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Nuno Fonseca

Presidente da Junta de Freguesia
de Rio Tinto
Chegamos, uma vez mais, à data da realização
de mais uma edição da Medieval de Rio Tinto, uma data que já começa a ser esperada com
muita ansiedade por todos os riotintenses e
pelos aficionados por este tipo de feiras recreativas.
Nos últimos anos, a Feira Medieval de Rio Tinto
tem tido um crescimento muito considerável, fruto de um enorme investimento, quer logístico quer
financeiro, por parte da Junta de Freguesia de Rio
Tinto, da ARGO, Associação Artística de Gondomar, da Câmara Municipal de Gondomar e por
um conjunto diverso de empresas associadas a Rio

Tinto, tornando-a numa das feiras de referência
no mapa anual das Feiras Medievais em Portugal.
Este ano, a 8ª edição, não será um exceção e
por isso, teremos em 2017 uma nova edição
com muitas novidades que farão o encanto e as
delícias de todos os que nos visitarem, ficando
certamente com o desejo de voltar no próximo
ano.
A nossa Feira está diretamente ligada à lenda
e à batalha, no ano de 920, que terá originado
a criação do nome de Rio Tinto, pelo que essa
magia e essas ligações serão a parte central dos
espetáculos que ocorrerão nestes quatro dias e,
conforme consta no programa do evento.
O sucesso deste evento deve-se a um conjunto
imenso de pessoas que durante vários meses,
trabalham para que tudo decorra dentro do melhor possível e seja um momento muito mágico e
muito especial em Rio Tinto.
Como presidente da Junta de Freguesia de
Rio Tinto, espero poder encontrá-lo(a) nestes
quatro dias, na Quinta das Feiras, no evento
da VIII Medieval de Rio Tinto e que, quando
for embora, o faça deliciado(a) com tudo o que
experienciar dentro do recinto, junto de todos
aqueles que trabalham para que este ano, outra
vez, a Feira Medieval de Rio Tinto seja mais
um sucesso.

Luís Filipe de Araújo

Vice-presidente e Vereador da Cultura
da Câmara Municipal de Gondomar
A Feira Medieval de Rio Tinto constitui um
evento de referência, ultrapassando já as fronteiras de Gondomar. Afirma as tradições e a
cultura do nosso Município, oferecendo momentos de lazer para todas as idades, em especial para as famílias, o que serve de garantia para a participação da Câmara Municipal,
que apoiará novamente o certame. As dezenas
de milhares de visitantes que se aguardam, a
exemplo das edições anteriores, são a maior
prova do êxito da Feira Medieval e de que a
nossa história também tem valor quando estimada e bem promovida.

Uma viagem à nossa Lenda!
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Editorial
Foto Nuno Fonseca

José Ângelo Pinto

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

lhões ou poucos milhões, se a renegociação com a EDP é um bom
caminho ou se é melhor o metro
para Gondomar sair de Fânzeres
ou do Porto.
É muito pouco para esclarecer os
gondomarenses e para que estes
possam fazer bem as suas escolhas.
É por isso que o Vivacidade, mais
uma vez, faz questão de introduzir discussão e elevação no debate, com a organização de um
grande evento previsto para o dia
24 de Setembro, uns dias antes do
momento de votar.
Espero que todos os candidatos
marquem presença com elevação
e correção mas, ao mesmo tempo,
que se discutam as questões importantes para os gondomarenses
que ainda não foram discutidas,
ou, se foram, passaram ao lado de
toda a gente. ■
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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

Caros leitores,
Estou bastante surpreendido pela
calma e serenidade com que estão
a decorrer as campanhas eleitorais para as autárquicas.
Para lá de um ou outro debate
morno em que os candidatos parecem ser todos amigos de longa
data, nada há a assinalar e duvido muito que seja esta campanha
morna, putrefacta e sem qualquer
emoção que leve as pessoas a alterar o sentido do seu voto ou a ganharem motivação para ir votar.
Gondomar é um bom exemplo.
Com elementos que poderiam
levar a que a pré-campanha fosse
interessante e que houvesse discussão do futuro, a verdade é que
nada disso tem acontecido, tendo-se limitado as intervenções, nos
debates a que consegui assistir, a
uma discussão contabilística sobre se a dívida desceu muitos mi-

Após um interregno, a Red Bull
Air Race regressou ao Porto, 10
anos depois da estreia. Segundo
a organização, cerca de 850 mil
viram as acrobacias de aviões nas
margens do rio Douro. Poderá a
prova chegar um dia a Gondomar?

Em Gramido, continuam as descargas diretas para o rio a partir da ETAR. O areal não está
classificado como praia fluvial,
mas importa recordar que centenas de pessoas optam por este
espaço para apanhar sol e ir a
banhos. O aviso serve para ambas as partes. A foto é do leitor
Augusto Pedroso.

Vem aí o melhor hotel de Gondomar
BISTURI
A antiga fábrica do sabão, junto
à Pousada do Freixo, vai acolher
um hotel de quatro estrelas, que
passará a integrar a maior cadeia
hoteleira nacional – o Grupo Pestana. Trata-se de um investimento superior a 15 milhões de euros
que permitirá acabar com uma
vergonhosa ruína que desde há
muitos anos desfeia aquela magnífica frente de rio.
Como é timbre do Grupo Pestana – que igualmente reabilitou o
Palácio do Freixo e a antiga fábrica das moagens, criando o magnífico complexo da Pousada do
Freixo, - o novo hotel respeitará
a memória industrial daqueles
espaços, preservando vários elementos alusivos à época áurea
daquelas instalações.
Assim, a nova unidade que se designará por Pestana Douro Hotel
fechará aquela frente urbana com
um magnífico cenário de que
farão parte, do lado do Porto, o
Museu Nacional da Imprensa e
a Pousada do Freixo, e do lado
de Gondomar o Pestana Douro
Hotel e o complexo habitacional
lateral que tanta polémica gerou
quando foi autorizada a sua construção, pela excessiva volumetria

com que nasceu.
Para completar o ramalhete urbano reabilitado com esta nova
unidade hoteleira fica a faltar,
do lado do Porto, a renovação da
degradada Marina do Freixo; e
do lado de Gondomar as ruinas
dos prédios que ladeiam a via de
acesso ao parque de estacionamento e ao parque infantil. Bom
será, por tudo isto, que a Câmara
de Gondomar não só aprove rapidamente os projetos dos novos
empreendimentos, mas que se
empenhe também na reabilitação
das ruinas atrás referidas.
Para o concelho de Gondomar
a nova unidade hoteleira será
uma bênção como referência da
hotelaria, mas também porque
vai contribuir significativamente
para a melhoria das estatísticas de
procura e alojamento turístico de
qualidade. Por isso, investidores
que tragam ao concelho massa
crítica de referência devem ser
devidamente acarinhados…
Todos sabemos que o concelho
de Gondomar é carenciado de
equipamentos de referência deste
tipo.
E bom será que a zona ribeirinha
seja cada vez mais olhada como

um espaço territorial estratégico
para estes investimentos.
Ora, é neste sentido que deve
igualmente ser olhada com particular atenção o complexo das
antigas instalações da estação de
captação de água na praia fluvial
de Zebreiros. Quem olha para
aquelas ruínas, com tanta história
e ao abandono, não pode deixar
de recomendar que alguma coisa deve ser feita para dar vida
àqueles espaços, nomeadamente
quando aquela zona recebeu melhorias significativas que a tornaram um espaço de lazer fluvial
para centenas de gondomarenses,
e não só.
O “Bisturi” deixa aqui a recomendação ao executivo municipal
que tome a iniciativa de negociar
com os proprietários daquelas
instalações (Águas do Porto?) no
sentido de lhes dar vida, certamente para exploração turística,
que bem poderia ser uma Pousada de Juventude, com espaços de
restauração abertos ao turismo
em geral. Temos, cada vez mais,
necessidade de ter uma visão integrada da promoção turística do
concelho. E afinal há tanta coisa
fácil que se pode fazer… ■
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Breves
Merend’Ouro animou Monte Crasto
Foto DR

Durante dois dias, 9 e 10 de setembro, o 3.º
Merend’Ouro animou o Monte Crasto, ex-libris
de Gondomar. A iniciativa promovida pela Câmara de Gondomar insere-se na programação
das Festas do Concelho e é dinamizada pelos
grupos etnográficos de Gondomar que desfilaram do Souto até ao ponto mais alto do concelho.

Concurso junta
50 curtas-metragens
A União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova recebeu 50 propostas de vários realizadores, no âmbito do 2.º Concurso de Curtas Metragens de Fânzeres e São
Pedro da Cova. “Your Turn”, “Permanência”
e “Ghiocel” foram as obras premiadas.

Geoclube leva Gondomar a Itália
Foto DR

O Geoclube – Associação Juvenil marcou presença
em Sassinoro, Itália, entre os dias 25 e 28 de agosto,
para apresentar o exemplo de Gondomar como município que utiliza a água como promotor e potenciador de Turismo e também como fonte de qualidade
de vida.

Luto municipal por D. António Francisco Santos
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar decretou três dias de luto, desde o dia 11 de setembro, pela morte do Bispo do Porto, D.
António Francisco dos Santos, que faleceu,
subitamente, nesse dia, na Casa Episcopal
do Porto. Marco Martins, presidente do
Município, sublinhou a “enorme perda”.

No dia 17 de setembro, o Largo da Feira de
Vila Verde vai receber a 1ª Feira Solidária
Animal de São Pedro da Cova, entre as 10h
e as 19h. Durante o dia vão decorrer várias
atividades, com destaque para a zumba,
dança, matraquilhos, pinturas faciais e insufláveis.

Centro Social da Lomba
comemora
4.º Dia da Família

Pacheco Pereira visitou Valentim Loureiro
Foto DR

José Pacheco Pereira, investigador, professor e comentador político visitou, no dia 9 de setembro, a
sede de candidatura do movimento independente
Valentim Loureiro Coração de Ouro. A visita visou
a recolha de material de campanha para futuras exposições para o acervo histórico do historiador.

Município desloca serviços técnicos
para EB1 do Monte Crasto
Foto DR

Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, visitou a EB1 do Monte Crasto, onde vão ser instalados os serviços técnicos
da Câmara de Gondomar de áreas como a Educação, a Habitação e a Ação Social. A renovação
da escola custou cerca de 500 mil euros e vai
albergar 120 colaboradores.

Foto DR

No dia 9 de setembro, o músico gondomarense
Slimmy foi o cabeça de cartaz da 1ª edição do
Rio Tinto Fest, iniciativa da Junta de Freguesia
de Rio Tinto. Pelo palco do Largo do Mosteiro passaram ainda as bandas Serushiô e Blame
Zeus.

Water Slide Summer atraiu milhares de pessoas

O Clube Desportivo de Rio Tinto, coletividade com cinco anos de existência, organizou nos dias 9 e 10 de setembro o torneio
GondoCup’17. A prova de andebol juntou
centenas de participantes num total de seis
equipas.

Federação das Coletividades
organiza Jornadas
CED 2017
A Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar vai realizar, no dia 16 de
setembro, pelas 9h, as Jornadas Gondomar
Cidade Europeia do Desporto – “Desporto,
Saúde e outros caminhos para a Excelência”, que decorrerão no Multiusos de Gondomar.

José Ribeiro vai nadar
a Paris

No próximo dia 24 de setembro, pelas
14h30, o Centro Social da Lomba comemora a 4ª edição da iniciativa “Dia da Família”. O evento tem como lema: “A família
é o bem mais precioso que alguém tem na
vida”.

José Ribeiro, nadador gondomarense que
representa o Clube de Propaganda da Natação, foi convocado pela Federação Portuguesa de Natação para fazer parte da
Seleção Nacional que marcará presença em
Paris, nos Campeonatos da Europa de Natação para Síndrome de Down.

