PUB

Ano 11 - n.º 133 - agosto 2017

Preço 0,01€

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

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

Exclusivo

Rafael Amorim:
“Sinto que existe desconforto
com a mudança ocorrida
em 2013”

Sociedade
Medieval de Rio Tinto
realiza-se de 14 a 17 de
setembro
> Pág. 6

Festas do Concelho
arrancam com Noite
Branca de Gondomar
> Pág. 15 e 16

Cultura
> Págs. 24 e 25

Biblioteca Municipal vai
receber espólio de Eugénio
de Andrade
> Pág. 22

Reportagem

Sandra Almeida:
“Já somos a CED com mais
eventos de sempre”
> Págs. 8 e 9

Política
Autárquicas 2017:
candidaturas foram
entregues no Tribunal de
Gondomar
> Pág. 28

Desporto
Estrelas de Fânzeres
preparam nova temporada
com 400 atletas
> Pág. 35
PUB

2 VIVACIDADE AGOSTO 2017

Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

Caros leitores,

SUMÁRIO:

FICHA TÉCNICA

Breves

Registo no ICS/ERC 124.920
Depósito Legal: 250931/06

Sociedade

Diretor: Augusto Miguel Silva Almeida (TE-873)
Redação: Pedro Santos Ferreira (CP-10017)
Tiago Santos Nogueira (CP-10184)
Departamento comercial: Tel.: 910 600 079
Paginação: Rita Lopes
Administração e Propriedade do título:
Vivacidade, Sociedade de Comunicação
Social, S.A.
Rua Poeta Adriano Correia de Oliveira, 197
4435-778 Baguim do Monte
Administrador: José Ângelo da Costa Pinto
Detentores com mais de 10% do capital
social: Lógica & Ética, Lda.
Sede de Redação: Rua Poeta Adriano
Correia de Oliveira, 197 4435-778 Baguim
do Monte
Tel.: 919 275 934

Página 4
Páginas 6 a 21

Reportagem Vivacidade
Páginas 8 e 9

Cultura

Páginas 22 e 26

Destaque

Páginas 24 e 25

Política

Páginas 27 a 32

Desporto

Páginas 33 a 39
Empresas e Negócios
Página 40

Opinião

Páginas 42 a 44

Lazer

Página 46

PRÓXIMA EDIÇÃO
14 SETEMBRO

Colaboradores: André Campos, Andreia
Sousa, António Costa, António Valpaços,
Carlos Almeida, Diana Ferreira, Domingos
Gomes, Elisabete Castro, Germana Rocha,
Guilhermina Ferreira, Henrique de Villalva,
Isabel Santos, Joana Resende, Joana Simões,
João Paulo Rodrigues, João Pedro Sousa,
José António Ferreira, José Luís Ferreira,
Luís Alves, Luís Monteiro, Luís Pinho Costa,
Manuel de Matos, Manuel Teixeira, Marta
Sousa, Paulo Amado, Pedro Oliveira, Rita
Ferraz, Rui Nóvoa, Rui Oliveira, Sandra Neves e Tiago Nogueira.
Impressão: Unipress
Tiragem: 10 mil exemplares
Sítio: www.vivacidade.org
Facebook: facebook.com/vivacidadegondomar
E-mail: geral@vivacidade.org
Agenda: agenda@vivacidade.org

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

As eleições locais para as autarquias
fazem mexer todos os que se interessam pela terra e todos os que têm
algum tipo de interesse no seu desfecho.
Em Gondomar as eleições são especialmente animadas, com candidaturas diversas e que mostram bem que
a diversidade e a amplitude de propostas vão fazer com que a escolha
dos eleitores seja mais informada e
consciente.
Desta vez parece que a organização
dos subscritores das listas independentes foi melhor e não se incorreram nos erros de há quatro anos, que
levaram a que o movimento de independentes que geriu o concelho de
2001 a 2013 não conseguisse chegar
aos votos. Mas não é por isso que não
haverá polémicas, pois à volta de um
líder forte - goste-se ou não - como
Valentim Loureiro geram-se sempre
muitas celeumas e divergências. Na

sua própria lista parece que há quem
não esteja contente e prefira desistir.
Do lado do poder socialista observa-se um fenómeno curioso que os
psicólogos designam como “efeito
de halo”; ou seja a ideia que fizeram
tudo bem, como deviam ter feito e
com as pessoas certas e que só resta
ao povo reconhecer que são os maiores, votando neles. É por isso que o
que apresentam é mais do mesmo,
com as mesmas pessoas, o mesmo
programa, as mesmas intenções e
sem que se reconheçam os erros e os
problemas.
Do lado da oposição natural à direita, vemos uma pré-campanha focada
no lançamento de candidatos que,
na sua maioria, são personalidades
desconhecidas, o que obriga a um
esforço de ganho de notoriedade que
pode ser inútil se compararmos com
aquilo que já está firmado quer por
aqueles que geriram o conselho por
muitos anos quer pelo executivo mais
recente. ■

A Junta de Freguesia de Rio Tinto investiu recentemente cerca de
19 mil euros para a construção de
96 ossários novos no cemitério n.º
1 de Rio Tinto. A medida vai colmatar a falta de ossários existentes
naquele cemitério que está, neste
momento, a impossibilitar a realização dos pedidos de trasladação.

Em Rio Tinto, a recolha do lixo
parece ser um problema recorrente, quer da parte da empresa
responsável pela concessão (Rede
Ambiente) quer dos cidadãos que
também não acondicionam os resíduos nas melhores condições. A
ambos aconselha-se maior cuidado para evitar imagens como esta
em Gondomar.

Porque não um geoparque nas Serras do Porto?
BISTURI
Há cerca de dois anos os municípios de Gondomar, Valongo e
Paredes criaram uma associação
com vista à criação, gestão e manutenção das designadas Serras
do Porto.
Segundo foi então tornado público, esta iniciativa visa promover, preservar e divulgar não
apenas as componentes e potencialidades turísticas das serras de
cada um destes concelhos, que
passaram a integrar a referida
associação, mas também a desenvolver políticas de prevenção
e conservação da natureza, neste autêntico “pulmão verde” do
Grande Porto.
Uma iniciativa louvável, se de
facto vier a ser desenvolvida em
conformidade com os objetivos
que deram origem a este acordo
intermunicipal. Louvável, antes
de mais, porque tratando-se de
florestas que são fortemente sujeitas a incêndios, seguramente
que a prevenção pode significar
uma experiência piloto a ser seguida por outros territórios congéneres.
Mas o potencial turístico das

Serras do Porto é também um
elemento de grande valia. Antes
de mais porque estas serras têm
um historial de riquezas minerais no seu subsolo que fizeram
história no sector mineiro nacional. Desde a lousa ao carvão e ao
ouro, passando pelo volfrâmio, o
histórico das serras de Gondomar, Valongo e Paredes escreveram páginas de glória, de riqueza, de dor e sofrimento que merecem ser revisitadas e trazidas à
memória das novas gerações.
Nas entranhas destas serras existem dezenas de quilómetros de
galerias que durante décadas
foram o esconderijo de centenas de milhares de mineiros que
nelas ganhavam penosamente o pão nosso de cada dia. Em
seu redor, quantas histórias de
terror, de acidentes, de mortes
inesperadas, ou então de longos
anos de sofrimento marcados
pelas doenças profissionais que,
ao tempo, quase não eram consideradas.
À superfície deste mundo desconhecido e misterioso, importa
reabrir trilhos que sustentem as

histórias do passado, e, ao mesmo tempo, potenciem a admiração das fantásticas paisagens e
miradouros que deles se podem
admirar.
Numa época em que cada vez
mais o geoturismo e o ecoturismo são valorizados, é da maior
importância retirar todo o salutar proveito que estes territórios
podem proporcionar. Por isso,
aqui fica uma palavra de estímulo e de desafio às três autarquias
que se uniram em torno deste
projeto, no sentido de o valorizarem dando corpo a uma plano
integrado que bem pode vir a ser
patrocinado pelos fundos europeus, no âmbito dos programas
de apoio ao geoturismo, ao ecoturismo e ao turismo sustentado.
As Serras do Porto têm tudo para
poderem vir a ser classificadas
como um geoparque, a enriquecer os que já existem no nosso
país, e com tanto sucesso: Arouca, Terras de Cavaleiros, Vale do
Tejo, Açores, e brevemente o da
Serra da Estrela. Porque não sonhar com o Geoparque das Serras do Grande Porto? ■
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Breves
Festival Peixe do Rio recebeu milhares de visitantes
Foto DR

O 4.º Festival Peixe do Rio, iniciativa organizada pela Junta de
Freguesia da Lomba, realizou-se
entre 4 e 6 de agosto, no Cais de
Pé de Moura. Por lá passaram
milhares de pessoas que assistiram a uma variedade de atuações.

Águas de Gondomar na Loja do Cidadão
Foto DR

A empresa Águas de Gondomar abriu,
no dia 31 de julho, um novo ponto de
atendimento ao público na Loja do Cidadão de Gondomar. O espaço funcionará de forma ininterrupta, entre as 9h
e as 16h, nos dias úteis, e estará disponível para serviços como pagamentos,
atendimento geral e contencioso.

À descoberta do património histórico
Foto DR

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
promoveu, nos dias 14 e 19 de
agosto, a iniciativa “Caminhadas pelo Património Histórico”,
em São Pedro da Cova e Fânzeres, respetivamente. Na iniciativa foi possível saber mais
sobre as freguesias durante as
caminhadas.

Mund’Art recebeu grupos
internacionais

Gondomarense integra
novas linhas

A 33ª edição do Festival Internacional
de Folclore contou com a presença de
diversos grupos internacionais (Argentina, India, México, Polónia, Eslovénia
e Venezuela) que atuaram no Largo da
Igreja, em Fânzeres. O evento foi organizado pelo Rancho Regional de Fânzeres.

A Empresa de Transportes Gondomarenses assegurou a integração das
linhas 16 – 24 – 50. Desta forma, as linhas mencionadas passarão a integrar
o Sistema Intermodal Andante.

António Pereira conquista
prata na Dinamarca
António Pereira, atleta residente em
Fânzeres, classificou-se em 2.º lugar na
prova de cinco quilómetros de marcha,
nos europeus de atletismo de masters,
na Dinamarca. Recorde-se que no ano
passado, António Pereira conquistou
duas medalhas de ouro a nível individual e uma de prata por equipa.

SC Rio Tinto apresentou-se
aos sócios
O SC Rio Tinto apresentou-se à massa associativa no dia 16 de agosto, no
Estádio Cidade de Rio Tinto. A equipa riotintense recebeu o FC Penafiel B
numa partida amigável. O clube iniciou
os jogos oficiais com o CD Sobrado a
19 de agosto, para a Taça AF Porto.

Festa da Unidade em São Pedro da Cova
Foto DR

A CDU Gondomar realizou, nos dias
5 e 6 de agosto, a tradicional Festa da
Unidade em São Pedro da Cova. Daniel
Vieira e Pedro Miguel Vieira, candidatos
à presidência da Câmara Municipal e da
Junta de Freguesia, valorizaram o papel
dos autarcas da CDU naquela freguesia
ao longo de várias gerações.

Virgul animou Festival da Juventude
Foto DR

O músico Virgul (ex-Da Weasel) foi o cabeça de cartaz do
2.º Festival da Juventude de
Gondomar. A iniciativa promovida pelo Município contou com grande adesão do
público jovem em Rio Tinto.

Gondomar SC inaugura relvado “All Stars”
Foto DR

O Gondomar Sport Clube inaugurou, no dia 15 de agosto, o relvado
sintético “All Stars” (Todos Somos
Estrelas). O novo piso é destinado
às equipas de futebol de 7, futebol
de 9, futebol de 11 e futebol adaptado.

“Arte em Valbom” até 31 de
agosto

O Salão Nobre da Junta de Freguesia de
Valbom tem patente, até 31 de agosto,
a mostra “Arte em Valbom”, organizada
pela Associação Gens’Arte, que conta
com o apoio da União das Freguesias
de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim. A exposição reúne várias obras
de pintura e escultura.

Cruz Vermelha Portuguesa
cresce para Ermesinde
A delegação de Gondomar/Valongo
da Cruz Vermelha Portuguesa vai expandir-se, a partir de setembro, para o
mercado de Ermesinde. O protocolo de
cedência de instalações (três lojas) por
50 anos, em regime de comodato já foi
assinado.

Gens’Arte regressa em 2018
A exposição coletiva de arte “Gen’Arte”
esteve patente na cripta da capela de S.
Gens, em Foz do Sousa. A mostra reuniu trabalhos de escultura e pintura,
num evento organizado pela Associação Gens’Arte.

Marcação de campos
na Quinta das Freiras
A Junta de Freguesia de Rio Tinto passou a disponibilizar, desde o dia 19 de
agosto, a marcação online dos espaços
na Quinta das Freiras. Através da aplicação para smartphone da Freguesia de
Rio Tinto passa a ser possível marcar a
utilização do ringue de futsal e dos dois
campos de ténis.

Portsugar realiza-se
a 23 e 24 de setembro

O 15.º Encontro Internacional de Colecionadores de Pacotes de Açúcar vai
realizar-se a 23 e 24 de setembro, no
Multiusos de Gondomar. O evento organizado pelo Clube Português de Colecionadores de Pacotes de Açúcar em
parceria com a Câmara de Gondomar.

Gondocup no Multiusos
de Gondomar
O Clube Desportivo de Rio Tinto vai
organizar o torneio de andebol Gondo
Cup 2017, nos dias 9 e 10 de setembro,
no Multiusos de Gondomar.

Baguim recebeu emigrantes
em festa
A 12ª edição da Festa do Emigrante teve
lugar a 12 de agosto, no Largo de São
Brás, em Baguim do Monte. O evento
organizado pelo Karaoke VD, com o
apoio da Junta de Freguesia de Baguim
do Monte, contou com a presença do
Duo Broa de Mel, Yukka Garcia e DJiro
Inesperado.

Fórum CPLP realizou-se em
Gondomar

O 2.º Fórum do Desporto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) teve lugar no dia 31 de julho,
no Auditório Municipal de Gondomar.
O evento esteve inserido na Cidade Europeia do Desporto 2017 e visou promover a reflexão sobre a integridade e a
ética no desporto na CPLP.
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Medieval de Rio Tinto:
8ª edição realiza-se de 14 a 17 de setembro
Foto Arquivo Vivacidade

Estão em marcha os preparativos para o maior evento de
Rio Tinto: a Feira Medieval
da Quinta das Freiras. Este
ano, cumprir-se-á a 8ª edição
que convida os visitantes a recuar à época medieval.
Texto: Pedro Santos Ferreira

“Esperamos que este seja um evento no
seguimento das edições anteriores. É um
dos maiores de Gondomar e o maior de
Rio Tinto. Nessa lógica, aguardamos quatro dias de grande animação que potenciem a história de Rio Tinto e a sua lenda
[ver caixa]”, começa por dizer Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto.
A organização aposta num “evento diferente” do circuito medieval, essencialmente vocacionado para as artes e os ofícios da época, no reinado de duas figuras
intimamente ligadas à Medieval de Rio
Tinto: o rei D. Tremoço e a rainha Dna.
Súrbia.
“Ao longo destes quatro dias de Medieval
contamos receber 50 mil pessoas no recinto da Quinta das Freiras, mas sabemos
que o evento ainda pode crescer para o
exterior. Estamos a caminhar para os 1100
anos da batalha evocada na lenda de Rio
Tinto e temos que aperfeiçoar a iniciativa
até lá”, acrescenta o autarca.
Para esta edição, Nuno Fonseca promete
“uma animação diferente do ano anterior”. “Esse é o segredo para o sucesso da
Medieval. Vamos ter cabeças de cartaz da

> A recriação da batalha evocada na lenda de Rio Tinto é o ponto alto do evento

animação itinerante e queremos aproveitar melhor o torreão com espetáculos de
fogo inéditos”, refere o responsável.
A praça de alimentação também terá uma
oferta maior em comparação com a edição anterior, com maior rigor nos produtos confecionados. “Um dos nossos objetivos passa por colocar novos desafios e
limitações de ano para ano. O rigor tem
vindo a aumentar e este ano, por exemplo,
o café será exclusivamente comercializado
por uma tenda da organização”, diz Nuno
Fonseca.
A dinamização da Medieval ficará à responsabilidade da Associação Artística
de Gondomar (ARGO), coletividade que
está na génese desta iniciativa, criada por
Nuno Moutinho, um dos seus associados.
Ao Vivacidade, Albertino Valadares, pre-

sidente da direção da ARGO, salienta a
importância do “espaço renovado” na
Quinta das Freiras, que será “uma das
principais novidades desta edição” e permitirá “aproveitar ainda mais este equipamento”.
“Vamos crescer e vamos ter um maior
número de expositores na área do artesanato. Além disso, uma das nossas maiores
preocupações passa por não repetir a animação de ano para ano. Este ano queremos apostar mais na animação itinerante”,
atesta Albertino Valadares.
Marisa Silva, diretora do grupo de teatro Sururus, promete “voltar à lenda com
mais força”. “O espetáculo principal será
focado na lenda de Rio Tinto e vamos ter
um espetáculo de fogo inédito no torreão
da Quinta das Freiras, exclusivamente
Foto PSF

Foto PSF

> Alfredo Rangel, Marisa Silva e Albertino Valadares da ARGO

> Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto

concebido para aquele espaço”, conclui.
A 8ª Medieval de Rio Tinto terá entrada
livre.
Câmara de Gondomar apoia o evento
A Feira Medieval de Rio Tinto será concretizada com um orçamento a rondar os
40 mil euros. Para isso, a organização contará com um apoio reforçado do Município de Gondomar.
“A Medieval de Rio Tinto é uma iniciativa
que atrai muita gente, por isso temos que
dar um apoio significativo, até porque tem
crescido de uma forma assinalável”, diz
Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura da
Câmara de Gondomar ao nosso jornal. ■

Lenda de Rio Tinto
Rio Tinto tem o seu nome ligado ao
rio que atravessa a cidade, havendo
mesmo uma lenda que explica o seu
topónimo. No início do século X, os
cristãos ganhavam terreno aos mouros. Governava o conde Hermenegildo
Gutierres o território da Galiza até Coimbra, tendo como centro o Porto.
Contudo, o Califa Abdelramam III,
com um poderoso exército, fez uma
violenta investida, cercando a cidade
do Porto. O rei Ordonho II desceu em
socorro do seu sogro, o Conde Gutierres, conseguindo afastar os mouros
e perseguindo-os para longe da cidade.
Junto a um limpído ribeiro, travou-se
a sangrenta batalha. Na memória do
povo, ficou o sangue derramado que,
de tão abundante, tingiu as cristalinas
águas do rio, passando desde então a
chamar-se Rio Tinto.
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Sandra Almeida:
“Temos uma trilogia fundamental para o sucess
a Câmara Municipal de Gondomar, o associativi

Está concluído o primeiro semestre de Gondomar – Cidade Europeia do Desporto 2017 (CED). No total, foram concretizados 204 ev
Câmara Municipal de Gondomar, considera a CED “uma aposta ganha para Gondomar e para os gondomarenses”.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

Fechou recentemente o primeiro semestre
da Cidade Europeia do Desporto, período
em que se realizaram 204 eventos inseridos
na programação oficial de Gondomar. Que
eventos destacaria?
Entre o primeiro trimestre e o segundo ocorreram, efetivamente, os grandes eventos. Tivemos quatro Taças de Portugal, uma Taça
da Liga, embora a grande surpresa tenha
sido o Europeu de Masters de Andebol. Foi
um evento que cumpriu todos os objetivos e
requisitos no plano da Cidade Europeia do
Desporto: promover o território, desenvolvimento económico e também fomentar a vertente turística. Internacionalizou Gondomar.
Apesar de não termos hotelaria, este evento
foi o que menos nos afetou nesse domínio.
Garantimos “transfers” dos hotéis de Gaia
e do Porto. Além disso, os atletas alugaram

veículos e, de forma autónoma, vinham para
Gondomar de manhã e só regressavam aos
hóteis à noite. A alegria que eles passaram foi
grande, fizeram amizades e mexeram com a
economia local e com os gondomarenses. Por
isso, identifico este evento como o mais marcante no que respeita à dinamização da CED.
A ausência do Benfica na Taça de Portugal
de Hóquei em Patins trouxe prejuízos para
o Município?
O grande prejuízo foi o próprio evento. Foi
um evento que estava a ser organizado há
mais de um mês e não ter os dois grandes
clubes [Porto e Benfica] no mesmo evento,
desde logo desmotivou o público. O evento
ficou a perder, a modalidade ficou a perder e
a CED ficou a perder.
Ainda assim, posso referir que o Município
não teve encargos com este evento porque
não fizemos o pagamento. Obviamente tivemos os encargos de logística, mas não
> A entrevista realizou-se no Pavilhão Municipal de Fânzeres

tivemos prejuízo. Íamos pagar o montante
referente às transmissões televisivas, mas não
o chegamos a fazer, porque ia ser assinado naquela tarde em que tivemos conhecimento da
ausência do SL Benfica. De qualquer forma,
tivemos que assegurar aquele “jogo fantasma”
e a modalidade ficou a perder.

