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Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

nicípio boa vontade e interesse dificilmente investe.
As oposições têm também responsabilidades no desenvolvimento económico e podem - e
devem - em vez de votar contra
apenas por votar contra, fazer
uma oposição construtiva e atenta. Devem mesmo apoiar e ajudar a que se possam desenvolver
projetos dinamizadores para que
se consiga colocar Gondomar no
mapa.
E esquecer os megaprojetos de
cimento que não criam emprego
duradouro e que de nada servem
a médio e longo prazo, até porque
com a exceção da linha de metro
no centro de Gondomar (que é
um projeto que tem que ser realizado pelo orçamento nacional
com apoios europeus) não precisamos de mais nenhuma megaestrutura. ■
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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
DR
Foto

Caros leitores,
Gondomar vai para a frente apenas se tiver iniciativa privada e
empreendedorismo. Parece que
tem havido evoluções significativas a este nível, estando o Município a promover protocolos
com associações empresariais e a
desenvolver contactos com promotores hoteleiros para promover
finalmente a costa ribeirinha.
Só a atração de potenciais investidores não chega, é preciso também saber apadrinhar os projetos
e apoiar fortemente o seu estabelecimento. Mas sem o primeiro
passo da atração e da criação dos
planos de negócio é que nada será
feito.
Mas uma vez dado este passo e
havendo interessados, há que não
desperdiçar a oportunidade, pois
na maior parte dos casos um investidor que não encontre no Mu-

Um emigrante português do Luxemburgo não ficou indiferente à
tragédia dos incêndios em Portugal e doou 40 toneladas de bens
que chegaram, a 14 de novembro, a
Gondomar e a Valongo, para doar
aos mais afetados pelos fogos.

A Escola Básica de Santegões, em
Rio Tinto, ficou sem aulas na tarde de 13 de novembro por falta
de auxiliares de educação. Este
impedimento afetou cerca de 70
alunos e respetivos encarregados
de educação e familiares. É necessário que o caso não se venha a
repetir.

Lares de idosos são cada vez mais um problema social
BISTURI
Não é novidade para ninguém
que a rede de apoio à terceira
idade é desde há muitos anos
uma tarefa que tem como principal âncora de suporte as obras
sociais das paróquias católicas.
O concelho de Gondomar não
escapa à regra. E se hoje a Igreja
Católica se afastasse desta missão,
encerrando, por absurdo, todos
os lares internos e centros de dia
que estão a seu cargo no nosso
concelho, estaríamos confrontados com uma tragédia social sem
precedentes.
É certo que existe uma rede de
residências e lares de terceira idade noutras instituições, a maioria
das quais com fins lucrativos. Ou
seja, uma oferta essencialmente
comercial, que ainda assim tem
o seu papel e é importante que
exista. Mas para a maioria dos
cidadãos que necessitam deste
tipo de serviços o acesso à oferta comercial de apoio a idosos
é económica e financeiramente
inacessível, quer para os próprios
idosos, quer para as suas famílias.
Restam, pois, as IPSS - instituições particulares de solidariedade
social, por natureza sem fins lucrativos, e que maioritariamente

estão nas mãos das paróquias ou
doutras instituições de vocação
religiosa. Sem elas seria uma tragédia para milhares de idosos, e
seus familiares…
Ora, cada vez mais vai-se tornando claro que muitos destes lares
de idosos vivem com a forca na
garganta, asfixiados por dívidas, e
com prejuízos galopantes. Temos
já alguns casos, inclusive dentro
do concelho de Gondomar, de
encerramento forçado, ou com
pedidos de insolvência em curso. Outros há que vivem cada dia
com um crescente sufoco, à espera do momento em que tenham
de se render à dura realidade.
Alguns párocos, cada vez em
maior número, fazem já ouvir a
sua voz, confessando aos dirigentes da Segurança Social que não
poderão continuar por muito
mais tempo a suportar o insuportável. Vão mesmo preparando o
caminho para a entrega das chaves das suas instituições à Segurança Social, que é como quem
diz, preparam-se para atirar a
toalha ao chão.
A explicação mais comum para
estas situações de desespero tem
a ver, por um lado, com as cres-

centes exigências que a Segurança Social vai fazendo à gestão
destas instituições; e, por outro
lado, à quebra brutal de receitas
e donativos que as paróquias têm
registado, sobretudo a partir do
agravamento da crise económica
nacional, desde o início da presente década.
Hoje há uma crescente desertificação das igrejas, com um clero cada vez mais envelhecido, e
com as novas gerações ocupadas
com outras solicitações bem mais
atraentes do que as exigências da
fé. E à medida que as igrejas são
frequentadas por cristãos mais
idosos e mais pobres, o problema
agrava-se exponencialmente.
Este vai ser, seguramente, um
dos problemas sociais mais graves que os autarcas vão a curto
prazo começar a enfrentar. Porque à medida que as paróquias
se vão mostrando incapazes de
sustentar e governar os seus lares,
queiramos ou não, os problemas
irão sendo canalizados para as
autarquias. Pelo menos ao nível
da pressão das famílias, e dos movimentos sociais. Por isso, melhor
será que, todos unidos, façam um
esforço para evitar o pior… ■
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Breves
Arte e artesanato em exposição
na Casa do Vinhal

Vai Avante promove 7.º
Encontro de Teatro Amador

Os 170 anos da Convenção de Gramido (18472017) foram assinalados pela Câmara Municipal
de Gondomar através da dinamização de uma
conferência realizada no dia 4 de novembro, na
Casa Branca de Gramido. A iniciativa contou
com as intervenções dos professores Armando
Malheiro e Jorge Alves, ambos da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.

A Casa do Vinhal - Associação Cultural acolhe
até 17 de dezembro a 1ª Feira de Arte e Artesanato da Casa do Vinhal, na Rua da Liberdade,
em Gondomar (São Cosme). A mostra pode ser
visitada aos domingos entre as 15h e as 18h.

A 7ª edição do Encontro de Teatro Amador
"Arte e Ato" terá início no dia 16 de dezembro,
no Auditório Municipal de Gondomar. A iniciativa do Vai Avante prolonga-se até 14 de abril
com todas as sessões a iniciar às 21h30.

Foto PSF

Conferência assinalou 170.º aniversário
da Convenção de Gramido

Capuchinhos organizaram
18ª Semana Bíblica

António Raminhos atua em Baguim do Monte
Foto DR

O humorista António Raminhos vai atuar no auditório
do Centro Social de Baguim do Monte, no dia 25 de novembro, pelas 22h. Os bilhetes para o espetáculo "O melhor do pior" custam 10 euros e estão à venda no Centro
Social de Baguim do Monte.

"Conversas sem tabus" iniciam a 2 de dezembro
Foto DR

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara de
Gondomar e a Associação Abraço uniram-se
para a realização do programa "Conversas sem
tabus", dirigidas aos alunos do Ensino Secundário. A iniciativa terá início a 2 de dezembro na
Escola Secundária de Rio Tinto.

Foto DR

A "Arte e a Matemática" é o título da nova
mostra do pintor Nadir Afonso, patente
na Sala Júlio Resende do Auditório Municipal de Gondomar. A exposição conta
com curadoria de Agostinho Santos e ficará naquele espaço até ao dia 20 de janeiro
de 2018.

Geoclube organizou 3.º Fórum da Juventude de Gondomar
Foto DR

No dia 23 de outubro, o Geoclube - Associação
Juvenil organizou o 3.º Fórum da Juventude subordinado ao tema "O Desporto: Ferramenta
contra a Exclusão". A iniciativa decorreu no auditório do CINDOR com diversos oradores da
área desportiva.

José Milhazes participa nas Conversas Culturais
Foto DR

O jornalista e historiador José Milhazes
é o próximo convidado das Conversas
Culturais, iniciativa organizada pela
Junta de Freguesia de Rio Tinto. A próxima sessão vai realizar-se no dia 24 de
novembro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Rio Tinto.

PS Baguim do Monte inaugura nova sede
Foto DR

No dia 18 de novembro, o PS Baguim do
Monte inaugurou a nova sede deste núcleo partidário. O momento foi assinalado com muita animação musical e com
um convívio alusivo ao magusto. A cerimónia contou com Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do PS, vários
dirigentes e autarcas.

A Fraternidade dos Capuchinhos organizou a
18ª Semana Bíblica entre os dias 6 e 11 de novembro, tendo como tema: "Das aparições à
Revelação". Participaram na Semana Bíblica de
Gondomar vários conferencistas e convidados
que refletiram sobre a revelação bíblica e as aparições marianas.

O Município de Gondomar vai assinalar, no dia
30 de novembro, o Dia Internacional da Cidade
Educadora, iniciativa da Associação Internacional das Cidades Educadoras da qual Gondomar
é membro.

Almoço de Natal da USG
a 7 de dezembro

Paulo Meneses substituiu
Tiago Silva no Sousense

Os alunos e professores da Universidade Sénior
de Gondomar (USG) vão juntar-se à mesa no
almoço de Natal da USG, no dia 7 de dezembro,
pelas 12h30, na Quinta do Liboso. As inscrições
estão abertas na secretaria da Universidade Sénior.

Vivanimal vai criar
Centro de Acolhimento
para felídeos

Nadir Afonso em exposição até 20 de janeiro

Gondomar assinala
Dia Internacional da Cidade
Educadora

A Vivanimal, Associação de Defesa dos Animais
de Gondomar, vai criar um Centro de Acolhimento para felídeos num terreno localizado no
antigo Ecocentro de Rio Tinto. O acordo foi celebrado com a Câmara Municipal de Gondomar.

Colheita de Sangue
na Praça do Cidadão

A derrota da UD Sousense em Espinho, por 3-0,
ditou o fim da linha no percurso de Tiago Silva
no comando técnico do conjunto gondomarense. Assim, o treinador Paulo Meneses regressa ao
clube com o objetivo de garantir a permanência.

"Por ti" no Auditório
Municipal de Gondomar
O projeto "Por Ti" será apresentado no dia 30
de novembro, pelas 18h, no Auditório Municipal de Gondomar. A par do lançamento do livro
será também inaugurada uma exposição de música, poesia, pintura e fotografia.

"Pzzim" alertou para
a valorização dos resíduos

No dia 29 de novembro, a Associação de Dadores
de Sangue de Gondomar dá continuidade às colheitas de sangue realizadas no concelho. Assim,
das 9h às 13h será possível contribuir para esta
causa na Praça do Cidadão, em Gondomar (São
Cosme).

A Câmara Municipal de Gondomar administrou
um workshop dirigido aos professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, no dia 10 de novembro, no
Centro de Educação Ambiental da Quinta do
Passal. As temáticas centraram-se na eficiência
energética, valorização dos resíduos e valorização
do património natural.

Escola de Música Vai Avante
em concerto solidário

USP do ACES Gondomar
na Foz do Sousa

A Escola de Música Vai Avante e o professor
Miguel Barbedo atuaram, no dia 17 de novembro, no Auditório Municipal de Gondomar. O
concerto solidário visou angariar verba a favor
das obras de ampliação da sede da Associação
Vai Avante.

A Unidade de Saúde Pública (USP) do ACES de
Gondomar passou a funcionar no edifício do
Centro de Saúde da Foz do Sousa, sito na Rua
do Tronco, 1893, Foz do Sousa.

Gondomar solidário
com Vouzela

A Associação do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC) tem, desde o início deste mês, uma
nova "voz" para chegar a todos os seus clientes,
colaboradores e à comunidade local. A "Voz da
Villa" é a publicação bimestral que chegará às
mãos de muitos potenciais leitores para levar
sensações e sentimentos, além de procurar desmistificar algumas temáticas.

O Auditório Municipal de Gondomar foi palco
de um concerto solidário cuja receita reverteu
para as vítimas dos fogos em Vouzela. O espetáculo contou com performances da soprano Ana
Maria Pinto, acompanhada por Nuno Queirós
(piano), Tiago Barbosa (violino) e Carina Vieira
(violoncelo).

Corais D'Ouro terminam
a 26 de novembro
Os Grupos Infanto-Juvenil Kyrios, Coral de Baguim, Coral de Jovim e Coral Kyrios atuam a 26 de
novembro, no Auditório Municipal de Gondomar.
O espetáculo terá início às 17h e marca o encerramento do 15.º Corais D'Ouro. A entrada é livre.

"Voz da Villa" dá voz
à "Villa Urbana" de Valbom

Workshop de detergentes
ecológicos
A Câmara Municipal de Gondomar vai promover um workshop dedicado aos detergentes
ecológicos, no dia 25 de novembro, pelas 10h.
A iniciativa está inserida na Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos e tem um custo de 10
euros por participante.
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Sociedade

"Neste Natal Compre + Local"
terá mais de 700 lojas aderentes
A Câmara Municipal de Gondomar vai implementar, a
partir do dia 1 de dezembro, a
campanha "Neste Natal Compre + Local", iniciativa de incentivo ao comércio local.
Mais de 700 lojas vão fazer parte da campanha "Neste Natal Compre + Local", que irá
atribuir ofertas aos compradores que optem pelo comércio tradicional nesta época
natalícia. A medida visa fomentar o comércio local no Natal e tem também o intuito
de promover, revitalizar e dinamizar o comércio do concelho.
"Esta campanha tem o objetivo de dinamizar o comércio local através da fidelização
de clientes, demonstrando que existem
produtos de qualidade a preços competitivos face às grandes superfícies comerciais",
afirma Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal
de Gondomar.
Desta forma, a campanha vai assentar na
atribuição de cupões aos clientes em compras iguais ou superiores a 24 euros, a par
da instalação de iluminação e colocação de
tapetes alusivos à época natalícia nas lojas

aderentes.
"A novidade desta edição é o concurso de
montras que preparamos para as lojas. A
ideia é que a Câmara não seja responsável
pela avaliação, tarefa que será feita pelo público através do Facebook e avaliada pelo
maior número de 'gostos'", acrescenta o
autarca.
Esta será a 4ª edição da iniciativa e, de
acordo com Carlos Brás, o crescimento
"tem sido constante". "No ano passado andamos perto das 700 lojas aderentes e esperamos chegar novamente próximo desse
número", refere.
O vereador destaca ainda a boa recetividade
da campanha no Alto Concelho, onde o "entusiasmo é grande". "Olhamos para o comércio tradicional com carinho. Percebemos que
o público é atraído pelas facilidades das grandes superfícies comerciais e queremos voltar
a chamar a atenção dos consumidores para o
pequeno comércio", conclui.
O "Neste Natal Compre + Local" vai prolongar-se até ao dia 6 de janeiro de 2018.

Comerciantes aprovam campanha
Hernâni Bessa, proprietário da loja "Hernâni Bessa", em Rio Tinto:
"Esta iniciativa é louvável.
Esta é uma aposta no desenvolvimento comercial e uma
chamada de atenção para o
público. A iluminação e o tapete vermelho também são importantes porque cativam os
clientes que aqui passam".

Pedro Martins, proprietário da loja "Magnólia", em
Gondomar (São Cosme):
"Notamos que as pessoas de
Gondomar aderem mais ao comércio tradicional, mas também era importante chamar
mais pessoas de fora do concelho, sobretudo da zona do
Grande Porto".