Semana Cultural de Melres
e Medas com folclore

Daniel Filipe na tertúlia
de poesia

A 4ª Semana Cultural de Melres e Medas
continua a dinamizar esta União das Freguesias. Los Cubanitos atuam a 14 de setembro, a Fanfarra Káustika vai atuar a 15
de setembro e o Festival Nacional de Folclore terá lugar no dia 16.

“Zés Pereiras” vencem
Torneio CCD 24h

Slimmy atuou no Rio Tinto Fest

Foto DR

O Water Slide Summer, evento que transformou Rio Tinto
num parque aquático, ocupou,
durante dois dias, a Avenida Dr.
Domingos Gonçalves de Sá contou com a presença de milhares
de pessoas. O evento foi promovido pela Câmara de Gondomar.

São Pedro da Cova recebe
Feira Solidária Animal

Centenas de atletas
participaram
no GondoCup’17

A equipa “Zés Pereiras” venceu, pela quarta vez consecutiva, o Torneio CCD 24h –
CCD e CED Unidos por Uma Causa Nobre, tendo derrotado a formação “IC 29
Café” na final. Esta foi a 6ª edição da prova
organizada pelo CCD Trabalhadores da
Câmara Municipal de Gondomar.

Fides Gondobasket
apresenta-se aos adeptos

A equipa de basquetebol do Fides Gondobasket vai apresentar-se aos adeptos no
dia 16 de setembro, pelas 21h, no Auditório Municipal de Gondomar. A gala de
apresentação marcará o início da época
2017/2018.

O Clube Gondomarense volta a organizar,
no dia 17 de setembro, pelas 17h, uma sessão de tertúlia de poesia no salão nobre da
coletividade. A iniciativa vai contar com a
presença de Daniel Filipe com coordenação
de Lourdes dos Anjos e colaboração de Ferreira da Costa.

António Bessa expõe obras
em Rio Tinto
“Diversos” é o título da nova mostra do
pintor António Bessa. A exposição está patente no Centro Cultural de Rio Tinto desde o dia 1 de setembro e pode ser visitada
até ao dia 30 deste mês, de terça a sábado,
entre as 9h30/13h e 14h/17h30.

Daniel Ribeiro expõe
na Junta de Freguesia
de São Pedro da Cova
Daniel Ribeiro, artista plástico, vai expor
os seus trabalhos em aguarela, desenho e
pastel-óleo na mostra “Cidade do Porto –
Feiras de Rua”, que será inaugurada no dia
23 de setembro, pelas 17h, no edifício da
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova.
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“Vai Avante” homenageou ex-dirigentes da
coletividade

O “Vai Avante” está a comemorar o 55.º
aniversário com uma série de iniciativas
que irão prolongar-se até ao dia 17 de setembro. O arranque das comemorações
decorreu no dia 7 de setembro, na Escola
Básica de Tardariz.
“Comemorar 55 anos é um orgulho muito
grande. Acabamos de assinar um protocolo com a Câmara de Gondomar, que também será financiado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e prevê a
ampliação das nossas intervenções. Isto

vem dar resposta às necessidades que temos, a todas as candidaturas e projetos e à
melhoria de condições para os nossos técnicos”, disse Fernando Duarte, presidente
da direção do “Vai Avante”.
O dirigente associativo saudou ainda o
protocolo que o Município de Gondomar
tem com o movimento associativo, mas
pediu uma revisão dos apoios a Manuel
Pinto, presidente da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar.
Por sua vez, Marco Martins, presidente da
Câmara de Gondomar, sublinhou o “compromisso honrado com o Vai Avante” e
destacou o trabalho diário da coletividade
sampedrense. “Vocês apoiam centenas de
famílias diariamente, por isso temos a obrigação de vos ajudar. O ‘Vai Avante’ tem um
papel determinante e um grande trabalho
desenvolvido neste concelho”, acrescentou.
Refira-se ainda que a cerimónia contou
com as presenças de Aníbal Lira, presidente da Assembleia Municipal de Gondomar, Manuel Pinto, presidente da Federação das Coletividades do Concelho de

Gondomar, Pedro Miguel Vieira, da União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova, Vítor Dias, diretor regional do norte
do Instituto Português do Desporto e Juventude e Carla Vale, diretora do Centro
de Emprego de Gondomar.
No final, foram reconhecidos todos os

ex-presidentes da direção do “Vai Avante”: Isolino Castro, Fernando Moura Santos, Fernando Sousa, Adérito Rio, Mário
Rocha, Manuel Soares, Serafim Sampaio,
Joaquim Barbosa, José Gomes, José Casimiro Pinto, José Santos, Manuel Santos,
Joaquim Almeida e Fernando Duarte. ■

Foto PSF

A associação “Vai Avante” festejou o 55.º aniversário com
a tradicional sessão solene,
realizada a 7 de setembro, na
Escola Básica de Tardariz.
Durante a cerimónia foram
homenageados os ex-dirigentes da IPSS.

> Fernando Duarte e Marco Martins assinaram o protocolo
PUB
PUB

8 VIVACIDADE SETEMBRO 2017

Sociedade
POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Jornalista e Professor Universitário

Eleitoralismo em tempo
de eleições? Levante-se quem
estiver inocente...

2 – Ora, é neste enquadramento global que as promessas
eleitorais podem ser facilmente avaliadas. E é claro que
quem está no poder tem sempre a vida muito mais facilitada
do que quem está na oposição. Não apenas por dispor de um
maior domínio dos “dossiers”, mas também porque beneficia de um conjunto de condicionalismos sobre importantes
setores sociais com quem se manteve em contacto durante
o(s) mandato(s) anterior(es). Isto para além da notoriedade
pública que vai somando ao longo do tempo.
É com estas premissas que devem ser avaliadas as perspetivas
de ganhos e perdas destas próximas eleições. E assim sendo,
o normal é que o PS continue a ser o partido maioritário no
poder local. Sabendo-se que os socialistas partem com uma
vantagem de mais de quatro dezenas de municípios sobre
os social-democratas, seria incompreensível que no próximo dia 1 as urnas viessem a ditar uma inversão absoluta do
atual quadro. Se a isto juntarmos o facto de o PS ser governo,
e com uma boa imagem pública, é normalíssimo que continue a ser maioritário nas autarquias.

dança “As Maravilhas de OZ” pela Academia
Pausa, no anfiteatro do Largo do Souto. No Auditório Municipal de Gondomar vai decorrer o
espetáculo Corais na Festa.
No dia 24 de setembro será a vez da Banda Iniciadores subir ao palco do anfiteatro do Largo
do Souto. ■

A Noite Branca de Gondomar marcou o arranque
das Festas do Concelho, mas ainda há muitas atividades na programação oficial do Rosário.
Entre os dias 15 e 17 de setembro, o anfiteatro do
Largo do Souto volta a receber o Encontro de Dança organizado pela Associação “Vai Avante”, que irá
juntar todos os grupos de dança de Gondomar.
No mesmo espaço, terá lugar a Feira Artesanato
D’Ouro entre os dias 20 e 24 de setembro, estando
a abertura oficial reservada para as 18h do primeiro dia.
Música também não falta. Para o dia 22 de setembro está previsto o concerto dos padroeiros Douru’s
Orquestra, no Auditório Municipal de Gondomar.
Um dia depois, regressa o Festival Internacional de
Música de Plectro, que percorrerá vários palcos de
São Cosme a Gramido.
No mesmo dia realizam-se ainda o espetáculo de

“My Selfie in Gondomar”
bate recorde de participação
O concurso “My Selfie in Gondomar”, promovido pelo pelouro do
Turismo da Câmara Municipal de
Gondomar, tem um novo recorde de
68 fotografias entregues.
“Um sucesso”. É desta forma que Carlos Brás, vereador do Turismo do Município de Gondomar
classifica a mais recente edição da iniciativa “My
Selfie in Gondomar”, passatempo de fotografia que
visa dinamizar, dar a conhecer e destacar o potencial turístico do concelho de Gondomar.
Este ano, o concurso contou com 68 propostas en-

tregues: 28 na categoria “Melhor Spot Turístico
de Gondomar”, 14 na categoria “A Minha Praia
é D’Ouro”, 14 na vertente “Melhor Selfie de Grupo” e 12 na categoria “Selfie Mais Romântica”,
sendo até à data a edição mais participada.
Desta forma, os vencedores eleitos pelo júri
vão ter à disposição diversos prémios oferecidos pelos parceiros da iniciativa como, por
exemplo, uma experiência equestre, um passeio de barco no rio Douro, um pack de paintball, um cruzeiro das seis pontes, um passeio
de kayak, um passeio de barco ou uma noite de
alojamento.
A cerimónia de entrega de prémios está marcada para o dia 16 de setembro, pelas 11h, na Casa
Branca de Gramido. ■
Foto Arquivo Vivacidade

3 – A todo este macrocenário político é importante acrescentar um outro dado. É que o Governo está a ultimar a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, que,
por imperativo legal, terá de entrar na Assembleia da República até 15 de outubro. Ora, ninguém é ingénuo para pensar
que estando no poder, e em ano de autárquicas, o Governo
abdique de dar uma mãozinha aos candidatos autárquicos
da sua família partidária. Pouco interessa se a isto se chama
eleitoralismo ou qualquer outra coisa. É pecado que nenhuma outra força política pode dizer que nunca cometeu…
De pouco valerão os alertas dos líderes dos partidos da oposição contra o que designam de tiques e práticas eleitoralistas. De pouco valerá a promessa do Presidente da República
de que estará particularmente atento sobre eventuais diplomas que possam almofadar práticas de eleitoralismo de ocasião. Como diz o povo, “há tantas formas de matar pulgas”
que seguramente ninguém está à espera que quem está no
poder deixasse agora que o “pulguedo” se convertesse numa
praga. Com ou sem eleitoralismo o PS tem a obrigação política de ganhar as autárquicas! Se tal não acontecer, então as
lógicas do poder viraram a lógica da batata. ■

Setembro é mês de festa em Gondomar e não faltam propostas na programação do Rosário. O Vivacidade
dá a conhecer os próximos eventos
da última romaria do Norte do país.

Foto Arquivo Vivacidade

1 – No próximo dia 1 de outubro os portugueses vão escolher os seus representantes para a gestão das autarquias –
juntas de freguesia e câmaras municipais. São eleições locais,
onde a proximidade entre os concorrentes e os eleitores assume um papel fundamental, como em nenhum outro tipo
de eleições. Nestas os cidadãos têm mesmo a perceção que o
exercício do poder está muito próximo de cada um de nós.
É por isso que as eleições autárquicas são tão acarinhadas
pelos eleitores. Porque se trata de um julgamento que as
pessoas sentem ser o mais genuíno de todos os demais atos
eleitorais. Não apenas porque, como regra, os eleitores conhecem a maioria dos candidatos, mas também porque a
ação de quem exerce o poder ou pretende vir a exercê-lo é
facilmente comprovada ou desmentida no quotidiano.

Festas do Concelho:
não faltam iniciativas
até ao final do mês

PUB
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Centro Hípico
de Gondomar promove
prova de saltos

União das Freguesias
entrega prémios
de mérito escolar

O Centro Hípico de Gondomar vai organizar uma prova
de saltos, no dia 17 de setembro, em Jovim. As iniciativas
têm início às 9h.

A União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim vai promover a
entrega de prémios de mérito
escolar no dia 22 de setembro,
na Junta de Freguesia de Valbom.