> Sandra Almeida é vereadora do Desporto do Município de Gondomar

As Federações dessas modalidades têm valorizado a organização dos eventos?
Para orgulho nosso, todas as federações e associações têm referenciado Gondomar. Isso
traduz-se num reconhecimento pelo bom desempenho que temos tido e pela forma como
recebemos. Nesse campo, Gondomar tem
feito a diferença e isso é muito gratificante
para quem está a trabalhar 24 horas por dia
na CED.
Refere-se aos voluntários...
Que são cerca de 500. Os voluntários são
parte muito importante do nosso sucesso e
nunca nos pediram nada em troca. Posso dizer que são muito responsáveis e nós temos
sempre a preocupação de melhorar-lhes as
condições.
Temos uma trilogia que tem sido fundamental para o sucesso da CED: a Câmara Municipal de Gondomar, o associativismo local e
os voluntários. As associações apresentaramnos propostas fantásticas, todas elas com
grande responsabilidade e muito empenho.
Procuraram responder ao repto lançado por
nós nas questões do “desporto ao ar livre” e

“desporto para todos”. Foram feitas caminhadas à descoberta nas sete freguesias, com 500
participantes, sendo as inscrições completamente gratuitas.
Quantas modalidades já foram integradas
na CED?
No primeiro semestre foram cobertas 41 modalidades. Obviamente não conseguimos cobrir todas. Umas por falta de logística, outras
porque têm um encargo financeiro que já não
conseguimos cobrir. Tivemos, por exemplo,
a proposta do hóquei em campo, em que o
Complexo Desportivo de Valbom era o campo ideal, mas depois chegou-se à conclusão
que por ser um relvado sintético a bola não
rolaria tão bem, o que impediu a concretização do evento.
Só nos primeiros seis meses, com 204 eventos
realizados, já somos a CED com mais eventos
de sempre.
Olhando para trás, teria feito alguma coisa
diferente?
Foi a primeira vez que fomos CED e, por isso,
há sempre coisas a melhorar. Custou a arrancar, mas no final do primeiro trimestre, posso
dizer que as coisas já estavam equilibradas. A
própria equipa já tinha mais confiança no que
estava a fazer.
O fator decisivo para que tudo corra bem
é trabalhar muito e só nos falta dormir nos
equipamentos [risos]. Trabalhou-se mesmo
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so da CED:
ismo local e os voluntários”

ventos que envolveram 41 modalidades e mais de 56 mil participantes. Ao Vivacidade, Sandra Almeida, vereadora do Desporto da
bora seja necessário, pois não existe plano B.
Contudo, notamos que todos os hotéis querem colaborar com a CED.
Foi recentemente reinaugurado o Pavilhão
Municipal de Fânzeres. O equipamento
será um reforço para o segundo semestre
de programação?
Sabemos que nem todos os eventos se adequam ao Multiusos de Gondomar, daí terse investido numa reabilitação do Pavilhão
Municipal de Fânzeres, que será um mini
Multiusos. Posso garantir que o Pavilhão de
Fânzeres vai entrar em cena já em setembro,
ao serviço da CED.
Temos apostado na requalificação faseada
dos equipamentos desportivos. O de Pavilhão de Valbom também está pronto e o de
Baguim do Monte está a ser intervencionado.
Não podemos direcionar eventos só para o
Multiusos.
Não referiu o Complexo Desportivo do SC
Rio Tinto. Como se encontra esse processo?
muito. Não houve nada que não tivesse sido
realizado por falta de trabalho.
Que retorno teve, até ao momento, a CED
para Gondomar?
Um grande retorno. Começa pelo orgulho
de sermos CED. Os gondomarenses, pela
maneira como participam nos eventos, mostram-se orgulhosos com esse estatuto.
É também visível que se começou a praticar
mais desporto no concelho e ficaremos para
a história como CED 2017. Não podemos
esquecer que há aqui um trabalho de futuro,
um projeto de sustentabilidade da CED, para
que o desenvolvimento do desporto continue.
E a nível financeiro?
É difícil avaliar porque, normalmente, esse
retorno financeiro verifica-se através do alojamento e das refeições. Já contactamos a
Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto para realizar um estudo sobre o impacto da CED em Gondomar. Esse estudo
vai incluir também uma análise do impacto
financeiro. Para isso vamos ter a colaboração
do comércio local, multibanco e alguns inquéritos feitos à população. Podia dizer-vos
um número para ficar bonito, mas não tenho
suporte técnico nem científico para destacar
isso.
O que mais nos custa fazer é contratualizar
com hotéis que não são do Município, em-

O compromisso está assumido. Em termos
de palavra dada, a Câmara Municipal já disse
que irá terminar o Complexo Desportivo do
SC Rio Tinto.
Neste momento aguardamos o parecer positivo do Instituto Português do Desporto e
Juventude.
Estamos perante uma questão de prazos administrativos, mas não posso avançar com
datas.
Em suma, faz um balanço positivo da
CED?
Sem dúvida, é uma aposta ganha para
Gondomar e para os gondomarenses.
No que diz respeito ao segundo semestre, pode adiantar-nos novidades?
A Volta a Portugal foi o grande evento do
segundo semestre da CED e também já tivemos a Volta a Portugal de Cadetes, que
terminou no Monte Crasto.
Pela dimensão que tem, a 79ª edição da
Volta é a prova de destaque para esta nova

fase da CED, sendo que o desporto para
todos e o desporto ao ar livre são os nossos grandes compromissos para o segundo
semestre de programação. Ambicionamos
realizar algumas provas de rua, caminhadas, envolver e despertar a vontade das
pessoas em realizar atividade física no exterior. É isso que está previsto até ao final
do ano, contando com mais trails, caminhadas e corridas, que estão na moda e
vieram para ficar.
Os embaixadores têm estado envolvidos
nas iniciativas?
Fundamentalmente, temos pedido aos embaixadores para realizarem algumas entrevistas, workshops, visitas às casas da juventude e
que participem nos eventos das modalidades
que representam.
São sempre testemunhos importantes que
transmitem a vertente desportiva e a vertente humana e, por isso, temos insistido muito
com eles para transmitirem as suas ideias e
catapultar a atenção dos jovens. ■
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António Costa com verão à
prova de fogo “político”

2 – Para quem sofre na pele e na alma o efeito destas tragédias é natural que as primeiras culpas sejam sempre atribuídas a quem manda, e
a quem tem o poder de decisão sobre os recursos disponíveis, sejam
eles no combate direto à força devoradora das chamas, seja nos meios
de ação e compensação dos danos deixados entre as cinzas. Logo, o
poder político não tem como escapar ao juízo, mais ou menos compreensivo, que as populações atingidas sempre serão levadas a fazer.
Não é, pois, por acaso que se vê tanta azáfama do primeiro-ministro
e de outros governantes, bem como do próprio Presidente da República, nas visitas constantes aos locais mais fustigados, quer durante
os próprios incêndios, quer quando as cinzas já estão frias… Sem
descurar a sinceridade do conforto que se pretende transmitir às populações, é óbvio que há em tudo isto uma liturgia política enroupada na conveniência de uma aceitável gestão das emoções, com uma
boa dose de motivações ideológico-partidárias.

O início das comemorações do 55.º aniversário da
Associação Vai Avante vai ser marcado pela sessão
solene que terá este ano uma homenagem da associação aos ex-presidentes.
No dia 8 de setembro, sobe ao palco a Elite Band,

banda de Baguim do Monte, que vai animar São
Pedro da Cova após o tradicional arraial. Por sua
vez, o dia 9 de setembro será dedicado ao Festival
Dança Moderna. A encerrar o primeiro período
de festejos, terá lugar uma sardinhada seguida de
Noite de Fados, no dia 10 de setembro. Vão atuar
Miguel Bandeirinha, Cristina de Sousa, João Martins, Carlos Santos, Manuel Silva e Diogo Tildes.
A Associação Vai Avante vai prolongar as comemorações até 17 de setembro, data em que encerra
o Encontro de Dança, que terá início a 15 de setembro, no Largo do Souto. ■

“My Selfie in Gondomar”:
3ª edição está a decorrer
Está a decorrer a 3ª edição do concurso “My Selfie in Gondomar”. A
iniciativa do Município de Gondomar prolonga-se até ao dia 31 de
agosto.
O passatempo de fotografia da Câmara Municipal
de Gondomar, intitulado “My Selfie in Gondomar”,
está a decorrer até 31 de agosto. O desafio é simples:
tirar uma selfie em Gondomar, publicar no mural do
Facebook com a ‘hashtag’ “#myselfieingondomar” e,
em simultâneo, enviar por mensagem privada para o
Facebook do Turismo de Gondomar.
O desafio surge, pelo terceiro ano consecutivo, no
âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo
e visa “dar a conhecer e destacar o potencial turístico
do concelho de Gondomar”, refere o regulamento do
concurso.
“Este é um passatempo que aproveita a possibilidade de tirar selfies em todo o lado. Serve, sobretudo,
para estimular as pessoas a conhecer melhor o nosso
território e a publicitar Gondomar. Além disso, o passatempo também envolve os operadores turísticos e
não tem custos para o Município”, afirma Carlos Brás,
vereador do Turismo da Câmara de Gondomar.

Desta forma, as quatros categorias do concurso
procuram o “Melhor Spot Turístico”, a “Melhor
Selfie de Grupo”, a “Selfie Mais Romântica” e a
“Selfie A Minha Praia é D’Ouro”.
A entrega de prémios do “My Selfie in Gondomar” está marcada para o dia 16 de setembro. ■
Foto Arquivo Vivacdade

3 – O que se pode perguntar, perante toda a complexidade do momento, é o seguinte: terão ou não os incêndios influência visível nos
resultados eleitorais das autárquicas do próximo dia 1 de outubro?
Sabendo-se de antemão que a gestão de expectativas políticas está
muito longe de ser uma ciência exata há todavia indicadores que nos
permitem admitir que não serão os incêndios um fator de peso para
os resultados das eleições autárquicas. E a sê-lo, dificilmente penalizarão o Governo…
Se é indiscutível que os incêndios têm sido verdadeiramente um pesadelo para António Costa, é igualmente verdade que as oposições
não têm conseguido, nem têm forma de conseguir, chamar a si a benevolência das populações nesta matéria. Para o cidadão comum, as
culpas destas tragédias vêm de longe e são repartidas por todos os
quadrantes políticos, com a oposição de direita na linha da frente.
Acresce que, sobretudo depois da tragédia de Pedrógão, o Governo
manifesta particulares cuidados na coordenação e presença no teatro
de operações. E para o bem e para o mal só existe quem é visto! ■

A Associação Vai Avante vai festejar
o 55.º aniversário com um cartaz recheado. As comemorações arrancam
a 7 de setembro.

Foto Arquivo Vivacdade

1 – A calamidade dos incêndios tem feito deste verão um verdadeiro
inferno para as populações atingidas, para os operacionais e corajosos bombeiros, e também – é justo dizê-lo – para os governantes e
outros responsáveis pelo sector: proteção civil em primeiro lugar. Se
dos primeiros e dos segundos já muito se disse, dos governantes o
que mais temos assistido é ao rosário de acusações e críticas mais ou
menos oportunistas.
António Costa não esperava, seguramente, que em ano de eleições
autárquicas tivesse de enfrentar uma tão violenta época de incêndios. Todos sabemos que ainda o verão vai alto e já arderam muitos
mais milhares de hectares do que no ano passado, que, por si só, já
representava uma das épocas de incêndios mais críticas deste século.
E sabendo-se do impacto localizado destas tragédias, é óbvio que há
necessariamente custos políticos que só as urnas podem determinar.

Vai Avante festeja
55.º aniversário

PUB
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União das Freguesias presta homenagem
aos mineiros de São Pedro da Cova
A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
prestou homenagem aos operários mineiros de São Pedro
da Cova, no dia 5 de agosto,
na Junta de Freguesia de São
Pedro da Cova.

permite que a freguesia tenha mais um elemento que retrate esta atividade que alterou significativamente a vida da freguesia”,
começou por dizer Daniel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova.
Para o padre Fernando Rosas a homenagem
é merecida e vem dar uma nova utilidade à
pedra de carvão que se encontrava na Igreja

fosse um braço com o seu músculo, representado pelo carvão”, diz em entrevista ao
nosso jornal.
A obra é formada por chapas de aço corten,
unidas em forma de um triângulo escaleno, interrompidas ao centro por vidro que
permite expor o bloco de carvão mineral
extraído das Minas de Carvão de São Pedro
da Cova. ■

Foto PSF

Foto PSF

A música de Sérgio Godinho serviu de
inspiração para intitular o monumento de
homenagem aos operários mineiros de São
Pedro da Cova. “Que força é esta que trazes
nos braços?” é o nome da obra idealizada
pelo arquiteto Mário Marques e concebida pela empresa Ricardo & Barbosa, Lda.
O monumento foi inaugurado no dia 5 de
agosto, à entrada da Junta de Freguesia de
São Pedro da Cova e contou com a afluência de dezenas de pessoas e alguns ex-mineiros.
“Esta obra tem um significado especial e

Matriz de São Pedro da Cova. “Não sabíamos o que havíamos de fazer a esta pedra,
mas sabíamos que não a podíamos deitar
fora, porque ela é demasiado valiosa para
nós”, referiu o pároco em discurso.
Mário Marques, autor do monumento, explica que a peça foi concebida para “provocar a sensação de sair do chão, sair da
mina”. “Ao fim ao cabo, a ideia era que isto

Triana comemorou Nosso Senhor dos Aflitos

Foto DR

No início deste mês, a Triana esteve em
festa. Foram cinco dias em honra de Nosso Senhor dos Aflitos com um vasto programa de atividades, música e diversos
momentos eclesiásticos.
No dia 3 de agosto, atuou a Banda Património e, no dia 4, atuou Paulo Costa e Sua
Banda. Por sua vez, no dia 5, atuou o Grupo de Bombos Zés Pereiras de Vila Boa
de Quires, ficando a noite a cargo do 39.º
Festival Internacional de Folclore da Asso-

ciação Folclórica Cantarinhas da Triana,
que contou com a participação de cinco
grupos nacionais de várias regiões do país
e um grupo estrangeiro.
No dia 6 de agosto, pela manhã, após a
missa, entrou na Areosa a banda Visconde
de Salbeu e a banda Musical S. Cipriano (A
Nova), tendo percorrido as ruas em direção à capela. Nesse dia a missa ficou a cargo do bispo auxiliar do Porto, D. António
Taipa. Ao final da tarde, saiu a procissão
com 11 andores abrilhantada pela fanfarra
dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços.
À noite, houve fogo de artifício.
No último dia das festividades, dia 7 de
agosto, atuaram os Ovo Fusiforme.
As festividades em honra de Nosso Senhor dos Aflitos contam com o apoio da
Câmara Municipal de Gondomar, da Junta
de Freguesia de Rio Tinto e do comércio
local. ■

Foto Arquivo Vivacidade

Os riotintenses da Triana comemoraram, entre 3 e 7 de
agosto, as festividades em
honra de Nosso Senhor dos
Aflitos. O momento alto foi a
procissão, no dia 6.
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Mais de 400 idosos de Fânzeres
e São Pedro da Cova foram à praia
A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
levou, de 31 de julho a 4 de
agosto e de 7 a 11 de agosto,
cerca de 400 idosos à praia do
Senhor da Pedra. A iniciativa
merece a aprovação dos fregueses.
São duas semanas de ida à praia para
fanzerenses e sampedrenses com 60 ou
mais anos de idade. A iniciativa é da
União das Freguesias de Fânzeres e São

Pedro da Cova que, a exemplo dos
anos anteriores, realizou a colónia
balnear na praia do Senhor da Pedra,
em Vila Nova de Gaia.
Durante este período, cerca de 400
séniores deste território tiveram a
oportunidade de desfrutar de momentos de lazer, convívio e muita
animação, graças ao envolvimento
de jovens voluntários, responsáveis
por dinamizar diariamente um vasto
conjunto de atividades direcionadas
a todos os participantes.
“As semanas tiveram muitas atividades. Realizamos caminhadas, idas ao

mar, ginástica na areia, bailaricos, torneios de cartas e o tradicional desfile
de máscaras com a atribuição simbólica de medalhas”, explica Marta Sousa,
coordenadora da colónia balnear.
Segundo a técnica da autarquia, a
mais-valia da iniciativa é o “fim da
solidão dos idosos”. “De facto, verificamos que a solidão termina nestas
duas semanas. A oportunidade de vir
à praia realizar atividades, fazer novas
amizades, conviver, desabafar é muito importante para estes seniores que
aproveitam estes dias até à última”,
conclui a responsável. ■

Idosos aprovam iniciativa
da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da
Cova

Foto DR

Piedade Santos, 67 anos
“Já frequento esta iniciativa há 10 anos e
só vejo vantagens. Temos festa, boa camaradagem, alegria, boa disposição...
é uma maravilha. Gostava que durasse
mais tempo porque fazemos sempre
novas amizades. Para o ano estou cá
novamente”

Laurinda Oliveira, 67 anos
“Já venho para a colónia balnear há
cinco anos. Esta semana deixa-me
muito contente e se fosse mais tempo
ainda seria melhor. É bom para nós
que saímos de casa e convivemos com
outras pessoas”

> À semelhança dos anos anteriores, a colónia balnear rumou à praia do Senhor da Pedra

União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim também levou idosos à praia
Foto DR

À semelhança dos anos anteriores, a
União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim também realizou a colónia balnear com
cerca de 200 fregueses do território
agregado. Francelos foi o areal escolhido pela autarquia que realizou
diversas atividades, nas quais se incluíram as aulas de yoga, de ginástica,
os jogos de cartas, de dominó e de
tabuleiro.
No total, foram cinco dias de convívio
marcados pela animação e descontração do grupo

António Ribeiro, 67 anos
“Venho desde o ano passado. A amizade e o convívio deste grupo são
muito importantes. Sou reformado e
isto foi milagroso para mim. Os monitores são fantásticos e se eu for vivo e
as pernas aguentarem, no próximo ano
estou cá novamente”

José Teixeira, 75 anos
“Passamos aqui bons momentos. Jogamos à malha, jogamos cartas e fazemos
outras atividades. Enquanto estamos
distraídos esquecemos as amarguras
da vida e as doenças”
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Festas do Concelho de Gondomar
duram mais de um mês

A Câmara Municipal de Gondomar e a
Confraria de São Cosme, São Damião e

Foto Arquivo Vivacidade

O concelho de Gondomar vai
estar em festa. Entre os dias 2
de setembro e 11 de outubro,
estão previstas diversas iniciativas de caráter profano e
religioso em honra de Nossa
Senhora do Rosário e dos padroeiros São Cosme e São Damião.

> A Feira das Tasquinhas agrega coletividades e gondomarenses no Mercado Municipal
Foto Arquivo Vivacidade

Despique de Bandas, Desfile Etnográfico e o concelho”, refere o vice-presidente da auCultura à Quarta voltam a constar no pro- tarquia.
grama das Festas [ver caixa].
Por sua vez, Francisco Ascenção, responsável
pela Confraria de São Cosme, São Damião
“As Festas do Concelho mexem com todas e Nossa Senhora do Rosário, destaca o caas freguesias de Gondomar”
ráter “agregador” das Festas do Rosário. Na
Ao Vivacidade, Luís Filipe Araújo, verea- vertente religiosa das festividades, “nenhudor da Cultura do Município de Gondo- ma paróquia fica de fora”, assegura, sendo a
mar, assinala a importância da romaria Confraria responsável por divulgar o evento
para o concelho. De acordo com o autarca, nos municípios vizinhos.
“as Festas do Concelho mexem com todas De resto, a irmandade está também a preas freguesias de Gondomar”. “Procura- parar a publicação de um livro que reunimos sempre descentralizar as festividades, rá a história de todas as igrejas matrizes do
porque temos vindo a perceber que as fre- concelho de Gondomar. A publicação deveguesias querem ter atividades relacionadas rá ficar pronta até às Festas do Concelho do
com este grande evento e isso é ótimo para próximo ano. ■
Foto PSF

Foto PSF

Nossa Senhora do Rosário foram, à semelhança dos anos anteriores, responsáveis
pela programação oficial das Festas do
Concelho de Gondomar.
A romaria, a última do norte do país, arranca no dia 2 de setembro com a Noite
Branca [ver pg. 17], que vai dar o mote para
as diversas iniciativas que se seguem, prolongando as festividades até 11 de outubro.
Merecem destaque os tradicionais concertos inseridos no Rosário. Este ano, a fadista Mariza vai passar por Gondomar, num
concerto agendado para 29 de setembro, às
22h, na Via Direcional. Em outubro, no dia
6, será a vez dos Capitão Fausto atuarem,
à mesma hora, no anfiteatro do Largo do
Souto.
Entre as novidades previstas para esta edi-

ção, consta a integração do Festival Internacional de Música de Plectro no programa
e uma exposição inédita intitulada “As venerandas Senhoras de Gondomar”, que será
inaugurada no dia 30 de setembro, às 16h,
na Biblioteca Municipal de Gondomar, dia
em que se espera a tradicional sessão de
fogo-de-artifício.
No dia 2 de outubro, feriado municipal, terá
lugar a missa solene em honra dos padroeiros São Cosme e São Damião, presidida
pelo bispo do Porto, D. António Francisco.
Durante a tarde, vai realizar-se a procissão
que partirá da Igreja Matriz de Gondomar
às 16h.
Iniciativas como o Merend’Ouro, Feira das
Tasquinhas, Encontro de Dança, Artesanato D’Ouro, Concerto dos Padroeiros,

> Francisco Ascenção

> Luís Filipe Araújo
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> Capitão Fausto

> Mariza

Programa das Festas do Concelho de Gondomar:
Noite Branca de Gondomar
2 de setembro, em Gondomar (São
Cosme)
Apresentação Medalha Festas do Concelho 2017 e concerto “Ástrio”
21h30, 6 de setembro, no Auditório Municipal de Gondomar
III Merend’Ouro
9 e 10 de setembro, no Monte Crasto
Inauguração Cer.ta.me 2017
21h30, 9 de setembro, no Auditório Municipal de Gondomar
XXVII Encontro de Dança
15 a 17 de setembro, no anfiteatro do Largo do Souto
Feira de Artesanato – Artesanato
D’Ouro – Gondomar 2017

20 a 24 de setembro, no Largo do Souto

cado Municipal de São Cosme

Conferência Memórias Paroquiais
21h30, 20 de setembro, na Biblioteca Municipal de Gondomar

Concerto Mariza
22h, 29 de setembro, na Via Direcional

Festival Internacional de Música de Plectro
15h, 23 de setembro, vários locais

Exposição “As Venerandas Senhoras de
Gondomar”
16h, 30 de setembro, na Biblioteca Municipal
de Gondomar

Concerto Banda Iniciadores
17h, 24 de setembro, no anfiteatro do
Largo do Souto

Despique de bandas
30 de setembro e 1 de outubro, no anfiteatro
do Largo do Souto

Missa Solene em Honra dos Padroeiros
S. Cosme e S. Damião
21h30, 26 de setembro, na Igreja Matriz de
Gondomar

Grandiosa Sessão de fogo-de-artifício
23h45, 30 de setembro, em Gondomar (São
Cosme)

XVIII Feira das Tasquinhas – 1.º Fim de
semana
29 de setembro a 2 de outubro, no Mer-

Solene concelebração em honra a Nossa
Senhora do Rosário e aos padroeiros São
Cosme e São Damião
10h, 2 de outubro, na Igreja Matriz de Gondomar

Grandiosa procissão de louvor e honra
a Nossa Senhora do Rosário e aos padroeiros São Cosme e São Damião
16h, 2 de outubro, na Igreja Matriz de Gondomar
XVIII Feira das Tasquinhas – 2.º Fim de
semana
6 a 8 de outubro, no Mercado Municipal de
São Cosme
Concerto Capitão Fausto
22h, 6 de outubro, no anfiteatro do Largo
do Souto
Desfile etnográfico
15h30, 7 de outubro, nas ruas de Gondomar
Festival de Tunas
21h30, 7 de outubro, no anfiteatro do Largo
do Souto

Praias fluviais de Gondomar
cada vez mais procuradas

Em Gondomar, existem três praias fluviais, duas na marginal gondomarense do
rio Douro a que deve somar-se a da Lomba, do outro lado do rio. Durante a época
balnear, semana ou fim de semana, repete-se o cenário: toalhas estendidas na areia,
guarda-sol aberto e o rio ali à beira para
refrescar quando o calor aperta.
Os gondomarenses estão em maioria, mas
os forasteiros também se destacam pela
preferência que dão à temperatura amena da água do rio, em detrimento da água
do mar. Animação também não falta e a
vigilância está garantida, bem como as
infraestruturas de suporte com comida e
bebida.
“Hoje em dia as praias fluviais são uma das

bandeiras deste Município. Julgo que ninguém tem dúvidas que esta é uma aposta
ganha deste mandato e, hoje em dia, estamos referenciados pela qualidade das nossas praias”, afirma Carlos Brás, vereador
responsável pelo pelouro do Turismo na
Câmara Municipal de Gondomar.
Para o autarca, os espaços têm justificado
o investimento da autarquia apesar das situações pontuais de interdição de banhos.
“Existem casos pontuais de interdição
porque nenhum Município domina os
afluentes do rio, logo a qualidade da água
transcende-nos. Contudo, existe sempre
alguém a zelar pelos banhistas e se a bandeira está vermelha é porque não é aconselhável ir à água e essa recomendação
deve ser seguida”, conclui o autarca.
Projeto para a praia da Lomba custará
meio milhão de euros
Ao nosso jornal, Carlos Brás adiantou que
o Município está a trabalhar numa “intervenção de fundo” na Praia da Lomba. A
medida resulta da aquisição de um terreno
adjacente à zona da praia fluvial que permitirá construir um novo equipamento de
suporte aos banhistas, com restaurante,
esplanada, balneários e que duplicará a
área disponível para estacionamento automóvel.