Pista de gelo regressa ao Largo do Souto
A par da campanha de Natal, a zona central
de São Cosme irá voltar a ter uma pista de
gelo. O espaço será visitado pelas escolas
de Gondomar nos mesmos moldes do ano
passado. ■

Fânzeres e São Pedro da Cova assinalam
época natalícia

Com o objetivo de assinalar a época de
Natal, a União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova vai repetir a
iniciativa das festas de Natal nas escolas daquele território. Desta forma, nos
dias 6, 7, 11, 12 e 13 de dezembro, a autarquia irá contribuir para a alegria dos
mais novos.
"Vamos ter cinco dias dedicados às Festas de Natal. Esta é uma tradição nossa,
realizar festas de Natal gratuitas para todas as crianças das escolas primárias e
jardins de infância de Fânzeres e de São
Pedro da Cova", afirma Pedro Miguel

Foto DR

A Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova vai levar a Festa de
Natal às escolas nos dias 6, 7,
11, 12 e 13 de dezembro. A autarquia tem ainda outras iniciativas alusivas à época.

Espetáculo aberto à comunidade a 30 de
dezembro
No dia 30 de dezembro, às 16h, o auditório
da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova
vai ser palco do Espetáculo de Natal da
União das Freguesias. A iniciativa é aberta
à comunidade e terá entrada livre, mas limitada aos lugares disponíveis. ■

Oficinas de Natal iniciam
a 18 de dezembro
Vieira, presidente da União das Freguesias.
Ao nosso jornal, o autarca destaca as cerca de 2000 crianças que irão beneficiar
com esta medida "enquadrada no espírito natalício. "Durante uma hora as crianças vão estar entretidas e vão receber
uma prenda da autarquia", acrescenta.
A par desta iniciativa, a Junta da União das
Freguesias está também a desafiar a comunidade escolar a decorar o espaço público
com elementos alusivos à época, tendo
como base o tema da "Solidariedade".

Festas de Natal em Fânzeres
e em São Pedro da Cova
No dia 9 de dezembro, pelas 14h30, a Escola
Secundária de São Pedro da Cova vai receber
a Festa de Natal que contará com um momento musical seguido de lanche-convívio.
A iniciativa é dedicada aos seniores com mais
de 60 anos até ao fim do ano.
O evento vai repetir-se a 16 de dezembro, pelas 14h30, no Salão Paroquial de Fânzeres.
As inscrições devem ser efetuadas na secretaria da Junta de Freguesia, mediante a
apresentação do bilhete de identidade.

De 18 a 22 de dezembro, a
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova vai
promover as Oficinas de Natal na Biblioteca de Fânzeres
e no Museu Mineiro de São
Pedro da Cova. As oficinas
destinam-se a crianças dos
seis aos 12 anos.
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Sociedade

APPC promoveu "Extremus"
de 25 a 28 de outubro
Entre os dias 25 e 28 de outubro, a Associação do Porto
de Paralisia Cerebral (APPC)
acolheu mais uma edição do
"Extremus - Festival Internacional de Expressões na Música, Dança e Teatro".

com e sem deficiência.
"Epidemia urbana" em estreia
"Epidemia urbana", a nova produção da
Companhia "Era uma vez... Teatro" da APPC,
teve direito a estreia durante a realização do
"Extremus 2017".
O espetáculo construído a partir de excertos
da obra "Ensaio sobre a cegueira", de José Saramago, tem também como fonte de inspiração as obras do escultor José Rodrigues.
O novo espetáculo aborda a busca pela "felici-

dade máxima" numa sociedade onde o "ter" é
mais importante que o "ser". É, assegura Mónica Cunha, "um espetáculo visceral".
A nova peça da Companhia “Era uma vez...
Teatro” conta com interpretação de Amélia
Couto, Andreia Pereira, António Carvalho,
Ariana Sousa, Bráulio Sá, Henrique Tavares,
Jorge Ribeiro, Marta Silva, Patrícia Vitorino,
Paulo Cruz e Paulo Fonseca. A encenação é
de Mónica Cunha, o desenho de Luz de Cláudia Luena, figurinos de Marta Silva e sonoplastia de Luís Bamonde e Paulo Fonseca. ■
Foto DR

A 15ª edição do "Extremus" contou com a
participação de uma dezena de companhias
de teatro (e projetos culturais) de Portugal e
Espanha. Teatro, música, performance, formação e projeto educativo foram as principais
vertentes de uma iniciativa que se realizou 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, ainda, na

Fundação Escultor José Rodrigues.
A companhia "Era uma vez... Teatro" da
APPC foi a anfitriã dos vários projetos culturais e educativos apresentados no âmbito da
iniciativa.
Este ano, mais uma vez, o "Extremus" alargou
a sua abrangência a um público mais jovem. O
"Extreminhus" dedicou um programa especial
aos mais novos, tendo proporcionado um espaço de formação e troca de experiências através da realização de vários workshops.
Para Mónica Cunha, responsável pela organização da iniciativa, o festival internacional
"pretende sempre dar destaque às expressões
na música, dança e teatro, sem esquecer a
vertente formativa". A encenadora recusa os
rótulos de "teatro inclusivo ou especial". "Não
há teatro inclusivo nem especial, há teatro!".
Refira-se que o "Extremus" já foi responsável
pela programação de mais de 140 espetáculos
e apresentou em palco uma centena de companhias profissionais e amadoras de pessoas
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Eco Shop alargado a escolas
e instituições de Gondomar

OPINIÃO

Seguros de equipamentos
eletrónicos: DECO alerta para
os seus direitos

Foto DR

Magusto do CCD juntou
200 pessoas no Multiusos
de Gondomar
O tradicional convívio de São
Martinho do Centro Cultural e
Desportivo (CCD) dos Trabalhadores da Câmara Municipal de
Gondomar realizou-se no dia 18
de novembro, na Sala D'Ouro do
Pavilhão Multiusos.
Duzentas pessoas participaram no almoço de convívio/magusto do CCD Gondomar. A iniciativa
teve lugar na Sala D'Ouro do Pavilhão Multiusos
de Gondomar e juntou funcionários da autarquia,
da Rede Ambiente, das Águas de Gondomar, sócios
externos e familiares de associados.
"O objetivo deste convívio é reunir os sócios num
momento de festa, sendo importante realçar o
apoio dos nossos parceiros e das confeitarias locais
que todos os anos apoiam este evento", disse Mário
Jorge, presidente da direção do CCD Gondomar.
De acordo com o dirigente associativo, antigamente a festa era realizada no exterior, mas aos poucos
tornou-se mais informal.
Esta edição ficou marcada por uma estreia, um espetáculo de karaoke que animou a tarde dos parti-

cipantes.
"Queremos que este momento seja um dos símbolos do
CCD, a par da Festa de Natal que, este ano, voltará a
contar com os tradicionais espetáculos de circo, em Rio
Tinto", adiantou Mário Jorge.
Ao Vivacidade, o responsável pelo CCD falou ainda do
estado da sede social do CCD, em Fânzeres, para dizer
que espera ter o espaço inaugurado "o mais cedo possível, para dar início a novos projetos e ideias". ■
Foto PSF

Para mais informações ou pedidos de apoio, pode
contactar a DECO Norte presencialmente na Rua da
Torrinha, 228H, 5º, 4050-610 Porto ou, através do
endereço deco.norte@deco.pt.

Tendo em conta a necessidade de aumentar as recolhas de resíduos recicláveis nas instituições educativas
e sociais de Gondomar, através dos estabelecimentos
de ensino e abrangendo cerca de 200 instituições educativas ou sociais, o Município de Gondomar e a Lipor
uniram esforços para alargar as valências do Eco Shop.

Assim, os serviços de recolha da Câmara de Gondomar
passarão a garantir a possibilidade de pesagem dos resíduos recicláveis recolhidos, permitindo a associação das
recolhas a um sistema de registo de pontos, ou seja, cada
quilograma de material recolhido equivale a um ponto.
Os pontos acumulados podem depois ser trocados por
vales de descontos em produtos ou serviços constantes
do regulamento desta iniciativa. Estes produtos e serviços
estarão diretamente ligados às necessidades demonstradas
pelas entidades, previamente identificadas pelos serviços
educativos da autarquia, e passam por vales de desconto
em material escolar e informático, equipamento desportivo, materiais lúdico-didáticos e em serviços de transporte.
Os parceiros da iniciativa definiram também um período
de implementação da fase piloto de um ano, período após
o qual será realizada uma análise custo/benefício, para avaliar a pertinência da continuidade e eventual alargamento
do serviço a outros municípios associados da Lipor. ■
Foto DR

Recebemos centenas de reclamações de consumidores
com seguros de equipamentos eletrónicos, porque não
conseguiram tirar partido deles. Estes seguros, que são
habitualmente vendidos aquando da compra de equipamentos eletrónicos deveriam, na verdade, cobrir situações de acidentes (quedas, derrame de líquidos, por ex.),
avarias, circunstâncias imprevistas, como roubo, furto,
etc. que não estão cobertas pela garantia legal dos bens
móveis.
O que muitas vezes se verifica, na prática, é que contêm
um número elevado de exclusões nas alegadas coberturas, que acabam por tornar o produto completamente
desnecessário, inútil, para o consumidor.
Por outro lado, exigem, quase sempre, que os meios de
prova sejam reunidos pelos consumidores, colocandoos numa posição frágil, porquanto estes não têm os necessários conhecimentos técnicos para se defenderem.
As lojas, por via da publicidade ou da ação dos vendedores, acabam por ser muito persuasivas, alegando coberturas totais e sem a informação correta e concreta sobre
as reais coberturas e exclusões destes seguros, situação
que se terá passado com a nossa consumidora.
Esta situação pode configurar uma prática comercial enganosa e, por conseguinte, desleal e como tal, pode vir a
determinar a anulação do contrato. ■

O Eco Shop, serviço da Lipor e do
Município de Gondomar, foi recentemente alargado às escolas e
instituições deste concelho. O projeto-piloto para o alargamento do
serviço visa fidelizar as recolhas
de resíduos recicláveis.
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Ornishow teve 3500 aves em exposição
De 10 a 12 de novembro, as
aves tomaram conta da nave
central do Multiusos de Gondomar. Mais de 3500 pássaros
marcaram presença na mostra organizada pelo Clube Ornitológico de Gondomar.

A Ornishow, exposição internacional com
certificação da Confederação Ornitológica
Mundial, regressou ao Multiusos de Gondomar após dois anos no Pavilhão Municipal de Covelo.
O regresso ficou marcado pelo aumento do
número de aves em exposição, tendo atingido as 3500 aves.
"Neste regresso ao Multiusos de Gondomar voltamos a crescer. Contudo, o evenFoto DR

to foi divulgado muito tardiamente e não
chegamos a ter o espetáculo que tradicionalmente trazemos. Ainda assim, subimos
o número de expositores e a qualidade da
exposição", afirma Amílcar Dias, presidente da direção do Clube Ornitológico de
Gondomar.
No total, foram cerca de 200 criadores a
expor as suas aves ao público. Entre as várias espécies de aves exóticas destacaramse algumas que estavam em exposição "pela
primeira vez em Portugal". "Foram importadas da Austrália e reproduzidas em cativeiro", explicou o dirigente associativo.
Em 2018, o Ornishow estará de regresso a
Gondomar. ■

Expositores aprovam
regresso ao Multiusos

André Costa, 35 anos, Sintra:
"Esta é a 4ª vez que participo na
Ornishow. De facto, o pavilhão de
Covelo não tinha as melhores condições para o evento e para esta
exposição. Este é o palco ideal."

Foto DR

Alvarinho Sampaio, 41 anos,
Vila Nova de Famalicão:
"Este é o meu primeiro ano. O
evento tem marcado a ornitologia
nacional e este ano decidi participar
como expositor. Julgo que este é o
local ideal para esta iniciativa."

Associação Social de Silveirinhos promove
Semana da Pessoa com Deficiência

À semelhança dos anos anteriores, a ARCSS vai
assinalar a Semana da Pessoa com Deficiência
e/ou Doença Mental. O conjunto de iniciativas
terá início a 27 de novembro com a inauguração
da mostra "Olhares..." Voluntariado Jovem na
Floresta, do Instituto Português do Desporto e

Juventude, às 15h, na Junta de Freguesia de São
Pedro da Cova.
Um dia depois, pelas 21h30, o Auditório Municipal de Gondomar recebe uma palestra sobre a
doença mental, em parceria com a Unidade de
Psiquiatria Comunitária de Gondomar do Centro Hospitalar do Porto.
A 29 de novembro, entre as 10h e as 17h, decorrerá o Dia Aberto com jogos tradicionais e uma
demonstração da campanha Eurodesk: Jovens e
Oportunidades Europeias, na sede da coletividade, na Escola da Mó, em São Pedro da Cova.
A 30 de novembro, com inscrição prévia, será
possível experimentar uma aula de hipoterapia
no Centro Hípico de Valongo, às 10h30.
No dia 1 de dezembro, à cinema aberto à comunidade com a entrada a ser cobrada em forma

de donativo.
A 2 de dezembro o Grupo TransformArte entra
em cena para levar à Cripta da Igreja de São Pedro da Cova o espetáculo inclusivo "Everyone is

an artist", às 21h30.
No último dia de atividades, 3 de dezembro, serão realizadas atividades físicas na sede da ARCSS, entre as 10h e as 12h. ■
Foto DR

De 27 de novembro a 3 de dezembro, a Associação Social de
Silveirinhos (ARCSS) promove
a Semana da Pessoa com Deficiência e/ou Doença Mental.
As iniciativas vão decorrer em
vários locais do concelho.
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Rua das Bocas preocupa mais
de 100 moradores em São Pedro da Cova

"Rua será intervencionada assim que for
possível"

Ao Vivacidade, Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, esclarece
que a rua das Bocas será intervencionada "assim que for possível".
Segundo o edil, "a própria União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova não a
considera prioritária, já que não a inclui no

Foto PSF

Insegura, perigosa e degradada. É desta forma
que os moradores da rua das Bocas classificam
a artéria, com um quilómetro de extensão, que
liga São Pedro da Cova à Estrada D. Miguel.
Rui Darlindo, que mora naquela rua há 31
anos, apresentou, no dia 31 de outubro, um
abaixo-assinado com 111 assinaturas à Câmara Municipal de Gondomar. No documento, o
munícipe reclama uma intervenção de requa-

lificação do arruamento.
"Decidi atuar pelo bem comum e por ter
percebido que, sistematicamente, a Câmara
de Gondomar criava falsas expectativas aos
moradores desta rua. Por três vezes que esta
intervenção já esteve prevista no orçamento
do Município e nunca foi gasto um cêntimo",
afirma Rui Darlindo.
Em 2013, houve um primeiro abaixo-assinado que ganhou agora uma segunda versão.
"Todos os moradores da rua necessitam desta
intervenção. O que espero é poder influenciar
a minha autarquia de uma forma civilizada.
Quero alertar para o problema e dar a conhecê-lo à opinião pública, porque basta vir aqui
e percebe-se que é urgente intervir", refere o
gondomarense.
Ao nosso jornal, Rui Darlindo garante que já
confrontou também a União das Freguesias que
terá recusado uma declaração de apoio a esta
intervenção, contudo, o sampedrense diz que
"aguarda o apoio institucional da autarquia".