Foto DR

Durante um dia inteiro, a equitação vai estar
em destaque no Centro Hípico de Gondomar, em Jovim. O evento será organizado
pela escola e conta com uma vasta programação.
A abertura da prova de saltos está marcada
para as 9h. Meia hora depois tem início a
gincana desportiva, gincana rara e a prova
de cruzes. Por volta das 14h, vai decorrer a
apresentação da Boombox Legacy, estando
as prova de saltos de 50, 80 e 90 centímetros
e um metro previstas para as 14h30. A iniciativa encerra às 19h.
As inscrições para a prova estão abertas aos

interessados e podem ser realizadas no Centro Hípico de Gondomar e no Centro Raríssimo Norte (Maia), que apoia o evento.
Estão confirmadas as presenças do capitão
Alberto Leite Rodrigues, sargento Manuel
Vilela, Marco Faria e Melo e Miguel Viana.
A entrada no Centro Hípico de Gondomar
terá um custo de dois euros. O valor angariado reverte a favor da Raríssimas. ■

À semelhança dos anos anteriores, a
União das Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim vai premiar os melhores alunos do ano letivo 2016/2017. A cerimónia
vai ter lugar no dia 22 de setembro, pelas
21h30, na Junta de Freguesia de Valbom.
“Para a autarquia este prémio é importante, pois entendemos que devemos fomentar e distinguir o mérito e premiar o
esforço individual dos alunos na busca

do conhecimento”, afirma José António
Macedo, presidente da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom
e Jovim.
De acordo com o autarca, o objetivo passa por “salientar os exemplos meritórios,
que devem ser estimulados e reconhecidos pela comunidade como modelos a
seguir por todos”.
Assim, vão ser entregues galardões aos
melhores alunos do 4.º, 6.º e 9.º anos de
escolaridade dos Agrupamentos de Escolas Júlio Dinis, Agrupamento de Escolas
de Valbom e Agrupamento de Escolas
Gondomar n.º 1. Será também premiado
o melhor aluno ou aluna do 12.º ano de
escolaridade dos Cursos Científicos e ou
Humanísticos e dos Cursos Profissionais
do Agrupamento de Escolas de Gondomar n.º 1 e Agrupamento de Escolas de
Valbom. ■
PUB
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Noite Branca de Gondomar contou
com milhares nas ruas

A Noite Branca de Gondomar é um evento organizado pela Câmara Municipal de
Gondomar e marca o início das Festas
do Concelho. Nesta edição participaram
43 coletividades gondomarenses. ■

> Agir

> Wild Playaz

Foto Nuno Fonseca

Foto Nuno Fonseca

pelo pelouro da Juventude da Câmara
Municipal de Gondomar.
A iniciativa teve uma única regra - a utilização de roupa branca – que proporcionou uma moldura humana a condizer com o nome do evento. Ao longo da
noite, o comércio manteve-se aberto ao
público que contou, este ano, com diversos pontos para comer e beber.
“A aposta na animação de rua fez-se sentir
e procuramos reforçar a interação entre
o público e as performances. Quisemos
proporcionar-lhes uma noite diferente de
todas as outras”, acrescenta a autarca.
Para Sandra Almeida, a Noite Branca
de Gondomar ainda tem “margem para
crescer” e “existem sempre aspetos a
melhorar”. “Ainda podemos crescer um
pouco naquela zona próxima do centro
de São Cosme”, admite a vereadora, que
considera este o “evento ideal” para abrir
as Festas do Rosário.

Foto Nuno Fonseca

Foto PSF

> Expensive Soul

> Milhares de pessoas marcaram presença na 4ª edição do evento
Foto PSF

Música, animação nas ruas, festa e milhares de pessoas vestidas de branco no
centro do concelho. Em cartaz os Expensive Soul e o músico Agir, seguidos
pelos djs Boys à la Carte e Kathy, que deram música nos quatro palcos espalhados pelo centro da cidade.
“Para a organização, esta foi melhor
Noite Branca de sempre. Foi um enorme
sucesso e registou cerca de 150 mil pessoas nas ruas que se divertiram e vibraram com as várias performances, animação e concertos que agendamos”, afirma
Sandra Almeida, vereadora responsável

Foto Nuno Fonseca

A Noite Branca de Gondomar marcou novamente o
início das Festas do Concelho de Gondomar, no dia 2
de setembro, em Gondomar
(São Cosme). De acordo com
a organização 150 mil pessoas
marcaram presença no evento.

> A organização reforçou a distribuição de bebidas e alimentos

> O trio elétrico voltou a percorrer as ruas de São Cosme
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Quinta do Passal tem o primeiro
parque de treino canino de Gondomar
Foto TSN

O Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal
cumpriu, no dia 12 de setembro, o 4.º aniversário ao serviço dos gondomarenses. A
efeméride foi assinalada com
a inauguração de dois novos
espaços.
O recinto da Quinta do Passal tem,
desde o dia 12 de setembro, data em
que se assinalou o 4.º aniversário deste equipamento, o primeiro parque de
treino canino de Gondomar e passou
também a dispor de um circuito de arFoto TSN

Foto TSN

> A inauguração do Centro de Aprendizagem Animal foi o ponto alto do 4.º aniversário da Quinta do Passal

Foto TSN

> O circuito de arborismo fez as delicias dos mais novos

borismo.
Assente na promoção do bem-estar
animal, na dinamização da convivência entre cães e crianças ou famílias e
no treinamento dos animais, o primeiro equipamento vai receber canídeos e
detentores de animais, que serão aconselhados sobre a melhor forma de educar os animais para prevenir problemas futuros e usufruir de uma melhor
companhia.
“Temos vindo a trabalhar o bem-estar
animal em Gondomar. Criamos, por
isso, um centro de aprendizagem que
queremos dinamizar para incentivar as
pessoas a aderir a estas metodologias
de treino”, disse José Fernando Moreira, vereador do Ambiente da Câmara
de Gondomar, ao nosso jornal.
Também Marco Martins, presidente

do Município de Gondomar, salientou a importância do novo serviço da
Quinta do Passal. “Esta temática é para
nós muito importante e muito querida. A partir de agora, um sábado por
mês todos os cidadãos de Gondomar
poderão usufruir de dois “workshops”
para melhorar o relacionamento entre
o animal e o dono”, afirmou o edil gondomarense.
No que diz respeito ao circuito de arborismo, o equipamento de lazer para
os mais novos terá uma escalada infantil capacitada para pessoas com deficiência. O percurso está traçado em
área de bosque existente na Quinta do
Passal, em conformidade com as normas europeias, e conta com um slide
de 80 metros e plataformas elevadas a
cinco metros da superfície.
“Este é o quarto aniversário da Quinta
do Passal e já recebeu mais de 25 mil
visitantes. No próximo ano construíremos também um parque infantil, para
que as crianças se divirtam, e esperemos que daqui parta, no futuro, um
circuito pedonal que ligará esta zona
até ao centro de Gondomar (São Cosme), passando por Valbom, Dom Miguel, até ao Multiusos de Gondomar.
Desta forma, as pessoas poderão atravessar parte do concelho”, concluiu o
autarca. ■

14 VIVACIDADE SETEMBRO 2017

Sociedade

Gondomar recebe final da Miss Portuguesa
em 2018 e 2019
A final da Miss Portuguesa vai
realizar-se em Gondomar nos
próximos dois anos. O anúncio foi feito a 6 de setembro, na
Casa Branca de Gramido.
A duas próximas misses portuguesas vão ser
eleitas no concelho de Gondomar, que vai

acolher em 2018 e 2019 a fase final do concurso de beleza. O anúncio foi efetuado na
Casa Branca de Gramido, por Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, e
Isidro de Brito, da organização do concurso.
“Embora seja anunciado hoje, este desafio foi
lançado no ano passado, só que o nosso compromisso com o Município da Batalha para
2016/2017 não possibilitou que fosse mais

domar”, sublinhou o presidente da Câmara
de Gondomar.
No anúncio marcaram presença Carlos Brás,
vereador do Turismo do Município de Gondomar, Tânia Ximenes, Miss Portuguesa
2017, Matilde Lima, Miss Universo Portugal
2017, Ana Marques, Miss International Portugal 2017, e Filipa Barroso, Miss Portuguesa
2017. ■
Foto PSF

Foto PSF
PUB

cedo. Tudo tem o seu tempo e este é o tempo
de trazer o mais prestigiado concurso de beleza para o norte do país, para Gondomar”,
começou por dizer Isidro de Brito.
Por sua vez, Marco Martins congratulou-se
pela decisão de retomar o concurso Miss
Gondomar, do qual saiu vencedora Cristiana Viana, que viria a sagrar-se Miss Portuguesa, “uma grande embaixadora de Gon-
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Marco Martins:
“Não tenho nenhuma dúvida
que vamos manter a maioria absoluta”

Marco Martins, 38 anos, enfrenta um novo desafio: é recandidato à Câmara Municipal de Gondomar. Após quatro anos de liderança com maioria absoluta, o autarca passa em revista o trabalho realizado, e mostra-se confiante na vitória com maioria
absoluta.
Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira

Em 2013, qual era a sua expectativa ao
partir para a corrida à presidência da
Câmara Municipal de Gondomar?
Assumi durante oito anos o cargo de
presidente da Junta de Freguesia de Rio
Tinto, que me deu bagagem suficiente
para apontar a um cargo mais alto. Na
altura, apresentei a minha candidatura
após muita pressão dos gondomarenses.
Era algo que oito anos antes não me passava pela cabeça. Tive uma luta interna
difícil no Partido Socialista, mas, felizmente, hoje o partido está unido.
A expectativa que tinha era que iria para
um “barco” maior, contudo sentia-me
preparado para enfrentar aquele desafio.
Quatro anos depois julgo que dei provas
disso mesmo.
Venceu as eleições após o impedimen-

to da candidatura de Fernando Paulo à
presidência do Município. Se essa candidatura tivesse ido até ao fim, acha
que venceria com o mesmo resultado?
Eu tenho esses dados, que indicam que o
PS elegeria seis vereadores. A partir do
momento em que surge o impedimento dessa candidatura o objetivo passou
a ser a eleição do sétimo vereador. No
entanto, a vitória nunca esteve em causa.
Se tivesse que escolher três obras ou
conquistas do seu mandato, quais seriam as suas opções?
Não é fácil identificar apenas três. Cumprimos 85% do programa eleitoral e quatro anos depois, com todas as dificuldades que encontramos quando tomamos
posse, podemos afirmar que superou as
nossas expectativas iniciais.
Três grandes bandeiras deste mandato são: a dinamização e a imagem do

concelho, através de diversas iniciativas
como a Noite Branca, Cidade Europeia
do Desporto (CED), Festas do Concelho
de Gondomar, entre outros eventos que
promovem Gondomar com uma imagem mais positiva; no ambiente apostamos na remoção dos resíduos perigosos
de São Pedro da Cova, na despoluição
do rio Tinto, na criação de parques urbanos; melhoramos o funcionamento
da autarquia e colocamo-la ao dispor
dos gondomarenses, quer pelos serviços
que hoje prestamos à população quer
pela centralização na Praça do Cidadão
e descentralização nos Espaços do Cidadão.
Estas são as três linhas principais que
destaco, conjugadas com a diminuição
da dívida do Município. Arrumamos a
casa, posicionamo-nos estrategicamente
na região e no país e começamos a preparar o futuro que queremos materializar no próximo mandato.
Acredita que Gondomar melhorou a
sua imagem?
Não tenho dúvidas que melhorou. Infelizmente essa imagem foi, nos últimos
dias, temporariamente afetada pela associação de dois nomes: Valentim Loureiro e Gondomar.
O aparecimento dessa candidatura veio
prejudicar, pontualmente, a imagem do
Município. Mas não é nada que não consigamos dar a volta no início do próximo
mandato.
Em que sentido a candidatura do major Valentim Loureiro prejudica Gondomar?
Prejudica na credibilidade do Município. Os processos judiciais não estão esquecidos e as pessoas lembram-se disso.

