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posse no Multiusos de Gondomar

Marco Martins:
"Faremos de Gondomar um concelho do século XXI"
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Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

mento municipal seja dirigido
para atrair investimento produtivo
como nos foi prometido.
Mas esta oportunidade não pode
deixar de ser perseguida também
pelas oposições. E Gondomar tem
uma longa tradição de falta de diversidade na oposição e de transferências de passe de vereadores
e outros políticos – do PS para o
PSD, do PSD para independentes,
do PSD para o PS – tendo estes se
deixado "vender" pelas ofertas do
poder, esperamos que desta vez a
oposição saiba estar no seu lugar
e que possamos ter cinco pessoas
(duas do movimento de Valentim,
duas da CDU e uma da coligação
PPD-PSD/CDS-PP) a escrutinar
o trabalho que vai ser desenvolvido pelo executivo Municipal e a
exigir o profissionalismo, a competência e a diligência que Gondomar precisa. ■
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Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org
Foto DR
Foto DR

Caros leitores,
Parece que está tudo na mesma em
Gondomar mas não está. O Partido Socialista e o presidente Marco
Martins têm agora uma oportunidade de ouro e única para alterar
Gondomar e fazer com que o concelho, as suas cidades e as suas aldeias passem a ser reconhecidos e
procurados pelos investidores, pelos turistas, pelos comerciantes ou
simplesmente por quem procura
um restaurante, um hotel ou uma
simples loja de recordações.
Esta oportunidade existe porque
agora Gondomar deixa de estar sobre o estatuto de falência financeira, permitindo que os detentores
do poder politico façam aquilo que
queiram fazer, o que não acontecia
até agora e limitava fortemente a
capacidade de decisão e de ação;
como ouvimos repetidas vezes.
Esperamos que agora o investi-

As tomadas de posse dos órgãos
autárquicos de Gondomar ficaram marcadas pela homenagem
aos bombeiros que lutaram contra as chamas durante este ano.
Salienta-se por isso o gesto nobre
de autarcas, movimento associativo e cidadãos que respeitaram
todos os minutos de silêncio evocados nas tomadas de posse.

Ao terceiro mês de competição
na época 2017/2018, as equipas
de Gondomar [Gondomar SC,
UD Sousense, SC Rio Tinto e
AD São Pedro da Cova] não têm
obtido os resultados que ambicionavam. Esperemos que o futuro sorria às quatro equipas e
traga melhores resultados.

Passadas as Autárquicas é hora de voltar à terra
BISTURI
Fechado o “dossier” das eleições autárquicas, com a tomada de posse dos respetivos
órgãos das freguesias e dos
municípios, é tempo de pensar o próximo futuro, ou seja,
o mandato de quatro anos dos
eleitos a quem foram confiadas
as responsabilidades das autarquias.
É sabido que os tempos eleitorais são, por natureza, pródigos
em promessas irrealistas, críticas aos adversários frequentemente injustas ou manipuladas, comportamentos muitas
vezes a rondar a irracionalidade política. Felizmente, a maturidade da nossa democracia
é já suficiente para que os cidadãos saibam separar o trigo
do joio, e descontar os exageros
que nestes períodos são cometidos, com maior ou menor ênfase, por todos os candidatos.
Os resultados destas autárquicas no concelho de Gondomar
não foram propriamente sur-

preendentes. Os candidatos do
Partido Socialista reforçaram,
como se esperava, as suas posições em todas as freguesias,
com algumas vitórias a ultrapassar as expetativas mesmo
dos mais otimistas.
Em bom rigor não se pode dizer que os resultados conseguidos pelos vencedores traduzam
mandatos avassaladores, no
que respeita a grandes realizações. Mas se levarmos em
conta o período dramático que
o país viveu no consolado da
troika, os autarcas que estiveram à frente das freguesias e do
município demonstraram bom
senso, sentido de responsabilidade, e capacidade de gestão
em tempo de vacas magras.
Os gondomarenses validaram
a maioria da gestão destes autarcas, e por isso, renovaram-lhes a confiança, ou acreditaram que os seus sucessores
serão igualmente merecedores
dos seus votos. Agora, é tempo

de regressar à terra, que é como
quem diz, está na hora de voltar ao trabalho.
O concelho de Gondomar está
muito longe de atingir um patamar de topo na maioria das
áreas que são da responsabilidade dos seus autarcas. Em
todas as áreas as carências e os
sinais de subdesenvolvimento
são ainda excessivamente notórios. Por isso se exige dos
responsáveis do poder local
que trabalhem intensamente
para dotar esta terra das condições exigíveis à vida moderna, e de um país do primeiro
mundo.
Espera-se dos nossos autarcas
que potenciem, de forma coerente e continuada os muitos
recursos que o município tem,
desde as riquezas naturais, passando pelos ambientais, mas,
acima de tudo, pelo valor das
suas gentes. É hora de voltar à
terra. É hora de voltar ao trabalho… ■
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Breves
"Patagónia - A Ponta do Mundo" estreia em Gondomar
Foto DR

A estreia oficial do documentário de timelapse "Patagónia - A Ponta do Mundo" e o
lançamento do respetivo livro de fotografia
, das memória da aventura de Paulo Ferreira por Argentina e Chile estão previstos
para o dia 3 de novembro, às 21h30, no
Auditório Municipal de Gondomar.

O Orfeão Claves de Sol & Fá de Fânzeres,
Associação Cultural, vai comemorar o seu
1.º aniversário no dia 29 de outubro, pelas
17h, no Salão Paroquial da Paróquia do Divino Salvador de Fânzeres.

CINDOR recebe 3.º Fórum
da Juventude

Rita Redshoes apresentou "Rita e a Floresta dos Legumes"
Foto DR

O Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal foi palco da
apresentação oficial do livro "Rita e
a Floresta dos Legumes", de Rita Redshoes, a 16 de outubro, Dia Mundial
da Alimentação.

Banda H1 atua no Auditório Municipal de Gondomar
Foto DR

A Banda H1 vai atuar no dia 28 de outubro, às 21h30, no Auditório Municipal de
Gondomar. As receitas do concerto reverterão a favor da Associação Dignidade e
Futuro de Gondomar. A entrada tem um
custo de cinco euros.

Orfeão de Gondomar deu Concerto de Outono
Foto DR

O Orfeão de Gondomar juntou mais uma iniciativa às comemorações do centenário da coletividade. Desta vez, o Orfeão atuou no Auditório Municipal de Gondomar numa iniciativa
intitulada "Concerto de Outono". Atuaram o
Coral Sénior, o Coro Infantil e o Coral Polifónica de Monforte de Lemos (Espanha).

No dia 23 de outubro, o CINDOR recebeu
o 3.º Fórum da Juventude, subordinado ao
tema "O Desporto: ferramenta contra a exclusão!". A iniciativa contou com a participação de seis oradores convidados.

Trail da Filigrana
já tem data marcada
A 3ª edição do Trail da Filigrana já tem
data. A prova regressa a Gondomar (São
Cosme) no dia 14 de janeiro de 2018. Recorde-se que o Trail da Filigrana conta com
percursos de 35 (trail longo), 15 (trail curto) e 10 quilómetros (caminhada).

Ala Nun'Álvares de Gondomar
organizou 19.º Torneio
Aberto

Nos dias 14 e 15 de outubro, a Ala
Nun'Álvares de Gondomar promoveu a
19ª edição do Torneio Aberto de Ténis de
Mesa, no Multiusos de Gondomar. A prova
contou com centenas de mesatenistas dos
iniciados até aos séniores.

Parque Aventura recebeu
cerca de 35 mil pessoas

Confraria do Caldo de Nabos realiza entronização
Foto DR

A chancelaria da Confraria do Caldo de Nabos de Gondomar convocou todos os interessados a assistir à cerimónia de entronização
dos seus membros que terá lugar na Igreja Matriz de Gondomar, às
11h do próximo dia 29 de outubro.

O Parque Aventura Lipor encerrou no dia 30
de setembro. No balanço de atividade, a Lipor indica que terá recebido 34991 visitantes
entre maio e setembro, para fruição livre pela
população. Segundo a instituição, "os números deste ano mostram a mesma tendência de
evolução que se tem mantido desde a abertura do Parque Aventura à população".

Inauguração da biblioteca
escolar de São Caetano 1

Geoclube esteve na Comissão Europeia
Foto DR

O Geoclube - Associação Juvenil, representado por Marta Reis, membro da direção, marcou presença no seminário "New Narrative for
Europe", organizado pela Comissão Europeia
entre 12 e 13 de outubro, em Leuven, Bélgica.
A aproximação dos jovens à agenda da União
Europeia foi o principal objetivo do evento.

Pavilhão Multiusos recebeu 15.º Portsugar
Foto DR

Durante dois dias, 23 e 24
de setembro, o Pavilhão
Multiusos de Gondomar
foi ponto de encontro internacional de colecionadores
de pacotes de açúcar, num
evento intitulado "Portsugar".

Orfeão de Fânzeres
comemora 1.º aniversário

A Escola Básica de S. Caetano 1 inaugurou,
no dia 23 de outubro, a sua biblioteca escolar. A inauguração do espaço foi abrilhantada por um pequeno espetáculo musical e
por leituras de poesia protagonizadas pelos
alunos da escola.

Gondomar combate pobreza
e exclusão social
A Câmara de Gondomar promoveu a iniciativa "Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social". Desta forma, de 17 a 25 de outubro, decorreram diversas iniciativas em
todo o território concelhio.

Junta de Rio Tinto
congratulou padre António
Vidinha

O executivo da Junta de Freguesia de Rio
Tinto aprovou um voto de congratulação e
reconhecimento ao padre António Vidinha.
O sacerdote esteve mais de quatro décadas à
frente dos destinos da Paróquia de Rio Tinto.

Caminhadas "À Descoberta
de Gondomar" encerram
em Valbom
É já no dia 12 de novembro, pelas 9h30, que
encerram as caminhadas "À Descoberta de
Gondomar", em Valbom. De acordo com
a informação divulgada pelo Município,
o ponto de encontro é na Casa Branca de
Gramido. O percurso tem oito quilómetros
e é gratuito.

Comédia em prol
dos Bombeiros Voluntários
de Valbom
No dia 27 de outubro, vai realizar-se um espetáculo solidário de comédia com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de
uma ambulância para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valbom, às 21h30, no Centro Social e Cultural
de Valbom.

Panda e Os Caricas
regressam ao Multiusos
de Gondomar

A trupe do Panda e Os Caricas vai regressar
ao Multiusos de Gondomar, no dia 10 de
dezembro, com sessão dupla (15h e 18h),
e traz consigo o espetáculo "O Musical ao
Vivo". Os bilhetes estão à venda e custam
entre 18 e 27,50 euros.

João Carlos Pacheco venceu
1ª Bienal Prémio Júlio Dinis
O júri da 1ª Bienal Prémio Júlio Dinis premiou a obra "Quadrâlinga", de João Carlos
Pacheco. O autor marcou presença na inauguração da exposição das 38 obras apresentadas a concurso, que ficará patente até ao
dia 27 de outubro, na Junta de Freguesia de
Fânzeres.

Município requalifica zona
histórica de Rio Tinto
A Câmara Municipal de Gondomar está a
promover obras de requalificação na Rua Dr.
Porfírio de Andrade e na Rua do Bazar, na
freguesia de Rio Tinto. Está a ser feita uma
pavimentação a tapete betuminoso, construção de passeios e drenagem de águas pluviais
na zona histórica da freguesia.

SC Dez de Junho atuou na
Casa Cultural de Broalhos
A Sociedade Columbófila Dez de Junho
atuou, no dia 22 de outubro, na Casa Cultural de Broalhos. O teatro de revista "Cá
vamos nós, cantando e rindo" teve o objetivo de angariar fundos que reverteram
integralmente a favor das obras da Igreja
Matriz de Medas.
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Festas do Concelho:
milhares de visitantes marcaram a Romaria
A Feira das Nozes terminou
a 7 de outubro, após mais de
mês e meio de festa em Gondomar. A edição deste ano ficou
marcada pela visita de milhares de visitantes, concertos,
exposições, conferências, entre
outras iniciativas.

> Marco Martins e Manuel Pinto inauguraram a Feira das Tasquinhas

> A pocissão foi o ponto alto das festividades

Foto PSF

Foto PSF

> As tasquinhas contaram com milhares de visitantes
Foto DR

Foto DR

As Festas do Concelho 2017 terminaram no início de outubro. Os últimos
dias da programação ficaram marcados pela realização da 18ª Feira das
Tasquinhas, novamente dividida por
dois fins de semana, no Mercado Municipal de São Cosme, tendo sido inaugurada por Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar, e
Manuel Pinto, presidente da Federação das Coletividades do Concelho de
Gondomar, no dia 29 de setembro.
Nessa noite realizou-se também o concerto da fadista Mariza, na Via Direcional. O momento musical contou
com a presença de milhares de pessoas
que se juntaram à voz de Mariza por
diversas vezes.
Destaque ainda para uma iniciativa
inédita, a exposição "As Venerandas
Senhoras de Gondomar", patente na
Biblioteca Municipal de Gondomar.
O grandiosa sessão de fogo-de-artifício teve lugar na noite de 30 de setembro para 1 de outubro.
O início deste mês ficaria ainda marcado pela grandiosa procissão de louvor e honra a Nossa Senhora do Rosário e aos padroeiros São Cosme e São
Damião.
A encerrar, os Capitão Fausto vieram
ao anfiteatro do Largo do Souto, a 6 de
outubro, dar um concerto com lotação
esgotada.

"Este ano voltamos a ter mais gente do
que no ano anterior"
Ao Vivacidade, Luís Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, mostrou-se satisfeito com a
adesão obtida nas Festas do Concelho.
Segundo o autarca, a romaria voltou a
ser um sucesso com "mais gente do que
no ano anterior". "Essa evolução sentiuse ao longo dos últimos quatro anos.
Temos sido capazes de atrair mais gente
fora do concelho", afirma.
Para Luís Filipe Araújo, "o programa
foi apelativo, bem como a animação e a
parte religiosa da romaria".
As Festas do Concelho são organizadas
pela Câmara Municipal de Gondomar e
pela Confraria de São Cosme, São Damião e Nossa Senhora do Rosário. ■

> Os Capitão Fausto no Largo do Souto

> Mariza atuou na Via Direcional
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Iberanime: convenção de manga
e anime regressou
ao Multiusos de Gondomar
nós nunca saímos de Gondomar. A única
coisa que fizemos foi renovar o evento
para os visitantes, mas o nosso regresso já
estava previsto. Trabalhar com o Município de Gondomar tem sido um privilégio",
aponta o mentor do Iberanime.
O evento dividiu-se em três áreas, como
vem sendo habitual: JPop, Cultura Japonesa e IA!Plus. JPOP para os verdadeiros fãs
das séries de anime, dos concursos de cos-

Foto PSF

O maior evento nacional dedicado à cultura pop japonesa
regressou, nos dias 21 e 22 de
outubro, ao Pavilhão Multiusos de Gondomar. A iniciativa
contou com a presença de milhares de visitantes.