Foto PSF

Em São Pedro da Cova, a rua
das Bocas tem-se revelado "perigosa" para os mais de 100
moradores que ali habitam.
As más condições do pavimento e a falta de segurança levaram Rui Darlindo, morador,
a apresentar um abaixo-assinado ao Município de Gondomar.

mapa de intervenções prioritárias de que nos
deu conta".
No entanto, Marco Martins garante que não
deixará de ser presidente da Câmara de Gondomar "sem, antes, resolver o problema",
numa intervenção "que terá um custo estimado de 600 mil euros, mais IVA". ■
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Paulo Ferreira estreou "Patagónia
- A Ponta do Mundo" em Gondomar

O documentário "Patagónia - A Ponta
do Mundo", o mais recente projeto de
Paulo Ferreira, foi apresentado ao público no Auditório Municipal de Gondomar. A iniciativa ficou também marcada
pelo lançamento do livro de fotografias
do premiado fotógrafo gondomarense.
"Este começou por ser um projeto de

crowdfunding que também contou com
o apoio de vários patrocinadores. Sem
eles nada disto teria sido possível", começou por dizer o autor.
No livro são retratadas as memórias da
aventura de Paulo Ferreira por terras de
Argentina e Chile, ao passo que o documentário contém uma mensagem que
alerta para a necessidade de preservar o
planeta Terra. O filme conta, uma vez
mais, com narração de Conrad Harvey.
"Quando realizei o 'Nordly's' tive noção que não poderia ficar por ali. A
problemática ambiental é preocupante
e era necessário mostrar o outro lado
do mundo. A Patagónia é um local de
rara beleza, mas também está a ser muito afetado pelas alterações climáticas",
alertou o realizador.
Paulo Ferreira não esqueceu os riscos
que correu para produzir o documentá-

Foto PSF

O fotógrafo gondomarense
Paulo Ferreira escolheu o Auditório Municipal de Gondomar para estrear o seu mais
recente trabalho intitulado
"Patagónia - A Ponta do Mundo". A estreia decorreu no dia
3 de novembro.

rio que esteve "por duas vezes em risco". O gondomarense voltou da Patagónia com 820 gigabytes de fotografias,
80 gigabytes de vídeo e 40 de gigabytes
de planos de drone. "Reunir tudo não
foi nada fácil", confessou o fotógrafo.
"Se eu conseguir que amanhã haja me-

nos uma garrafa de plástico atirada ao
chão já fico contente", conclui Paulo
Ferreira.
"Patagónia - A Ponta do Mundo" conta
com um total de 12 mil fotografias. A
cerimónia foi conduzida pelo ex-jornalista e amigo do autor, Paulo Silva. ■

Confraria do Caldo de Nabos
de Gondomar entronizou
confrades e confreiras

Guilherme D'Oliveira
Martins elogiou portugueses
nas Conferências de Gondomar

A cerimónia teve lugar no dia
29 de outubro, na Igreja Matriz
de Gondomar (São Cosme).

A 2ª sessão das Conferências
de Gondomar realizou-se no
dia 31 de outubro, no Auditório Municipal. Guilherme
D'Oliveira Martins foi o convidado da mais recente edição.

O caldo de nabos, iguaria tradicional de
Gondomar, passou a ter uma Confraria que
irá zelar pela defesa e salvaguarda da receita
original e do nabo cultivado em Gondomar
(São Cosme).
A Confraria do Caldo de Nabos de Gondomar ganhou forma no final do mês passado,
após a eucaristia dominical na Igreja Matriz
de Gondomar (São Cosme). No total, foram
entronizados 13 confrades e confreiras, tendo sido eleita como chanceler-mor a confreira Cidália Santos.
"Esta foi a minha primeira experiência
numa confraria. Para mim é uma novidade, ainda para mais como chanceler. É uma
responsabilidade acrescida de um trabalho

fundo que queremos produzir. Estamos
a começar do nada e queremos criar algo
com a colaboração das pessoas", começa
por dizer a responsável da Confraria do
Caldo de Nabos de Gondomar.
A irmandade gastronómica está a fazer
uma seleção de receitas do caldo de nabos
para definir depois uma receita única.
"Este caldo é uma tradição gondomarense.
O caldo de nabos esteve sempre associado
a este concelho e ainda hoje tem grande
impacto, sobretudo na época das Festas
do Concelho, mas também durante o resto
do ano", afirma Cidália Santos. "A receita é
de Gondomar, a qualidade do nabo é que
está mais presente em São Cosme. Estamos
também a recolher informações sobre isso.
Mais tarde, haverá um chef que irá dar a sua
opinião, mas ainda estamos numa fase inicial. Queremos, acima de tudo, preservar a
tradição e temos procurado em várias freguesias de Gondomar", acrescenta. ■

"Não há povos perfeitos, todos têm os seus defeitos e qualidades, e por isso mesmo, são perfeitos na sua imperfeição. O português não é
melhor nem pior que os outros povos, simplesmente somos melhores na adversidade que no
sucesso, basta ver o exemplo da crise que aqui
deflagrou", começou por dizer Guilherme
D'Oliveira Martins, convidado de honra da 2ª
edição das Conferências de Gondomar.
Para o atual coordenador nacional do Ano Eu-

ropeu do Património Cultural, "a língua portuguesa é a mais falada no hemisfério sul e a
terceira mais falada a nível mundial, o que faz
com que haja uma projeção global e universal
desta nossa língua, fazendo com que seja uma
das cinco com maior crescimento global num
futuro próximo". "Ao contrário da ideia que
corre, os portugueses não são bons no improviso, nem foi isso que nos levou tão longe ao
longo da História: somos, sim, um povo de
trabalho, de preparação e de vontade", acrescentou.
Guilherme d'Oliveira Martins, convidado
desta segunda conferência do Ciclo de Conferências, é licenciado em Direito e mestre em
Ciências Jurídico-Económicas. Foi secretário
de Estado, ministro da Educação, da Presidência, das Finanças e, ainda, deputado da Assembleia da República, por sete legislaturas, entre
outros cargos de destaque em prol do bem
comum. ■
Foto PSF

Foto DR
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"Monte Crasto
Monte Mágico" regressa
a 8 de dezembro

Rio Tinto
prepara iniciativas
de Natal

A iniciativa de Natal "Monte Crasto Monte Mágico" está
de volta a Gondomar. De 8 a
20 de dezembro, o ex-líbris do
concelho passa a ser a aldeia
do Pai Natal. Esta é a 3ª edição
do evento.

A Junta de Freguesia de Rio
Tinto está a preparar um conjunto de iniciativas alusivas
à época de Natal. Este ano, o
circo muda-se para junto do
estádio do SC Rio Tinto.

às 18h, é gratuita. No entanto, os espetáculos,
como "À procura de uma estrela perdida",
obrigam à compra de um bilhete cujo valor é
de três euros.
Este ano, haverá também teatro de marionetas
e uma rampa de trenó para os mais novos. ■

Jornal Vivacidade 23/11/2017

Foto Arquivo Vivacidade

Levar o encanto e a magia da época natalícia
a um dos pontos mais altos de Gondomar é
o principal objetivo da 3ª edição do "Monte
Crasto Monte Mágico", evento organizado
pela Câmara Municipal de Gondomar.
De 8 a 20 de dezembro, este espaço histórico
vai contar com diversas atividades para toda
a família, com especial enfoque para as crianças. Haverá música, teatro, pinturas faciais,
workshops de magia e, como não poderia deixar de ser, a casa do Pai Natal.
A entrada no evento, que decorre das 14h30
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 37.º, do n.º 2 e n.º 5 do artigo 54.º e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do Artigo 35.º dos Estatutos, convoco os Associados da
Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Peras de Rio Tinto, a reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 30 de novembro de 2017, quinta-feira,
pelas 20h00, no Sede Social sita à Rua da Boavista, n.º 394, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, distrito do Porto, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
ORDEM DE TRABALHOS
ÚNICO: Apreciar, discutir e votar a Proposta do Conselho Fiscal de Destituição dos titulares efetivos e suplentes da Direção da Associação de Socorros Mútuos de São Bento das
Peras de Rio Tinto.
De acordo com o n.º 3 do artigo 37.º dos Estatutos, sem sessão extraordinária, não podem ser tratados quaisquer outros assuntos nem antes nem depois da ordem de trabalho,
exceto o disposto no artigo 43.º.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória estando presentes mais de
metade dos Associados efetivos com direito a voto e no pleno gozo dos seus direitos
associativos ou sessenta minutos depois, com qualquer número de presenças, de acordo
com o nº 1 do artigo 40. Dos Estatutos.
Rio Tinto, 14 de novembro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Avelino Ferreira da Silva
Observações (art. 34.º 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 mais de doze meses e
que tenham as suas quotas pagas até ao mês de novembro de 2017, inclusive, e não se encontrem
suspensos.
Cada Associado pode representar outros Associados ou fazer-se representar por outro, cumprindo as
formalidades prescritas no artigo 12.º dos Estatutos.
Os Associados deverão apresentar recibo da quota paga relativa ao mês de novembro de 2017,
acompanhado de um documento de identificação com fotografia (Cartão de Associado, Bilhete de
Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução)

A cerca de menos de um mês para o Natal, a
Junta de Freguesia de Rio Tinto já prepara um
conjunto de iniciativas para celebrar a época
festiva.
À semelhança dos anos anteriores, no dia 7 de
dezembro, pelas 17h, será inaugurada a exposição/concurso de árvores solidárias junto à
Igreja Matriz de Rio Tinto.
Segundo Nuno Fonseca, presidente da Junta
riotintense, o objetivo passa por "aumentar o
número de árvores expostas". "Temos vindo a
aumentar de edição para edição. No ano passado tivemos 36 árvores a concurso e, este ano,

queremos que entrem mais", reforça o autarca.
Assim, mantém-se a votação via Facebook,
que irá eleger a árvore que será distinguida
com uma menção honrosa, graças ao número
de "gostos" obtidos naquela rede social. Os restantes prémios serão decididos pela votação de
todos os participantes.
A par da mostra de árvores solidárias, a Junta
de Freguesia de Rio Tinto vai patrocinar uma
série de espetáculos de circo que será, excecionalmente, deslocado para junto do estádio do
SC Rio Tinto, devido às obras que decorrem
no futuro Parque Urbano da freguesia.
"Vamos voltar a ter um circo sem animais com
espetáculos para 4000 crianças de Rio Tinto.
As entradas serão feitas através da doação de
um bem alimentar. Além disso, no dia 15 de
dezembro vamos ter um espetáculo exclusivo
para os alunos da Universidade Sénior de Rio
Tinto, funcionários da Junta, utentes do Centro de Convívio e associações riotintenses",
conclui Nuno Fonseca. ■

ESCOLA SECUNDÁRIA
DE RIO TINTO
ENTRADA LIVRE
ADMISSÃO LIMITADA À CAPACIDADE DO RECINTO

15 Dezembro

21h30

A Associação de pais convida toda
a comunidade escolar, com o apoio
da Escola Secundária de Rio Tinto

Café Teatro "Ao Encontro dos Poetas"
pela Companhia de Teatro "Almas da Lua"
com o apoio do "ContraCorrente Fábrica Teatral" - musica+ poesia

Convidados:
José Pedro Coelho
António Pedro
Ricardo Vieira
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In Skené apresentam "Fumo"
nos dias 8 e 9 de dezembro

"Um teatro em chamas enche a cidade de
fumo, que para e o observa". É este o mote para
o espetáculo que os In Skené vão apresentar no
Auditório Municipal de Gondomar.
A peça "Fumo" retrata uma companhia de atores que procura criar o espetáculo perfeito, "o
derradeiro momento". "O encenador, que os
observa, incita à representação através da verdade absoluta, num jogo perigoso que leva atores numa viagem surreal", descreve a sinopse
da peça.
Para João Ferreira, encenador, dramaturgo e
cenógrafo do "Fumo", o espetáculo resulta "de
uma experiência no Exercício Final de 2013".

"Esta é uma composição original da minha autoria. Tivemos um primeiro ensaio em 2013,
mas desta vez vamos ver um espetáculo diferente. Nesta versão os atores decidem revoltar-se e construir um espetáculo que expressa a
sua revolta contra o anúncio de encerramento
do teatro. Os atores estão praticamente sempre
em palco e isso também foi um exercício de
maior exigência", afirma o encenador.
A entrada no espetáculo terá um custo de dois
euros que irão reverter na totalidade em donativos para a construção de cabazes de produtos de higiene a doar a famílias carenciadas de
Gondomar.
Companhia de Teatro estabeleceu protocolo
internacional
A In Skené está a desenvolver um protocolo de
residência artística junto de uma companhia
de teatro profissional de Lyon, França. O desafio partiu do ator Carlos Vieira e irá ganhar
forma no início do próximo ano com a vinda
de dois atores franceses para Gondomar.
"Este projeto resulta da importância de descentralizar a Cultura. Aceitamos este desafio e vamos contar com o apoio da Câmara Municipal

de Gondomar. Reconhecemos que era muito
mais fácil fazer esta parceria em Lisboa ou no
Porto, mas ficamos satisfeitos por terem acreditado em nós", conclui João Ferreira.

A parceria vai resultar num espetáculo de teatro que será apresentado no Auditório Municipal de Gondomar e levado, posteriormente,
para Lyon. ■
Foto PSF

A In Skené - Companhia de
Teatro vai levar a cena uma
sessão dupla de espetáculos
solidários, nos dias 8 e 9 de
dezembro, no Auditório Municipal de Gondomar. "Fumo"
é o nome da peça.

> João Ferreira, encenador do In Skené

Festival de Teatro
de Rio Tinto encerra
a 25 de novembro

Miguel Araújo atua
no Auditório Municipal
de Gondomar

A 18ª edição do Festival de
Teatro de Rio Tinto termina
no dia 25 de novembro, com
o espetáculo "Palco de Babel", levado a cena pelo Grupo Dramático e Recreativo de
Retorta.

O músico portuense Miguel
Araújo é o próximo convidado do ciclo conversas-concerto
"Conta-me Histórias". O concerto está marcado para 24 de
novembro, no Auditório Municipal de Gondomar.

A sala de espetáculos do Grupo Dramático
e Beneficente de Rio Tinto recebe, no dia 25
de novembro, o último espetáculo inserido
no 18.º Festival de Teatro de Rio Tinto.

A peça de encerramento será da responsabilidade do Grupo Dramático e Recreativo de
Retorta (Valongo), que vai interpretar o espetáculo "Palco de Babel", a partir das 21h30.
Nesta edição já passaram pelo palco o Grupo de Teatro do Grupo Dramático e Beneficente de Rio Tinto, a Escola Dramática
e Musical Valboense e o Grupo de Teatro
"Teia" (Tondela).
Os espetáculos têm tido casa cheia, tendo
entrada livre.
O Festival de Teatro de Rio Tinto é organizado pelo Grupo Dramático e Beneficente
de Rio Tinto e pela Junta de Freguesia de Rio
Tinto. A iniciativa conta ainda com o apoio
da Câmara Municipal de Gondomar. ■

O ex-Azeitonas, Miguel Araújo, vai apresentar-se a solo no Auditório Municipal de
Gondomar, no dia 24 de novembro, pelas
21h30.