“O custo desta intervenção será de meio deste valor seria suportado por privados, de
milhão de euros, sendo que grande parte forma faseada. ■
Foto PSF

As praias fluviais de Zebreiros (Foz do Sousa), Melres e
Lomba são cada vez mais um
destino balnear atrativo para
gondomarenses e não só. Ao
Vivacidade, Carlos Brás, vereador do Turismo da Câmara de Gondomar, reforça a
“aposta ganha” nestes espaços.

> Carlos Brás, vereador do Turismo da Câmara de Gondomar

Animação prolonga-se até setembro
A animação nas praias tem sido uma
constante desde o início da época
balnear. Até ao dia 10 de setembro
estão programadas diversas atividades nas praias de Zebreiros, Melres
e Lomba.

Nos dias 26 e 27 de agosto, a praia fluvial da
Lomba vai receber um momento zen com
massagens na praia. No dia 27, está prevista uma aula de fitness na praia de Melres,
às 10h. Já no dia 1 de setembro, a praia de
Zebreiros recebe jogos e insufláveis.
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Noite Branca de Gondomar
terá lugar a 2 de setembro

A Noite Branca de Gondomar vai
marcar, à semelhança de anos anteriores, o início das Festas do Concelho. O mega evento do Município
de Gondomar traz, por edição, cerca
de 100 mil pessoas ao centro de São
Cosme, números do Município, e é,
segundo Sandra Almeida, vereadora responsável pela iniciativa, “uma
aposta ganha”.
“É um evento que veio para ficar. Em
termos de público, dinamiza o maior

Foto Nuno Fonseca

A noite em que Gondomar
não dorme está prestes a chegar. No dia 2 de setembro, as
ruas de São Cosme e os gondomarenses voltam a vestir-se
de branco para cantar e dançar ao som de Expensive Soul
e AGIR.

> São esperadas cerca de 100 mil pessoas em Gondomar (S. Cosme)

número de pessoas e duplicou o número de associações envolvidas (43),
face à edição anterior”, garante a autarca.

Este ano, o cartaz conta com artistas
de referência. Expensive Soul e AGIR
prometem dois concertos para a memória da cidade, a par das várias perFoto Nuno Fonseca

formances, animação de rua, arte urbana, estátuas vivas, música e dança
que caracterizam a Noite Branca.
Para os mais resistentes, há um trio
de dj’s, os Boys à la Carte, que encerram a festa que durará até às 4h.
“Cada vez mais, começa a falar-se
da Noite Branca com grande antecedência. Temos espetáculos que já
se tornaram tradicionais, sendo que
nesta edição vamos reforçar a aposta
nas atuações itinerantes e esperamos
surpreender com as performances de
rua”, afirma Sandra Almeida.
O comércio ficará aberto durante a
noite, tal como a restauração. A única
regra é a indumentária dos participantes que deverá ser predominantemente branca.
A Noite Branca de Gondomar terá lugar a 2 de setembro entre as 19h e as
4h. ■

Foto DR

Foto DR

Programação
Expensive Soul
22h
AGIR
00h
DJ’s Boy’s à La Carte
2h
Encerramento
4h

> AGIR

> Expensive Soul

PUB

PUB

VIVACIDADE AGOSTO 2017 19

João Cottim Oliveira:
“Queremos a internacionalização
da APPC nos PALOP”
João Cottim Oliveira foi eleito
presidente da direção da Associação do Porto de Paralisia
Cerebral (APPC) em finais de
2016 e lidera agora uma das
maiores associações do país
dedicada à paralisia cerebral.
Ao Vivacidade, o dirigente
aponta à internacionalização
do projeto.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

Comece por falar-nos do projeto
APPC. Quando surgiu e com que objetivo?
O projeto surgiu no Hospital Maria Pia,
em 1974, quando um grupo de pais que
tinham filhos com paralisia cerebral
pensaram em fundar a Associação do
Porto de Paralisia Cerebral (APPC). Ao
longo do tempo a associação foi sofrendo algumas contrariedades. O conceito
inclusivo, tal como o conhecemos hoje,
só aparece nos anos 90, porque a primeira preocupação deste projeto foi tentar
encontrar soluções para os filhos daquele grupo de pais fundadores.
O projeto tem sede no Porto e chega a
Valbom (Gondomar) em 2003. O que
permitiu essa expansão e porquê Gondomar?
Não foi uma questão de preferência em
relação a outros concelhos da Área Metropolitana do Porto. Gondomar surgiu
como uma oportunidade, numa junção
de vontades entre a Segurança Social que é detentora do terreno - da APPC e
do Município de Gondomar.
A construção deste espaço [Valbom] co-

meçou em 2000 e, a 28 de novembro de
2003 foi inaugurado.
Neste momento a APPC tem a Villa
Urbana de Valbom, o Centro de Reabilitação, a Unidade Residencial Temporária e o edifício-sede, no Porto. Para a
sede existe um projeto de reabilitação
e uma candidatura a fundos comunitários. Como está esse processo?
Neste momento estamos em negociações com a Câmara Municipal do Porto
e com entidades privadas, porque esse
projeto tem que avançar este ano. A Câmara do Porto já aceitou uma das soluções propostas que prevê a cedência de
um imóvel para construirmos uma sede
com melhores condições.
Vão contar com algum apoio estatal
para essa mudança?
Eu acho que o Estado não deve fazer
tudo. Demos conhecimento do nosso
problema e contamos com o seu apoio
que é muito importante, mas achamos
que as entidades privadas também têm
que ser chamadas a intervir.
Além disso, com esta reabilitação, queremos adaptar a nossa sede a outros
serviços, tais como uma residência universitária para estudantes que tenham
paralisia cerebral.
Qual é o orçamento para esta intervenção?
Estamos a falar de um investimento avaliado em milhão e meio de euros.
Na Villa Urbana as instalações têm
correspondido às necessidades?
Têm correspondido, mas a manutenção
do equipamento começa a preocupar-nos. Queremos que a manutenção seja
planeada para não esgotarmos o orçamento que temos.
Também estamos a tentar renegociar o
protocolo que temos com a Segurança
Foto PSF

> João Cottim Oliveira na "Villa Urbana" de Valbom

Social, que prevê a existência de quatro
camas de prevenção para casos de emergência social. Não faz muito sentido
porque a taxa de ocupação está lotada e
já existe uma grande lista de espera.
Será uma das suas prioridades para
este mandato?
Sim. Ainda estamos no início e queremos resolver esta situação.
Também queremos reformular o posicionamento da associação perante as
cidades, neste caso Gondomar e Porto.
Outra questão que queremos procurar é
a internacionalização da APPC nos PALOP. Queremos levar e trazer conhecimento e experiências. Queremos aprender com eles.
A internacionalização do projeto já tinha sido tentada?
A APPC está representada em vários
fóruns internacionais, mas o nosso objetivo é alargar essa experiência à prática, sobretudo em novos territórios onde
ainda não tínhamos chegado até agora.
Na Villa Urbana são também desenvolvidas outras atividades: ATL, Jardim-Infância... São respostas importantes
para a comunidade?
É um apoio à comunidade e à própria
cidade. Torna-se uma experiência enriquecedora para nós e funciona na nossa
lógica de integração.
Gondomar ainda coloca entraves à
deslocação e à mobilidade dos utentes
da APPC?
Gondomar é um concelho rural, apesar de ter um lado
mais urbano, por isso é
natural que ainda existam muitos entraves
à nossa deslocação.
Os acessos não foram pensados para
nós. Temos que ser
capazes de exigir
a intervenção dos
poderes públicos
nesta matéria.
Em Gondomar, a
APPC integra a
Rede Social do concelho. Esta parceria
é estratégica para a
associação?
É
fundamental.
Temos, por exemplo, a Fundação

Sociedade

Nuno Silveira, que é um equipamento
diferente do nosso e de referência, que
presta serviços de qualidade. A integração na Rede Social de Gondomar
permite-nos manter contacto com essa
e outras associações e IPSS, o que só nos
enriquece.
Num futuro próximo, a APPC poderá
ter novos polos?
Existem outras associações como nós
em vários distritos do país e, nesse sentido, não temos essa ambição.
Têm aqui a treinar dois medalhados
paralímpicos. É um orgulho para a
APPC?
É, sem dúvida. É resultado de um trabalho começado há muitos anos e é sempre
positivo ter esse reconhecimento. Para
nós é um orgulho acolher estes campeões. ■
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Vigararia de Gondomar
vai ter novos párocos

Gramido celebrou
primeiro dia mundial
de QiGong
Gondomar associou-se à comemoração do primeiro dia
mundial de “Health QiGong”.
A iniciativa teve lugar no dia
13 de agosto, na Casa Branca
de Gramido.

Foto DR

A Paróquia de Jovim será a primeira a
receber o novo pároco da freguesia. O
padre Marco Alves entrará ao serviço no
dia 27 de agosto, pelas 17h, estando reservada para o dia 3 de setembro, pelas
11h. O reverendo vai substituir o padre
José Avelino, que deixará Jovim e Covelo
para ser capelão do Hospital Pedro Hispano.
No dia 24 de setembro, será a vez do padre Pelágio Tomaz assumir os destinos
da paróquia de Foz do Sousa, com entrada ao serviço marcada para as 17h.
O pároco vai substituir o padre Álvaro,
que paroquiou Foz de Sousa durante 23
anos e vai tornar-se pároco de São João
da Madeira.
Em Rio Tinto, o padre Vidinha, que durante 43 anos liderou a paróquia riotin-

tense, dará lugar ao padre Avelino Jorge,
mas permanecerá por Rio Tinto no Lar
Paroquial que fundou. O padre Avelino
Jorge entrará ao serviço no dia 15 de outubro, pelas 16h.
Aos reverendos que deixam Gondomar,
a Diocese do Porto saudou o “testemunho de uma vida fiel, doada em grande
generosidade e criatividade, com amor e
dedicação”, tendo caracterizado os novos sacerdotes como “jovens e zelosos”
numa época de “enorme escassez presbiteral”. ■
Foto DR

As “Manhãs Saudáveis”, atividade promovida pela Câmara Municipal de
Gondomar e organizada pela Associação Nacional de Esclerose Múltipla, em
parceria com a Federação Portuguesa
de Artes Marciais Chinesas, rumou até

à Casa Branca de Gramido no primeiro
dia mundial de QiGong.
Este desporto tem raízes implementadas
na China há mais de 4000 anos e mais
não é do que um sistema holístico de
posturas e movimentos corporais coordenados, respiração e meditação usados
por razões de saúde, espiritualidade e
treino de artes marciais.
Esta atividade era utilizada pela medicina tradicional chinesa para prevenir e
curar doenças, promover a longevidade
e melhorar o caráter moral. A nível desportivo, ajuda a potenciar as habilidades
de combate. ■

A Vigararia de Gondomar
terá, a partir do dia 27 de
agosto, novos párocos em Jovim, Covelo, Foz do Sousa e
Rio Tinto.

Water Slide em Rio Tinto União das Freguesias
a 26 e 27 de agosto
premiou
“Uma anunciada solidão”
O maior slide da Europa vai
O júri do 26.º Prémio Nacional de Poesia de Fânzeres premiou, este ano, a obra “Uma
anunciada solidão” de Joaquim Pinto Serra. O livro foi
lançado a 27 de julho, na Casa
de Montezelo.
O autor Joaquim Pinto Serra venceu novamente o Prémio Nacional de Poesia da
Vila de Fânzeres, iniciativa promovida pela
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova. O júri atribuiu a vitória à obra
“Uma anunciada solidão”.
A cerimónia de entrega de prémios teve lugar na Casa de Montezelo, em Fânzeres, e
contou com a presença do autor, do representante da editora Lugar da Palavra, Paulo
Silva, autor da capa, do presidente da Junta,
Daniel Vieira, da responsável pela Cultura
da Junta de Freguesia, Maria José Cardoso
e de parte dos elementos do júri.
Desta forma, Joaquim Pinto Serra venceu
pela quarta vez o Prémio, ao longo das 26
edições já decorridas. Em discurso, o ven-

cedor enalteceu a aposta na cultura como
“uma das prioridades desta Junta de Freguesia” e caracterizou o Prémio como “uma
das iniciativas do género mais prestigiadas
no concelho”.
Refira-se ainda que a cerimónia contou
com um momento musical do grupo Intradições e com a declamação de alguns poemas por Cidália Santos.
A cerimónia encerrou com a oferta do livro
e uma sessão de autógrafos. ■
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar volta a
apostar no Water Slide Summer, o divertimento que esteve em Gondomar (São Cosme), nos dias 8 e 9 de julho. Desta vez, o
maior slide da Europa vai ficar na Avenida
Dr. Domingos Gonçalves de Sá, no centro
de Rio Tinto, durante dois dias.
“Tivemos a 1ª edição deste evento em Gondomar e, nessa altura, já tínhamos negociado uma segunda visita deste equipamento
para Rio Tinto. Esperamos que seja uma
oportunidade para criar um divertimento
familiar e queremos contar com uma elevada adesão das pessoas”, afirma Carlos
Brás, vereador do Turismo do Município
de Gondomar.
No total, são 500 metros de escorrega concebidos para despertar a adrenalina e alegria dos participantes, com muita água à
mistura.

Foto DR

regressar a Gondomar para
uma estadia de dois dias (26
e 27 de agosto) na Avenida Dr.
Domingos Gonçalves de Sá,
em Rio Tinto.

O evento obrigará, contudo, ao condicionamento de trânsito da Avenida, pelo que
o Município aconselha os acessos paralelos.
A entrada no Water Slide é livre entre as
10h e as 12h30 e as 14h e 19h30 dos dias 26
e 27 de agosto. ■
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Biblioteca de Gondomar
vai receber obras de Eugénio de Andrade
Parte do espólio do poeta Eugénio de Andrade vai ficar em
Gondomar, num espaço disponibilizado pela autarquia
na Biblioteca Municipal, intitulado “Espaço Eugénio de
Andrade”.

mara Municipal do Porto, mas percebemos
que Dario Gonçalves tinha um espólio de
grande valor e acabamos por encontrar esta
solução que agrada a ambas as partes”, afirma Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura
do Município de Gondomar.
Segundo o autarca, um dos principais objetivos passa também por “digitalizar e disponibilizar os documentos aos que estudam
Eugénio de Andrade”.
Por sua vez, António Joaquim Oliveira,
destaca a mais-valia do protocolo que “asFoto DR

Dario Gonçalves, fotógrafo gondomarense e amigo de décadas muito próximo do
autor, vai ceder parte do espólio do poeta
Eugénio de Andrade, que tem em sua posse
à Câmara Municipal de Gondomar.
Desta forma, passará a ser possível consultar originais manuscritos e dactilografados,
fotografias do poeta, livros e objetos pessoais que o autor de “As mãos e os frutos”
foi doando a Dario Gonçalves.
O contrato de doação foi assinado no início
deste mês, após aprovação por unanimidade na última reunião pública do Município.
O documento prevê ainda que a autarquia
preserve e garanta a integridade, nas me-

lhores condições possíveis, dos bens documentais e museológicos deste espólio, bem
como a sua divulgação pública e no âmbito
científico, ficando a dinamização do futuro
“Espaço Eugénio de Andrade” a cargo do
professor António Joaquim Oliveira, conhecedor profundo da obra do poeta português.
“Começamos a trabalhar este assunto pouco depois de tomarmos posse, em 2013.
Sabemos que as coisas não correram bem
com a Fundação Eugénio de Andrade e Câ-

senta na preservação dos documentos e artefactos cedidos pelo autor, sendo alguns de
caráter inédito”. “Já está escolhido o local,
no primeiro piso da Biblioteca Municipal e
estimamos que seja inaugurado daqui a ano
e meio”, refere o professor.
António Joaquim Oliveira está também a
preparar uma exposição dedicada a Eugénio de Andrade, que será aberta ao público
no dia 19 de janeiro de 2018, data que comemorará o 95.º aniversário do nascimento do autor. ■

Biografia do poeta
Eugénio de Andrade:
Eugénio de Andrade, pseudónimo de José
Fontinhas (1923-2005), foi um poeta português. Natural do Fundão, onde tem uma biblioteca com o seu nome, foi premiado com
o Grande Prémio de Poesia da Associação
Portuguesa de Escritores (1989), a Grã-Cruz
da Ordem do Mérito (1989) e o Prémio Camões (2001), entre outros galardões. Faleceu
a 13 de junho de 2005, no Porto, vítima de
uma doença neurológica prolongada.
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Rafael Amorim: “É possível ganhar

Aos 41 anos, Rafael Amorim encara um novo desafio. É candidato à presidência da Câmara Municipal de Gondomar pela coligação
Vivacidade, que pretende vencer “em todas as frentes”.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

A candidatura “Gondomar no Coração”
(PSD/CDS-PP) foi a primeira a estar na
rua. Após vários contactos com instituições, associações e com a população, que
feedback tem recebido?
Fomos os primeiros a começar a auscultar as
pessoas e as entidades, porque queremos um
projeto autárquico que interesse às pessoas.
Por isso, decidimos abrir o nosso programa,
associações e instituições e temos tido uma
participação muito positiva.
O que ouve nas ruas de Gondomar?
Sinto que não existe conforto com a mudança ocorrida em 2013. As expectativas
estavam muito altas e foram prometidas
medidas que entretanto não se concretizaram. Essa desilusão faz-nos perceber que

é necessária uma mudança de visão para o
Município e uma maior proximidade com as
pessoas, porque nos cargos autárquicos não
é possível fechar-se num palácio de marfim.
Além disso, a minha equipa tem sido muito
bem recebida. Procuramos não fazer promessas vãs, mas prometemos agir de outra
forma.
Está convicto que pode concretizar um
mandato diferente do atual?
Sem dúvida. Notamos um crescendo na
nossa campanha, porque as pessoas encontram um novo interlocutor que é capaz de
dar forma a soluções alternativas.
Consegue dar-nos um exemplo concreto?
Consigo. Por exemplo, têm-nos dito que
existe dificuldade em comunicar com o Município. Têm apontado a falta de alternativas
de financiamento, visto que o financiamento

de apoio municipal não está a ser adequado
às necessidades do movimento associativo,
que pode ser resolvida com um novo regulamento do associativismo, que será devolvido
às associações para que o possam melhorar;
a par disso, queremos lutar por abrir um gabinete municipal que auxilie as coletividades
na procura de fontes de financiamento nacionais ou comunitárias.
É num caso desses que fará valer a sua experiência profissional na CCDR-N?
Claro que sim. O meu passado como consultor na CCDR-N será uma grande ajuda para
Gondomar, nesse sentido.
A grande vantagem que a minha candidatura traz ao concelho é a nossa capacidade de
trabalhar num plano regional. Tenho a sorte
de conhecer alguns dos melhores presidentes de municípios do país.
Que outras medidas considera urgentes
para Gondomar?
Por exemplo, a criação do programa “Gondomar Empreendedor”, que terá propostas
para fixar e atrair investimento empresarial
para o concelho. Estamos a contactar com
entidades nacionais e internacionais para
percebermos o interesse em investir em
Gondomar.
Temos em Gondomar uma das melhores
empresas de metalomecânica, por exemplo,
e é preciso saber valorizar estes exemplos.
Na agricultura, é possível recuperarmos a
Agrindústria, uma das feiras mais importantes do concelho e do país. É urgente recuperar esse evento porque o concelho não vive
só de turismo. Gondomar é indústria, agricultura, ourivesaria, entre outros setores...
Não se percebe, por exemplo, como é que
Gondomar tem 32 quilómetros de marginal
junto ao rio Douro e quem lidera o processo
das Encostas do Douro é Gaia.
Na sua opinião, Gondomar perdeu voz perante os concelhos vizinhos?
Tem também a ver com a perda de voz. O
candidato do PS disse que as suas prioridades para o próximo mandato eram a mobilidade e o ambiente. Como é possível ter esta
afirmação quando Gondomar ainda nem
tem metro até ao centro do concelho?
Isto foi dito por um presidente de Câmara
que tem responsabilidades no setor da mobilidade da Área Metropolitana do Porto.
Julgo que o metro é fundamental para Gondomar, porque vai potenciar tudo o resto.

> Rafael Amorim tem 41 anos e é técnico da CCDR-N

Podia ter sido feito mais, no que diz respeito à expansão do metro até São Cosme?
Sem dúvida alguma. Sobretudo num contexto de governação socialista.