Foto PSF

> O 4Gamers foi a principal novidade desta edição

> O Iberanime contou com milhares de visitantes

play e de manga. A Cultura Japonesa para
todos os que quiseram, durante umas horas, teletransportar-se para o Japão, com
os rituais mais tradicionais e característicos do mundo asiático. O IA!Plus ficou
marcado pelas componentes multimédia
e BD. Neste espaço foi possível assistir a
workshops de som e imagem e ver os heróis de BD de qualquer fã.
4Gamers: evento de gaming associou-se
ao Iberanime
O maior evento de videojogos do país asFoto PSF

> O cosplay é uma das principais atrações do evento

também os torneios de League of Legends
e Counter-Strike.
"Apostamos novamente no gaming com a
criação de uma tenda com cerca de 1200
metros quadrados. No total, entre Iberanime e 4Gamers reunimos mais de 80 expositores no Multiusos de Gondomar. No
próximo ano estamos de volta", conclui
André Manz. ■

Visitantes aprovam regresso a Gondomar
Vítor Vinagre, Porto, 16 anos
"Estive em todas as edições do Iberanime. Pessoalmente, prefiro o
Multiusos de Gondomar porque o
espaço é mais amplo e dá-nos mais
liberdade"

Carolina Veloso, Vila Real, 16 anos
"A comunidade motiva-nos muito. Tiramos fotos com o pessoal
do Iberanime, abraçamos imensa
gente, compramos muita comida e
gostamos muito de estar aqui"
Foto PSF

Dois anos depois, o Iberanime Porto voltou a Gondomar. O universo nipónico
esteve representado nas suas diversas variantes: manga, anime e cosplay em destaque.
Este ano, Yaya Han, Christine DallaireDupont ou Nunumi e Neeko foram alguns
dos principais nomes a pisar solo português, num evento que esgotou, à semelhança das edições anteriores.
De acordo com André Manz, responsável
da Manz Produções, o regresso a Gondomar "nunca esteve em causa". "Na verdade

sociou-se, este ano, ao Iberanime Porto. A
iniciativa contou com o maior torneio de
Nintendo em Portugal, workshops e muitas horas de jogos.
A passagem do evento por Gondomar ficou também marcada pelas presenças dos
youtubers Maluco Beleza (Rui Unas), Gato
Galático, VenomExtreme, Fever e Zordz.
Nesta edição do 4Gamers regressaram
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POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Jornalista e Professor Universitário

Incêndios: louvor e aplauso só
para as vítimas e os bombeiros

No dia 3 de outubro realizou-se a
cerimónia de início do 4.º ano letivo da Universidade Sénior de Rio
Tinto. Este ano a instituição contará com 450 alunos.

Ao Vivacidade, o autarca e mentor do projeto assegurou ainda que os membros da Comissão de Honra da
USRT "já estão escolhidos e serão brevemente apresentados".
"Procuramos escolher personalidades distintas da sociedade riotintense que possam contribuir com novas
ideias para este projeto", conclui Nuno Fonseca. ■

O novo ano letivo da Universidade Sénior de Rio
Tinto (USRT) teve início numa breve cerimónia
realizada no Centro Cultural de Rio Tinto, que
teve casa cheia entre alunos, professores e amigos
do projeto académico da Junta de Freguesia de Rio
Tinto.
Conceição Loureiro, diretora da USRT, começou
por agradecer o "empenho e participação de todos
aqueles que contribuem para que este projeto cresça
a cada ano". "Apenas temos quatro anos, mas fazemos passos seguros rumo a um futuro muito promissor", referiu a responsável.
Por sua vez, Nuno Fonseca, presidente do Conselho
Diretivo e presidente da Junta de Rio Tinto, mostrou-se satisfeito com o início de mais um ano letivo
e considerou a implementação do projeto "assegurada e bem solidificada".

Foto DR

Guilherme d'Oliveira Martins
nas Conferências
de Gondomar
O jurista e político Guilherme
d'Oliveira Martins será o próximo
convidado das Conferências de
Gondomar. A iniciativa está marcada para o dia 31 de outubro, às
21h30, no Auditório Municipal de
Gondomar.
A "Influência da Cultura Portuguesa no Mundo"
é o tema da próxima edição das Conferências de
Gondomar. Desta vez o convidado será Guilherme
d'Oliveira Martins, ex-ministro da Educação, da
Presidência e das Finanças do 14.º Governo Constitucional.
Guilherme d'Oliveira Martins é licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Económicas.
Foi militante fundador da Juventude Social Democrata, secretário-geral adjunto do Partido Popular
Democrático. Abandonou o PSD em 1979, tendo
iniciado posteriormente a sua aproximação ao Partido Socialista. Em 1980, toma assento como deputado na Assembleia da República, já eleito pelo PS.
Com a chegada de António Guterres ao governo,
em 1995, Oliveira Martins foi chamado a ocupar os

cargos de Secretário de Estado da Administração Educativa, de 1995 a 1999; Ministro da Educação, até 2000;
Ministro da Presidência, de 2000 a 2002; e de Ministro
das Finanças, entre 2001 e 2002.
Ocupou também o cargo de presidente do Tribunal
de Contas entre 2005 e 2015. A 5 de março de 1996 foi
agraciado com a Medalha de Grande-Oficial Ordem
do Infante D. Henrique. A 11 de novembro de 2015 recebeu, do Presidente da República, a condecoração, da
Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Em 5 de outubro
de 2016 foi agraciado pelo Presidente da República com
a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.
O debate será moderado pela jornalista Magda Rocha e
tem entrada livre. ■
Foto DR

1 – As tragédias dos incêndios que enlutaram o nosso país representam um terrível julgamento sobre os poderes públicos
nacionais. Mais de uma centena de mortos, dezenas de milhares
de animais carbonizados, centenas de casas ardidas, centenas de
empresas destruídas e centenas de milhar de hectares de florestas
reduzidas a cinzas são motivo para um grito de revolta de toda a
nação. Não é aceitável; não merece perdão nem qualquer tipo de
desculpas. Apenas merece a indignação de todos nós.
O Governo ficou atordoado e, numa primeira fase, rendeu-se à
inevitabilidade da tragédia, pela voz do primeiro-ministro que não
se escusou a anunciar que estas coisas voltarão a acontecer! O Presidente da República conteve-se num prudente silêncio, nas primeiras horas, e aguardou para ver no local o efeito deste inferno. E
quando falou, foi violento nas críticas aos responsáveis. Exigiu mudanças profundas na gestão e nos modelos de prevenção e combate
aos fogos, sem abdicar das consequências políticas efetivas.
2 – No sábado seguinte aos incêndios, 21 de outubro, o Conselho
de Ministros reuniu durante 12 horas para analisar a extensão da
tragédia, tomar medidas imediatas, e definir mudanças de rumo
a curto e médio prazo. Antes de mais, nova legislação vai permitir
indemnizações rápidas às vítimas, em processo extrajudicial. Na
estrutura da proteção civil nacional nada ficará como dantes. Foi
criada uma Secretaria de Estado específica, e a Força Aérea assumirá toda a gestão dos meios aéreos de combate a incêndios, entre
muitas outras decisões tomadas pelo Governo.
Os partidos da esquerda, comunistas e bloquistas, não tardaram a
dar o necessário apoio ao Governo de António Costa. E fizeram-no
tão pressurosamente quanto a líder do CDS fez saber que o seu partido iria apresentar no Parlamento uma moção de censura ao executivo. O PSD secundou os centristas, assegurando o seu voto favorável à referida censura parlamentar. Mas quem verdadeiramente
encostou o primeiro-ministro à parede foi o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa. A equipa do Ministério da Administração Interna
foi integralmente substituída, com a ministra à cabeça. Demissão
que só pecou por tardia, na opinião pública generalizada.
3 – Passadas as duas primeiras semanas sobre este filme de terror,
há finalmente condições para um balanço global. Toda a classe
política, desde a coligação que apoia o Governo às oposições,
merece nota negativa sobre a forma como tem lidado com tão
dramáticos acontecimentos. António Costa averba um rotundo
chumbo, não apenas pelas suas responsabilidades quer do passado longínquo quer do passado recente, mas também pela frieza
humana com que, ainda em cima do braseiro, avaliou a tragédia.
Enquanto isto, os partidos que apoiam o Governo colaram-se-lhe
à pele, de forma incompreensível, demonstrando que, na hora da
verdade, serão sempre a muralha de aço de António Costa. Mas as
oposições (PSD e CDS) também foram incapazes de um rasgo de
elevação, optando por cavalgar a onda de um oportunismo político igualmente incompreensível. De facto, só o Presidente da República esteve à altura do seu cargo. E no fim da linha, se alguém
merece aplauso e louvor, são as vítimas da tragédia, e a abnegação
dos bombeiros, verdadeiros soldados da paz, impotentes para travar a fúria do inferno. ■

Universidade Sénior
de Rio Tinto inicia 4.º ano
letivo com 450 alunos

PUB

PUB

12 VIVACIDADE OUTUBRO 2017

Sociedade

João Torres:
“É fora da zona de conforto
que nos descobrimos a nós próprios"
João Gameiro Torres, engenheiro biológico, resolveu abdicar da sua habitual rotina
para se aventurar pelo Chile,
transformando a Scrutinit
num projeto internacional.
O empreendedor revela-nos,
entre outras coisas, a importância de uma experiência
desta magnitude, com as consequentes saudades do seu
“Porto” de abrigo.
Texto: Tiago Santos Nogueira

O que te levou a seguir esta vertente empreendedora após teres concluído o mestrado em
Engenharia?
Foi uma conjugação de coisas que me levaram
a isso. Na altura em que acabei o curso estava
com um dilema: continuar a trabalhar no sítio
onde tirei a tese de mestrado (Nestlé) ou tentar
algo diferente. Foi exatamente nessa altura que os
meus “co-founders” me convidaram a fazer algo
arriscado, como lançar uma startup. Não pensei
duas vezes.
Queres falar-nos um pouco sobre o que é isso
da "Scrutinit"?
A Scrutinit, que em breve se vai passar a chamar
UXtopia, é a minha startup. Estamos a construir
uma plataforma que irá servir de ferramenta às
empresas para testarem a “user experience” de
qualquer presença online que tenham. Isto é de
enorme valor num mundo digital inundado de
variadíssimos websites e apps móveis. Ajudamos
as empresas a construir aplicações mais intuitivas,

o que invariavelmente as deixa mais competitivas
e lucrativas. Por outro lado, as pessoas que estejam na Scrutinit como testers ganham dinheiro
por partilhar opiniões, o que permite a qualquer
pessoa ter uma espécie de part-time em que recebe um dinheiro extra.
Vai passar a chamar-se UXtopia?
Sim, UXtopia tem dois sentidos. Pode facilmente
ser percebido como uma utopia. E também a topia (sítio) para UX testing. Vamos ter de mudar
de nome exatamente porque o pedido de marca
foi rejeitado.
Estás envolvido com quantas pessoas neste
projeto?
Somos quatro “co-founders”. Dois são engenheiros informáticos, um é designer e eu, sendo engenheiro biológico, estou responsável pela parte
financeira e de negócio, sendo a “face” da empresa por assim dizer.
Como conseguiram que a vossa startup fosse
impulsionada para o Chile?
Foi uma mistura de sorte e mérito. O sistema de
seleção no Start-Up Chile é bastante apertado,
pelo que tivemos a sorte de o painel de jurados
ter achado o nosso projeto de valor e com bastante potencial.
Como foste recebido em Santiago do Chile?
Espetacularmente bem! O programa está muito
bem construído, de forma a que todos os participantes se conheçam e se sintam integrados desde
o primeiro dia. Assim foi.
Qual a melhor parte deste desafio situado a milhares de quilómetros de casa?
A melhor parte para mim é a possibilidade de conhecer centenas de pessoas extremamente inteligentes de todo o mundo, existindo uma mistura
impressionante de culturas. Tive a sorte de já ter,
neste momento, diversas amizades fortes com
variadas pessoas.

> Depois de subir 3000 metros até ao topo do vulcão Villarrica

> João Torres no Parque Nacional Huerquehue

E a pior?
A pior parte de desafios a milhares de quilómetros de casa, especialmente para um português,
será sempre a distância. Que leva à saudade. Adoro a minha cidade, os meus amigos mais chegados e a minha família. A pior parte deste desafio é
sentir-me distante desses três pilares.
Viver na América do Sul assume-se como uma
realidade muito diferente comparando com
Portugal?
Santiago do Chile é, para muita gente, a Europa
da América do Sul. Essa afirmação tem sentido,
porque acaba por ser parecida com a realidade a
que estamos habituados no nosso país. Mesmo
assim, isto é a América Latina, pelo que em termos culturais existem diferenças importantes:
as vendas de rua que existem por toda a cidade
são exemplo disso mesmo. Para mim, talvez seja
mesmo o clima a diferença mais marcante. Podem estar 4ºC à noite e 27ºC durante o dia, uma
amplitude térmica a que não estava de todo
habituado. E a paisagem. Estar a caminhar pela
cidade e no horizonte ver os cumes nevados dos
Andes não tem preço.

Tem sido uma experiência enriquecedora e
que recomendas?
Sem dúvida alguma. Recomendaria a qualquer um. É fora da zona de conforto que nos
descobrimos a nós próprios, tenho aprendido imenso. Conseguir estar a trabalhar ao
lado de centenas de pessoas incríveis de todo
o mundo expandiu-me os horizontes e a minha maneira de pensar. É uma experiência
magnífica e que recomendaria a qualquer
pessoa.
Parte da tua formação académica foi em
Gondomar. Sentes que teve influência no
facto de seres hoje um empreendedor?
Com toda a certeza. Começa logo pelo facto
de um dos meus “co-founders” ter andado
comigo na mesma turma do secundário, no
Colégio Paulo VI. Além disso, são de Gondomar alguns dos meus amigos mais chegados,
as pessoas que mais moldaram o meu crescimento. O que hoje me permite estar a ter esta
experiência e, quiçá no futuro, chegar bem
mais alto e ter outras tantas experiências que
me permitam cumprir os meus sonhos. ■

> O empreendedor tem aprendido imenso com esta experiência
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Hernâni Torres:
"Procuro sempre explicar
o meu objetivo, a minha missão"
Hernâni Torres é desde o início de setembro o guarda-noturno de Rio Tinto, o primeiro
na história da freguesia, após
abertura de um concurso público para esta área geográfica.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Foi escolhido para ser o primeiro guardanoturno da cidade de Rio Tinto. O que o
levou a candidatar-se a este cargo?
Confesso que não tinha experiência nesta
área, mas há uns anos tive conhecimento de
um primeiro concurso para guarda-noturno.
Na altura tentei participar mas não consegui
e desta vez fui alertado por um amigo meu da
PSP de Rio Tinto, que me indicou que a Junta

de Freguesia iria abrir uma vaga para guardanoturno de Rio Tinto. Foi aí que decidi candidatar-me.
Como encarou a sua escolha para o cargo?
Soube do resultado em agosto e entrei ao serviço no dia 4 de setembro. Uns dias antes o presidente Nuno Fonseca ligou-me e veio apresentar-me ao intendente da esquadra de Rio Tinto.
Todos os dias tenho que me apresentar na esquadra antes de começar o serviço que dura,
por norma, da meia-noite até às 6h. Excecionalmente, pode existir outro horário, sempre
de seis horas, desde que a esquadra seja previamente avisada.
Que trajeto faz habitualmente?
Começo na Praça da Estação até à Junta de Rio
Tinto, passando pela Igreja, Estrada Nacional
15, Cidade Jovem e os dois campos do SC Rio
Tinto.
Este é um trabalho muito isolado, realizado

durante a noite. É difícil passar o tempo na
estrada?
Há pessoas que ainda não sabem que existe
um guarda-noturno, nem conhecem a nossa
função e por vezes desconfiam do nosso
trabalho. Por isso, procuro sempre explicar o meu objetivo, a minha missão.
A sua rota pode ser alterada?
A vigia é feita por zonas. Posso vigiar casas particulares,
lojas ou empresas, desde
que exista essa vontade
por parte do cliente. Há
clientes com alarme e
que mesmo assim aderem ao nosso serviço. Os
clientes que aderem têm
direito ao dístico que fornecemos.
Além disso, tenho que andar sempre devidamente fardado e com o