O concerto surge integrado no ciclo de
conversas-concerto "Conta-me Histórias" e
teve lotação esgotada desde o primeiro dia
de venda de bilhetes ao público.
Assim, espera-se um espetáculo único do
músico portuense, autor dos temas "Balada Astral", "Romaria das Festas de Santa
Eufémia", "Recantiga", "Reader's Digest",
"Fizz Limão", "Capitão Fantástico", entre
outros.
Miguel Araújo integrou Os Azeitonas e, em
2012, lançou o seu primeiro disco a solo,
"Cinco Dias e Meio". Em 2014, lançou o sucessor "Crónicas da Cidade Grande". Este
ano foi lançado o seu último trabalho de
originais, intitulado "Giesta". ■
Foto DR

Foto Arquivo Vivacidade
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Gondomar tem três novos padres ao ser

A Diocese do Porto designou três novos párocos para a Vigararia de Gondomar: Marco Paulo Alves (Jovim e Covelo), Pelágio Tom
Texto e fotos: Pedro Santos Ferreira

A Vigararia de Gondomar viu chegar, entre agosto e outubro, três novos padres às
paróquias de Rio Tinto, Jovim e Covelo
e Foz do Sousa. As mudanças resultam
das nomeações da Diocese do Porto, num
processo natural e num "panorama geral
de enorme escassez presbiteral", informa
a Vigararia de Gondomar.
Em Rio Tinto, após 43 anos ao serviço
dos riotintenses, o padre António Vidinha deixou os destinos da paróquia para
dedicar-se, em exclusivo, ao Lar Paroquial, por ele fundado.
O sucessor, padre Avelino Soares, entrou
ao serviço no dia 15 de outubro, vindo da
Paróquia de Oliveira do Douro, Vila Nova
de Gaia, onde serviu durante 26 anos. Natural de Lusim, Penafiel, Avelino Soares
foi ordenado pároco há 29 anos, tendo
sido também capelão do Regimento de

Infantaria do Porto.
Ao Vivacidade, mostra-se entusiasmado para a sua nova missão, junto dos
riotintenses. "O anterior Bispo do Porto [D. António Francisco dos Santos]
perguntou-me se estava disponível para
uma nova missão e eu confirmei a minha
disponibilidade. Por isso, foi com naturalidade que recebi esta nomeação para Rio
Tinto. Apesar de ser difícil deixar Oliveira do Douro, estou animado para esta
nova fase da minha vida", afirma Avelino
Soares.
O pároco reconhece a obra desenvolvida
por António Vidinha e considera-a "uma
responsabilidade acrescida". "O Centro
Social de Rio Tinto é uma obra de grande dimensão e de referência nesta zona.
Temos 60 utentes em Estrutura Residencial para Idosos, 65 em Centro de Dia e
45 em Apoio Domiciliário. Além disso,
ao fim de semana mantemos o apoio a 15
utentes em apoio domiciliário. A nossa

> Avelino Soares passou a dirigir a Paróquia de Rio Tinto

> Igreja Matriz de Rio Tinto

equipa tem 42 funcionários. Hoje em dia
as paróquias têm também esta missão de
cariz social e não podem fugir a esse desígnio", acrescenta.
A par do Centro Social, a paróquia de Rio
Tinto conta ainda com o Seminário Missionário Padre Dehon e a Obra ABC, "um
excelente exemplo da missão da Igreja em
construir uma sociedade melhor".
Sobre o novo desafio, Avelino Soares admite que tem procurado "conhecer a freguesia, a paróquia e os paroquianos". "Há
muita gente que vem ter comigo apenas
para desabafar e o nosso papel também é
esse, acolher e dar um pouco de esperança e conforto, para além do batismos, casamentos e funerais. O padre tem que ser
um pastor, um animador e um congregador. Com a globalização, as tecnologias
e a internet veio também a solidão. Hoje
faltam-nos as relações humanas e elas
também são importantes. Hoje a Igreja
deve ter a capacidade de fazer as pessoas

questionarem-se", refere o pároco de Rio
Tinto.
No que diz respeito ao afastamento das
pessoas da Igreja, Avelino Soares admite
que "é mais difícil mobilizar quer para a
Igreja, quer para os partidos, quer para as
associações". "Atualmente, vivemos numa
sociedade descartável e é preciso inverter
essa forma de pensar. Como cristãos devemos anunciar a nossa fé e testemunhá-la, mas reconheço que a sociedade não
apela a isso. Essa mudança tem que começar em cada um de nós", refere.
O Cartório Paroquial de Rio Tinto funciona de terça a sexta, das 10h às 12h30,
das 15h às 17h e das 17h até às 20h. Aos
sábados, o padre Avelino Soares recebe
os paroquianos entre as 10h e as 12h30 e
as 15h e as 20h.
Questionado sobre o que espera dizer no
final da sua missão em Rio Tinto, afirma
que a maior satisfação seria "que as pessoas dissessem que fiz o bem".

> Marco Alves ficou responsável pela Paróquia de Jovim e Covelo

> Igreja Matriz de Jovim

> Igreja Matriz de Covelo
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maz (Foz do Sousa) e Avelino Soares (Rio Tinto). O Vivacidade falou com os novos sacerdotes.
Marco Alves assumiu paróquias de Jovim e Covelo
Na Paróquia de Jovim e Covelo, Marco
Alves sucede como pároco a José Avelino,
que ali serviu durante dois anos, tendo
deixado a paróquia para tornar-se capelão do Hospital Pedro Hispano.
A entrada ao serviço em Jovim realizou-se no dia 27 de agosto, tendo sido apresentado a Covelo no dia 3 de setembro.
Natural das Medas, 43 anos, ordenado
padre em junho, Marco Alves mostrou-se
desde logo apto para assumir a Paróquia
de Jovim e Covelo. "Numa fase inicial é
sempre necessário perceber o que está
a ser feito e como vinha sendo feito até
aqui. Para perceber o que é necessário
mudar, primeiro temos que conhecer os
hábitos que vigoram", começa por dizer
ao nosso jornal.
Ciente do desafio que o espera, o jovem
pároco mostra-se confiante para a sua
nova missão. "Espero conseguir levar o

sentido de pároco e presencial da Igreja.
Pessoalmente, procuro questionar-me
sempre sobre a melhor forma de servir a
minha comunidade e julgo que essa deve
ser a minha maior missão. Felizmente tenho notado uma maior procura do Cartório Paroquial, apesar de ainda não ser
conhecido", diz Marco Alves.
À sua responsabilidade estão quatro locais de culto - Leverinho, Senhora das
Neves, Jovim e Covelo - num extenso
território que agrega duas freguesias.
"Procuro adaptar os meus horários aos
horários das pessoas e dos mais novos.
Estou disponível para os receber durante a semana [terça a sexta], em Jovim. À
sexta-feira desloco-me a Covelo, durante
a tarde", aponta.
A propósito da dificuldade de congregar
os fiéis nas principais manifestações de
fé, Marco Alves admite que a Igreja "está
a repensar a sua forma de comunicar",
contudo, refere, "em Gondomar, as co-

> Pelágio Tomaz terá a seu cargo a Paróquia de Foz do Sousa

> Igreja Matriz de Foz do Sousa

munidades ainda preservam essas tradições".
Até ao fim da sua missão em Jovim e
Covelo, o padre Marco Alves espera ajudar os seus paroquianos, "sobretudo nos
momentos mais complicados". "O maior
conforto que temos é conseguir ajudar alguém com o nosso apoio. Essa é a maior
gratificação de um pároco", finaliza Marco Alves.
Paróquia de Foz do Sousa entregue a
Pelágio Tomaz
Natural de Benguela, Angola, Pelágio Tomaz, padre há 17 anos, chegou a Portugal
em 2004, vindo de Itália para a Diocese
de Aveiro. Andou por várias paróquias
em Aveiro até entrar ao serviço, no dia 24
de setembro, na Paróquia de Foz do Sousa, tendo sucedido ao padre Álvaro, que
paroquiou Foz do Sousa durante 23 anos.
"Quando cheguei não tinha noção do que
ia encontrar. Esta freguesia tem sete lugares de culto e, sem contar, vim encontrar
aqui sepultado no cemitério de Gens o
meu professor de latim em Angola. Esse
foi um acontecimento muito forte para
mim e uma grande surpresa", admite Pelágio Tomaz.
O primeiro encontro com a Foz do Sousa
contou com a presença do seu antecessor,
que deu a conhecer o território ao padre
angolano. "A natureza que aqui temos
cativou-me muito. Eu nasci e cresci à
beira-mar, em Lobito, por isso estou habituado ao cheiro a mar. Aqui não temos
o mar mas há o rio Sousa e o rio Douro
bem perto, que me deixam muito confortável", refere.
De acordo com o padre, a receção tem
sido "muito boa", com "sinais simples que
são muito importantes" para Pelágio Tomaz.
"Em Foz do Sousa, temos sete locais de
culto: Foz do Sousa, Esposade, Zebreiros,
Compostela, Gens, Jancido e Ferreirinha.
Infelizmente, aqui as pessoas não têm o
hábito de vir à Igreja Matriz, mas espero
mudar isso. Todos os locais de culto são
independentes, mas isto complica muito
a vida dos párocos que têm que andar
sempre de um lado para o outro", lamenta.
Contudo, o padre reconhece a tradição
que vigora desde 1964.
À sua responsabilidade tem também o
Centro Social Paroquial São João da Foz
do Sousa, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com 30 idosos no
Centro de Dia, 25 no Apoio Domiciliário,
30 na Estrutura Residencial para Idosos e
185 agregados familiares em acompanhamento de RSI, sendo ainda a maior entidade empregadora da freguesia.

"O Centro Paroquial tem funcionado
muito bem. O meu antecessor já tinha
colmatado uma dívida de 600 mil euros,
mas ainda nos faltam 200 mil euros. A
comunidade está envolvida neste projeto
e temos tido várias iniciativas de angariação de fundos para colmatar esta dívida.
No dia 25 de novembro vamos ter um
jantar solidário que serve para angariar
fundos para o Centro Social", anota Pelágio Tomaz.
Sobre o estado da Igreja em Portugal, o
pároco angolano mostra-se surpreendido
com a evangelização portuguesa e reconhece que é necessário "adaptar a linguagem às pessoas". "Temos que mudar porque o mundo também mudou e existem
hoje outras ofertas para as pessoas. Os
cristãos afastaram-se muito da Igreja e só
vêm por questões pontuais como batizados, comunhões, casamentos e funerais",
queixa-se Pelágio Tomaz.
No final da sua missão em Foz do Sousa,
o padre espera ter uma certeza: "que celebrei a união e a comunidade desta paróquia até ao fim". ■

Bispo Auxiliar
da Diocese do Porto
visitou Gondomar

D. Pio Alves, Bispo Auxiliar da Diocese do Porto, visitou, no dia 10 de novembro, a sala multivalente do Conjunto Habitacional de Carreiros, em Rio Tinto. A iniciativa esteve integrada
numa visita às paróquias de Rio Tinto/Pedrouços/Águas Santas.
"Este é um espaço bem aproveitado pelo Município. Vi um serviço de qualidade prestado
à comunidade e relacionado com a família e
juventude", disse o bispo auxiliar após a visita,
acompanhado por Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar.
Questionado sobre os três novos párocos do
concelho, D. Pio Alves considerou as alterações
"normais na vida da Igreja". "São mudanças
feitas pelo bem das comunidades e são sempre
uma oportunidade para melhorar. O objetivo
dos novos párocos deverá passar por dar continuidade ao trabalho dos seus antecessores,
conhecendo a comunidade, vendo e ouvindo
os seus paroquianos", acrescentou.
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CDU contra aumento do IMI em Gondomar

A CDU apresentou uma proposta alternativa à proposta socialista de fixação da
taxa de IMI para 2018, que prevê um aumento do imposto até então praticado em
Gondomar.
De acordo com os comunistas, a CDU
"procurou evitar que os gondomarenses
paguem mais impostos", tendo em conta
que "algumas das taxas agora propostas só
são ultrapassadas por valores fixados em
2008".
A CDU aproveitou a aprovação da medida para recordar aos jornalistas "as várias
notícias da Câmara sobre a descida do
IMI nos últimos quatro anos", assinalando ainda que a medida não estava prevista
no programa eleitoral de Marco Martins,
presidente da Câmara Municipal de Gon-

domar.
Na proposta alternativa, a CDU defendeu
a fixação da taxa durante o corrente ano e
a criação de um grupo de trabalho, com
o envolvimento de todas as forças políticas, "com o objetivo de construção de
uma política fiscal mais ampla que tenha
em consideração os diferentes impostos
sobre a propriedade e os rendimentos do
trabalho, outros custos e taxas de serviços
pagos pelos gondomarenses".
"Temos procurado dar expressão aos votos que tivemos"
Entre outubro e novembro, a CDU desenvolveu diversas iniciativas de contacto
com a população em Gondomar. Os comunistas passaram por Rio Tinto, São Pedro da Cova, Foz do Sousa e Melres com o
objetivo de auscultar as necessidades dos
gondomarenses.
"Temos procurado dar expressão aos votos
que tivemos. Todas as semanas temos tido
visitas e auscultações de problemas. Este
será o nosso rumo, uma política de intervenção permanente e cuidada ao nível
municipal", afirma Daniel Vieira, vereador
da CDU na Câmara de Gondomar.

Foto DR

A CDU está contra a proposta da maioria PS de fixação
da taxa de IMI para 2018. A
proposta foi aprovada no dia
22 de novembro em reunião
municipal.

Segundo o autarca, a coligação irá "trazer
propostas alternativas, sugestões e melhorias"
para cima da mesa. "Será essa a nossa postura

até ao final do mandato. Reforçamos a nossa
votação em Gondomar e queremos honrar
esse resultado", conclui Daniel Vieira. ■

Gondomar ativa programa
Natal Solidário

Município divulga calendário
das reuniões públicas

A Câmara de Gondomar deliberou, no dia 8 de novembro,
por unanimidade, ativar o
programa Natal Solidário.