> Em 2013, Marco Martins passou da Junta de Rio Tinto para a Câmara de Gondomar

Quatro anos depois, é possível falar em
dever cumprido?
Completamente... e de consciência muito tranquila. Digo isto com orgulho e
convicção. Não há muitos municípios
que, estando em melhores condições financeiras, possam gabar-se de ter feito
tanta coisa durante este mandato.
Vejamos o exemplo da Cultura, com a
requalificação do Auditório Municipal,
aposta reforçada em concertos e espe-

táculos, reabertura do Centro Cultural
de Rio Tinto, reabrimos a Casa Branca
de Gramido com uma galeria de exposições, tivemos vários concertos no Multiusos de Gondomar, reforçamos a programação das Festas do Concelho.
Na Educação generalizamos as refeições
escolares e o lanche, fizemos o prolongamento do horário no pré-escolar e no
1.º ciclo com animadores, melhoramos
a proximidade aos encarregados de educação com uma aplicação para telemóvel, requalificamos 30 escolas.
No Desporto, a CED fala por si, o investimento na requalificação de pavilhões
municipais também foram muito significativos.
Além disso, apesar de afirmarem que
não fizemos uma obra de referência,
importa referir que requalificamos 147
ruas de Baguim até à Lomba, não discriminando nenhuma freguesia. Só em
arruamentos investimos 28 milhões de
euros.
O que ficou por cumprir?
Não conseguimos requalificar todos os
bairros sociais que tínhamos prometido,
por questões de orçamento. Não conseguimos executar algumas intervenções,
tais como a despoluição do rio Torto,
que será concluída no próximo mandato. Não conseguimos criar o Parque Desportivo de Ramalde. Contudo, as coisas
estão muito melhor, tendo em conta todas as dificuldades que encontramos.
A dívida do Município e as dificuldades de tesouraria foram sendo apontadas como um dos principais entraves
durante este mandato. Quanto deve,
afinal, o Município de Gondomar?
É preciso desmontar esta questão para que
todos percebam o seu impacto. Em 1997,
quando o major tomou posse, existiam 68
milhões de euros de dívida à EDP. Durante dois anos, a Câmara de Gondomar não
pagou à EDP e, em termos de capital, passou a ter 70 milhões de euros de dívida.
Foi conseguido um acordo que não previa o pagamento dos juros que estavam
para trás, nem os que estavam para a
frente. Esse acordo tinha um
prazo de 20 anos e terminava
este mês.
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No entanto, esse acordo só previa o pagamento de 30% da dívida total e empurrava os 70% finais (40 milhões de
euros) para a data final. Contudo, hoje
a realidade mudou. Há mercado liberalizado, há regras de contratação pública da concessão e a concessão não vale
48 milhões de euros. Isto significa que
o próximo operador não vai pagar esse
valor e que o Município está obrigado a
fechar um novo acordo com a EDP para
não termos que pagar este mês uma fatura de 48 milhões de euros.
Acho que conseguimos uma excelente
proposta, até porque Gondomar era o
maior devedor, em termos absolutos, da
EDP.
À data da tomada de posse deste executivo, existia uma dívida à EDP de 140
milhões de euros. À data de hoje o Município deve 90 milhões de euros. Por
isso, baixamos a dívida em 50 milhões
de euros.
Essa redução resulta de 27,5 milhões de
euros em capital amortizado, 20 milhões
de euros perdoados pela EDP e mais dois
milhões de pequenos créditos que fomos
arquivando. Aqui não estão contabilizados os mais de 20 milhões de euros em
condenações. A Câmara era réu em 400
processos, hoje são cerca de 100.
Ainda podem existir novas condenações judiciais ao Município?
Podem, mas nenhuma com as dimensões das anteriores.
A chegada do Metro ao centro de Gondomar (São Cosme) era um dos grandes objetivos para este mandato. O que
falhou?
Quero relembrar que com o anterior Governo foi impossível negociar a questão
do Metro. Com o atual Governo, percebemos que o assunto seria retomado, mas também percebemos que não
iria existir dinheiro para tudo. Estava
em causa a rentabilidade e a sustentabilidade das linhas e, nesse momento,
concluímos que a linha de Gondomar
ia simplesmente cair, porque tinha uma
previsão orçamental de 220 milhões de
euros.
Estou a referir-me ao traçado que está
no Plano Diretor Municipal, que prevê
a passagem na Feira de Gondomar, Rotunda do Ourives, Hospital-Escola, com
passagem por baixo de Valbom até à Rotunda do Freixo, que iria dar a um viaduto que passava por cima da VCI.
Quando percebemos isso, procuramos
um outro traçado, mais barato e que
envolvesse o Porto. Essa nova proposta
está a ser revista pela Metro do Porto
e tem algumas alterações importantes.
Parte do Largo do Souto, vai ao Hospital-Escola e contorna Valbom por dentro, indo até ao Lagarteiro. Esta obra tem
uma estimativa de 108 milhões de euros
e contempla ainda uma viagem do Largo

do Souto a Campanhã de 11 minutos.
Aquilo que o primeiro-ministro disse
foi que iria ser programado um novo
quadro comunitário para a construção
de novas linhas. Queremos que até lá se
faça um projeto de execução.
Houve falta de vontade política de trazer o metro para Gondomar?
Desde o momento em que se decide fazer uma linha até começar a sua construção são necessários dois anos. É preciso
um estudo prévio, um concurso público
para o projeto de execução, um concurso para a obra e finalmente o início da
obra.
O governo socialista está em funções há
dois anos, eu sou administrador da Metro desde dezembro de 2015, por isso era
impossível ter obra neste momento.
Espero que em 2020 esteja tudo pronto
para a obra arrancar. Se não tivéssemos
avançado com esta alternativa a expansão do metro para Gondomar tinha sido
abortada.
O metro também pode diminuir a rivalidade que existe entre o território
gondomarense, mais concretamente
São Cosme e Rio Tinto?
Reconhecemos que existe essa rivalidade, mas achamos que tem sido atenuada.
Há quatro anos, era impossível a Câmara pensar num Festival da Juventude em
Rio Tinto ou levar tanta gente de Rio
Tinto à Noite Branca de Gondomar.
Os números do investimento provam
que reforçamos a aposta em freguesias
que estavam desfavorecidas, nomeadamente Fânzeres, Rio Tinto e Baguim do
Monte.
Contudo, fomos capazes de manter um
grande investimento em São Cosme, que
correspondeu a seis milhões de euros.
Em Rio Tinto, o valor investido foi ligeiramente menor.
A coesão territorial foi reforçada e não
tenho dúvidas que o principal motivo
para isso acontecer foi o Marco Martins. Sou o primeiro presidente de todo
o concelho.

"Sou
o primeiro
presidente
de todo
o concelho"
O saneamento no alto concelho continua a ser um dos principais problemas, bem como a tarifa aplicada pela
empresa Águas de Gondomar. O que
foi feito nesse sentido?

Queria recordar que no nosso primeiro
ano de mandato o preço da água baixou
10%. Quando chegamos estava aprovado
em reunião de executivo municipal um
reequilíbrio financeiro com as Águas de
Gondomar e esse reequilíbrio previa um
aumento médio de 9% na tarifa da água.
Conseguimos que o 1.º escalão baixasse a tarifa em 10%, retiramos o valor do
investimento para a construção de uma
nova sede para as Águas de Gondomar e
o aumento médio ficou nos 5% e ainda
investiram dois milhões de euros em pavimentações. Foram negociações muito
duras.
Ainda assim, Gondomar é um dos municípios com a tarifa de água mais elevada a nível nacional...
Essa é uma questão que só podemos rever no fim do período de concessão, que
vigora até 2031. O Município está amarrado a esse contrato.
O que correu mal no saneamento? Não
resolvemos totalmente o problema da
ETAR de Gramido e está por concluir o
saneamento na Lomba.
No entanto, fizemos uma intervenção de
fundo na ETAR de Rio Tinto, na ETAR
do rio Ferreira. Além disso, estamos a
construir o intercetor da ETAR do rio

Tinto que liga à ETAR do Freixo e despolui o rio. Está em fase final de construção a ETAR de Melres/Medas. Temos aprovadas duas candidaturas para
a construção de saneamento em toda a
encosta da Belavista e queremos acabar
as ligações que faltam no Alto Concelho.
O Governo já aprovou um investimento de três milhões de euros e o concurso
avança até ao final do ano.
A recolha de lixo também tem sido
muito criticada pelos gondomarenses.
O que tem feito o Município perante a
Rede Ambiente?
Nesse capítulo, a situação tem vindo a
melhorar mas ainda não está nas melhores condições. Nos últimos meses o serviço deteriorou-se, a empresa foi penalizada e está já a recuperar. A primavera
não correu bem.
Contudo, não podemos dissociar desse
facto o aumento da produção de resíduos, resultado do crescimento da economia nacional e local.
O Andante também não cobre a totalidade do território de Gondomar...
Temos vindo a ampliar a cobertura do
sistema Andante, a reforçar linhas e a
ajustar as linhas no Alto Concelho. Im-
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"Não tenho nenhuma
dúvida que vamos
manter a maioria
absoluta"

"Queremos
manter
as Juntas de
Freguesia
que estão a
ser geridas
por nós [PS]
e vencer
as que
faltam"
Como é que isso será feito? Vai manter a
equipa que tem tido até hoje?
A equipa será praticamente a mesma, com
uma possível reestruturação dos Não tenho
nenhuma dúvida que vamos
manter a maioria absoluta pelouros.

porta lembrar que o Centro de Saúde
de São Cosme estava isolado e não era
servido pelo autocarro. Hoje, o Andante
tem 29 linhas em Gondomar e, em breve, terá mais três.
Digam-me qual é o concelho que duplicou, neste mandato, o número de linhas
inseridas no Andante. Nenhum, tirando
Gondomar.
O Município está também a renegociar
as tarifas do estacionamento pago em
Gondomar (São Cosme) e Rio Tinto.
Quando ficará concluído esse processo?
Está a terminar o período de discussão
pública e o processo será levado à Assembleia Municipal, já com a nova tarifa de 0,60 cêntimos por hora, em vez
dos atuais 0,85 cêntimos. Esse valor será
praticado em Rio Tinto e São Cosme.
No que diz respeito às eleições autárquicas que se aproximam. O que o leva
a recandidatar-se à presidência da Câmara de Gondomar?
O que me move é continuar o projeto
que iniciamos em 2013. É um projeto
muito extenuante, mas que achamos que
está no bom caminho e que ainda tem
propostas por concluir e novos desafios.

No dia em que tomei posse assumi que
o meu projeto terminaria em 2021, mesmo que deixe de existir a limitação de
mandatos. Curiosamente, a 26 de outubro de 2005, quando tomei posse na presidência da Junta de Rio Tinto, disse que
o meu projeto duraria oito anos e assim
foi.
Quero acabar o meu compromisso, adicionando fatores novos a um programa
eleitoral que será brevemente apresentado aos gondomarenses.
Quais serão as linhas orientadoras desse programa eleitoral?
Na mobilidade, queremos o metro até ao
centro do concelho e a conclusão da cobertura da rede Andante. Vamos promover a construção de um anel de 20 quilómetros através de um percurso pedonal
que vai de Gramido até Rio Tinto, passando por Valbom, Multiusos, Baguim,
Vale de Campanhã e Parque Oriental.
Além disso, queremos prolongar o Polis
até Atães.
No desenvolvimento económico, queremos incentivar o turismo, rever novamente o PDM já em 2018, criar duas
zonas industriais no nó da A43.