Sociedade

carro identificado.
Importa dizer que a Junta de Freguesia e a
Câmara de Gondomar não me pagam nada
por este serviço, eu é que sou responsável
por angariar clientes. Contudo, não é
obrigatório pagar pela minha passagem
em certas zonas, apesar de ser um contributo importante porque a patrulha
também tem os seus custos. Cada
um dá o que pode dar.
Acredita que um guarda-noturno fazia falta a Rio Tinto?
Sem dúvida. Estamos a acompanhar a média nacional, que
tem notado um crescimento dos guardas-noturnos em
Portugal. Hoje há colegas que
fazem o serviço de carro, outros
que fazem a pé e outros que andam acompanhados por cães
treinados. ■
PUB
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AMUT recebeu encerramento
das Jornadas Mutualistas Regionais 2017
A União das Mutualidades
Portuguesas promoveu a 29
de setembro a 2ª edição das
Jornadas Mutualistas Regionais 2017, nas instalações da
AMUT - Associação Mutualista.
Mais de 50 dirigentes, técnicos e colaboradores das Mutualidades de diversos
pontos do país marcaram presença no

encerramento das Jornadas Mutualistas
Regionais 2017, em Gondomar.
A AMUT - Associação Mutualista foi escolhida para acolher o encerramento da
iniciativa que pretende analisar e discutir
a atividade das Mutualidades, os protocolos em vigor da União das Mutualidades Portuguesas (UMP) e a legislação
laboral aplicável às Associações Mutualistas.
"Apesar das Jornadas terem sempre um
caráter mais técnico, consideramos que
é muito importante o envolvimento de
todas as Associações Mutualistas nestes

eventos, não apenas dos seus técnicos
e dirigentes mas também de todos os
funcionários, que devem adquirir conhecimentos e competências e participar ativamente nesta discussão", afirmou Luís Alberto Silva, presidente da
UMP.
Por sua vez, Ângela Pereira, presidente
da direção da AMUT, também destacou
a importância do evento para a associação dos trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar. "Quando soubemos
que teríamos tanta gente neste evento
ainda pensámos se conseguiríamos reFoto DR

ceber todas as pessoas nas nossas instalações, mas fizemos um esforço para que
as Jornadas fossem aqui, na AMUT, e no
final ficámos muito felizes por podermos
dar o nosso contributo para o fortalecimento do Movimento Mutualista”, sublinhou Ângela Pereira.
No final do evento a presidente da AMUT
também recebeu a Chama Mutualista,
um símbolo da coesão e vitalidade do
movimento mutualista português.
"Pessoalmente, considero que é um símbolo muito bonito e que, através da luz,
representa a vitalidade e união do Movimento. Só tenho pena que fique apenas
alguns dias aqui na AMUT”, disse Ângela
Pereira.
"Foi uma grande honra"
Ao Vivacidade, a presidente da AMUT
revelou a "grande honra" de ter recebido
o encerramento das Jornadas Mutualistas. "Atendendo a que somos uma das
mais jovens IPSS Mutualista de Portugal,
numa família que conta com organizações que nasceram há mais de 700 anos,
esta foi uma forma de darmos a conhecer
o trabalho que a AMUT tem vindo a desenvolver", conclui. ■

> Ângela Pereira recebeu a Chama Mutualista nas instalações da AMUT

Ornishow está de volta
ao Multiusos de Gondomar

Após duas edições o Ornishow está de volta ao Multiusos de Gondomar. A notícia
deixou Amílcar Dias, presidente do Clube
Ornitológico de Gondomar (COG), muito satisfeito, "sobretudo em ano de Cidade
Europeia do Desporto". Tanto que a coletividade até criou um lema para esta edição:
"Regresso ao palco dos sonhos".
"Criamos este lema porque esta era uma
grande ambição da organização. Foram dois
anos difíceis para nós, afastados do Multiusos de Gondomar, mas sempre com esta

ambição de regressar", afirma o responsável
pelo COG.
Nas últimas duas edições, o evento deslocou-se para o Pavilhão Municipal de Covelo
e passou a ter 3600 aves, quando em 2013
atingiu as 4600.
"O Ornishow esteve em crescimento durante sete anos consecutivos e nestes dois
anos que estivemos afastados do Multiusos
sentimos um grande impacto no número de
criadores e de aves em exposição. Este ano
julgo que vamos crescer novamente. Além
disso, já temos confirmação de presenças
internacionais e contamos, mais uma vez,
com a chancela da Confederação Ornitológica Mundial", assegura Amílcar Dias.
Desta forma, são esperadas cerca de 5000
aves no Multiusos de Gondomar, entre os
dias 10 e 12 de novembro. Até ao dia 3 de
novembro os interessados podem pré-inscrever-se no Ornishow.
Refira-se que o evento conta com o apoio da
Câmara Municipal de Gondomar. ■

Foto PSF

"Regresso ao palco dos sonhos". Foi desta forma que o
Clube Ornitológico batizou o
Ornishow 2017, que marcará
o regresso do evento ao Pavilhão Multiusos de Gondomar,
de 10 a 12 de novembro.

> Amílcar Dias, presidente do Clube Ornitológico de Gondomar
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Grupos Corais
Jornadas Sociais
de Rio Tinto prolongam-se de Gondomar juntam-se
no 15.º Corais D'Ouro
até novembro
A Comissão Social da Junta de
Freguesia de Rio Tinto está a
promover a 3ª edição das Jornadas Sociais de Rio Tinto, subordinadas ao tema "Bem-estar e Satisfação Profissional".
A 3ª edição das Jornadas Sociais de Rio Tinto encerram no próximo dia 6 de novembro,
no Infantário e Jardim de Infância "A Fisga".
A instituição irá receber uma visita dos técnicos sociais e será posteriormente apresentada a
pedagogia Montessori, por Joana Rebelo, guia
Montessori acreditada pela Associação Montessori Internacional e presidente da Escola
Montessori do Porto.

As jornadas tiveram início a 11 de outubro, no
Centro Social da Paróquia de Rio Tinto e contaram, desde então, com diversas iniciativas. Destacam-se as conferências "O Burnout e a Depressão", "Técnicas de Guia e outras estratégias
para lidar com a deficiência visual" e "Sexualidade e as Necessidades Educativas Especiais".
Foram oradores desta edição Alcino Branco,
médico especialista em medicina interna, Cristina Triães, educadora social e professora de
reiki, Susana Lage, designer de comunicação e
educadora social no Projeto Tum Tum Tum,
Pedro Miguel Ribeiro, professor de orientação
e mobilidade, e Nuno Baptista, vice-presidente
da Associação Projeto Be Equal.
As Jornadas Sociais de Rio Tinto são organizadas pela Junta de Freguesia de Rio Tinto, Centro Social de Soutelo, Centro de Reabilitação
da Areosa, Centro Social da Paróquia de Rio
Tinto e Infantário "A Fisga". ■

De 4 a 26 de novembro, os
grupos corais de Gondomar
vão unir-se na 15ª edição da
iniciativa Corais D'Ouro, organizada pelo Grupo Coral
Senhor dos Aflitos.
Durante o mês de novembro, o Auditório
Municipal de Gondomar vai receber cinco
espetáculos inseridos na programação do
15.º Corais D'Ouro, uma iniciativa do Grupo Coral Senhor dos Aflitos, que conta com
o apoio da Câmara Municipal de Gondomar.
O programa prevê a participação do Coral
Juvenil do Orfeão de Rio Tinto, Orfeão de
Gondomar, Cantabile - Grupo Coral e Re-

creativo de Melres e Orfeão de Rio Tinto
(4 de novembro); Grupo Coral Infantil e
Juvenil do Orfeão de Gondomar, Orfeão
de São Pedro da Cova, Orfeão Claves Sol
& Fá de Fânzeres, Marialis - Grupo Coral e
Coral Fides - Orfeão de Valbom (11 de novembro); Coro Infantil do Centro Social de
Soutelo, Grupo Coral Nossa Senhora dos
Mercês - Beloi, Madrigal - Grupo Coral de
Soutelo e Grupo Chama (18 de novembro);
Coro Infanto-Juvenil "Os Psalitinhos", Grupo Coral da Ala Nun'Álvares de Gondomar,
Coro Amizade do Grupo F.E. de São Pedro
da Cova e Grupo Psallite (25 de novembro);
Grupo Infanto-Juvenil Kyrios, Grupo Coral
de Baguim, Grupo Coral de Jovim e Grupo
Coral Kyrios (26 de novembro);
Refira-se que os espetáculos terão sempre
início às 21h30 com entrada livre. ■

Extremus
decorre
até 28 de outubro

Município revê
Regulamento Social
dos Bombeiros

Durante quatro dias, a Associação do Porto de Paralisia
Cerebral (APPC) realiza a 15ª
edição do Extremus - Festival
Internacional de Expressões
na Música, Dança e Teatro.

A Câmara Municipal de Gondomar vai rever o Regulamento Social dos Bombeiros, documento que passará a conceder
algumas regalias aos bombeiros voluntários do concelho de
Gondomar.

O 15.º Extremus vai contar com a participação de uma dezena de companhias de teatro
e projetos culturais de Portugal e Espanha.
Até 28 de outubro vão decorrer diversas
apresentações teatrais, musicais, performances, formações e projetos educativos
em vários palcos: Auditório Horácio Marçal
(Paranhos), Auditório Municipal de Gondomar, Escola EB 2,3 Júlio Dinis (Gondomar),
Escola Secundária do Cerco do Porto e na
Fundação Escultor José Rodrigues.

A Companhia "Era uma vez... Teatro" da
APPC será a anfitriã desta edição. Desde o
início do Extremus, a companhia de teatro
da APPC já foi responsável pela programação de 130 espetáculos e apresentou em palco 95 companhias profissionais e amadoras
de pessoas com deficiência.
Este ano, à semelhança das edições anteriores,
o Extremus alarga a sua abrangência a um público mais jovem. O Extreminhus dedica uma
progamação especial aos mais jovens, através
da realização de vários workshops, e leva a cultura até um novo público.
Refira-se que o Extremus - Festival Internacional de Expressões na Música, Dança e
Teatro tem como objetivo a promoção das
artes performativas junto de grupos amadores e profissionais de pessoas com deficiência, fomentando a criação artística através de
projetos a nível nacional e internacional. ■

Bombeiros Voluntários de Valbom assinalaram 90.º aniversário
A Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Valbom também assinalou a
passagem do 90.º aniversário da instituição.
No decorrer da cerimónia solene foi também
benzida a nova viatura desta corporação. ■
Foto DR

Foto Malagueta Registos

Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, anunciou uma revisão
ao Regulamento Social dos Bombeiros. A
proposta irá avançar em 2018 e trará consigo
novas regalias para os bombeiros voluntários
do concelho de Gondomar.
O autarca assumiu o compromisso durante a
cerimónia solene que assinalou o 95.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Areosa-Rio Tinto (BVART), perante uma plateia
composta por autoridades civis, associativas

e autárquicas.
A par deste compromisso, Marco Martins referiu também que prevê levar à primeira reunião
do novo executivo da Câmara de Gondomar
uma proposta de um subsídio extraordinário
à Associação Humanitária dos BVART, "como
sempre sucede quando as circunstâncias o justificam", informa o Município.
A cerimónia ficou ainda marcada pela tradicional atribuição de várias medalhas e galardões, por assiduidade, antiguidade e mérito,
com destaque para o Crachá de Ouro entregue ao comandante José Costa e Silva, que foi
distinguido pela Liga dos Bombeiros Portugueses.
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Fundação Júlio Resende
evoca centenário do pintor

Sob o lema "Celebrar e repensar Júlio
Resende (1917-2011) no centenário do
seu nascimento", a Fundação Júlio Resende tem patente uma exposição antológica, a linha do tempo e a obra pública do pintor natural do Porto, no Lugar
do Desenho, em Valbom.
De acordo com a organização, "estão
trabalhos situados entre os anos 40, momento em que Júlio deixou a Escola de
Belas Artes do Porto, e o início da década de 80", percorrendo um itinerário em
que são "evidentes os diversos elementos
plásticos, estéticos e culturais que definem uma produção diversa e coerente".
"As obras selecionadas para a exposição
correspondem a trabalhos emblemáticos do percurso de Júlio Resende e, simultaneamente, peças maiores da arte
portuguesa, cedidos por colecionadores
particulares e instituições nacionais",
acrescenta a nota.
Por sua vez, na Sala do Acervo da fundação, será revista a sua "longa obra, as
grandes problemáticas da arte moderna e contemporânea - a autonomia da

Foto PSF

O Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende inaugurou,
no dia 23 de outubro, dia em
que o pintor completaria 100
anos, exposições evocativas do
seu centenário (1917-2011),
que estarão patentes em Gondomar e em Matosinhos.

> Vítor Neves Costa preside o Conselho de Administração do Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende

obra e a vocação social, o exercício académico e a expressão, a construção e a
desconstrução do mundo, a densidade
plástica e a fluidez da matéria".
De Júlio Resende conhecem-se "50 encomendas de arte pública, produzidas
entre 1952 e 2004, distribuídas por 31
trabalhos em cerâmica, seis a fresco,
seis em vitral e sete noutras técnicas",
refere o comunicado da exposição.
Refira-se que a obra de Resende poderá
também ser revisitada na Galeria Municipal de Matosinhos até 27 de janeiro.
"Queremos potenciar a nossa relação com Gondomar: o Município e os
gondomarenses"
Ao Vivacidade, Vítor Neves Costa, presidente do Conselho de Administração
do Lugar do Desenho - Fundação Júlio

Resende, salienta o reforço da relação
institucional entre a fundação e a Câmara Municipal de Gondomar.
Segundo o responsável, "neste momento existe uma grande sintonia entre a
nossa instituição e a Câmara de Gondomar". "A presença de um elemento do
executivo, o vice-presidente, faz toda a
diferença nesta relação. Pessoalmente,
não concebia que isso não acontecesse,
porque a envolvência das autoridades
locais é de extrema importância para
nós e queremos ser uma mais-valia para
este concelho", salienta o fundador da
instituição.
No que diz respeito às comemorações,
a aposta reside na "divulgação da produção artística do mestre Resende, que
está a ser divulgada através de várias
exposições", afirma Vítor Neves Costa.

Mas será que Portugal esqueceu Resende? "Essa é uma excelente questão", responde, sem esquecer que é necessário
"colocar Resende no lugar em que ele
merece estar".
Confrontado com estas declarações,
Luís Filipe Araújo, vice-presidente da
Câmara de Gondomar, concorda que é
necessário "reforçar a ligação que existe à instituição". "Este é um ano muito
importante para Resende e para Gondomar", conclui.
Júlio Resende concluiu em 1945 a sua
formação em pintura, na Escola de Belas
Artes do Porto, onde seria docente entre 1958 e 1987, tendo realizado inúmeras exposições no país e no estrangeiro,
iniciadas em 1934, com a participação
em exposições coletivas, passando em
1943 a ter um trajeto individual. ■
Foto PSF

Foto PSF

> O Lugar do Desenho está situado em Gramido, Valbom

> A casa de Júlio Resende está ao lado da Fundação
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800 Gondomar:
"Vamos iniciar uma tour europeia,
mas para nós era importante tocar em Gondomar"
Foto DR

Rui Bandeira, baterista, e Alô
Farooq, baixista, são dois dos
três membros dos 800 Gondomar, projeto musical de Rio
Tinto que tem dado cartas no
panorama nacional do garage rock. O primeiro disco de
estúdio, intitulado "Linhas de
Baixo", já está à venda e traz
consigo a primeira tour europeia da banda.
Texto: Pedro Santos Ferreira

A nossa última conversa foi em 2015.
Na altura, os 800 Gondomar tinham
quatro músicos e acabavam de lançar
o primeiro EP. Comecemos por aí,
o que levou à saída do Diogo Nascimento [guitarra solo]?
Rui Bandeira (RB) - O Diogo era catequista, sempre deu grande importância à família e tinha outras ocupações e acabou por não ter tempo para
a banda. Em vez de o substituirmos
resolvemos modificar as poucas músicas que tínhamos na altura para o
formato de trio. O nosso reportório
ainda era curto, por isso foi um processo pacífico.
Na altura já tinham vendido todos
os exemplares do vosso primeiro EP.
Entretanto surgiu o segundo disco,
intitulado "Circunvalação"...
RB - Exatamente. Foi esse segundo EP
que nos levou a palcos fora do Porto.
Alô Farooq (AF) - Desde que editamos esse trabalho demos mais de
60 concertos. Até ao segundo EP não
tocávamos tanto ao vivo. Essa foi a
nossa rampa para os palcos e levou-nos a pensar que este projeto poderia
tornar-se uma coisa séria.
Foram esses concertos que definiram
que os 800 Gondomar tinham vindo
para ficar?
AF - Não quer dizer que não sentíssemos isso antes do "Circunvalação",
mas passamos a ter a legitimidade para
sair da garagem, além do apoio incondicional da nossa família e amigos.

