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

Há quatro anos publicamos uma
edição muito especial, com uma
entrevista de fundo ao “Major”
Valentim Loureiro. Recomendo
aos nossos leitores que recuperem
essa edição, que explica e detalha
a opinião de quem geriu o município durante 20 anos antes do
atual executivo socialista.
A verdade é que não é possível
deixar de ter em conta a influência que este edil teve na evolução
de Gondomar e é interessante que
vá agora a votos de uma maneira completamente diferente das
anteriores: sem o apoio mais ou
menos escondido do PSD e sem o
deixar andar do PS.
Claro que as muitas más línguas
que por aí andam vão dizer que
o resultado destas eleições é indiferente, pois quem manda nisto

tudo tem todos alinhados e qualquer que seja o vencedor o resto
vai ficar na mesma… ou parecido.
E claro que vão invocar “milhentas” ilegalidades para impedir que
estas candidaturas "aparentemente" mais independentes possam ir
até ao fim.
O ex-presidente da Câmara Municipal deu-nos, há quatro anos,
uma entrevista bem ao estilo da
personalidade (com o que muito
fez de bom, leia-se muita obra,
mas também, e pelo lado negatio,
com os inumeros processos judiciais que deixou para este executivo resolver).
Claro que a diversidade de candidaturas e de programas vai ser
interessante de seguir e vai permitir que os eleitores façam as suas
escolhas de modo mais informado…
Ou talvez não… ■

No âmbito da 2ª fase da campanha
“Aqui Separamos com o Coração”
promovida pela Lipor e pelos 8
municípios que a integram, foram
certificados 222 estabelecimentos
no Município de Gondomar. O
objetivo é sensibilizar o setor não
residencial para a importância da
separação de resíduos.

Na Rua Eça de Queirós em Fânzeres, já não é a primeira vez que o
lixo é levantado e as tampas ficam
fora do sítio. Será que dão muito
trabalho a colocá-las?
Chamo a atenção aos responsáveis pelo Pelouro do Ambiente e
que ponham fim a esta situação.
O leitor,
Augusto Pedroso

Rio Tinto: uma cidade e dois mundos
BISTURI
Toda a gente sabe que quando
Rio Tinto foi elevada à categoria de cidade, em 21 de junho de
1995, ficou constituída por duas
freguesias: Rio Tinto e Baguim
do Monte. Esta última, por seu
turno, foi elevada a freguesia uma
década antes, em 11 de julho de
1985, tendo o seu território sido
desanexado da freguesia de Rio
Tinto. Ou seja, a cidade de hoje
é, nada mais nada menos do que
a anterior freguesia do mesmo
nome.
Quer isto dizer que as duas freguesias têm uma raiz comum,
tendo sido esta circunstância o
principal fator para que ambas
ficassem abrigadas sob o chapéu
da cidade de Rio Tinto. Mas é absolutamente claro para qualquer
cidadão que entre as duas freguesias que constituem a mesma cidade há diferenças abismais, a todos os níveis: Rio Tinto ficou com
a parte de leão, quer em território,
quer em população, quer em estruturas cívicas, culturais, sociais,
económicas e recreativas. Baguim
do Monte é por isso mesmo o
parente pobre da cidade de Rio
Tinto. Uma espécie de arrabalde, cujo território se estende para

nascente, até ao Alto da Serra, na
fronteira com Valongo e Ermesinde. A Baguim falta quase tudo
o que existe em Rio Tinto. É certo
que o território desta freguesia
tem um rico historial, desde tempos imemoriais. Mas essa história
cinge-se praticamente aos ricos
campos e vinhas, que pertenciam
a abastados proprietários, agregados em outras tantas famílias,
algumas delas detentoras de velhos pergaminhos até com direito
a brasão.
Já nos tempos das memórias do
século passado foi marcante para
a zona do alto da freguesia a exploração das minas de volfrâmio,
cuja boca de entrada se localizava
no sopé da atual urbanização da
Quinta da Missilva. Mas em bom
rigor Baguim do Monte nunca
chegou a ter um centro cívico
digno desse nome. Não fora a
existência da sua pequena Igreja
Paroquial, a antiga Capela de S.
Braz, e ninguém seria capaz de
dizer onde é o centro de Baguim
do Monte.
Por seu turno, Rio Tinto foi criando o seu centro cívico, que hoje é
reconhecido por todos como um
dos melhores locais para viver de

todas as cidades que fazem fronteira com o Porto. No centro de
Rio Tinto há tudo: jardins, piscinas, repartições públicas, centro
cultural, centro de saúde, centros
comerciais, comboio, metro, igreja, bancos, farmácias, etc, etc.
Mas a Rio Tinto saiu a taluda nas
últimas autárquicas. O então jovem presidente da Junta conquistou a presidência da Câmara de
Gondomar. E se Marco Martins
já antes apostava todas as cartas
na sua terra, depois que chegou
ao executivo municipal reforçou
esta mesma aposta. E é ver o projeto que já tem em marcha para
“alargar” a Quinta das Freiras e
espaços adjacentes até ao Centro
de Saúde, criando um expressivo
parque verde de lazer, com lago
incluído, conjugando as linhas de
água com o leito do Rio Tinto.
Urge perguntar: não será tempo
de olhar para Baguim do Monte,
projetando um verdadeiro centro
cívico?
A cidade precisa de um desenvolvimento harmonioso das suas
duas freguesias. E será sempre
mau e triste que na mesma cidade
haja dois mundos: o parente rico,
e o parente pobre… ■
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Mais de 100 participaram no 4.º Urban Night Bike
Foto Arquivo Vivacidade

A 4ª edição do CCD Urban Night Bike, prova
noturna de ciclismo, contou, no dia 8 de julho,
com mais de 100 participantes. O percurso traçado pela organização percorreu as principais
artérias de Gondomar (São Cosme). A prova
apadrinhada pelo ex-ciclista Paulo Ferreira
promete regressar em 2018.

Município atribuiu apoios ao movimento associativo
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar entregou, no
dia 29 de junho, os apoios financeiros, no âmbito do
Programa de Apoio ao Movimento Associativo do
Município de Gondomar, num valor global de cerca
de um milhão de euros, um aumento de 15% face ao
ano anterior, segundo a autarquia.

Luis Fonsi tocou “Despacito” em Gondomar
Foto DR

O músico Luis Fonsi atuou, no dia 19
de julho, no Multiusos de Gondomar.
O concerto integrou a tour mundial do
artista porto-riquenho para 2017, que
trouxe na bagagem o hit mundial “Despacito”. Contudo, em Gondomar, Luis
Fonsi contou apenas com meia sala.

Junta de Fânzeres e São Pedro da Cova
expõe cartazes de Paulo Silva
Foto DR

No dia 17 de julho, a Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova inaugurou a
exposição de cartazes de Paulo Silva, que retrata
as atividades da autarquia entre 2013 e 2017. A
mostra teve ainda com uma palestra do historiador Joel Cleto.

O Republicano estreou “Oh Zé, isto é que vai uma crise!”
Foto DR

No dia 15 de julho, o grupo de teatro do Centro Republicano e Democrático de Fânzeres estreou uma nova revista à portuguesa, intitulada
“Oh Zé, isto é que vai uma crise!, na Cripta da
Igreja de São Pedro da Cova. A peça tem textos
de Fernando Marques e encenação de Firmino
Silva.

Festas de Santa Bárbara
e São Vicente

No dia 28 de junho, realizou-se a 1ª Conferência
Nacional do Projeto Europeu – Parents Corner,
na Escola Secundária de Ermesinde. A iniciativa
contou com a participação de Diana Gonçalves, do
Geoclube – Associação Juvenil, parceiro português
do projeto.

As Festas da Sra. Auxiliadora Santa Bárbara e São Vicente têm início no dia 30 de julho e prolongam-se até
2 de julho. Os grupos Musimor (1 de julho) e Gondomar Band (2 de julho) serão responsáveis pela animação musical, estando a procissão marcada para as 10h
do último dia de festa.

Concurso de Curtas
Metragens tem 50
propostas

São Pedro da Cova
homenageia padroeiros
da vila

A 2ª edição do Concurso de Curtas Metragens de
Fânzeres e São Pedro da Cova recebeu cerca de
50 curtas metragens. As propostas recolhidas são,
segundo a organização, de vários pontos do país.
A cerimónia de entrega de prémios ainda não tem
data, mas irá realizar-se no final do mês de setembro.

Entre 28 de junho e 2 de julho, a vila de São Pedro
da Cova prestou homenagem aos padroeiros São
Pedro e São Paulo. O concerto da Orquestra do
Conservatório de Música de Aveiro, a animação
do humorista João Seabra, as marchas populares e
o concerto da orquestra Flash Show foram os pontos altos da festa.

CPLP promove 2.º Fórum
do Desporto em Gondomar

União Fanzerense organiza
maratona de futsal

No dia 31 de julho, o Auditório Municipal de Gondomar irá acolher o 2.º Fórum do Desporto CPLP,
organizado pela secretaria geral da Conferência de
Ministros da Juventude e Desporto da CPLP. O
evento surge integrado na programação da Cidade
Europeia do Desporto 2017.

O Clube Futebol União Fanzeres vai promover
uma maratona de futsal nos dia 29 e 30 de julho, no pavilhão do Grupo Desportivo e Coral
de Fânzeres. Há prémios para os três primeiros
classificados, melhor guarda-redes e melhor marcador.

Rancho de Zebreiros
promoveu Festival de Folclore

Oficinas de Verão encerram
a 28 de julho

O Rancho Folclórico de Zebreiros promoveu, no
dia 22 de julho, o 37.º Festival Nacional de Folclore
Zebreiros 2017. A iniciativa teve lugar no anfiteatro
jardim junto à sede da coletividade e contou com
a participação de grupos etnográficos de Santarém,
Setúbal, Arouca, Viana do Castelo e Algarve.

As Oficinas de Verão da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova encerram no dia
28 de julho. As oficinas decorrem em simultâneo
no edifício da Junta de Freguesia de Fânzeres e no
Museu Mineiro de São Pedro da Cova. A iniciativa
é dirigida a crianças entre os 6 e os 12 anos.

“A Câmara e as Profissões”
encerrou em festa

Associação “Vai Avante”
promove rastreio gratuito

No dia 1 de julho, a zona Polis de Gondomar
acolheu a festa final da iniciativa “A Câmara e as
Profissões”. A iniciativa organizada pelo Município visou juntar os profissionais, alunos e familiares envolvidos na ideia da autarquia. Durante a
tarde todos tiveram a oportunidade de conviver
em festa.

Município promove animação
nas praias

Praia da Lomba distinguida pela Quercus
Foto DR

A Praia da Lomba foi distinguida pela
Quercus, pelo segundo ano consecutivo,
com o título “Praia com Qualidade de
Ouro”. Assim, a praia da Lomba integra as
396 zonas balneares distinguidas este ano,
graças aos melhores resultados em termos
de qualidade.

Water Slide Summer passou por Gondomar
Foto DR

O maior slide da Europa
passou por Gondomar nos
dias 8 e 9 de julho. O evento organizado pela Câmara
Municipal de Gondomar
teve entrada gratuita e
muita água e diversão à
mistura.

Geoclube representado
no 1.º Parents Corner

As praias fluviais de Zebreiros, Melres e Lomba
contam com um vasto programa de animação
até ao próximo mês de setembro. O programa
está disponível no site oficial da Câmara de
Gondomar.

Conversas com Saúde
na Casa da Juventude
de Gondomar

O Centro de Convívio da Associação “Vai Avante”
está a promover um rastreio cognitivo gratuito de
Alzheimer para pessoas com mais de 55 anos. O
rastreio é administrado por Fábia Couto, psicóloga clínica, de terça a sexta-feira, nas instalações do
“Vai Avante”.

Foz do Sousa receberá
Unidade de Saúde Pública
de Gondomar
A Administração Regional de Saúde do Norte
anunciou que vai realizar obras no Centro de Saúde da Foz do Sousa de forma a preparar o espaço
para acolher a Unidade de Saúde Pública de Gondomar. A obra tem um prazo de 60 dias e custará
cerca de 40 mil euros.

Mega aula de zumba solidária
em Fânzeres

No dia 20 de julho, a iniciativa “Conversas com Saúde” passou pela Casa da Juventude de Gondomar.
Cristiana Fonseca, da Liga Portuguesa Contra o
Cancro – Núcleo Regional do Norte, foi a convidada desta edição e abordou o tema “Vamos tornar o
verão inesquecível”.

O Children of U – Voluntariado Missionário
Uganda vai promover uma Mega Aula de Zumba Solidária, no dia 2 de julho, junto à estação de
metro de Fânzeres. A participação na iniciativa
tem um custo de três euros que reverterá para a
causa solidária.

Junta de Freguesia de Baguim
remodela executivo

“Á Descoberta do Mundo
Subterrâneo”
até 9 de setembro

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte promoveu, no início deste mês, uma remodelação no
executivo liderado por Nuno Coelho. A mudança
surge após as demissões de Joaquim Figueiredo e
Joaquim Fernandes. Assim, entraram para o executivo Marco Teixeira e Domingos Silva Ramos.

A exposição de fotografia “Á Descoberta do
Mundo Subterrâneo”, da autoria do Alto Relevo
– Clube de Montanhismo, está patente no Museu
Mineiro de São Pedro da Cova até 9 de setembro.
A mostra tem entrada livre.
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Banda Musical de São Pedro da Cova
e Centro Republicano e Democrático de Fânzeres
reconhecidos por Fânzeres e São Pedro da Cova
A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
promoveu, no dia 13 de julho,
uma iniciativa de reconhecimento às coletividades que
vigoram naquele território.
As medalhas de platina foram
atribuídas à Banda Musical
de São Pedro da Cova e ao
Centro Republicano de Democrática de Fânzeres.

das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova ao movimento associativo. As medalhas de reconhecimento público foram
atribuídas numa homenagem que visou
distinguir a importância das coletividades
na sociedade atual.
“Entendemos que era importante distinguir os dirigentes associativos com 10, 25
e 50 anos de atividade. Além disso, oferecemos duas medalhas de platina a duas
coletividades centenárias que tiveram origem no final do século XX”, afirma Daniel
Vieira, presidente da União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova.
Segundo o autarca, “o movimento associa-

> Barnabé Aguiar, da Banda Musical de São Pedro da Cova

tante reconhecer essa dinamização que as
coletividades promovem nesta localidade”.
As coletividades homenageadas com a
medalha de platina foram a Banda Musical de São Pedro da Cova e o Centro Republicano e Democrático de Fânzeres.

> Ana Paula Martins, do Centro Republicano e Democrático de Fânzeres

A Escola Básica 2/3 de Fânzeres acolheu
a cerimónia de reconhecimento da União

tivo faz muitas vezes aquilo que o Estado
não consegue fazer e, por isso, é impor-

“Gostamos que as pessoas digam que
somos poucos músicos mas que tocamos
bem”
Ao nosso jornal, Barnabé Aguiar, maestro
e presidente da direção da Banda Musical
de São Pedro da Cova, mostra-se orgulhoso com o reconhecimento prestado pela
autarquia.
“É sempre bom vermos a nossa história
reconhecida. A banda terá sido fundada
em 1900 e a sua atividade perdura até aos
dias de hoje com uma ligação afetiva muito forte a São Pedro da Cova”, diz o dirigente associativo.
Para o maestro da banda, “nem sempre é

fácil assegurar o futuro da coletividade”
que depende, essencialmente, de músicos.
“Somos uma associação, mas não funcionamos como as outras. Os nossos sócios
são os músicos e sem eles não existe banda”, lembra Barnabé Aguiar.
Atualmente, a Banda Musical de São Pedro da Cova é composta por 35 elementos. A coletividade tem a sua sede na Rua
Manuel Sousa Matos, em São Pedro da
Cova.
“Este reconhecimento dá-nos alento
para continuar a trabalhar diariamente”
Ana Paula Martins preside a direção do
Centro Republicano e Democrático de
Fânzeres (CRDF), a coletividade mais antiga desta vila gondomarense.
No que diz respeito ao reconhecimento
prestado pela autarquia, Ana Paula considera “maravilhoso para a coletividade”.
“Este reconhecimento dá-nos alento para
continuar a trabalhar diariamente. Fomos
considerados parceiros de excelência e
isso significa que vemos reconhecido o
nosso desempenho e a nossa história”, refere a dirigente.
A história da coletividade leva já 111 anos,
mas nem por isso tende a esmorecer.
“Neste mandato a direção decidiu abrir
as portas do Centro durante a tarde, a título experimental. Além disso, ainda não
somos uma Instituição Particular de Solidariedade Social mas já podíamos ser. Os
nossos estatutos preveem essa alteração.
Creio que o futuro do CRDF passa por aí”,
diz Ana Paula Martins. Na génese do projeto estará um serviço de apoio aos idosos
da freguesia.
O CRDF tem a sua sede na Rua da Igreja,
em Fânzeres. ■
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Bombeiros Voluntários de Valbom
homenagearam Mário Giesta
No dia 8 de julho, a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários de Valbom prestou
homenagem ao ex-comandante e ex-presidente da direção,
Mário Giesta. Durante a cerimónia foi também atribuído
o nome do homenageado ao
quartel dos bombeiros.

“Quartel Eng. Mário Giesta”. Assim se passou
a designar o edifício que acolhe a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de
Valbom (BVV) desde o início deste mês, em
homenagem a Mário Giesta, ex-presidente da
direção e ex-comandante dos BVV.
O reconhecimento foi prestado com pompa,
circunstância e centenas de pessoas a assistir,
estando também representadas diversas entidades e instituições.
Na sessão solene, que teve lugar no salão nobre
dos BVV, o homenageado e familiares tiveram
oportunidade de ouvir discursos elogiosos que

recordaram o trabalho, devoção e dedicação
de uma vida à causa pública [ver caixa].
Durante o reconhecimento, Mário Giesta tomou conhecimento que em breve a Câmara
Municipal irá propor a atribuição do seu nome
a uma rua de Valbom.
No final, Mário Giesta considerou-se “muito

feliz por tudo aquilo que fez”, num discurso
emocionado.
Refira-se que Mário Giesta foi também vereador e presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, presidente da Junta de Freguesia
de Valbom e também da Escola Dramática e
Musical Valboense. ■

Convidados elogiaram Mário Giesta
José Alves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Valbom
“Esta cerimónia é inteiramente merecida”

Foto PSF

José Gonçalves, presidente da direção dos
Bombeiros Voluntários de Valbom
“O engenheiro continua a dar-nos um exemplo de partilha e de solidariedade. ”
Amadeu Pinheiro, presidente da Federação
dos Bombeiros do Porto
“Hoje fica também perpetuado o nome de
Mário Giesta”
José António Macedo, presidente da União

das Freguesias de Gondomar (São Cosme),
Valbom e Jovim
“Mário Giesta é um homem que dá o exemplo
a muitas pessoas de Gondomar e de Portugal”
Germana Rocha, deputada do PSD na Assembleia da República
“Esta é uma homenagem mais do que merecida a alguém que tanto deu de si aos outros
e em prol da comunidade em geral”
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar:
“É o seu exemplo que quero seguir, tendo
oportunidade de servir os outros”

“Vai Avante” homenageia ex-presidentes
no 55.º aniversário
A Associação Social Recreativa Cultural Bem Fazer “Vai
Avante” vai homenagear os
ex-presidentes da coletividade sampedrense. O reconhecimento será prestado durante
as comemorações do 55.º aniversário da associação.

Os ex-presidentes e o atual presidente da
Associação “Vai Avante” vão ser homenageados pela coletividade no dia 7 de
setembro, na sessão solene do 55.º aniversário da Instituição Particular de Solidariedade Social. A decisão foi tomada
pela direção do “Vai Avante” e visa criar
um momento inédito na história da coletividade.
“Este ano vamos homenagear todos os presidentes que passaram pela história desta
casa. No total, serão 14 homenageados [ver
caixa]”, afirma Fernando Duarte, atual preFoto DR

> Sede da Associação "Vai Avante", em São Pedro da Cova

sidente da direção do “Vai Avante”.
A par dos ex-dirigentes, serão também homenageadas algumas entidades e personalidades ligadas à história da coletividade
sampedrense e os sócios com 25 e 50 anos
de “Vai Avante”.
Comemorações prolongam-se até setembro
À semelhança dos anos anteriores, as comemorações do 55.º aniversário irão prolongar-se até 24 de setembro, no Encontro
de Dança que terá lugar no anfiteatro do
Largo do Souto, em São Cosme. Está confirmada a presença de 43 grupos de dança
de Gondomar.
Antes, no dia 8 de setembro, atua o grupo Elite Band junto à sede da coletividade. No dia 9 vai realizar-se o Festival de
Dança Moderna e na noite seguinte irá
ter lugar uma sardinhada aberta à comunidade, acompanhada por uma Noite de
Fados.
Instituição vai aumentar instalações
A prenda dos 55 anos do “Vai Avante” será
o aumento das instalações desta instituição. A expansão surge no seguimento da
aquisição do edifício adjacente à sede da
coletividade, que permitirá a criação de um
salão nobre e de novos serviços de apoio à
população. A intervenção representará um

investimento de 100 mil euros e deverá ficar concluído até ao final do ano.
“Este será um salto qualitativo para a associação. Vamos ter mais gabinetes, novos
projetos e serviços. Neste momento temos
cerca de 100 utentes e precisamos de melhores condições para os servir”, conclui
Fernando Duarte. ■

Presidentes da Associação
“Vai Avante”
Isolino Martins Castro – 1962
Fernando Moura Santos – 1974
Fernando Jorge Sousa – 1975
Adérito Licínio Rio – 1977
Mário Coelho Rocha – 1979
Manuel Soares – 1980
Serafim Sampaio – 1982
Joaquim Barbosa – 1984
José Gomes – 1986
José Casimiro Pinto – 1987
José Santos – 1988
Manuel Santos – 1989
Joaquim Almeida – 1989
Fernando Fernandes Duarte - 1990

VIVACIDADE JULHO 2017

Gondomar terá dois hotéis até 2019
O concelho de Gondomar vai
dispôr de duas unidades hoteleiras até 2019. Uma será na
zona de Ribeira de Abade e a
outra no centro de São Cosme,
junto ao Pavilhão Multiusos
de Gondomar.
De uma assentada, Gondomar terá dois
hóteis. Em Valbom, na zona de Ribeira de
Abade, o Grupo Pestana vai investir 9,9
milhões de euros para reabilitar a antiga
Fábrica Floral, num projeto que promete
transformar o edifício num requintado espaço de lazer.