À semelhança do mandato
anterior, a Câmara Municipal
de Gondomar deliberou, a 26
de outubro, dar continuidade
às reuniões públicas descentralizadas em 2018.
O Município de Gondomar já definiu as
datas e locais das reuniões públicas do próximo ano. Desta forma, a autarquia, que viu
a proposta ser aprovada por unanimidade,
irá manter a proximidade junto das popu-

lações dos 12 territórios do concelho.
Em 2018, as reuniões públicas obedecerão
ao seguinte calendário: 3 de janeiro - Baguim do Monte; 14 de fevereiro - Covelo;
14 de março - Jovim; 11 de abril - Gondomar (São Cosme); 8 de maio - Fânzeres; 6
de junho - Medas; 4 de julho - Rio Tinto; 1
de agosto - Lomba; 12 de setembro - Valbom; 10 de outubro - São Pedro da Cova; 7
de novembro - Foz do Sousa; 5 de dezembro - Melres;
Recorde-se que ainda em 2017, a reunião
pública de dezembro irá realizar-se a 6 de
dezembro, na Junta de Freguesia de Melres,
às 9h30. ■

Foto DR

Foto DR

O Município de Gondomar ativou o programa Natal Solidário. A decisão foi tomada na primeira reunião pública do atual
mandato, que se realizou na Foz do Sousa.
Desta forma a autarquia aprovou o rendimento per capita diário a partir do qual
as famílias em situação de precariedade e
carência alimentar, de casos reportados aos
serviços da autarquia, têm acesso automático ao referido programa, nos termos do

regulamento aprovado em 2012.
Assim, informa a Câmara de Gondomar,
"estão dispensados de candidatura todos os
processos deferidos e em acompanhamento, durante o mês de dezembro de 2017, no
âmbito do Programa Social +. Os estabelecimentos comerciais aderentes deste programa integram automaticamente a bolsa
de mercearias, estando dispensada a sua
candidatura".
O Município esclarece ainda que os restantes casos deverão ser alvo de candidatura
a entregar no Balcão Único da Câmara de
Gondomar ou, em alternativa, nos Espaços
+ Família nos conjuntos habitacionais do
Município e edifícios das juntas e uniões de
freguesia até 7 de dezembro. ■
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Assembleia Municipal de Gondomar visitou
obras do intercetor do rio Tinto
No dia 18 de novembro, a Assembleia Municipal de Gondomar visitou as obras do intercetor do rio Tinto, projeto
lançado em maio deste ano
que prevê a despoluição deste
rio.

tros entre o Centro de Saúde de Rio Tinto e
o Freixo", afirma Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar, que liderou a visita às obras.
Ao longo do percurso foi possível verificar
a substituição do antigo emissário a jusante
da ETAR do Meiral, estando em processo de
substituição a zona a montante da ETAR.
"Além de resolver o problema da poluição
do rio Tinto e alguns défices de funcionamento da ETAR do Meiral, esta intervenção
também vem proporcionar mais um espaço
de lazer ao concelho, que fará a ligação direFoto DR

Reabilitar o emissário existente (com mais
de 25 anos) e permitir a união das descargas
de duas Estações de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) (Rio Tinto e Freixo) que
servem mais de 140 mil habitantes. São estes
os principais objetivos das obras do intercetor do rio Tinto, empreitada que recebeu a
visita de uma comitiva da Assembleia Municipal de Gondomar.
O projeto orçado em nove milhões de euros
juntou as autarquias de Gondomar e Porto,
que numa candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos (POSEUR), aprovada em
dezembro de 2015, viram a possibilidade de

revitalizar as margens do rio Tinto, além da
oportunidade de unir o centro da cidade ao
rio Douro, atravessando o Parque Oriental
do Porto.
"A obra está a avançar de uma forma mais
célere do que inicialmente prevíamos, graças, também, às condições climatéricas que
se têm feito sentir. Nesta visita já começamos
a perceber um perfil do resultado final, que
deverá ficar pronto no primeiro semestre de
2019. O objetivo é devolver o rio Tinto à população e ligar a freguesia ao Freixo por uma
via pedonal, numa extensão de 3,7 quilóme-

ta ao futuro Parque Urbano de Rio Tinto",
acrescenta o presidente do Município de
Gondomar.
De acordo com o edil gondomarense, o rio
Tinto está hoje "muito melhor do que aquilo que estava há 10 ou 15 anos", estando aos
poucos a ser "despoluído".
Relativamente ao Parque Urbano de Rio
Tinto, Marco Martins garantiu que a obra
está a "avançar a um bom ritmo". "Até ao
Natal vamos ter uma nova rotunda junto da
Feira de Rio Tinto, para que possamos começar a intervir na rua da Ranha. Esperamos que o Parque Urbano abra ao público
na Primavera, esse é o objetivo", concluiu.
Movimento em Defesa do Rio Tinto confirmou estado das obras
No mesmo dia, o Movimento em Defesa do
Rio Tinto (MDRT) organizou uma visita às
obras do intercetor do rio Tinto. A iniciativa
visou "confirmar no local o avançado estado
das obras", lê-se na publicação do MDRT no
Facebook. A caminhada foi orientada pelo
projetista Sidónio Pardal e pelo vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo. ■

Gondomar sobe IMI
e favorece famílias numerosas
A Câmara de Gondomar vai
aumentar as taxas de IMI
(urbano e rural) em 2018,
mas garantirá reduções entre
20 a 70 euros para famílias
numerosas.
No total, mais de 14.400 agregados
familiares irão beneficiar de uma redução entre 20 a 70 euros nas taxas
de IMI. Por outro lado, a medida faz
também com que a autarquia deixe de
receber, juntamente com a redução da
derrama, cerca de 2,8 milhões de euros.
As alterações fiscais previstas para
2018 foram aprovadas esta quarta-feira, na reunião do executivo municipal.
Na prática, do total de 14.302 prédios
rústicos e dos 78.110 urbanos, 18,45%
passarão a ser abrangidos pelo IMI familiar. Desta forma, um agregado com
um dependente a cargo terá uma dedução de 20 euros na taxa, de 40 euros
se tiver duas pessoas a cargo, e de 70

euros com três ou mais pessoas.
Segundo Marco Martins, edil gondomarense, as alterações fiscais resultam
de "vários pedidos por parte das famílias numerosas que, desta forma, passarão a pagar menos IMI".
No próximo ano, os munícipes passarão também a pagar menos impostos
por via da participação do Município
no IRS, uma vez que o executivo da
maioria PS pretende reduzir a taxa de
5 para 4,5%.
No que diz respeito ao agravamento do
IMI em 30% para prédios que se encontrem degradados, a medida deverá
manter-se. No total, existem 348 prédios nessas condições que já foram notificados do agravamento do imposto.
Desta forma, na zona urbana do concelho a taxa será fixada em 0,42%. No
Alto Concelho a taxa de IMI será de
0,37%.
A proposta mereceu os votos a favor
do PS e da coligação "Valentim Loureiro Coração de Ouro" e contra da CDU
e do PSD. O documento será agora
remetido à Assembleia Municipal de
Gondomar. ■
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GERAL@VIVACIDADE.ORG,
COM OS SEGUINTES DADOS:
:: NOME
:: DATA DE NASCIMENTO
:: N.º CC/BI
:: E-MAIL
:: CONTACTO TELEFÓNICO
:: TAMANHO DA T-SHIRT (S/M/L/XL)
:: CATEGORIA - CAMINHADA OU CORRIDA

NÃO SE ESQUEÇA
DE FAZER “LIKE” EM:
FACEBOOK.COM/
VIVACIDADEGONDOMAR
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António Costa começa
a pagar primeiras faturas
da geringonça

No dia 1 de outubro, dia de eleições autárquicas, a Assembleia
de Freguesia de Rio Tinto tornou-se o órgão autárquico com maior
número de votos a nível nacional.
Nuno Fonseca, presidente reeleito,
mostra-se satisfeito com o resultado obtido.

riotintenses", acrescenta.
Questionado sobre o número recorde de votos obtidos,
Nuno Fonseca aponta o "ajuste de contas com o passado e com Valentim Loureiro" para explicar a adesão dos
riotintenses às urnas. "Durante décadas não fomos tratados com a importância que merecemos ter. É preciso
olhar para o território e perceber que não somos todos
iguais. Rio Tinto percebeu que tem hoje mais importância e também olhou para a Câmara de Gondomar
e soube escolher o caminho a seguir", concluiu Nuno
Fonseca.
Foto Arquivo Vivacidade

As discussões parlamentares sobre o Orçamento do Estado para
2018, quer plenárias quer nas comissões, relevaram à evidência uma
significativa mudança de estratégia dos partidos que apoiam o governo da geringonça. Começa a ser cada vez mais claro que comunistas e bloquistas entraram numa nova fase de exigências, obrigando
António Costa a pagar as primeiras faturas ocultas que traduzem a
fase invisível do apoio parlamentar de que os socialistas não podem
prescindir.
Para este virar de página concorreram, sobretudo, dois relevantes
acontecimentos. O primeiro, de natureza essencialmente política, e
que teve o seu epicentro nos resultados das eleições autárquicas; o
segundo, de muito maior dramatismo e duma brutal relevância social, concentrou-se nas tragédias dos incêndios, no princípio e no fim
deste trágico verão. A atmosfera política gerada por estes factos abriu
o caminho, ou mesmo a exigência, aos comunistas e bloquistas para
reajustarem o seu discurso.
Toda a gente percebeu que os dois primeiros anos do executivo foram
virados para as chamadas “políticas de reversão da austeridade”, que
no período da troika foram impostas ao país. Mas tais reversões apenas se fizeram sentir no bolso dos cidadãos que têm como fontes de
receita os cofres do Estado. Ou seja, essencialmente o funcionalismo
público e os pensionistas de mais baixas reformas. Todos os demais
cidadãos, entenda-se os que apenas dependem da economia privada,
praticamente nada sentiram em relação à pesada carga que a crise
lhes impôs.
A derrota que os comunistas averbaram nas últimas autárquicas deu
o primeiro alerta sobre a mudança de estratégia do PCP. Por seu turno, os bloquistas também não foram além de um modesto desempenho que fica muito aquém do que a sua direção esperava. Logo,
os dois partidos tiveram de concluir que os custos do seu apoio ao
governo começam a pesar para as ambições eleitorais da esquerda. E
por isso mesmo, as negociações para garantir a aprovação do Orçamento do Estado para 2018 tornaram-se muito mais difíceis e penosas para António Costa.
Num quadro já de si a dar um tom mais reivindicativo à esquerda,
António Costa viu ainda cair-lhe em cima o peso sociológico do impacto dos incêndios. Mais de uma centena de mortos entre as cinzas,
e centenas de milhões de euros de prejuízos são uma fatura pesadíssima para um Governo que parecia ter-se habituado aos ventos favoráveis da sorte. Motivo suficiente para António Costa começar a manifestar um preocupante desnorte. É claro que a apertada vigilância
que o Presidente da República decidiu fazer ao Governo muito tem
concorrido para o atual nervosismo político…
É óbvio que nada indica que a coligação parlamentar das esquerdas
possa vir a tirar o tapete aos socialistas antes do fim da legislatura. Mas
é igualmente óbvio que as faturas ocultas que comunistas e bloquistas
começam a apresentar a António Costa começam a indiciar que as
facilidades políticas serão cada mais escassas. E se a nova liderança
que o PSD vai escolher em janeiro for capaz de reinventar um novo
discurso de oposição, o primeiro-ministro não terá, seguramente, nas
próximas legislativas, o tapete vermelho que esperava. ■

Assembleia de Freguesia
de Rio Tinto foi a mais votada
a nível nacional

> Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto

Consciente da responsabilidade acrescida, Nuno
"Em primeira linha, o mérito de uma vitória numa eleiFonseca é por estes dias um autarca feliz. O sociação local é, com certeza, do candidato"
lista obteve, no dia 1 de outubro, 13.533 votos dos
Ao Vivacidade, António Costa, secretário-geral do Partido
riotintenses para a Assembleia de Freguesia, númeSocialista, atribui o mérito da vitória do PS na Assembleia
ros que resultaram na reeleição como presidente da
de Freguesia de Rio Tinto ao candidato Nuno Fonseca.
Junta de Freguesia de Rio Tinto.
"Em primeira linha, o mérito de uma vitória numa eleiEstes votos, com os restantes 9.963 dos outros parção local é, com certeza, do candidato e, no caso concretidos, prefazem um total de 23.496 votantes num
to, do Nuno Fonseca e do grande trabalho que tem feito
universo de 44.871 inscritos.
em prol da sua freguesia, a mais populosa do concelho de
Estes números tornaram a Assembleia de Freguesia
Gondomar, que mereceu a confiança alargada dos seus
de Rio Tinto a mais votada a nível nacional, nas úlfregueses", afirma o responsável socialista.
timas eleições autárquicas.
António Costa vê na vitória obtida em Rio Tinto um
"Esta votação é um reconhecimento da grandiosidade
"motivo de grande regozijo para os socialistas, mas tamde Rio Tinto. O número de votos também traz consigo
bém para todos aqueles que, não sendo
uma responsabilidade acrescida e um reconhecimendo PS, reconhecem o trabalho dos nosto do trabalho realizado", afirma Nuno Fonseca.
sos autarcas e, em particular, do Nuno
Para o socialista, a maior conquista está na "diferenFonseca".
ça de votos entre o PS e a segunda força política [coO secretário-geral do PS não esqueligação "Gondomar no Coração" PSD/CDS-PP],
ceu o resultado histórico obtido pelo
que se traduz num fosso superior a 10 mil votos".
partido nas últimas Autárquicas e
"A grande maioria dos riotintenses escolheu o
felicitou também Marco Martins, prenosso projeto para continuar e há, sem dúsidente da Câmara Municipal de
vida, uma grande satisfação pessoal
Gondomar, "um grande
da nossa parte. Estamos a falar de
socialista e cujo trabalho
eleições autárquicas e sabemos
em prol de Gondomar e
que as pessoas votam pelo candidos gondomarenses foi
dato, no entanto, é preciso lemjustamente reconhebrar que há uma grande equipa
cido". ■
a trabalhar diariamente pelos > António Costa, secretário-geral do PS
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Pedro Miguel Vieira:
"Sabemos que a CDU tem tradição no poder
autárquico e queremos honrar essa história"
Pedro Miguel Vieira é o sucessor de Daniel Vieira na presidência da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova. Ao Vivacidade, o
autarca garante que irá dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pela CDU no mandato anterior e espera ter um
território melhor em 2021.
Texto: Pedro Santos Ferreira

De que forma a candidatura da CDU viveu o período de campanha eleitoral e
que ilação tiram dos resultados das últimas eleições autárquicas?
Vivemos com grande tranquilidade. Tínhamos noção do trabalho feito nos últimos quatro anos e procuramos estar
sempre na dianteira. Fomos os primeiros
a apresentar os sete candidatos e os 38
membros da lista. Estivemos sempre um
passo à frente da oposição, mesmo não
tendo os meios que as outras forças políticas têm. Este é o segredo do nosso trabalho, bem como a envolvência de todos os
militantes da CDU e independentes que
se juntaram a nós.
Sabíamos que a população ia ser justa com
a CDU, sempre tivemos essa sensação.
Houve um reconhecimento do trabalho
desenvolvido no anterior mandato?
Sentimos isso, claramente. Apesar do
distanciamento fruto da agregação aos
nossos eleitos, da União das Freguesias,
tivemos consciência que estávamos a ser
honestos com as pessoas, que sabiam das
dificuldades financeiras que atravessamos.
Neste contexto, destacamo-nos com a
aposta na Cultura, onde tivemos uma
grande dinâmica.
É possível explicar a menor votação em
Fânzeres e maior número de votos em
São Pedro da Cova?
Os resultados provam que aumentamos
900 votos em Fânzeres, face a 2013. Há
um reconhecimento do trabalho desenvolvido e ficou provado o resultado desse
trabalho. Em São Pedro da Cova, o fundamental era segurar a votação. Em Fânzeres passamos a ser a segunda maior força
política.