> Rui Bandeira, Frederico Ferreira e Alô Farooq formam os 800 Gondomar

Hoje, dois anos depois da vossa primeira entrevista ao nosso jornal, o
que vos motiva a continuar?
RB - Continuamos com a mentalidade de falarmos sobre nós, das nossas
histórias.
AF - Gostamos de ser simples e verdadeiros à mesma, sem lirismos excessivos nas letras da música. Fazemos
as nossas vidas em Gondomar e no
Porto, por isso falamos disso também,
mas o disco não é exclusivamente sobre isso. Falamos de nós mas não queremos que seja só sobre nós.
Este é o vosso primeiro trabalho de
estúdio. Porquê o nome "Linhas de
Baixo"?
AF - A escolha do título foi complicada. Não tínhamos nenhuma ideia inicial e acabou por surgir em conversas
entre a banda. Soa bem, fica no ouvido e reflete o imaginário melancólico,
triste e deprimente que existe ao longo
do disco.
RB - São histórias de quem bateu no
fundo. Podemos estar a falar de uma
depressão ou de dificuldades financeiras. São histórias de quem se sente em
baixo.

Quantos exemplares foram editados?
AF - Editamos 120 cassetes e 250
cd's. Apostamos na cassete pelo revivalismo que estamos a viver e porque
pode tornar-se uma peça de colecionador. Além disso, quem compra a
cassete tem um código para descarregar as versões digitais das músicas.
Também podem ouvir as nossas músicas nas principais plataformas de
streaming.
O "Linhas de Baixo" está a ser promovido com o videoclipe do tema
"Sou Cidadão". Que feedback estão
a ter?
AF - Está a superar as nossas expectativas. O último vídeo que tínhamos
era da música "O Cabeçudo" e queríamos que este "Sou Cidadão" continuasse essa história. Foi feito por nós
porque sentimo-nos capazes de fazer a
nossa própria divulgação.
Alguma vez se sentiram condicionados pelo nome 800 Gondomar?
RB - Pelo contrário, temos sido muito bem recebidos em todos os palcos.
Levamos no nome a nossa identidade
e todos acabam por conhecer Gondomar, sobretudo no Norte do país.

Curiosamente ainda não tocamos em
Gondomar, mas esperamos que isso
aconteça.
Vamos iniciar uma tour europeia,
mas para nós era importante tocar em
Gondomar.
O que esperam da vossa primeira
tour europeia?
AF - Queremos fazer chegar a nossa
música ao maior número de pessoas.
Estamos a tornar-nos mais profissionais e queremos ser ainda melhores.
Ao tocarmos todos os dias ao vivo
durante um mês só pode ser positivo
para nós.
RB - Vai acontecer-nos um pouco de
tudo. Vamos fazer um roteiro entre
Portugal e Suécia, passando por Espanha, sul de França, Itália, Suíça, Alemanha, Dinamarca e Suécia. Tudo isto
em mês e meio. São mais de 30 concertos. Vamos andar na estrada com os
The Sunflowers.
Ainda é cedo para falar num sucessor do "Linhas de Baixo"?
AF - Sabemos que queremos começar
a compor temas novos quando regressarmos da tour europeia, mas ainda é
cedo para falar. ■
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Biblioteca Municipal de Gondomar
passa a designar-se "Camilo de Oliveira"

Figura ímpar no concelho de Gondomar,
Camilo Martins de Oliveira, padre, professor, jornalista e erudito, passará a estar
associado à designação da Biblioteca Municipal de Gondomar.
A proposta foi aprovada por unanimidade
na última reunião do mandato anterior. De
acordo com o documento que foi a votação, Camilo de Oliveira "concluiu o curso
teológico no Seminário dos Carvalhos e
exerceu o sacerdócio até ao momento em
que verificou que o mesmo era incompatível com a sua veia ativista, neste caso contra
a monarquia". Escreveu para jornais como
a "Aurora de Gondomar", "A Nossa Terra",
"A Verdade", "O Norte", "O Tripeiro" e a
"República Portuguesa", entre outras publi-

cações onde expressava e defendia os seus
ideais republicanos.
Foi também autor de uma obra pedagógica
de referência, "Noções de Gramática", com
cinco edições entre 1928 e 1935, investigou
e compilou em quatro volumes a "Monografia do Concelho de Gondomar".
Recorde-se que o nome de Camilo de Oliveira surgiu, pela primeira vez, associado à
Biblioteca Municipal em 1977, através de
uma deliberação da Câmara Municipal de
Gondomar, então presidida por José Luís
Araújo, em reunião extraordinária de 29 e
novembro, que determinava a "criação da
Biblioteca Municipal Camilo Martins de
Oliveira", instalada em Rio Tinto e que viria, mais tarde, a ser desativada.
"Era justo fazer-lhe este reconhecimento"
Para Luís Filipe Araújo, vice-presidente do
Município de Gondomar, a medida vem "repor a justiça" face a Camilo de Oliveira, "figura de referência deste concelho, que fez um
esforço enorme na nossa monografia". "Era
justo fazer-lhe este reconhecimento, mesmo
sendo um ato simbólico, achamos que estamos a repor alguma justiça, porque é uma
personalidade que não tem obtido o reconhecimento que merece", afirma o autarca.
Por sua vez, Mário Oliveira, 68 anos, sobri-

nho-neto de Camilo de Oliveira, mostra-se satisfeito com a medida da Câmara de
Gondomar.
"Esta decisão vem corrigir um erro do
passado e traz justiça à importância desta
personalidade gondomarense. Para a fa-

mília era importante que as letras da nova
designação sejam colocadas no exterior da
Biblioteca Municipal. Estávamos triste com
todo este processo e finalmente agradecemos a decisão tomada pelo anterior executivo municipal", refere o familiar do autor. ■
Foto DR

Na última reunião do mandato 2013-2017, o executivo
municipal aprovou por unanimidade atribuir à Biblioteca Municipal de Gondomar a
designação Biblioteca Municipal de Gondomar "Camilo de
Oliveira".

Cultura

> Mário Oliveira é sobrinho-neto de Camilo de Oliveira

Festival de Teatro de Rio Tinto "Voo p'ra América" encerra
Festival de Teatro de Fânzeres
inicia a 4 de novembro
Durante o mês de novembro, a
sala de espetáculos do Grupo
Dramático e Beneficente de Rio
Tinto volta a acolher o Festival
de Teatro da cidade. O espetáculo inaugural ficará a cargo do
grupo de teatro residente.

Programação 18.º Festival de Teatro de Rio Tinto
4 de novembro
Dramático "de Rio Tinto" em revista, pelo
Grupo de Teatro do Grupo Dramático e Beneficente de Rio Tinto
11 de novembro
O Pecado de Sofia, pela Escola Dramática e
Musical Valboense
18 de novembro
O Quadro, pelo Grupo de Teatro "Teia" (Tondela)
25 de novembro
Palco de Babel, pelo Grupo Dramático e Recreativo de Retorta (Valongo)

O espetáculo "Voo p'ra América", protagonizado pelo
Grupo Paroquial de Teatro de
São Pedro da Cova e Orfeão
de São Pedro da Cova, vai encerrar, no dia 28 de outubro, o
Festival de Teatro de Fânzeres.
Está prestes a terminar o Festival de Teatro de Fânzeres. A iniciativa da União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
teve início a 7 de outubro, com a peça "Filho da Treta", interpretada por José Pedro
Gomes e António Machado, e encerra no

próximo dia 28 de outubro com a revista
"Voo p'ra América".
O espetáculo resulta de uma colaboração
entre o Grupo Paroquial de Teatro de São
Pedro da Cova e Orfeão de São Pedro da
Cova. A sessão tem um custo de 2,5 euros.
Pelo palco já passaram também o Grupo
Teatro Moura Encantada com o espetáculo
"Eu, Ela e o Outro" e o grupo de Teatro "O
Republicano" com a revista à portuguesa
"Oh Zé, isto é que vai uma crise!".
Todos os espetáculos inseridos na programação
tiveram lugar no Salão Paroquial de Fânzeres.
Recorde-se que o Festival de Teatro de Fânzeres conta com os apoios da Paróquia do
Divino Salvador de Fânzeres e Centro Republicano e Democrático de Fânzeres. ■
Foto DR

A revista à portuguesa Dramático "de Rio Tinto", do Grupo de Teatro do Grupo Dramático
e Beneficente de Rio Tinto (GDBRT), vai abrir
a 18ª edição do Festival de Teatro de Rio Tinto.
No total, quatro espetáculos preenchem a
programação do evento que contará com as
presenças da Escola Dramática e Musical Valboense, do Grupo de Teatro "Teia" e do Grupo
Dramático e Recreativo de Retorta.
"Este ano cabe-nos a nós inaugurar o festival de
teatro. Temos uma revista 100% original que
fala essencialmente da nossa freguesia, por isso
é sempre bom apresentá-la aos riotintenses",
afirma João Sousa, encenador e ator do Grupo
de Teatro do GDBRT.
De acordo com o responsável pela departamento de teatro, o envolvimento da Junta de Fre-

guesia na iniciativa "fez toda a diferença" e tem
garantido "casa cheia em todos os espetáculos".
A opinião é partilhada por Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto, que considera a
aposta ganha, ressalvando que "existe a ambição
de melhorar o projeto e torná-lo mais dinâmico,
talvez já no próximo ano". "Mudamos a nossa
postura relativamente a este evento e tornámo-nos um organizador mais ativo. Além disso,
todos os espetáculos têm tido lotação esgotada",
conclui o autarca.
Os espetáculos inseridos no 18.º Festival de Rio
Tinto têm início às 21h30 e a entrada é livre. ■
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Marco Martins tomou posse e anunciou

O novo executivo municipal e a Assembleia Municipal de Gondomar tomaram posse a 23 de outubro, na Sala D'Ouro do Pavilhã
para as juntas de freguesia em 10% já no próximo ano.
Texto: Pedro Santos Ferreira

O socialista Marco Martins renovou por mais quatro anos (20172021) o compromisso assumido com os gondomarenses desde
2013: presidir a Câmara Municipal
de Gondomar.
Nesta tarefa, o autarca será ladeado por 10 vereadores: Luís Filipe
Araújo (PS), Valentim Loureiro (Independente), Daniel Vieira
(CDU), Aurora Vieira (PS), Carlos
Brás (PS), Rafael Amorim (PSD/
CDS-PP), Leonel Viana (Independente), José Fernando Moreira
(PS), José António Pinto (CDU) e
Sandra Almeida (PS).
A cerimónia solene teve lugar perante uma Sala D'Ouro lotada e
contou com a presença de autarcas
dos concelhos vizinhos (Valongo,
Matosinhos, Paredes e Porto), dos
deputados da Assembleia da República, Ricardo Bexiga e Isabel
Santos, bem como do movimento
institucional e associativo do concelho de Gondomar.
"Começo por agradecer a todos os
gondomarenses a confiança que

em mim depositaram, pela segunda vez consecutiva, para dirigir a
Câmara Municipal de Gondomar.
Sou por isso, novamente legitimado pelo voto, presidente de todos
os gondomarenses", começou por
afirmar Marco Martins.
Voltado para o futuro, o autarca
mostrou-se disponível para concluir projetos adiados para Gondomar. "Agora que já conseguimos
sair do vermelho, vamos concretizar um conjunto de projetos na
área do ambiente, turismo e dos
desenvolvimentos económicos que
estavam a ser preparados e que encontraram agora as condições financeiras para poderem avançar",
declarou.
"Será possível investirmos mais e
renovar recursos humanos. Apresentaremos na última semana de
novembro o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2018,
que englobarão já as linhas mestras para os projetos a médio e
longo prazo, que já assumimos na
campanha", acrescentou.
Sem esquecer a "afirmação do con-

celho ao nível metropolitano e nacional", Marco Martins assumiu o
objetivo: fazer de Gondomar "um
concelho do século XXI".
Na hora da consagração da vitória, Marco Martins não esqueceu
os adversários políticos (Valentim
Loureiro, Daniel Vieira, Rafael
Amorim e Rui Nóvoa) que, segundo o socialista, enriqueceram
"o debate democrático em prol do
desenvolvimento de Gondomar".

Foto PSF

Assembleia Municipal continua a
ser liderada por Aníbal Lira
A par dos 11 vereadores empossados, os 33 membros da Assembleia
Municipal de Gondomar também
tomaram posse. A Mesa da Assembleia volta a ser presidida por Aníbal Lira.

Francisco Laranjeira: "Baguim
do Monte terá mais oportunidades"
Francisco Laranjeira, presidente
da Junta de Freguesia de Baguim
do Monte, escolheu o Centro Social e Paroquial da freguesia baguinense para assumir funções na

autarquia.
No dia 16 de outubro, o socialista
prometeu aos baguinenses "mais
oportunidades". "Trabalharemos
em conjunto [com a Câmara de
Gondomar] para cumprirmos o
nosso projeto eleitoral. A vitória
por maioria absoluta não aumenta
as responsabilidades, mas sim as
expectativas. Este será um mandato de consciência, lealdade e
transparência pelos interesses comuns a Baguim", garantiu Francisco Laranjeira.
Recorde-se que o autarca sucede
a Nuno Coelho na presidência da
Junta de Baguim.

Pedro Miguel Vieira: "Iremos empenhar-nos para estarmos mais próximos das populações"
A Escola Secundária de São Pedro da
Cova acolheu, no dia 18 de outubro, a
tomada de posse de Pedro Miguel Vieira
como presidente da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova.
"Durante os próximos quatro anos, iremos empenhar-nos para estarmos mais
próximos das populações. Queremos
praticar uma gestão democrática junto das instituições, coletividades e fregueses, envolvendo todos no interesse
comum das nossas freguesias. Continuaremos a defender mais e melhores
serviços públicos, a valorizar os trabalhadores desta autarquia, a apoiar o associativismo, a desenvolver um projeto
cultural e a dar especial atenção à remoção dos resíduos perigosos", vincou
Pedro Vieira, que sucede no cargo a
Daniel Vieira.
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reforço de verbas para as freguesias

ão Multiusos de Gondomar. Aos gondomarenses, Marco Martins prometeu "um concelho do século XXI" e um aumento de verbas

José Paiva: "Quero que este território seja isso mesmo, uma união"
José Paiva passou a presidir a União
das Freguesias de Melres e Medas
no dia 19 de outubro, no Auditório da Banda Musical de Melres. O
socialista pediu "união" em todo o
território, "mantendo a sua identidade própria".
"O meu objetivo será potenciar o
melhor de cada freguesia [Melres e
Medas], tornando o território mais
dinâmico. Temos uma área geográfica muito grande e densidade
populacional baixa, o que nos traz
dificuldades acrescidas. Contudo,
as nossas gentes têm raízes profundas nesta terra e muito dificilmente
saem daqui", apontou José Paiva.
O novo presidente da União das
Freguesias de Melres e Medas é o
sucessor de José Andrade.

Nuno Fonseca: "Os riotintenses
esperam o que não lhes deram nas
últimas décadas"
Comprometido com os riotintenses, Nuno Fonseca renovou o seu
mandato na presidência da Junta
de Freguesia de Rio Tinto. O autarca tomou posse a 20 de outubro, no

auditório da Escola Secundária de
Rio Tinto.
"Tivemos [PS] a maior votação de
sempre a nível nacional. Isto permite-nos sentir orgulho, mas acarreta também uma grande responsabilidade. Os riotintenses esperam o
que não lhes deram nas últimas décadas. Por isso, peço ao presidente [Marco Martins] que continue
a apostar em nós, porque quanto
mais forte for Rio Tinto, mais forte
será Gondomar", finalizou.