As obras arrancam no final do verão, sendo este um projeto que ficará a cargo do
arquiteto David Sinclair. A abertura deverá ocorrer em 2019.
O projeto de licenciamento deu entrada
na Câmara Municipal de Gondomar no
mês de março, estando o grupo a aguardar pareceres de várias entidades. A Agência Portuguesa do Ambiente exige que os
quartos estejam acima da cota de cheia e
o Ministério da Cultura obriga a que a fachada original do edifício seja preservada.
O Pestana Douro Hotel será composto
por 140 quartos, num edifício que terá
seis pisos, ficando à mesma cota do Pestana Palácio do Freixo. A unidade hoteleira terá duas piscinas: uma interior e
outra descoberta.

O lançamento do concurso da obra deverá
ser realizado ainda este ano.
Este projeto deverá ser complementado
com outra unidade hoteleira pensada para
o centro da cidade, junto à Rotunda do
Ourives, em frente ao Multiusos de Gondomar.
O hotel diz respeito a um investimento
que ronda os cinco milhões de euros e
deverá ter 90 quartos. Vai também nascer
um restaurante de fast food e uma zona
comercial do setor automóvel.
“Se tudo correr bem, no próximo ano vamos abrir dois hóteis”
Ao Vivacidade, Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar, mostra-se satisfeito com o anúncio da abertura
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de duas unidades hoteleiras no concelho.
“Se tudo correr bem, no próximo ano vamos abrir dois hóteis: um no rio Douro e
outro no centro da cidade”, garantiu o edil
gondomarense.
Contudo, o autarca ainda acredita que há
margem para mais oferta hoteleira em
Gondomar. “Julgo que no imediato ainda
existe para mais dois hóteis: um em Rio
Tinto, perto da zona do metro, e outro no
Douro, a montante da barragem”.
Para o presidente do Município de Gondomar ficam assim resolvidos três problemas de uma vez só: “fica resolvida a
necessidade de um hotel em Gondomar,
dignifica-se a entrada no concelho pela
marginal do Douro e resolve-se a ligação
do Polis ao Porto”. ■
Foto DR

Foto PSF

> Marco Martins com o projeto
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> Imagem virtual do hotel em Ribeira de Abade

Contrastaria de Gondomar muda-se
para o Gold Park
A Câmara Municipal de Gondomar e a Imprensa Nacional
Casa da Moeda assinaram,
no dia 21 de julho, um protocolo que prevê a transferência
da contrastaria de Gondomar
para o Gold Park.

O Município de Gondomar cedeu, a título gratuito por 15 anos, um espaço à Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), para que esta
mantenha uma contrastaria no concelho. Desta forma, a nova localização da contrastaria de
Gondomar será no Gondomar Gold Park.
O acordo assinado por ambas as partes prevê
ainda um investimento e reabilitação do espaço, que terá renovadas condições de trabalho
para os funcionários de Gondomar, que são
Foto PSF

“os três anos de trabalho que antecederam o
protocolo assinado”. “O Município teve conhecimento que alguns estudos indicavam o encerramento da contrastaria de Gondomar, que
marca a maior parte das peças a nível nacional. Face a isto, a autarquia não podia ficar de
braços cruzados. Conversamos com a INCM
e surgiu este acordo, que é bom para as duas
partes envolvidas”, aferiu o edil gondomarense.
Refira-se que o contrato assinado pela Câmara de
Gondomar e a INCM mereceu a aprovação por
unanimidade do executivo municipal. O protocolo prevê também a cedência do antigo espaço
da contrastaria ao património da autarquia. ■
Foto PSF

> Rui Carp e Marco Martins formalizaram o acordo

responsáveis pela certificação de 66% das peças de ouro, prata e outros metais preciosos, a
nível nacional.
“Quando tomamos posse há três anos, visitamos as instalações da contrastaria de Gondomar e não gostamos do que vimos. Fomos
então convidados, pelo Município, a visitar
este espaço e ficamos agradados com as vossas condições. Necessitávamos de um salto de
qualidade para darmos um salto tecnológico”,
afirmou Rui Carp, presidente do Conselho de
Administração da INCM.
O responsável pela organização centenária
considerou a mudança de instalações “histórica para melhorar um serviço público de
marcação de pedras e metais preciosos” e caracterizou o Gondomar Gold Park como um
“pequeno Silicon Valley da ourivesaria nacional”.
Rui Carp lançou ainda o repto a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, inaugurar, no próximo ano, as futuras instalações
da contrastaria de Gondomar.
Por outro lado, Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, sublinhou

> Contrastaria de Gondomar
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Verão “horribilis” do Governo
pode abalar-lhe a confiança?

No dia 19 de julho, Alberto Carneiro, Governador do Distrito Rotário
1970, em que se insere o Rotary Club
de Gondomar, visitou o concelho,
tendo sido recebido na Câmara Municipal de Gondomar.
O Rotary Club de Gondomar recebeu a visita do
Governador do Distrito Rotário em que o clube
está inserido. Alberto Carneiro, atual responsável
pelo Distrito Rotário que supervisiona a metade
norte do País, começou por ser recebido na Câmara Municipal de Gondomar, onde recebeu os cumprimentos das autoridades concelhias.
“Esta é uma instituição da qual também faço parte.
Temos recebido sempre o Rotary de Gondomar e o
seu Governador porque entendemos que desenvolvem um trabalho importante na nossa comunidade”, afirmou Luís Filipe Araújo, vice-presidente do
Município de Gondomar.
Em discurso, o anfitrião anunciou que, em breve,
a autarquia irá ceder uma sala ao Rotary Club de
Gondomar. “Ainda não queremos adiantar grandes
pormenores, mas estará para breve. Sabemos que o
clube tem essa necessidade”, referiu o autarca.
Por sua vez, Alberto Carneiro agradeceu a receção
do Município, “sinal que as relações institucionais
são boas e que os canais estão abertos”.
“Em Gondomar, o clube tem dado o seu contributo com diversas ações solidárias. Relembro que os
nossos objetivos assentam, sobretudo, na concretização de projetos de intervenção na comunidade”,
refere o Governador do Distrito 1970.
Após a visita ao Município, tiveram lugar duas visitas às empresas “Graciano Martinho e Companhia”,
empresa dedicada ao fabrico de diversos tipos de

embalagens em papel, para fins alimentares, e
“Auditor”, empresa de equipamentos para a gestão e controlo de qualquer negócio. Durante a
noite, realizou-se o tradicional jantar-reunião
do clube rotário de Gondomar.
A visita do Governador de Distrito decorreu no
dia em que o Rotary Club de Gondomar completou o seu 26.º aniversário. ■

Foto PSF

> Na foto: Alberto Carneiro
Foto PSF

1 – O mês de junho foi o mais quente em Portugal desde
que existem registos meteorológicos. Ironicamente, ainda
antes da chegada oficial do verão, o país político entrou duplamente em brasa. Primeiro com a tragédia dos incêndios
de Pedrógão, e logo de seguida com o desaparecimento do
arsenal de armas de guerra roubadas no campo militar de
Tancos. Nos dois casos o Governo ficou debaixo de fogo
cerrado quer da oposição política parlamentar, quer do
aparelho mediático e dos seus principais atores.
Qualquer daqueles tristes episódios está longe de ser esquecido. O luto pelas vítimas dos incêndios vai prolongar-se por muitos anos, e até que os estragos emocionais
e materiais sejam neutralizados a tragédia estará sempre
presente na memória de milhares de portugueses. Quanto
ao escândalo de Tancos – quaisquer que sejam as explicações e responsabilidades que venham a ser encontradas – a
instituição militar carregará aquela cruz por longos anos,
mesmo que se dissipem todas as consequências.
2 – No imediato e no futuro próximo, o que muitos analistas políticos procuram é resposta para as seguintes perguntas: vai o Governo pagar uma pesada fatura política
por estes dois casos? Os portugueses penalizarão António
Costa de forma significativa, em próximos atos eleitorais,
em consequência daqueles terríveis acontecimentos? A
boa imagem que o líder socialista construiu dentro e fora
do país será irremediavelmente posta em causa por aquelas tragédias? Têm os media força bastante para manter o
Governo debaixo de fogo?
Em bom rigor é ainda cedo para poder responder, com um
satisfatório grau de certeza, a qualquer destas questões. Até
porque tudo vai depender da eficácia das respostas que o
Governo vier a conseguir dar no terreno a qualquer dos casos. Por que se para o escândalo de Tancos é relativamente
fácil encontrar soluções credíveis para que semelhantes situações não se venham a repetir, já o mesmo não se poderá
dizer da tragédia dos incêndios, com todo o rasto de dor e
miséria que deixou para trás.
3 – A reconstrução imediata do tecido económico e social
dos sobreviventes de Pedrógão será a pedra de toque que
se há de converter em talismã ou amuleto de maldição para
a imagem do Governo. Ninguém tenha dúvidas: o Natal
daquelas famílias será sempre tão negro quanto a fuligem
da terra queimada que se vai manter na região por longos
meses. Mas se não for visível a muito curto prazo uma estrela de esperança para aquelas gentes, os portugueses não
deixarão de apontar o dedo acusador a António Costa.
Ora, a principal marca que o primeiro-ministro conseguiu
impor na maioria dos cidadãos é o seu instinto e habilidade política. É por isso expectável que António Costa não
perca o foco na gestão daqueles “dossiers”. E se mantiver
a sua atenção e argúcia aos níveis a que habituou o país
terá todas as condições para converter aqueles ácidos limões em refrescantes limonadas. A seu favor tem os principais indicadores do desempenho da economia nacional,
e, diga-se, o incrível descrédito do discurso dos partidos
da oposição. Saiba António Costa cavalgar as ondas… ■

Governador
do Distrito Rotário 1970
visitou Gondomar

> O Governador foi recebido por Luís Filipe Araújo
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Noite Branca de Gondomar: Expensive Soul e Agir
atuam no dia 2 de setembro
No dia 2 de setembro, Gondomar volta a passar a noite
vestido de branco. Expensive
Soul e Agir serão os cabeças de
cartaz desta edição.
Está fechado o cartaz do palco principal da
Noite Branca de Gondomar. Agir, Expen-

sive Soul e os Boys à La Carte vão passar
pelo palco principal do evento que marca a
abertura das Festas do Concelho.
Desta forma, o público terá oportunidade
de assistir à banda de Leça da Palmeira, encabeçada por Demo e New Max. Os Expensive Soul prometem um concerto enérgico
com uma sonoridade que vai desde o soul
ao hip-hop, conhecida pelas suas prestações ao vivo.
A par dos nortenhos, o músico Agir, au-

principais artérias de São Cosme ao som da
música da DJ Kathy.
Esta edição contará ainda com espetáculos musicais, dança, teatro, performances,
animação de rua, arte urbana, estátuas
vivas, restauração, lounge bar e comércio
aberto.
A iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal de Gondomar terá início às 19h e
durará até próximo das 4h do dia 3 de setembro. ■
Foto DR

Foto DR

> Expensive Soul

tor de êxitos como “Tempo é Dinheiro” e
“Como Ela é Bela” também protagonizará
um concerto para a história do evento gondomarense.
No encerramento da noite, o palco principal ficará a cargo do trio Boys à La Carte,
de Carlos Alves, David Cortesão e Miguel
Cunha.
“Esperamos que esta seja novamente
uma noite de ‘glamour’ e que tenhamos
oportunidade de melhorar os diversos
espetáculos que temos preparado”, afirma Sandra Almeida, vereadora com o
pelouro da Juventude do Município de
Gondomar.
Segundo a autarca, este ano “as associações
aderiram em massa” e vão estar representadas em diversos pontos do recinto, que será
semelhante à edição anterior. “Tivemos 60
candidaturas do associativismo local. Isto
vem provar a importância da Noite Branca
para o movimento associativo. É uma aposta ganha deste executivo municipal”, refere
a vereadora.
A par das novidades, vai manter-se a presença do trio elétrico que percorrerá as

> Agir

“Músicos D’Ouro” vencem
“Gondomar a Inovar 2.0”

O projeto “Músicos D’Ouro” sagrou-se
vencedor do concurso realizado no âmbito do “Gondomar a Inovar 2.0”. A ideia
por trás deste projeto foi premiada com
apoios providenciados pela autarquia e
por diversos empresários do concelho que
constituíram o júri.

A atribuição do prémio esteve inserida
no ponto alto da 2ª edição do Gondomar
a Inovar, no encerramento do Fórum de
Empreendedorismo Social.
Antes, na sessão de abertura, Marco Martins
tinha ressalvado o objetivo de dar “o salto
qualitativo, fazer atividade social melhorada
e munir os projetos sociais com novas técnicas, para que sejam projetos vencedores”.
O momento inaugural contou ainda com
as presenças de Emídio Sousa, presidente do Conselho Metropolitano do Porto e
Miguel Cardoso, diretor do Centro Distrital de Segurança Social do Porto, que sublinharam a importância do empreendedorismo social na nova etapa da ação social
que se vivencia nos dias de hoje.

O “Gondomar a Inovar 2.0” ficou também
marcada por diversos painéis de discussão
como, por exemplo, a conferência “Inovação no Desporto”, o “Empreendedorismo Social: o lucro que vem do coração” e
“Empreendedorismo Social: uma ligação

para o impacto”.
No último dia do evento, as organizações
sociais do Município de Gondomar tiveram a oportunidade de visitar Cascais, no
âmbito do Roteiro do Empreendedorismo
Social. ■
Foto DR

De 4 a 8 de julho, a Sala
D’Ouro do Pavilhão Multiusos acolheu o “Gondomar a
Inovar 2.0”, iniciativa organizada pelo Município de Gondomar.
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Grupo Columbófilo de Fânzeres comemorou
90.º aniversário
direção, que tomou posse em agosto do
ano passado, criou um gabinete de apoio
aos sócios e tem pautado o seu mandato
com visitas às escolas da freguesia, ten-

do o objetivo de divulgar a importância da
columbofilia.
“Desde que iniciamos este novo mandato
temos disponível uma colaboração veteFoto DR

O Grupo Columbófilo de Fânzeres comemorou, no dia 15
de julho, o 90.º aniversário da
fundação da coletividade. A
festa foi aberta à comunidade.
Noventa anos após a sua fundação, o Grupo Columbófilo de Fânzeres (GCF) festejou a passagem de mais um ano num momento aberto à comunidade envolvente.
Com casa cheia e repleta de alegria e boa
disposição, a direção – encabeçada pelo
presidente Dino Bessa – deu a conhecer
o espírito de alta competição praticado na
coletividade columbófila, bem como os
momentos de confraternização e trocas de
experiências entre os mais novos e os mais
idosos.
A passagem dos 90 anos constituiu também uma oportunidade única para relembrar o esforço das aves que chegam a
percorrer distâncias superiores a 700km,
entre condições atmosféricas adversas,
até regressarem aos seus pombais. A atual

rinária para analisar a saúde dos pombos
correio. Deste modo, queremos manter
colónias de pombos em perfeita saúde”,
esclarece Dino Bessa, presidente do GCF.
A coletividade fanzerense tem estado
atento às exigências da atualidade e procura dar resposta aos sócios através de
uma atualização permanente das atividades na página oficial do Facebook. A par
disso, está também a decorrer um leilão
solidário que reverterá na totalidade a favor das vítimas de Pedrógão Grande.
“O bom desempenho e a vontade de ajudar e pensar no bem-estar em prol de outros sem nada pedir em troca é o que está
a marcar a diferença nesta casa. É preciso
fazer muito mais e demonstrar a todos
que ser-se columbófilo é das melhores
coisas do mundo”, afirma o responsável
pela direção da coletividade.
Ao Vivacidade, Dino Bessa lamenta, contudo, a falta de um apoio mais regular da
Câmara Municipal de Gondomar. “Julgo
que por parte da autarquia devíamos ter
mais ajuda e não sermos todos tratados
de igual forma”, conclui o dirigente associativo. ■

Felizarda Maia venceu In Skené realizam
34ª Concurso
Exercício Final
de Quadras Populares a 29 de julho
Felizarda Maia venceu a 34ª
edição do Concurso de Quadras Populares ao São Pedro.
A autora com o pseudónimo
Lembranças tem 83 anos e reside em Lisboa.

Quadra vencedora
da 34ª edição
“Sempre de Pedro devota,
Vinha p’ra festa a voar,
Porém hoje, já velhota,
Levo mais tempo a chegar”
Lembranças

No dia 29 de julho, a In Skené – Teatro de Amadores de
Gondomar vai realizar o tradicional Exercício Final, no
Auditório Municipal de Gondomar. A iniciativa terá entrada livre.
Os atores e atrizes da In Skené vão subir ao
palco do Auditório Municipal de Gondomar
para experimentar, dialogar e partilhar as
suas práticas teatrais no Exercício Final 2017,
momento que encerra o período de formação
da companhia de teatro amadora. Este ano, o
tema será a Geração do Século XX, que servirá de linha condutora ao evento.
“O Exercício Final existe desde a fundação
da Companhia de Teatro e é fundamental

para que todos tenham a oportunidade de
subir a palco e de criarem um momento
teatral que os motive”, afirma João Ferreira,
encenador da In Skené.
Sobre o tema desta edição, João Ferreira considera a escolha pertinente, tendo em conta
a morte da última pessoa nascida no século
XIX, este ano. “Achamos que seria interessante refletirmos sobre aquela que é a geração
do século XX e que está agora a atravessar o
XXI. Cada grupo irá apresentar curtos exercícios teatrais de 5 a 10 minutos, que serão
comentados e debatidos com o júri”, refere.
O convidado do painel de jurados será o ator
Carlos Vieira, que coopera com a companhia
de teatro gondomarense desde 2011.
O Exercício Final contará com 40 formandos envolvidos nesta edição e será também
uma oportunidade para um primeiro contacto com a peça que marcará a próxima
época da In Skené. ■
Foto DR

Foto DR

No dia 1 de julho, a União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
realizou a entrega de prémios aos participantes do 34.º Concurso de Quadras
Populares ao São Pedro.
O júri da iniciativa de âmbito nacional
elegeu as melhores quadras e consagrou
o trabalho [ver caixa] de Felizarda Maia,
autora lisboeta, com a atribuição do 1.º
prémio.
A menção honrosa, após decisão do júri,
foi entregue ao pseudónimo Avô Zé, do
autor fanzerense José Suzano pela quadra: “Pedro és padroeiro/ Desta terra de
carvão./ És pescador, sou mineiro,/ De
corpo, alma e coração”.
No total, a organização do concurso

contabilizou 371 trabalhos – 344 na categoria de adultos e 27 na categoria sub18 – num total de 87 autores, dos quais
11 apresentaram-se pela primeira vez.
O júri da 34ª edição do Concurso de
Quadras Populares ao São Pedro foi
constituído por Clarinda Santos, Ivone
Sousa e Jerónima Santos. ■

PUB

PUB

16 VIVACIDADE JULHO 2017

Sociedade

Tânia Ximenes: “É um privilégio representar
este concelho enquanto Miss Gondomar”

Venceu recentemente a final do concurso Miss
Gondomar 2017. O que a levou a concorrer e
o que sentiu no momento da conquista?
Concorri porque achei que estava na hora certa
de concretizar uma das minhas vontades. No
momento da conquista foi uma emoção muito
grande. Naquele momento fiquei paralisada,
sem palavras. Senti de imediato a responsabilidade que me tinha sido atribuída e tive a certeza que iria dar o meu melhor na representação
da Cidade de Gondomar na eleição da Miss
Portuguesa 2017, e assim o farei.
Suceder a Cristiana Viana, Miss Portugue-

sa 2016, como Miss Gondomar confere-lhe
uma responsabilidade acrescida?
Claro que sim, a Cristiana obteve um grande
sucesso no seu percurso como Miss, e como
tal compete-me fazer com que a fasquia não
desça, deste modo acabo por sentir uma dupla responsabilidade, pois tenho de corresponder as expectativas que já são bastante
elevadas.

Será uma embaixadora do concelho?
Uma vez que sou Miss Gondomar 2017, estarei
inevitavelmente a representar o concelho, acabando também por passar por mim esse papel
de levar o nome de Gondomar mais além.
Quer deixar uma mensagem a todas as jovens que ambicionem concorrer às próximas
edições dos concursos da Miss Portuguesa?

Gostaria de lhes dizer, em primeiro lugar, que
sejam elas próprias, e que, se realmente querem e gostam de participar em concursos desta natureza, façam-no, independentemente
de terem receio de participar porque os amigos ou amigas não gostam e vão gozar com a
situação. Os nossos sonhos só se realizam se
lutarmos por eles e não podemos deixar que
eles sejam apenas isso mesmo, sonhos. ■

Está prestes a ser eleita a próxima Miss Portuguesa. Ser a próxima Miss Portuguesa é
um sonho ou uma grande possibilidade?
Nada é impossível. Com muito trabalho, dedicação e humildade tudo pode acontecer. O
importante é acreditar e posso garantir que
irei dar o meu melhor para obter sucesso neste percurso.