Está disposto a continuar com ou sem
maioria absoluta?
Mesmo com a candidatura de Valentim
Loureiro, que espero que vá até ao fim. Estamos cá para governar em qualquer cenário.
No entanto, o PS manifestou-se contra a
candidatura de Valentim Loureiro...
Fomos chamados a pronunciar-nos sobre
um aspeto dessa candidatura, mas o PSD
é que levantou as irregularidades. A única
irregularidade que consideramos foi a utilização abusiva da marca “Coração de Ouro”,
registada pelo Município, pela candidatura
do major. O tribunal não nos deu razão e o
assunto está encerrado.
Caso não fique em condições de governar, estará disposto a celebrar um acordo
com outros partidos?
Caso seja necessário, a solução será encontrada num cenário pós-eleitoral.
Nas candidaturas do PS às Juntas e Uniões
de Freguesias existem três novos candidatos face a 2013 [Sofia Martins – Fânzeres/
São Pedro da Cova; Francisco Laranjeira
– Baguim do Monte; José Paiva – Melres e
Medas]. Quais são os objetivos para o dia
1 de outubro?
Comecemos por Baguim, onde foi encontrado um sucessor de Nuno Coelho. Não

tenho dúvidas que Francisco Laranjeira
será o próximo presidente da Junta de Baguim.
Em Fânzeres/São Pedro da Cova, o Partido Socialista tem a melhor candidata possível. Aliás, estou convencido que foi essa
condição que levou Daniel Vieira a não se
recandidatar: o receio de perder a União
das Freguesias para a Sofia Martins. Daí ter
feito uma fuga para a frente.
Em Melres/Medas, lamentamos a desistência de José Andrade e tivemos que encontrar um novo protagonista que será uma
mais-valia para aquele território, o José
Paiva.
Não há nenhum conflito com o atual
presidente da União das Freguesias de
Melres e Medas, José Andrade?
Não, nenhum. É uma saída que me deixa
triste, mas é uma decisão pessoal e profissional. Não foi por falta de articulação
com o Município. Em resumo, Queremos manter as Juntas de Freguesia que
estão a ser geridas por nós [PS] e vencer
as que faltam [União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim e União das Freguesias de Fânzeres
e São Pedro da Cova].
Na Assembleia Municipal, o PS aposta
novamente em Aníbal Lira para manter a presidência desse órgão político. O que leva o partido a manter este
nome?
Aníbal Lira não foi cabeça de cartaz há
quatro anos. É hoje porque é o atual
presidente da Assembleia Municipal de
Gondomar. Naturalmente é recandidato
a esse órgão, como reconhecimento pelo
trabalho prestado neste mandato.
Tendo em conta os seus adversários na
corrida à presidência da Câmara de
Gondomar, o que espera da campanha
eleitoral que se avizinha?
Espero que seja uma campanha elevada,
que nem sempre tem vindo a acontecer.
Tenho registado manobras dilatórias. Vi
Daniel Vieira a atacar-me durante o debate
televisivo. Lamentavelmente não apresentou uma única solução para Gondomar.
Tenho pena de Rafael Amorim, que dá
provas de desconhecer o território a que
se candidata.
Valentim Loureiro não saiu bem na fotografia há quatro anos e desta vez não
será capaz de fazer melhor. Merece o
nosso respeito pelos 20 anos em que liderou este Município, mas acho que não
se devia candidatar. No entanto, respeitamos a sua candidatura.
A lista que o major apresenta é constituída por pessoas que foram excluídas de
outros partidos, muitas delas porque não
tiveram o protagonismo que queriam. ■
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Associação de Amigos
Padre Moura resiste às
dificuldades financeiras

“ContaMinArte”
vai realizar-se nos dias
16 e 17 de setembro

A Associação de Amigos do
Padre Moura (AAPM) esteve
perto de encerrar a sua atividade, “fruto de circunstâncias
externa e internas”, mas será
dada continuidade ao trabalho desenvolvido em Baguim
do Monte.

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
vai promover, nos dias 16 e 17
de setembro, a primeira exposição e venda de trabalhos
de diversos autores. O evento
intitula-se “ContaMinArte”.
O edifício da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova vai organizar o “ContaMinArte”,

evento que reunirá durante dois dias vários
artistas de pintura, literatura, música, desenho, caricatura, teatro, poesia e fotografia.
Entre os convidados estão Albertino Valadares, Alua & Polen, Alzira Braga, António
Dias, Apuro, Carlos Inácio, Fernando Rocha, in skené, João Monge, Jorge Marques,
Júlio Aires, Lourdes dos Anjos, Marcos Mileweski, Onofre Varela, Pedro Guilherme
Moreira, Pedro Rocha Nogueira, Renato
Filipe Cardoso, Ruben Mália e Rui Spranger.
A União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova vai manter a mostra aberta
ao público entre as 10h e as 21h. ■
Foto DR

Sediada na Urbanização do Crasto, em Baguim do Monte, a AAPM enfrentou uma
situação deficitária e viu reduzida a atividade da instituição em diferentes valências
que, “progressivamente afetaram as suas receitas, em contraste com a manutenção de
custos fixos da instituição”, refere Manuel
Biltes, presidente da direção da AAPM em
comunicado.
A Direção e Assembleia Geral da associa-

ção ponderaram o “fecho e consequente
extinção” da AAPM, mas a situação foi invertida graças ao apoio da Junta de Freguesia de Baguim do Monte, Centro de Emprego de Gondomar e Câmara Municipal de
Gondomar.
Na nota publicada, Manuel Biltes salienta as “manifestações de reconhecimento e
incentivo destas instituições mas, particularmente, da população residente da Urbanização do Crasto, onde está localizado o
Centro ATL”.
A solução encontrada passou também por
um contacto privilegiado com a Delegação
da Cruz Vermelha de Gondomar e Valongo,
estando em cima da mesa “um processo de
estabelecimento de colaboração entre esta
entidade e a AAPM que, certamente conduzirá à superação definitiva da situação”.
Desta forma, já teve início o período de
inscrições relativo ao novo ano letivo do
Centro de Atividades de Tempos Livres da
AAPM. ■

Mercadona investe um milhão
de euros em Gondomar

É junto à linha do metro de Fânzeres que
irá surgir o próximo espaço comercial da
Mercadona, empresa de distribuição alimentar com sede em Espanha.
Após ter encetado negociações com o Município de Gondomar, ficou decidido que a

superfície comercial vai nascer na rotunda
junto à estação de metro de Fânzeres. Está
prevista a construção de um espaço com
3.300 metros quadrados, com uma área
coberta de 2.800 metros quadrados, numa
intervenção que corresponderá a um investimento superior a um milhão de euros.
Só para a Mercadona está prevista a criação de 60 postos de trabalho diretos e 50
indiretos.
Além da superfície comercial será construído um edifício com três andares com
dois espaços comerciais e serviços.
As obras deverão ter início no dia 1 de março de 2018, estando a abertura do estabelecimento prevista para o final de julho do
próximo ano. ■

Foto DR

A Mercadona, empresa espanhola de distribuição alimentar, vai abrir uma superfície
comercial em Gondomar. O
investimento superior a um
milhão de euros vai concretizar-se em Fânzeres.

> A expansão da distribuição alimentar vai chegar a Gondomar

PASSATEMPO
- 05 OUTUBRO 2017 RIO TINTO

10 KM 5 KM
CORRIDA CAMINHADA

O jornal Vivacidade oferece DEZ inscrições para a CORRIDA DA REPÚBLICA
(5 de outubro) às primeiras dez pessoas que façam “like” nas páginas de
Facebook do Vivacidade e da Corrida da República e que respondam corretamente à questão:

ONDE TEM LUGAR A PARTIDA
DA 4ª CORRIDA DA REPÚBLICA?

PUB

Deverá ser enviado um e-mail
para geral@vivacidade.org com
os seguintes dados:
:: Nome
:: N.º CC/BI
:: Data de Nascimento
:: Género
:: Contacto Telefónico
:: E-mail
:: Tamanho da T-shirt (S/M/L/XL)
:: Seguro Desportivo
NÃO SE ESQUEÇA DE FAZER

- 05 OUTUBRO 2017 RIO TINTO
EM:

www.facebook.com/vivacidadegondomar/
www.facebook.com/corridadarepublica/

10 KM 5 KM
CORRIDA CAMINHADA

PUB

ENTRADA LIVRE
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“Filho da Treta” inaugura Festival
de Teatro de Fânzeres

A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova vai promover, à semelhança dos anos
anteriores, o Festival de Teatro de Fânzeres. A
iniciativa terá início no dia 7 de outubro e vai
prolongar-se até ao dia 28 do próximo mês.
Tal como aconteceu no Festival de Teatro
de São Pedro da Cova, será a peça “Filho da
Treta”, interpretada por José Pedro Gomes e

António Machado, a marcar a estreia desta
edição do festival de teatro.
“Apostamos mais uma vez no teatro profissional e no teatro amador. A participação
de grupos de teatro amador neste festival é
uma oportunidade para que demonstrem a
sua capacidade”, afirma Maria José Cardoso, do executivo da União das Freguesias.
À peça inaugural seguem-se os espetáculos
“Eu, Ela e o Outro” (Grupo Teatro Moura
Encantada), “Oh Zé, Isto é Que Vai Uma
Crise” (Grupo Teatro O Republicano) e
“Voo P’ra América” (Grupo Paroquial de
Teatro de São Pedro da Cova/Orfeão de São
Pedro da Cova).
Para a responsável pelo evento, a iniciativa
“no que diz respeito ao público, tem vindo
a crescer com números muito interessantes”. “Esta iniciativa vem manter a Vila viva

e começa a ser uma referência, tal como em
São Pedro da Cova”, refere.
Os bilhetes podem ser levantados nas secretarias das Juntas de Freguesia, na Paróquia de Fânzeres ou no Centro Republica-

no e Democrático de Fânzeres.
Os ingressos para as quatro sessões custam
10 euros, a peça “Filho da Treta” custa cinco euros e as restantes sessões têm um custo de 2,5 euros. ■
Foto DR

Os atores José Pedro Gomes e
António Machado regressam
a Gondomar com a peça “Filho da Treta”, que vai inaugurar o Festival de Teatro de
Fânzeres, no salão paroquial
da freguesia.

> José Pedro Gomes e António Machado

Filipa Costa:
“O livro tenta passar a importância
de lutarmos pelos nossos sonhos”

Quando surge esta vontade de escrever poesia?
Sempre tive o gosto pela escrita, sobretudo
pela rima. Sou professora e por vezes é necessário ajudar os meus alunos a escrever. No entanto, a vontade de escrever literatura infantil
despertou quando fui mãe, porque desde que
engravidei já inventava histórias para o meu
filho. Ele achava muita piada e continua a
achar [risos].
Foi assim que comecei a criar histórias novas
e a guardá-las na gaveta. Contudo, um dia
pensei que poderia transmitir essas histórias
a outras crianças, desafiei o meu primo a ilustrar o livro e contactei algumas editoras. A
Chiado Editora gostou da minha proposta e
decidiu editar o livro.
Este livro acaba por ser um projeto familiar...
Sem dúvida. Isso só dá um orgulho maior ao
ver o resultado final. É sinal que metemos os

pés ao caminho, tentamos e conseguimos.
São essas mensagens que tento incutir nas
minhas histórias. Se nos esforçarmos conseguimos alcançar os nossos objetivos.
Porquê a escolha do título “Animais Excecionais”?
Como o próprio título indica, são histórias em
que as personagens principais são os animais.
Optei por inserir 10 histórias nesta edição, curtas e sucintas, mas que passam uma mensagem
às crianças. Estes animais têm características
fora do vulgar: um leão vegetariano, um pinguim que sonha voar e quer ser astronauta, um
caracol que quer ser atleta... e estas características transpõem-se para a vida real.
O livro tenta passar a importância de lutarmos pelos nossos sonhos.

portante para si?
Sim, foi muito importante. Não nasci em
Gondomar mas vivi grande parte da minha
vida neste concelho. Recordo-me que nesse
dia tive casa cheia e correu tudo bem.
Recentemente estive presente na Feira do Livro do Porto e tenho feito muitas apresentações nas escolas e infantários.

O livro está disponível nas principais livrarias.
Esta é uma aventura isolada na escrita ou
tenciona dar continuidade?
Eu publiquei 10 histórias, mas tenho mais
por editar, por isso julgo que será para continuar. ■
Foto PSF

Filipa Costa, 34 anos, é a autora do livro “Animais Excecionais”, obra de literatura
infantil e o primeiro projeto
literário da professora que reside em Gondomar. O livro foi
ilustrado por Nuno Dionísio e
lançado pela Chiado Editora.