Isidro Sousa: "O mandato anterior teve obras que eram necessárias há mais de 40 anos"
Isidro Sousa voltou a tomar posse
como presidente da União das Freguesias da Foz do Sousa e Covelo, no dia
21 de outubro, no salão multiusos da
Junta de Freguesia da Foz do Sousa.
Em discurso, o autarca lembrou o
mandato anterior para assinalar as
"obras que eram necessárias há mais
de 40 anos" e que só foram concluídas com a gestão socialista de Marco
Martins. No entanto, Isidro Sousa
não deixou de assinalar "o que ainda
falta fazer" em Foz do Sousa e Covelo. "Queremos desenvolver este território, honrando os nossos compromissos eleitorais para que possamos
prestar maior qualidade de vida aos
nossos habitantes", concluiu.

Pelouros da Câmara
de Gondomar já estão
distribuídos
Marco Martins
• Obras municipais
• Proteção civil e segurança
• Coesão social
• Planeamento estratégico
• Mobilidade
Luís Filipe Araújo
• Cultura
• Modernização administrativa,
atendimento e inovação
• Urbanismo

Rui Vicente: "Projeto em curso irá
dar frutos no próximo mandato"
Certo da continuidade do projeto assumido em 2013, Rui Vicente
mostrou-se confiante com o voto
de confiança dos eleitores da Lomba, que renovaram o mandato do
autarca até 2021.
"Hoje há um projeto em curso que
irá dar frutos no próximo mandato. Tenho a certeza que os próximos
anos serão enriquecedores para a
freguesia, porque já existe muito
trabalho feito", referiu Rui Vicente,
no dia 21 de outubro, no salão nobre da Junta de Freguesia da Lomba.

Aurora Vieira
• Educação, formação e emprego
• Recursos humanos
• Cidadania e participação
Carlos Brás
António Braz: "Trazer o Metro do
Dragão até São Cosme"
A tomada de posse do executivo da
União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim realizou-se no dia 24 de outubro, tendo a
autarquia passado para a gestão do
Partido Socialista, liderada por António Braz.
"É com sentimento de dever e de serviço que tomo hoje posse. Tudo farei
para ser digno deste compromisso.
Em conjunto com Marco Martins,
tudo farei para cumprir vários, mas
em especial um dos projetos com que
nos comprometemos no que toca à
mobilidade: trazer o Metro do Dragão até São Cosme", disse o autarca.
Recorde-se que António Braz é o sucessor do social-democrata, José António Macedo. ■

• Desenvolvimento económico
• Financeiro, património e aquisições
• TIC
José Fernando Moreira
• Ambiente e espaços verdes
• Mercados e feiras
• Proteção animal
• Florestas e recursos naturais
Sandra Almeida
• Desporto e juventude
• Jurídico
• Protocolo
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Governo iniciou
levantamento de prejuízos
em Gondomar

Plano Diretor Municipal:
período de discussão
pública decorre até novembro

Pedro Marques, ministro do
Planeamento e das Infraestruturas, e autarcas dos municípios de Valongo e de Vila
Nova de Gaia e da CCDR-N,
entre outras entidades, fizeram, no dia 18 de outubro, um
primeiro balanço dos prejuízos causados pelos incêndios.

Está a decorrer o período de
discussão pública de alteração ao Plano Diretor Municipal de Gondomar (PDM).
Até ao dia 21 de novembro, os
gondomarenses têm a oportunidade de formular sugestões
sobre a proposta de alteração
do PDM.

O Governo iniciou o levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios em Gondomar. Para o efeito, a visita do ministro
Pedro Marques à autarquia gondomarense
juntou também autarcas de Valongo e Vila
Nova de Gaia, a Comissão de Coordenação
do Desenvolvimento Regional, entre outras
entidades.
Após a reunião, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu que entre

"duas a três semanas" o levantamento deverá
ficar concluído. O representante do Governo garantiu ainda que as visitas às regiões
afetadas servem também para pensar "em
começar a reerguer e recuperar" as comunidades mais atingidas pelas chamas em "dias
muito duros e difíceis", disse, em alusão aos
vários concelhos da região Norte e Centro
do país.
Por sua vez, Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, garantiu
que os incêndios que deflagraram em duas
freguesias do concelho tiveram mão criminosa.
"Não tenho problemas em assumir que o que
aconteceu na Lomba teve origem em mão
criminosa pela forma como o incêndio deflagrou e pelos vários pontos de ignição em
simultâneo que teve, por isso, digo que teve
mão humana", referiu o edil gondomarense.
Recorde-se que na Lomba e em Medas arderam cerca de 500 hectares, entre floresta e
explorações agrícolas. ■

Teve início no dia 10 de outubro o período de discussão pública da proposta de
alteração ao PDM de Gondomar. Desta
forma, até 21 de novembro será possível
formular por escrito, reclamações, observações e sugestões sobre a proposta de alteração do PDM, dirigidas ao presidente
da Câmara Municipal, utilizando para o

efeito um impresso próprio que pode ser
obtido nos serviços da autarquia gondomarense ou na página de internet da Câmara de Gondomar.
As reclamações, observações e sugestões
poderão também ser enviadas por carta
registada com aviso de receção, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal para
a morada do Município ou entregues diretamente no Balcão Único de Atendimento.
Os documentos que integram a proposta
de alteração do PDM de Gondomar, nomeadamente o regulamento do plano e o
parecer da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte, encontram-se disponíveis para consulta dos
interessados no Gabinete de Planeamento e SIG, todos os dias das 9h às 12h e
das 14h às 17h, bem como na página de
internet da Câmara Municipal de Gondomar. ■
PUB
PUB
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António Braz:
"Espero que os cidadãos fiquem
convencidos que valeu a pena apostar em nós"
O socialista António Braz foi
o escolhido para governar a
União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom
e Jovim, nas últimas eleições
autárquicas. Na primeira entrevista após a eleição e tomada de posse, o autarca assume
querer honrar o "voto de confiança" e espera fazer melhor
que a gestão social-democrata.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Obteve 32,73% dos votos dos habitantes
de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim. Este resultado correspondeu à expectativa da sua candidatura?
A nossa expectativa foi sempre de alcançar
a vitória. Tínhamos condições para isso,
até pelo resultado obtido em 2013. Ficamos também com a sensação que o anterior presidente não tinha aumentado a sua
notoriedade - pelo menos em Valbom e Jovim - e os números provaram isso mesmo.
Sabíamos que tínhamos que
fazer melhor em Gondomar (São Cosme)
e aguentar o resultado obtido em
2013, em Valbom
e Jovim. Felizmente, subi-

mos em todos as variantes.
Conseguimos isso através de uma lista com
mais qualidade, com uma campanha mais
ativa e com personalidades de todos os
quadrantes políticos.
Sente que foi favorecido pela candidatura
independente do Movimento Valentim
Loureiro?
Penso que os números demonstram que
mesmo sem essa candidatura conseguiríamos vencer.
Acredita que o trabalho desenvolvido na
oposição ao longo do último mandato
também teve impacto nestas eleições autárquicas?

Certamente que sim. Fomos protagonistas de algumas das decisões mais influentes nesta União das Freguesias. Logo na
primeira Assembleia de Freguesia em que
participamos, fizemos seis propostas que
foram concretizadas durante o mandato.
Refiro-me, por exemplo, à instalação de um
ATM em Jovim, a instalação de um posto
CTT em Jovim, a criação de um Orçamento Participativo, entre outras medidas.
Tivemos a bancada mais ativa nas Assembleias de Freguesia.
Sente que esta é uma vitória maioritariamente sua ou há um descontentamento
com a ação governativa do anterior presidente, José António Macedo?
Em primeiro lugar, quero prestar homenagem ao Dr. José António Macedo, que
é uma pessoa com uma postura de serviço
público e que sempre ajudou as pessoas.
Deu 15 anos da sua vida a esta comunidade
e fez coisas boas.
Contudo, julgo que fomos arrojados nas
nossas propostas e talvez a equipa liderada
pelo José António Macedo estivesse "gasta",
apesar das remodelações efetuadas.
Tomou posse esta terça-feira, com um
executivo inteiramente socialista, bem
como a Assembleia de Freguesia, liderada por Carla Ferreira. Quais serão
as primeiras medidas do seu
mandato?
Primeiro, terei que analisar a situação financeira
da autarquia, porque
não tenho conhecimento desses dados. Não
estou a pensar pedir
uma auditoria às contas,
porque acredito nas pessoas.
A minha gestão será
transparente e divulgada. Publicarei todas as
grandes decisões, além
das atas das Assembleias,
em tempo útil. Não abdico
disto.
Além disso, vamos dar
especial atenção ao Ambiente, nomeadamente, à
limpeza do rio Torto. Na
Mobilidade, comprometi-me a fazer 10 quiló-

metros de passeio por ano, em todo o território, e alargar a rede Andante até Jovim.
Temos seis partidos representados na Assembleia de Freguesia. Tive oportunidade
de conversar com todos e disse-lhes claramente que os meus aliados preferenciais
serão sempre os partidos à esquerda do PS
[CDU e BE]. Negociaremos com eles, preferencialmente, os orçamentos e as grandes
medidas da União das Freguesias.
O executivo anterior tinha também uma
visão política assente em diversas medidas e apoios sociais. Esse rumo será para
manter?
No aspeto social, vamos manter o que temos
e, se possível, melhorar. Queremos continuar a manter o apoio diário ao nível da
Cantina Social e da Casa Abrigo. Também
queremos assegurar protocolos com as IPSS
do concelho, sobretudo as religiosas, que
têm uma importância vital para nós.
No que diz respeito à Universidade Sénior, irá manter a mesma dinâmica ou
renovar?
Sabemos que temos hoje um "concorrente", a Universidade Sénior de Rio Tinto. Por
isso, vamos apoiar o projeto, dialogando
mais com alunos e professores. Temos neste
momento 350 alunos e 50 professores. Farei
uma reunião com eles e vou garantir a continuidade deste projeto.
Espero ainda poder levar algumas disciplinas a Valbom e, eventualmente, a Jovim.
O facto de ser militante do Partido Socialista e de ter um Município governado
pelo PS, será facilitador da sua gestão?
Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de diálogo, mas também de firmeza nas
minhas convicções.
Em 2021, o que espera dizer sobre o seu
mandato?
Espero cumprir grande parte daquilo a que
me comprometo. Este mundo anda muito
depressa e tudo pode mudar, mas quero ter
uma União das Freguesias com mais qualidade e melhores acessos.
Não digo que vamos ter o metro no centro
do concelho daqui a quatro anos, mas espero que seja uma realidade. Espero também
que os cidadãos fiquem convencidos que
valeu a pena apostar em nós. ■
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Sou fiadora de um Crédito
Habitação. Como o devedor
principal incumpriu, fui
contactada pelo banco,
como responsável desse
crédito. Fiz uma análise ao
contrato e verifiquei que
renunciei ao benefício da
excussão prévia.
Do que se trata?
O fiador é aquele que assegura com o seu património
pessoal o pagamento da dívida do devedor principal,
sob a forma de fiança, sendo uma garantia para a entidade bancária, no caso de incumprimento no pagamento das prestações do empréstimo.
Aquilo que se verifica é que na maioria dos casos, os
fiadores dos contratos de Crédito Habitação renunciam ao benefício de excussão prévia, sem saber do que
é que esta figura jurídica se trata.
Se no caso concreto houve renúncia ao benefício da
excussão prévia, o credor pode executar o património
do fiador sem necessidade de executar primeiro todos
os bens do património do devedor principal, ou seja, o
fiador responde de imediato face à falta de pagamento
do devedor. Caso o fiador não tivesse renunciado ao
benefício de excussão prévia, o credor só podia executar o seu património depois de estarem previamente
excutidos todos os bens do património do devedor
principal.
Para pedidos de apoio ou de informação pode recorrer
ao Gabinete de Proteção Financeira da DECO (deco.
norte@deco.pt e www.gasdeco.net) ou ao Gabinete de
Apoio ao Consumidor da Câmara Municipal de Gondomar. A DECO tem um protocolo de colaboração
com o Município e presta apoio presencial gratuito no
concelho: Email: gac@cm-gondomar.pt; T. 224 660
536. ■

PS venceu Câmara de
com 37.147 votos dos
No dia 1 de outubro os eleitores
gondomarenses elegeram o Partido Socialista para a presidência da
Câmara Municipal de Gondomar,
que continuará a ser liderada por
Marco Martins nos próximos quatro anos.
Os gondomarenses pronunciaram-se nas
urnas sobre o destino dos seus órgãos autárquicos para o mandato 2017-2021. Para
a Câmara Municipal de Gondomar, a escolha recaiu sobre o Partido Socialista, que
venceu a disputa eleitoral com um total de
37.147 votos (45,52%), correspondentes a
seis mandatos.
Por sua vez, as restantes candidaturas
atingiram os 19,90% (Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro), 15,38%
(CDU), 11,03% (Coligação PSD/CDS-PP

"Gondomar no Coração") e 3,56% (BE),
respetivamente.
O executivo municipal fica completo com
a eleição de dois vereadores da candidatura Valentim Loureiro - Coração de Ouro,
dois vereadores da CDU e um da coligação
PSD/CDS-PP.
Em discurso, Marco Martins, o vencedor
da noite eleitoral, destacou a vitória por
maioria absoluta e a conquista da União
das Freguesias de Gondomar (São Cosme),
Valbom e Jovim. "A verdade é que houve
uma grande ida às urnas. Os gondomarenses quiseram dar uma resposta e essa resposta disse que é preciso continuar com o
projeto iniciado em 2013. Também é bom
que se diga que saiu daqui uma lição para
o país, que prova que na política não há
dinossauros", ressalvou o recém-eleito edil
gondomarense.
Em comunicado, Valentim Loureiro desejou
"o melhor trabalho possível" à futura gestão
da Câmara "para bem dos gondomarenses".

Fonte: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt
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Gondomar
gondomarenses
Daniel Vieira, candidato da CDU à
presidência do Município de Gondomar, destacou "o melhor resultado da CDU" no Norte do país.
"Vamos fazer o nosso trabalho, procurando não trair nenhum voto",
assegurou o comunista.
Numa curta publicação nas redes
sociais, Rafael Amorim, candidato
da coligação PSD/CDS-PP à Câmara de Gondomar, assinalou a escolha dos gondomarenses e agradeceu
a todos "que estiveram connosco e

que depositaram confiança no nosso projeto".
Refira-se ainda que a abstenção ficou nos 43,85%. Os votos em branco totalizaram 2,26% e os nulos
atingiram os 2,35%.
Nos restantes órgãos autárquicos
predominou o domínio socialista,
tendo a União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova permanecido na gestão da Coligação
Democrática Unitária [ver gráficos]. ■

Fonte: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt
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Trail das Nozes: 4ª edição terá 1300 atletas

"Esta será a primeira edição na Taça de
Portugal Lacatoni, por isso a exigência
será maior e fomos obrigados a reforçar a
presença de voluntários ao longo do percurso, bem como a qualidade dos trilhos
percorridos", começa por dizer Luís Pereira, mentor do Trail das Nozes.
A 4ª edição da prova realizada em Gondomar está marcada para a manhã de 29
de outubro e a partida será dada junto ao
Multiusos de Gondomar.
Ao Vivacidade, o responsável pela prova
dá conta do encerramento antecipado das
inscrições "três semanas antes da prova".
O número - cerca de 1300 atletas - corresponde ao limite estabelecido pela organi-

Foto Arquivo Vivacidade

Estão encerradas as inscrições
para a 4ª edição do Trail das
Nozes, iniciativa organizada
pela Associação Desportiva
Ultra Trail Radical. A prova
estará pela primeira vez inserida na Taça de Portugal de
Trail Lacatoni.

zação para dar continuidade "à qualidade
da prova". "Não abdicamos disso", afirma
Luís Pereira.
À semelhança da edição anterior, os incêndios que deflagraram em Gondomar
tiveram novamente impacto nos trilhos
do Trail das Nozes e obrigaram a organização a limpar os percursos. No entanto,

refere Luís Pereira, "há grande ansiedade
para que seja dada a partida".
O Trail das Nozes é composto por um
trail longo de 25 quilómetros, um trail
curto de 12 quilómetros e uma caminhada de 12 quilómetros, estando prevista a
entrega de prémios para todos os escalões
masculinos e femininos nas categorias

competitivas.
A entrega de dorsais vai decorrer no dia
anterior à prova, no Multiusos de Gondomar.
O 4.º Trail das Nozes conta com o apoio
da Câmara Municipal de Gondomar e
está inserido na programação oficial da
Cidade Europeia do Desporto 2017. ■
PUB
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WWW.EVS.PT

Estrela e Vigorosa sport
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Para mais informações:
Rua Estrela e Vigorosa Sport, 604, 4200-286, Porto (Junto ao nó das Antas)
Latitud: 41. 167382 Longitud: -8.589101 Telefone: 22 502 02 70
Telemóvel: 962 041 597 Fax: 22 508 83 58 E-mail: evs@evs.pt
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São Pedro da Cova
volta a perder pela margem mínima
O Tirsense deslocou-se ao Estádio do Laranjal para defrontar o São Pedro da Cova
e conseguiu a vitória por 1-0.
Com nove jogos realizados na
presente época, o São Pedro
soma agora seis derrotas. Todas pela margem mínima.

tados. Num jogo muito físico, com pouca magia, o único golo da partida surgiu à passagem do minuto 25. Ricardo
Fernandes colocou a equipa forasteira
em vantagem no marcador, num remate de trivela fora da área, com a bola
a entrar bem junto ao poste da baliza
do São Pedro. A reação ao golo sofrido por parte dos locais foi positiva. Já
perto do intervalo, num livre lateral do
lado esquerdo do ataque, muito perigo

Francisco Pereira, um dos pontas-de-lança lançados por António Luís, entrega-se ao jogo de corpo e alma e tem
bastante qualidade a jogar de costas
para a baliza. Pese embora o facto de
ter sido o autor da maior perdida do
encontro. Chico, tal como é conhecido,
na última jogada do primeiro tempo
podia e devia ter feito (muito) melhor.
Sozinho, já dentro da pequena área,
não conseguiu encostar para o golo que
Foto TSN

> O estádio do Laranjal recebeu a sétima jornada da Divisão de Elite

na área do Tirsense. Com os adeptos da
casa a queixarem-se de uma grande penalidade por mão na bola.