Estamos a falar num contexto em que a
candidatura do PS não estava dividida,
como aconteceu em 2013. Por isso, os resultados foram claros.
Na tomada de posse a presidência da
Assembleia de Freguesia foi entregue à
candidata do PS, Sofia Martins. Foi fácil
chegar a esse entendimento?
Quero deixar claro que falamos com todas as candidaturas e todas mostraramse disponíveis para validar um executivo
inteiramente da CDU. Neste quadro decidimos chegar a acordo com o PS para
a presidência da Assembleia de Freguesia,
mas estiveram muitas hipóteses em cima
da mesa.
Esta União das Freguesias passa a ser a
única, em Gondomar, que não é governada pelo PS. Acredita que este cenário
vem alterar o poder de reivindicação
desta autarquia?
Ainda é cedo para avaliar. Naquilo que é
o essencial, estamos em perfeita sintonia
com a Câmara Municipal de Gondomar.
Acima de tudo temos que respeitar os resultados eleitorais e vamos trabalhar para
ter uma boa relação com a autarquia para
resolver os problemas do dia a dia.
Sucede no cargo a Daniel Vieira. É uma
herança difícil?
Eu acredito que acima dos autarcas estão
os projetos políticos, sobretudo na CDU.
A partir daí fazemos o nosso trabalho,
cada um com as suas particularidades e
forma de estar. Nesse sentido, o Daniel
Vieira marcou uma rutura com a tradição
dos autarcas da CDU, que não retira competência a todos os outros, mas marcou
de facto a diferença.
Relativamente ao nosso projeto, sabemos
que a CDU tem tradição no poder autárquico e queremos honrar essa história.
Quais foram as primeiras medidas
após a tomada de posse?
Até terminarmos o ano vamos dar continuidade ao programa que já estava
elaborado. No início do próximo ano,
queremos reforçar a nossa ação na rua.
Sabemos que temos necessidades de recursos humanos, mas queremos melhorar a nossa capacidade de resolver os
problemas do dia-a-dia. Queremos fazer
esse trabalho de forma equilibrada entre
as freguesias.
Além disso, vamos continuar com uma
forte dinâmica cultural. Achamos que
todas as pessoas devem ter a possibilida-

de de aceder à cultura e queremos diversificar o leque da oferta cultural, sempre
de uma forma gratuita.
A CDU sempre foi contra a agregação
das duas freguesias. Durante este mandato vão tentar trazer novamente essa
discussão para a ordem do dia?
Sempre fomos claros: esta agregação prejudica as duas populações. Temos uma
posição firme e sabemos que o Governo
ficou de rever esta reorganização administrativa. Não quiseram resolver antes das
eleições mas prometeram voltar a analisar
este processo durante este mandato.
Não vemos um dado positivo nesta agregação.
Acredita na reversão?
Acredito. Há casos onde se nota que a
agregação é prejudicial e este é um desses casos.
Há também o processo de remoção
integral dos resíduos perigosos
de São Pedro da Cova. Que papel
terá a autarquia?
Neste momento aguardamos a remoção total dos resíduos. Sabemos
da perigosidade dos resíduos que ali
estão depositados e aguardamos a resolução mais breve possível.
A par disso, sabemos que a Câ-

mara adquiriu parte do Complexo Mineiro de São Pedro da Cova e esperamos
que torne aquele espaço num museu que
retrate o processo industrial que aqui vigorou durante 170 anos.
A CDU tem vindo a alertar também
para a poluição do rio Ferreira. O que
propõem para aquele recurso hídrico?
É um rio inserido no Parque das Serras,
passa no seio desse espaço, e queremos
que o integre, a par da reabilitação de toda
aquela zona. É necessário criar condições
de limpeza e lazer e que não se promova a
monocultura do eucalipto. O rio ficará a
ganhar muito com isso.
O que espera dizer em 2021, no final
deste mandato?
Gostava que a freguesia estivesse melhor do que está.
Essa seria uma
grande vitória.
Um território
sem
resíduos
perigosos, com
um
complexo
mineiro recuperado, com melhor
qualidade de vida e
onde a recolha de lixo
funcione melhor. ■
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São Silvestre de Gondomar
espera mais de 1000 inscritos

Gondomar vai voltar a contar com uma das
mais antigas provas de atletismo, a corrida de
São Silvestre, prova noturna com mais de 90
anos de história, inspirada numa corrida onde
os atletas corriam pela cidade com tochas acesas nas mãos.
Não será este o cenário a que Gondomar
(São Cosme) irá assistir, mas a organização
do evento promete mais de 1000 inscritos nas
principais artérias do centro do concelho.

Foto Arquivo Vivacidade

Após um ano de ausência,
a São Silvestre de Gondomar está de volta a São Cosme. A prova organizada pela
EventSport está marcada
para o dia 15 de dezembro,
pelas 21h, com partida junto
à Câmara Municipal de Gondomar.

"Neste momento temos um total de 600 inscritos, 450 na corrida e 150 na caminhada. A
nossa meta são os 1000 participantes da 1ª edição, mas sabemos que nesta altura do ano há
muitas provas semelhantes no Grande Porto",
afirma Carlos Ferreira, da EventSport.
A São Silvestre de Gondomar vai cumprir a
sua 2ª edição, após um interregno no ano passado. "Essa paragem acabou por nos afetar.
Acima de tudo, queremos que a corrida fique
marcada no calendário dos atletas e vamos
procurar manter o percurso que realizamos

na 1ª edição, que irá passar pelas principais artérias de São Cosme. Esta 2ª edição tem todas
as condições para ser um êxito", acrescenta o
organizador.
Ao Vivacidade, Carlos Ferreira admite que a
prova "já era aguardada" e considera que a São
Silvestre de Gondomar pode "crescer e existir
todos os anos".
"Será a última prova da Cidade Europeia do
Desporto (CED), o que confere uma responsabilidade acrescida para nós. Gondomar vai
praticar desporto até ao último dia da CED",

conclui.
O levantamento dos kits de prova está marcado para o dia 14 de dezembro, no interior do
Jumbo, no Centro Comercial Parque Nascente, em Rio Tinto.
A 2ª São Silvestre de Gondomar é composta
por uma corrida de 10 quilómetros com caráter competitivo e uma caminhada de quatro
quilómetros. A prova é organizada em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar. ■

Inscrições na São
Silvestre de Gondomar
As inscrições na corrida São
Silvestre de Gondomar podem
ser feitas através da internet
em www.eventsport.com. A inscrição na corrida tem um custo de 10 euros e de cinco euros
para a caminhada.
PUB

PUB

Estrela e Vigorosa VISITE-NOS EM:
Sport
WWW.EVS.PT

Estrela e Vigorosa sport

AS NOSSAS MODALIDADES
. FITNESS . YOGA . BALLET . GYM FOR KIDS . HIP HOP
. KARATÉ . ACROBÁTICA . KUNG FU GZERO . AIKIDO . KICK BOXING

ESCOLA DE

TÉNIS
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AOS 7
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DO
!
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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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José Ribeiro:
"Não consegui conter as lágrimas quando
subi ao pódio e ouvi o hino nacional"

Texto: Tiago Santos Nogueira

Como foi a tua preparação para estes Europeus?
A preparação foi ótima. Fiz o meu estágio em
Rio Maior e tive um treinador fantástico, o Paulo
Sousa. Ele que é o treinador do Ferreiras, um clube algarvio, e também da Federação.
O que sentiste ao estar presente num Campeonato da Europa?
Senti-me muito bem, foi espetacular. Adorei
estar em Paris, foi uma experiência muito marcante. Não consegui conter as lágrimas quando
subi ao pódio e ouvi o hino nacional, foi muito
emocionante. Chorei com uma alegria enorme.
O balanço é positivo?
Sim, muito positivo, não esperava estes resultados. As provas que eu mais gostei de participar
foram os 400m livres, 800m livres e 1500m livres.
Provas que são, por isso, de longo curso. Nos
1500 metros bati o meu recorde nacional e julgo
que se estivesse numa pista mais a meio da piscina teria ganho a prova, tenho essa convicção.
Nadei na pista seis e isso prejudicou-me.

Passaste por algumas dificuldades devido ao
facto de estares longe de casa?
Devo confessar que nos primeiros dias custoume bastante estar em Paris sem a minha treinadora. Estava isolado, sentia-me um pouco murcho. Mas depois fui-me habituando e lutei para
que tudo valesse a pena.
Algum agradecimento especial?
Sim, um agradecimento especial ao Paulo Sousa,
à Cláudia Pato, fisioterapeuta da seleção, e, claro,
à Ana Querido, que é uma treinadora incrível.
Não esquecendo a minha família, que me dá o
amor e a estabilidade. A família é tudo.
Ana Querido: «Poucos imaginam que o José
Ribeiro treina sete vezes por semana»
Os seus atletas cumpriram os objetivos propostos?
Os atletas não só cumpriram os objetivos como
também os excederam. A Carina é uma nadadora com 36 anos e foi convocada para a seleção
nacional, algo que só 10 atletas conseguiram. O
José Ribeiro alcançou também resultados brilhantes, melhores do que o expectável. No fundo, o enorme esforço aqui nos treinos deu os
seus frutos. Tal como o dos familiares, uma vez
que o apoio da família é fundamental. Poucos
imaginam que o José Ribeiro treina sete vezes
por semana. É obra.
Os resultados teriam sido ainda melhores com
a sua presença lá?
Eu não estive lá porque não fui convocada pela
Federação Portuguesa de Natação. As coisas
não foram pacíficas entre mim e a Federação.
Eu julgo que estaria dentro de qualquer critério
que utilizassem e a prova de que efetivamente eu
merecia estar ali ao pé deles foi o resultado que

Carina Moreira e Ana Castro
também trouxeram
medalhas:
“Gostei muito de estar presente nos
Europeus. Esta equipa do CPN deunos muita força para nos conseguirmos superar. Trabalhei muito na
preparação e adorei competir fora do
país. Dei o meu melhor e quero agradecer aos treinadores e à minha família”, afirmou Carina Moreira, atleta
que conquistou uma medalha de prata
e uma medalha de bronze.
Ana Castro, nadadora natural de Rio
Tinto, representou também Portugal nestes Campeonatos da Europa
e trouxe de Paris uma medalha de
bronze, na estafeta de 4x100m livres.

> Ana Castro trouxe uma medalha de bronze de Paris

Foto TSN

José Augusto Ribeiro sagrou-se campeão europeu de natação adaptada, em Paris. O
nadador gondomarense do
Clube de Propaganda da Natação (CPN) conta-nos toda
a história por trás do sucesso.
Portugal voltou a vestir a Torre Eiffel com as cores nacionais e os créditos pertencem a
José Ribeiro. Mas não só.

> Ana Querido, Carina Moreira e José Ribeiro

os meus atletas alcançaram. Que teriam sido
facilmente "manipulados" por mim. Porque eu
podia orientar os treinos de forma a que eles ficassem totalmente dependentes de mim. Algo
que eu nunca fiz nem nunca farei.
O que representou para si ver o José Ribeiro
no topo do pódio?
Foi um orgulho muito grande. Porque, no fundo, é o resultado de muita dedicação. São alguns
anos de trabalho com o José e muitos momentos
de partilha. Fiquei, fundamentalmente, feliz por
ele.
Um orgulho que se transforma em responsabilidade para os Mundiais?
Sim, sem dúvida alguma. No entanto, ainda não
sabemos quais são os mínimos de acesso para os
Campeonatos do Mundo. Ainda assim, caso estejamos presentes, o objetivo passa também por
alcançar grandes resultados.

gens do rio Leça, em 1941 - tendo até vários campeões nacionais de natação - este é um clube com
10 modalidades. Ainda assim, “neste caso específico da natação adaptada, penso que as medalhas
têm um papel muito importante e ajudam-nos a
projetar a imagem do clube e do país”, apontou
Rui Moutinho.
Sandra Almeida:
"A porta ficou aberta"
A vereadora diz-se orgulhosa perante estas conquistas, tendo afirmado que naquela altura não
era oportuno aceitar o projeto lançado pela treinadora devido a questões de logística. Contudo,
“a porta ficou aberta e, em 2018, arranjaremos alternativas para fixar estes atletas em Gondomar”,
concluiu a vereadora. ■

Gostava que este projeto estivesse sediado em
Gondomar?
Lamento que Gondomar tenha desperdiçado
este projeto, sobretudo em ano de Cidade Europeia do Desporto. “Isto podia estar a ser implementado em Gondomar, até porque eu enviei
uma proposta, inclusive com os resultados que
alcançamos na época passada, e ainda não obtive qualquer resposta por parte da Câmara”,
explicou a treinadora.
Rui Moutinho:
"Estes triunfos têm um significado
muito importante"
Estivemos à conversa com Rui Moutinho, presidente do CPN, que nos revelou
que “estes triunfos têm um significado muito
importante na medida em que esta coletividade só arrancou com a natação adaptada há
cerca de um ano e meio”. Num curto período
de tempo, o clube conseguiu vários feitos. Pese
embora o facto de o CPN ter nascido nas mar-

> José Ribeiro conquistou seis medalhas
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Trail das Nozes:
prova repetiu sucesso
das edições anteriores

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

A magia do desporto em
semana de Champions
Foto DR

O Trail das Nozes teve a sua 4ª edição no dia 29 de outubro. A prova
voltou a repetir o sucesso das edições anteriores, superando a marca
dos 1300 atletas inscritos.
Mais de 1300 atletas percorreram o trilho do Trail
das Nozes, no final do mês passado. A prova organizada pela Associação Desportiva Ultra Trail Ra-

dical, com o apoio e colaboração da Associação
Luz e Vida Gondomarense, voltou a contar com
as categorias Trail Longo (25 km's), Trail Curto
(12 km's) e Caminhada, tendo as categorias competitivas contado para a Taça de Portugal da modalidade.
Com partida e chegada junto ao Multiusos de
Gondomar, o Trail das Nozes contou com passagens pela serra do Castiçal e serra das Flores no
concelho de Gondomar.
Tendo em conta o sucesso da prova, o evento deverá repetir-se no próximo ano. ■

Vencedores do 4.º Trail das Nozes
A Liga dos Campeões remete-nos para uma dimensão muito especial,
onde apenas os melhores futebolistas do mundo podem participar.
Contudo, todos (!) os atletas podem sonhar com aquele hino que tanto arrepia os milhões espalhados pelo planeta, com uma contagiante
paixão em comum: o futebol. Um ponto não menos importante é a
singularidade da magia do desporto, que olha para a Liga dos Campeões com uma visão diferente. Porque os verdadeiros campeões,
embora de carne e osso, são feitos de uma fibra diferente. E é esta a
altura certa para mencionar dois.
Darko Grncarov é o primeiro. Decore este nome. Pois jamais o esquecerá. É um verdadeiro exemplo para todos aqueles que lutam
diariamente nos seus trabalhos e julgam ter vários problemas. Daqueles (muito) grandes. E é precisamente aqui que devemos chamar
à conversa Denzel Washington: "Há pessoas que passam fome todos
os dias, há pessoas que vivem com menos de um dólar por dia, há
pessoas que trabalham 18 horas por dia, há pessoas que são escravas
do trabalho. Fazer filmes? É um puro privilégio. É uma maravilha.
Ponham-se no vosso lugar e deixem de achar que estão no topo do
mundo". Depois das sensatas palavras do ator, resta-me continuar.
Darko Grncarov nasceu na Macedónia há 20 anos e sonhou desde
sempre ser profissional de ténis. Tudo corria bem ao atleta de leste
até que, em dezembro de 2015, o jovem tenista teve o pior momento da sua vida. No final de um dia intenso de treinos, Darko perdeu
os sentidos devido a um derrame cerebral, que lhe provocou, posteriormente, um AVC. Perdeu a consciência durante seis meses. Esteve
muito tempo sem andar, ficou sem a audição no seu ouvido direito e
revelaram-lhe que jamais poderia voltar a jogar ténis. Ainda assim, o
jovem macedónio nunca desistiu do seu maior sonho e o regresso de
Grncarov aos courts está então previsto para o Challenger de Rennes,
em França. Impressionante. “Se estiver saudável, sei que posso vir a
ser top 100 mundial". As palavras de um campeão muito especial.
Eduardo Berizzo, treinador do Sevilha, é o segundo capítulo que vos
decidi trazer. Os seus jogadores, no jogo de terça-feira frente ao Liverpool, conseguiram empatar o encontro no último minuto, após estarem a perder por 3-0. Uma remontada que, só por si, merecia ser notícia. Mas há mais. Muito mais. Porque o futebol é realmente mágico,
capaz de colocar uma pessoa com cancro a sorrir daquela forma. Tão
feliz. Esquecendo todos os seus problemas. Os verdadeiros problemas
da vida. É verdade, Eduardo Berizzo está a contas com um cancro na
próstata. E não é que o técnico decidiu informar os seus jogadores sobre este problema no intervalo desta partida, quando o Sevilha perdia
por 3-0. Na segunda parte, os andaluzes "morreram" em campo por
Berizzo e o futebol é tão justo. Tão soberano. Tão puro. Pode tirar-te
muita coisa ao longo da vida. Mas vai sempre dar-te algo no momento
certo. No mais (im)perfeito de todos. E assim foi, no último minuto
do jogo, um canto para os sevilhanos, com Guido Pizarro a fazer o 3-3
final. Todos festejaram com o seu treinador de forma efusiva e agora...
a luta continuará. Muita força, Eduardo! ■

António Martins (Boavista FC), vencedor
Trail Curto:
"Nos últimos anos tenho competido nos 25
km’s. Este ano optei por correr nos 12 km’s. Ganhei a prova e tive que estar bem fisicamente,
caso contrário não teria conseguido".
Andreia Almeida (Fridão Sem Limites), vencedora Trail Curto:
"Faz um ano que comecei a correr e esta vitória
é boa para mim, dá-me motivação. A prova é
exigente, o tempo não ajudou, tinha adversárias
à altura e no próximo ano quero repetir a presença".
Fernando Lemos (Gaia Trail), vencedor Trail
Longo:
"Tentei participar nas épocas anteriores mas tive
sempre provas marcadas. Este ano foi possível e
consegui a vitória. É sempre especial vencer em
casa [Gondomar] e tive um grande apoio, isso
também foi importante para obter este resultado".

