. A mais recente atualização
de software da marca norte-americana
traz várias novidades. Vamos a elas:
iMessage: passa a ser possível armazenar conversas na cloud e sincronizá-las
entre todos os aparelhos Apple para que
as possa retomar onde as deixou;
Não perturbar enquanto conduz: uma
modo inédito pensado para os utilizadores condutores. Se for contactado, a funcionalidade permitirá enviar uma resposta automática;
Siri: passará a ter uma voz mais natural
articulada através de várias entoações e
fará traduções em várias línguas;
Câmara: melhoria na capacidade de capturar momentos em condições de luminosidade reduzida;
Centro de Controlo: a Apple volta a concentrar todos os comandos de controlo
e acessibilidade do telefone numa única
página;
A novidade foi lançada na Worlwide Developer Conference.

1- Arranjar o carré e temperar com
sal, alho, azeite, tomilho.
2- Leva-se a corar numa frigideira
com azeite, só para que crie uma
crosta na carne.
3- Numa tijela deita-se a mostarda,
as ervas (aromáticas) um fio de azeite, e a manteiga clarificada, passa se
com a varinha ate formar uma pasta.
4- Coloca-se o carré num tabuleiro com o forno pré-aquecido a
180ºc,cobre-se o carré com a pasta
e leva-se ao forno cerca de 10 minutos.
5- Saltear os tomates cherry em
azeite, alho e sal.
6- Descascar maçãs, cortar aos
cubos e colocar a cozer num pouco
de água. Deixar evaporar a agua e
de seguida reduzir a puré. Temperar
com um pouco de sal.
7- Dispões-se no prato em forma decorativa, servir com o puré maçã e
tomates salteados.

SOLUÇÕES:

PUB

Quarta-feira
Quinta-Feira

PUB

PUB

Jornal Vivacidade 22/06/2017

EDITAL

JAZIGO ABANDONADO
NUNO FILIPE BRITO DA FONSECA, Presidente da Junta de Freguesia de
Rio Tinto, faz saber que, nos termos da alínea ii), do nº 1, do artigo 16º,
do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 111º a 114º
do Regulamento dos Complexos Cemiteriais de Rio Tinto, declara-se que o
Jazigo nº 264, da Rua Central do Cemitério nº 1 de Rio Tinto, se encontra
em estado de abandono, pelo que, no prazo de sessenta dias, os herdeiros
do último concessionário registado do mesmo, ou quaisquer pessoas
interessadas, deverão apresentar-se a reivindicar os seus direitos sobre o
Jazigo perante a Junta de Freguesia de Rio Tinto, sob pena de os mesmos
serem declarados prescritos.
Rio Tinto, 24 de maio de 2017,
O Presidente da Junta de Freguesia,
Nuno Fonseca
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www .garagem hm .pt
a, Unipessoal Lda.
eir
Filipe Madur
Apart
• 136
Rua 25 de Abril, 247ado
4420-356 Gondomar
ax. •22F 464 7861
Tel. 22 463 3375
geral@garagemhm.pt
NIPC 504 907 565
GPS 41.139211, -8.531833
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PASSATEMPO

O JORNAL V IVACIDADE OFERECE UMA INSCRIÇÃO NA CORRIDA D A GONDOMAR N IGHT RUN À PRIMEIRA
PESSOA QUE FAÇA“LIKE” NAS P ÁGINAS D E FACEBOOK D O VIVACIDADE E D A GONDOMAR N IGHT RUN E QUE
RESPONDA CORRETAMENTE À QUESTÃO:

QUAL O LOCAL DA PARTIDA DA PROVA?

DEVERÁ SER ENVIADO UM E-MAIL PARA
GERAL@VIVACIDADE.ORG, COM OS SEGUINTES DADOS:
:: NOME
:: DATA DE NASCIMENTO
:: N.º CC/BI
:: E-MAIL
:: CONTACTO TELEFÓNICO
:: TAMANHO DA T-SHIRT (S/M/L/XL)
:: CATEGORIA - CAMINHADA OU 10KM

NÃO SE ESQUEÇA
DE FAZER “LIKE” EM:
FACEBOOK.COM/
VIVACIDADEGONDOMAR
FACEBOOK.COM/
GONDOMARNIGHTRUN

PUB

Quem são os embaixadores da CED 2017?

Rolando Freitas -Selecionador
Nacional de Andebol
Selecionador Nacional desde 2012.
Quatro presenças no Campeonato
do Mundo sub21 e 3 presenças
no Campeonato da Europa sub20.
Medalha de Ouro nas Universíadas
2015. EHF Master Coach Pro com
artigos publicados em revistas
técnicas e livros técnicos da modalidade. Sócio de Mérito da A. A.
Porto da qual foi Diretor Técnico.

Nelson Alves -Futebol
Campeão do Mundo de sub20, vice-campeão da Europa de sub21.
Venceu um Campeonato Nacional,
três Taças de Portugal e três Supertaças. Representou clubes como
Sporting C. P., Aston Villa F. C. e F.
C. Porto.

Paulo Ferreira -Ciclismo
Duas vezes Campeão Nacional
de Fundo, Campeão Nacional de
Rampa e Vice-campeão Nacional
de Estrada. Duas vezes Vencedor
da Volta a Portugal do Futuro, 1º
classificado no Ranking Nacional
de Corredores em 1995. Duas vezes considerado o Ciclista do Ano
pela APCF.

Paulo Santos -Patinagem Artística
Três vezes vencedor da Taça da
Europa, vice-campeão do Mundo
em Juniores e 3º classificado no
Campeonato do Mundo em 2012.
Acumula as funções de treinador e
atleta desde 2007, tendo mais de
40 medalhas recebidas na categoria
de Solo Dance.

Pedro Marques -Remo Adaptado
Praticante da modalidade há cerca de um ano, conta já com um
terceiro lugar no Campeonato Nacional de Velocidade de 2015 e no
Open de Remo 2015.

Ricardinho -Futsal
Duas vezes Melhor Jogador de Futsal do Mundo. Três participações
em Campeonatos do Mundo e três
participações em Campeonatos da
Europa. Campeão e Vice-campeão
da UEFA Futsal Cup, cinco vezes
Campeão Nacional, quatro vezes
vencedor da Taça de Portugal e três
vezes vencedor da Supertaça. Duas
vezes vencedor da F. League e uma
Arena’s Cup. Vencedor da Liga Nacional de Futbol Sala, Copa de Espanha e Copa del Rey. Representou
clubes como o Sport Lisboa e Benfica, Nagoya Oceans e Inter Movistar
F. S.

Pedro Ribeiro -Natação Adaptada
Campeão Nacional de 200m livres,
400m livres, 800m livres e 1500m
livres. Campeão Nacional de 100m
Mariposa. Participou no Campeonato da Europa de Natação Adaptada em 2014.

Rolando Freitas -Selecionador
Nacional de Andebol
Selecionador Nacional desde 2012.
Quatro presenças no Campeonato do
Mundo sub21 e 3 presenças no Campeonato da Europa sub20. Medalha de
Ouro nas Universíadas 2015. EHF Master Coach Pro com artigos publicados
em revistas técnicas e livros técnicos da
modalidade. Sócio de Mérito da A. A.
Porto da qual foi Diretor Técnico.
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