Nesse sentido, julgo que temos em Gondomar uma candidatura do passado, uma
candidatura do presente que gere os fogos
do dia-a-dia e temos uma candidatura efetivamente diferente, que pretende projetar o
concelho no futuro. Para projetar o concelho
no futuro, o metro é fundamental.
Retomando o seu projeto “Gondomar Empreendedor”, pode aprofundar essa medida?
A minha prioridade são as pessoas e gostaria que isso ficasse bem claro. Quero reduzir
a taxa de desemprego em Gondomar. Só se
consegue reduzir o desemprego com criação
de infraestruturas, atração de investimento
e formação para o empreendedorismo. No
fundo, o “Gondomar Empreendedor” é o
resultado destes três fatores.
Temos que investigar onde é que o Município pode agir em termos de captação de
investimento industrial para depois criar
emprego.
Durante a sua apresentação anunciou
também a criação de uma Comissão de
Honra, composta por ilustres gondomarenses, que iriam avaliar as propostas do
seu programa eleitoral. Pode adiantar
quem irá presidir essa comissão?
Ainda não vou adiantar o nome do presidente dessa comissão. Ainda é cedo para o
fazer.
Anunciou também a retoma dos apoios
financeiros às Associações Humanitários
de Bombeiros para valores que vigoravam
até 2013...
... que é uma medida muito importante para
o Município. As corporações de bombeiros
têm uma grande importância para os concelhos e os seus territórios.
Em Gondomar, os bombeiros estão a receber menos do que recebiam em 2013, porque os custos operacionais têm subido de
uma forma brutal. Tenho visitado as corporações e estas não se sentem justamente
apoiadas. Tendo em conta este problema,
temos que agir. Além disso, este concelho
precisa de recuperar a sua identidade.
Como é que sugere que se recupere essa
identidade?
Podemos recuperar essa identidade com
o regresso do Coração de Ouro de Gondomar. E não sou eu que digo isto, são as
pessoas.
Temos também uma riqueza enorme nos
grupos etnográficos que invejam muitos
municípios vizinhos. Temos lendas, tradições, narrativas e muitos outros aspetos
identitários que necessitam de ser conjuga-
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em todas as frentes”

o PSD/CDS-PP. Licenciado em Direito e com responsabilidades na CCDR-N, o social-democrata assume, em entrevista exclusiva ao
dos.
Uma das minhas ideias é a criação da Casa
da Memória Gondomarense, onde seria
possível realizar exposições anuais sobre
cada um dos setores históricos de Gondomar.
Defendeu também a criação de um programa cultural para o concelho. Como é
que idealiza essa programação?
Vejamos o caso das marchas populares de
São Pedro da Cova. Eu estive lá e fiquei admirado com a adesão
daquela iniciativa. É fundamental dar um apoio relevante às marchas de São
Pedro da Cova.
Os tapetes florais de
Fânzeres, que não tiveram apoio nenhum
do Município. Todas as
festas populares e romarias do concelho merecem
ser apoiadas.
Estamos também a equacionar trazer uma mostra
bienal de arte para Gondomar.

Se focarmos outros assuntos como, por
exemplo, a conclusão do saneamento no
alto concelho. O que gostaria de ver implementado?
A conclusão da rede de saneamento no alto
concelho é uma grande prioridade para nós.
A criação de infraestruturas tem que ser
muito bem pensada porque acabou a época
dos elefantes brancos. Há relvados sintéticos
para colocar, redes viárias para construir e
equipamentos para modernizar.
Também temos que fixar jovens, com residência e trabalho em Gondomar.
Queremos modernizar as áreas
industriais e também queremos captar investimento estrangeiro para o concelho.
Temos que contar com as
associações representativas da área empresarial.
Além disso, também quero organizar as “Conferências Gondomar 20-30”, que
estão relacionadas com esta
auscultação que tenho vindo
a realizar. Queremos ouvir as
pessoas, porque de uma vez por
todas temos que parar e pensar Gondomar, o que
não tem sido feito
nos últimos
quatro

anos.
Como é que vai ser capaz de financiar esses
projetos?
Temos fontes de financiamento comunitárias e também temos fontes nacionais. Além
disso, estou a contar com parcerias com
outros municípios. Já estamos em contacto
com candidatos da minha área [PSD].
Qual é o grande objetivo desta candidatura?
O grande objetivo é, invariavelmente, vencer a candidatura à presidência da Câmara
de Gondomar. Queremos ganhar todas as
Juntas de Freguesia também. Não me recordo de um ano com tanta qualidade nos candidatos apresentados às Juntas de Freguesia.
É por isso que digo que é possível ganhar em
todas as frentes.
Admite fazer coligação com alguma candidatura num cenário pós-eleitoral?
Não considero esse cenário. Vamos ganhar,
vamos ganhar e vamos ganhar!
Independentemente do cenário pós-eleitoral, no próximo mandato os gondomarenses podem contar com o Rafael
Amorim?
Claro que sim. Eu saí da Câmara de Gondomar em 2010 e, desde então, sempre
ajudei este Município. Estive no cargo para
ajudar os gondomarenses e sempre fiz o que

podia.
Numa entrevista ao nosso jornal, o presidente da Comissão Política Concelhia
do PSD admitiu que a coordenação dos
vereadores do PSD durante este mandato
não foi a melhor. Quer melhorar esse trabalho?
Sem dúvida alguma. ■

Candidatos do PSD
à Câmara Municipal
de Gondomar:
1 - Rafael Gomes Amorim
2 - Nelson Jorge Sousa Neves
3 - Idalina Maria Guimarães Batista Ribeiro
Pereira
4 - António José Barros Aguiar Pereira
5 - Paulo Diogo Monteiro Tavares
6 - Ana Luísa Coutinho Martins Delindro
7 - Cecília Bela Oliveira da Costa Santos
8 - Diogo André Monteiro Couto
9 - Liliana de Sousa Ferraz
10 - Vitor Rocha Miranda da Silva
11 - Vitor Manuel Carvalho dos Santos
12 - Joana Cristina Costa Brito
13 - Maria Fernanda Freire da Mota Rocha
14 - Manuel dos Santos Lopes
15 - Carla Fernanda Coelho Madeira
16 - Susana Gandra de Sousa
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“Cer.ta.me 2017”:
mostra inaugura
a 9 de setembro

Festival de Música
Moderna termina
a 26 de agosto

A exposição Cer.ta.me 2017,
mostra bienal da Associação Artística de Gondomar
(ARGO), será inaugurada no
dia 9 de setembro, no Auditório Municipal de Gondomar.

A final do 21.º Festival de Música Moderna está marcada
para 26 de agosto. Neste dia
sobem ao palco as bandas In
Novembro, Panic Resort e Regius.
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O anfiteatro do Largo do Souto, em São
Cosme, vai receber a última noite de concertos do 21.º Festival de Música Moderna
a 26 de agosto. A final do evento vai contar
com os In Novembro, Panic Resort e Regius, que irão atuar a partir das 21h30.
“Está a ser uma edição de qualidade e as
bandas que estão apurada para a final ainda prometem estar melhor do que estiveram nas eliminatórias. Queremos que seja
uma final em grande, com muita energia”,
afirma Victor Macedo, da organização.
“Importa salientar que este festival continua a ser para jovens músicos e que eles
também não são profissionais. É precisa-

mente isso que nos surpreende, pela qualidade da música que apresentam, boas
composições e sons bem escolhidos”, refere
Victor Macedo.
Refira-se que esta edição do Festival de
Música Moderna contou com a participação de 12 bandas amadoras.
O Festival de Música Moderna é organizado pela Associação Festival de Gondomar e
conta com os apoios da Câmara Municipal
de Gondomar, Escola de Jazz do Porto e comércio local. ■
Foto DR

Foto DR

Está de volta o “Cer.ta.me – Cerâmica, Talha e Metais”, concurso bienal da ARGO
que promove trabalhos de referência nas
áreas de trabalho em cerâmica, talha e em
metais. Este ano, vão estar em exposição
47 obras de 25 autores.
“É um evento importante para Gondomar e realiza-se há 22 anos, consecutivamente. Sentimos que os autores gostam
de participar e, este ano, verificou-se um
aumento no prémio que vamos atribuir
em conjunto com a Câmara Municipal de
Gondomar”, afirma Albertino Valadares,
presidente da direção da ARGO.
Desta forma, o prémio “Cer.ta.me 2017”

será de 1500 euros, o que representa um
aumento face à edição anterior. A mudança resulta de uma aposta reforçada do
Município.
“A mostra precisava de um novo impulso e de se projetar. Fizemos esse esforço
e estamos esperançados que a exposição
possa melhorar a sua qualidade com esta
ajuda suplementar”, diz Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura do Município de
Gondomar.
Refira-se que o “Cer.ta.me” irá concretizar, este ano, a sua 22ª edição. A mostra
inaugura no dia 9 de setembro e está inserida na programação oficial das Festas
do Concelho. ■

PUB

VIVACIDADE AGOSTO 2017 27

Política

Eixo + Habitação: aprovadas 318 candidaturas
na primeira fase

Tribunal aprova candidatura
de Valentim Loureiro
à Câmara de Gondomar

O Município de Gondomar
disponibilizou, a 31 de julho,
a listagem de resultados das
candidaturas ao Eixo + Habitação. Serão apoiados 318
agregados familiares.

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto aprovou a
candidatura de Valentim
Loureiro à presidência do
Município de Gondomar, mas
rejeitou as listas à Assembleia
Municipal e a três juntas de
freguesia.

Já são conhecidos os 318 agregados familiares
que a Câmara Municipal de Gondomar vai
apoiar na primeira fase (maio 2017) do Eixo
+ Habitação para atribuição de apoio, nos termos do Regulamento do Programa Social +.
“Atendendo ao elevado número de candidaturas, e tendo em consideração as limitações orçamentais existentes, foi definido

o valor máximo a atribuir de 25 mil euros,
perfazendo o montante global semestral de
150 mil euros”, informa o site do Município.
Nesta fase foram entregues 342 candidaturas, tendo cinco delas sido indeferidas e 19
consideradas inválidas.
Recorde-se que o Eixo + Habitação atribui
apoio para pagamento de renda ou crédito
à habitação, por um período máximo de
seis meses, aos agregados familiares cujo
valor da renda ou crédito à habitação seja
igual ou superior a 150 euros mensais e
cuja capitação seja superior ao valor definido pelo artigo 6.º do Regulamento do
Programa Social +, desde que os agregados
familiares não beneficiem de apoio para o
mesmo efeito de outra entidade com competência na área dos apoios sociais. ■

A decisão judicial foi favorável à candidatura
de Valentim Loureiro à Câmara Municipal de
Gondomar. Desta forma, está oficializado o regresso do major à disputa autárquica prevista
para o dia 1 de outubro.
Contudo, apenas as candidaturas à Junta de
Freguesia de Baguim do Monte e à União das
Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim mereceram igual aprovação. As
restantes – Assembleia Municipal, Junta de Rio
Tinto, União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova e União das Freguesias de Melres e Medas - ainda não foram aprovadas pelo
Tribunal, que apontou irregularidades nos nomes que compõem os documentos.
Entretanto, um porta-voz do major garantiu

que os problemas vão ser “suprimidos”, mas a
apresentação de novos nomes já estará fora de
prazo.
O anúncio da decisão surgiu após as candidaturas da coligação PSD/CDS-PP e do PS à
Câmara de Gondomar terem apresentado em
tribunal pedidos de impugnação ao movimento independente Valentim Loureiro Coração
de Ouro.
Para os sociais-democratas estava em causa a
“utilização indevida da palavra ‘coração’” nos
cartazes e no slogan da candidatura de Valentim Loureiro, que poderia confundir-se com a
coligação PSD/CDS-PP.
Por sua vez, os socialistas acusaram o major de
usurpar a marca registada da autarquia.
Até ao fecho desta edição, não foi conhecida
nenhuma decisão do Tribunal no que toca às
restantes candidaturas do movimento independente.
Cristina Castro substituída por Verónica
Bandeira
Cristina Castro, número dois da candidatura
encabeçada por Valentim Loureiro, foi substituída por Verónica Bandeira na lista do movimento independente à presidência da Câmara
de Gondomar. Cristina Castro saiu da lista por
motivos profissionais. ■
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Jornal Vivacidade 24/08/2017
Cartório Notarial
Notário - Luís Laboreiro

CERTIFICADO
NOTARIADO PORTUGUÊS
Eu, LUÍS LABOREIRO, Notário e Oficial Público, certifico que, por Escritura de Justificação, outorgada hoje, exarada a fls. 3 do respetivo Livro nº 305-A. Deste Cartório,
MANUEL DOMINGOS MARQUES DOS SANTOS (NF 182 825 094), casado com Margarida Rosa dos Santos Moutinho (NF 157 256 073), em separação de bens, natural da freguesia de
São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, onde reside na Rua Maestro Camilo de Aguiar, s/n; titular do cartão de cidadão número 09830361 9zz9, válido até 28/05/2020, declarou
que, com exclusão de outrem, é o único dono e legítimo possuidor do prédio rústico comporto por terreno bravio, com as confrontações: a norte - Alberto Lelo, a nascente - António
José Martins dos Santos, a sul, António Pereira Brás, e a poente - estrada, sito no lugar de Tardariz, freguesia de S. Pedro da Cova, concelho de Gondomar, descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar sob o número quinhentos e oitenta e três e inscrito na matriz sob o artigo 3090 da união das freguesias de Fânzeres e são Pedro da Cova, que
corresponde ao antigo artigo 1405 da extinta freguesia de São Pedro da Cova, com o valor patrimonial de €6,25 e atribuído de dez mil euros.
Que, o referido prédio, encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial de Gondomar, a favor de: Carlos António de Sousa Teixeira Ramos, casado com Vitória
Moura das Neves Teixeira Ramos, em comunhão de adquiridos, David Fernando de Sousa Teixeira Ramos, casado com Isabel Maria de Almeida Monteiro, em comunhão de adquiridos, Vítor Hugo de Oliveira Couto, viúvo, Ercília do Sameiro Castro Sousa de Oliveira Couto, solteira, maior, Jorge Amílcar Castro Sousa de Oliveira Couto, solteiro, maior, José Gomes
Figueiredo, viúvo, Licínio José Almeida Branco de Sousa, casado com Maria dos Anjos de Brito Monteiro, em separação de bens, Maria José de Sousa Figueiredo, solteira, maior, Maria
Teresa de Sousa Magalhães Fernandes de Oliveira, casada com Manuel Ferreira Fernandes de Oliveira, em comunhão de adquiridos, Octávio Hugo Castro Sousa de Oliveira Couto,
casado com Graça Maria Ferreira Barbosa Branco Couto em comunhão de adquiridos, Vítor Fernando Martins de Sousa Oliveira Couto, solteiro, maior e, Zita Maria Almeida Branco de
Sousa, solteira, maior, em comum e sem determinação de parte ou direito, pela apresentação catorze, de cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.
Que, em dia e mês que não pode precisar, do ano de mil novecentos e noventa e cinco, ou seja, há mais de vinte anos, MANUEL DOMINGOS MARQUES DOS SANTOS adquiriu
o prédio atrás identificado por compra meramente verbal aos titulares inscritos, atrás referidos, únicos herdeiros da herança aberta por óbito de David Martins de Sousa, não tendo,
contudo, reduzido aquele contrato a escritura pública.
Que, desde esse ano, entrou na posse do referido bem e de imediato o ocupou e passou a usufruí-lo.
Que, sempre esteve e se tem mantido na posse e fruição do indicado prédio, há mais de vinte anos, usufruindo de todas as utilidades por ele proporcionadas, nomeadamente, pagando os correspondentes impostos e contribuições, conservando-o, e delimitando-o, limpando-o do mato existente e administrando-o, tudo 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.
Sucede porém, que embora mantivesse a posse e fruição do mencionado prédio, no ano de dois mil e nove, foi confrontado com o registo de uma penhora registada sobre
este imóvel, em que era exequente Gera Aloni e executado David Fernando de Sousa Teixeira Ramos e Isabel Maria de Almeida Monteiro, casados em adquiridos (Processo executivo
número dois mil setecentos e noventa e sete barra zero sete ponto oito TBGMD - 3º Juízo), incidente sobre o direito e acção à herança atrás referida, tendo no entanto, mantendo-se
na posse do mencionado imóvel.
Que, posteriormente em Setembro de dois mil e dez, adquiriu, no âmbito do mencionado processo executivo, através de proposta em carta fechada, o referido direito de
David Fernando de Sousa Teixeira Ramos, acima identificado.
Que, não obstante, esta aquisição em sede de processo executivo, sempre se manteve na posse e fruição da totalidade daquele bem imóvel.
Que, dadas as enumeradas características de tal posse, MANUEL DOMINGOS MARQUES DOS SANTOS adquiriu o prédio atrás identificado por USUCAPIÃO, que invoca,
justificando o seu direito de propriedade, para efeitos de estabelecimento do trato sucessivo, sobre o citado imóvel.
Dou FÉ PÚBLICA ao presente documento, que foi elaborado para publicação nos termos do artigo 100º do Código do Notariado.
Matosinhos, aos dezassete de Julho de dois mi e dezassete.
O Notário e oficial público,
Luís Fernando Laboreiro Henriques
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Autárquicas 2017: Tribunal de Gondomar
recebeu cinco candidaturas
Entre os dias 2 e 4 de agosto, o
Tribunal Judicial da Comarca
de Gondomar recebeu as listas
das cinco candidaturas às próximas eleições autárquicas. O
Vivacidade acompanhou as
entregas das candidaturas.

melhorar", explicou.
“Gondomar tem uma taxa de desemprego
altíssima e que temos de combater com medidas que promovam o empreendedorismo,
não só em termos económicos como no
social”, disse citando como exemplo, o papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social “que, nos últimos anos, têm
contribuído para o aumento do emprego em
Gondomar”, disse ainda Rafael Amorim.

> Candidatos da coligação PSD/CDS-PP

> Candidatos do Partido Socialista

Rafael Amorim, da coligação PSD/CDS-PP,
foi o primeiro candidato à Câmara Municipal de Gondomar a entregar as listas de concorrentes às Autárquicas 2017 no Tribunal
de Gondomar. Em declarações à imprensa,
o social-democrata mostrou-se convicto de
que vai "ganhar" as eleições no dia 1 de outubro.
“O nosso projeto conta com todos os gondomarenses, é um projeto inclusivo. Nós
vamos ganhar em outubro e vamos ganhar
pelas nossas propostas sérias e credíveis,
sendo que centenas delas foram pelos gondomarenses”, disse Rafael Amorim.
No que diz respeito a propostas, o candidato reforçou a necessidade de "colocar os
regulamentos de apoio ao associativismo do
lado das associações". "Vamos devolver-lhes
os regulamentos e perguntar-lhes o que está
mal nestes apoios e como é que os podemos

> Candidatos do Bloco de Esquerda

“Queremos lapidar o ouro da filigrana e não
delapidar as finanças do Município”
"Qualquer cidadão, de fora ou de dentro de
Gondomar, segundo a lei, pode concorrer e
parece que há várias pessoas de fora que vêm
cá concorrer, mas os gondomarenses têm dado
provas de uma gestão transparente, correta
e eficaz", começou por dizer Marco Martins,
candidato do PS ao Município de Gondomar,
após a entrega das listas às eleições autárquicas.
O candidato salientou ter cumprido "85% do
programa eleitoral, com todas as dificuldades
que são públicas" antes de passar ao ataque.
Sem mencionar a quem se referia, prosseguiu:
"há pessoas que tentaram merecer a confiança
das instituições e não são merecedoras dela e,
a prova disso, é que muitas dessas agora se juntam a um passado devastador e histórico pela
negativa e querem vir outra vez delapidar o
concelho. Mas nós, em Gondomar, o que que-

remos lapidar é o ouro da filigrana e não delapidar as finanças do Município", disse Marco
Martins.
Entre as propostas lançadas pelo socialista
destacam-se o ambiente e a mobilidade como
"duas apostas muito importantes" da candidatura. Marco Martins quer "estender a linha do
Metro até ao centro do concelho, bem como
o alargamento do andante" e "potenciar o rio
Douro e as serras".
“É necessário acabar com as maiorias absolutas”
O candidato do Bloco de Esquerda à Câmara
de Gondomar, Rui Nóvoa, apontou como objetivo "eleger um vereador e retirar a maioria
absoluta instalada na autarquia".
"Nos últimos 20 anos não tem havido uma
força suficiente para imprimir uma nova dinâmica ao concelho", pelo que defendeu a necessidade de "acabar com as maiorias absolutas"
que "fazem com que os governantes, ao atingirem um determinado patamar, deixem de
ouvir as pessoas".
O candidato defendeu ainda ser necessário
conseguir mandatos em todos os órgãos aos
quais o Bloco de Esquerda se candidata - Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de
Freguesia - à semelhança do que acontece no
atual Governo.
Rui Nóvoa prometeu apresentar "propostas
concretas para o desenvolvimento e bem-estar
da população" e disse distanciar-se de outras
candidaturas por "fazer oposição, mas sem se
esquecer de apresentar alternativas".
“Pensamos que Gondomar tem de dar o salto”
O cabeça de lista da CDU/Gondomar, Daniel
Vieira, assegurou um projeto que pretende trazer "novidade e esperança" ao concelho, depois
de ter criticado a postura do executivo socialista que lidera a autarquia.
“Pensamos que Gondomar tem de dar o salto
e a possibilidade real que colocamos aos gon-

domarenses é de apostarem numa candidatura
que traz novidade e esperança. Propomos uma
câmara a olhar para o futuro e a propor um
projeto de futuro", referiu Daniel Vieira.
Sobre as medidas que defende, o candidato
comunista apontou a construção de uma linha do metro do Porto até ao centro do concelho como prioridade e acusou a liderança
socialista de ser "subserviente" face à tutela,
apontando que esta questão "exige uma câmara capaz de reclamar outra política de mobilidade". Daniel Vieira lembrou também que
"Gondomar continua a ser um concelho em
que uma grande parte da população não tem
saneamento".
“Tenho a certeza absoluta de que vamos ter
uma boa votação”
"Nas feiras, é o fim do mundo. As pessoas agarram-se ao Valentim. Estão sedentas de ver aqui
o Valentim outra vez. Tenho a certeza absoluta
de que vamos ter uma boa votação. Sempre
ganhei as eleições que disputei. Ganhei no
Boavista várias vezes, ganhei na Liga enquanto
quis, ganhei na Junta Metropolitana e na Metro do Porto, ganhei na Câmara cinco vezes
[três pelo PSD e duas como independente]",
começou por dizer o major à porta do tribunal,
após a entrega das listas às Autárquicas 2017.
Em jeito de crítica aos concorrentes, Valentim
Loureiro prometeu que não irá "encomendar
nenhum programa a uma universidade", nem
"encomendar uma grande prosa que ninguém
lê", porque, segundo o major, conhece "as necessidades das pessoas".
Sobre as críticas que lhe têm sido apontadas,
Valentim Loureiro preferiu não dar resposta. "As críticas passam-me ao lado. Não estou
contra ninguém, mas pelos gondomarenses.
Se alguém quer campanha eleitoral com mexericos, que se entretenha. Vou fazer uma
campanha limpa e transparente", prometeu o
major. ■

> Candidatos da CDU

> Candidatos "Valentim Loureiro - Coração de Ouro"
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CDU apresentou compromisso
eleitoral aos gondomarenses
A CDU apresentou, no dia 11
de agosto, o mandatário concelhio da candidatura, José
Matias Alves, e assumiu doze
compromissos com os gondomarenses. A iniciativa teve lugar no Monte Crasto.