Entrevista Inês Moreira (Moinhos Run
-ADRM), vencedora Trail Longo
"Vencer é uma sensação muito boa, sobretudo
porque conta para a Taça Lacatoni. Gostava que
a prova tivesse mais água para abastecimento,
mas o percurso tem várias subidas e é disso que
eu gosto".

VIVACIDADE NOVEMBRO 2017 29

Desporto

Gala do Desporto realiza-se a 25 de novembro
O Multiusos de Gondomar
será palco da Gala do Desporto, pelo terceiro ano consecutivo. A iniciativa da Câmara
Municipal de Gondomar vai
distinguir os atletas, dirigentes, clubes e coletividades gondomarenses pelos feitos desportivos alcançados.

Gondomar foi eleita segunda melhor Cidade Europeia do Desporto
Gondomar 2017 foi eleita pela ACES Europe
(Associação das Cidades Europeias do Desporto) a segunda melhor Cidade Europeia
do Desporto do ano em curso. A organização
portuguesa apenas foi batida por Cagliari.
"Vamos a Bruxelas no dia 6 de dezembro e vamos trazer essa distinção europeia para Gondomar", garante Sandra Almeida. ■
Foto DR

A Gala do Desporto já tem data e hora marcada. Será no dia 25 de novembro, com início
às 21h, no Multiusos de Gondomar.
Tal como nas duas edições anteriores, serão
distinguidos os agentes desportivos de Gondomar num evento que contará com a participação do apresentador Ricardo Couto.
"Será mais um grande momento de reconhecimento desportivo aos nossos atletas,
dirigentes e coletividades desportivas. Notamos um aumento do número de prémios
de mérito, que é a categoria que distingue os
campeões regionais, nacionais e os atletas
com representações internacionais", afirma
Sandra Almeida, vereadora do Desporto da
Câmara Municipal de Gondomar.

Os nomeados da 3ª Gala do Desporto [ver
caixa] foram conhecidos após reunião da Comissão de Avaliação da Gala.

> Sandra Almeida

Nomeados da 3ª Gala do Desporto
Associação/Clube Desportivo do Ano
Académica de Gondomar Patinagem
Artística
Academia de Ginástica Paulo VI
Club 5Basket
Equipa do Ano
Equipa Sub18 Femininos Gondomar Cultural - A. D. D. C. E. G. Polo Aquático
Equipa Juniores Masculinos K2 Douro
Canoa Clube Canoagem
Equipa Seniores Masculinos Clube Naval
Infante D. Henrique Remo

Ricardo Ferreira
Pedro Vigário
Atleta Revelação do Ano
Gonçalo Sousa
Manuel Maria Vieira da Silva
Beatriz Bessa
Desporto Adaptado
Laurent Lecuyer
Pedro Marques
José Augusto Ribeiro

Dirigente do Ano
Emílio Ferreira
Mário Pedro Couto
Paulo Almeida

Desporto Escolar
João Oliveira
Trio Masculino Academia Ginástica Paulo VI
Iniciados Masculinos Basquetebol 3x3 Colégio Paulo VI

Atleta Masculino do Ano
Paulo Santos
Fernando Gomes
César Soares

Dedicação
Emílio Ferreira
Américo Neves
António Eleutério Gonçalves

Atleta Feminina do Ano
Filipa Peres
Ana Rita Vigário
Shao Jieni

Homenagem Carreira/Figura Desportiva
Tó Neves
Conceição Baptista
Nelson Alves

Treinador do Ano
David Fernandes

Atleta de Excelência
Ricardo Braga "Ricardinho"

Clube Naval Infante
D. Henrique assinalou
92.º aniversário

Pavilhão Multiusos acolhe
maratona de spinning
a favor do IPO Porto

O Clube Naval Infante D.
Henrique comemorou a 12 de
novembro o 92.º aniversário
da coletividade dedicada ao
remo.

O Pavilhão Multiusos de
Gondomar vai acolher uma
iniciativa de 24h de spinning
a favor do IPO Porto. O espaço vai receber 100 bicicletas e
milhares de participantes.
Nos dias 9 e 10 de dezembro, o Multiusos
de Gondomar será palco de uma iniciativa
solidária a favor do Instituto Português de
Oncologia (IPO) do Porto.
O evento vai contar com a presença de

24 instrutores, entre os quais Pedro Maia,
Nico Bucci (Itália), Nacho Andres (Espanha), Victor Hugo, João Valente e João Ferreira (Bélgica).
"Ride against cancer" é o lema da iniciativa
que tem inscrições abertas aos interessados. O regulamento indica que a inscrição
de uma equipa corresponde a 120 euros,
sendo uma hora de spinning correspondente a um contributo de cinco euros. O
valor angariado reverterá na íntegra a favor
do IPO Porto.
Segundo a organização do evento, são esperadas 100 equipas a pedalar por uma boa
causa. ■
Foto DR

Sediada em Gramido, Valbom, a coletividade Clube Naval Infante D. Henrique somou
mais um aniversário, num total de 92 anos
de atividade centrada na prática do remo.
Este ano, o aniversário teve uma prenda
especial para os atletas e associados do Infante D. Henrique, graças à inauguração
das fotografias dos vários elementos que
passaram pela direção do clube fundado

em 1925.
A manhã ficou ainda marcada pela missa
realizada na Igreja de Valbom em memória
dos sócios entretanto falecidos, à qual se seguiu o almoço de aniversário, onde foram
distinguidos alguns atletas.
Aurora Vieira, vereadora da Câmara Municipal de Gondomar, e António Braz, presidente da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, foram
os convidados a entregar as distinções deste clube quase centenário, que conta com
mais de 200 desportistas federados.
O Clube Naval Infante D. Henrique tem
mantido também uma forte aposta no desporto adaptado, tornando o remo um desporto inclusivo e aberto a toda a comunidade. ■
Foto DR
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TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal - Série B

<<
< < <

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 1

<
<

<
<

<

<
<

Próximos Jogos:
26/11 Padroense - SC Rio Tinto

Pontos
21
21
21
20
20
17
17
16
15
13
12
12
10
10
8
7

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 2

<
<
< <

<
< < <

<

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

<

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

Pontos
30
28
19
17
17
17
17
16
14
12
12
12
10
10
10
5

Próximos Jogos:
26/11 FC Vilarinho - São Pedro da Cova

Gens SC organiza torneio
solidário de veteranos
A equipa de veteranos do
Gens SC vai organizar, no dia
16 de dezembro, um torneio
triangular solidário a favor
da corporação de Bombeiros
Voluntários de São Pedro da
Cova, no Parque Desportivo
de Gens.
As equipas de veteranos do Gens SC, do
FC Porto e dos Juristas Porto vão integrar
a 2ª edição do Torneio de Veteranos da
equipa de Foz do Sousa.
A prova ganha, este ano, uma componente solidária a favor dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, sob o lema:
"Agora é a nossa hora de ajudar".
"O mote deste torneio é ajudar os Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova.
À semelhança de outras corporações,
com necessidades idênticas, entendemos
que devemos dar a mão a quem protege
a nossa comunidade", informa o depar-

Foto DR

< <

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

<

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

A Run Social angariou mais de 2000
euros a favor do Centro Geriátrico do
Centro Social de Soutelo (CSS). A 3ª
edição da prova contou com 500 participantes na caminhada, 80 na corrida e
30 no escalão infantil. Os participantes
percorreram o trilho ecológico da Lipor, em Baguim do Monte.
"O balanço é muito positivo. O valor
angariado vai reverter para ajudas de
custo do licenciamento da obra que irá
dar origem ao Centro Geriátrico do CSS.
Além disso, contamos com os apoios da
Lipor, da Junta de Freguesia de Rio Tinto, da Câmara Municipal de Gondomar
e das entidades privadas", afirma Hélder
Nogueira, organizador da prova.
Este ano, a Run Social teve como lema
"Pequenos passos por grandes causas".
Em 2018, a prova deverá voltar a realizar-se associada a uma nova causa solidária. ■

Foto DR

Próximos Jogos:
26/11 AD Sanjoanense - Gondomar
FC Pedras Rubras - Sousense

Pontos
21
21
21
19
14
13
13
13
13
11
11
10
10
8
7
6

A 3ª edição da Run Social,
prova solidária organizada
pelo Centro Social de Soutelo,
realizou-se a 19 de novembro,
no trilho ecológico da Lipor.

Foto DR

<<

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

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

Run Social juntou
mais de 600 participantes

tamento de comunicação do clube na divulgação do torneio.
Segundo a nota informativa, as necessidades desta corporação gondomarense
centram-se no reequipamento da viatura
de desencarceramento, na aquisição de
equipamento de proteção individual para

combate ao incêndio urbano e florestal e
na aquisição de equipamentos de gestão
operacional como uma estação meteorológica digital.
A prova terá início às 18h, no dia 16 de
dezembro, no Parque Desportivo de
Gens. ■
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Miguel:
uma empresa gondomarense
perto de completar meio século
Em 1970, nasceu a Miguel &
Cª, Lda, em São Cosme, fundada por Miguel Reis, o pai
dos três sócios agora no ativo.
Uma sociedade familiar que
está perto de completar 50
anos.
A empresa gondomarense, em 1979,
nove anos após a sua fundação, transformou-se num projeto de cariz familiar
no setor do retalho de pronto-a-vestir e
alfaiataria com o nome de “Grandes Armazéns da Moda”, onde chegaram a trabalhar 28 pessoas. Hoje, a “Miguel”, assente num conceito de atendimento com
serviço personalizado e com produtos

de qualidade, evoluiu muito, adaptando-se às necessidades dos seus clientes
e às mudanças do mercado, utilizando
as redes sociais e a internet como vetor
de comunicação. Os desafios são constantes e a concorrência tremenda, pois
é difícil esgrimir argumentos com os
grandes grupos deste setor, onde as economias de maior escala são dominantes.
Ainda assim, “com um nível de fidelização crescente, temos uma carteira de
clientes que nos motiva diariamente a
fazer mais e melhor, colhendo experiências internacionais para continuarmos a
crescer nesta área de negócio”, apontou
André Miguel, um dos sócios, ao nosso
jornal.
Em meados de 2011, como consequência do abrandamento económico e com

um objetivo estratégico de diversificação, teve início o projeto “Beauty Stores”, onde convivem categorias como
higiene pessoal, limpeza do lar e alta
perfumaria, algo inovador em Portugal.
As “Beauty Stores” inserem-se num setor dominado pelas cadeias de retalho
organizado, sendo, por isso, uma forma
de combater a comodidade das grandes
empresas. “Pena é que nem sempre tenhamos os apoios necessários por parte
do Governo, que não fomenta uma equidade fundamental para que as pequenas
ou médias empresas consigam subsistir
e lutar pela sua quota justa perante os
grandes grupos económicos”, destacou
André Miguel Reis.
A paixão por Gondomar está sempre
presente, uma vez que se trata do “local

onde crescemos enquanto indivíduos e,
por consequência, também no mundo
dos negócios”. Em 2016, esta sociedade
familiar analisou uma outra área de negócio. Desta feita ligada à impressão e
às artes gráficas. E foi assim que nasceu
"a gráfica”, que conta já com um ano de
atividade e onde a grande aposta é “pautada por um serviço altamente personalizado e de qualidade”. ■

2017 perto de terminar
“As nossas perspetivas para este fecho
do ano são otimistas mas realistas. O
clima é uma variável que tem sempre
influência. Contudo, acreditamos que
podemos crescer em dezembro e atingir, dessa forma, os objetivos inicialmente propostos”.

Foto TSN

Foto TSN

> A loja de roupa "Miguel" prima pelo atendimento personalizado

> Pedro Miguel, Paula Torres e André Miguel

Foto TSN

Foto TSN

> A mais recente investida da empresa: a gráfica

> "Beauty Stores" é um projeto que remonta a 2011
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Escola Profissional de Gondomar
promoveu Dia do Diploma
ploma através dos seus testemunhos com
palavras de apreço e gratidão a marcar os
discursos.
Por fim, o diretor da EPG, Agostinho Lemos,
homenageou os alunos finalistas que terminaram uma parte crucial da sua formação,
enaltecendo o trabalho, empenho e responsabilidade com que construíram o seu trajeto.
Carla Ramos, presidente da Comissão e

Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar, Marlene Castro e Humberto Carlos,
representantes da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova, Ana Lemos,
representante da União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
e Marco Teixeira, representante da Junta de
Freguesia de Baguim do Monte, também
marcaram presença na iniciativa da EPG. ■
Foto DR

À semelhança dos anos anteriores, a EPG
promoveu, no final do mês passado, a entrega de certificados e diplomas aos alunos
que concluíram o ensino básica pela via
vocacional e o ensino secundário pela via
profissionalizante, tendo procedido também à entrega de certificados e diplomas
aos adultos que, no âmbito do Centro para
a Qualificação e o Ensino Profissional CQEP (atual Centro Qualifica), viram certificadas as suas competências.
A cerimónia teve lugar no auditório da EPG
e contou com um breve momento musical

protagonizado por uma das alunas. Seguiuse a entrega dos prémios monetários, uma
tradição nesta instituição de ensino, que
distingue os alunos que se destacaram na
área técnica dos respetivos cursos. O prémio de melhor aluno corresponde também
a uma atribuição de 300 euros.
Posteriormente, alguns dos ex-alunos também deram o seu contributo ao Dia do Di-

Foto DR

A Escola Profissional de Gondomar (EPG) organizou, no
dia 27 de outubro, a sessão
solene de entrega de certificados e diplomas aos alunos que
no último ano concluíram o
ensino secundário e ensino
básico.