Foto PSF

Tânia Ximenes, 23 anos, é a
Miss Gondomar 2017 e representará o concelho na final do
concurso Miss Portuguesa, no
dia 29 de julho, no Mosteiro
da Batalha. Ao Vivacidade, a
miss confessa que irá dar o seu
melhor por Gondomar.

Como irá gerir o seu mandato como Miss
Gondomar?
Irei gerir o meu mandato com muita responsabilidade, com vontade de fazer mais e melhor, e seriedade, pois para mim é um privilégio representar este concelho enquanto Miss
Gondomar.
> Tânia Ximenes foi eleita Miss Gondomar 2017

Virgul vai atuar
Escola Secundária
no Festival da Juventude de Rio Tinto esteve
representada na Suécia
No dia 29 de julho, Rio Tinto
recebe o 2.º Festival da Juventude, iniciativa organizada
pela Câmara Municipal de
Gondomar. Virgul e DJ Demo
(Expensive Soul) fazem o cartaz desta edição.

O Município de Gondomar, em parceria
com a Junta de Freguesia de Rio Tinto,
Conselho Municipal de Juventude e o Instituto Português do Desporto e Juventude,
volta a apostar no Festival da Juventude.
Virgul será o cabeça de cartaz da 2ª edição do
evento, que será encerrado ao som da música
do DJ Demo (membro dos Expensive Soul).

A abertura de portas está marcada para as
22h, na Avenida de Rio Tinto, estando a
mudança de localização relacionada com
as obras que decorrem no futuro Parque
Urbano de Rio Tinto.
“Estamos a tentar que este evento perdure e que se torne habitual. Será na mesma
data que a edição anterior e esperamos
que a juventude de Gondomar, e não só,
adiram em massa a este festival”, afirma
Sandra Almeida, vereadora responsável
pelo pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Gondomar.
A novidade será a presença de todas as associações juvenis do concelho no recinto
do evento para “dinamizar diversas atividades e expor os seus trabalhos”.
Refira-se que o Festival da Juventude tem
entrada livre. ■

> DJ Demo

Cinco alunos e dois professores da Escola
Secundária de Rio Tinto (ESRT) participaram na segunda mobilidade, inserida
no projeto Erasmus+, aprovado para o
biénio 2016/2018.
O intercâmbio realizado juntamente com
alunos e professores de escolas da Hungria,
Roménia e Suécia visou partilhar experiências e vivências multiculturais no âmbito
do projeto e aprofundar conhecimentos
linguísticos. Foram também feitas apresen-

tações de divulgação da identidade nacional dos participantes através do recurso a
ferramentas digitais inovadoras e atividades variadas: jogos tradicionais, exibições
e concursos culinários, workshops de artesanato, visitas a instituições e monumentos. A visita procurou ainda desenvolver a
dimensão europeia e o conhecimento de
tradições e costumes dos países intervenientes, num processo de enriquecimento
cultural inquestionável.
Recorde-se que em abril, tinha já decorrido em Portugal – na ESRT – a segunda
reunião de implementação do projeto,
que contou com a participação de três
professores por país e dois representantes
da autarquia de Boden. Na reunião foram
analisadas as atividades realizadas até ao
momento e definidos os procedimentos
e calendarização das atividades a realizar
por cada instituição. ■
Foto DR

Foto DR
Foto Arquivo Vivacidade

Foto DR

> Virgul

No âmbito do projeto Erasmus+, a Escola Secundária
de Rio Tinto participou na segunda mobilidade de alunos,
realizada entre 27 de maio e
3 de junho, em Boden, Suécia.
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Festival Peixe do Rio anima Lomba
de 4 a 6 de agosto

A gastronomia será novamente o centro de
todas as atenções na 4ª edição do Festival Peixe do Rio, organizado pela Junta de Freguesia
da Lomba, em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar.
O evento centra-se – como o próprio nome
indica – no peixe do rio, contudo, de acordo
com a organização, haverá ementa para todos
os gostos, a par de muita animação, tasquinhas e muito mais.
“O evento está a crescer e a ganhar notoriedade ano após ano. É, sem dúvida, um desafio
superado porque conseguimos que a Lomba
tenha um festival com qualidade e que promove o nosso peixe, tradições e beleza paisagística”, afirma Rui Vicente, presidente da

Junta de Freguesia da Lomba.
Segundo o autarca, o “programa mais ambicioso” [ver caixa] da 4ª edição servirá de
atrativo aos visitantes da Lomba que poderão

contar com “uma oferta melhor e mais abrangente”. “Estamos mais organizados e já criamos uma comissão organizadora do evento,
composta por jovens que estão a trabalhar

Foto Arquivo Vivacidade

De 4 a 6 de agosto vai realizar-se o 4.º Festival Peixe do
Rio, uma iniciativa da Junta
de Freguesia da Lomba, que
irá decorrer no Cais de Pé de
Moura.

Sociedade

bastante e a trazer novas ideias”, refere.
Refira-se que o Festival Peixe do Rio conta
ainda com o apoio do comércio e indústria
local. ■
Programação 4.º Festival Peixe
do Rio
4 de agosto
17h – Abertura do Festival
21h30 – Grupo Karisma
22h30 – Marcus
23h30 – Noite Flutuante com DJ Viagra e
Garotas de Ipanema
5 de agosto
9h – Desporto para todos
18h – Apresentação Ranchos Folclóricos
20h – Fanfarra de Melres
21h – Grande Festival de Folclore
00h – DJ Rob
6 de agosto
9h – Caminhada Lomba com Vida
16h – Sunset Party
19h30 – Acústicôco com Marcus Buzzana
21h – Teatro pela ARGO
22h – Banda Iniciadores
PUB
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Casa do Vinhal expõe “Mostra
de Arte Popular Portuguesa de Ana a Zé”

A Casa do Vinhal – Associação Cultural tem patente uma
mostra de arte popular portuguesa intitulada “De Ana a
Zé”. A exposição permanecerá
em vigor até 3 de setembro.

O Grupo Folclórico de São Cosme está a
organizar o 45.º Festival Internacional de
Folclore Cidade de Gondomar – FolkGondomar D’Ouro 2017.
A iniciativa de cariz etnográfico terá início
às 17h30 com a chegada dos grupos e ranchos a Gondomar, que seguirão para a receção oficial no salão nobre da Câmara Municipal de Gondomar. Pelas 19h, terá lugar o

“Ainda somos uma organização recente e
pequena, mas já temos um conjunto de
pessoas que nos visitam regularmente e
este tem sido um ano com mais iniciativas. Queremos contribuir para a oferta cultural em Gondomar”, refere Maria
Restivo.
Refira-se que a Casa do Vinhal desenvolve atividades em quatro áreas centrais:
projetos culturais, exposições, residências artísticas, aulas e ateliês. ■

jantar convívio com os grupos participantes,
na Escola Secundária de Gondomar.
O ponto alto do FolkGondomar D’Ouro
deverá ter início perto das 21h30 com o arranque do festival, no anfiteatro do Largo
do Souto, em São Cosme.
Participam nesta edição o Grupo Folclórico de São Cosme (Gondomar), o Rancho
Folclórico e Etnográfico de Santa Maria de
Cárquere (Resende), o Rancho Folclórico
de Gouveia (Guarda), o Rancho Folclórico
de Fajarda (Coruche), os Les Chamaniers
– Danse Québécoise (Canadá), os Coros y Danzas de Ronda (Espanha), os The
Rishion – LeZion’s Folkdance Group (Israel) e os Grou D’art Populaire de Berstett
(França). ■

Foto PSF

FolkGondomar D’Ouro
2017 realiza-se
a 29 de julho
O 45.º Festival Internacional
de Folclore Cidade de Gondomar vai realizar-se no dia 29
de julho, no anfiteatro do Largo do Souto, em São Cosme.

“Queremos contribuir para a oferta cultural em Gondomar”
Fundada em 9 de dezembro de 2015, a
Casa do Vinhal – Associação Cultural resulta de uma ideia de um grupo de amigos com ligações às áreas das artes e das
ciências sociais e humanas. A coletividade procura criar e desenvolver projetos
artísticos e culturais, tendo a sua sede
numa casa de lavoura situada em Gondomar.

Foto PSF

No dia 2 de julho foi inaugurada a “Mostra de Arte Popular de Ana a Zé”, exposição organizada pela Casa do Vinhal –
Associação Cultural e a galeria Cruzes
Canhoto. A mostra está patente nas instalações da associação gondomarense - na
Rua da Liberdade, junto à Rua do Vinhal
– e pode ser visitada aos domingos, das
15h às 18h.
A exposição junta diversos tipos de obras
tradicionais portuguesas desde o figurado de Barcelos à loiça de Estremoz, das
máscaras de Trás-os-Montes ao barro negro de Bisalhães.
“Esta exposição surge no âmbito do nosso projeto que é fundamentado na procu-

ra da tradição da arte portuguesa. É um
projeto de âmbito nacional e esta é a nossa [Casa do Vinhal] terceira exposição”,
afirma Maria Restivo, curadora da Casa
do Vinhal.
O projeto “Arte Popular de Ana a Zé”
dedica-se à pesquisa, à documentação e
à divulgação das artes populares portuguesas e procura resgatá-las da marginalidade.

Joaquim Serra vence
26ª edição do Prémio
Nacional de Poesia
de Fânzeres
O júri da 26ª edição do Prémio Nacional de Poesia da
Vila de Fânzeres deliberou por
unanimidade a atribuição do
prémio à obra “Uma anunciada solidão”, de Joaquim Pinto
Serra.

Foto DR

Foto DR

Joaquim Serra, 80 anos, natural do Algarve e residente em Lisboa, foi o vencedor da
26ª edição do Prémio Nacional de Poesia
da Vila de Fânzeres.
O autor, que vence pela quarta vez este
concurso, concorreu com a obra “Uma
anunciada solidão”, que mereceu a distinção do júri – constituído por Maria Olinda
Moura, Maria Augusta Lopes e Florêncio
Novais – por unanimidade. Desta vez o
pseudónimo escolhido por Joaquim Serra
foi “Fernando Barros”.
“Sou escritor há muitos anos e este será
o oitavo livro que irei lançar. Venci o primeiro Prémio Nacional de Poesia da Vila

de Fânzeres, em 1998, e este será o quarto
prémio que arrecado. Em boa verdade, já
me sinto um cidadão honorário daquela
vila”, diz Joaquim Serra ao nosso jornal.
No que diz respeito à obra, o autor refere a
importância e pertinência do tema: a solidão dos idosos. “É cada vez mais um problema do nosso tempo. Por isso, importa
abordar este tema com a atenção que ele
merece”, afirma o vencedor do Prémio Nacional de Poesia de Fânzeres.
A cerimónia de lançamento do livro “Uma
anunciada solidão” está marcada para o
dia 27 de julho, pelas 21h30, na Casa de
Montezelo, Fânzeres.
O Prémio Nacional de Poesia é uma iniciativa organizada pela União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova. ■
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ANÁLISES CLINICAS (QUINTA-FEIRA)

APOIO JURIDICO (SÁBADO)
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São Bento das Peras e São Cristóvão trazem
milhares a Rio Tinto
Fogo de Artifício (11 de julho), Rio Tinto
Karaoke (12 e 13 de julho), a 16ª Feira de
Artesanato de Rio Tinto (14 de julho), o
Foto DR

concerto da banda Iniciadores (15 de julho), o concerto do Orfeão de Rio Tinto
e da Orquestra Portuguesa de Guitarras e
Bandolins e a Majestosa Procissão em Honra de São Bento das Peras e São Cristóvão
(16 de julho).

As festividades foram organizadas pela
Comissão de Festas de São Bento das
Peras e São Cristóvão e Junta de Freguesia de Rio Tinto. O evento contou ainda
com o apoio da Câmara Municipal de
Gondomar. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Entre 7 e 16 de julho, Rio Tinto esteve em festa na homenagem aos padroeiros São Bento
e São Cristóvão. Milhares de
pessoas passaram pelas festa
riotintense.
O concerto de António Zambujo foi o ponto alto das festas em honra de São Bento
das Peras e São Cristóvão, em Rio Tinto. O
evento patrocinado pela Câmara Municipal
de Gondomar teve lugar no dia 14 de julho e contou com um concerto do músico
alentejano, autor dos êxitos “Pica do 7” e
“Lambreta”.
No entanto, as festividades tiveram início a
7 de julho, tendo como iniciativas de destaque o 17.º Festival de Folclore de Rio Tinto
(8 de julho), o II Encontro Internacional
de Música Popular (9 de julho), a Noite de
Fados (10 de julho), a Grandiosa Sessão de

Festival Gasómetro foi o “melhor de sempre”

“Um balanço extremamente positivo e a
melhor edição de sempre”. É desta forma
que João Martins, presidente da direção da
Associação Social Estrelas de Silveirinhos,
caracteriza o 18.º Festival Gasómetro, que
teve lugar nos dias 7, 8 e 9 de julho.

O evento arrancou com a tradicional sessão solene – realizada no dia do 28.º aniversário da elevação de São Pedro da Cova
a vila – que contou com as presenças de
João Martins, Daniel Vieira, presidente da
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, e Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar. Os
responsáveis autárquicos realçaram a importância e o impacto do Gasómetro na
comunidade, sem esquecer o trabalho
desenvolvido pela Associação Estrelas de
Silveirinhos no dia-a-dia.
“Este é um evento de referência que nos
faz orgulhar do movimento associativo”,
afirmou Marco Martins. Por sua vez, Daniel Vieira salientou o concerto inaugural
“de características inéditas, exclusivamente
Foto TSN

> Sessão solene antecedeu o concerto inaugural

Foto TSN

O 18.º Festival Gasómetro da
Associação Social Estrelas de
Silveirinhos teve a “melhor
edição de sempre”, segundo a
organização do evento. Este
ano, a dupla Lucas e Matheus
foi cabeça de cartaz.

preparado para o Gasómetro”.
Assim, após os discursos, subiram ao palco o grupo JWH e a Banda do Exército do
Porto, que tocaram temas de Bob Dylan em
homenagem ao 50.º aniversário do disco
John Wesley Harding.
No segundo dia do Gasómetro, a entrada
livre no concerto da dupla Lucas & Matheus foi a grande novidade e proporcionou casa cheia à organização do evento.
A encerrar três dias de festa, realizou-se
o Encontro de Dança e a Noite de Fados
ao jantar.
No próximo ano, o Festival promete regressar ao largo da feira de São Pedro da Cova
com um cartaz renovado.
“Foi o melhor de sempre”
Ao Vivacidade, João Martins confirma o

sucesso desta edição e aponta o concerto de abertura como um dos momentoschave. “Foi um concerto único e que dificilmente se voltará a repetir. O que nos
demarca dos outros festivais é termos o
privilégio de, ao longo dos anos, assistir
a espetáculos preparados especificamente
para o Gasómetro”, afirma o dirigente associativo.
Contudo, o presidente da Associação Estrelas de Silveirinhos não esquece o concerto
de Lucas & Matheus, que contou com “milhares de pessoas”.
“Na nossa perspetiva, o valor que normalmente pedimos para os vários concertos
não pode ser considerado uma cobrança,
mas sim uma pequena contribuição para o
Festival. É pena que as pessoas não percebam isso”, conclui João Martins. ■
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Festival de Música Moderna Portuguesa
tem início a 5 de agosto
A 21ª edição do Festival de
Música Moderna Portuguesa
regressa ao anfiteatro do Largo do Souto a 5 de agosto, dia
em que terá lugar a primeira
eliminatória do concurso de
bandas de garagem. A final
está marcada para 26 de agosto.

“parceiro que está presente desde a 1ª edição do Festival”.
Ao nosso jornal, Victor Macedo lamenta a
realização da iniciativa durante o mês de
agosto, “que será sempre o pior mês para
organizar eventos”, contudo, afirma, “não
temos medo de realizar a iniciativa neste
mês, apesar de querermos tentar mudar a
data nas próximas edições”.
O Festival de Música Moderna Portuguesa
é organizado pela Associação Festival de
Gondomar, com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar e da Escola de Jazz do
Porto. ■
Foto Arquivo Vivacidade

O concurso de bandas de garagem está de
regresso ao “rockódromo” de Gondomar, o
anfiteatro do Largo do Souto. Depois de soprar as velas da 20ª edição, em 2016, o Festival de Música Moderna Portuguesa traz
de volta a vertente competitiva da iniciativa, que procura premiar a melhor banda
amadora, após três eliminatórias.
“Esta será uma edição complicada para o júri.
As expectativas são altas porque temos novamente um cartaz recheado de qualidade e
com bandas oriundas de todo o país”, afirma

Victor Macedo, organizador do evento.
No total, vão subir ao palco 12 bandas, divididas por três eliminatórias, estando a final
marcada para o dia 26 de agosto. Cada uma
terá a oportunidade de tocar quatro temas
originais.
“Os músicos têm um enorme respeito por
este festival. Temos uma causa nobre e não
nos vamos desviar dela, porque continuamos a ser um viveiro para as novas bandas
portuguesas e temos essa ambição”, refere
Victor Macedo.
O grande vencedor terá direito a um trimestre de aulas na Escola de Jazz do Porto,

Cultura

Programação
da 21ª edição do Festival
de Música Moderna
Portuguesa
5 de agosto:
Dominó
Red Line
Ex Virgins Band
Cato
12 de agosto:
No More Poets
Soul Cave
Panic Resort
In Novembro
19 de agosto:
Regius
Colora
The Small Hours
Eterna Saudade
26 de agosto:
Final

PUB
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Política
Direito de Resposta
Joaquim Viana

do Sr. José Gonçalves, do Sr. Mário Gonçalves, do Sr. Jorge Ascensão e do Sr. José
António, foi pelo Sr. Graciano Martinho
proposto, e unanimemente aceite, que o
número dois fosse eu (Joaquim Viana).
E pelo Sr. Major afirmado que seria também
o coordenador autárquico.
Desta e de outras decisões ali tomadas, deu
conhecimento público o Sr. Major, conforme o Jornal Expresso de 31 de maio de
2017: “A candidatura tem por mote “Gondomar – Valentim Loureiro – Coração de
Ouro”, sendo o cabeça de lista à Assembleia
Municipal Leonel Viana, ex-presidente do
PSD de Gondomar e ex-vereador da Câmara local. O n.º 2 e coordenador autárquico
será Joaquim Viana, também ex-vereador
da Câmara de Gondomar”.
Na reunião de dia 5 de junho de 2017, onde
participaram mais algumas pessoas, para
além das referidas, foi no início da mesma
informado pelo Sr. Major e por mim, o que
tinha sido decidido na reunião anterior, sem
que alguém se tivesse manifestado contra.
Por fim, o que espero e desejo, e para que
este assunto se encerre, é que as pessoas assumam o que se passou, e não procurem encontrar desculpas descabidas e infundadas.
Com os melhores cumprimentos,
Atentamente,
Joaquim Viana

PUB

O Governo vai disponibilizar
12 milhões de euros para a
remoção das toneladas de resíduos perigosos depositados
nas antigas minas de carvão
de São Pedro da Cova.
O Governo publicou em Diário da República a verba que será inscrita no orçamento de investimento da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), mediante apoio
atribuído pelo Fundo Ambiental. Desta
forma, fica confirmado o investimento de
12 milhões de euros anunciado em junho
pelo ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes.
O documento estabelece ainda um cronograma de investimento a três anos: 300
mil euros em 2017, seis milhões em 2018

e 5,7 milhões em 2019.
No texto, é também destacado que a
Agência Portuguesa do Ambiente “dará
todo o apoio necessário na preparação
e acompanhamento da intervenção”, incluindo o encaminhamento dos resíduos
para “destino final adequado” às suas características.
Em tribunal, segue a acusação do Ministério Público face a seis arguidos pela
prática de um crime doloso de poluição,
estando em causa nomes de gestores ligados às sociedades que lideraram a deposição. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Na edição do vosso Jornal de junho de 2017,
continha uma entrevista ao Sr. Major Valentim Loureiro, onde por ele é dito: “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 nesse assunto. Ao deixar
correr, um dos elementos da Comissão (Joaquim Viana) acabou por sair.
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 à Câmara de
Gondomar. Isto aconteceu numa fase muito
embrionária deste processo, em que pensava que era eu que iria constituir a lista,
isso acabou por não acontecer. Eu mantive
a minha palavra, não defini os candidatos e
nunca me meti nesse processo.”
Porque tal não é verdade, venho em nome
da verdade e do rigor esclarecer o seguinte:
Na reunião do dia 22 de maio de 2017, às
21h30, e na presença de várias pessoas: do
próprio, do Sr. Graciano Martinho, do Sr.
David Santos, do Sr. Rui Barbosa, do Sr.
Eng. Leonel Viana, do Sr. Dr. José Moura,

Governo disponibiliza
12 milhões de euros
para remover
resíduos perigosos
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Destaque

Marco Martins lançou recandidatura
no Auditório Municipal de Gondomar

O Partido Socialista de Gondomar apresentou-se aos eleitores, no dia 22 de julho, no Auditório Municipal de Gondomar. Marco
Martins recebeu o apoio do secretário-geral do partido, António Costa, bem como de várias centenas de populares.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