Por sua vez, Daniel Vieira aproveitou a
iniciativa para anunciar 12 compromissos
com os gondomarenses, caso seja eleito no
dia 1 de outubro.
“Gondomar não pode ser pensado a curto prazo. Queremos um concelho para as
próximas gerações. Lançaremos a iniciativa ‘Gondomar em Congresso’, um fórum
de discussão conjunta e planificação do
futuro do concelho; iremos investir na
Foto DR

A candidatura da coligação PCP/PEV deu
mais um passo no âmbito das próximas
eleições autárquicas. O movimento encabeçado pela candidatura de Daniel Vieira
à presidência do Município de Gondomar
escolheu o Monte Crasto para apresentar o
mandatário concelhio, José Matias Alves.
Gondomarense, professor e ex-presidente
da Assembleia Municipal de Gondomar,
José Matias Alves mostrou-se satisfeito com o projeto comunista. “Creio que
Gondomar pode ser melhor. Existe aqui
um projeto que pensa o futuro do concelho a médio e longo prazo. Precisamos de
imaginar um futuro que crie oportunidades de vida, que transforme este território
e que galvanize de novo os gondomaren-

ses”, começou por dizer o mandatário da
CDU.
Para José Matias Alves, importa desenvolver “um plano estratégico que articule
o concelho de forma a recuperar o tempo
perdido”. “Podemos certamente inovar
a forma de fazer política através de uma
prática mais democrática, em prol das
pessoas, da participação e da transparência”, referiu.

> Daniel Vieira, candidato da CDU à Câmara de Gondomar

criação de espaços diversificados de criação e fruição cultural; criaremos um novo
pelouro: ‘direitos sociais e inclusão’; criaremos o Museu da Ourivesaria; a valorização do rio e das florestas será um elemento
central; é fundamental dar melhores condições às forças de segurança; lutaremos
pelo alargamento da rede de metro; queremos que os funcionários da Câmara sejam
parte integrante do nosso projeto”, disse o
candidato da CDU à Câmara de Gondomar. ■

Apresentações públicas
em Baguim do Monte
e Melres/Medas
No dia 11 de agosto, Bruno Ferreira, apresentou a sua candidatura aos baguinenses. O
militante do PEV que integra a candidatura
da CDU Gondomar prometeu “mais e melhor” para Baguim do Monte.
A próxima apresentação pública terá lugar
em Melres e Medas, a 26 de agosto. Desta
forma, a candidata Sandra Bastos apresentase primeiro nos jardins da Junta de Melres,
às 16h, e depois no parque de festas de Medas, às 18h.

Candidatos do PS apresentam
ideias às populações
Rui Vicente, atual presidente
da Junta da Lomba, lançou,
a 18 de agosto, a sua recandidatura às próximas Autárquicas, acompanhado por Marco Martins, candidato do PS
à presidência da Câmara de
Gondomar.
O Cais de Pé de Moura foi palco da apresentação oficial da recandidatura de Rui

Vicente à presidência da Junta de Freguesia da Lomba. A iniciativa do Partido
Socialista contou ainda com a presença de
Marco Martins, candidato à reeleição da
presidência do Município de Gondomar.
Ambos, prometeram a abertura de um Espaço do Cidadão na freguesia, no próximo ano, a par da requalificação do Bairro
Social da Lomba, entre outras medidas de
dinamização desta margem do rio Douro
como atração turística.
Rui Vicente anunciou mais investimentos na
melhoria da praia fluvial e a construção de
um passadiço na zona, além de medidas no
âmbito da educação, apoio a idosos e a criação de incentivos para permitir que a popu-

lação mais jovem continue a viver na Lomba.

Foto DR

José Paiva deu a conhecer ideias para
Melres e Medas
“Nunca na vida desiludi aqueles que em
mim acreditam”, referiu José Paiva, candidato do PS à presidência da União das
Freguesias de Melres e Medas.
A apresentação oficial da candidatura teve
lugar no dia 18 de agosto, na Praia Fluvial de Melres e contou com centenas de
apoiantes da candidatura socialista.
O candidato prometeu dar continuidade
ao trabalho desenvolvido por José Andrade, atual presidente desta União de Freguesias, com uma nova energia direcionada para os mais carenciados.
José Paiva conta com mais de 40 anos de
militância no PS, sendo um dos fundado-

res da Concelhia de Gondomar, a par de
outros 40 anos de atividade na coletividade “Dez de Junho”.
Marco Martins também se associou à iniciativa. “Hoje, o povo de Gondomar sabe
muito bem o que quer e sabe muito bem
a diferença de um Município socialista”,
disse o candidato do PS à presidência da
Câmara de Gondomar.
Nuno Fonseca apresenta propostas aos
riotintenses
O próximo candidato socialista a apresentar-se aos eleitores será Nuno Fonseca, que se recandidatará à presidência da
Junta de Rio Tinto. O evento está marcado
para 25 de agosto, às 21h30, na sala de espetáculos do Dramático e Beneficente de
Rio Tinto. ■
Foto DR

> Apresentação de Rui Vicente na Lomba

> Apresentação de José Paiva em Melres
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Município aprova
construção do parque urbano
de Fânzeres/São Cosme
A construção do futuro parque urbano de Fânzeres/São Cosme vai
avançar no início do próximo ano e
ficará concluída num prazo de nove
meses, num investimento global de
3,5 milhões de euros.
A Câmara Municipal de Gondomar aprovou, no dia 2
de agosto, por unanimidade, duas propostas que dão
“luz verde” ao Parque Urbano de Fânzeres/São Cosme.
Assim, de acordo com o Município, “o futuro Parque
Urbano de Fânzeres/São Cosme terá seis percursos
pedonais, numa extensão de seis mil metros e um
passadiço, ao longo do rio Torto”.
A par desta intervenção, e num projeto inserido
no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU), a Avenida da Conduta será requalificada
entre a Rotunda da Carvalha e a Rotunda do Centro

Ciclista, em todo o lado nascente da Avenida (sentido São Cosme – Fânzeres). O projeto contempla
a reinserção da Rotunda da Carvalha e a criação
de um percurso público equipado com circulação
automóvel, ciclável e pedonal, requalificando-se
assim a zona com espaços públicos de qualidade.
O troço terá cerca de 1,8 quilómetros.
“Prevemos a requalificação de passeios, colocação de ciclovias, zonas arborizadas e zonas de estar. Trata-se de uma zona que abrange freguesias
populosas que devem ser servidas por parques e
áreas verdes”, descreveu à Lusa, Marco Martins.
Segundo o autarca, a obra deverá começar até fevereiro do próximo ano para estar pronta no final
do ano.
Desta forma, o parque urbano de Fânzeres/São
Cosme já conheceu a fase de arranque formal, a
par do parque urbano de Rio Tinto, já em execução. O parque previsto para a Ribeira da Archeira,
que liga São Cosme a Valbom, do Pavilhão Multiusos ao rio Douro, está em fase de elaboração do
projeto. ■

Rafael Amorim quer
reduzir taxa de desemprego
em Gondomar
Um dos compromissos de Rafael
Amorim, candidato da coligação
PSD/CDS-PP à presidência da Câmara de Gondomar, passa pela redução da taxa de desemprego no
concelho.
Rafael Amorim quer criar um programa de apoio
ao investimento privado, intitulado “Gondomar
Empreendedor”, caso venha a ser eleito no dia 1
de outubro.
Segundo o social-democrata, a medida prevê “desenvolver ações concretas que permitirão combater a altíssima taxa de desemprego que aflige o
concelho, que neste momento ronda os 15%, bem
acima da média nacional”.
O anúncio desta medida surge na sequência de
uma visita à Associação Empresarial do Porto,
onde foi recebido por Paulo Almeida, presidente

da instituição. “É necessário definir uma política autárquica facilitadora do empreendedorismo e da industrialização, dando apoio às
empresas existentes, bem como a novos investimentos, criando pontes entre agentes económicos, entidades públicas e empresas”, referiu
o candidato.
Para Rafael Amorim, o Município não pode
esquecer a “quantidade e variedade de recursos
humanos disponíveis no concelho, bem como
a proximidade a outras indústrias, eventualmente complementares, situadas na zona Norte do país”, conclui.
“Gestão inteligente e dialogante” para Gondomar
A candidatura “Gondomar no Coração” pretende implementar medidas de apoio aos colaboradores do Município para aumentar o seu
grau de motivação. Entre elas estão ações de
formação, apoio a estruturas representativas e
obras de requalificação. ■

Política

OPINIÃO

Regresso às aulas –
atenção aos gastos extra

Foto DR

Para muitas famílias, embora os filhos ainda estejam em
férias, é já tempo de começar a pensar no regresso às aulas.
E aí estão as campanhas de marketing das superfícies comerciais que apelam à aquisição de livros e material escolar
com descontos.
E como as férias passam depressa, o regresso às aulas deve
ser planeado com tempo, sendo pois altura para muitas
famílias de fazer contas à vida.
Para alguns pais que tiveram oportunidade ou possibilidade
de amealhar durante o ano é tempo de recorrer às poupanças, mas todos deverão avaliar os gastos em que terão de
incorrer.
E para todos, os mais e os menos previdentes e para os que
não conseguiram fazer poupanças, é importante a organização e prepararem-se para fazer as melhoras escolhas, por
forma a rentabilizar a aplicação dos recursos disponíveis,
para evitar que o sonho de muitos filhos não se transforme
num pesadelo para os pais.
Será importante para aqueles que não fizeram poupanças
reservar parte do subsídio de férias para as despesas escolares, tentando sempre que possível evitar o recurso a
crédito.
Se, por exemplo, utilizar o cartão de crédito lembre-se que
se não pagar entre 30 a 50 dias de vista, conforme os casos,
estará a incorrer em juros que poderão elevar os seus gastos
substancialmente.
Os manuais escolares representam, regra geral, a despesa
com maior peso no âmbito dos encargos em que as famílias
com filhos a estudar têm de incorrer, pelo que toda a poupança que consiga obter será representativa.
Reserve um dia de férias para uma reunião familiar e com
os seus filhos tendo em vista planear o que precisa, fazer
umas arrumações e ver o que poderá aproveitar para o
próximo ano ou o que poderá ser reaproveitado e reciclado.
As mochilas com um pouco de imaginação e a colaboração dos seus filhos poderão ficar “como novas” com uns
acessórios extra, por exemplo.
Fale com a família e amigos e avalie a possibilidade de troca ou aproveitamento de livros, roupa ou material escolar.
E lembre-se, faça uma lista de compras e compare preços,
antes de adquirir o que necessita.
Poderá recorrer também a um Banco de Livros e, se possível, a oferta de autarquias para conseguir gratuitamente
alguns livros e ainda aproveitar, para os restantes, as promoções e descontos oferecidos nesta época por livrarias e
grandes superfícies comerciais.
E não se esqueça que as despesas educação podem ser abatidas no seu IRS, pelo que deverá pedir sempre a respetiva
fatura, seja em nome dos próprios filhos ou, alternativamente, dos pais. ■
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Bloco de Esquerda já tem candidatos
às freguesias de Gondomar
Estão formalizadas as candidaturas do Bloco de Esquerda aos órgãos autárquicos de
Gondomar. O Vivacidade falou com o candidato à Assembleia Municipal e candidatos
às freguesias. Conheça as propostas dos bloquistas.
O Bloco de Esquerda formalizou, no dia
3 de agosto, a entrega das candidaturas
aos órgãos autárquicos de Gondomar.
O partido não vai apresentar candidato à Junta de Freguesia na Lomba, mas
estará envolvido nas restantes disputas
autárquicas.
Bruno Pacheco será o cabeça de lista à
Assembleia Municipal de Gondomar e
promete dar continuidade ao trabalho
desenvolvido por Rui Nóvoa – que será
o candidato do partido à presidência da
Câmara de Gondomar – neste mandato. “Queremos continuar a ser uma voz
ativa. Na Assembleia Municipal vamos
procurar desenvolver um trabalho de
continuidade, mas também com inovação. O partido tem amadurecido a sua
intervenção e vai tendo um contacto
mais direto com os gondomarenses”, diz
o candidato.

Bruno Pacheco, candidato
à Assembleia Municipal

Em Baguim do Monte, será Nuno Caturna a liderar a candidatura bloquista. Ao nosso jornal, aponta o “final do
ciclo liderado por Nuno Coelho” como
uma oportunidade para “assegurar a representação do Bloco na Assembleia de
Freguesia”. “A acontecer seria inédito e
daria mais força ao Bloco. Temos como

prioridade o apoio às famílias carenciadas e queremos reforçar o apoio à habitação social, que está muito degradada
em Baguim do Monte”, refere Nuno Ca-

da ETAR de São Pedro da Cova, que
está fora de funcionamento. Em Fânzeres, achamos que deveriam ser criados
parques urbanos com passadiços nas
margens do rio Torto, em Fânzeres, e no
rio Ferreira, em São Pedro da Cova. São
zonas lindíssimas e que deveriam ser
aproveitadas para a população”, afirma

Nuno Caturna, candidato
à Junta de Baguim

turna.
Por sua vez, Virgílio Pereira será o candidato à Junta de Rio Tinto. O militante do BE considera que o rio da cidade continua a ser “uma mancha negra”.
“Agora estão a construir o parque urbano, mas vai continuar a existir um rio
poluído porque o intercetor não vai resolver todos os problemas de poluição”,
aponta Virgílio Pereira, sem esquecer “a
necessária melhoria de infraestruturas
que foram descuidadas ao longo dos úl-

cidade, garante “uma candidatura jovem
com uma visão moderna para o território, focada na recuperação das estradas
principais e num maior aproveitamento

Fábio Sousa, candidato
a Foz do Sousa e Covelo

Joaquim Espírito Santo, candidato
a Fânzeres e São Pedro da Cova

Joaquim Espírito Santo.
Sara Santos será a candidata à presidência da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim. A
bloquista não se conforma com a precariedade que afirma existir nesta autarquia e quer “ter mais eleitos na Assembleia de Freguesia”, a par de “outras
propostas para a mobilidade e inserção

dos recursos naturais para criar mais locais de lazer”.
Por fim, Manuel Gomes, candidato à
presidência da União das Freguesias de
Melres e Medas, promete um projeto “diferenciador, resultado da afirmação da
sociedade civil perante a insatisfação que
se verificava no terreno em função das
candidaturas já conhecidas”. “Constatamos que as outras opções políticas não
eram satisfatórias e, em função disso,
decidimos avançar com o apoio do Bloco de Esquerda. Todavia, a nossa candidatura manifesta-se independente com
o apoio deste partido”, garantiu Manuel
Gomes.
As eleições autárquicas estão marcadas
para o próximo dia 1 de outubro. ■

Virgílio Pereira, candidato
à Junta de Rio Tinto

timos anos”.
Em Fânzeres, Joaquim Espírito Santo
será novamente candidato à União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova. O militante do BE quer ver concluído o processo de remoção dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova,
com “responsabilização do negócio que
houve ali”. “Esse é um dos grandes problemas que temos neste território, a par

Sara Santos, candidata a Gondomar
(S. Cosme), Valbom e Jovim

social” deste território.
Na agregação de Foz do Sousa e Covelo, será Fábio Sousa a encabeçar a candidatura do BE. O jovem militante traz
como principal objetivo “a eleição, pela
primeira vez, de um representante político nesta União das Freguesias”. Ao Viva-

Manuel Gomes, candidato
a Melres e Medas

VIVACIDADE JULHO 2017 33

Desporto

André Azevedo: "Uma passagem
que culminou com a conquista
do decacampeonato, foi realmente mágico"
André Azevedo, hoquista gondomarense de 41 anos, cedo
piscou o olho aos patins e desde então nunca mais os largou.
A importância de valorizar o
desporto no nosso concelho, os
anos de ouro da sua carreira
e o que ainda falta fazer. André fala-nos sobre isto e muito
mais.
TextO: Tiago Santos Nogueira

O que está por trás da sua paixão pelo Hóquei em Patins?
A minha paixão pelo hóquei em patins surgiu através do meu pai, que foi também jogador. Com seis anos ia com ele ver vários
jogos a Fânzeres e criei logo uma empatia enorme com o desporto. Os patins e os
sticks tornam este desporto um pouco radical, algo que cativa muito as crianças. Apesar de ter praticado outros desportos, como
futebol e karaté, o hóquei foi o que mais me
interessou.
E tudo começou em Fânzeres…
É verdade, foi onde tudo isto começou. Admiro muito aquele clube, ainda hoje falo várias vezes com o presidente de forma a tentar
melhorar algumas coisas. Penso que todos
os gondomarenses deviam apoiar aquela
instituição, é o clube da nossa terra e possui
uma grande tradição.
Assinou recentemente pela Juventude de

Viana por mais um ano. O que significa
representar esse clube?
A Juventude de Viana é um clube que me
marcou muito. Uma segunda casa. Possibilitou-me a ida para o FC Porto e acolheu-me sempre de forma fantástica. O FC
Porto deu-me títulos, mas a nível pessoal a
Juventude diz-me mesmo muito. Tenho um
relacionamento com a equipa técnica e com
a direção quase familiar. E agora pediramme para jogar por mais um ano e eu tive que
aceitar.
Depois dos anos de dragão ao peito, o balanço é positivo?
Muito positivo! Foram anos de ouro. Eu comecei em Fânzeres, mas fiz toda a minha
formação no FC Porto, até aos juniores.
Depois foi hora de representar clubes como
Valongo, Infante Sagres, Juventude de Viana. Sendo que fui parar de novo ao FC Porto
com 30 anos. Houve sempre uma enorme
empatia, é o meu clube do coração e fui
campeão em todas as épocas que lá joguei,
na formação e como sénior. Uma passagem
que culminou com a conquista do decacampeonato, foi realmente mágico.
Consegue apontar o momento alto da sua
carreira?
Não é fácil dizer um. Felizmente, foi uma
carreira muito boa, repleta de grandes momentos. Ou melhor, ainda é [risos]. Mas a
ida à seleção nacional foi o melhor momento de todos. Representar o nosso país é único. É inesquecível.
E atingiu a sua primeira internacionalização com 34 anos. Considera que chegou
tarde?
Estamos sempre na esperança de sermos

> André Azevedo e a sua primeira equipa, o Fânzeres

chamados para representar o nosso país.
Mas eu também apanhei um período muito positivo do hóquei nacional. Pedro Alves,
Paulo Alves, Paulo Almeida, entre outros,
fizeram uma década fantástica. Colhemos
frutos, mas depois também tivemos alguns
dissabores. E porquê? Porque não existiu
uma fase de transição. Mas a minha chamada aconteceu aos 34 anos. Como costumo
dizer, é bem melhor do que não aparecer. A
idade no hóquei não me diz muito. Deve-se
analisar os atletas pelo seu valor e não pela
idade.
Teve que abdicar de muita coisa em prol da
sua carreira como hoquista?
Abdicamos sempre de algumas coisas. A
vida social fica um pouco afetada. Perdemos
férias, não estamos tanto tempo com os nossos amigos quanto desejávamos, mas a minha família é fabulosa e sempre me apoiou e
acompanhou. Ainda assim, eu sempre quis e
consegui conciliar o hóquei com o trabalho.
Sempre pensei na minha segunda carreira,
tendo, por isso, uma outra atividade profissional. A Sónia, a minha esposa, tem um papel fulcral na minha carreira como hoquista.
Sempre me incentivou a continuar.
Qual o companheiro de equipa que mais
o marcou?
É muito difícil, marcaram-me vários. Mas
não posso deixar de mencionar o Pedro
Neto, foi o meu primeiro grande capitão. No
Infante Sagres. Voltei a encontrá-lo mais tarde, na Juventude de Viana. Sendo que depois
também tive outros, ao longo de tantos anos
de carreira é normal. Filipe Santos e Reinaldo Ventura são dois exemplos.