A experiência
de Zé Manel
No setor mais recuado da equipa
visitante, atua José Manuel Lopes
Ribeiro. Zé Manel no mundo do
futebol. Com 41 anos e a contar,
não perdeu um único duelo dividido. Um defesa-central duro e
muito forte no posicionamento,
esteve também perto de fazer o
segundo golo da partida. Se não
fosse a enorme defesa do guarda-redes Ricardo Martins.

daria o empate. Após o descanso, a segunda parte iniciou tal como encerrou
a primeira. Com o São Pedro por cima
do jogo. A equipa parecia mais intensa
e esclarecida. Contudo, não conseguiu
balançar as redes adversárias numa sequência de três oportunidades de golo.
Não seria justo terminar sem um destaque ao lateral-direito do São Pedro da
Cova. Francisco Mourão de seu nome.
Que fez um belíssimo jogo. É usual
que António Luís utilize o 1x4x1x3x2,
mas talvez para tentar surpreender,
começou o jogo de domingo com três
pontas-de-lança. Fixando ainda mais
a defesa adversária, com os laterais
do Tirsense mais juntos aos centrais
e, por isso, tentando aproveitar a largura e a profundidade nos corredores laterais. Mourão percorreu toda a
faixa direita com grande velocidade e
intensidade, conseguindo uma dezena

À conversa
com António Luís:
“Julgo que o empate se ajustava
mais tendo em conta aquilo que
aconteceu no jogo. Foi um encontro muito mal jogado. Muito no
contacto físico. Não foi, de facto,
um grande espetáculo de futebol.
Temos que render muito mais.
Durante a presente época, já tivemos 4 derrotas nos descontos.
A nossa juventude paga-se muito
caro. Ainda assim, a experiência
conquista-se desta forma. A nossa
média de idades está nos 22”.
“Com os três pontas de início,
ganhamos na profundidade, mas
perdemos no jogo interior. Tentamos começar de uma forma diferente do que é habitual, com o
objetivo de marcar um golo cedo.
Pedíamos somente a um ponta
para baixar, condicionando o médio-defensivo deles. Devo também dizer-te que andamos cinco
semanas a treinar no pelado durante a pré-época. E isso roubou
velocidade e intensidade à nossa
preparação”.
Foto DR

Muito perto dos resíduos tóxicos, mora
o Estádio do Laranjal. Os opostos de
São Pedro da Cova situados, assim,
lado a lado. A alegria de um povo ao
fim de semana e uma tristeza que se
vem arrastando ao longo dos últimos
anos. Embora os mais recentes resultados não contribuam para a felicidade dos sampedrenses, quando a bola
começa a rolar, a esperança da vitória
e do bom futebol volta sempre a renovar-se.
Quanto à partida do último domingo,
uma má entrada no jogo por parte da
equipa da casa, com pouco critério na
construção, frente a uma equipa experiente e com um bloco médio-baixo,
está na origem de mais um desaire. O
Tirsense aproveitou, com inteligência,
a juventude da formação sampedrense
e talvez até algum nervosismo devido
àqueles que têm sido os últimos resul-

de cruzamentos interessantes. E porque
a equipa sampedrense não foge à regra
do futebol moderno, depende muito da
profundidade dos seus laterais, sendo
que não foi por aqui, seguramente, que
a crise de resultados se adensou. ■
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Gondomar candidata-se
a Melhor Cidade Europeia
do Desporto de 2017

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Porque (con)vencer
não é para todos
Foto DR

gondomarenses "são capazes de receber e organizar
desde o pequeno evento regional ao internacional".
"Gondomar abraçou este projeto de alma e coração,
teve como princípios orientadores a sua identidade,
com um grande objetivo, promover a atividade física,
saúde e bem-estar, sempre norteado pela inclusão e
competição leal, a promoção do desporto para todos,
fazendo com que, no final de 2017, Gondomar tenha
mais praticantes ativos em todas as modalidades",
pode ler-se no dossier de candidatura de Gondomar.

Com a convicção que "todos os objetivos foram
amplamente alcançados", a Câmara de Gondomar
apresentou uma candidatura à ACES Europe para
ver atribuído o reconhecimento de Melhor Cidade
Europeia do Desporto de 2017.
Segundo Sandra Almeida, vereadora do Desporto da
autarquia gondomarense, ficou demonstrado que os

Gala do Desporto já tem data
A próxima edição da Gala do Desporto está marcada
para o dia 30 de novembro, no Multiusos de Gondomar. Esta será a terceira vez que o Município distingue
o tecido associativo e os seus agentes desportivos, quer
seja de índole individual ou coletiva. As candidaturas
às distinções encerram a 31 de outubro. ■

Trilhos do Sousa contaram
com 750 participantes
O Centro Social Paroquial São João
da Foz do Sousa organizou, no dia
15 de outubro, uma iniciativa solidária intitulada Trilhos do Sousa.
A primeira edição contou com 750
participantes.
A 1ª edição dos Trilhos do Sousa, iniciativa solidária do Centro Social Paroquial São João da Foz
do Sousa, ficou marcada pela presença de 750 atletas que participaram nas três categorias da prova:
trail longo (25km), trail curto (12km) e caminhada
(8km).
Ao Vivacidade, Filomena Santos, mentora do evento, faz um balanço "muito positivo" do "ano zero da
iniciativa". "Face ao número de participantes envolvidos, à mobilização da comunidade da Foz do Sousa, à união e conciliação de interesses do movimento associativo local, assim como ao dinamismo dos
recursos humanos envolvidos, fazemos um balanço
muito positivo", afirma a responsável.
De acordo com Filomena Santos, "foi construída
exclusivamente para a caminhada uma ponte pedonal sobre o rio Sousa, graças ao engenho e arte de
algumas das pessoas da comunidade que têm tido
um papel fundamental na preservação e recuperação de quedas de água e moinhos ao longo do rio
Sousa", destaca.
A par do evento desportivo funcionaram também
as tasquinhas dinamizadas por cinco associações da
União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo.
"Todos os objetivos foram alcançados. Ainda em

fase de balanço do ponto de vista de saldo e lucro
da iniciativa, é possível afirmar que, independentemente dos valores angariados, foram superados
todos os objetivos. O sentimento é de dever cumprido", conclui Filomena Santos.
Os Trilhos do Sousa deverão ter uma 2ª edição no
próximo ano. A prova contou com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Gondomar e fez
parte da programação da Cidade Europeia do Desporto. ■

Foto Bruno Oliveira

“Talento sem trabalho significa zero”, quem o diz é Cristiano Ronaldo. The Best pela quinta vez. Igualando o outro senhor presente
na imagem, o eterno Lionel Messi. Cristiano é um orgulhoso português que banalizou a história. Sim, banalizou mesmo a história.
Quando é considerado o melhor do mundo na sua profissão, já todos encaram como apenas mais um dia. E isso, caros leitores? Isso
é convencer. Vencer é uma coisa diferente. Que poderá ter na sua
génese uma mão cheia de razões. Ou apenas um dedo. E a grande diferença talvez seja mesmo a capacidade e a ética no trabalho.
É isso que nos consegue catapultar para outra dimensão. Porque o
talento é soberano. E justo. Só permite que seja evoluído se existir,
do outro lado, uma enorme dedicação. Por falar em convencer, dragões e leões “despacharam” Paços de Ferreira e Chaves com enorme
facilidade. Entre vários momentos de brilhantismo, numa vitória
clara por 6-1, Moussa Marega marcou mais dois golos e assume,
juntamente com Aboubakar, uma preponderância assinalável na dinâmica de Sérgio Conceição. São, por exemplo, os dois primeiros
homens a condicionar a estratégia ofensiva da equipa adversária,
com uma vontade tremenda, quando esta tenta sair em posse. Dois
avançados africanos que constituem uma dupla explosiva e, mais
importante, extremamente batalhadora. Já o Sporting também não
teve qualquer dificuldade frente ao Desportivo de Chaves, vencendo por 5-1. Podence é o melhor aliado de Bas Dost e quando os dois
estão em campo em simultâneo, o difícil é deixar o marcador em
branco. Jorge Jesus, nos treinos, gosta de chamar “Saviola” a Daniel
Podence. E como eu o entendo. Tantas são as semelhanças entre
estes dois pequenos génios.
O tetracampeão nacional também venceu. Mas não convenceu.
Mantendo-se fiel àquele que tem sido o seu registo mais recente.
Ancorado na classe de Jonas e na irreverência de Diogo Gonçalves,
que mandou para o banco de suplentes umas dezenas de milhões,
como Gabriel Barbosa, Franco Cervi ou até Zivkovic, o SL Benfica
bateu o Desportivo das Aves por 3-1, com dois penáltis de Jonas
pelo meio. Mas o rendimento coletivo não é suficiente. Aliás, não
tem sido e já o venho a dizer há algum tempo. O processo não mente e se a equipa não crescer no seu todo, como o verdadeiro bloco
que deve ser, os resultados ambicionados não serão atingidos. Até
porque a qualidade dos adversários mais diretos também mudou
de figura.
Recorrer ao perfume das individualidades nunca poderá ser a principal solução, uma vez que isso nada mais representa, senão o antecedente de um fortíssimo problema de base. ■

O Município de Gondomar candidatou-se ao reconhecimento de Melhor Cidade Europeia do Desporto
deste ano. A candidatura foi apresentada à Associação Europeia do
Desporto (ACES Europe).
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Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres
organizou 32.º Festival de Patinagem Artística

Mais de 260 patinadores, em representação
de 16 clubes, marcaram presença no 32.º
Festival de Patinagem Artística, em Fânzeres. Durante uma tarde, o público que lotou
o Pavilhão Municipal desta freguesia teve
oportunidade de assistir a várias coreografias
de grupo, com demonstrações de perícia e

graciosidade sobre as quatro rodas.
O evento organizado pelo Grupo Desportivo
e Coral de Fânzeres e, este ano, inserido na
programação da Cidade Europeia do Desporto, teve como objetivo principal a divulgação
da modalidade em que Portugal é detentor de
troféus internacionais.
"Esta iniciativa tem grande importância para
nós. Já vai na 32ª edição e o nosso grande objetivo é que as crianças pratiquem desporto.
O evento serve ainda para promover a patinagem do nosso clube, porque queremos aumentar o nosso número de atletas nesta modalidade", afirma Paulo Terra, presidente do
Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres.
Ao Vivacidade, o dirigente associativo não esquece "um ano importante" para a patinagem

artística, após a conquista de vários troféus
internacionais e considera que é "fruto do trabalho que está a ser feito na formação".

Foto PSF

No dia 14 de outubro, o Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres realizou a 32ª edição do
Festival de Patinagem Artística, no Pavilhão Municipal de
Fânzeres.

Equipa de hóquei apresentou-se aos adeptos
A equipa sénior de hóquei em patins do
Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres apresentou-se aos adeptos do clube no dia 21 de
outubro, no pavilhão da coletividade fanzerense.
"No hóquei temos tido uma boa evolução.
Estamos a trabalhar bem na formação, andamos a divulgar o nosso trabalho nas escolas e
essa é a nossa grande aposta. Nos escalões superiores temos equipas muito competitivas.
Nos seniores, ambicionamos subir à segunda
divisão nacional", clarifica Paulo Terra. ■
Foto PSF

Foto PSF

Pedro Ferreira e Mariana Castanheira
venceram Corrida da República
Os atletas Pedro Ferreira (SL
Benfica) e Mariana Castanheira (Maia AC) foram os
vencedores da 4ª Corrida da
República. A prova realizou-se no dia 5 de outubro, em
Rio Tinto.
Pedro Ferreira, atleta gondomarense do
SL Benfica, voltou a vencer a Corrida da
República, tendo conseguido melhorar o
seu tempo oficial para os 32 minutos e 41
segundos.
Ao nosso jornal, o atleta mostrou-se
"muito contente" com o resultado obtido
e admitiu que "é sempre especial" vencer
em Gondomar, "especialmente em Rio
Tinto". "Ao longo da prova senti o apoio
dos riotintenses e é sempre uma alegria
enorme correr na minha terra", confes-

São Silvestre
de Gondomar
realiza-se a 15
de dezembro

sou Pedro Ferreira.
A primeira atleta a cortar a meta foi Mariana Castanheira, do Maia AC, na sua
primeira participação na Corrida da República.
Para Carlos Ferreira, da Event Sport, a
prova "continua a ser uma boa forma de
celebrar a Implantação da República, sobretudo se recuarmos à génese do evento que juntou as autarquias de Rio Tinto,

Fânzeres/São Pedro da Cova, Gondomar
(São Cosme)/Valbom/Jovim", refere o organizador.
A campeã olímpica Fernanda Ribeiro
também marcou presença na corrida, na
qualidade de embaixadora do evento.
A 4ª Corrida da República contou com
1200 participantes e fez parte da programação da Cidade Europeia do Desporto
(CED) 2017. ■

A 2ª São Silvestre de Gondomar
está marcada para 15 de dezembro. O evento organizado
pela Event Sport vai encerrar a
programação da CED 2017 com
uma corrida de 10 quilómetros
e uma caminhada de quatro
quilómetros.
"Será um evento marcante para
encerrar o ano desportivo. A
nossa meta passa por atingir
os 1100 inscritos da 1ª edição e
ultrapassar essa marca", conclui
Carlos Ferreira.
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Desporto
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Equipa
Cinfães
Cesarense
FC Felgueiras 1932
Sp. Espinho
Camacha
Freamunde
SC Coimbrões
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FC Pedras Rubras
Gondomar
Amarante FC
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Aliança de Gandra
SC Salgueiros
Sousense
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SC Rio Tinto
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Aliados Lordelo
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Paços Ferreira B
Tirsense
CD Sobrado
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Baião
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Próximos Jogos:
29/10 São Pedro da Cova - Ermesinde 1936
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Empresas & Negócios

Qualidade da Água de Gondomar
no topo do ranking nacional
De acordo com um relatório
da ERSAR, o sistema gerido pela Águas de Gondomar
atingiu os 100% em termos de
controlo e segurança.