O Auditório Municipal de Gondomar recebeu a família socialista do concelho no âmbito da apresentação da candidatura “Gondomar + Futuro”, encabeçada por Marco
Martins, que se recandidata à presidência do
Município de Gondomar.
“Os gondomarenses quiseram muito a mudança e votaram em nós. Fizemos um longo e
árduo percurso, mas hoje temos mais de 85%
do programa eleitoral cumprido”, começou
por dizer Marco Martins.
Em discurso, o candidato enumerou as principais obras deste mandato, iniciado em 2013.
“Criamos um Balcão Único do Cidadão, um
provedor municipal, apoiamos as IPSS, criamos um programa de apoio à habitação,
oferecemos os manuais escolares ao 1.º ciclo,
criamos atividades de apoio à família, renovamos mais de 30 escolas, renovamos 50
parques infantis, recuperamos mais de 1000
habitações sociais, construímos duas novas
ETAR, recuperamos a de Rio Tinto, avançamos com a construção do intercetor de Rio
Tinto, desbloqueamos a remoção dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova, criamos a Rota da Filigrana, demos novas praias
fluviais ao concelho, somos Cidade Europeia
do Desporto, entre muitas outras conquistas”,
referiu o candidato do PS.
No que diz respeito ao futuro, está no horizonte da candidatura socialista “levar Gondomar ao topo da Área Metropolitana do Porto,
manter a aposta no crescimento económico,
aumentar a aposta no turismo, construir novos parques urbanos, criar uma rede de 20

> António Costa, Marco Martins, Manuel Pizarro e Luís Filipe Araújo na apresentação da recandidatura

quilómetros na beira do rio Douro, prolongar
o programa Polis até Atães, abrir quatro novos postos do cidadão, continuar a expandir a
cobertura da rede Andante a todo o concelho
e garantir a chegada do metro ao centro de
Gondomar”.
Num tom mais crítico, Luís Filipe Araújo,
presidente da Comissão Distrital do Partido
Socialista, criticou “as oportunidades perdidas com desleixo praticamente criminoso”. “Estragou-se dinheiro em Gondomar.
Encontramos um Município com enormes

> A apresentação contou também com os candidatos às Juntas

constrangimentos na sua gestão diária: endividamento excessivo, incapacidade de contratar novos colaboradores e 140 milhões de
euros em dívidas. Além disso, alguns equipamentos estavam desligados. Basta recordar o que acontecia com o Multiusos de
Gondomar e com o Auditório Municipal de
Gondomar”, referiu o autarca.
Para Luís Filipe Araújo, “Marco Martins faz
muita falta a Gondomar”. “É preciso uma

lata dos diabos para arrumar a trouxa, regressar
a Gondomar, montar a banca com a banha da
cobra à vista de todos e anunciar-se
com uma gritaria estridente que
se trata do último suspiro. Essa
gritaria foi a moda durante
muito tempo. Hoje essa gri-

24 VIVACIDADE JULHO 2017

Destaque
taria é uma ofensa para todos nós. Gondomar
não está a saque”, ressalvou o socialista.
A iniciativa de apresentação contou com
uma grande adesão popular, lotou o Auditório Municipal e teve ainda a presença do

presidente da Federação Distrital do PS Porto, Manuel Pizzarro, e do secretário-geral do
partido, António Costa.
“Estou aqui para dar todo o apoio do PS a
estas candidaturas e muito em particular

à reeleição de Marco Martins. O futuro de
Gondomar tem um nome e um rosto, Marco
Martins”, afirmou o líder socialista.
Antes, Manuel Pizzarro considerou as eleições autárquicas “um grande momento para

Gondomar”.
No decorrer do evento foram ainda apresentados os candidatos às Juntas de Freguesia
[ver caixa] e os mandatários da candidatura,
Cristiana Viana e Manuel Ferreira da Silva. ■

Candidatos do PS às Autárquicas 2017
António Braz – Candidatura à
União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
“A concretização do Metro até ao
centro do Concelho é a minha maior
ambição. Vou construir 10 quilómetros de passeios em ruas fundamentais para a mobilidade e segurança
dos habitantes. Quero trabalhar na
despoluição do rio Torto, levar o
projeto Polis até Jovim e, claro, abrir
o Parque Urbano”

Nuno Fonseca – Candidatura à
Junta de Freguesia de Rio Tinto
“Há obras fundamentais para concluir, mas, no próximo mandato,
a minha aposta é na Cultura, que
incluiu a criação do Museu de Rio
Tinto. Vamos erguer o grande Parque Urbano da Cidade que será um
excelente espaço de natureza, lazer e
bem-estar”

Sofia Martins – Candidatura à
União das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova
“Vou ter o orgulho de inaugurar o
Parque Urbano de Fânzeres e em S.
Pedro da Cova e quero reforçar o
apoio ao bom trabalho das coletividades da freguesia, porque merecem
todo o nosso empenho”

Isidro Sousa – Candidatura à União
das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo
“Gostava muito de continuar as obras
de melhoramento da rede viária e
acessos nas freguesias, concretizar o
projeto do Centro de Dia, construir o
Anfiteatro e criar condições para fixar
na terra a população mais jovem”

Francisco Laranjeira – Candidatura
da Junta de Freguesia de Baguim do
Monte
“Vou começar por aumentar e requalificar a zona industrial, fazer o meu trabalho para a limpeza do rio Torto, das
margens, e limpar também os terrenos
da freguesia. Também quero construir
um Parque de Merendas com equipamentos para exercícios físicos e de lazer na nascente do rio Torto”

Manuel Paiva – Candidatura à União
de Freguesias de Melres e Medas
“Quero manter o rumo e acelerar as
obras para alargar ruas e passeios,
concluir o Centro Social e o cemitério de Medas. Entre outras obras é
também muito importante para a segurança dos cidadãos avançar com a
criação de bermas pedonais na Estrada Nacional 108”

Rui Vicente – Junta de Freguesia da Lomba
“Vou continuar a revitalização e dinamização da praia fluvial com mais infraestruturas viradas para os habitantes da Lomba, mas também para o turismo. Quero repovoar e rejuvenescer a Lomba com a criação de loteamentos que permitam
atrair os mais jovens a fixar residência na freguesia”,
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“Gondomar no Coração”: Rafael Amorim
apresentou-se aos gondomarenses

No dia 7 de julho, a candidatura “Gondomar no Coração” apresentou Rafael Amorim, candidato à Câmara Municipal de Gondomar, Maria João das Neves, candidata à Assembleia Municipal de Gondomar, e os candidatos às Juntas de Freguesia, no Largo
João Paulo II, em São Cosme.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

Rafael Amorim, candidato da coligação
PSD/CDS-PP “Gondomar no Coração”
foi a figura da noite na iniciativa de
apresentação da candidatura às Autárquicas 2017.
Em discurso, o candidato começou por
recordar a ligação afetiva ao concelho e
o percurso profissional, nomeadamente a passagem pela Câmara Municipal
de Gondomar, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR-N) e no ministério da
Economia.
“Quero devolver aos gondomarenses a
paixão pela nossa terra e o seu sentido
de pertença. Quero que se sintam orgulhosos por serem deste Município”, começou por dizer Rafael Amorim. “Queremos preparar um programa de ação
realista e direcionado efetivamente para
as pessoas. O nosso desiderato tem de
ser encontrar novas soluções para satisfazer as necessidades dos gondomarenses em diversas áreas”, disse o candidato
do movimento “Gondomar no Coração”.
De acordo com Rafael Amorim, a candidatura da coligação PSD/CDS-PP terá
vários objetivos: “fixar a população, do-

> Rafael Amorim juntou candidatos às Juntas e Assembleia Municipal de Gondomar

tar o território de infraestruturas atrativas, gerir as contas públicas de forma
transparente, rever os regulamentos de
apoio ao associativismo, facilitar o empreendedorismo e a industrialização,
definir um rumo cultural, devolver o
coração à marca de Gondomar e criar a
Casa da Memória Gondomarense”.
Entre as medidas anunciadas pelo candidato, consta ainda a criação de uma

> Rafael Amorim com os candidatos às Juntas

Comissão de Honra, “que será presidida por uma figura de relevo nacional e
internacional com raízes em Gondomar.
“Estas eleições em Gondomar são como
uma máquina do tempo, em que cada
um de vós, terá de decidir em que época
quer viver. Há candidaturas que estão no
passado. Há candidaturas que se focam
apenas no momento presente, “apagando os fogos” do dia-a-dia. E há a nossa
candidatura: que quer projetar Gondomar no futuro”, concluiu.
Recorde-se que Rafael
Amorim tem 40 anos,
advogado e técnico
na CCDR-N
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“Gondomar terá uma nova vida que
este concelho e as suas gentes merecem
ter”
Germana Rocha, deputada da Assembleia da República e mandatária da coli-

gação, inaugurou o período de discursos
evocando “um projeto único, diferente
e vencedor”. “Gondomar terá uma nova
vida que este concelho e as suas gentes
merecem ter. Confio e acredito em Rafael

Alfredo Machado – Candidato à
União de Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova
"Decidi candidatar-me à União de
Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova para fazer mais e diferente
pela nossa terra, pelas nossas gentes.
Quero unir as duas freguesias, mudando mentalidades. Quero ouvir as
pessoas e ser, de facto, um presidente para todos."

Daniel Lima – Candidato à União
de Freguesias de Foz do Sousa e
Covelo
“Fui presidente da junta de Foz do
Sousa durante dez anos. Decidi voltar a candidatar-me, porque, nos últimos anos, quase nada foi feito. Sinto que comigo e com a minha equipa
os habitantes de Foz do Sousa e Covelo vão ter muito melhor.”

Antero Silva – Candidato à Junta
de Freguesia da Lomba
“A constatação do imobilismo a que
este executivo deixou chegar esta
freguesia levou-me a querer lutar
pela presidência da junta de freguesia da Lomba. É necessário voltar a
dar dinâmica a esta bela terra. Deixar de se fazer ´gestão corrente´ e
viver da herança do passado e começar a construir algo de novo, que
volte a colocar a Lomba no mapa do
progresso.”

Amorim como timoneiro desta candidatura. Com ele todos teremos voz”, assegurou Germana Rocha.
Durante a apresentação da candidatura
discursaram ainda os deputados da As-

sembleia da República, Luís Montenegro
(PSD) e Vânia Silva (CDS-PP), e Bragança Fernandes, que reconheceu o "potencial enorme do território de Gondomar,
disse o presidente CPD do PSD Porto. ■

José António Macedo – Candidato à
União de Freguesias de Gondomar
(S.Cosme), Valbom e Jovim
“O que me levou a ser candidato deve-se, essencialmente, ao carinho e
vontade das pessoas em quererem que
eu continue a construir um território
mais dinâmico, sustentável, amigo das
pessoas, inovador, assente num novo
paradigma de intervenção autárquica,
que potencie o crescimento económico e social através do turismo, empreendedorismo, da criação de oportunidades de emprego e do reforço da
coesão social.”
Miguel Mota – Candidato à União de
Freguesias de Melres e Medas
“Olho para Melres e Medas e vejo um
potencial enorme de desenvolvimento pelas suas características naturais
subaproveitadas. Infelizmente, ainda não temos o desenvolvimento ao
nível das infraestruturas, essenciais
para o quotidiano de uma sociedade
do século XXI, mas é algo que iremos
conquistar com trabalho e dedicação. Creio que com as minhas ideias
e da minha equipa, faremos da nossa
União de Freguesias um local melhor
para viver e mais agradável para quem
nos visita.”
José António Ferreira – Candidato à
Junta de Freguesia de Rio Tinto
“O orgulho de ser riotintense levoume a abraçar este desafio. Candidatome a presidente da junta desta grande
cidade com o objetivo de a desenvolver e de melhorar as condições de vida
dos seus habitantes.”

Rui Faria – Candidato à Junta de Freguesia de Baguim do Monte
“No âmbito das competências da freguesia, irei trabalhar com vista a uma política de proximidade, promovendo ações de
sustentabilidade nos mais variados setores. Irei fomentar a renovação de infraestruturas e ambiente de modo a dotá-las de
condições para progredir no setor empresarial e na economia social local e, assim, promover uma política de transparência e de verdade com a participação de todos.”
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Valentim Loureiro já tem candidatos
às Juntas de Freguesia
A candidatura “Valentim
Loureiro Coração de Ouro” já
definiu os candidatos às Juntas de Freguesia para as próximas eleições autárquicas. O
Vivacidade dá a conhecer os
nomes escolhidos pelo movimento encabeçado pelo major.
A candidatura independente “Valentim Loureiro Coração de Ouro” está
em fase de recolha de assinaturas para
as eleições de 1 de outubro. Com o
processo já “fechado” no que concerne
à Câmara e Assembleia Municipal, o
trabalho de recolha das assinaturas necessárias desenvolve-se agora para as
Juntas (e Uniões) às quais pretendem
concorrer.
Segundo apurou o nosso jornal, a candidatura liderada por Valentim Loureiro não irá apresentar listas apenas à
freguesia da Lomba e à União de Freguesias da Foz do Sousa e Covelo – à
qual existe já uma outra candidatura

ximidade” em relação à população das
três “antigas” freguesias.
Para a União de Freguesias de Fânzeres
e S. Pedro da Cova, o nome escolhido é
o de António Pacheco. Empresário do
setor das embalagens para ourivesaria,
o candidato, de 61 anos, tem já uma
vasta experiência enquanto autarca na
(então) Junta de Fânzeres. “Trabalho,
experiência e rigor” são as certezas que
o candidato a Fânzeres e S. Pedro da
Cova apresenta.

António Pacheco

Candidato à União de Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova

Gondomar), o movimento “Valentim
Loureiro Coração de Ouro” irá apresentar João Barbosa Saramago à União
de Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim. Com 67 anos,

Alberto Silva

Candidato à Freguesia
de Rio Tinto

Joaquim Figueiredo
João Barbosa Saramago

Candidato à União de Freguesias
de Gondomar (S. Cosme),
Valbom e jovim
independente.
Assim, e para além de Valentim Loureiro (candidato à Câmara Municipal
de Gondomar) e Graciano Martinho
(candidato à Assembleia Municipal de

Candidato à Freguesia
de Baguim do Monte

João Saramago, assume como prioridade “trabalhar junto das pessoas”,
apontando como crítica o “notório
afastamento que a nova União de Freguesias teve em relação a parte do seu
território (nomeadamente Valbom e
Jovim)”. Enquanto presidente de Junta
assegura “total disponibilidade e pro-

António Pacheco, recorde-se, já foi diretor do Auditório Municipal de Gondomar e, enquanto artista plástico, foi
também elemento ativo na criação (e
crescimento) da Associação Artística
de Gondomar. Foi, ainda, o criador do
Prémio Nacional de Poesia de Fânzeres.
Em Baguim do Monte surge uma das
surpresas do movimento liderado por
Valentim Loureiro. Joaquim Figueiredo, economista, que até há bem pouco
tempo integrava a “máquina” socialista, afastou-se do partido e lidera a
candidatura local. Apontando a necessidade de uma “mudança firme e
tranquila”, Joaquim Figueiredo junta,
na sua lista, um conjunto de nomes de
distintos quadrantes partidários.
O candidato, de 63 anos, pretende
também “retomar o progresso da fre-
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guesia”, área na qual tem constatado
“algum desleixo”, prometendo “dar Baguim aos baguinenses” e assumindo
como certeza que, “como outros, não
iremos transformar espaços públicos
em espaços privados”.
Em Rio Tinto a aposta será na “competência, confiança e proximidade”.
Alberto Silva, gestor de empresas de
51 anos, é o nome escolhido para uma
das freguesias com mais população (e
eleitores) do concelho. O candidato independente destaca a necessidade de
“uma mudança positiva”, algo que traga
uma “maior e mais forte intervenção”
em Rio Tinto – assumindo como aposta
a implementar um “constante diálogo
com todas as forças vivas, chamando-as à participação no desenvolvimento
de Rio Tinto, dando voz à juventude e
ouvindo a população sénior”.
Finalmente, no “alto concelho”, o movimento independente irá apresentar
a solicitadora Sandra Casaca como
candidata à União de Freguesias de
Melres e Medas. Com 39 anos, a candidata defende que enquanto autarca
irá trabalhar sempre “pela nossa terra”.
Uma opção que, realça, “tem toda a razão de ser em freguesias mais afastadas
dos centros de decisões e que, por isso,
precisam de uma atuação de maior proximidade e de constante resposta aos
desejos e anseios das populações”. ■

Sandra Casaca

Candidata à União de Freguesias
de Melres e Medas

PUB
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Jerónimo de Sousa deu impulso
à candidatura de Daniel Vieira
No dia 16 de julho, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de
Sousa, deslocou-se a Gondomar para participar no comício do partido, que teve lugar
em frente à Câmara Municipal de Gondomar. A visita
surgiu a convite da candidatura de Daniel Vieira ao Município.
“Temos provas dadas neste concelho. Temos
candidatos bem preparados no que toca aos
desafios colocados a Gondomar. Temos um
projeto distintivo em relação às outras forças partidárias”, começou por dizer Jerónimo de Sousa no comício organizado pela
CDU Gondomar.
A iniciativa comunista contou com a presença do secretário-geral do PCP que veio
“dar força” à candidatura encabeçada por
Daniel Vieira, que, por sua vez, salientou a
vontade de “mudar de forma estrutural o
concelho”.
Em discurso, o candidato criticou “um
conjunto de propostas que não foram concretizadas”. “Disseram que iriam alargar o
programa Polis, contudo não aumentou um
metro. Prometeram a vinda do metro para
o centro de Gondomar, mas não conseguiram. Disseram que iriam criar mil empregos
por ano, numa promessa com caráter populista que não passou disso mesmo”, disse Daniel Vieira.
Em discurso, o candidato prometeu ainda
“um programa eleitoral que vá para lá das

> António Valpaços
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“É tempo de trazer Rio Tinto para o século
XXI”
Marta Macedo será a candidata da CDU à
Junta de Freguesia de Rio Tinto. A apresentação do projeto político teve lugar na Quinta das Freiras, no dia 8 de julho.
“É tempo de motivar os riotintenses. É tempo de
trazer Rio Tinto para o século XXI. A seu tempo apresentaremos o nosso programa”, garantiu
a candidata independente com o apoio da CDU.
A cabeça de lista fez-se acompanhar pelos
restantes candidatos e criticou também a política ambiental seguida em Rio Tinto. “São
necessários espaços verdes nesta cidade. O
parque verde em construção é um projeto
pequeno para a dimensão desta freguesia”,
referiu Marta Macedo.

> Daniel Vieira, candidato da CDU à Câmara de Gondomar

“Queremos dar resposta às necessidades

das três freguesias”
A candidatura da CDU à União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim, encabeçada por António Valpaços,
foi apresentada a 9 de julho, na Escola Dramática e Musical Valboense.
“Estamos a construir uma lista com uma visão global das três freguesias e temos nestas
terras trabalho feito, que nos orgulha de forma igual. O critério será só um: agir e resolver, sempre”, garantiu António Valpaços em
discurso.

> Sónia Bastos

> Liliana Luz

próximas eleições”.
Antes, Joaquim Barbosa, candidato da CDU
à Assembleia Municipal de Gondomar, realçou a integração de “gente jovem” nas listas
da coligação. “É necessária uma visão integrante e integradora de todos os gondomarenses. Precisamos de um número de vereadores suficiente para podemos demonstrar a
razão das nossas ideias”, referiu o candidato
e atual vereador comunista.