> André Azevedo assinou pelo Juventude de Viana por mais um ano

E o treinador?
Costumo dizer que nós aprendemos até
com os piores treinadores. Quanto mais não
seja pelas coisas que não devemos fazer. Eu
neste momento vejo um treinador de uma

maneira diferente do que via com 20 anos e
encaro as decisões dele de maneira diferente,
isso chama-se experiência. Posto isto, devo
dizer-te que há três treinadores que me ensinaram muito. O Franklin Pais, no FC Porto, o Paulo Baptista, na Juventude de Viana
que também já foi selecionador nacional, e o
Fernando Falé.
Qual a sua principal mais-valia enquanto
hoquista?
Diria que sou um jogador tecnicista e com
visão de jogo. Neste desporto, existe um
avançado, um pivô ofensivo – um avançado
que joga mais por fora -, um médio ofensivo e um defesa. Joguei como pivô ofensivo,
criativo, durante vários anos. Neste momento carrego um bocadinho mais o jogo,
jogando como médio ofensivo. Como em
tudo, tens que te ir adaptando.
Como embaixador da CED, o que faria
para dinamizar esta modalidade no concelho?
Já tivemos aqui uma final da Taça de Portugal. Criar estes eventos e aproveitar o nosso
Multiusos são medidas fundamentais. O hóquei é a modalidade que mais cativa as pessoas a assistirem ao vivo, depois do futebol.
Os próprios canais dos clubes grandes têm
feito várias transmissões televisivas, mediatizando este belo desporto. É esse o caminho!
André, o que falta fazer na sua carreira?
Ganhar uma Liga Europeia. Ou melhor,
uma competição europeia por clubes. Porque na seleção ainda ganhei uma Taça das
Nações. Vamos ver, nunca se sabe. Pode ser
para o ano em Viana. Estamos na Taça CERES. Neste momento é mais fácil conquistar
uma Taça CERES do que, por exemplo, a
Taça de Portugal, dado que nenhuma equipa
que lá está se equivale a FC Porto, Benfica ou
Oliveirense. ■
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Jornal Vivacidade 24/08/2017
Cartório Notarial de Fafe
Rita Ribeiro Notária
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada em 14 de Agosto de
2017, lavrada a folhas 60 e seguintes, do livro 1-E, deste Cartório, a cargo da Notária Lic.
Rita Maria da Mota Ribeiro, compareceram como outorgantes: MARIA BARBOSA MARTINS TAVARES, NIF 139 821 554, CC nº 03913586 1ZY7, válido até 15/11/2020, emitido
pela República Portuguesa, natural da freguesia de Prado (Santa Maria), concelho de
Vila Verde, e marido ALEXANDRE FERNANDO DA SILVA TAVARES, NIF 139 821 562, CC
nº 03251891 9ZZ3, válido até 26/11/2018, emitido pela República Portuguesa, natural
da freguesia de Miragaia, concelho de Porto, residentes na Rua Jaime Batalha Reis, nº
40, 1º direito, freguesia e concelho de Valongo, casados sob o regime de comunhão de
adquirido, e declaram:
Que, são actualmente e com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores
de um reboque, com a matrícula P-86590 marca PYC. O reboque encontra-se registado
na Conservatória do Registo de Automóveis, a favor da sociedade “FAPOAGRI - FÁBRICA
DE CARROÇARIAS E CARAVANAS, LDA”, com sede em Murjães, freguesia de Gondomar
(São Cosme), concelho de Gondomar, pela apresentação zero zero zero zero zero, em
dezassete de Janeiro de dois mil e três.
A referida sociedade vendeu verbalmente aos aqui requerentes o mencionado
reboque em março de dois mil e três, cujo título por isso não dispõem.
Desde março de dois mil e três, os aqui requerentes entraram na posse do
referido reboque, a qual sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o
conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja, sendo
por isso uma posse pacifica, pública e de boa-fé, praticando todos os actos que definem a
qualidade de proprietários, nomeadamente utilizando-a e procedendo à sua manutenção
e reparação.
Tais factos integram a figura jurídica de usucapião pelo que fizeram a aquisição
desse reboque e que ora invocam, não tendo assim, documentos que lhes permitam fazer
a prova do seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais.
Essa detenção e fruição foram adquiridas e mantidas sem violência, e exercida
sem interrupção, oposição ou ocultação de quem quer que fosse, de modo a poder ser
conhecida por todo aquele que estivesse interessado em contrariá-la.
É assim tal posse pacífica, pública e contínua, tendo durado mais de dez anos,
facultando-lhe a aquisição do direito de propriedade do dito reboque por usucapião.
Nestes termos, e para levar ao registo o seu direito sobre o reboque, vem proceder à sua justificação por usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.
Fafe, 17 de Agosto de 2017.
A Notária,
Rita Maria da Mota Ribeiro
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Estrelas de Fânzeres prepara
a nova época na AF Porto

Desporto

O futebol está de volta e em
Fânzeres, no principal clube
da vila, já se prepara a nova
época que iniciará no dia 10
de setembro, frente ao Crestuma. Entre equipa sénior, escalões de formação e equipa de
veteranos, o Estrelas de Fânzeres tem cerca de 400 atletas.
O Campo do Estrelas, inaugurado em 1957,
está prestes a receber mais uma época desportiva. Em cima do relvado sintético, inaugurado em 2013, já se realizam os primeiros
treinos da temporada 2017/2018 e pelo piso
vão passando os cerca de 400 atletas do clube.
O primeiro jogo oficial será para a Taça Brali, competição promovida pela Associação

de Futebol do Porto (AFP), que irá trazer ao
terreno do Estrelas de Fânzeres o Clube Desportivo Portugal, no dia 27 de agosto, às 17h.
João Neves, treinador do plantel sénior,
admite que a partida servirá de “preparação para o campeonato” (leia-se Série 1 da
1ª Divisão da AFP), competição em que o
Fânzeres quer fazer melhor. “No ano passado, terminamos a época no 14.º lugar, muito

> João Neves, treinador

próximo da despromoção. Sem dúvida, queremos fazer melhor e inverter o mau início
de época que tivemos na edição anterior”,
afirma o técnico principal.
O segredo passará por “uma série de regressos de jogadores ao clube, um ritmo forte no
treino e uma grande responsabilidade indi-

vidual com reflexos no jogo coletivo”, aponta
o ‘mister’.
Até 31 de agosto o plantel ainda não está
fechado, mas a direção espera “formar um
grupo competitivo para competir numa série onde se joga mais futebol”, refere António
Sousa, presidente da direção do Estrelas de
Fânzeres.
O dirigente projeta a nova época sem apon-

> António Sousa, presidente

tar à subida de divisão, contudo mostra-se
“preparado para essa possibilidade”. “Primeiro queremos ganhar raízes nesta divisão
para depois dar o salto de uma forma estabilizada”, refere o presidente do Fânzeres.
Para enfrentar este desafio, a equipa conta
com “90% da equipa formada nas camadas
jovens”, tendo como regra a chamada de dois
juniores ao escalão principal em cada treino
realizado.
A formação é um dos segredos do Estrelas
de Fânzeres. Diariamente, centenas de atletas jovens treinam na academia do clube,
coordenada por Manuel Osório.
“A formação é o futuro. Neste clube olhamos
muito para a formação porque acreditamos
que são esses atletas que sentem mais o peso
da camisola, gostam do Fânzeres e esforçam-se por nós”, acrescenta António Sousa.
A aposta tem dado resultado e até já levou
jovens promessas para os três grandes de
Portugal. “Quando entrei neste clube existiam 150 atletas na formação, hoje temos
cerca de 400, em grande medida por causa
do piso sintético e da aposta no melhoramento das infraestruturas”, diz Manuel Osório, coordenador das camadas jovens.
Nas bancadas – com capacidade para 2000
adeptos – esperam-se centenas deles a apoiar
os da casa contra os forasteiros. O apelo vem
do presidente da Assembleia-Geral, António
Ramos, que integra os órgãos do Fânzeres há
cerca de 30 anos. “Temos que fazer do nosso estádio uma fortaleza ao longo da época.
Ganhar em casa é sempre importante para
nós e temos que ser capazes de fazer melhor
que na época passada”, conclui.
Equipa de veteranos estreia-se este ano
Pela primeira vez na história do clube, o Estrelas de Fânzeres vai formar uma equipa de
veteranos que irá disputar a prova desta categoria inserida na AFP. “Apresentaram-nos
este projeto de reunir uma equipa de antigos
jogadores e assumimos este compromisso,
que não deverá ser difícil de cumprir”, diz
António Sousa. ■

Jogadores estão preparados para a temporada
2017/2018

Bruno Sousa, 31 anos, defesa
central
“Vamos pensar jogo a jogo, sempre com o objetivo de vencer. Somos um grupo de amigos e isso
sente-se dentro e fora do balneário. Sabemos que estamos numa
série competitiva, o que nos garante uma exigência maior, mas
vamos dar o nosso melhor”

Paulo Barbosa, 34 anos, médio
centro
“Esta é a minha quarta temporada no clube e sinto que o grupo
quer fazer o melhor possível. A
nossa mais-valia reside na união
da equipa”

José Sousa, 20 anos, avançado
“Queremos trabalhar passo a
passo e esperamos construir um
plantel forte para garantirmos a
manutenção o mais depressa possível”

PUB

Este ano com uma mega tenda

Junto ao Mercado Municipal
de S. Cosme (Gondomar)
FESTAS DO CONCEHO
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Volta a Portugal:
8ª etapa partiu
de Rio Tinto
Recorde-se que a 79ª Volta a Portugal foi vencida pela equipa W52 – FC Porto – Mestre da
Cor, que liderou a competição desde a primeira etapa.
“Queremos que a Volta continue em Gondo-

> Marco Martins cortou a fita da partida simbólica

Dois anos depois, Gondomar voltou a ter uma
partida na Volta a Portugal em bicicleta. Desta
vez, foi Rio Tinto a receber a antepenúltima etapa
da competição, com partida da Avenida do Rio
Tinto.
O percurso fez a ligação até Oliveira de Azeméis e
contou com uma passagem por Rio Tinto, Fânzeres, Gondomar (São Cosme), Jovim, Foz do Sousa
e Melres.
No final, o espanhol Garcia de Mateos (Louletano – Hospital de Loulé) sagrou-se vencedor, tendo subido ao segundo lugar da classificação geral,
após a vitória.
A etapa foi dura para os atletas que contaram com
temperaturas acima dos 30 graus, num percurso
que ficou para a história como a primeira hora
de competição cumprida à velocidade mais rápida
desta edição.

mar”
Ao Vivacidade, Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar, mostrou-se satisfeito com o regresso da Volta a
Portugal ao concelho. Segundo o autarca, a
prova é “fundamental”. “Este ano o percurso
foi diferente e permitiu percorrer Gondomar
de lés-a-lés. Começou em Rio Tinto e acabou
em Melres, que é um motivo de orgulho para
nós”, disse o edil gondomarense, que espera
ver novamente a prova em Gondomar no próximo ano.
Já Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal,
viu o regresso da volta a Gondomar “com naturalidade”. De acordo com o responsável pelo
evento, “em Gondomar, a adesão do público
está sempre garantida, sendo um concelho que
faz parte dos desígnios da Volta a Portugal”. ■

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

É possível jogar
mais com menos
Foto DR

A 79ª Volta a Portugal passou por
Gondomar no dia 13 de agosto. Rio
Tinto recebeu a partida da 8ª etapa,
que fez a ligação a Oliveira de Azeméis.

Desporto

As famosas pirâmides do Egito, sobretudo as três que se erguem em
Gizé e que foram mandadas construir em meados do terceiro milénio
a.C., intrigam a sociedade mundial pela maneira como foram construídas, sem a ajuda de qualquer maquinaria. E no nosso campeonato
também existem três e todas com sotaques diferentes. Coates, Marcano
e Luisão. Isso mesmo. A experiência e a competência andam constantemente de mãos dadas e os únicos clubes, a par do Rio Ave, que somam
três vitórias em três jogos, bem que lhes podem agradecer. Porque a
casa não começa (nem pode começar) pelo telhado. É a estabilidade
que permite a fantasia no último terço. E o número 3, várias vezes aqui
mencionado, tem uma enorme importância, simbolizando a união e o
equilíbrio. Não é, por isso, mera coincidência.
Manuel Machado foi protagonista na última conferência de imprensa
no Estádio do Dragão. Porque disse uma verdade preocupante e porque
disfarçou a incompetência de alguns clubes no treino e na constituição
de um plantel. O equilíbrio entre as receitas televisivas impõe-se, uma
vez que o aumento da competitividade faz bem ao futebol e à essência
do desporto. A diferença entre o plantel do FC Porto e do Moreirense
estabelece-se num número perto dos 175 milhões de euros, que é mais
do que o valor de 11 equipas da nossa Liga juntas. Assustador, embora
factual. Algo que não invalida a tese de ser possível jogar bem mais do
que fizeram Belenenses, Vitória de Guimarães e Moreirense na última
jornada. Não é assim, Nuno Manta Santos? Os atletas do Feirense respondem por ele. Até à chegada do técnico de 39 anos, o Feirense tinha
disputado 14 jornadas e somava apenas 11 pontos no último campeonato. Nas seguintes 20 jornadas, foram 37 os pontos conquistados, culminando com um histórico oitavo lugar, a apenas dois pontos da Europa. Impressionante. E esta época vai já com cinco pontos em três jogos,
não tendo ainda sentido o sabor amargo da derrota. Assim como Luís
Castro, que com (muito) menos recursos quer sempre jogar futebol no verdadeiro sentido da palavra - e mantém-se fiel aos seus princípios
de jogo. Independentemente do símbolo que os jogadores carregam ao
peito e do nome que exibem na parte de trás da camisola.
“Pela primeira vez senti que fomos inferiores ao Real Madrid”, afirmou
Gerard Piqué, defesa-central do Barcelona. E o problema reside precisamente aqui, é que não foi a primeira vez. A falta de perceção em como
a mudança está a acontecer resulta na perda da hegemonia. E assim foi.
O Real Madrid, com a chegada de Zidane, impôs-se no futebol espanhol e europeu. A entrada de Casemiro (está um senhor jogador!) para
o onze inicial foi importantíssima, pois trouxe um equilíbrio precioso e
libertou Modric, Toni Kroos e até mesmo Isco para outro tipo de tarefas, que só os verdadeiros maestros dominam na perfeição. Ajuda muito ter os melhores futebolistas do planeta. Mas não menos importante
é a hercúlea tarefa de colocar todos os egos em harmonia. Um processo
que envolve um engenho muito próprio, só ao alcance dos predestinados. E Zidane é um deles. Dentro e fora do relvado. ■
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CERTIFICADO
Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura celebrada hoje neste cartório notarial, lavrada a folhas cento e dezassete e seguintes do livro número sessenta e
quatro, ZULMIRA FERREIRA FERNANDES, natural da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, casada com José Lopes da Silva no regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua Dois, número 5, Vilar do Souto, em Árvore, 4480-057 Vila do Conde, PAULO MANUEL FERREIRA FERNANDES, solteiro, maior, natural da freguesia de Massarelos, concelho
do Porto, e NÉLSON FILIPE OLIVEIRA FRENANDES, NAURAL DA FREGUESIA DE FÂNZERES, concelho de Gondomar, casado com Nádia Raquel Flores da Silva Rocha Fernandes no
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira, nº 99, 1º Esq. Traseiras, 4440-647 Valongo, declaram:
Que, com exclusão de outrem, são únicos donos e legítimos possuidores do seguinte bem imóvel:
Prédio urbano, comporto por casa com quintal, com área coberta de sessenta e cinco metros quadrados e descoberta de duzentos e quarenta e oito metros quadrados,
sito na Rua Alto do Paço, nº 56, (antigo Lugar do paço), da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar sob o número
CINCO MIL E NOVENTA E OITO, registado em comum e sem determinação de parte e direito a favor de Maria Ferreira Fernandes e marido, Joaquim Fernandes, casados no regime
de comunhão geral de bens, e de Maria Celeste de Castro Gandra, casada com José Porfírio Cruz no regime de comunhão de adquiridos, pela inscrição Ap. Vinte e seis, de onze de
abril de mil novecentos e oitenta, inscrito atualmente na matriz sob o artigo 5106 da União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova (que provém do anterior artigo matricial
2295 da extinta freguesia de Fânzeres, o qual proveio do anterior artigo 1093 daquela freguesia), com valor patrimonial de 49.650,00 euros.
Que a divergência de área entre a Conservatória e a matriz se deve a mero erro de medição, sendo a área correta a que  agora se fixa, não tendo o prédio sofrido qualquer
alteração na sua configuração.
Que em finais do ano de mil novecentos e setenta e seis, os mencionados, Maria Ferreira Fernandes e Joaquim Fernandes, compraram a todos os herdeiros de António
Ferreira e Emília Ferreira os respetivos quinhões hereditários onde se insere o imóvel atrás descrito, tendo outorgado no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e seis no
Cartório Notarial de Gondomar a respetiva escritura, que foi exarada a folhas um e seguintes do Livro noventa e sete-C, tendo intervindo nessa escritura todos os herdeiros, com
excepção da maria Celeste de Castro Gandra que, por não se encontrar a residir em Portugal, não a pôde outorgar, apesar de ter vendido verbalmente naquela data o seu quinhão
hereditário aos referidos Maria Ferreira e Joaquim e ter recebido o respetivo preço.
Por isso, e desde finais de mil novecentos e setenta e seis, os referidos Maria Ferreira Fernandes e Joaquim Fernandes entraram na posse da totalidade do identificado prédio
e não apenas na posse de parte do imóvel correspondente aos quinhões hereditários que haviam adquirido mediante a indicada escritura.
Que, desde essa data, passaram a agir como seus únicos donos, habitando o imóvel, procedendo a obras de conservação e restauro, cultivando o jardim, limpando-o, pagando os respetivos impostos, solicitando à Câmara a respetiva licença de utilização, administrando-o 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 posteriormente, como conta da escritura de Habilitação de Herdeiros, outorgada no dia catorze de janeiro de dois mil e oito neste Cartório Notarial, exarada a folhas
quatro do livro de escrituras catorze, no dia seis de janeiro de dois mil e dois, na freguesia de Paranhos, concelhos do Porto, faleceu o referido Joaquim Fernandes, no referido estado
de casado com Maria Ferreira Fernandes, deixando com seus únicos herdeiros a sua mencionada mulher, Maria Ferreira Fernandes e os seus dois filhos, Manuel Ferreira Fernandes, à
data casado com Maria Augusta Ferreira de Oliveira Fernandes no regime da comunhão de adquiridos, entretanto já falecido, e Zulmira Ferreira Fernandes, aqui primeira outorgante,
já devidamente identificada.
Seguidamente, como conta da escritura de Habilitação de Herdeiros, outorgada no dia doze de setembro de dois mil e treze neste Cartório Notarial, exarada a folhas onze
do livro das escrituras quarenta e cinco, no dia vinte e oito de setembro de dois mil e onze, na freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, faleceu a mencionada Maria Ferreira
Fernandes, no estado de viúva do referido Joaquim Fernandes, deixando como seus únicos e universais herdeiros, aqueles seus filhos, Manuel Ferreira Fernandes, já viúvo, e Zulmira
Ferreira Fernandes.
E posteriormente, como consta da escritura de habilitação de herdeiros celebrada no dia vinte e oito de março de dois mil e catorze neste Cartório, exarada a folhas oitenta
e nove do livro quarenta e sete, no dia vinte e dois de março de dois mil e catorze, na freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, faleceu o aludido Manuel
Ferreira Fernandes, viúvo, sucedendo-lhe como únicos e universais herdeiros os seus dois filhos, Paulo Manuel Ferreira Fernandes e Nélson Filipe Oliveira Fernandes, atrás devidamente identificados como primeiros outorgantes.
Assim, os aqui primeiros outorgantes sucederam na posse do referido imóvel aos referidos Joaquim Fernandes e Maria Ferreira Fernandes, nos termos do artigo 1255 do
Código Civil, posse essa que continuaram a exercer sem qualquer interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a gente e traduzida em atos materiais de uso e fruição do
imóvel, habilitando a casa, procedendo a obras de conservação e restauro, cultivando o jardim, limpando-o, pagando as contribuições e impostos, sendo por isso uma posse pacífica,
contínua e pública.
Que dadas as enumeradas características de tal posse, eles justificantes adquiriram o mencionado prédio por usucapião, que invocam, justificando a aquisição do referido
imóvel para a comunhão conjugal ainda não partilhada do dispositivo casal Joaquim Fernandes e Maria Ferreira Fernandes, para efeitos de inscrição no registo predial, dado que esta
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
Que em consequência requereram neste Cartório, em vinte e seis de maio de dois mil e dezassete, a notificação por via edital da mencionada Maria Celeste Gandra e dos
herdeiros, caso já tivesse falecido.
Para o efeito, foi solicitado à conservatória do Registo Predial de Gondomar e à Junta de Freguesia da área da situação do prédio a afixação de editais, por trinta dias, tendo
os mesmos sido devolvidos a este Cartório com a certificação de afixação pelo referido prazo, não aparecendo ninguém a opor-se a esta justificação.
Está conforme o original n parte reproduzida.
Cartório Notarial, 17 de agosto de 2017.
A Notária
Sofia Carneiro Leão

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Agosto de dois mil e dezassete, exarada de folhas 47 e seguintes, do livro de notas nº 103, deste Cartório,
a) IDALINA FERNANDA MOREIRA LIMA DA SILVA, NIF 148 817 432, viúva, natural da freguesia de Jovim, concelho de Gondomar e residente na Rua Professor Egas Moniz n.º 1612, Jovim,
Gondomar, titular do Cartão de Cidadão n.º 06768980 9 zz5, válido até 27/09/2017.
b) CARLOS MANUEL LIMA DA SILVA, NIF 209 051 124, solteiro, maior, natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto e residente na dita Rua Professor Egas Moniz n.º 1612, Jovim,
Gondomar, titular do Cartão de Cidadão n.º 11809456 4 zz6, válido até 06/06/2018.
c) MARCIO FILIPE LIMA DA SILVA, NIF 216 730 058, solteiro, maior, natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto e residente na dita Rua Professor Egas Moniz n.º 1612, Jovim, Gondomar, titular do Cartão de Cidadão n.º 12388121 8 ZX0, válido até 19/05/2021.
d) RICARDO HEITOR LIMA DA SILVA, NIF 216 559 421, casado com Andreia Maria Fonseca dos Santos, NIF 234 892 714, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São
Pedro da Cova, concelho de Gondomar e residente na dita Rua Professor Egas Moniz n.º 1612, Jovim, Gondomar, titular do Bilhete de identidade número 12060591, emitido em 08/05/2012, ele
que outorga por si a na qualidade de gestor de negócios da sua mulher.
Declararam, os outorgantes que são donos e legítimos possuidores do seguinte prédio:
Um prédio urbano constituído por uma casa de cave e rés-do-chão e anexo, com a área total de trezentos e vinte metros quadrados, correspondendo cento e dez metros quadrados
a área coberta  e o restante a área descoberta, situado no Lugar da Bouça do Arco, que confronta no Norte com Cristiano Ferreira, no Sul com António Ferreira, no Nascente com Rua Marginal
Bouça do Arco e no Poente com Pinhal, da União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, que se encontra omisso na Conservatória do Registo Predial de Gondomar, inscrito na matriz sob o artigo 8591 da União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, tem proveniência no artigo 2797 da extinta freguesia de São Pedro
da Cova e tem o valor patrimonial e atribuído para efeitos deste ato de 31.930,00 € (trinta e um mil e novecentos e trinta euros).
Que António Arménio Dias da Silva, marido da outorgante Idalina e pai dos outorgantes Carlos Márcio e Ricardo, adquiriu o prédio ainda como rústico e omisso na respectiva matriz,
em dia e mês que não conseguem precisar, mas no ano de mil novecentos e oitenta e quatro, por compra verbal que fez a Angelica Dias e marido José da Silva, casados, residentes que foram
no Lugar Vila Verde, na freguesia de São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, sem que no entanto, disponham de título formal que lhes permita o respectivo registo, pois nunca foi a compra
e venda formalizada por escritura publica,
Que desde então entrou na posse do dito terreno em nome próprio, na qual veio a construir a casa atrás descrita, há mais de trinta anos, passando a usufruir o dito prédio como
verdadeiro proprietário, retirando dele todas as utilidades, primeiro como prédio rústico e após a referida construção como prédio urbano, habitando-o, efectuando obras de conservação e melhoramentos, pagando as  taxas e contribuições devidas, actuando sobre o dito bem sempre como quem exerce um direito próprio, á vista de todos, sem interrupção, sem nunca ter suscitado
duvidas ou oposição de qualquer pessoa, elementos que conferem á posse assim exercida as caracteristicas de publica pacifica e de boa-fé, o que lhes permite invocar o direito de propriedade
por usucapião.
Que a totalidade das construções erigidas, designadamente da casa acima referida, foram realizadas durante a posse e a expensas do adquirente António Arménio Dias da Silva.
Que após a morte deste António Arménio Dias da Silva em doze de Dezembro de dois mil e treze, os seus únicos herdeiros, os outorgantes Idalina, Carlos Manuel, Márcio Filipe e Ricardo
Heitor, continuaram por lhe terem sucedido, na posse sobre o dito prédio.
Que em virtude da inexistência de qualquer título, não têm os outorgantes a possibilidade de comprovar pelos meios normais a aquisição do dito prédio, por forma a regista-lo a seu
favor, nem a possibilidade de o obter pelo que, para o efeito, justificam o seu direito pela presente escritura.
Declaram os segundos outorgantes que:
Por terem conhecimento dos factos invocados, confirmam para todos os efeitos de direito as declarações que antecedem.
O presente extracto vai conforme o original, destina-se a publicação e está nos termos dos números um e dois do artigo cem, do Código do Notariado.
Rio Tinto, 22 de Agosto de dois mil e dezassete
O Notário,
José Guilherme Martins Rodrigues de Oliveira
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Taça de Portugal:
equipas gondomarenses
conhecem adversários
O destino das equipas gondomarenses na Taça de Portugal 2017/2018 está traçado.
Gondomar SC, UD Sousense
e SC Rio Tinto disputam a 1ª
eliminatória da prova a 3 de
setembro.

vamente. Os três jogos estão marcados
para as 17h do próximo dia 3 de setembro.
Recorde-se que na época passada, Sousense e Gondomar foram eliminados na

1ª eliminatória da Taça de Portugal. O
SC Rio Tinto não disputou a competição.
A Taça de Portugal conta, este ano, com
120 clubes na primeira ronda. ■

A prova rainha do futebol português
está prestes a regressar. Desta forma, o
sorteio da 1ª eliminatória ditou os adversários dos clubes gondomarenses representados nesta competição.
A União Desportiva Sousense vai defrontar o Paredes, no estádio 1.º de Dezembro, na Foz do Sousa. Por sua vez, o
Gondomar Sport Clube e o Sport Clube Rio Tinto deslocam-se aos terrenos
do Régua e do SC Coimbrões, respeti-

A cidade de Rio Tinto voltará a acolher
a Corrida da República, uma iniciativa
EventSport e Junta da Freguesia de Rio
Tinto, que vai concretizar a sua 4ª edição.

TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal
P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Equipa
Freamunde
FC Felgueiras 1932
Aliança de Gandra
Camacha
Cinfães
SC Coimbrões
Canelas 2010
Sp. Espinho
Trofense
Gondomar
Amarante
Cesarense
AD Sanjoanense
FC Pedras Rubras
Sousense
SC Salgueiros

Pontos
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Próximos Jogos:
19/08 Trofense - Gondomar
20/08 Aliança de Gandra - Sousense

Divisão de Elite
Pro -Série 1

Corrida da República
realiza-se a 5 de outubro
Pelo quarto ano consecutivo,
Rio Tinto vai receber, no dia
5 de outubro, a 4ª edição da
Corrida da República.

Desporto

A prova é composta por uma corrida
de 10 quilómetros e caminhada de cinco quilómetros que terão como pano de
fundo “belas paisagens urbanísticas da
conhecida Avenida da Conduta”, refere o
comunicado da EventSport.
“Esta corrida pretende revolucionar o
conceito da prática desportiva em circuitos citadinos, juntando o aspeto cultural da freguesia ao desporto, contando
com a boa disposição e a energia de to-

dos os participantes”, descreve a nota de
imprensa.
As inscrições para a 4ª Corrida da República estão disponíveis no site oficial
da prova. Até ao dia 17 de setembro a
inscrição na corrida tem um custo de
oito euros e na caminhada de cinco euros. Findo este período os valores serão
agravados.
A prova terá início às 10h, junto ao Largo do Mosteiro. ■

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Equipa
SC Rio Tinto
Leça
Rio Ave B
Oliv. Douro
CD Candal
AD Grijó
Infesta
Padroense
Valadares Gaia
Maia Lidador
Pedrouços
D. Sandinenses
Boavista B
Lavrense
Varzim B
Avintes

Pontos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Próximos Jogos:
10/09 SC Rio Tinto - Oliv. Douro

Divisão de Elite
Pro- Série 2
P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Equipa
São Pedro da Cova
Vila Meã
Baião
Aliados de Lordelo
CD Sobrado
Barrosas
Ermesinde 1936
Folgosa Maia
Lixa
Paços de Ferreira B
Penafiel B
Tirsense
FC Vilarinho
Rebordosa AC
SC Nun' Álvares
Paredes

Pontos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Próximos Jogos:
10/08 CD Sobrado - São Pedro da Cova
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PetOutlet chega ao Continente
de Rio Tinto
A PetOulet, espaço comercial
do grupo PetLandia/PetOutlet, chegou a Rio Tinto. A loja
está situada no interior do
Modelo Continente Rio Tinto
e conta com diversos produtos
para cães, gatos e outros animais.

Abriu em Rio Tinto, no dia 10 de junho, o mais recente espaço comercial
da PetLandia/PetOutlet em Gondomar. A loja situa-se no interior do
Modelo Continente Rio Tinto, na
Avenida Dr. Domingos Gonçalves de
Sá, e traz aos riotintenses produtos e
serviços de qualidade para os melhores amigos do homem.
O espaço dedicado aos animais de
estimação dispõe de várias marcas
de comida e acessórios para animais,
bem como uma equipa especializada
para servir as necessidades do cliente.
“Temos tido muito bom feedback por
parte dos clientes. O objetivo da PetOutlet com a abertura desta loja no
centro de Rio Tinto é chegar mais
próximo de uma população que tem
muito carinho pelos seus animais de
companhia. Desta forma, proporcionamos a esta população a possibilidade de encontrarem num espaço amplo e agradável como o nosso, tudo
o que necessitam a preços competiti-

vos”, afirma Adão Teixeira, fundador
do grupo PetLandia/PetOutlet.
A marca conta com mais de 25 anos
de atividade no setor, tendo iniciado
como distribuidora de alimentos para
cães e gatos. Hoje são 31 lojas abertas
ao público com a marca PetOutlet. “A
PetOutlet tem uma estratégia de crescimento a nível nacional e Rio Tinto fazia parte da nossa estratégia de

crescimento e proximidade aos nossos clientes”, assegura o empresário.
Diariamente, as lojas PetOutlet proporcionam campanhas promocionais
em loja com descontos até 30% em
certos produtos, sendo possível consultar as campanhas no site ou no Facebook oficial da PetLandia/Outlet.
“Os produtos que temos na nossa loja

cobrem praticamente todas as necessidades dos nossos clientes, desde as
principais marcas de alimentação,
acessórios, areias absorventes, casa
de toillete, camas, brinquedos, produtos de tratamento e higiene, desparasitantes, etc... O melhor serviço que
temos é o aconselhamento e atendimento personalizado, que faz toda a
diferença na resolução das necessida-

des dos clientes. Além disso, temos as
entregas ao domicílio e brevemente
iremos ter outros serviços”, afirma
Adão Teixeira.
No que diz respeito ao futuro do grupo, o proprietário garante que está
em curso um “plano de expansão a
nível nacional e, se assim o mercado
o permitir e sentirmos a necessidade
do mesmo, iremos continuar a chegar
mais próximos dos nossos clientes”,
refere.
Na hora de refletir sobre o sucesso,
Adão Teixeira não esquece “os clientes e os seus animais, os parceiros,
associações, fornecedores e todas as
entidades que direta ou indiretamente trabalham com a equipa PetOutlet”.
Parceria com VivAnimal permite
adotar cães e gatos
A par da vertente comercial, a PetLandia/PetOutlet aposta também na adoção animal, resultado da parceria
que tem com a associação riotintense
VivAnimal. Assim, é possível adotar
gatos e cães, “tanto na loja como em
coordenação com a VivAnimal”, refere o proprietário, que considera a
associação “muito importante na recolha e tratamento de animais abandonados ou em situações precárias”.
“Desde que abrimos, em conjunto
com a VivAnimal já arranjamos lares
para dezenas de animais. Esta parceria tem sido um sucesso. Temos ainda
um espaço próprio para quem quiser
deixar os donativos a favor da VivAnimal”, conclui Adão Teixeira. ■
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Visto da Praia da Memória
Isabel Santos | PS
Como vem sendo tradição, nesta época estival, regresso
ao “Visto da Praia da Memória”.
Confesso que, nas últimas semanas, me deixei tomar
por uma prazerosa preguiça substituindo os serviços
noticiosos por recortes de imprensa e, desse modo, beneficiei, em tempo de férias, de uma significativa redução sanitária da exposição à catadupa de disparates das
últimas semanas.
Os incêndios têm-se mostrado uma verdadeira fogueira de vaidades em que toda a “D. Constança” aparece
a dizer seja lá o que for. Do anúncio feito por Pedro
Passos Coelho de que teriam ocorrido suicídios entre
as pessoas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande,

quando nada disso tinha acontecido, à barafunda da
lista dos nomes das vítimas, com Assunção Cristas a
exigir que o Governo violasse a separação de poderes
e quebrasse o segredo de justiça, todos se têm esvaído
num triste espetáculo próprio de quem se arrasta sem
rumo, sem ideias e sem alma.
O Pontal foi um verdadeiro desastre para Pedro Passos Coelho que nos presenteou com a uma espécie de
Trumpismo à portuguesa.
A afirmação de que não quer qualquer um a viver em
Portugal representa uma cedência a um conservadorismo retrógrado e a um populismo serôdio, indignos da
história do partido que representa.

Não há adjetivos capazes de qualificar esta deriva por
parte do líder do maior partido da oposição, indiferente
ao facto de sermos um país de emigrantes e ao esforço
desenvolvido pelas autoridades nacionais para que os
portugueses espalhados pelo mundo sejam respeitados
nos países de acolhimento.
Somos um país envelhecido, onde a parca entrada de
imigrantes não representa uma ameaça, mas uma oportunidade generosa de regeneração e desenvolvimento.
É bem verdade que um desastre nunca vem só e, como
se não bastasse, o novo líder parlamentar do PSD, Hugo
Soares, revela uma apetência incrível para meter o pé
na poça, depois da infausta estreia em cena com o tema

dos incêndios, mal o primeiro ministro lançou o desafio
para uma convergência em torno dos grandes investimentos para os próximos anos, correu de imediato a
bater ruidosamente a porta.
Não entender que não podemos andar a mudar o rumo,
em matéria de investimento público e de políticas nucleares, a cada nova legislatura, é não perceber um dos
principais problemas deste país.
Acabo a pensar, mais uma vez, que um dos grandes
problemas da política em Portugal tem sido a ascensão política de um certo arrivismo caceteiro. E não me
venham com a silly season, porque a asneirada é constante.

As calamidades são como as desculpas, evitam-se!
Germana Rocha| PSD
Depois da grande tragédia de Pedrógão Grande as desgraças continuam cá dentro e lá fora, de tal forma que
não há dia algum em que não demos por nós a pensar:
o que falta mais acontecer?
Prevenir ajuda a reagir é uma máxima que deveria sempre estar presente no dia a dia de quem tem a responsabilidade de gerir e decidir aos mais diversos níveis. O
estado de calamidade pública decretado há alguns dias
pelo governo para alguns dos territórios nacionais peca
por tardio, pois, na minha opinião, já estavam preenchidos os requisitos necessários para que tal pudesse
acontecer, uma vez que a maior parte desses meios já

deveriam há muito estar a operar no terreno, como é
o caso das Forças Armadas e das Forças de Segurança
Nacionais.
Depois de se verificar que os principais mecanismos
de reação têm falhado, perante o terror dos incêndios
que têm assolado o nosso país de norte a sul, o que se
pode constatar é que de facto os mesmos não funcionam por falta de programação, estratégia, meios, pela
descoordenação total entre eles, por chefias nomeadas
à pressa sabe-se lá por que motivos, por um SIRESP que
não funciona, cujo contrato é da total responsabilidade
do atual primeiro ministro, enquanto ministro da Ad-

ministração Interna. Assistimos ao desespero de quem
tudo perde num abrir e fechar de olhos mas que levou
uma vida inteira a construir, sendo certo que estes estados de alma não se apagam por decreto.
No Funchal, a queda de uma árvore mata, em Barcelona, na Alemanha, na Finlândia e um pouco por todo o
mundo morre-se e deixa-se morrer.
Que a morte é uma inevitabilidade sem hora marcada
já todos sabemos, mas quando o terrorismo nos persegue diariamente nas suas mais diversas formas torna-se
algo incontrolável e destruidor em grande escala.
O terrorismo manifesta-se em vários quadrantes socie-

tários, nos seus diferentes tipos, mas ainda assim todos
eles têm algo em comum, o radicalismo e uma crescente perda de valores no que diz respeito a um dos direitos
fundamentais, o direito à vida, como há já algum tempo
aqui escrevi. Os atentados que se cometem diariamente
têm como fim último pôr em causa a dignidade humana, mas acreditando sempre que conseguirão vencer,
mas afinal de contas vencer o quê ou quem?
Não podemos permitir que motivações religiosas e extremistas, motivações económicas, de mera afirmação
pessoal ou comunitária se sobreponham a valores fundamentais.

foz do Douro.
A benevolência com que vários executivos camarários
permitem este tipo de exploração por parte de grandes
investidores privados cria problemas de vária ordem.
Geograficamente, se corrermos o rio a partir da sua foz
até ao Alto Douro (Vila Nova de Gaia, Porto, Gondomar, Peso da Régua, entre outras) perdemos de vista
a quantidade de infraestruturas turísticas, verdadeiros
monopólios que tomaram conta de um tipo específico
de negócio e, mais preocupante, tomaram conta do rio.
Ao mesmo tempo, podermos outro tipo de atividades
económicas e sociais neste grande corredor aquático
que rompe parte da zona norte do país e nasce ainda no
Estado Espanhol.
Agora, no início de setembro, vamos ter o evento “Red

Bull Air Race”. A ameaça que este tipo de corridas de
avionetas traz à segurança de todos e todas mas também ao próprio património histórico que são as zonas
ribeirinhas faz-nos pensar se é assim que queremos
mesmo defender o “Douro”. Desenhar uma política pública para a cultura não tem, obrigatoriamente, de significar uma cultura de eventos massiva, que desvirtua
a cidade. Não temos de tornar o Douro em mais uma
marca da moda, ao invés devemos voltar a torná-lo um
rio com “R” grande, tal como outrora foi.
Isto não é um guião para um filme de ficção. É um
filme de ficção que se tornou realidade. Entre duas
margens é como se encontram os últimos metros do
Douro. São elas a euforia do turismo e a especulação
imobiliária.

«Entre Duas Margens»
Luís Monteiro | BE
Faz alguns dias que passeava no Cais de Gaia quando,
de repente, me vejo próximo de uma conversa entre vários comerciantes locais. A minha curiosidade fez-me
dar mais alguns passos e aproximar-me. Queixavam-se da falta de clientes nas suas lojas ao fim de semana
porque a rua estava constantemente interdita: ora uma
corrida de uma qualquer marca de roupa desportiva,
ora um circuito de bicicletas patrocinado por uma multinacional, sem nunca esquecer o exército de “comboios
turísticos” que enchem a marginal de trânsito.
Este pequeno episódio talvez sirva de exemplo para o
universo de contradições que este modelo de desenvolvimento dos centros históricos tem vindo a brutar.
A principal atividade que, teoricamente, mais apoiaria
estes comerciantes tornou-se um entrave ao seu próprio

negócio. É este o nível do paradigma (e não entendam
isto como uma espécie de preconceito em relação a
eventos desportivos ou turísticos: já participei em vários, gosto de visitar outras culturas e sou até crítico da
falta de mais políticas públicas, seja na área do desporto e da saúde seja na temática da gestão do património
cultural).
Na Afurada, as varandas com a roupa interior a secar
viraram chamariz para as melhores fotos que ocupam
capas de revistas gourmet e lifestyle. Ao lado dessas
mesmas varandas fancy, nasceu uma marina para veleiros e iates. Eu, por exemplo, preferia que resolvessem o
problema das pequenas embarcações da pesca artesanal
que ainda resistem à custa da coragem e determinação
de muitos pescadores e peixeiras, nesta pequena vila na

CDU – a força necessária, com um projeto distintivo
Diana Ferreira | PCP
A CDU apresentou listas a todos os órgãos municipais
do continente e da Madeira e a 15 dos 19 concelhos dos
Açores, tendo aumentado o número de freguesias às
quais concorre – 1807 das atuais freguesias, mais 72 do
que em 2013.
Milhares de homens e mulheres, militantes do PCP,
membros do PEV, da ID e muitos independentes que
integram este projeto unitário de trabalho, honestidade
e competência e que se comprometem com a defesa dos
interesses das populações e a intervir para melhorar as
suas condições de vida – uma prática que é concretizada pelos eleitos da CDU, tanto em maioria, como em

minoria.
Gondomar é um concelho que demonstra isso mesmo –
pela voz do vereador da CDU na Câmara Municipal foram levantados inúmeros problemas do concelho e pelas mãos do Executivo CDU da Junta de Freguesia da U.
F. Fânzeres e São Pedro da Cova foi feito um trabalho reconhecidamente desenvolvido em prol das populações.
Daniel Vieira, atual presidente da Junta de Freguesia da
U. F. Fânzeres e São Pedro da Cova é candidato à presidência da Câmara Municipal de Gondomar. Joaquim
Barbosa é o primeiro candidato à Assembleia Municipal.
São já conhecidas as candidaturas da CDU às freguesias

do concelho, muitas já com apresentação pública.
Foi assumido e apresentado publicamente um conjunto
de compromissos da candidatura da CDU com os gondomarenses que passam pelo envolvimento dos cidadãos e das forças vivas do concelho enquanto elementos
centrais de uma gestão participada; pelo apoio, com base
em critérios claros, a iniciativas do movimento associativo promovendo a diversificação, descentralização e
democratização da criação e fruição culturais; pela criação de um pelouro específico que implemente e exija da
Administração Central medidas concretas na área dos
direitos e da inclusão sociais; pela elaboração de um pro-

jeto educativo municipal que conduza a sinergias entre
as instituições e agentes educativos do concelho, em função das quais se potencie forças locais, se identifique os
obstáculos e se supere ou minimize as vulnerabilidades;
por políticas de apoio à atividade económica assentes na
fixação de emprego, captação de investimentos, articulação da malha industrial com as vias de comunicação,
a formação e o ensino, propondo-se a criação do Museu
da Ourivesaria e de um polo de Ensino Superior ligado
ao sector.
Este tem sido um caminho de força e de confiança no
projeto da CDU. Pois então, que seja agora, Gondomar!
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Fénix Renascidas

Joana Resende | PS
Estamos em pleno agosto. Tempo de férias para a
maioria dos portugueses. Tempo para passar com
a família, para relaxar e esquecer as preocupações
do dia-a-dia. Tempo para refletir, e para ganhar
energias para o que se seguirá.
Setembro abraçará o país com as várias campanhas para as eleições autárquicas. Será o tempo de
decidir, de fazer uso da nossa democracia, e escolher em consciência, o projeto e o candidato que
na nossa opinião farão o melhor pelas suas terras.
Nestas eleições em especial, observamos que
existem vários candidatos a recandidatarem-se
que, no exercício das suas funções enquanto autarcas, foram acusados, julgados e condenados
por vários crimes como corrupção, prevaricação

ou abuso de poder. Não obstante isso, surgem
qual fénix renascida, iludindo as massas com o
populismo mais pobre e vazio que a memória
nos recorda.
Parece-me a mim que há duas coisas muito erradas neste cenário. Em primeiro lugar, a própria lei
portuguesa que permite que uma pessoa que foi
condenada por abuso de poder enquanto membro executivo de uma Câmara Municipal se possa
candidatar novamente.
Se um funcionário público, por exemplo, tem que
demonstrar que o seu registo criminal não tem incidências para poder ser contratado, como é que
alguém que foi efetivamente condenado por um
crime ligado às funções a que se candidata, possa

ainda sequer fazer parte de uma lista? Como pode
a legislação portuguesa permitir que alguém que
colocou os seus interesses pessoais acima de qualquer interesse comum que jurou defender, pode
novamente candidatar-se a uma posição onde lhe
permitirá cometer o mesmo erro? Não deveriam
ser os nossos candidatos pessoas idóneas, de caráter, que percebem que trabalham para o bem
comum?
E acobertado pela lei, surge-me o segundo erro.
Ainda existem pessoas que, em plena democracia, escolhem em consciência quem infringiu
a lei, quem não os defendeu, quem os enganou
publicamente e sem decoro? Será um desengano
consciente, ou uma falácia imposta pelo desco-

nhecimento?
Acredito na democracia e exijo-a. Mas um acreditar com a mesma intensidade com que exijo
honestidade, da mesma forma que exijo competência, verdade, justiça e frontalidade.
Espero que os portugueses sejam exigentes. Que
escolham para as suas terras as melhores pessoas,
as de caráter e as competentes.
As que concebem projetos em prol do desenvolvimento, das pessoas e do futuro. Acredito - preciso
de acreditar - que os portugueses são se limitarão
ao silêncio, e que nestas eleições vão mostrar que
não se deixam enganar novamente.
Que o populismo demagogo não serve, nem nunca mais terá lugar nas nossas terras.