Que cuidados são necessários à escrita dirigida ao público infantil?
Uma das particularidades que a editora sublinhou foi o facto deste livro não infantilizar a
criança. Procuro explicar as coisas, utilizo palavras mais complexas e que os leva a procurar os significados. Julgo que isso é importante para as crianças. Além disso, é importante
que exista humor de uma forma subtil. A vida
sem humor não tem piada.
O livro foi apresentado na Biblioteca Municipal de Gondomar. Foi um momento im-

> "Animais Excecionais" é um livro de Filipa Costa
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Rafael Amorim quer
ultrapassar “questões
do metro e da dívida”

CDU aponta falhas
ao Parque Urbano
de Rio Tinto

Rafael Amorim, candidato da
coligação PSD/CDS-PP à Câmara de Gondomar, defende
um “pacto de regime” para resolver prolongamento do metro e dívida do Município.

Os candidatos da CDU à Câmara Municipal de Gondomar e Junta de Freguesia de
Rio Tinto visitaram, no dia 7
de setembro, o Parque Urbano de Rio Tinto e defenderam
um projeto alternativo ao do
atual executivo municipal.

“Não conseguimos discutir propostas e outros
programas se não ultrapassarmos as questões
do metro e dívida. E para ambas proponho
um pacto de regime com todos os partidos. É
pena que nenhum se esteja a mostrar recetivo. É pena porque é preciso ultrapassar isto e
começar a pensar Gondomar de forma mais
positiva”, disse o candidato.
No que diz respeito ao metro, Rafael Amorim
defende a união dos partidos para reivindicar a chegada da linha ao centro
do concelho e em relação à dívida
pede “concertação”, enquanto sugere
“menos obra e menos eventos e pa-

gamento de dívida sem cortar nas prestações
sociais”.
Segundo o candidato, “é possível incluir neste
quadro comunitário de apoio a ligação de metro Fânzeres/S. Cosme)”, mas para isso diz ser
necessária “uma reivindicação forte junto do
Governo, convencendo-o a reavaliar as prioridades anunciadas para Gaia e Porto”.
Quanto à dívida, Rafael Amorim acusa o
atual presidente do Município e recandidato pelo PS de estar a “mentir” sobre os valores de redução. “A dívida da
câmara em 2013 era de 111
milhões de euros. Neste
momento é de 100 milhões
de euros. São os documentos oficiais da autarquia que
o dizem. A redução da dívida, a ter ocorrido,
foi de 11 milhões
de euros”, aponta
o candidato do
PSD/CDS-PP. ■

Daniel Vieira, candidato da CDU à presidência do Município de Gondomar, e Marta Macedo, candidata da CDU à Junta de Rio Tinto,
uniram-se para visitar o Parque Urbano de
Rio Tinto, projeto que a candidatura considera “fundamental para a cidade e o concelho”.
Contudo, os comunistas têm outra visão para
o território riotintense e defendem que o espaço “muito cobiçado pelos interesses mobiliários” foi ao longo dos anos “sendo descaraterizado”, através do entubamento do rio e da

Política

ausência de uma estratégia de valorização do
recurso hídrico, das suas margens e do património histórico.
“A concretização do Parque Urbano que está
já a avançar, não só não acautela no seu projeto muitas das exigências da população da
cidade como se verificam ainda erros graves
na sua implementação”, aponta a CDU em
comunicado.
A candidatura aponta ainda o entubamento
de parte da Ribeira da Castanheira, a destruição de toda a vegetação, a ausência de
salvaguarda do património histórico, a alteração do processo de revisão do Plano Diretor
Municipal e a falta de resposta do projeto do
Parque Urbano para análise desde o dia 16 de
maio deste ano como falhas do atual executivo socialista.
Desta forma, Daniel Vieira assumiu o compromisso de “tudo fazer para ampliar o Parque Urbano, tornando-o num verdadeiro
projeto de dimensão municipal e regional”, a
par da “valorização do rio Tinto”. ■

PUB
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Bloco quer
“estratégia bem definida”
para ambiente
Rui Nóvoa, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de
Gondomar, quer “uma estratégia bem definida” para as
questões ambientais.

PUB

Jornal Vivacidade 14/09/2017
Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo Local Cível de Gondomar - Juiz 3

Anúncio

Processo: 2156/17.4T8GDM
Interdição/Inabilitação
N/Referência: 383137483
Data: 28-06-2017
Requerente: Maria Adelaide da Costa Moreira
Requerido: João Rocha Moreira da Silva

Foto PSF

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em
que é requerido João Rocha Moreira da Silva, NIF 130 130 036 com residência na Rua
da Igreja, N.º 481, Gondomar, 4510-582 FÂNZERES, para efeito de ser decretada a sua
interdição por anomalia psíquica.

No que diz respeito ao dossiê ambiental, Rui
Nóvoa, que irá encabeçar a candidatura do Bloco de Esquerda ao Município de Gondomar
tem as prioridades bem definidas. O candidato
diz que o setor “é muito sério” e defende que o
próximo executivo deve “ter uma política muito
concertada e com uma estratégia bem definida
para dar resposta às questões ambientais”.
“O BE Gondomar teve sempre uma grande

preocupação pelas questões ambientais e muito
concretamente no problema do rio Tinto, mas
não só”, afirmou Rui Nóvoa.
De acordo com o bloquista, o projeto do intercetor do rio Tinto dá bons sinais, contudo, mostra-se preocupado com as obras que estão a ser
desenvolvidas no terreno. “A ribeira da Castanheira, por exemplo, parece estar a ser entubada
e de maneira alguma aceitaremos que se entube
mais linhas de água”, disse Rui Nóvoa.
O candidato defendeu ainda a colocação de
passadiços à volta dos cursos de água do concelho e recomendou “transportar a luta” para os
rios Torto, Ferreira e outros. “Todos eles têm de
merecer da parte do Município uma resposta
porque os cursos de água são bens para toda a
população”, conclui. ■

A Juiz de Direito,
Dra. Gabriela Maria Barbosa Colaço
A Oficial de Justiça,
Ana Ramos
PUB
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SC Rio Tinto marca passo
no arranque da Elite

O Sport Clube de Rio Tinto foi, no último domingo, a equipa que demonstrou
maior vontade de vencer o encontro que
ditou o arranque da Divisão de Elite. Assumindo-se, por isso, como a formação
que mais oportunidades de golo criou,
sendo que o seu adversário, o Oliveira
do Douro, tentava entrar no jogo através dos lances de bola parada. Ou pela
velocidade de Benvindo, um nome que
representa, seguramente, um paradoxo

Próximos Jogos:
17/09 Gondomar - Camacha
Sousense - Cesarense

para todas as defesas da Série 1 da Divisão de Elite. O atleta com dupla nacionalidade é um excelente jogador de
futebol, fez toda a formação no Boavista
e marcou um golo de levantar o estádio
Foto DR

O insólito aconteceu...
Já perto do intervalo o insólito
aconteceu. Os aspersores de água
ligaram de forma automática, interrompendo o jogo, quase como
quem diz que os jogadores precisavam do tempo de descanso. As
estratégias iniciais não estavam a
resultar e o nulo mantinha-se.

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

no fim de semana. Logo a abrir o segundo tempo, uma bola nas costas da defesa
deu asas à velocidade do extremo de 27
anos. O guarda-redes da equipa da casa
estava um pouco adiantado e Benvindo
não se fez rogado, efetuando um chapéu
de classe a Matos.
Os locais, por dentro, desequilibravam
com Carlos Sousa - que é o maestro - e
com Bruno Teixeira, que baixa no terreno por diversas vezes. Por fora, entra o
“perfume” do número 7, Maga, e a profundidade do lateral-direito Simão - que

mesmo depois dos 90’ ainda fazia piques
de um lado ao outro do campo. A equipa
orientada por Manuel Pinheiro explorou
bastante os corredores, tentando chegar à
baliza contrária através dos cruzamentos,
que nem sempre foram executados com
o critério desejado. E quando assim é, o
sucesso fica, inevitavelmente, mais longe.
Destaque para André e Carlos Sousa,
uma dupla que fortalece o meio-campo
riotintense e, por consequência, o próprio jogo da equipa. Pese embora não tenha sido suficiente para evitar a derrota
frente ao Oliveira do Douro. Formação
visitante esta que, após o golo marcado,
se limitou a defender, com um bloco
baixo, as linhas muito juntas e a tentar
aproveitar as transições rápidas. A partir daí, o SC Rio Tinto assumiu (ainda)
mais o jogo – como seria de esperar –
mas não teve o discernimento necessário para derrubar a muralha de Fabrício,
que demonstrou grande segurança ao
longo de toda a partida. ■

Nota para...
A entrada de Bruno Carvalho,
mais conhecido por Careca, aos
60 minutos, substituindo Diogo.
Mexeu com o jogo, pela sua intensidade. Levou cartão amarelo,
mas isso nem sempre é um mau
indicador. Neste caso foi sinal
de energia e atitude. Entregouse por completo ao jogo e a sua
equipa saiu a ganhar com isso.

< < < < < < < < <

Texto: Tiago Santos Nogueira
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Foto DR

O Estádio Cidade de Rio Tinto
acolheu a jornada inaugural
da Série 1 da Divisão de Elite
e os locais não conseguiram o
resultado esperado. Perderam
por 1-0, frente ao Oliveira do
Douro, e Benvindo brilhou
com um golo de levantar o estádio.

TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal - Série B
Pontos
7
7
7
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
1
0

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

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

Próximos Jogos:
17/09 Leça - SC Rio Tinto

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

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

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

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

Próximos Jogos:
17/09 São Pedro da Cova - Paços Ferreira B
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João Afonso e Diogo Narciso Taça de Portugal:
vencem prova do Centro
Gondomar e Sousense
Ciclista de Gondomar
conhecem adversários

O 49.º Grande Prémio do Centro Ciclista de Gondomar contou com 200
ciclistas em competição, que representaram 17 equipas inseridas na prova.
Nos juniores, João Afonso, ciclista do
CC Barcelos/AFF/Orbea/Onda, foi o
vencedor; nos cadetes, Diogo Narciso,
do Maia, levou a melhor sobre a concorrência; na competição de escolas,
Vasco Silva, ciclista da Silva & Vinha/

ADRAP/Sentir Penafiel-49, ficou em
primeiro lugar; no escalão feminino, a
atleta espanhola Maria Fernandez, da
equipa Concello do Porriño/Abanca,
superou a adversária Ana Azenha.
“A prova correu muito bem. Contou
com um grande número de atletas e
uma generosa afluência do público.
Caso continue a liderar a direção do
Centro Ciclista de Gondomar, vamos
procurar melhorar esta competição e
alargá-la a três dias de festividade”,
afirma Jorge Silva, presidente da direção da coletividade gondomarense.
Recorde-se que o Grande Prémio do
Centro Ciclista de Gondomar conta
com os apoios da Federação Portuguesa de Ciclismo, Associação de Ciclismo do Porto, Câmara Municipal
de Gondomar e União das Freguesias
de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim.
No próximo ano, está prevista a 50ª
edição da competição de ciclismo. ■

Jornal Vivacidade 14/09/2017
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Assembleia Geral Extraordinária
Convocatória
Ao abrigo do nº 1, do artº 37º dos Estatutos - a pedido da Direção - convoco aos Senhores Associados para
reunirem em Sessão Extraordinária da Assembleia Geral, na Sede da Associação, sita na Rua da Boavista, 394,
em Rio Tinto, no próximo dia 15 de setembro de 2017, sexta feira, às 20 horas, com a seguinte
Ordem de Trabalhos
Ponto Único - Apreciação, discussão e votação da proposta da Direção para a remuneração do Presidente da
Direção
De acordo com o nº 2 do artº 37º dos Estatutos, em sessão extraordinária, não podem ser tratados quaisquer
outros assuntos nem antes nem depois da ordem de trabalhos, exceto o disposto no nº 5 do artº 43
Não estando presente à hora marcada mais de metade dos Associados efetivos, a Assembleia Geral funcionará às 21 horas com qualquer número de presenças, conforme o nº 1 do artº 40º dos Estatutos.
Os documentos referentes a esta Assembleia Geral Extraordinária estarão disponíveis para consulta dos Associados na Sede da Administração, nos oito dias antecedentes à data marcada na sede da Associação para a
realização desta Assembleia Artº 39º dos Estatutos.