Liliana Luz será candidata à União das
Freguesias de Foz do Sousa e Covelo
Liliana Luz, 38 anos, será a candidata da
CDU à União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo. Licenciada em professores do
2.º ciclo do Ensino Básico e Mestre em Educação Especial, colabora desde 2015 com a
Associação de Solidariedade Social de Lever.
Pertenceu à Associação de Pais da Escola
Básica de Jancido e foi representante de Pais
na Escola Básica de Jovim.
Sandra Bastos encabeça candidatura a
Melres e Medas
Sandra Bastos, 36 anos, é licenciada e mestranda em Arquitetura Paisagista. Será a
candidata da CDU à União das Freguesias
de Melres e Medas.
Em 2010, coordenou a iniciativa “Limpar
Portugal” na freguesia de Medas. Foi delegada municipal nos censos 2011 nas freguesias
de Covelo, Fânzeres, Foz do Sousa, Lomba,
Medas e Melres. ■

> Marta Macedo
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Cais da Lixa terá
mais quatro
ancoradouros em 2018

OPINIÃO

Aplicação móvel
para férias tranquilas –
Appy Tourist
Foto DR

A Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo (APDL) e a Câmara de Gondomar acordaram, no final do mês passado, um
investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros
que prevê a construção de mais quatro ancoradouros e uma nova ciclovia no verão do próximo
ano.
O projeto irá servir, sobretudo, navios-hóteis e
permitirá reforçar a capacidade de acolhimento
de cruzeiros de maior dimensão e de maior duração no rio Douro. O protocolo foi assinado no
Cais da Lixa e contou com as presenças de Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, Brogueira Dias, presidente do Conselho de Administração da APDL, e Ana Paula
Vitorino, ministra do Mar.
“Este protocolo é a materialização de três anos de
trabalho árduo. Estamos aqui para dar resposta a

uma necessidade do turismo e do país. Acreditamos
que este cais será um ponto de atração turística e de
futuro para a economia local, após uma requalificação há muito reclamada”, afirmou o edil gondomarense.
Por sua vez, Brogueira Dias assegurou que a APDL ficará responsável por criar as infraestruturas de apoio
aos navios, bem como “as condições necessárias para
fixar as embarcações no cais”.
“Com esta intervenção passará a ser possível ter
aqui 10 embarcações em simultâneo. Em 2018, vamos ter o cais que desejamos, que será um fator de
desenvolvimento para Gondomar e que será fulcral
para uma nova vida no Douro”, disse o responsável
da APDL.
O acordo entre as duas partes recebeu ainda a “bênção” da ministra do Mar, que se mostrou satisfeita
com o trabalho desenvolvido. A governante destacou a “importância do rio Douro para o país”. “Ao
criarmos esta estrutura, estamos a acrescentar oportunidades a este local e consequentemente, a nível
nacional, acrescentamos valor em emprego e oportunidades. Esta será mais uma possibilidade de Gondomar demonstrar a sua capacidade”, referiu Ana Paula
Vitorino.
A intervenção prevê também a criação de uma zona
de estacionamento e via pedonal, além de uma rotunda para ordenar o acesso dos autocarros turísticos.
A cerimónia encerrou com a atuação de um grupo de
dança da Associação “10 de Junho”. ■
Foto PSF

A Appytourist é uma aplicação móvel que ajuda
turistas nacionais e estrangeiros a estar mais informados e a saber sempre como agir na defesa dos
seus direitos como consumidores. Imagine que está
hospedado num hotel e que pretende reclamar de
algum dos serviços prestados, mas não sabe como.
A Appytourist ajuda-o!
A Appytourist permite acesso rápido e fácil a informações essenciais sobre os direitos dos turistas em
áreas como o alojamento, os circuitos turísticos, os
transportes, a diversão, as compras, os restaurantes,
passando até pelas viagens compradas em agência,
nas estadias em Portugal. A app contém ainda uma
área de destaques e acesso a um live chat especialmente dedicado aos turistas que visitam o Porto,
com respostas rápidas e personalizadas.
A aplicação está disponível em português, inglês e
francês e, em breve, permitirá também a consulta
em alemão e espanhol.
Esta aplicação, desenvolvida pela DECO Norte
com o apoio da Universidade do Porto e da Câmara
Municipal do Porto, poderá, no futuro, ser alargada
a outras cidades e regiões do país.
Consulte www.appytourist.pt e descarregue a aplicação! ■

A Câmara Municipal de Gondomar e a Administração dos Portos
do Douro e Leixões assinaram, no
dia 27 de junho, um protocolo que
prevê a implementação de quatro
novos postos de acostagem no Cais
da Lixa, em Covelo.

> Brogueira Dias e Marco Martins formalizaram a parceria
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Supremo obriga Município
a devolver 11,7 milhões de euros

O Município de Gondomar está a ponderar
uma hipoteca voluntária de bens que sirva
de garantia no processo em que está obrigada a devolver 11,7 milhões de euros de
fundos comunitários. Em causa poderão
estar o edifício da Câmara de Gondomar,
o Multiusos ou alguns pavilhões desportivos que serviriam de garantia. Isto porque,
após esta decisão, o valor de endividamento do Município volta a superar os 100 milhões de euros e congela projetos que já tinham sido anunciados, como a construção
do parque urbano de Fânzeres/São Pedro
da Cova (2,7 milhões de euros), a requalificação de mais cinco escolas (1,5 milhões de
euros) ou a reabilitação de bairros na Lomba, Valbom, Jovim e Baguim do Monte (2,7
milhões de euros).
O processo diz respeito a candidaturas feitas
entre os anos de 1995 e 1997 para obras na
ETAR do Rio Ferreira, bem como na rede de
saneamento com participação europeia.
“Dá vontade de reclamar justiça. São mais
de 10 milhões de euros que vamos deitar
ao lixo e Gondomar fica sem investimento.
A hipoteca voluntária de imóveis é a única
hipótese que nos parece viável, porque não
há dúvidas que a dívida terá que ser paga”,

Foto: Arquivo Vivacidade

A Câmara de Gondomar está
obrigada a devolver 11,7 milhões de euros de fundos comunitários. A decisão foi
comunicada pelo Supremo
Tribunal Administrativo que
rejeitou o recurso apresentado
pela autarquia.
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> O Multiusos de Gondomar poderá ser hipotecado no âmbito deste processo

disse Marco Martins, presidente da Câmara
Municipal de Gondomar.
O edil gondomarense reuniu entretanto
com o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, mas em declarações ao
nosso jornal não adiantou novidades no
desenrolar deste processo.
Recorde-se que o atual executivo já pagou
30 milhões de euros na amortização da
dívida – dados do Município – e fechou
recentemente um acordo com a EDP para
liquidar uma dívida com mais de 30 anos
que chegou a atingir os 70 milhões de euros. Com a decisão do Supremo Tribunal
Administrativo, a autarquia gondomarense
fica também impedida de contratar novo

pessoal.
“As pessoas têm de perceber claramente
isto. As pessoas que tiveram responsabilidades nisto hoje concorrem por listas diferentes e mostram vontade de voltar. Caberá
a quem de direito fazer a sua avaliação política. O contribuinte com maior processo
em valor em execução fiscal no país é a Câmara de Gondomar e isso não nos enche de
orgulho”, concluiu Marco Martins, após a
reunião municipal pública de julho.
Valentim Loureiro garante que deixou
“em banco 11 milhões de euros”
Em declarações à imprensa, Valentim
Loureiro falou sobre a decisão que obriga

Gondomar a devolver os fundos europeus.
O major admitiu que “poderão ter havido
irregularidades processuais, mas não criminais”, no processo que levou à condenação do Município. Contudo, o major - que
volta a candidatar-se como independente –
garante que deixou “em banco 11, 12 ou 13
milhões de euros” quando terminou o seu
último mandato em 2013.
A afirmação de Valentim Loureiro foi entretanto desmentida por Marco Martins.
“Dos 7,7 milhões de euros de saldo, 5,1
milhões estavam penhorados à guarda do
processo do Mercado da Areosa, pelo que
sobraram apenas 2,6 milhões de euros”, garantiu o autarca. ■

Foto: Arquivo Vivacidade

Foto: Arquivo Vivacidade

> Marco Martins, presidente da autarquia desde 2013

> Valentim Loureiro liderou o Município durante duas décadas
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Tiago Lisboa venceu 4ª Meia Maratona
D’Ouro Run Gondomar
Tiago Lisboa, atleta do Grupo Dramático e Recreativo de
Retorta, terminou a 4ª Meia
Maratona D’Ouro Run Gondomar após completar a prova em 1’16”08. A D’Ouro Run
realizou-se a 25 de junho.
Tiago Lisboa foi o grande vencedor da Meia
Maratona D’Ouro Run Gondomar. A prova
organizada pela EventSport, em parceria
com a Câmara Municipal de Gondomar,
contou com 2860 inscritos, número que representa, segundo a organização, “um crescimento face à edição anterior”.
O vencedor completou os 21 quilómetros
após 1’16”08 de corrida. No feminino, Tânia Fernandes subiu ao pódio. Na mini maratona, Luís Pereira e Sofia Cardoso saíram

Corrida da República realiza-se a 5 de outubro
A próxima prova organizada pela EventSport
será a Corrida da República no dia 5 de outubro. O evento terá novamente um traçado
de 10 quilómetros para a corrida e de cinco
quilómetros para a caminhada.
“A Corrida da República é uma prova citadina e para verdadeiros atletas”, diz Carlos
Ferreira ao nosso jornal.
A prova terá lugar em Rio Tinto e conta com
o apoio da Junta de Freguesia.
vencedores.
“Este foi um ano muito positivo. O trajeto
não foi novidade, mas tornou-se mais apetecível por ser homologado. No próximo
ano, queremos continuar a melhorar a qualidade da prova e a tentar internacionalizar
este grande evento desportivo”, afirma Carlos Ferreira, organizador da prova. ■

Vencedores da 4ª Meia Maratona D’Ouro Run Gondomar

Foto PSF

Tiago Lisboa (Grupo Dramático e Recreativo de Retorta), vencedor da meia maratona (21km)
“É a primeira vez que participo numa prova
em Gondomar. Esta prova é muito dura, mas
gostei de participar e vencer. Em setembro,
vou fazer uma meia maratona em Itália e esta
serviu para treinar”

Tânia Fernandes (Ginásio Clube de Bragança), vencedora meia maratona (21km)
“Foi a primeira vez que participei na prova e
à 13ª meia maratona consegui ficar em primeiro lugar”

Luís Pereira (Águas do Porto – Casa dos
Trabalhadores), vencedor mini maratona
(10km)
“Sinto uma alegria enorme por ter ganho,
mas o maior prazer é participar e poder
celebrar o desporto junto de amigos. Aqui
na zona do Porto não existe nenhum percurso semelhante a este e que permita cor-rer nas margens do Douro”

Sofia Cardoso (individual), vencedora
mini maratona (10km)
“Sou de Gondomar e fico muito feliz por
vencer esta prova. As pessoas são incríveis e
deram-nos muita força”

Volta a Portugal regressa a Gondomar

Entre 4 e 15 de agosto, os ciclistas vão
andar na estrada no regresso do maior
acontecimento desportivo do verão português. Esta será a 79ª edição da Volta a
Portugal, que contará com uma partida
em Gondomar, a da 8ª etapa da prova.
“A última fase, com início em Gondomar e
ligação a Oliveira de Azeméis, num dia de
média dificuldade que vai trazer oportunidades a muitos e, talvez, merecidas tréguas
aos poucos eleitos que terão de se enfrentar

na etapa Rainha, na Guarda, e, finalmente,
na prova da verdade em Viseu”, disse Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal,
durante a apresentação da 79ª edição.
Em Gondomar, terá lugar a antepenúltima etapa que fará a ligação entre o concelho e Oliveira de Azeméis terminando a
etapa numa longa reta da meta com alguma inclinação.
“Em suma, a 79ª Volta a Portugal apresenta um percurso que permitindo o êxito
parcial a ciclistas de distintas características se impõe pelas sucessivas dificuldades
que, claramente, farão particular apelo
a ciclistas completos com uma enorme
capacidade de recuperação”, conclui Joaquim Gomes.
A prova será também inserida na programação oficial da Cidade Europeia do
Desporto 2017. ■

Foto DR

A 79ª Volta a Portugal vai passar por Gondomar. O concelho
irá receber novamente uma
partida, mais concretamente
a 8ª etapa da prova rainha do
ciclismo português.
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Pedro Ferreira repete conquista
da Gondomar Night Run

A 3ª Gondomar Night Run contou com
1100 inscritos - divididos entre a corrida
de 10 quilómetros e a caminhada de seis
quilómetros – que percorreram as principais artérias de São Cosme. O vencedor
[ver caixa] da noite foi Pedro Ferreira,
atleta do SL Benfica, que conquistou a
prova pelo segundo ano consecutivo.
“Esta foi uma boa edição. As pessoas adoraram o novo percurso e as condições meteorológicas também facilitaram a vida aos
atletas. Continuamos a apostar nas passagens pelo Calvário, Monte Crasto, Quinta da
Azenha e Igreja dos Capuchinhos que fazem

Foto PSF

Pelo segundo ano consecutivo, Pedro Ferreira, atleta
gondomarense do SL Benfica, venceu a Gondomar Night
Run. A prova realizou-se a 22
de julho e juntou 1100 participantes.

Desporto

Vencedores da Gondomar
Night Run

Pedro Ferreira – SL Benfica
“Esta prova tornou-se muito competitiva e
tive que ser mais rápido que na edição anterior. Além disso, é sempre especial ter a oportunidade de correr e vencer na minha terra”

o sucesso da prova”, afirma Luís Pereira, organizador da Gondomar Night Run.
Segundo o fundador da Associação Ultra
Trail Radical, a prova “ainda pode crescer,
mas a continuidade não está garantida”.
A Gondomar Night Run foi organizada
pela Associação Ultra Trail Radical, com
os apoios da Câmara Municipal de Gondomar e da Associação Recreativa Luz e

Vida Gondomarense.
Trail das Nozes realiza-se a 29 de outubro
A próxima prova no calendário da Associação Ultra Trail Radical é o Trail das Nozes,
que irá ter lugar no dia 29 de outubro. Este
ano, a corrida estará inserida no Campeonato Nacional de Trail. A organização espera atingir novamente os 1200 inscritos. ■

Andreia Azevedo – AR Luz e Vida Gondomarense
“É a minha primeira conquista e foi uma
sensação ótima. É a segunda edição em
que participo e consegui melhorar a minha
prestação. No próximo ano, tenciono repetir
a minha presença”
PUB
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Filipe Madureira: "Como embaixador
da CED, tirei o ano de 2017"

Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu esta paixão pelos ralis?
Iniciou-se há muitos anos. O meu pai tinha uma oficina de automóveis e a partir daí tudo começou de forma natural. É
lógico que o meu pai quis sempre que eu
estudasse, não queria que eu fosse para a
competição automóvel. Tinha medo, esteve sempre contra. A minha mãe também
nem quer falar sobre isso. Como eu costumo dizer, são uns sofredores [risos]. Em
miúdo, cheguei a ir ver alguns ralis e sempre disse a mim mesmo que um dia iria ser
eu a estar ali dentro do carro.
E em 1999, sagrou-se campeão nacional
de ralis - Promoção. O que está por trás
desse título?
Eu ainda não tinha grande noção de como
funcionavam as coisas. Fiz uma classificativa com 40 graus de temperatura exterior
e com pneus de chuva [risos]. Eu queria era estar ali. Foi o concretizar de um
sonho. Mas fomos evoluindo, visto que
resolvi falar com o Jorge Carvalho, um
veterano das corridas, para ser o meu navegador. Muito daquilo que sei hoje devolhe a ele. Foi um grande mestre. Até que

depois comprei o carro ao Miguel Rodrigues e ele veio comigo para nos sagrarmos
campeões nacionais.
Arouca voltou a dar-lhe um título no
ano passado. Desta feita regional. Foi
uma prova muito dura?
Foi dura, mas nada que se compare aos
ralis nacionais, onde perdemos sempre
vinte fins de semana para fazer dez ralis.
Desta forma abdiquei apenas de um fim
de semana. Sendo que a super especial foi
no sábado e as corridas no domingo. Eu
participei com um Nissan Micra. Cheguei
mesmo a perguntar: "mas então o Micra
é um carro de treinos e nós vamos correr
com isto?". E assim foi. Andámos a discutir com o carro mais fraco do Campeonato
X1 e tivemos o enorme mérito de o vencer.
Deu-me um gozo especial ganhar, porque
dou-me bem com os meus adversários,
eles têm carros melhores e o meu principal concorrente tinha menos 20 anos do
que eu. No entanto, a experiência aí talvez
tenha jogado a meu favor. Fiquei muito
orgulhoso da minha prestação.
O balanço dos seus 20 anos de carreira
é positivo?
É muito positivo. Alguns colegas meus
colocam o capacete, entram para o carro
de corrida e parece que vão ser fuzilados.
Ficam mesmo nervosos. Não consigo
compreender. Eu gosto tanto daquilo, é
o meu hobby, não chego a ficar nervoso.
Alguns fazem melhores tempos a treinar
do que a correr. Eu sempre levei isto muito na desportiva, talvez tenha sido esse o
segredo.
Alguma vez foi abordado para se tornar
piloto profissional?
Sim, isso chegou a acontecer. Contudo,
não quis abandonar a minha empresa
durante um ano para me dedicar a 100%
às corridas. Sempre equacionei muito

Foto DR

Filipe Madureira, 42 anos,
gondomarense e embaixador
da Cidade Europeia do Desporto 2017, tem na paixão pelos ralis o maior hobby da sua
vida. Ele que revelou ao Vivacidade os sacrifícios associados às corridas, assim como o
sentimento de ver as filhas entregarem o prémio de campeã
à sua mulher.

> Filipe Madureira foi campeão nacional de Promoção, em 1999

bem as coisas.
Qual a sensação de ficar em décimo lugar no Rali de Portugal, em 2003?
Foi o melhor ano da minha carreira. Estava
confiante, as coisas corriam bem de forma
natural e o décimo lugar no Rali de Portugal foi uma consequência disso mesmo.
Ainda assim, o meu melhor Rali de sempre
foi com o Miguel Rodrigues, o Rali Sopete. Participei com um Citroën Saxo, contra
alguns Mitsubishi e Subaru. Que gozo me
deu essa prova. Estava a andar muito e ia
em sexto na geral. Até que tive um furo,
onde perdi mais de cinco minutos. Tive
muito azar aí, estava tudo a correr-me bem,
mas as corridas são mesmo assim.
Como foi ser piloto de segurança no Rali
de Gondomar?
Foi uma experiência positiva, ao lado do
meu amigo Carlos Brás. Como embaixador da CED, tirei o ano de 2017 para o
Município. Decidi que não iria correr de
forma a estar mais disponível para os diversos eventos. Embora o carro continue a

andar nas mãos da Cristina Silva, a minha
esposa. Que por acaso até se sagrou campeã feminina de Ralis Norte.
Tem, por isso, muitos fins de semana
ocupados com os ralis...
É verdade. E eu nem costumo levar as minhas filhas para os ralis, mas no último
decidi levar e ainda bem que o fiz. Dado
que vi o melhor pódio da minha vida. As
minhas filhas a entregarem o prémio à
minha mulher. Foi um momento único,
valeu por todos os sacrifícios que fazemos
em prol das corridas.
Como embaixador da CED, pensa que
poderia fazer-se mais de forma a impulsionar esta vertente desportiva no concelho?
A vereadora Sandra Almeida está a fazer
um trabalho fantástico. Só não consegue
mais porque também não dá mesmo. Está
muito motivada e empenhada, está a fazer
um trabalho excecional com os recursos
que tem à sua disposição. Julgo que melhor era impossível. ■

Foto DR

Foto DR

> O piloto com a sua esposa, Cristina Silva

> As filhas a entregarem o prémio de campeã à sua mulher
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Jornal Vivacidade 27/07/2017
CARTÓRIO NOTARIAL
Notária: Sofia Carneiro Leão

CERTIFICADO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de catorze de julho de dois mil e dezassete, lavrada a folhas dezanove e seguintes do livro número
sessenta e quatro deste Cartório, JOAQUIM AZEVEDO DA SILVA, divorciado, contribuinte número 164 452 230, natural da freguesia de Avessadas, concelho do
Marco de Canaveses, residente na Rua do Casal, número 485, em Rio Tinto, Gondomar e a sua ex-mulher, ELISA MOREIRA DE SOUSA, divorciada, contribuinte
número 154 875 228, natural da freguesia de Abragão, concelho de Penafiel, residente na Rua do Casal, casa 4 e casa 5, em Rio Tinto, Gondomar, declaram:
Que, com exclusão de outrem, o primeiro e a segunda outorgantes são os únicos donos e legítimos possuidores dos seguintes bens, ambos sitos na freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar:
Verba 1. Prédio urbano, composto por casa de rés do chão, com área coberta de quinze metros quadrados e a área descoberta de duzentos e
quarenta metros quadrados, sito no Lugar de Casal, a confrontar do norte com Agostinho Ribeiro, do sul com José Preto de Azevedo, do nascente com Francisco
da Silva e do poente com Joaquim Ribeiro Telha, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar e inscrito na matriz, em nome do primeiro
outorgante, sob o artigo 4298, com o valor patrimonial e atribuído de sete mil duzentos e cinquenta euros;
Verba 2. Prédio urbano, composto por casa de rés do chão, com área coberta e total de quarenta e quatro metros quadrados, sito no Lugar de
Casal, a confrontar do norte com Joaquim Ribeiro Telha, do sul com Francisco da Silva, do nascente com caminho público e do poente com José Pinto de Azevedo,
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar e inscrito na matriz, em nome do primeiro outorgante, sob o artigo 6297, com valor patrimonial
e atribuído de dezoito mil novecentos e oitenta euros.
Que os justificantes adquiriram por compra verbal aos ante-possuidores, Ernesto de Sousa Rocha e mulher Aurora da Conceição de Sousa Marques, entretanto já falecidos, casados que foram no regime da comunhão geral de bens e residentes na Rua Bernardim Ribeiro, número 57, em Rio Tinto, Gondomar, em
dia e mês que não podem precisar do ano de mil novecentos e sessenta, ainda os justificantes eram casados um com o outro, dois terrenos rústicos, o primeiro
com área de duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados e segundo com área de quarenta e quatro metros quadrados, respetivamente, e desde essa data,
entraram na posse dos referidos imóveis, onde posteriormente edificaram os mencionados prédios urbanos.
Que esse contrato nunca foi formalizado pela competente escritura de compra e venda.
Que sempre estiveram e se têm mantido na posse e fruição dos indicados prédios há muito mais de vinte anos, usufruíndo por isso de todas as utilidades
por eles proporcionadas, limpando-os e edificando as referidas casas, passando depois a habita-las, procedendo às obras de conservação e melhoramento necessárias, participando as construções à matriz, pagando os respetivos impostos, administrando os prédios com ânimo de quem exercita direito próprio, pacificamente,
porque sem violência, pública e continuamente, com conhecimento de toda a gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem quer que seja.
Que dadas as enumeradas características desta posse, o primeiro e a segunda outorgante adquiriram para a sua comunhão conjugal ou mencionados
prédios rústicos por usucapião, que 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 na parte reproduzida.
A Notária,
Sofia Carneiro Leão
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Academia de Bailado Paulo
VI participou
na Taça Mundial de Dança

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

História escreve-se
no feminino
Foto DR

Entre os dias 23 de junho e 2 de julho,
a Academia de Bailado Paulo VI representou Gondomar e Portugal na
final da Taça Mundial de Dança.
Após ter garantido o apuramento nacional, a Academia de Bailado Paulo VI rumou a Offenburgh,
na Alemanha, para disputar a final da Taça Mundial de Dança. O evento contou com a participação
de 4000 bailarinos de 49 nacionalidades distintas.
A Academia de Bailado Paulo VI fez-se representar