Responsabilidade

Pedro Oliveira | CDS-PP
Todos reconhecemos que, cada vez mais, uma
boa gestão autárquica municipal determina-se, entre outros, por um fundamental critério,
reportado com a necessária e interdependente
relação entre a qualidade das propostas apresentadas e a capacidade de as fazer aprovar nos diferentes órgãos municipais, a saber: a Câmara e
Assembleia Municipais. Trata-se obviamente de
um critério que exige não apenas uma enorme
cumplicidade entre estes dois órgãos, como uma
importante estabilidade na partilha das mesmas
prioridades e dos mesmos “caminhos”, conducentes àquele que é o propósito conjunto de
aumentar os níveis de felicidade das populações
que representam.
A falta de uma crucial complementaridade entre
as vontades destes dois órgãos municipais, traz
por implicação o inglório esforço de cada um

deles na inerente pretensão, por muito genuína
que possa ser, de promover o desenvolvimento e
a modernidade das suas populações e da qualidade de vida que possam desfrutar.
Neste sentido assume fulcral impacto a decisão
judicial, conhecida recentemente, de rejeitar,
por motivos formais, as listas apresentadas pela
candidatura de Valentim Loureiro à Assembleia
Municipal e a várias freguesias do Concelho.
Com efeito e a nosso ver, tal rejeição inquina
de forma inultrapassável a pretensa coerência
da candidatura apresentada, na medida em que
praticamente se passou a limitar a uma redutora candidatura à Câmara Municipal, facto que
a afasta de qualquer (mais uma vez, pretenso)
intuito abrangente e mobilizador das diferentes
instâncias políticas com capacidade efetiva de
influírem na discussão e votação dos prementes

assuntos Municipais.
Em nossa opinião, o candidato Valentim Loureiro - e esta é inequivocamente uma aferição de
cariz meramente político - teve já tempo mais
que suficiente para demonstrar a sua capacidade e eficácia para transformar Gondomar. “Governou” o concelho durante vinte anos, com
diferentes maiorias absolutas, não alcançando
mais que a sua sedimentação no infeliz epiteto,
de “dormitório” do Porto. Contudo, e independentemente de tão constrangedora menos valia,
na influência que teve enquanto “governante” de
Gondomar, uma hipotética (mas não plausível)
vitória sua traria o caos à gestão do Município
pois, sem representação na Assembleia Municipal, difícil, senão impossível, se tornaria a
obtenção dos invocáveis consensos tendentes à
aprovação dos essenciais documentos necessá-

rios a uma mínima possibilidade de gestão das
diferentes competências municipais. Seria claramente campo fértil para as previsíveis diatribes
e “manobras de diversão” das diferentes forças
políticas representadas na Assembleia, com todas as nefastas consequências para os legítimos
interesses da comunidade gondomarense.
Por ser assim, clamamos de todos os gondomarenses votantes, a maior responsabilidade no
uso a dar a tão importante competência cívica, optando por procurar perceber onde está a
melhor defesa do seu futuro, qual a candidatura
melhor qualificada para verdadeiramente transformar Gondomar.
E, neste contexto, cremos não sobrarem dúvidas
de que o PSD e o CDS/PP, protagonizam a melhor solução através da candidatura Gondomar
no Coração.

Gondomar tem futuro!
António Valpaços | CDU
As eleições são - para além da possibilidade de
escolhermos os nossos representantes autárquicos - um momento privilegiado para se debaterem as propostas e os compromissos de cada
uma das candidaturas em presença. São ainda o
momento para se fazer um balanço do trabalho
realizado, pedir responsabilidades e prestar contas às populações. Se não o são, assim deveriam
ser. É com esse confronto de ideias que o concelho avançará. É no conteúdo dessas mesmas

ideias que encontraremos soluções para os problemas e trabalharemos o futuro do concelho.
É no método como essas ideias serão debatidas
que se esclarecerá ao que cada cada um vem, ou
seja, quais os propósitos de cada uma das candidaturas.
São publicamente conhecidas as nossas considerações de que a atual maioria PS/Marco Martins na Câmara Municipal não tem um projeto
político para o concelho. Um projeto que pense

Gondomar para lá dos ciclos eleitorais. Um projeto que vá muito além de medidas avulsas, decisões mediáticas ou de uma gestão de entretenimento. Assim ficou provado na forma como o
PDM foi discutido e revisto, na ausência de uma
estratégia de alargamento do Polis, na incapacidade de requalificar o Património Mineiro, na
cedência a outros interesses no Parque Urbano
de Rio Tinto, na ausência de uma ação reivindicativa que exija a ligação do metro ao centro

do concelho, na incapacidade de investir no
Parque das Serras e de o reduzir à sinalética ridicularizante, na forma limitada como encaram
a valorização do Douro, mas também do Ferreira, do Sousa, do Tinto e do Torto, entre outras questões. O nosso concelho não pode ficar
aprisionado a uma estratégia que não aproveite
e potencie os seus recursos humanos, naturais e
patrimoniais.
Gondomar tem futuro!

O Desemprego em Gondomar tem de baixar!
Rui Nóvoa | BE

Entre os 308 municípios do, país, Gondomar é o quinto com maior número de desempregados. Os últimos
dados, apontam para mais de 10 mil desempregados. É
uma realidade que não tem sido objeto de debate, mas
deve merecer uma atenção especial.
A situação de desemprego, para além de afetar mulheres e homens sem trabalho, prejudica também as suas
famílias e tem impactos negativos no desenvolvimento
do território. E, quando há centenas de licenciados sem
trabalho então, há um desperdício inadmissível de recursos humanos.
Anos e anos de domínio da direita na Câmara de Gondomar, deixaram um lastro de dívida e atraso económico e social. As políticas do PSD, CDS, e Valentim
Loureiro condenaram Gondomar a um lugar pouco

prestigiante no conjunto dos municípios da Área Metropolitana do Porto.
Há que recuperar o tempo perdido no país. O desemprego está a baixar após terem sido revertidas algumas
políticas defendidas pela troika e pelo anterior governo
do PSD/CDS. Mas, ainda há muito a fazer para libertar
o mundo do trabalho das grilhetas da exploração.
O que está a acontecer aos trabalhadores da PT, é só
mais um exemplo da ganância dos donos daquela empresa e desrespeito pelos trabalhadores.
Qual é o papel das autarquias no combate ao desemprego?
Em vários concelhos do país, a Câmara Municipal é o
principal empregador.
Não é o que defendemos para Gondomar, queremos

empresas produtivas, baseadas na inovação e não nos
baixos salários como os partidos da direita querem,
mas uma Câmara pode ter uma ação importante na
criação de emprego de qualidade e com direitos, desde logo, dando um bom exemplo nas relações laborais
diminuindo a precariedade no trabalho. Mas também,
adotando as melhores práticas, isenções fiscais como,
por exemplo, a derrama, nas empresas que criem pelo
menos cinco novos postos de trabalho permanente, ou
com medidas de apoio aos desempregados apoiando a
formação para profissões com futuro fazendo parcerias
com entidades públicas como o Instituto do Emprego e
Formação Profissional.
É urgente diminuir drasticamente o número de desempregados em Gondomar, não chega fazer proclamações

ou declarações bem intencionadas, é preciso que as autarquias cumpram as suas obrigações, exerçam as suas
competências e contribuam para que no seu território
haja mais emprego qualificado, menos desigualdades
e mais coesão social, menos desperdício de saberes e
competências, mais contratação coletiva, menos exploração, e mais consideração por quem trabalha Por tudo
isto, baixar o desemprego em Gondomar tem de ser um
desafio que tem de ser vencido e está nas mãos de todos
ganhar o futuro.
No próximo dia 1 de outubro está nas tuas mãos escolher os mesmos de sempre ou escolher homens e mulheres capazes de levar Gondomar em frente.
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Viva Saúde
Pedro Santos Ferreira
Interno de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Tristeza ou Depressão Pós-Parto?
Os dias após o parto são atribulados. Misturam-se sentimentos de alegria pelo nascer de um novo
membro da família, preocupação em cumprir as
recomendações para o melhor crescimento do
bebé e cansaço pelas noites de sono interrompidas
pelo choro e amamentação. Às mudanças do quotidiano somam-se as alterações hormonais pós-parto e é natural que a mãe se sinta com o humor
mais em baixo.
É importante saber distinguir se esta tristeza é normal e temporária, ou se há algo mais grave como
uma depressão pós-parto. Esta última afeta grave-

mente tanto a saúde da mãe como a do bebé.
O que é normal? Irritabilidade e choro fáceis, variação do humor, tristeza, ansiedade, fadiga ou
insónia podem acontecer na maioria das recém-mães. Normalmente ocorre nos primeiros três a
cinco dias após o parto, resolvendo-se espontaneamente nos primeiros 15 dias. Habitualmente não
necessita de medicação, mas pode ser necessário
apoio psicológico.
A Depressão Pós-Parto é uma situação mais grave
e prolongada no tempo que afeta um em cada 10
mães. Os sintomas são mais graves: falta de energia

ou motivação, sensação de desamparo, ausência de
prazer nas atividades de que antes gostava, tendência para se isolar, falta de concentração, perda de
apetite e de peso, desinteresse sexual, pensamentos
sobre a morte ou suicídio, ansiedade extrema ou
completo desinteresse em torno da saúde do bebé.
Estes sintomas podem surgir em qualquer altura
durante o primeiro ano após o parto, prolongando-se durante semanas ou meses.
Qualquer mãe pode sofrer de depressão pós-parto.
No entanto, há maior risco nas mães jovens, solteiras, com história passada de depressão, se a gravi-

dez não foi desejada ou se os filhos que nasceram
são gémeos.
Quando deve consultar o seu médico de família?
Quando os sentimentos de irritabilidade, choro
fácil, tristeza e ansiedade forem muito intensos e/
ou durarem mais do que duas semanas, se surgir
algum dos sintomas da Depressão Pós-Parto ou
se o estado de humor interfere com o dia-a-dia ou
com a capacidade de cuidar do bebé.
A Depressão Pós-Parto prejudica quer a mãe, quer
a criança e a sua família. Existem terapias seguras
que ajudam a lidar com esta doença.

É normal as crianças com hipermetropia apresentarem dor de olhos ou cabeça, lacrimejarem,
piscarem frequentemente, sentirem ardor e vermelhidão nos olhos, perderem a concentração e
consequentemente terem menor rendimento escolar. O esforço permanente de acomodação para
manterem uma visão nítida pode ser a causa destas manifestações, mais frequentes ao fim do dia.
A hipermetropia é corrigida através do uso de
óculos, temporários ou permanentes dependendo do valor da mesma. As lentes de contacto também podem ser uma alternativa.

A maioria das crianças não sabe referir quando
não vê bem. Acredita que a visão que tem seja
normal, porque nunca viu de outra forma. Por
isso, os pais devem estar atentos a qualquer alteração do olho, como o lacrimejo ou vermelhidão
ou outros sinais como o baixo rendimento escolar, desinteresse por leitura, dor de cabeça, mal
estar quando realizam atividades em que usam a
visão se perto.
Caso se deparem com algum destes sintomas
é recomendável a realização de uma consulta o
mais breve possível.

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Hipermetropia na infância
Os seus filhos ficam cansados quando estão a ler
ao perto e perdem muito facilmente a concentração?
Saiba o que pode provocar estes sintomas.
A visão constitui um aspeto fundamental no crescimento e no desenvolvimento da criança, sendo
responsável por grande parte da informação que
esta adquire. É, por isso, importante que qualquer
problema ou deficiência na visão seja detetado na
infância, antes da formação da visão estar completa, de forma a aumentar a probabilidade de
sucesso dos tratamentos necessários.

A hipermetropia é um dos problemas que mais afeta as crianças e muitas vezes não é descoberto atempadamente por não manifestar sintomas. Quando
não é corrigida pode levar ao desenvolvimento de
outros problemas como a ambliopia (olho preguiçoso) ou o estrabismo (desvio dos olhos).
Hipermetropia, ou dificuldade em ver ao perto,
é uma anomalia de refração ocular que faz com
que a imagem seja formada atrás da retina, dificultando a visão dos objetos a curta distância.
Quanto maior o grau de hipermetropia, maior a
dificuldade em ver nitidamente ao perto.

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

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

Portugal entre os primeiros do Mundo em qualidade de assistência
em Saúde e Sistemas de Saúde
Estimado leitores, tem sido notícia nos últimos
tempos a divulgação que a Organização Mundial
de Saúde classifica Portugal como dos melhores
países do mundo em qualidade em Saúde. Nada
que a nós, profissionais de saúde, nos admire, pois
há muito que o sabemos, dado os termos de comparação com o que se passa em países onde frequentemente vamos para partilhar conhecimentos. Infelizmente para muita gente em Portugal
o que vem de fora é que é bom... Bem, um velho
vício português, tão bem descrito e retratado pelo
nosso grande escritor Eça de Queirós. Como já
sabem, vou inúmeras vezes efetuar cirurgias, dar
palestras e ensinar em muitos cursos no estrangeiro e bem vejo o que se passa em muitos países.
Efetivamente, o que se vê é uma organização de
serviços e possibilidades de ter tecnologia mais
facilmente do que nós dispomos, logo serão fato-

res económicos que podem fazer a diferença, aliás,
como muitas coisas no nosso Portugal. Tenho operado em vários locais fora de Portugal, em especial
em Espanha, e realmente a qualidade dos nossos
hospitais e salas de operações em nada ficam atrás
de outras. É verdade que em alguns hospitais públicos e privados em Portugal carecem de obras
de remodelação e de investimento em tecnologia,
pois os profissionais têm formação para utilizar
essa mesma tecnologia. Felizmente no Porto e
concelhos vizinhos, existem excelentes hospitais,
modernos e muito bem equipados. A medicina
envolve crescentes gastos económicos que devem
ser encarados como investimentos, pois fica muito mais barato trabalhar na qualidade de saúde
das pessoas do que pagar baixas médicas e reformas antecipadas. Por exemplo, as seguradoras
de acidentes, conhecem bem essa realidade, pois

referem que o que gastam em despesas médicas é
muito menos do que pagam em indeminizações e
baixas médicas.
Temos de dar valor ao que temos e saber utilizar da
melhor forma. Não compreendo que, por exemplo,
uma instituição bancária portuguesa, das mais importantes estimulem funcionários e clientes a serem
tratados num hospital em Espanha ou outra instituição ofereça um seguro médico que possibilita
uma segunda opinião num pais estrangeiro... Nada
disto faz sentido, pois são outros interesses que os
movem. No entanto, muitos dos mesmos, fazem
seguros de saúde pouco eficazes e que na hora de
serem úteis colocam infindáveis complicações.
Curiosamente, também temos entre nós um tipo
de sistema de saúde muito eficaz, atual e funcional. É a chamada ADSE. Reservada aos utentes ao
serviço do Estado, acaba por funcionar como um

seguro de saúde alternativo. Este tipo de assistência, a ADSE, como complementar ao SNS (Serviço
Nacional de Saúde), acaba por ser eficaz e justo,
podendo os seus utentes optar onde se querem
tratar, com os mesmos direitos de um doente privado ou com seguro de saúde numa instituição de
saúde privado. Se quiserem também podem optar
por um hospital público e aí se forem isentos de taxas moderadoras, nada pagam. Considerando que
esta funcionalidade da ADSE torna-se até mais barata e lucrativa, deveria ser alargado a todos que
o desejassem ter. Lembro que no ano passado a
ADSE, entregou ao Estado cerca de cinco milhões
de euros, valor esse do excedente que ficou em caixa.
Dá para pensar...
Algo que terá de ser alterado.
Até breve...
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JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Agosto de dois
mil e dezassete, exarada de folhas 45 e seguintes, do livro de notas nº 103, deste Cartório,
SILVIA RAQUEL DA SILVA TEIXEIRA SOARES, NIF: 203 684 257 e marido MANUEL MARTINS SOARES, NIF: 197 811 574, SOB O REGIME DA COMUNHÃO DE ADQURIDOS, natural ela da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto e ele de Rio Tinto, concelho de Gondomar, residentes
na Travessa da Felgueira, 58 em Baguim do Monte e titulares do cartão de cidadão nº 11618145
1zz4 válido até 13/08/2019 e do BI n.º 9561165 emitido em 08/07/2008 pelo SIC do Porto.
Declarou, a outorgante Sílvia Raquel que é dona e legítima possuidora do seguinte prédio:
Um prédio urbano constituído por uma casa de rés do chão destinada a habitação com
a área de seiscentos e cinquenta e um metros quadrados, correspondendo vinte e quatro metros
quadrados e área coberta e a restante a área descoberta, situado na Rua da Coelheira, 540, no
lugar de Fânzeres, da união de freguesias de Fânzeres e São pedro da Cova concelho de Gondomar
concelho, prédio omisso na Conservatória do Registo Predial de Gondomar e inscrito na matriz
respectiva sob o artigo 5296, que provem do anterior artigo 2413 da extinta freguesia de Fânzeres,
com o valor patrimonial e atribuído de 13220,00€ (Treze mil duzentos e vinte euros)
Que, a primeira outorgante adquiriu, o prédio ainda como rústico e omisso na respectiva
matriz, em dia que não consegue precisar, mas no mês de Abril do ano de mil novecentos e noventa
e sete, por doação verbal feita por conta da respectiva quota disponível efectuada pelos seus avós
Leopoldina Martins da Silva e João Moreira, já falecidos, residentes que foram em Fânzeres, sem
que no entanto, disponha de título formal que lhe permita o respetivo registo, pois nunca foi a
doação formalizada por escritura publica.   
Que desde então entrou na posse do dito terreno em nome próprio, na qual veio a
construir o prédio urbano atrás descrito, há mais de vinte anos, passando a usufruir o dito prédio
como verdadeira proprietária, retirando dele todas as utilidades, primeiro como prédio rústico e
após a referida construção como prédio urbano, utilizando-o, efetuando obras de conservação e
melhoramentos, pagando as   taxas e contribuições devidas, atuando sobre o dito bem sempre
como quem exerce um direito próprio, á vista de todos, sem interrupção, sem nunca ter suscitado duvidas ou oposição de qualquer pessoa, elementos que conferem á posse assim exercida as
características de publica pacifica e de boa-fé, o que lhes permite invocar o direito de propriedade
por usucapião.
Que a totalidade das construções erigidas, designadamente da habitação acima referido,
foram realizadas durante a posse e a expensas da usucapiente.
Que em virtude da inexistência de qualquer título, não tem a outorgante a possibilidade
de comprovar pelos meios normais a aquisição dos ditos prédios, por forma a regista-lo a seu favor, nem a possibilidade de o obter pelo que, para o efeito, justificam o seu direito pela presente
escritura.
O primeiro outorgante marido confirma as declarações do seu cônjuge para todos os
efeitos legais.
O presente extracto vai conforme o original, destina-se a publicação e está nos termos
dos números um e dois do artigo cem, do Código do Notariado.
Rio Tinto, 22 de Agosto de dois mil e dezassete ___________
O Notário,
José Guilherme Martins Rodrigues de Oliveira
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
MÚSICA

22h, 25 de agosto
– Concerto Raquel
Tavares, em Jancido, Foz do Sousa
21h30, 26 de agosto – Final
21.º Festival de Músico Moderna, no Largo do Souto

ARROZ DE TAMBORIL
Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

EXPOSIÇÕES

INGREDIENTES

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

1 tamboril fresco
1 cebola grande
2 dentes de alho
3 tomates
Arroz agulha
1 folha de louro
1 cálice de vinho branco
Coentros
Azeite
1 caldo de marisco
Ameijoa branca

Até 3 de setembro – “De Ana
a Zé – Mostra de Arte Popular
Portuguesa”, na Casa do Vinhal
Até 4 de setembro – “19th
Portocartoon World Festival –
Tema Livre”, na Casa Branca de
Gramido

22h, 28 de agosto – Concerto
Tiago Bettencourt, em Jancido,
Foz do Sousa

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

Foto DR

21h30, 26 de agosto – Concerto Trio Pagú, na Casa Branca
de Gramido

que esteja às seis horas em ponto no Parque

Android Oreo:
novidades do novo SO
da Google

Mayer.

VIVA TEC | Pedro Ferreira

— Um empresário pouco pontual telefona a Vasco Santana E pede-lhe

— Às seis em ponto? — diz Vasco Santana —
Está bem. E a que horas é que você lá está?

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Esforce-se por basear a sua relação em atitudes de
diálogo e compreensão.
Saúde: O desequilíbrio em que se encontra pode estar associado ao cansaço e à falta de exercício.
Dinheiro: Desenvolva alguns dos seus projetos, pois esta
é a melhor altura para os colocar em prática.

As mais recentes novidades tecnológicas vêm da Google, que anunciou esta segunda-feira o novo sistema
operativo para os smartphones Android. “Oreo”, assim
vai chamar-se o SO.
Sem grandes mudanças visuais, o sistema operativo
promete iniciar mais rapidamente que a versão anterior; minimizar as apps que correm em segundo plano
para economizar bateria e redirecionar mais poder de
processamento para apps em utilização; os logins passarão a ser autocompletados em todas as aplicações;
passa também a ser possível minimizar uma app para
um dos cantos do display e utilizar outra ferramenta
por trás; a segurança também foi reforçada com o
Google Play Protect, que fará uma verificação diária
das aplicações instaladas; há mais bateria, mas ainda não existe uma estimativa de quanto tempo mais
terão os dispositivos; os emojis foram redesenhados
pela Google e há 60 novos ícones para experimentar;
as atualizações dos smartphones serão mais rápidas;
Refira-se que nem todos os modelos são compatíveis
com o novo SO, mas alguns já o suportam.
Para os utilizadores do iPhone importa relembrar que
a Apple não tardará a responder a este SO da Google.
A nova versão do iOS será lançada em setembro.

Preparação:
Cozer a cabeça do tamboril e o fígado ( muito
importante, porque o fígado dá muito gosto
ao arroz e também serve para ver se o tamboril é fresco, se não tiver rejeite)com água
e sal. Depois de cozido, limpar de espinhas
e peles e reservar. Reservar também a água
da cozedura.
Entretanto, partir o resto do tamboril em
cubos e temperar com um pouco de sal.
Fazer um refogado com a cebola, os alhos,
a folha de louro, o azeite. Quando a cebola
estiver translucida acrescentar os tomates
partidos aos bocados, coentros picados, o vinho branco e uma pitada de pimenta, tapar
e deixar apurar mexendo de vez em quando.
Quando o refogado estiver apurado, retirar a
folha de louro.
Juntar ao preparado anterior a água da cozedura do tamboril na quantidade que ache
necessária para cozer a quantidade de arroz
pretendida, para que fique com caldo. Se sobrar alguma água não a deite fora pois pode
vir a ser necessário acrescentar calda ao arroz. Retifique  o sal. Acrescente o arroz e o
tamboril, e deixe cozer. É nesta altura, que se
acrescenta os bocadinhos de tamboril que se
aproveitou da cabeça, e o fígado esfarelado e
as ameijoas. Por fim apague o lume, não deixe o arroz cozer muito, e acrescente um molho de coentros picados. Tape o tacho e deixe
apurar mais 2 ou 3 minutos antes de servir.

SOLUÇÕES:
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