domarenses bebe com regularidade água da
torneira, um indicador que a empresa tem
vindo a procurar aumentar através de campanhas de informação e de sensibilização.
Águas de Gondomar com ação de sensibilização nas Festas de Gondomar
A AdG distribuiu mais de três mil copos de
água aos visitantes que se deslocaram às Festas do Município em Gondomar.
Ao longo de três dias e durante a Romaria do
Rosário, uma das celebrações mais concorridas do programa das festividades, uma equipa da AdG ofereceu água da rede pública aos
participantes, numa ação que, para além de

apaziguar a sede, serviu ainda para promover aquela que é considerada pela ERSAR
(entidade reguladora do setor), uma das
águas mais seguras para consumo humano
em Portugal Continental.
A ação de sensibilização inseriu-se na campanha “Beba água da torneira”, que se destina a promover e incentivar o consumo de
água da rede pública e que pretende criar
nos gondomarenses o hábito de beber água
da torneira. Para além da vantajosa relação
qualidade/preço face à água engarrafada, a
água da torneira da rede pública de Gondomar é atualmente uma das mais seguras em
território nacional. ■
Foto DR

A qualidade da água fornecida pela Águas de
Gondomar (AdG) voltou a ser considerada
acima da média nacional, confirmando assim o investimento que a empresa tem vindo
a efetuar no estabelecimento de um sistema
seguro, controlado e de confiança para os
munícipes. A conclusão resulta de relatório
realizado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), no qual
Portugal Continental atinge os 99% (98,69 %)
de garantia de água controlada e segura, indicador em que Gondomar surge com 100%.
Este relatório, denominado “Controlo da
Qualidade da Água para Consumo Humano”, e referente ao ano de 2016, certifica a
excelente qualidade da água disponibilizada
pela AdG nas torneiras dos seus consumi-

dores, o que é atestado, ainda, pelas diversas
análises realizadas em laboratórios devidamente acreditados. Aliás, desde 2004 que a
qualidade da água distribuída em Gondomar vem estando sucessivamente acima da
média nacional, atingindo nos últimos dois
anos a plenitude no que aos parâmetros em
causa diz respeito.
No relatório da ERSAR, o indicador "Água
Segura" da AdG atinge os 100%, estando
a empresa que abastece a rede de água de
Gondomar no top 3 da Região Norte. O indicador "Água Segura" confirma a excelente
qualidade da água para consumo humano
em Portugal Continental, colocando-nos
ao nível dos países mais desenvolvidos da
Europa Ocidental. Apesar da população de
Gondomar poder beber água da torneira
com confiança, conforme demonstram os
indicadores deste relatório, os dados existentes revelam que o consumo da água da
rede em pública em Gondomar ainda não é
satisfatório, muito embora a sua qualidade
seja unanimemente reconhecida. Num estudo recente da empresa Águas de Gondomar, concluiu-se que apenas 53% dos gon-

PUB
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BOMPISO:
empresa reabriu instalações
um ano após o incêndio

Empresas & Negócios

Exatamente um ano após o incêndio que
destruiu as instalações do BOMPISO e após
longas negociações com a seguradora, a
empresa especializada em mobilidade auto
reabriu portas na Zona Industrial de Santa
Rita.
Além dos serviços já prestados, o BOMPISO
passa a dispor também de um serviço de mecânica a viaturas ligeiras, a par dos serviços
ligados aos pneus, enchimento de nitrogénio,
lavagem e higienização auto, loja de peças e
acessórios e SOS Pneu 24h para veículos pesados.
Na inauguração, a empresa recebeu tam-

Foto PSF

No dia 11 de outubro, precisamente um ano após o incêndio que destruiu a empresa
BOMPISO, foram inauguradas as novas instalações
na Zona Industrial da Santa
Rita, em Ermesinde.

> Novas instalações do BOMPISO

bém a medalha de mérito da cidade de
Ermesinde pelos contributos prestados à
mesma. A distinção foi entregue um ano
depois da mudança para umas instalações
mais pequenas, junto à Lipor, tendo sido

possível regressar ao armazém inicial, com
cerca de 5000m2, recuperando a empresa e
mantendo todos os postos de trabalho.
O BOMPISO está na Zona Industrial de
Ermesinde desde 2008 e tem também dis-

ponível o espaço Ofiturbo, na Avenida do
Lidador da Maia, Águas Santas.
O BOMPISO conta ainda com as certificações ISO 9001 e foi considerado Centro de
Qualidade pela Michelin. ■
Foto DR

Foto PSF

> Incêndio que destruiu quase por completo as instalações

> Joaquim Santos e José Manuel Ribeiro
Foto PSF

Foto PSF

> Centro de lavagem manual

> Diversas marcas de pneus à disposição dos clientes
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Opinião: Vozes da Assembleia da República/Municipal

“A gratidão é a memória do coração" (*)
Joana Resende | PS
Obrigada Gondomar. Obrigada gondomarenses.
Mais do que grata por ter sido eleita para representar os cidadãos gondomarenses que votaram
na lista do Partido Socialista para a Assembleia
Municipal, sinto-me orgulhosa pelo voto que foi
na continuidade de um projeto, um voto no progresso, um voto no futuro.
Os gondomarenses foram muito claros nestas
eleições. O trabalho realizado nestes últimos
quatro anos pelo executivo da Câmara Municipal
de Gondomar foi evidenciado, notado e valorizado. Os projetos apresentados e concretizados,
a visão de um Gondomar mais forte, mais dinâmico, mais sério e transparente; o trabalho árduo
naquilo que foi limpar a imagem do município,

desgastado em 20 anos de marasmo e questões
dúbias, e o esforço hercúleo em tirar Gondomar do endividamento excessivo; o transformar
Gondomar num município moderno, com as
estruturas próprias de um grande território em
transformação, em desenvolvimento, em enriquecimento cultural, económico e social; foi tudo
isto que os gondomarenses viram concretizado,
projetado e idealizado para os próximos quatro
anos também. Foi tudo isto que os gondomarenses votaram no passado dia 1 de outubro, e inequivocamente disseram que é esta mesma equipa,
esta mesma estratégia que querem para o seu município nos próximos anos.
Mas obrigada ainda por muito mais, caros gon-

domarenses.
Obrigada pela lição que deram, a nível nacional,
sobre inteligência e cidadania; sobre o discernimento claro entre seriedade e retórica bacoca; sobre a determinação da escolha entre os que fazem
e os que fingem fazer, entre os que escolhem o
dever público, sobre os que se interessam apenas
pelos dividendos pessoais.
Anteontem, dia 23 de outubro de 2017, foi a data
escolhida para a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos. E à semelhança daquilo que
escrevi há quatro anos atrás, também hoje reitero o compromisso que fiz. O compromisso sério
de lutar pela minha terra, de servir os cidadãos
nas suas necessidades mais básicas e prementes,

de fazer o que estiver ao meu alcance para que o
Gondomar que eu sonho, e que vocês almejam,
esteja cada vez mais perto.
O Partido Socialista sabe que nos espera, mais
uma vez, um quadro de luta, de trabalho e de
muita, muita dedicação. Mas Gondomar sabe de
que fibra somos feitos, e que aquilo que se promete é um compromisso que não devemos nem
podemos falhar.
Vocês acreditaram, e nós vamos responder de
forma franca, grata e humilde com aquilo que de
melhor temos: o nosso trabalho, e o nosso coração.
Obrigada Gondomar.
(*) Antístenes ■

Competência, dedicação e trabalho

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Eleições realizadas, resultados analisados, tomadas de posse concretizadas e, agora, o futuro
pela frente. Para o Movimento Independente
“Valentim Loureiro Coração de Ouro” o futuro
será de muita dedicação e trabalho. Será de “luta”,
constante, na defesa de Gondomar e dos gondomarenses. Será um futuro de presença, de participação, de crítica construtiva e de defesa dos interesses de toda a população de Gondomar.
Enquanto movimento independente, e em debate
participado e que contou com a presença de muitos dos elementos que participaram no processo
eleitoral das Autárquicas 2017, decidimos por
unanimidade e aclamação que o Maj. Valentim
Loureiro, primeiro candidato à Câmara, deveria
assumir as funções de Vereador.

Reconhecemos, com humildade democrática, a
decisão dos gondomarenses. Optaram por outra
solução e pela manutenção do “status quo” dos últimos anos. Se bem, se mal, só o futuro nos dirá...
Além da decisão relacionada com o líder deste Movimento Independente, também assumimos igual
posição em relação ao segundo eleito para a Câmara
Municipal (o Eng.º Leonel Viana), aos eleitos para
a Assembleia Municipal e, não menos importante,
todos os eleitos às Assembleias de Freguesia.
São todos elementos válidos, competentes, dedicados e que irão, tenho a certeza absoluta, defender os interesses de Gondomar e das suas gentes.
Foi há dias afirmado pelo Maj. Valentim Loureiro que “o movimento independente continuará
vivo”. Temos, pela frente, um percurso de quatro

anos – que não será fácil, mas será desafiante.
Esta é a altura de se começar a planear o futuro.
Em 2021 teremos uma “palavra” a dizer. Até lá temos muitas posições a tomar e ainda mais para
fazer e propor.
A votação dos gondomarenses não foi aquilo que
estávamos à espera. Mas temos que a aceitar e
compreender. A partir deste momento, enquanto
“oposição”, cumpre-nos desempenhar um papel
de acompanhamento constante. Podem, todos,
assumir que não iremos boicotar o trabalho daqueles que estão no exercício de funções.
Esta posição tem uma justificação fácil de explicar. Aliás foi o próprio Maj. Valentim Loureiro
que disse que “o que está em causa é o futuro
de Gondomar e dos gondomarenses”. Por isso, e

subscrevendo a opinião do líder deste Movimento Independente, “seremos uma oposição responsável”. Mas que não se deixará intimidar!
Numa nota pessoal – se tal me é permitido... – as
últimas palavras deste primeiro texto no jornal
“Vivacidade” são dedicadas a todos que acreditaram e defenderam este projeto. Conseguimos,
contra quase tudo e contra quase todos, criar um
grupo coeso e trabalhador. Resistimos aos ataques (uns mais dissimulados que outros). Além
de uma candidatura, definimos um projeto para
Gondomar. Estabelecemos prioridades.
Fizemos uma campanha séria e construtiva. E assim continuará a ser a posição de todos os eleitos
do Grupo de Cidadãos Eleitores “Valentim Loureiro Coração de Ouro”. Obrigado! ■

trabalhar na promoção de uma vida digna e com
qualidade para as pessoas; para valorizar a nossa
terra e as suas potencialidades; para servir o Concelho e cada uma das suas freguesias. No universo da CDU, não tem lugar quem espera servir-se
dos cargos.
O nosso trabalho será norteado pela vontade
e participação dos cidadãos e pela auscultação
atenta dos gondomarenses, individual e coletivamente, para que tenham nos eleitos da CDU
a sua voz, para que as suas reivindicações sejam
ouvidas e os seus problemas resolvidos.
Mas não vamos trabalhar sozinhos. A CDU cumprimenta todos os eleitos desejando que cumpram o mandato com a noção do dever que lhes
é imputado pelos cargos; desejando podermos
trabalhar em conjunto para o bem do Conce-

lho, sabendo encontrar os consensos e os rumos
certos para o bem-estar das populações e para o
desenvolvimento de Gondomar; desejando que
se faça uma politica séria que dignifique o poder
local e respeite os eleitores.
Todos os Órgãos Autárquicos têm competências
próprias versadas em Lei. É do trabalho e da reflexão realizados em todos eles que deverão sair as
orientações e os rumos da governação local para
o desenvolvimento do concelho e para a melhoria
da vida dos gondomarenses. É deste trabalho que
prestaremos contas daqui a quatro anos.
Cabe-nos a todos respeitar estes Órgãos, usando
inteligentemente as suas competências, no respeito pela lei e pelo direito.
A CDU assume aqui este compromisso, deixando
votos de bom trabalho para todos os eleitos. ■

As eleições e os eleitos
Maria Olinda | CDU
Decorridas as eleições autárquicas realizadas no
primeiro dia de outubro, seguiu-se o tempo da
instalação dos Órgãos Municipais e das Freguesias.
A CDU – Coligação Democrática Unitária, composta pelo Partido Comunista Português, pelo
Partido Ecologista “Os Verdes”, pela Associação
Intervenção Democrática e por cidadãos independentes, tem eleitos em todos esses órgãos com
excepção da Assembleia de Freguesia da Lomba.
Nestas eleições a CDU viu reforçada a sua votação em 7.936 votos no total dos órgãos do concelho e elegeu mais um vereador e mais quatro
membros para as Assembleias de Freguesia, mantendo a gestão da Junta da União de Fânzeres e S.
Pedro da Cova.
Deixamos, publicamente, um agradecimento a

todos os eleitores que acreditam no nosso projeto
de intervenção e trabalho e que nos mandataram
para, em cada um dos órgãos onde temos representação, atuarmos em conformidade com os
compromissos assumidos durante o período da
campanha eleitoral.
Como é reconhecido pelos gondomarenses que
nos elegeram, a CDU tem dado provas do seu trabalho, da sua honestidade e da sua competência
ao longo destes anos de democracia trazida pelo
25 de Abril.
Como é também reconhecido por quem nos elegeu, a CDU não defrauda as justas aspirações das
populações, lutando, coerentemente, pelos interesses das pessoas e das terras.
Estamos nos cargos com espírito de luta construtiva pela defesa dos direitos das populações; para
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

O papel das autarquias locais no combate
aos incêndios florestais - um contributo
Valentina Sanchez | PSD

No seguimento das eleições autárquicas do passado dia 1 de outubro, começou um novo ciclo
político em Gondomar para o qual a Coligação
PSD/CDS-PP "Gondomar no Coração" pretende dar um contributo ativo, presente e fundamental para a melhoria das condições de vida
dos gondomarenses.
A nossa intervenção, ativa e fiscalizadora, vai ser
essencial para a revindicação das melhores medidas para a nossa população e que promovam o
seu bem-estar e felicidade.
Infelizmente, o início dos nossos trabalhos fica
marcado pela terrível tragédia que assolou o
nosso país e, em particular, as zonas do Alto

Concelho de Gondomar com especial incidência na freguesia da Lomba.
Independentemente das responsabilidades, que
são imputáveis à inoperância provocada pelo atual
governo do Partido Socialista, fica a convicção
plena que as nossas autarquias locais podem, e
devem, ter um papel preponderante ao nível do
combate e prevenção dos incêndios.
Por esse motivo, as propostas apresentadas pela
nossa coligação em sede de campanha eleitoral fazem, cada vez mais, todo o sentido ao nível da sua
implementação e concretização.
A promoção de uma redução substancial das taxas
máximas de IMI para terrenos rústicos e edifica-

ções na Lomba, Melres, Medas, Covelo e Foz do
Sousa em articulação com a devolução de parte
da coleta do IRS aos agregados familiares e com a
isenção de taxas urbanísticas como forma de fixar
a população, são medidas com impacto direto na
nossa classe média mas, sobretudo, que irão ajudar
a promover a manutenção do nosso território.
A Proteção Civil não funciona sem os nossos bombeiros pelo que temos, com urgência, de ativar um
verdadeiro Estatuto do Bombeiro que, entre outras
medidas, preveja o acesso gratuito às instalações
desportivas e à programação cultural da Câmara
Municipal - aos bombeiros e suas famílias – assim
como a atribuição de bolsas de estudo para fre-

quência no ensino superior e revisão na comparticipação de seguros.
A comparticipação na aquisição de equipamentos,
na recuperação de infra-estruturas e na melhoria dos apoios financeiros às nossas associações
de bombeiros são, também, medidas que devem,
cada vez mais, ser devidamente fomentadas pelas
nossas autarquias.
É essencial promover a limpeza de matas e terrenos com auxílio aos proprietários e em articulação
com as juntas de freguesia, designadamente, na
promoção da abertura de caminhos, por forma a
facilitar o combate aos incêndios florestais no Alto
Concelho. ■