Foto DR

Skydive Gondomar
venceu torneio
“Major Pacheco da Costa”
Nos dias 22 e 23 de julho, Gondomar
acolheu o Torneio de Precisão de
Aterragem “Major Pacheco da Costa”. A prova foi conquistada pela
equipa Skydive Gondomar.
É caso para dizer que o troféu ficou em casa. Falamos do Torneio de Precisão de Aterragem “Major Pacheco da Costa”, prova que teve lugar junto
à Avenida Oliveira Martins e que foi conquistada
pela equipa Skydive Gondomar.
A competição contou com a presença de quatro
equipas, num total de 16 atletas, tendo ficado em
segundo lugar a Associação de Paraquedistas de

Vale D’Este (Barcelos) e em terceiro a equipa da
Associação de Paraquedistas do Norte. Na classificação individual, Luís Pina (Skydive Gondomar) ficou em primeiro lugar, Pratas em segundo (Skydive Gondomar) e José Pinto em terceiro
(Associação de Paraquedistas de Vale D’Este).
A prova inédita em Gondomar contou ainda
com uma afluência de público “bastante aceitável”, de acordo com a organização. “Esperamos
que seja para repetir, visto que já há muitos
anos não existe uma prova de paraquedismo no
Grande Porto”, afirma fonte da organização.
O Torneio “Major Pacheco da Costa” foi organizado pela Associação de Paraquedistas do
Norte, em parceria com a Cidade Europeia do
Desporto 2017. ■
Foto Jorge Martins

A palavra história tem origem no grego "historía", (exame, pesquisa,
estudo, ciência) através do latim "historia", tendo a forma estória entrado através do inglês "story". Um substantivo feminino que se traduz numa narração escrita dos factos notáveis ocorridos numa sociedade em particular ou em várias. E foi isso mesmo que aconteceu
na cidade de Roterdão. Longe das tartes de maçã no Dudok e dos
brownies no Markthal, foi no "Sparta Stadion" que tudo aconteceu.
Porque não basta dizer que o futebol feminino evoluiu e recomenda-se. É preciso demonstrá-lo. E as nossas guerreiras estão a fazê-lo
da melhor forma possível em terras holandesas. Apesar da derrota
inaugural frente à Espanha, a segunda jornada tinha uma surpresa
reservada para todos os portugueses. Carolina Mendes - que trocou
o hóquei em patins pelo futebol - marcou o primeiro golo de Portugal num Europeu feminino. Embora seja através das mãos que
Carolina alimenta a sua paixão pela escrita, foi com o pé direito
que, no dia 23 de julho, fez história e colocou o país inteiro a vibrar.
A Escócia ainda empatou o jogo por intermédio de Erin Cuthbert.
Porém, Ana Leite, um minuto após ter entrado em campo, envergou
a raça do povo lusitano e embarcou sozinha para uma viagem de
longos metros, coroada com um bonito golo de pé esquerdo. Um
momento de inspiração por parte da número 10 nacional, que nos
ofereceu a primeira vitória de sempre em Campeonatos da Europa.
A nova época está também prestes a arrancar. Os grandes palcos
vêm novamente à ribalta, os craques apertam as botas e os verdadeiros adeptos são atingidos por emoções que somente o desporto
proporciona. Numa altura em que os casacos ficam em casa e o sol
brilha na relva, os resultados dos jogos da pré-temporada começam
a assustar ou a entusiasmar, embora nada representem, senão um
indicador de performance individual e coletiva que permitirá ao
treinador ajustar o plantel com maior critério. Quanto a investimentos, o Sporting lidera. O clube leonino tem, de facto, investido muito. Nas modalidades (o sucesso está à vista de todos) e no futebol,
onde os resultados teimam em não aparecer. Mathieu, Coentrão,
Bruno Fernandes e Acuña são quatro reforços de enorme qualidade
e que se centram nos dois pilares do futebol: equilíbrio e desequilíbrio. O novo FC Porto de Sérgio Conceição tem mostrado dinâmica e competência, com Óliver Torres a assumir-se como o motor
de um processo equilibrado, onde se privilegia o ataque posicional.
Ricardo é a nova seta da formação portista e tem muito talento, permitindo que o jogo entre numa dimensão superior de qualidade. Os
laterais marcam a diferença no futebol moderno e quem o entender
está mais perto do sucesso. Que o diga Pep Guardiola, que gastou
perto de 140 milhões de euros em três laterais: Kyle Walker, Danilo
e Benjamin Mendy. Já o SL Benfica continua a vender muito, confiando na arte de Rui Vitória para colmatar as ausências com a prata
da casa. ■

em cinco categorias e obteve a melhor classificação na categoria “Children Group Tap”, com o
grupo de dança “The Muppets”.
Os restantes grupos da Academia obtiveram
também uma “participação positiva”, de acordo
com Cláudia Regado, responsável pela Academia.
A Taça Mundial de Dança é uma competição
mundial, em que os bailarinos selecionados representam a dança ao mais alto nível. Os bailarinos participantes habilitam-se a prémios e
bolsas de estudo, que lhes abrirão portas à concretização de alguns dos seus sonhos. ■
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Bruno Silva sagrou-se
campeão nacional de 800 metros
de espera, mas consegui, depois do primeiro título nacional. Faço um balanço positivo desta época, mas não tenho as melhores
condições de treino e isso levou a que tivesse
algumas lesões que limitaram a minha preparação para as competições”, lamenta o embaixador da Cidade Europeia do Desporto
2017 (CED).

“Tinha tudo para entrar no nacional e vencer e foi assim que felizmente aconteceu,
numa prova que liderei do início ao fim”,
começa por dizer Bruno Silva, recentemente consagrado campeão nacional nos 800
metros.
Para o atleta da Associação Recreativa Luz
e Vida Gondomarense a conquista surge
na sequência “do trabalho desenvolvido ao
longo da época”. “Foram precisos três anos

Após a mais recente conquista, o atleta gondomarense atinge o 5.º lugar no ranking
nacional absoluto e a 2ª posição no ranking
nacional de sub-23.
No que diz respeito ao futuro, Bruno Silva
não fecha as portas a uma mudança de clube. “No dia em que algum clube apresentar
propostas, eu e o meu treinador David FerFoto DR

No dia 6 de julho, Bruno Silva,
atleta da Associação Recreativa Luz e Vida Gondomarense,
sagrou-se novamente campeão nacional de 800 metros
com um novo recorde pessoal
de 1’53”80, na Mealhada. Ao
Vivacidade, o atleta fala num
“reflexo do trabalho desenvolvido ao longo da época”.

nandes analisaremos as propostas e sem dúvida que a melhor será escolhida”, diz o atleta
em declarações ao nosso jornal.
Na próxima época, Bruno Silva procurará novamente alcançar o título nacional.
“Quem sabe se não se abre a porta a uma
possível ida a uma competição internacional”, conclui o embaixador da CED. ■

Luz e Vida
Gondomarense
organiza Milha Cidade
de Gondomar
A Associação Luz e Vida Gondomarense vai organizar a Milha
Cidade de Gondomar no dia 29
de julho, no Complexo Desportivo de Valbom. A prova terá início
às 15h. Os vencedores terão direito a prémios individuais em vales
de compras.

FAVO DE MEL PASTELARIA

PUB

NOVO SERVIÇO DE ESPLANADA

Espaço bastante acolhedor e familiar
com música ambiente
Serviços Payshop
Petiscos e serviço de esplanada
Sporttv, acompanhe o seu clube
Horário: 7h às 24h
Bons acessos e fácil estacionamento

Rua D. João Castro, n°184 Baguim Do Monte, Porto, Portugal Telf.: 22 489 9525
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Mais Grávida: espaço dedica-se
ao acompanhamento
da gravidez e pós-parto
Mais Grávida, um centro pré
e pós-parto, onde é possível vivenciar a gravidez para além
do comum. Segundo Alexandra Cardoso, proprietária, "ao
experienciar um momento tão
importante é necessário que
se valorize não só os aspetos
físicos, mas também aspetos
relacionais e emocionais". Em
São Cosme desde novembro de
2015, o espaço está preparado
para receber o casal de forma
próxima e personalizada.
O projeto "Mais Grávida" arrancou no dia 7
de novembro de 2015 e aposta na proximidade com o cliente e em produtos selecionados
com critério e relacionados com a gravidez
e o processo pós-parto. "A nossa principal
mais-valia reside no aconselhamento especializado para a compra de produtos ao longo da gravidez, pós-parto e infância", salienta
Alexandra Cardoso, proprietária do espaço.
As expectativas estão a corresponder ao que

inicialmente foi proposto, embora nunca se
possa esquecer que "a gravidez é uma fase
muito especial e muito vivida pelo casal, a
evolução positiva do projeto Mais Grávida
depende sempre da confiança dos pais e isso
constrói-se com trabalho e muita dedicação",
afirma a responsável pela Mais Grávida.
Apostar no comércio tradicional
Há um longo caminho a percorrer pelo comércio tradicional. "É preciso mudar culturalmente a mentalidade de compra em
grandes superfícies e isso faz-se com ações
que chamem a população para a rua, nem
que seja para conhecerem a diversidade do
comércio existente", aponta a empresária.
Não sendo um trabalho exclusivo por parte
do Município, "os lojistas e as associações comerciais deveriam estar unidos, promovendo
determinadas ações em prol do nosso comércio", reforça Alexandra. Em relação à ecogra-

fia emocional, o espaço recebe clientes espalhados pelo Norte do país, uma vez que 60%
das grávidas chegam de fora de Gondomar.
Apenas 40% pertencem ao concelho.
Refira-se que este projeto realiza também
workshops, como foi o caso do "Cuidados ao
Bebé", e possui um espaço dedicado à amamentação, orientado para casais que pretendam amamentar o seu bebé, mas que necessitem de apoio ou orientação, assim como
produtos técnicos de puericultura, com um
aconselhamento especializado. ■
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“Gostaríamos que os riotintenses
nos visitassem”
A Tintas Marilina, empresa que integra o Grupo Tintas 2000, é, segundo António
Ambrósio, fundador do grupo, “um dos negócios da sua
vida”. Sediada em Rio Tinto
há mais de 80 anos, o espaço
sofreu recentemente uma remodelação e duplicou a sua
dimensão para melhor servir
os riotintenses.
Fundada em 1930 por António Gomes da
Costa, a Marilina foi pioneira no setor em
Portugal ao produzir a primeira tinta aquosa impermeabilizante do mercado nacional
em 1935. Hoje, 82 anos depois, o Grupo
Tintas 2000 (detentor da Marilina) acaba
de reforçar a aposta em Gondomar, após
ter duplicado o espaço de Rio Tinto.
“A loja da Marilina em Rio Tinto está naquele local há 40 anos. É uma marca que
já faz parte daquela cidade e é, sem dúvida,
a tinta mais vendida em Rio Tinto, sendo
uma das nossas lojas que mais vende”, afirma António Ambrósio, fundador do T Tintas 2000, que em 2006 adquiriu a Marilina.
O fundador da empresa Tintas 2000, lança
o desafio aos riotintenses para “visitarem o
espaço comercial” e considera a aquisição
da Marilina “um dos melhores negócios”
da sua vida.
A Tintas Marilina S.A. é uma empresa com
certificação da qualidade de acordo com a
norma NP EN ISO 9001:2008 e tem sido
distinguida nos últimos anos, pela qualida-

de do seu desempenho económico e financeiro, como PME Líder. A empresa conta
ainda com pontos de venda espalhados por
todo o país.
A loja Marilina em Rio Tinto é a mais antiga do Grupo Tintas 2000.
Grupo Tintas 2000: “Queremos aumentar a exportação para os países europeus”
Ao Vivacidade, António Ambrósio destaca
o crescimento do Grupo Tintas 2000, sobretudo em 2016, “o melhor ano de sempre”. No total, o grupo composto pelas
empresas Fábrica de Tintas 2000, Tintas
Marilina, Ambrósio & Filha e Norticor (a
mais recente aquisição) faturou 30 milhões
de euros.
“Importa não esquecer que estas quatro
empresas são 100% portuguesas e de capital próprio”, reforça o presidente do Conselho de Administração da Tintas 2000,
que aponta ao futuro com a ambição de
“aumentar a exportação para os países europeus”.
O Grupo Tintas 2000 produz, comercializa
e distribui uma gama de produtos direcionados para os setores da Construção Civil,
Indústria de Mobiliário e Metalomecânica.
O grupo pauta-se ainda por uma equipa
com mais de 225 colaboradores fortemente
especializados e 33 delegações espalhadas
pelo país.
“Os meus projetos para o futuro são fazer
mais e melhor do que fiz desde que comecei a trabalhar. Tendo em conta o aumento
das instalações, melhor situação económica e financeira e sobretudo melhores colaboradores. Se aparecerem oportunidades
desejo comprar empresas concorrentes e
continuar a aumentar vendas no mercado
nacional e internacional”, conclui António

> Exterior da loja (junto ao Pingo Doce de Rio Tinto)

Ambrósio.
Refira-se que o Grupo Tintas 2000 está
entre as cinco maiores empresas fabricantes de tintas e vernizes em Portugal e é o

> Interior da loja de Rio Tinto

> António Ambrósio

terceiro grupo de tintas com capital social
100% português. A Tintas 2000 é o maior
fabricante português de produtos para o setor do mobiliário de madeira. ■
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“Dia do Cliente Samsys” teve mais de 1500
pessoas
A Samsys organizou mais
uma edição do Dia do Cliente,
evento anual da empresa que
contou com a participação de
peritos em liderança, gestão,
inteligência emocional, linguagem corporal e neurociência. A iniciativa decorreu no
dia 27 de junho, no Multiusos
de Gondomar.

edição de 2018 já estão abertas no site oficial da Samsys.
A Samsys, entidade responsável pela organização do evento, acredita que é na partilha de contactos, de conhecimentos e de
tempo, que está o segredo dos bons negócios. Para Samuel Soares, diretor geral da
empresa, “a boa liderança é algo que faz
falta no nosso país. O derradeiro desafio de
um líder é criar outros líderes, perpetuando
valores e conhecimento. Este evento é, nem
mais nem menos, do que um dia de partilha entre todos e uma fonte de princípios
que os empresários podem (e devem) levar

para as suas organizações”. Segundo Rúben Soares, diretor executivo da Samsys, “é
tempo de agir e aquilo em que acreditamos
é que é na ação, no ‘fazer’, que está o crescimento das empresas. Muitos clientes têm
excelentes ideias mas falta-lhes coragem
para inovar. A verdade é que, muitas vezes,
é na capacidade para arriscar que está o sucesso e o fator distintivo que todos querem
ter”, afirma.
Recorde-se que a Samsys presta serviços de
consultoria informática, com a missão de
desenvolver soluções que ajudem as empresas a crescer. ■
Foto DR

A maior edição de sempre do “Dia do Cliente Samsys” teve lugar em Gondomar. No total, passaram pelo Pavilhão Multiusos mais
de 1500 participantes com o objetivo de
aprender mais sobre motivação e liderança
pessoal e empresarial. A iniciativa anual da
Samsys contou com um conjunto de intervenções que visaram dotar os empresários
de coragem e determinação para agir.
“A presença de mais de 1500 pessoas nesta

edição representa um crescimento assinalável face à edição anterior e vem comprovar uma aposta certeira no Multiusos de
Gondomar. Além disso, com esta iniciativa,
procuramos transmitir a importância do
desenvolvimento das capacidades pessoais,
de gestão e de relacionamento, visto que os
conhecimentos técnicos são cada vez mais
abundantes na nossa sociedade”, afirma
Ruben Soares.
Pelo palco do Multiusos de Gondomar
passaram peritos em gestão, inteligência
emocional, liderança, linguagem corporal
e neurociência – como João Catalão, Nuno
Fontes, Paulo Moreira, Alexandre Monteiro, Jamil Albuquerque e Fernando Rodrigues – e ainda seis empresárias que debateram a aplicação destes vetores no dia-a-dia
das suas organizações.
À margem do “Dia do Cliente Samsys” realizou-se ainda uma ação de angariação de
fundos para as vítimas dos incêndios de
Pedrógão Grande.
No próximo ano, o “Dia do Cliente Samsys”
deverá repetir a presença no Pavilhão Multiusos de Gondomar. As inscrições para a
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A marca do PS

Isabel Santos | PS
O Partido Socialista tem-se afirmado, ao longo dos
quarenta e quatro anos da sua existência, como
um partido estruturante no quadro da democracia
portuguesa.
Nos momentos mais difíceis da vida do país, nos
momentos de crise, o PS sempre soube dizer presente na construção de um país mais desenvolvido, com mais oportunidades para todos.
Foi assim com a criação do SNS, com o processo de adesão europeia, com o estabelecimento
de mínimos sociais através de prestações como o
Rendimento Mínimo Garantido e o Complemento Solidário para Idosos, com a expansão da Rede
Pré-escolar, com a criação da Rede Nacional de

Cuidados Continuados, com o Programa Novas
Oportunidades e com tantas outras medidas que
seria impossível e fastidioso evocar todas.
Com o Partido Socialista a defesa da dignidade da vida humana tem sido sempre assumida
como um valor maior, que leva a que, no Governo, se faça mais uma vez a diferença.
Quando tantos diziam ser impossível sair da linha
de sobre-austeridade imposta pelo Governo PPD/
PSD-CDS/PP, o Partido Socialista recusou a inevitabilidade e tem vindo a provar que é possível
devolver rendimentos e qualidade de vida aos portugueses e manter o equilíbrio das contas públicas.
Depois de em 2016 termos atingido o défice mais

baixo de toda a história do regime democrático,
prevê-se que em 2017 Portugal registe o maior
crescimento da economia portuguesa neste século.
Tudo isto, graças à conjugação do esforço e capacidade empreendedora dos portugueses com
ação determinada do Governo no direcionamento dos recursos disponíveis para respostas
que vão ao encontro das reais necessidades dos
cidadãos e cujos resultados são bem visíveis.
Exemplo disso é atualização extraordinária das
pensões, que ocorrerá no mês de agosto, e da
qual beneficiarão dois milhões de pensionistas.
Depois de um período que quase ditou a destruição do Sistema Nacional de Saúde, assistimos,

neste último ano e meio, à integração de mais de
6.433 profissionais de saúde, que vieram reforçar a capacidade do sistema, à criação de mais
55 unidades de saúde familiar e à disponibilização de mais 820 camas de cuidados continuados.
Sendo que, com a redução das taxas moderadoras e o aumento das comparticipações, os portugueses pouparam no ano passado 62 milhões de
euros em despesas de saúde.
A taxa de desemprego desceu para 9,5%, valor inferior à média europeia e caminha para os 9,4%.
Esta é a marca da governação socialista, uma
marca de rigor sem alienar as condições de bem-estar dos portugueses. Boas Férias! ■

Quando o Estado não protege a sua Nação
Germana Rocha| PSD

Quando escrevo este artigo acabo de ler a carta escrita pela mãe de uma vítima de Pedrógão
Grande, ao lê-la, pensei o que certamente muitos
de vós pensaram, quão grande é o sofrimento
de quem passa por um duro golpe como este e o
consegue, pelo menos, em parte, passar ao papel.
Na visita que efetuei no âmbito da Comissão de
Ambiente àquela região cheguei a algumas conclusões de que já desconfiávamos, mas fiquei
ainda com mais dúvidas do que já tinha, porque
ao contrário de muitos, considero que nem de
longe nem de perto tudo está esclarecido.
Em todo este processo há muita informação, mas
também outra tanta desinformação, pois, por um

lado dizem os técnicos que esta situação era previsível há muito tempo, então a pergunta que se
impõe é porque nada se fez. Depois diz-se que
há fenómenos que ocorreram na ocasião que não
era possível controlar, sendo certo que quanto a
esta, de forma alguma consigo aceitar tal explicação, pois o Estado tem que ter meios operacionais
suficientes e em condições de atuar em cada momento com a solução mais adequada para o efeito.
Houve vários momentos em que a visita no terreno e a abordagem me marcaram profundamente entre o contraste do rasto de morte e a vida a
querer renascer, mas das várias perguntas que
efetuei no contacto com aquela população com-

pletamente traumatizada, o facto que me levou a
escrever sobre este tema foi a pergunta que eles
me devolveram: se por acaso eu me sentia em
segurança, pois o que eles sentiam era que cada
um estava entregue a si próprio e que o Estado
simplesmente não os protegia. Ora, quando os
cidadãos chegam a este ponto é, porque sem dúvida alguma, estamos perante um Estado que não
cuida nem protege os seus cidadãos como é a sua
primordial função. Também o que aconteceu em
Tancos, embora diferente, é algo que nos deixa no
mínimo perturbados, mas, em que mais uma vez
o Estado falhou e não protegeu a sua Nação, agravando ainda mais o sentimento de insegurança e

impotência que se vai sentindo por todo o País,
exonerando-se cinco comandantes, voltando a
nomeá-los em poucos dias, com um nítido passar
de culpas como se fosse essa a solução para quem
espera no mínimo que cada um assuma as suas
responsabilidades como é a sua obrigação e não
tente arranjar meras desculpas para o sucedido.
Estes são apenas dois casos entre muitos outros que
nos levam a reafirmar o que é óbvio: o Estado tem a
obrigação de gerir da melhor forma os recursos que
os seus cidadãos lhe entregam, garantindo sempre
as funções essenciais de soberania da sua Nação:
justiça, representação externa, finanças nacionais,
segurança interna, solidariedade e defesa nacional. ■

A realidade desmente o discurso do Governo todos os dias
Cecília Meireles | CDS

Se há coisa que caracteriza o atual Governo é
a capacidade de encontrar um discurso convincente e não se desviar dele. Aconteça o que
acontecer, mesmo que a realidade claramente
desminta as palavras, quer o Governo quer o
BE e o PCP continuam a persistir exatamente na
mesma “narrativa” sem mudarem um milímetro.
Nas últimas semanas, tivemos mais dois exemplos disso. E ambos foram dados a propósito de
estudos da UTAO, que é uma entidade técnica
independente de apoio ao Parlamento, mais precisamente à Comissão de Orçamento e Finanças.