O Presidente da Mesa Assembleia Geral
Avelino Ferreira da Silva
Observações (artº 34º dos Estatutos):
A Assembleia Geral é constituída por todos os Associados maiores que estejam no pleno gozo dos seus direitos
associativos, tendo cada Associado direito a um voto.
Consideram.se no pleno gozo dos seus direitos os Associados admitidos há pelo menos 12 meses que tenham
as suas quotas em dia e não se encontrem suspensos.
Cada Associado pode representar outros Associados ou fazer-se representar por outro, cumprindo as formalidades prescritas no artº 12 dos Estatutos.
Os Associados deverão apresentar recibo da quota paga relativa ao mês de Agosto de 2017, acompanhado
de um documento de identificação com fotografia (Cartão de Associado, Bilhete de Identidade, Cartão de
Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução).

Vila Nova de Gaia.
Refira-se que na próxima fase da competição entram em prova as equipas da
primeira Liga. ■

Está em marcha a segunda eliminatória
da Taça de Portugal, já com presenças de
equipas da segunda Liga.
Na próxima jornada, que irá decorrer a
24 de setembro, o Gondomar SC vai defrontar o Santa Clara, no Estádio de São
Miguel, e a UD Sousense desloca-se ao
recinto do ARC Oleiros.
Na primeira eliminatória da competição,
o Gondomar eliminou o Régua por 1-3 e
o Sousense venceu o Paredes por 2-0. Por
sua vez, o SC Rio Tinto acabou por ser
afastado da competição ao ser derrotado
pelo Coimbrões, num jogo disputado em

Rota da Zorra espera
mais de 300 atletas
A 2ª edição da Rota da Zorra,
evento organizado pela Liga
dos Amigos do Museu Mineiro de São Pedro da Cova e
Associação Dar ao Pedal, vai
realizar-se no dia 24 de setembro.
A 2ª Rota da Zorra já contabiliza cerca
de 200 inscritos na prova e deverá repetir
o sucesso da 1ª edição, que contou com
um total de 440 participantes, entre BTT
e caminhada.
Na segunda edição a organização vai
manter os moldes do ano passado, alterando os percursos de BTT e da caminhada, que serão pensado para dar a conhecer a Vila de São Pedro da Cova aos
amantes destes desportos.
“O objetivo é criar aqui uma prova de
convívio, sem caráter competitivo, que
ajude o Museu Mineiro de São Pedro da
Cova a melhorar as suas condições com
um contributo de cinco euros por inscrição”, diz Nuno Almeida, da Associação
Dar ao Pedal.
O responsável pelo traçado de 10 quilómetros de percurso BTT salienta ainda

que a caminhada “irá passar em zonas
que muita gente não conhece como, por
exemplo, o bairro da Gandra”.
Por sua vez, Jerónima Santos, presidente
da Liga dos Amigos do Museu Mineiro
de São Pedro da Cova, sublinha a importância do evento solidário que irá contribuir para “ajudar a resolver o problema
da climatização e falta de isolamento”
do espaço museológico de São Pedro da
Cova.
A 2ª Rota da Zorra está inserida na Cidade Europeia do Desporto e conta com
os apoios da Federação Portuguesa de
Ciclismo e da Associação de Ciclismo do
Porto. ■
Foto PSF

Rio Tinto, 30 de Agosto de 2017.

O sorteio da segunda eliminatória da “prova rainha” ditou
os adversários do Gondomar
SC e da UD Sousense, as equipas gondomarenses em competição.

Foto DR

Os atletas João Afonso (juniores) e Diogo Narciso (cadetes)
sagraram-se vencedores do
49.º Grande Prémio do Centro Ciclista de Gondomar, nas
respetivas categorias. A prova
realizou-se no dia 10 de setembro.
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Corrida da República:
prova realiza-se a 5 de outubro
A Corrida da República vai realizar-se no dia 5 de outubro. A prova
de 10 quilómetros terá partida e chegada junto ao Largo do Mosteiro, em
Rio Tinto.

A dupla Daniela Dias e José Cruz venceu a 8 de setembro a medalha de ouro em dança livre (pares)
na competição que teve lugar em Nanjing, China.
“A sensação é indescritível. É fruto de muitos anos
de trabalho e por isso nunca deixei de acreditar
que um dia poderia alcançar este título. É um sonho tornado realidade”, confessa a atleta em entrevista ao nosso jornal.

Desta forma, o par de dança português entregou a Portugal a segunda medalha de ouro em
patinagem artística destes mundiais, ao vencer
o escalão júnior, onde foram terceiros no ano
passado.
“Depois do terceiro lugar do ano passado sabia
que os lugares cimeiros poderiam estar ao meu
alcance. Trabalhei o ano todo com foco e positivismo para conseguir as melhores prestações
e ficar no melhor lugar possível”, acrescenta
Daniela Dias.
A 43ª edição do Campeonato do Mundo de Patinagem Artística esteve inserida na primeira
edição dos Roller Gamers, que integrou também os campeonatos de patinagem de velocidade, hóquei em patins, hóquei em linha e
skate. ■
Foto DR

> À esquerda, Daniela Dias e José Cruz

Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Entrada à leão e a luz
da desilusão
Foto DR

Daniela Dias é campeã
mundial em dança livre
A gondomarense Daniela Dias e
o seu par José Cruz são campeões
mundiais em dança livre. O título foi conquistado no Campeonato
Mundial de Patinagem Artística.

VIVA DESPORTO

Foto Arquivo Vivacidade

Estão a decorrer as inscrições para a 4ª Corrida
da República, prova que tem início e fim em Rio
Tinto. No total, são 10 quilómetros de corrida e
cinco de caminhada num percurso citadino que
percorre a Avenida da Conduta.
A prova é destinada a participantes de ambos os
sexos e dos escalões seniores até ao veterano 60,
sendo que a caminhada não terá caráter competitivo e é aberta a todos os participantes, sem limite de idade.
“Esta prova distingue-se pelo seu percurso urbano, que não é fácil. Privilegia o centro de Rio
Tinto e a famosa Avenida da Conduta, sendo apetecível para os atletas que gostam de correr sem
estar preocupados com os tempos”, afirma Carlos
Ferreira, da organização da prova.
De acordo com o responsável, a expectativa passa
por “igualar ou ultrapassar os 1200 participantes
da última edição”.

As inscrições podem ser efetuadas no site oficial da Corrida da República ou na Junta de
Freguesia de Rio Tinto. Até ao dia 17 de setembro, o custo da inscrição na corrida é de
oito euros e na caminhada de cinco euros.
A Corrida da República é organizada pela
EventSport e Junta de Freguesia de Rio Tinto.
O evento está inserido no Gondomar – Cidade
Europeia do Desporto 2017. ■

Desporto

A formação orientada por Rui Vitória entrou a perder na fase de grupos da
Liga dos Campeões. Em pleno Estádio da Luz, acabou derrotada pelo CSKA
de Moscovo, depois de estar a vencer por 1-0. O SL Benfica está, de facto,
a jogar pouco futebol. E porquê? Porque está (e sempre esteve) demasiado
dependente da dupla Pizzi-Jonas e parece-me claro que ambos não atravessam bons momentos de forma. Já tinha, em artigos anteriores, destacado a
importância dos dois atletas no processo encarnado e essa tese ganhou ainda
mais força. André Almeida, depois daquele golo fantástico, embora estranho,
“disfarçou” (para alguns) o que é impossível disfarçar. Não tem qualidade
suficiente para jogar a titular num clube com as aspirações dos atuais tetracampeões. Ao contrário de Raúl Jiménez. O tal mexicano que começa quase
sempre no banco e que vai a jogo sorridente. Ele que tem um talento enorme
e uma entrega ao jogo como poucos. Mas fica o mistério: terá Rui Vitória
algum problema com os astecas ou será com os taurinos?!
Por outro lado, o Sporting entrou a todo o gás na Grécia. Marcou dois golos quase de rajada, por intermédio de Seydou Doumbia e Gelson Martins.
Controlou o jogo a seu belo prazer, fazendo o terceiro pelo inevitável Bruno
Fernandes. O Olympiacos demonstrou enormes debilidades nas transições
defensivas e não fossem as várias bolas aos postes dos leões, o resultado seria,
seguramente, diferente. Todavia, os minutos finais tinham ainda uma surpresa reservada para os da casa. Dois golos do colombiano Pardo colocaram
o resultado final em 3-2 e ainda se sentiu a apreensão no rosto de Jorge Jesus.
“A crença fez-nos vencer este jogo”, aprecio a frase. Porém, tem sido demasiadas vezes repetida na esfera do futebol nacional e, principalmente, pelos
treinadores das equipas (ditas) grandes. Sinónimo de que a qualidade do
processo não está devidamente afinada. O aumento da competitividade no
nosso campeonato é claro, embora não possa ser desculpa para tudo.
O famoso último parágrafo: há já alguns anos que venho assinando esta coluna e nunca antes falei sobre arbitragens. Mas resolvi abrir uma exceção. Porque o VAR (Vídeo Assistant Referee) está em fase de testes em Portugal e em
vários outros países. E porque acredito, de forma clara, neste protocolo. Procurar um consenso em relação a este tema é quase tão difícil quanto descobrir
um oásis no deserto. No entanto, irei sempre defender tudo aquilo que se
puder fazer em prol da verdade desportiva. É evidente que há ainda um longo
caminho a percorrer e muitos ajustes serão, seguramente, realizados. Mas desejo e estou convencido de que o VAR acabará por se impor em definitivo. ■
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Emoções Engarrafadas e Mais Negócio
promoveram sunset no rio Douro
No dia 24 de agosto, as empresas Emoções Engarrafadas/
Patrícia Sousa Consultores e
Mais Negócio uniram-se para
organizar um sunset de networking a bordo da embarcação Milénio do Douro. O
evento reuniu empresários de
diversos setores.
Boa disposição, animação, música e um
pôr-do-sol na foz do rio Douro foram os
ingredientes secretos do Sunset de Networking – Mais Negócio Portugal!, que
contou com bons vinhos patrocinados pela
Emoções Engarrafadas/Wine with Spirit.
O embarque no Milénio do Douro teve
lugar na Marina do Freixo e fez o percurso até à foz, por diversas vezes.
“A nossa parceria com a Mais Negócio
é recente, mas já a consideramos muito
valiosa. Este evento, acima de tudo, surge para apoiar a implementação da Mais
Negócio, que merece esta oportunidade
porque ao longo do ano consegue dar-nos muitas oportunidades de negócio”,
afirma Patrícia Sousa, fundadora e sócia
gerente da Emoções Engarradas by Patricia Sousa Consultores.