Novo ciclo

Pedro Oliveira | CDS-PP
Um novo mandato agora se inicia.
Depois de um longo período de campanha e
pré-campanha eleitoral, onde cada força politica
terá envidado todos os seus melhores esforços
no sentido do convencimento dos eleitores para
a qualidade das propostas e dos atores políticos
apresentados, tais eleitores, isto é, o povo, decidiu, pondo um fim a este sempre aliciante mas
marcadamente desgastante, período da política
autárquica.
Claramente que os resultados eleitorais não foram aqueles que muitas das forças intervenientes esperavam. No que nos diz respeito o resultado não nos deixou minimamente convencidos,

seja pelo empenho e convicção demonstrados,
seja pelo enorme esforço de renovação de ideias
e disponibilização de um projecto coerente e
motivador das necessárias transformações que o
concelho exigia e exige. A verdade é que os gondomarenses decidiram soberanamente como
melhor entenderam, competindo-nos a nós
assumir, com sincera humildade, o necessário
ónus de não termos sabido captar a sua devida
atenção, o seu necessário interesse e a sua essencial esperança, no projecto de modernidade que
partilhamos. Como sabemos que temos razão,
cumpre-nos então reescalonar métodos e redefinir opções, por forma a criar simbioses sempre

maiores entre o que defendemos e aquilo que os
gondomarenses precisam.
Nas instâncias formais em que nos mostramos
representados, manteremos sempre uma postura de colaboração e de pleno respeito pelos
nossos pares adversários, secundando-lhes
propostas e iniciativas sempre em função das
inerentes virtualidades, ou seja, da concernente repercussão na qualidade de vida dos
gondomarenses sem descurar contudo, os respetivos efeitos orçamentais.
Participaremos nas diferentes discussões deliberativas, eivados constantemente de um
fundamental princípio, o qual se prende com

a certeza de que jamais faremos ataques pessoais, reportando-nos nas críticas que façamos, sempre à bondade, ou falta dela, designadamente ideológica, das propostas formuladas.
Estes são apenas alguns, muito referenciais,
tópicos, daquela que será a postura do partido, através dos seus representantes nos diferentes órgãos autárquicos gondomarenses,
postura inequivocamente colaborante e participativa, guiada pelo inultrapassável propósito de pugnarmos em toda a nossa intervenção,
pela melhoria da qualidade de vida, material e
emocional, de todos os gondomarenses. ■

Lutam melhor, aqueles que têm os mais belos sonhos!
Bruno Pacheco | BE

Durante os últimos quatro anos o Bloco assumiu
a liderança da oposição, num mandato em que a
direita se eclipsou, e bem sabemos porquê!
A herança deixada pelo PSD/CDS, deixou duras
marcas na vida dos portugueses. A imposição da
austeridade, concessão e privatização dos bens públicos, negociatas políticas e o convite à emigração,
conduziu a política autárquica para um abismo
sem fim.
O Bloco marcou a diferença em Gondomar, sendo
a oposição a um Partido Socialista que governou
Gondomar com poder a mais e esquerda a menos,
focado em si próprio e pouco no interesse público, mas nunca deixamos de apresentar alternativas

concretas, capazes de mudar o paradigma social
do nosso concelho.
Foi pela nossa audácia que se convocou uma Assembleia Extraordinária para discutir a fundo os
problemas ambientais do nosso concelho, foi pela
irreverência do Bloco que foram denunciados os
contratos emprego inserção praticados pelo poder
local, estes que tanto humilham a vida de quem
trabalha, e prometem ser a esperança de uma vida
melhor que tarda em chegar. Lutamos para que
fosse criado um Concelho Municipal de Proteção
Civil, para que pela primeira vez houvesse um debate profundo sobre a organização e planeamento
da floresta, onde fosse possível um diálogo entre o

poder local, os agentes políticos e corporações de
bombeiros.
Defendemos desde o primeiro dia, a participação
ativa do município na gestão da STCP, gestão essa,
que não olhe a números, mas que sirva as necessidades das populações.
Durante estes quatro anos a maioria absoluta do
Partido Socialista foi tempo perdido para a habitação, para os transportes e para o ambiente. Foi
tempo perdido sem lutar por aquilo que é essencial
para os gondomarenses.
Por estas razões, o Bloco de Esquerda assume nesta Assembleia uma voz alternativa capaz de servir
as pessoas, de lutar por mais e melhor habitação e

transportes, combater a precariedade, valorizar os
bens municipais, o nosso espaço e a nossa história.
O Bloco já provou que é um partido capaz de mudar o paradigma da política a nível nacional e com
vontade de fazer o mesmo em Gondomar.
Queremos ser a força do movimento social que
percorre as artérias do nosso concelho. O nosso
compromisso é com as pessoas. Não deixamos
nem nunca deixaremos ninguém para trás!
Lutam melhor, aqueles que têm os mais belos sonhos!
Esta será a nossa máxima nestes próximos quatro
anos, seremos uma voz diferente, mas sempre presente! ■
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Viva Saúde
Pedro Santos Ferreira
Interno de Medicina Geral e Familiar USF Renascer - ACES Gondomar

Rastreio do cancro da próstata: quando e a quem?
Em Portugal, o cancro da próstata é o tipo
de cancro mais comum no homem. O risco
vai aumentando com a idade e é mais habitual em homens com história de cancro da
próstata na família, indivíduos de raça negra
e homens com peso acima do ideal. Apesar
de tão frequente, este tipo de tumor maligno
tem um risco de morte de apenas 3%.
A decisão de fazer exames para despiste do
cancro da próstata é tudo menos consensual, mesmo dentro da comunidade médica. A Direção-Geral de Saúde recomenda

que a determinação do PSA (valor medido
no sangue) não deve ser usada para rastreio
do cancro da próstata. No entanto, pode ser
proposta a homens entre os 50 e os 75 anos
mediante decisão informada baseada nos
riscos e benefícios. O seu médico de família
irá explicar-lhe que este exame em doentes
sem sintomas poderá não ter grande benefício e ainda associar-se a tratamentos
desnecessários, dos quais podem resultar
complicações graves como a impotência
sexual. Além disso, ter um valor de PSA

aumentado não significa que tenha cancro,
porque este também se encontra aumentado em situações benignas como inflamação
ou quando a próstata está aumentada de
volume, o que acontece sobretudo com o
evoluir da idade.
De salientar que o rastreio do cancro da
próstata é apenas discutível em homens
sem qualquer sintoma, sendo que deve
procurar o seu médico de família sempre
que perder sangue na urina ou no sémen,
se surgir dificuldade em urinar com ou sem

dor, quando necessita de urinar várias vezes durante a noite, quando o jato é fraco
ou às gotinhas ou quando tem dificuldade
em ter uma ereção. Mediante as suas queixas e o resultado dos exames, o seu médico
de família irá decidir qual a melhor forma
de o ajudar, quer seja através de medicação
(que trata a maioria das situações benignas)
quer através de orientação para especialista
de urologia no hospital.
Esteja atento a estes sinais e tome decisões
conscientes! ■

frequentaram o ensino superior.
Quem apresentar este tipo de problema refrativo primeiramente terá de consultar um
especialista da área, como optometrista ou
o almologista. Caso seja a primeira consulta da criança o que se recomenda é fazer a
consulta com optometrista ou o almologista pediátrico.
Quanto aos tratamentos temos o uso de
óculos ou lentes de contacto. Os óculos
é o método mais usado por crianças ou
adolescentes, porém já existem lentes de
contacto adequadas para adaptação em
crianças muito pequenas. Outro tratamento que muito se fala, nomeadamente em

adolescentes é a cirurgia refrativa. Esta só
poderá ser efetuada depois da maior idade
e quando a pessoa não muda de graduação
há mais de três anos. Em suma, a miopia é
um erro refrativo complexo que assusta só
de ouvir o nome dado que tem tendência a
aumentar, mas hoje em dia se for detetado
o quanto antes e com o tratamento certo
pode não progredir. Como a miopia não é
comum a todos os seus portadores o aconselhável sempre é falar com um especialista
antes de fazer seja o que for. Se suspeitar
que seja o caso do seu filho é uma questão
de passar pela Opticalia Gondomar e faremos um rastreio. ■

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Miopia infantil
O seu filho tem dificuldade na escola a ver
para o quadro?
Poucas coisas são tão prejudiciais para o
desenvolvimento de uma criança, e para a
sua qualidade de vida, como os problemas
de visão. Não ver bem pode provocar problemas sociais, no desenvolvimento e até
no desempenho escolar.
Um dos problemas de visão mais comum
em crianças é a miopia, que costuma ter início na infância ou começo da adolescência.
Um dos sintomas mais evidentes de problemas de visão na infância é a dificuldade que
a criança tem em aprender na escola. Como
têm dificuldade em ver ao longe podem,

por exemplo, trocar letras (d com o b).
Outro sintoma é que a criança está sempre a coçar os olhos ou com eles irritados
e avermelhados.
É normal sentirem necessidade de semicerrar os olhos e franzirem a testa para tentar
ver melhor, o que pode provocar dor de cabeça ao fim de algum tempo.
O principal risco da miopia é que é progressiva, ou seja, vai aumentando consoante a idade. A sua escolaridade é outro fator que está muito relacionado, pois temos
mais tendência de miopia em pessoas que
efetuaram a escolaridade obrigatória até ao
decimo segundo ano e ainda mais nas que

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

Artrose do joelho, existem novidades?
De vez em quando, surgem notícias sobre o
que existe de novo no tratamento das artroses, em especial nos joelhos.
Realmente vão surgindo novos avanços,
muitas vezes ainda carecendo de validação
científica, mas com resultados iniciais muito animadores.
É na medicina regenerativa e reconstrutiva que muitos avanços se tem dado. Já é
quase do senso comum as propriedades
que têm manifestado o ácido hialuróni-

co em tratamentos dermatológicos, no
entanto a sua grande aplicação tem sido
no tratamento conservador da artrose do
joelho e até de outras articulações. Desde
há muito que fazemos esses tratamentos
intra-articulares sem complicações graves
descritas, com resultados por vezes excecionais.
Também têm surgido tratamentos com
PRP, conhecidos por fatores de crescimento plaquetário, com amplas aplicações na

renovação de tecidos biológicos nomeadamente ósseo e cartilagíneo. Ainda no campo da investigação médica, mas aplicado
com segurança dado ser um produto biológico extraído do próprio paciente.
A novidade é tão somente a possibilidade
recente de poder misturar os dois numa
aplicação podendo desta forma potenciar
o efeito regenerativo biológico destas duas
substâncias. O meu primeiro caso foi mesmo um médico ortopedista com artrose do

tornozelo, em que após três aplicações ficou
sem sintomas, livre da dor que já se queixava há cerca de um ano.
Será mesmo um tratamento a ter em conta, abrindo perspetivas para o tratamento
regenerativo da artrose, mas como é óbvio
não substituindo a necessidade em muitos
casos de aplicação de próteses.
Tratando se de um tratamento biológico,
tem certamente futuro na sua utilização nas
artroses. ■
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

BOLO DE CHOCOLATE
GULOSO

Até 31 de outubro – “As Veneradas Senhoras de Gondomar”,
na Biblioteca Municipal de Gondomar
De 6 de outubro até 4 de novembro – Exposição Coletiva
Arte no Parque, no Condomínio
das Artes – Centro Cultural de
Rio Tinto
De 7 de outubro até 12 de
novembro – “Rostos & Risos,
Desenhos de Onofre Varela”, na
Casa Branca de Gramido

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

Foto DR

EXPOSIÇÕES

De 23 de outubro até
14 janeiro –
“Exposição Antológica”,
no Lugar do Desenho
– Fundação Júlio
Resende

INGREDIENTES
Bolo:
• 2 chávenas de chá de açúcar
• 120 dl oleo
• 6 ovos (claras em castelo)
• 1 chávena de chá de leite
• 3 chávenas de chá de farinha de trigo
• 1 chávena de chá de chocolate em pó
• 1 colher de sopa de fermento em pó
Recheio:
• 1 lata de leite condensado
• 150 g de Chocolate leite
• 2 colheres de sopa de margarina
(sem sal)
Cobertura:
• 1 barra de chocolate ao leite 200gr
• 1 pacote natas 200ml

TEATRO
A partir de 23 de outubro –
“Linha do Tempo”, no Lugar do
Desenho – Fundação Júlio
Resende

Windows 10
com nova atualização
VIVA TEC | Fábio Silva

Foto DR

Filho para o pai...
- Não quero ir à escola hoje pai e tenho três
razões: 1.- Os meninos não brincam comigo.
2.- Estou cansado da escolinha. 3.- As professoras gozam comigo.
Pai para o filho: - Três razões porque deves ir: 1.- Já

21h30, 29 de outubro –
“Cá Vamos Nós, Cantando e Rindo”, no Auditório Municipal de
Gondomar

Preparação:

faltaste cinco dias este ano. 2.- Tens 43 anos de idade.
3.- És o director da escolinha.
Foto DR

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Os defeitos também fazem parte da personalidade, não
espere encontrar alguém perfeito.
Saúde: Quando o Sol se cruza com Júpiter em oposição ao seu
signo você terá um impulso dinâmico, como se uma mola a impelisse a ir em frente. Pode não estar à vontade com aquilo que a
rodeia, mas terá a auto-confiança que é necessária para modificar
as situações e ir ao encontro da sua própria felicidade.
Dinheiro: Nada o preocupará.

No passado dia 17 de outubro, chegou a nova grande atualização para
o Windows 10: o Fall Creators Update. Este vem melhorar e acrescentar novas funcionalidades ao sistema implantado em milhões de
equipamentos. O Viva Tec dá a conhecer as principais novidades trazidas pela Microsoft.
• Windows Mixed Reality
Focada nos jogos, aplicações e hologramas, a gigante norte-americana
pretende aliar a realidade real com a virtual, de modo a providenciar
as “experiências mais imersivas”, segundo página oficial da Microsoft.
• Pessoas
Com o Fall Creators Update, a barra de tarefas do Windows permite a
integração dos contactos numa das partes mais utilizadas do sistema.
Assim, torna-se mais simples e intuitivo manter ou iniciar, sem ser necessário mudar de janela.
• Microsoft Edge
A Microsoft afirma ter tornado o Edge mais rápido que os principais
concorrentes, nomeadamente, o Google Chrome e o Mozilla Firefox.
Além disto, dotou o browser de novas capacidades, tais como tirar
notas diretamente na página web ou num ficheiro PDF. Isto é especialmente útil para aqueles dotados de uma stylus pen.
• Cortana
Apesar de continuar a não estar disponível em português de Portugal,
a assistente virtual permite agora desbloquear, reiniciar, desligar ou iniciar sessão, por via de comandos de voz.
• Continuar no PC
Para aqueles que possuem um dispositivo Android ou iOS, torna-se
mais fácil continuar o nosso trabalho no desktop, através da funcionalidade “Continue on PC”. Basta instalar a aplicação no vosso tablet ou
smartphone, seguir as instruções e o vosso dispositivo será posteriormente reconhecido pelo equipamento a correr o Windows 10.
• Gestor de tarefas melhorado
Um elemento fulcral no controlo e manutenção de qualquer equipamento com Windows, o Gestor de tarefas passa agora a incluir detalhes sobre a atividade da GPU (Unidade de Processamento Gráfico).
Um acréscimo importante para aqueles que destinam os seus equipamentos a atividades que utilizam mais poder gráfico, como jogos ou
ferramentas de edição de vídeo/imagem.

Bolo:
1. Bater as gemas com o açúcar até
ficar um creme fofo
2. Derreter o chocolate com o óleo.
Juntar esta preparada á massa anterior
e junte os restantes ingredientes.
3. Untar uma forma com manteiga e
juntar um pouco e farinha. Colocar a
massa.
4. Levar ao forno a 180º cerca de 40
minutos.
Recheio:
1. Colocar num tacho o leite condensado, chocolate de leite e manteiga e
deixe cozer até engrossar. Retire do
lume. Divida o bolo a meio e forre com
este preparado.
Cobertura:
Bata as natas em chantilly , junte o
chocolate derretido. Coloque em cima
do bolo e leve um pouco ao frigorifico.

SOLUÇÕES:

PUB
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