Num primeiro estudo, a UTAO veio dizer que
uma medida que o Governo tinha inventado
com o propósito de recapitalizar empresas, a
reavaliação de ativos, vai significar menos 242
milhões de euros, no mínimo, a entrarem nos
cofres do Estado nos próximos 10 anos. No
fundo, é como o Estado financiar-se junto das
empresas pagando juros de 15%. Mais, também
concluiu que o regime beneficiou sobretudo cinco empresas, com especial destaque para a EDP,
que representou metade do programa. Sim, não
é engano, metade!

Num outro estudo, a UTAO avaliou as alterações
que o Governo PS fez no empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que os bancos são
responsáveis por pagar. Ora, a última mudança
que o Governo fez significa que este empréstimo
pode custar mais 633 milhões ao Estado. Com
benefício para os bancos, como é óbvio.
Ou seja, quando o discurso oficial do Governo
diz que agora estão apostados em recapitalizar as
pequenas e médias empresas para fazer a economia crescer, na realidade o que se faz é parar a
reforma do IRC e dar uma enorme borla fiscal a

grandes empresas, e em particular à EDP.
Da mesma maneira, quando a “narrativa” é que o
Governo está a resolver os problemas da Banco,
na realidade o que temos é uma renegociação de
em empréstimo com claro benefício para os bancos.
Em suma, quando ouvimos falar em boa gestão
orçamental, aquilo que sabemos é que, em apenas
duas decisões, o Governo resolveu deixar para o
futuro uma “conta” de quase 900 milhões de euros.
De facto, a realidade desmente o
discurso todos os dias. ■

O Processo Kafkiano na FCT
Luís Monteiro | BE

É já bem conhecida, a difícil relação política do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com a realidade precária dos bolseiros de
investigação. O dito por não dito sobre a abrangência do PREVPAP no Ensino Superior é disso
exemplo. Porém, o modus operandi da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que materializa esta visão vivia ainda dentro do armário.
No final desta sessão legislativa, a Comissão de
Educação e Ciência deparou-se com a situação
mais kafkiana que alguma vez tinha pairado por
aqueles lados nesta legislatura: na audição à FCT
sobre o despedimento infundado de dois bolseiros, Paulo Ferrão e Miguel Castanho (da direção)
não conseguiram fundamentar juridicamente
nenhum argumento que justifique estes despe-

dimentos. Num ato de desespero que avisava um
beco sem saída, alegaram que existia um despacho anexo que continha todas as justificações para
o cancelamento das ditas bolsas e estavam até dispostos a facultar naquele momento esse mesmo
documento. Agradeci e pedi de imediato os papéis. Valeu de pouco, um titular de um órgão de
soberania requerer aquilo que a própria direção já
tinha dado como certo. Num momento de intenso suspense, teatralizaram uma intensa procura
em busca do papel numa pasta com quinhentas
folhas, após alguns minutos, alegou que só tinha
uma cópia e, consequentemente, entregaria mais
tarde. Até hoje, nem o Parlamento nem os bolseiros despedidos obtiveram esse documento.
Atrasos nas Bolsas de Doutoramento

A par deste episódio, centenas bolseiros de doutoramento continuam a desenvolver a sua investigação
sem qualquer tipo de apoio: desde setembro – data
da candidatura. No dia 11 de julho, o número de
processos pendentes na FCT era de 472. Se é verdade que este ano, o número de bolsas adjudicadas
aumentou razoavelmente, não é menos verdade
também que o tempo de espera pela celebração dos
contratos disparou para prazos inaceitáveis. É até paradoxal que, no momento em que a FCT precisa de
mais profissionais, se dê ao luxo de despedir os poucos que tem. O atraso no pagamento das bolsas de
doutoramento e o despotismo com que a FCT trata
os seus trabalhadores contrasta com a construção
da imagem inovadora com que este Ministério se
apresenta ao país: dois mundos num pleno de con-

tradições. O caminho traçado nos últimos anos, nomeadamente na era da Troika, revelou-se desastroso.
Perdemos um terço do investimento público no
Ensino Superior e na Ciência. Esses cortes cegos
corresponderam a um aniquilamento dos orçamentos das próprias instituições de ensino superior, à proliferação da precariedade.
Tal como n’O Processo, do autor checo Franz Kafka, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia é o
espelho da burocracia obscura e sem transparência, fruto da entropia de um Ensino Superior e de
um Sistema Científico e Tecnológico que deixou de
responder ao país em troca de autojustificações.
O caminho só poderá ser de rutura. Estagnar somente os cortes absurdos do passado não desvia o
setor de um naufrágio destinado. ■
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Propostas concretas para resolver os problemas do povo e do país
Diana Ferreira | PCP
Está a terminar a 2.ª sessão legislativa da Assembleia da República, durante a qual o PCP deu
expressão e voz aos problemas sentidos pelos trabalhadores e pelas populações e propôs soluções
que conduzem à melhoria das condições de vida
dos trabalhadores e do povo.
Apresentámos, entre muitas outras, propostas de
combate à precariedade e à desregulação dos horários de trabalho, de defesa da contratação coletiva e dos setores produtivos, de apoio às micro,
pequenas e médias empresas, de redução dos custos da energia para os utentes e para o setor produtivo, de defesa do controlo público da banca,
de valorização do Serviço Nacional de Saúde, da

Escola Pública e da Segurança Social, de defesa
do direito à habitação e à cultura e pelo desenvolvimento regional.
Defendemos o aumento do SMN para 600 euros
e o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego.
Apresentámos propostas concretas para a criação
das regiões administrativas.
Apresentámos também propostas para responder
aos problemas específicos das regiões, como é o
caso do distrito do Porto e do concelho de Gondomar, tendo intervindo de forma significativa
sobre os transportes e a mobilidade.
Introduzimos alterações nos diploma da STCP,

garantindo a sua gestão pública e defendendo
os direitos dos seus trabalhadores. Defendemos
o prolongamento da linha laranja do metro do
Porto até Gondomar. Propusemos a criação de
um passe social intermodal que abrangesse o
conjunto dos transportes coletivos da Área Metropolitana do Porto. Interviemos no sentido de
valorizar o setor da ourivesaria, considerando
a importância da ourivesaria para Gondomar e
para a economia local, regional e nacional.
Não esquecemos a situação de São Pedro da
Cova, o crime ambiental aí cometido e todos os
prejuízos causados à população devido ao depósito de resíduos perigosos. Por isso, propusemos

um conjunto de audições (que já tiveram início),
com o objetivo de ouvir quem sempre denunciou
e lutou contra este atentado ambiental, e apurar
as responsabilidades pelo depósito, ausência de
tratamento e ocultação de informação à população.
Tal como assumiu nesta nova fase da vida política
nacional, o PCP não perderá nenhuma oportunidade para repor e conquistar direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo. O PCP cá estará,
como sempre tem estado, para dar voz aos problemas sentidos e para propor soluções. O PCP
cá estará, como sempre tem estado, para prestar
contas do trabalho desenvolvido. ■

O percurso sinuoso do SIRESP
José Luís Ferreira | PEV
O Sistema Integrado das Redes de Emergência e
Segurança de Portugal – SIRESP, resulta de uma
Parceria Público Privada (PPP) e como sucede
na grande maioria das PPP, também nesta, o interesse público ficou para trás, basta ver que os
portugueses vão pagar cinco vez mais do que o
valor despendido pelo Consórcio nesta Rede de
Comunicações de Emergência.
É, portanto, um bom negócio para os privados,
mas um negócio desastroso, do ponto de vista
financeiro, mas não só, para o Estado e para os
contribuintes.
Mas o processo SIRESP é ainda um processo com
muitos sobressaltos, desde a sua criação ou até

mesmo antes. Um processo pouco transparente, obscuro e com muitos elementos estranhos à
mistura. Nasceu de uma PPP criada por um Governo de gestão do PSD-CDS, com a PGR a dizer
que um Governo de gestão não tinha competência para aprovar um negócio com a importância
do SIRESP. Um processo com atos que viriam a
ser anulados. Com o Tribunal de Contas a duvidar da legalidade do concurso público e a criticar
o prazo dado pelo Governo de Durão Barroso
para a apresentação de propostas a concurso, que
foi de apenas 52 dias quando o prazo normal oscila entre os 90 e os 120 dias.
Um Concurso estranho ainda, porque só a Mo-

torola em pareceria com a Sociedade Lusa de
Negócios (SLN), se apresentou a concurso e um
concurso no qual o Governo de Durão Barroso
permitiu que o único concorrente pudesse reformular a sua proposta, porque a proposta inicial
era inadequada ao interesse público a prosseguir.
Trata-se assim de um processo muito estranho.
Mas para além disso, temos ainda as fragilidades
que o SIRESP tem vindo a demonstrar ao longo
do tempo, que aliás não começaram apenas com
a tragédia de Pedrogão Grande, mas que remontam pelo menos a 2014, após os trágicos acontecimentos em Carregal do Sal.
A essas insuficiências, que têm mostrado que o

SIRESP é ineficiente e, portanto, incapaz de garantir a segurança e a proteção das populações,
teremos ainda de ter em conta, as limitações que
contratualmente resultam para o Estado, o que
é visível nomeadamente no facto do Estado não
ter poder para exigir ao Consórcio um tempo
máximo de reposição da Rede de Emergência, se
esta deixar de operar numa determinada zona.
Ora, depois de todo este percurso sinuoso e dada
a importância que o SIRESP representa para o
País, seria de toda a oportunidade trazer o interesse público para a equação, o que exigia que
o estado chamasse a si as responsabilidades que
“delegou” no Consórcio que gere o SIRESP. ■

Gold Park, Gondomar é mais futuro
Joana Resende | PS
Por motivos profissionais, visitei há dias o edifício do Gondomar Gold Park, do Parque Tecnológico de Gondomar. Confesso que desconhecia
a importância do equipamento para o tecido
empresarial de Gondomar, e a sua potencialidade no investimento e desenvolvimento económico do concelho.
Atualmente, e desde a sua abertura oficial em
novembro de 2015, conta já com várias lojas dedicadas à ourivesaria, bem como a incubação de
inúmeras empresas ligadas diretamente ao setor.
Existem dinâmicas, sinergias, investimento e
crescimento económico, algo que era uma miragem em Gondomar há pouco menos de uma
década.
A ausência de estratégia, de visão e de ação que

caracterizou os 20 anos do anterior executivo,
implicou que, silenciosamente e sem ninguém
se aperceber, o tecido empresarial de Gondomar
se fosse desenvolvendo de forma introspetiva,
sem objetivos a longo prazo.
As empresas, que sempre foram maioritariamente familiares, sem a ajuda e sem o incentivo
do executivo, continuaram o seu trabalho do
dia-a-dia, sem potenciar uma visão estratégica
que lhes ia permitir um salto significativamente
qualitativo no futuro, e que os prepararia certamente para os momentos menos bons que marcaram a última crise.
Tudo parecia bem. Havia viagens de avião nas
escolas, nos centros de dia. O metro chegava ao
concelho, por responsabilidade da administra-

ção central, mas cujos louros eram falsamente
apregoados pelos edis locais. Nos anos em que
Portugal gozava de um crescimento económico
notório, Gondomar seguia, ainda que nitidamente e sem fio condutor, essa corrente.
Até que, como se poderia prever, quando o crescimento diminuiu, o concelho não estava preparado, e as nossas empresas familiares sofreram
grandes abalos, em grande parte irreversíveis.
Acredito por isso que tenha sido difícil a este
executivo chegar ao tecido empresarial gondomarense, e convencê-lo da importância da inovação, da visão de longo espectro, e de como é
fundamental haver abertura das empresas aos
parceiros, a quem os quer ajudar a catapultar o
seu negócio.

O Gold Park é um dos símbolos desse trabalho.
Quem como eu o visitou, não pode ficar indiferente à qualidade dos serviços que oferece aos
seus parceiros, do apoio e da formação constante. Respira-se investimento, inovação, crescimento e estratégia de futuro.
Foi árduo o trabalho para criar condições para
poder trazer a este equipamento a Contrastaria de
Gondomar, uma das três únicas existentes no país, e
tenho pena que a maioria de nós não se tenha apercebido da importância desta grande conquista.
Gondomar está finalmente a trilhar passos em
direção ao futuro, passos esses com estratégia
e visão, e que não devem em tempo algum ser
travados pelo vazio retrógrado que tanto tempo
imperou. ■
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

Balanço

Pedro Oliveira | CDS-PP
Estamos no fim de mais um mandato autárquico e, a verdade, é que os gondomarenses já
perceberam que após vinte anos de uma gestão
insípida e cumprida sem um projecto ordenador, ou minimamente focado em transformar
o paradigma de mediocridade na modernização do concelho, tudo se foi mantendo nestes
últimos quatro anos, com o Partido Socialista
absolutamente incapaz de trazer à governação
autárquica uma nova dinâmica, uma nova alma
impulsionadora de um registo diferente e capaz
de incutir na comunidade gondomarense o necessário impulso potenciador de uma definitiva
vocação de aproximação à modernidade.
A atual gestão socialista, apanhada de surpresa
que foi pela vitória eleitoral de há quatro anos,
não se conseguiu desenvencilhar desse inesperado resultado, mantendo-se inadvertidamente

presa à euforia da vitória, não almejando entender as novas responsabilidades de que, sem contar, passou a estar investida, e criar uma dinâmica de mudança da realidade gondomarense que
urge, sempre mais, fazer-se com que aconteça.
Não o fez mas podia tê-lo feito, pois inúmeras
foram as ideias, os reparos, as dicas, que o CDS/
PP designadamente através destas crónicas, lhe
votou, sempre na expectativa de poder contribuir, enquanto oposição, para a dinamização
das muitas potencialidades municipais, no
cumprimento da noção que sempre tivemos de
que, bem mais que dizer mal, se impõe a uma
força política na oposição intervir critica mas
proativamente, disponibilizando soluções para
as diferentes ingências da sociedade em que está
inserida.
O CDS/ PP, nestes últimos quatro anos, pautou

o seu comportamento político em Gondomar,
nos vários órgãos em que se encontra representado, por uma responsável postura de contribuição ativa na conformação de soluções, no deixar
governar quem mereceu tal legitimidade dos
eleitores, mostrando-se claramente um partido
adulto e sempre direccionado para o bom propósito das questões colocadas a discussão.
Os gondomarenses invocam e merecem, enquanto comunidade, uma equipa municipal
coesa e competente, que pense o concelho numa
perspetiva de efetiva mudança do paradigma
estacionário em que tem estado mergulhado.
Devem, por isso, alterar também a exigência
com que escolhem os seus representantes, sendo tempo de considerarem, nas suas opções, a
qualidade dos candidatos das diferentes candidaturas. A candidatura da coligação “Gon-

domar no Coração”, reúne inequivocamente
todo um acervo de candidatos com profundo
conhecimento do funcionamento autárquico,
com uma vasta experiência na organização de
processos multissectoriais, podendo garantidamente contribuir para o exercício de uma governação autárquica sabida, pragmática e com
conhecimento de causa. Estamos portanto, no
tempo dos gondomarenses apurarem critérios
e valorarem na sua escolha quem tem melhores
argumentos nos projetos que mostram querer
cumprir e melhores protagonistas para os desenvolver.
Chega dos gondomarenses se deixarem motivar por quem lhes promete dar tudo mas que,
a experiência dos últimos largos anos, nos tem
demonstrado preocuparem-se bem mais, com
os seus interesses pessoais e egoísticos. ■

A degradação completa do serviço de recolha do lixo no nosso concelho
António Valpaços | CDU
Sobre a recolha do lixo no nosso concelho pouco há a dizer e muito há a fazer. Está a vista de
todos os gondomarenses. O serviço está a cada
dia que passa a degradar-se acarretando prejuízos para todos nós.
Relembro que a CDU, na Assembleia Municipal
de outubro de 2016, apresentou uma proposta
de recomendação no sentido de serem tomadas
medidas urgentes relativamente à recolha do
lixo no nosso concelho.
Propusemos medidas concretas para fazer face
a uma situação que se tornou insustentável, nomeadamente:
1. Que o executivo municipal realizasse um le-

vantamento de todas as situações de incumprimento por parte da Rede Ambiente no que a
recolha de resíduos sólidos urbanos diz respeito
solicitando a colaboração das Juntas de Freguesia para esse efeito;
2. Que realizasse uma reunião com as estruturas
representativas dos trabalhadores da empresa a
fim averiguar situações de incumprimento.
Infelizmente, o grupo municipal do PS votou
contra a proposta da CDU não permitindo que
fossem tomadas as referidas medidas que seguramente permitiram, em parte, dar passos no
sentido de resolver este grave problema que afeta toda a população.

E, decorridos mais de nove meses da apresentação desta nossa proposta, o que constatamos é a
degradação completa do serviço.
É preciso dizer basta! É preciso que todos digamos basta! O executivo municipal tem que tomar medidas sérias para reverter esta situação.
O executivo municipal tem que exigir responsabilidades à empresa Rede Ambiente.
A CDU tinha razão. O tempo deu razão à CDU.
A privatização do lixo e da limpeza urbana no
concelho representou um ataque aos serviços
públicos prestados pela autarquia com repercussões muito negativas na qualidade de vida
dos gondomarenses. Passamos a pagar mais im-

postos (aumento da taxa
de RSU) para beneficiar de
um serviço de pior qualidade.
Com esta privatização, a autarquia passou a gastar
mais 1,6 milhões de euros. Quando o serviço era
público, era exclusivamente sustentado pela receita
da taxa de RSU arrecadada pelo Município.
Da nossa parte, continuaremos a denunciar e a
exigir medidas que permitam reverter esta situação. Isso é certo. No entanto, não tenhamos
dúvidas, a única via para prestar um serviço de
recolha do lixo de qualidade à população gondomarense passa pela gestão municipal deste
serviço. ■

Ninguém pode plantar eucalipto
sem ouvir primeiro as populações
Rui Nóvoa | BE

Desde a primeira hora que a defesa da floresta
é para o Bloco de Esquerda uma prioridade e a
prova é que não deixamos que a legislatura terminasse sem ver aprovado pelo Parlamento um
conjunto de alterações às regras florestais, que
são os primeiros passos para a reforma florestal
que o país precisa e que limita a área de eucalipto.
Agora vai ser necessário nas autarquias, passar
os planos de ordenamento florestal para os Planos Diretores Municipais (PDM).
Agora, cada município vai poderá decidir as
áreas que podem ter ou não eucalipto. E Gondomar tem uma mancha florestal esmagadora de
eucalipto, que é preciso alterar.
No passado dia 22, numa ação conjunta das can-

didaturas autárquicas de Gondomar Valongo e
Paredes realizamos uma visita ao Parque das
Serras do Porto que contou com a presença da
coordenadora nacional Catarina Martins. Foi
importante a sua presença pois, permitiu que
esta iniciativa tivesse projeção nacional uma vez
que, contou com presença dos principais órgãos
de comunicação social.
O Parque das Serras é o pulmão verde da Área
Metropolitana do Porto. É um Parque Regional
com quase seis mil hectares de zona verde e está
classificado como Paisagem Protegida Regional.
A sua área integra as Serras de Santa Justa, Pias,
Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas, pelo que,
constitui uma unidade paisagística de extrema
importância. No documento que define a atua-

ção da Associação de Municípios, indica os seus
objetivos, bem como os atos e atividades interditas e condicionadas no parque.
Estão proibidos o depósito ou vazamento de
entulhos e sucatas e a plantação de espécies de
rápido crescimento ou espécies florestais exóticas a menos de 20 metros de rios e a menos de
10 metros de outros cursos de água e nascentes,
terrenos agrícolas, prédios urbanos e vias públicas de comunicação, bem como a delapidação
de património natural. É também proibido, o
abate de árvores e arbustos autóctones, salvo
em situações objetivas de proteção civil, ou, a
plantação florestal com espécies de rápido crescimento ficam condicionadas a um parecer.
Mas, apesar deste exemplo positivo que foi a

criação de espaço, não podemos deixar de manifestar as nossas preocupações perante o do estado da nossa floresta. O nosso distrito, continua
teimosamente, ano após ano, a ser o campeão
nacional de ignições de fogos florestais. Em
2016, foram mais de 4000 embora, a maioria de
reduzida dimensão (inferiores a um hectare).
Todos percebem o problema quando vemos que
aqui, arderam no ano passado dois mil hectares
de eucalipto, e nada foi feito, e mais eucalipto
cresceu no mesmo sítio.
Até ao dia 30 de junho de 2017, o distrito do
Porto continuava a destacar-se pelo maior número de ocorrências nomeadamente: 1.324 com
1.155 hectares de área ardia e, se nada for feito a
catástrofe continuará! ■
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Viva Saúde
Pedro Santos Ferreira
Interno de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Reconhecer o AVC
O Acidente Vascular Cerebral, mais conhecido
como “AVC”, é a principal causa de morte em Portugal, ocorrendo em média 1 a cada 30 minutos
todos os dias. Ocorre quando não existe fornecimento suficiente de sangue a uma parte do cérebro. As células cerebrais deixam de receber oxigénio e entram em processo de morte. As funções
corporais comandadas pelas células afetadas ficam
limitadas como, por exemplo, a memória ou controlo de músculos.
Os principais fatores de risco para o AVC são a

idade avançada, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, consumo de tabaco, inatividade física, excesso de peso e obesidade. É mais frequente
em homens e nas pessoas com história familiar de
AVC. Certas arritmias cardíacas também podem
levar ao AVC.
É importante atuar rapidamente ao mínimo sinal de
AVC. Os três principais podem ser decorados pela
regra dos 3 ‘F’s: desvio da face para um dos lados,
dificuldade na fala e falta de força num dos braços.
É preciso estar atento se de repente existe falta de

força (fraqueza muscular) ou sensibilidade (como
os “formigueiros”) num dos lados do corpo, perda
de coordenação do movimento, alterações na marcha, perda de memória, incapacidade de falar ou
cumprir tarefas. Se um ou mais destes sinais ocorre
subitamente deve-se pedir imediatamente ajuda, ligando para os serviços de emergência médica – 112.
Quanto mais cedo se agir, maior a probabilidade
de recuperação. Ligando para o 112, descrevendo o que vê ativará automaticamente a Via Verde
do AVC, sendo a vítima em questão transportada

para um Hospital que prontamente estará preparado para a receber. O diagnóstico é confirmado
com um exame de imagem cerebral – a tomografia
computorizada (TAC).
O tratamento será feito de acordo com o resultado
da imagem e pela duração desde o início dos sintomas até à confirmação pela TAC.
Sente-se preparado para reconhecer um AVC? 3
F’s: desvio da Face para um dos lados, falta de Força num dos braços ou dificuldade na Fala repentinos? Ligue para o 112! ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

A importância dos óculos de sol
Hoje em dia os óculos de sol mais do que um acessório de moda, tem um papel fulcral na vida das
pessoas. Protegem os olhos das radiações ultravioleta, principalmente daqueles que exercem actividades profissionais ao ar livre.
Estas radiações são altamente nocivas para a saúde em geral e ao bom funcionamento de todo o
sistema ocular podendo causar doenças tais como:
catarata (opacificação do cristalino que causa uma
diminuição da capacidade visual), fotofobia (sensação de sensibilidade ou aversão a qualquer tipo
de luz), degeneração macular (perda gradual de
visão), pterígeo (massa fibrovascular da conjuntiva
que cresce em forma triangular do ângulo interno

nasal em direção à córnea), fotocreatite (inflamação da córnea causada pela luz) e muitas outras.
Para uma proteção eficaz as lentes de sol devem
filtrar entre os 290 e os 400 nm (nanómetros). No
que toca à coloração, não existe uma regra específica mas existem cores indicadas para cada tipo de
necessidades:
- Verde: para todas as atividades na terra, no ar e
na água excepto em condições de nevoeiro e neve.
Reduz a luminosidade e mantém as tonalidades
das cores.
- Castanho/ Âmbar: para alta e média exposição
ao sol, permitem boa visão de profundidade e reduz reflexos.