Como não poderia deixar de ser, os vinhos foram o tónico do evento, eles que
são “impulsionadores do negócio”, aponta a empresária.
Ao Vivacidade, Patrícia Sousa mostrou-se orgulhosa com a parceria celebrada
com a Mais Negócio Portugal, responsável por “dezenas de oportunidades diárias de negócio”.
No que diz respeito ao futuro, Patrícia promete uma novidade que estará inserida na
rentrée do Porto Canal, além de uma presença numa companhia de teatro do Porto. ■
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Antenor Areal:
“Existe uma grande união
e solidariedade entre todos nós”
Antenor Areal, diretor pedagógico e gestor da Actual Gest,
fez um balanço dos 26 anos do
Centro de Formação e revela
ao Vivacidade a solidariedade
que existe no meio. Apelando,
por isso, aos jovens para que
nunca desistam a meio dos
seus cursos.
Fundada em 1991, o balanço destes 26
anos da Actual Gest é positivo?
Estamos cá desde a integração de Portugal na Comunidade Europeia. O nosso
objetivo inicial passava muito pela questão social. Pois a Actual Gest nasceu de
dois assistentes sociais. Eu e outro colega,
sendo que depois entraram mais dois sócios. Sempre quisemos apoiar a parte social, nunca abandonamos essa premissa.
Fizemos toda a primeira formação dentro da Associação do Porto de Paralisia
Cerebral (APPC) e depois na Associação
Comercial e Industrial de Gondomar
(ACIG), fazendo muita formação ligada à área social. Começamos também a
trabalhar nas zonas históricas do Porto
e começamos a alargar o nosso projeto
para todo o país. E aí começamos a diversificar. Mas nessa altura havia um problema. Todos os sócios andavam a trabalhar
fora. Ninguém era profissional na Actual
Gest e as coisas não podiam continuar assim. Estava na altura de dar o salto.
E em que altura foi dado esse salto?
Em 1997, o Centro de Emprego de Gondomar achou que devíamos entrar na

cos de instalações elétricas é o primeiro
exemplo, há falta de eletricistas no mercado e queremos colmatar isso. Técnico
de contabilidade e, por último, técnico de
apoio familiar e de apoio à comunidade.
Neste momento começa a haver alguma
necessidade de especialização nos jovens.
E as pessoas saem com competências técnicas para prestar outro tipo de apoios.

formação dos jovens cá no concelho. O
Sr. Canela, presidente do Centro de Emprego na altura, fez-nos o convite. E aí
deu-se o arranque. Ficando apenas eu e
o Agostinho. O Ministério da Educação,
através da Direção Regional de Educação do Norte (DREN), aprovou a nossa
Escola em Gondomar, uma vez que nós
abrimos o curso de técnicos de design de
ourivesaria. Era um curso que não existia em Portugal e nós preenchemos essa
lacuna.
Fazem questão de realçar que o vosso
grande objetivo passa por uma aprendizagem ao longo da vida. Quer dar alguns exemplos?
Pretendemos uma aprendizagem ao longo da vida e é aqui que entram os três
fatores: saber estar, saber fazer, saber ser.
Queremos uma aprendizagem completa.
Os alunos estão aqui durante três anos
e no terceiro ano o objetivo é colocar os

alunos três semanas na empresa e apenas
uma aqui. Portanto, é mais complicado
eles singrarem na Universidade. Ainda
assim, com alguns alunos tentamos desenvolver mais a parte teórica para eles
poderem catapultar as suas carreiras. Até
chegarem a chefes de cozinha, por exemplo.
Qual a taxa de empregabilidade dos
vossos cursos?
O curso de hotelaria tem uma taxa de
100%. Sendo que, em termos gerais, temos 87% de empregabilidade. Mas, atualmente, a nossa grande aposta passa pela
hotelaria.
Nota-se que tem um carinho especial
pela hotelaria…
É verdade. Vou-lhe dar um exemplo, dá-nos um prazer imenso quando vamos
ao Porto e somos servidos por um aluno
nosso. E por vezes é ele mesmo que nos
reserva a mesa. Tenho sempre alguém a
quem telefonar, algo que também me dá
um grande orgulho.
Aspetos a melhorar há sempre. Mas estão identificados?
Sim, da nossa parte estão identificados.
Nós cumprimos com aquilo que devemos. Mas, por exemplo, enquanto o
Ministério da Educação trabalha muito
bem, o Instituto de Emprego tem organizado isto demasiado próximo das datas.
Com um prazo apenas de um mês, o Instituto afirma que devemos ter duas turmas prontas a serem lançadas. Fica um
pouco em cima.
Têm cursos abertos no imediato?
Sim, agora em setembro temos três cursos abertos e todos com vagas. Técni-

A vertente financeira de um agregado
familiar pode influenciar a entrada de
um aluno na Actual Gest?
O aluno recebe sempre uma bolsa de estudo e é necessário referir que existe uma
grande união e solidariedade entre todos
nós. Quando alguém precisa de dinheiro
emprestado para o passe ou para algo do
género, o primeiro pensamento é sempre
ajudar. Não se pode dizer que é por falta
de dinheiro que um aluno não termina o
curso.
O abandono a meio de um curso acontece com frequência?
Mais do que 10% dos nossos alunos abandonam. E devo realçar que caso o aluno
não conclua o curso, só passados dois
anos é que pode voltar a inscrever-se
num curso deste género.
Depois dos 20 anos do major, tivemos
quatro anos de Marco Martins. A pergunta exige-se: sentiu a Câmara mais
próxima?
Há uma coisa que se nota, nunca se conseguiu uma dinamização cultural tão
forte como neste mandato. Honra seja
feita, conseguiu colocar-se a Casa Branca
a funcionar, o próprio Multiusos. Conseguiu-se isso. Seria uma injustiça não dar
este destaque à atual Câmara. Quanto ao
resto, as coisas foram sendo feitas, mas de
formas diferentes, pois as personalidades
são também distintas.
Qual a maior dificuldade da Actual
Gest?
A maior dificuldade é, precisamente, a
falta de jovens. De ano para ano, cada vez
temos menos alunos. Neste momento, os
inscritos estão na ordem dos 200. Já chegamos a ter mais de 500. Gostava, nesse
sentido, de apelar aos jovens para não
desarmarem quando entram num curso
profissional. Devo acrescentar que criamos também o ILUFOR, Instituto Lusófono de Formação Psicossocial e Comunitária. Em Gondomar, temos um plano a
começar a partir de setembro e vamos arrancar com isso. Geralmente, efetuamos
planos trimestrais e semestrais. ■

PUB

30 VIVACIDADE SETEMBRO 2017

Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
MÚSICA
21h30, 22 de setembro
Concerto dos Padroeiros,
no Auditório Municipal
de Gondomar

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

23 de setembro
Festival Internacional
de Plectro, em Gondomar
(São Cosme)

CHEESECAKE BANANA
Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

DANÇA

INGREDIENTES

15, 16 e 17 de setembro

Para a base:
250 g de bolachas Maria
75 g de manteiga sem sal

27.º Encontro de Dança,
no anfiteatro do Largo do Souto

Para o cheesecake:
4 bananas médias maduras
60 ml de sumo de limão
700 g de queijo-creme, à temperatura
ambiente
6 ovos
150 g de açúcar amarelo

DIVERSOS
Até 9 de outubro

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

“Resende | Anos 60”,
na Fundação Júlio Resende

Foto DR

- Doutor, como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da
esquerda para a direita e da direita para
a esquerda.

Programação informática
chega às escolas
portuguesas
VIVA TEC | Fábio Silva

- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida!
Foto DR

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: lembre-se que quando não arriscamos, por medo de perder a estabilidade que conseguimos, estamos a deixar de viver.
Saúde: Com disciplina e autocontrolo melhorará certamente de
qualquer situação difícil.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda, não lhe
falhe.

Será no ano letivo de 2018/2019 que a programação
informática entrará no leque de matérias ensinadas aos
alunos portugueses. Integradas na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as aulas de
robótica e programação serão obrigatórias. Enquanto
tal não chega, estará a decorrer um projeto experimental, promovido pelo Governo e a Academia de Código,
uma start-up lisboeta.
Em 2017/2018, a fase piloto, denominada “Programação e Robótica no Ensino Básico”, irá decorrer em 628
escolas do país. O projeto, promovido pela Direção-Geral de Educação (DGE), conta com o apoio da Universidade de Évora, do Instituto Politécnico de Setúbal,
da Associação Nacional dos Professores de Informática
e da Microsoft Portugal.
Fonte da DGE indica ao site “Dinheiro Vivo” que a introdução destes conceitos na educação “visa dar mais
autonomia às escolas que se querem adaptar aos empregos do futuro”.
Além deste projeto, a Academia de Código também irá
promover, em conjunto com a DGE, abriu 50 mil vagas
para Academia de Código_Júnior. Destinada a escolas
do 1.º e 2.º ciclos, estas poderão inscrever-se e integrar
aulas da Academia nos seus planos de ensino. Com
isto, pretende-se dar aos alunos conceitos importantes
para a criação de tecnologia.
O projeto Academia de Código_Júnior está disponível
para todo o país, à exceção de Lisboa, Faro e dos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, já que estes não se
enquadram no financiamento do projeto e os respetivos custos não serão cobertos.

Preparação:
Triture as bolachas com a manteiga, até obter uma mistura arenosa
e comprima-a no fundo da forma.
Guarde no frigorífico.
Esmague bem as bananas com um
garfo, junte o sumo de limão e reserve por alguns momentos.
Bata o queijo-creme até estar macio
e junte os ovos e o açúcar. Por fim,
junte a banana esmagada e o sumo
de limão.
Retire a forma do frigorífico e deite
o recheio de queijo-creme na forma.
Coloque no forno em banho maria
e deixe ficar no forno 1 hora e 10
minutos, verificando após 1 hora a
cozedura.
Retire a forma do banho-maria e
deixe arrefecer.
Coloque o cheesecake no frigorífico.
Sirva com rodelas de banana ou molho de chocolate quente.

SOLUÇÕES:

Medieval de Rio Tinto: de 14 a 17 de setembro
a Quinta das Freiras volta ao passado
À 8ª edição a Medieval de
Rio Tinto continua a crescer. Durante quatro dias, a
Quinta das Freiras vai receber milhares de visitantes
no reinado de D. Tremoço e
Dna. Súrbia, num evento organizado pela Junta de Rio
Tinto e Associação Artística
de Gondomar.
Entre 14 e 17 de setembro, o rei
e rainha, a princesa, as aias, os
bombos da corte, os soldados,
artesãos e a plebe estão de volta à Quinta das Freiras, em Rio
Tinto.
O espaço riotintense vai aco-

lher a 8ª edição do maior evento
da cidade, novamente organizado
pela Junta de Rio Tinto e pela Associação Artística de Gondomar
(ARGO), com o apoio da Câmara
Municipal de Gondomar e do comércio local.
A inauguração da Medieval de
Rio Tinto está marcada para as
19h do dia 14 de setembro e promete dar início a um vasto programa de atividades, das quais se
destacam a Batalha de Rio Tinto e
o Espetáculo de Fogo, reservados
para a noite de sexta e de sábado,
respetivamente.
“A grande diferença deste evento
para as outras feiras medievais
está na quantidade e na qualidade
da animação itinerante. Este ano
vamos novamente apostar na len-

da e vamos ter novidades muito
interessantes para os nossos visitantes”, afirma Nuno Fonseca,
presidente da Junta de Rio Tinto.
Para o autarca, o evento “está a
crescer”, prova disso é o alargamento do espaço reservado ao
evento, que será ainda maior nesta edição. “A área útil da Quinta
das Freiras foi aumentada e, este
ano, todo o recinto terá música

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

Uma viagem à nossa Lenda!

medieval. A área de restauração
também será maior, vai duplicar
relativamente ao ano passado”,
acrescenta o autarca.
Por sua vez, Albertino Valadares, presidente da direção da
ARGO, chama a atenção do público para os torneios medievais, o espetáculo de fogo que
decorrerá no torreão da Quinta
das Freiras e o torneio previsto
para a tarde de domingo.
“Vamos ter uma zona exclusivamente dedicada aos artífices com
trabalho ao vivo e vamos ampliar
a zona dedicada à alimentação,
bem como um espaço que será
dedicado aos mais novos”, diz o
dirigente associativo. ■

Destaques
da programação
14 de setembro
19h – Inauguração
20h – Ceia Medieval
15 de setembro
23h – Batalha de Rio Tinto
16 de setembro
23h – Batalha de Rio Tinto
24h – Espetáculo de Fogo
17 de setembro
11h30 – Cortejo
17h30 - Torneio