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

-Cinza: ideal para conduzir em dias de nevoeiro
uma vez que aumenta os contrastes.
- Amarela: indicada para atividades em ambientes
com pouca luminosidade natural. Aumentam o
contraste e o brilho aumentando a luz desses ambientes pouco iluminados (por esta razão distorce
as cores).
- Azul: a mais indicada para atividades desportivas
em condições de sol moderado. Reduzem a absorção das cores vivas, nomeadamente os vermelhos.
- Lentes fotocromáticas: ideal para quem não quer
mudar de óculos brancos para os de sol. Mudam
de cor à medida que a luz incide sobre elas.
- Lentes Polarizadas: possuem uma camada de

proteção capaz de eliminar os reflexos de luz que
vem da água, dos vidros, metais, principalmente
nas situações em que o sol está baixo como amanhecer e pôr do Sol. Tem como objetivo oferecer
mais conforto ao utilizador, embora distorça a nitidez das cores em algumas situações.
Independentemente da cor da lente, o importante
é proteger os olhos da radiação UV.
A proteção da sua saúde ocular é feita usando
sempre óculos de sol, quer em condições de chuva,
nevoeiro ou mesmo de dias claros com bastante
sol. Os óculos de sol com proteção só podem ser
encontrados em óticas especializadas como a Opticalia Gondomar. ■

* 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

Urgências dos Hospitais estarão em dificuldade?
Tem sido um tema sempre atual, sobre o qual temos necessidade de refletir. Têm vindo a público
vários casos denunciados pela comunicação social,
com mais ou menos impacto na opinião pública,
alguns provavelmente com exagero no relato dos
acontecimentos. Principalmente casos de morte nas urgências, sem adequado atendimento, ou
atendimento atrasado, o qual originaria a morte
de alguns utentes. Estes casos mais mediáticos
têm muitas vezes de ser analisados. Lembro que se
existe um local com mais probabilidade de acontecer a morte é precisamente na urgência de um hospital e não necessariamente por mau atendimento,
mas precisamente porque é o local onde doentes
em perigo de vida recorrem, onde diariamente se
tratam casos terminais, ou por acidentes ou por
doenças, numa tentativa de tratar doentes, muitos
deles de risco. Ou seja, deveria ser assim, pois as
estatísticas são falseadas pela grande quantidade
de utentes que recorrem sem motivo urgente a
um Serviço de Urgência. Claro está que a culpa
não é só destes, pois o sistema não está agilizado
o suficiente para dar resposta em tempo útil a uma

situação patológica que, não sendo uma doença
terminal, ou de risco, é sem dúvida altamente incapacitante. Posso, por exemplo, descrever o caso
de um doente com uma crise de dor lombar com
ciática, que muito provavelmente corresponderá
a uma hérnia discal lombar. Este doente que tem
necessidade urgente de ser assistido e tratado, é
muitas vezes recusado num serviço de urgência
e vai primeiramente ao seu médico de família. Se
conseguir uma consulta em tempo útil, já é uma
sorte, que muitas vezes não acontece, principalmente em horários fora de expediente, mas se o
conseguir, o médico de família vai medicá-lo, e
pedirá uma radiografia, que vai ter de ser marcada
e depois esperar no mínimo oito dias. Em seguida,
porque mantém a sua dor e incapacidade vai ser
necessário um TAC (pois a ressonância magnética não está disponível na maioria da vezes) e aí
vai esperar mais tempo. Se no final de tudo isto,
for diagnosticado uma hérnia discal lombar, será
enviado a consulta de especialidade no Hospital
da área, e aí não arrisco a dizer o tempo que vai
esperar, pois é muito variável. Quando finalmente

chega ao especialista em ortopedia, provavelmente
será necessário a tal ressonância magnética, para
um correto diagnóstico. Em conclusão, será isto
viável? E reparem não é um caso de morte, com
o mediatismo de merecer reportagem televisiva,
mas sim um exemplo que ocorre diariamente entre nós, em muito maior frequência, com marcado
sofrimento e prolongado no tempo.
Claro que o mesmo doente, sabendo que existe
um especialista de ortopedia 24 horas numa urgência, terá uma forte tentação de alterar o sistema
e recorrer diretamente ao mesmo, subvertendo o
mesmo sistema, contribuindo para que o mesmo
não funcione. Como resolver? O que não falta
entre nós é quem diga mal, ou quem identifique
os problemas, disso temos muitos, o que falta é de
quem dê a solução ou aponte caminhos para resolução dos problemas. Bem se calhar, aí reside a
crise da política e da sociedade do nosso país.Se é
por falta de políticos capazes ou por outro motivo,
não sabemos, mas o certo é que o sistema é frágil,
bastando uma época de maior afluência aos serviços existentes, para que os mesmos entrem em

colapso. Então como resolver.
É um tema que já temos debatido em artigos anteriores muitas vezes. A solução passará essencialmente pelo aproveitamento de todas as estruturas
de saúde existentes, quer públicas quer privadas,
de forma concorrencial e agilizando o atendimento, fazendo depender a contribuição econômica da
eficácia e qualidade do atendimento. Como forma
de provar a eficácia deste sistema, vejam o que se
passa com os beneficiários da ADSE, que têm liberdade de escolher aquilo que acham melhor, seja
privado, público ou outro, sem que para isso o estado tenha de despender mais recursos económicos. Para isso é preciso uma visão real do sistema
e, sem hipocrisia ou falsas modéstias, fazer uma
verdadeira reforma na saúde. Sim, é esse o grande
problema do país, em particular na saúde, a falta
de reformas políticas que imprimam uma eficácia
e qualidade da vida das pessoas.
Não culpem só o ministro A ou B, o Hospital X
ou Y, pois enquanto não houver alguém de coragem e visão, continuaremos com os mesmos
problemas. ■
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Notária: Alexandra Matias do Vale
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JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

CERTIFICO, nos termos do artigo 100º do Código de Notariado e para efeitos de publicação que, por escritura de 07/07/2017, exarada a folhas vinte e um e seguintes, do Livro de
Escrituras Diversas nº 24, deste Cartório, MARIA ISAURA NEVES DE CASTRO SOUSA, NIF 140 113 266, viúva, natural da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, residente na
Rua Engenheiro Barbosa de Matos, nº 257, na freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar, declarou:
Que é a única dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, de um prédio urbano composto por casa com quintal, sito na Rua de Xistos, nº 305 (anteriormente denominado
por Lugar de Vale de Ferreiros da freguesia de Rio Tinto), na freguesia de Baguim do Monte (Rio Tinto), concelho de Gondomar, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Gondomar, sob o número 9946, da freguesia de Rio Tinto, e duplicado a descrição predial sob o número 4645, da freguesia de Fânzeres, inscrito na matriz sob o artigo urbano 1352,
da freguesia de Baguim do Monte (Rio Tinto), com o valor patrimonial e atribuído de € 11.320,00.___________________________________________________________________
Que a justificante adquiriu o referido imóvel, na proporção de um seis avos (1/6) por partilha da herança aberta por óbito de seu pai Manuel João de Castro, aquisição já registada a
seu favor pela Ap. 3 de 1985/12/03 e na proporção de cinco seis avos (5/6) por escritura de compra e venda outorgada a 24/05/1983 no extinto Oitavo Cartório Notarial do Porto, exarada de folhas 9 verso a folhas 12 do Livro de Notas para Escrituras Diversas “37 – F”, aquisição ainda não registada na Conservatória do Registo Predial.______________________
Que sobre o referido prédio ainda se encontra registado pela Ap. 5 de 1931/03/05, um arrendamento, pelo prazo de 19 anos, a favor de Cesária Ferreira das Neves e Serafim da Silva
Nfougo, casados entre si, do terreno que lhes foi feito por José João de Castro e mulher Maria Gonçalves de Oliveira Bailio, desde 01/10/1930 até 03/09/1949, nas demais condições
constantes da referida inscrição predial, contrato que já se extinguiu. _________________________________________________________________________________________
Que a justificante, desde pelo menos o ano de 1985, não  tem memória dos sujeitos ativos da inscrição de arrendamento, explorarem o identificado terreno, ou pagarem as rendas
aos ditos senhorios, que eram seus avós, nem tão pouco tem conhecimento de que o contrato se tenha alguma vez renovado ou a posição dos arrendatários sido transmitida a terceiros, ou mesmo a eventuais herdeiros, que desconhece em absoluto se existem e quem sejam. ______________________________________________________________________
Que o prédio urbano encontra-se arrendado a outras pessoas, por posterior contrato de arrendamento que não foi alvo de registo predial, celebrado pela sua falecida mãe, Isaura dos
Santos de Sousa Neves, há cerca de quarenta anos e que ainda se mantém, de forma pacifica, pública à frente de toda a gente e sem qualquer oposição, sendo a justificante a atual
senhoria, na qualidade de única proprietária por força da dita adjudicação via partilha e aquisição. __________________________________________________________________
Que desde essas aquisições, que remontam pelo menos ao ano de 1985, a justificante sempre usufruiu e explorou diretamente o identificado imóvel, nomeadamente recebendo as
respetivas rendas do posterior contrato de arrendamento e emitindo os respetivos recibos, suportando os encargos com obras de construção e de conservação, reparando telhados,
janelas e canalizações, pagando as respetivas contribuições e impostos. _______________________________________________________________________________________
Que a justificante está, assim, na posse do direito de propriedade sobre o imóvel atrás identificado, livre do dito arrendamento registado, há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, nomeadamente dos arrendatários inscritos no registo, pelo que justifica deste modo o cancelamento desse arrendamento, para efeitos de registo, dado
que a extinção da relação jurídica que serve de base à inscrição, pelas razões expostas, não pode ser comprovada por quaisquer outros títulos, documentos ou meios extrajudiciais
normais. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
O presente extrato vai conforme o original na parte reproduzida.
CARTÓRIO NOTARIAL DE ALEXANDRA MATIAS DO VALE, Estr. Exterior da Circunvalação, 3846/8 – S/L Dta. Sala 1, em Rio Tinto, Gondomar.
07de julho de 2017.
A Notária,
Alexandra Matias Ferreira do Vale
Conta registada sob o nº PA_________/2017
IVA 23% incluído

Jornal Vivacidade 27/07/2017
Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo Local Cível de Gondomar - Juíz 1
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ANÚNCIO
Processo: 1570/16.7T8GDM
Justificação no Caso de Morte Presumida
Requerente: Iris Tamara Ribeiro e Castro
Requerido: Luis Filipe Reis Gonçalves Castro
Nos autos acima identificados, correm éditos de 4 (quatro) meses. contados da publicação do anúncio de que foi proferida sentença em 24-03-2017 a declarar a morte presumida de Luis Filipe Reis Gonçalves Castro, com última residência conhecida na Rua
dos Ourives, 448, 4420-522 Valbom, reportando-a ao ano de 1994.
Gondomar, 26-06-2017
N/Referência: 383038265
A Juiz de Direito,
Dr.ª Catarina Furtado Oliveira
O Oficial de Justiça,
Victor Manuel Soares dos Santos
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Jornal Vivacidade 27/07/2017

DECLARAÇÃO
PRESCRIÇÃO

NUNO FILIPE BRITO DA FONSECA, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, nos
termos do artigo 113º do Regulamento dos Complexos Cemiteriais de Rio Tinto, da
alínea II) do n.º 1 do artigo 16º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de
acordo com a deliberação do Executivo de 24/07/2017,
declara
prescritos
hm .ptos direitos
aragem
www .g
sobre o Jazigo nº 264, do Cemitério n.º1 de Rio Tinto.
Nos termos e para os efeitos do artigo 114º do Regulamento dos Complexos
Cemiteriais de Rio Tinto, ficam notificados os interessados nos restos mortais inumados
Lda.
Unipessoal
a, sob
eir
naquele jazigo, para os virem reclamar no prazo deFilipe
sessentaMadur
dias,
pena de os
mesApart pela
• 136
247ado
de Abril,
Rua 25anos,
mos virem a ser depositados, pelo prazo de cinquenta
em ossário
reservado
4420-356 Gondomar
Junta de Freguesia para o efeito.
ax. •22F 464 7861
Tel. 22 463 3375

Rio Tinto, 24 de julho de 2017 geral@garagemhm.pt

NIPC 504 907 565

O Presidente da Junta de Freguesia,
GPS 41.139211, -8.531833
Nuno Fonseca
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46 VIVACIDADE JULHO 2017

Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
MÚSICA
21h30, 29 de julho
–FolkGondomar
D’Ouro, no Largo
do Souto

EXPOSIÇÕES

Pudim Abade Priscos

TEATRO

Até 3 de setembro – 2ª Bienal
Internacional de Arte Gaia 2017,
no Auditório Municipal de Gondomar

21h, 29 de julho – Exercício Final pelo In Skené – Companhia de
Teatro, no Auditório Municipal de
Gondomar

Até 4 de setembro –
“19th
Portocartoon
World Festival – Tema
Livre”, na Casa Branca
de Gramido

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

INGREDIENTES

300 gr. Açúcar
18 Gemas
1 Pau Canela
1 Casca Limão
1 Cálice Vinho porto Twany
150 ml agua
50 gr. Toucinho
Sal q/b.

A estreia do actor foi uma decepção. O empresário chega ao pé dele e diz-lhe, secamente:
— O senhor foi extra ordinário.
— Oh! Isso é favor seu! Fez-se o que se pôde. Mas fico-lhe imensamente grato. Se o senhor me acha extraordinário, enfim... posso ter esperanças.
— Eu não disse extraordinário. Eu disse extra ordinário!

Foto DR

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

Alternativas ao Office

VIVA TEC | Fábio Silva

Preparação:

O Microsoft Office é, sem sombra de dúvida, a plataforma de produtividade mais conhecida e completa do mundo informático, seja a nível
pessoal ou empresarial. Contudo, sendo necessário pagar para adquirir
as várias aplicações que a constituem, deixa de ser uma opção viável
para vários utilizadores.
Face a isto, o VivaTec deixa uma lista de alternativas à suite da Microsoft. A melhor parte? São completamente gratuitas!
● OpenOffice – com um modo de funcionamento semelhante ao produto original, o OpenOffice é totalmente compatível com os ficheiros do
Office da Microsoft;

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Encontra-se num período menos favorável, mas
não desespere que é passageiro.
Saúde: A sua autoestima anda um pouco em baixo, animese e cultive os pensamentos positivos.
Dinheiro: Boa altura para investir naquilo de que mais
gosta, mas com cuidado que a vida está difícil.

● LibreOffice – disponível para Windows, macOS e Linux, é uma plataforma que se assemelha ao OpenOffice, mas que beneficia de atualizações mais regulares. Possui aplicações semelhantes às principais ferramentas do Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint), entre outras.
De notar que tanto o Open como o LibreOffice estão disponíveis em
versões portable, pelo que poderá ter ambas as suites num suporte
físico (pen ou disco rígido, por exemplo) e usar as aplicações em qualquer equipamento compatível, sem ser necessário instalar as mesmas;
● Google Drive – disponível online, através do seu navegador de Internet ou de uma aplicação móvel (Android e iOS), a plataforma de
produtividade da Google é a melhor solução para quem trabalha em
rede e através de diferentes dispositivos. Assim, poderá aceder ao
mesmo documento, esteja num PC ou smartphone. As ferramentas
de edição são simples, permitindo uma edição rápida e fácil dos seus
documentos, sejam eles textos, apresentações, folhas de cálculo ou
mesmo desenhos.
● iWork – caso possua um equipamento Apple (Mac, iPad ou iPhone), o
iWork é uma excelente opção, sobretudo se pretende uma suite fiável e
com diversas funcionalidades. Constituída pelas aplicações Pages (processador de texto), Numbers (folha de cálculo) e keynote (apresentações), é uma boa alternativa aos conhecidos Word, Excel e Powerpoint.

Untar uma forma de pudim
com caramelo líquido. Colocar a água a ferver com o
açúcar, pau de canela, casca
de limão e o toucinho. Quando iniciar a fervura deixar
ferver cinco minutos. Num
recipiente à parte colocar
as gemas, vinho do Porto e
uma pitada de sal. De seguida juntar a calda do açúcar
ao preparado anterior. Retirar o pau canela, casca limão e toucinho. Verter para
a forma e colocar a cozer em
banho Maria durante 40 minutos.

SOLUÇÕES:
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Quem são os embaixadores da CED 2017?
Rui Santos -Pesca Desportiva
Campeão Regional da 1ª Divisão em
2007 e em 2010, vice-campeão Nacional da 2ª Divisão Nacional Zona
Norte em 2011. Em 2012 disputou a
1ª Divisão Nacional de Pesca Desportiva em Água Doce.

Tó Neves -Hóquei em Patins
Duas vezes Campeão do Mundo e quatro vezes Campeão da Europa. Conquistou 10 Campeonatos nacionais, 9 Taças
de Portugal, 12 Supertaças Nacionais e
2 Taças dos Campeões Europeus. Foi
185 vezes Internacional. Como treinador conquistou um Campeonato Nacional, duas taças de Portugal e duas
Supertaças Nacionais.

Vasco Santos -Árbitro de Futebol
Árbitro Profissional desde a época
2006/2007. Frequentou o Curso de
Árbitros de Futebol da A. F. Porto em
1998. Tem estado presente em jogos
da UEFA com alguma frequência.

Tiago Moutinho -Karaté
Campeão do Mundo, Vice-campeão Europeu e
Medalha de Bronze no Campeonato Europeu
Universitário. Várias vezes Campeão Nacional.
É treinador credenciado pelo IPDJ.

Shao Jieni -Ténis de Mesa
Medalha de Ouro no World Tour da Nigéria e
Medalha de Bronze no World Tour de Espanha
em 2015.

Tiago Costa -Remo
Cinco vezes Campeão Nacional e vencedor da
Taça de Portugal em 2015. Atleta da Seleção
Nacional de Sub23, 12º lugar no Campeonato do Mundo Sub23 2014 e participação no
Campeonato do Mundo de Juniores em 2012.
Medalha de Ouro nas Regatas Internacionais
de Bordéus e Duisburg, 5º lugar na Coupe de
la Jeunesse, 5º lugar na Regata Internacional
Holland-Beker.

Vicente Araújo -Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol
Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Vice-presidente da Federação Internacional de Voleibol, Presidente da Comissão e do Conselho Mundial de Voleibol de Praia e Vice-presidente da Associação das Federações
de Voleibol da Europa Ocidente. Foi Vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal entre 2004 e 2013, Vice-presidente da Confederação do Desporto de Portugal entre 2003 e 2005 e Vice-presidente do Fórum do Desporto
de Portugal entre 2000 e 2004.
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