PUB

VIVACIDADE NOVEMBRO 2017 33

Empresas & Negócios

Opticália Gondomar comemorou
16.º aniversário junto dos clientes

No dia 26 de outubro, a Opticalia
Gondomar festejou o 16.º aniversário.
O espaço comercial dedicado à ótica
ofereceu dicas de maquilhagem para
portadores de óculos e pipocas aos
clientes, além da tradicional boa disposição e disponibilidade da equipa .
"Foi um dia diferente. Tivemos um
espaço com dicas de maquilhagem de
acordo com a utilização e graduação
dos óculos. Além disso, oferecemos
pipocas aos clientes", começa por dizer Ana Rodrigues, da Opticalia Gondomar.
Para a funcionária, na Opticalia "os
clientes são encarados como amigos e
muitas vezes visitam-nos só para falar
um bocadinho connosco".
Contudo, o espaço tem vindo a destacar-se da concorrência através dos
vários serviços ligados ao setor ótico,
consultas de rastreio visual, vasta exFoto DR

> Equipa da Opticalia Gondomar

periência e venda das últimas tendências de moda em óculos, com modelos exclusivos e últimas novidades das
melhores marcas.
"Trabalhamos com marcas exclusivas, tais como a Dior, Tag Heuer, Tom
Ford, entre outras, que são marcas de
referência neste mercado. No entanto,
não descartamos outras marcas mais
comerciais e temos soluções para todas as carteiras", afirma a optometrista Catarina Gonçalves.
Um dos lemas da marca assenta
na preferência pelo uso de óculos,
graduados e de sol - "Se gosta de
óculos, gosta da Opticalia" - e em
Gondomar (São Cosme), a regra
mantém-se.
Para o efeito, a loja celebrou vários protocolos com associações e instituições
do concelho, que preveem vantagens
para os associados e clientes. "As nossas campanhas são sempre comunicadas aos nossos clientes. Procuramos
estar envolvidos com a comunidade
e damos esse contributo da melhor
forma possível. Temos também uma
carrinha itinerante que irá percorrer
as escolas com consultas ambulantes
e fará um rastreio gratuito nas escolas
e instituições. Esse serviço teve início
na Escola Secundária de Rio Tinto, no
dia 9 de novembro", acrescenta Ana
Rodrigues.

A par da oferta de produtos e serviços Opticalia, o segredo do sucesso
assenta, sobretudo, "no pós-venda e
capacidade de avaliar as necessidades dos clientes", aponta João Azevedo, que trabalha na Opticalia Gondomar desde o primeiro dia.
"Os clientes sentem-se protegidos
por nós. Procuramos sempre resol-

ver os problemas da melhor forma
possível, fazemos uma ficha dos nossos clientes e é com base nesses dados que procuramos adaptarmo-nos
às suas necessidades", conclui.
Em Gondomar, a Opticalia marca
presença em São Cosme, na Rua 25
de Abril, e em Rio Tinto, no Centro
Comercial Parque Nascente. ■

Foto DR

> A equipa retratada no bolo de aniversário

Foto DR

São 16 anos de portas abertas aos gondomarenses. Foi
desta forma que a Opticalia
Gondomar assinalou mais
um aniversário, na Rua 25
de Abril, em Gondomar (São
Cosme).

> A boa disposição é uma regra diária
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

Segunda melhor Cidade Europeia do Desporto
Joana Resende | PS
No início deste ano, escrevia neste jornal, sobre a
eleição de Gondomar “Cidade Europeia do Desporto 2017”. Na altura, o entusiasmo recaía sobre
a eleição em si, e sobre o espetáculo grandioso que
foi o evento de abertura; sobre a honra que nos foi
concedida, bem como o sobre o trabalho, visão e
dedicação do executivo para que tudo fosse possível.
Foi uma candidatura vencedora, e que a Associação das Capitais Europeias do Desporto (ACES
Europe) distinguiu como “um bom exemplo do
desporto para todos como um instrumento de
saúde, integração e educação”. Esta candidatura
afirmou Gondomar, ao nível nacional e interna-

cional, naquilo que de melhor tem o desporto,
bem como na sua capacidade mobilizadora e dinâmica de integrar atletas de renome, associações
locais e vontades amadoras, naquilo que são as
melhores práticas desportivas realizadas.
Falava ainda sobre as nossas valências e potencialidades, reconhecidas por todos, e sobre o lugar
de destaque pelas melhores e maiores razões. Tínhamos, mais uma vez, abandonado a imagem
do concelho conhecido pelo seu tribunal e pelas
suas histórias (e estórias), sendo que aquilo que
dava notícia em Gondomar era o trabalho árduo
deste executivo, as conquistas diárias transversais

a todas as áreas, fossem elas económicas, sociais,
ambientais ou recreativas.
No início deste mês, Gondomar “Cidade Europeia do Desporto 2017” voltou a ser notícia pelas
melhores razões: a ACES Europe - Associação
das Cidades Europeias do Desporto elegeu Gondomar, do conjunto das 15 localidades que este
ano acolhem o evento, como a segunda melhor.
Apenas a cidade italiana de Cagliari nos ultrapassou, na avaliação levada a cabo pela Valencia Sport Foundation, sendo que lhes seguiu em
terceiro lugar a Cidade Europeia do Desporto de
Ostend, localizada na Bélgica.

Foram nove meses de 280 atividades desportivas,
que envolveram quase meia centena de modalidades, e onde participaram 70 mil desportistas
femininos e masculinos. Atividades que contaram ainda com a mais profunda colaboração das
cerca de 150 coletividades do concelho, que movimentam perto de 47 mil desportistas, sete mil
dos quais federados.
Nove meses em que o nosso Multiusos teve uma
afluência constante de pessoas da terra, de visitantes nacionais e internacionais; nove meses em
que Gondomar esteve na boca de milhares de
pessoas pelas melhores e maiores razões. ■

Afinal o IMI vai aumentar... por decisão do PS!

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Quando esta edição do jornal “Vivacidade” chegar às mãos dos seus leitores, já a Câmara Municipal de Gondomar terá deliberado sobre as
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
a aplicar no próximo ano.
Quando estiverem a ler estas linhas, já o Executivo maioritário liderado pelo Partido Socialista,
terá por certo feito aprovar tais documentos.
Quando “mastigarem” e ponderarem o que vos
estou a escrever, já a equipa liderada por Marco
Martins terá decidido aumentar o IMI!
Muita publicidade fez o atual presidente da Câmara de Gondomar nos últimos anos sobre a taxa
do IMI. Que estava sempre a baixar, que era um
exemplo e, até, que nem se justificava aplicar o
designado IMI Familiar. Mas, afinal, parece que

mudou de ideias. E parece que afinal há lugar
para o IMI Familiar. E, infelizmente, parece que
há lugar para aumentar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis e, assim, onerar o orçamento familiar de muitas famílias gondomarenses.
Há, portanto, que de tudo isto retirar uma conclusão. Sendo aprovada a proposta do Executivo
do Partido Socialista – e a maioria assim o faz
prever… –, quererá tal dizer que Marco Martins
andou equivocado durante alguns anos. Ou, pior,
que nem quero acreditar, andou a equivocar todos os gondomarenses.
Pelo que lemos na imprensa, o Partido Socialista,
num golpe de “génio”, até parece ter descoberto
uma grande solução. E até parece que vai tomar
(ou já tomou…) uma decisão positiva para aque-

les que são proprietários de imóveis e anualmente
têm que pagar o IMI à Câmara.
Mas o que é certo, e inegável, é que por decisão
do Partido Socialista as taxas do IMI Urbano e
Rural vão aumentar! Ponto final! Exclamação…
Teremos reduções para famílias numerosas? Pois,
talvez…
Diz Marco Martins que, para alguns, haverá uma
redução de 20 a 70 euros. E para os outros, quanto irá aumentar?
Afinal o que é uma família numerosa? E, considerando a descida da taxa de natalidade, as famílias numerosas serão cada vez mais ou cada vez
menos?
Mas não pensem que o Movimento Independente “Valentim Loureiro Gondomar no Coração”

apenas tem críticas a fazer a Marco Martins! Que
as temos… Mas também o podemos elogiar.
Mais não seja na decisão de agravar o IMI nos
prédios devolutos.
Sim, que o aumente. Sim, que quem tem prédios
devolutos – e deles não “cuide” – que seja responsabilizado por tal. Mas até aqui se esquece de
algo: dos terrenos baldios.
De resto, as famílias de Gondomar não mereciam
esta decisão de aumentar o IMI.
Espero que entre a elaboração deste texto (domingo), a decisão da Câmara (quarta) e a publicação do jornal (quinta) e a posterior decisão
da Assembleia Municipal (também na quinta),
Marco Martins mude de ideias. E se lembre das
promessas que fez aos gondomarenses. ■

de a Educação não poder ser olhada como uma despesa, mas sim como um investimento.
A Educação é uma área que não se coaduna com
medidas ou intervenções avulsas, de remedeio.
A Educação das crianças e jovens de Gondomar
tem de ser encarada como uma prioridade e um
fator de desenvolvimento para o concelho, num
futuro que todos os dias se torna presente. Definir os objetivos e as estratégias para dar o rumo
certo à Educação no concelho de Gondomar tem
de ser uma prioridade da autarquia municipal. É,
por isso, necessário e urgente a elaboração de um
Projeto Educativo Municipal que envolva não só
os agentes educativos mas também as instituições
e todas as forças vivas do concelho, de forma a
potenciar-se dinâmicas de trabalho que permitam identificar as oportunidades e os constran-

gimentos com que se deparam as nossas escolas
e, consequentemente, desenhar-se as possibilidades de uma intervenção proactiva que aponte
um rumo sério e devidamente estruturado para a
área da formação e educação dos filhos dos gondomarenses.
É necessário, também, transformar o Conselho
Municipal da Educação numa estrutura com corpo e cabeça que lhe dê sentido para que deixe de
ser um mero grupo de pessoas que, com mais ou
menos vontade, vão cumprindo o calendário das
reuniões.
É necessário olhar-se para a Educação no concelho de Gondomar de forma séria e com sabedoria. O tempo de brincar às escolinhas já passou
para os que têm responsabilidades governativas
no nosso concelho. ■

Sobre Educação
Maria Olinda | CDU
Em Gondomar, há escolas que fecham por falta
de funcionários e outras que estão abertas à custa dos que recebem subsídio de desemprego ou
rendimento mínimo de inserção e que nelas são
colocados para fazer o trabalho que é necessário
para as escolas se manterem abertas.
Em Gondomar, a gestão dos funcionários das
escolas do concelho é repartida entre a Câmara
Municipal (nas escolas básicas) e o Governo (parte de algumas escolas secundárias).
Legalmente, nenhuma escola pode funcionar se
não tiver assegurado o número suficiente de funcionários de acordo com o rácio determinado
pela Tutela.
Assim, resta perguntar, a quem cabe a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir a lei. Pode
a Câmara Municipal de Gondomar permitir que

uma escola básica feche as suas portas e mande
os alunos para casa por falta de funcionários?
Pode a CMG permitir que o trabalho auxiliar do
processo educativo que se desenvolve nas escolas seja assegurado por pessoas desempregadas,
na sua grande maioria com formação em áreas
muito diferentes das da educação? Pode a CMG
pagar transportes a alunos que estudam em colégios privados enquanto algumas escolas públicas
do concelho se esvaziam de alunos?
A CDU acha que não. E já várias vezes o afirmou,
apontando caminhos para a resolução destes e de
outros problemas. A CMG tem a obrigação, no âmbito das suas competências, de criar as condições
necessárias para o bom funcionamento das escolas
do concelho, quer ao nível organizacional quer ao
nível pedagógico e começar a encarar de vez o facto
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

Planeamento Estratégico é aproveitar todas as oportunidades!
Valentina Sanchez | PSD

Numa altura em que a expressão Planeamento Estratégico parece que, finalmente, vai entrar no léxico da maioria socialista que governa a câmara, é
necessário recordar que nada pode ser feito sem a
devida articulação com o financiamento adequado
a cada medida.
Para as autarquias locais, e para os seus munícipes,
é relevante todo o apoio financeiro que possam
obter, quer diretamente para si, quer para os seus
munícipes e empresas. Todos os fatores contam
quando se pretende promover a redução das disparidades de níveis de desenvolvimento.
No caso de Gondomar, tendo como pano de fundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU, a Área de Reabilitação Urbana de

São Cosme e Valbom, que inscrevendo-se num
núcleo antigo de aglomerado urbano e comerciais,
poderá ser um território fértil para candidaturas
ao Aviso do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas - IFRRU 2020, de
30.10.2017. É essencial que a Câmara Municipal
de Gondomar não fique refém do esforço de dinamização desta medida, por parte das entidades
bancárias privadas, e promova mecanismos de publicitação e acesso a empréstimos com condições
mais vantajosas das que existem no atual sistema
bancário, destinados à reabilitação integral de edifícios, quer para habitação, quer para outras atividades, com a possibilidade de financiamento de
soluções integradas de eficiência energética.

Este mesmo raciocínio deve ser aplicado ao SI2E
- Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e
ao Emprego que, no caso concreto das freguesias
de São Cosme, Valbom, Jovim, Fânzeres, São Pedro da Cova, Rio Tinto e Baguim do Monte, pode
permitir o surgimento de diversas candidaturas a
fundo perdido para micro e pequenas empresas,
incluindo entidades que exerçam uma atividade
artesanal ou outras atividades a título individual
ou familiar, sociedades de pessoas ou associações
que exerçam regularmente uma atividade económica. Mas não basta divulgar, é necessário que as
autarquias sejam elementos catalisadores para o
aparecimento dessas propostas e assim ajudar a
diminuir a taxa de desemprego.

Por fim, temos que ter presente que os incêndios
florestais que deflagraram nos meses de julho,
agosto e outubro deste ano assumiram enormes
e devastadoras proporções por todo o território
nacional.
O Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas só será eficaz se for
célere, de acordo com a nossa realidade e de forma
a cobrir as perdas efetivas sob pena de se perpetuar
os danos que foram sofridos.
Cabe ao executivo camarário, também nesta matéria, uma especial atenção, monitorização e, quando necessário, especialmente no caso do Alto Concelho, concertação de esforços para que as indemnizações cheguem a tempo a quem de direito. ■

A geringonça

Pedro Oliveira | CDS-PP
Todos temos visto ultimamente os dois partidos “externos” da Geringonça, em lutas intestinas procurando, cada um, potenciar ao
máximo as suas reivindicações políticas, por
forma a que, o Orçamento em construção, as
possa melhor repercutir naquele que venha a
ser o seu conteúdo final.
Com efeito, o Partido Comunista (PC) e o
Bloco de Esquerda (BE), sabedores que são
da sua crucial importância na sobrevivência
do atual governo, não se têm poupado em exigências ao Partido Socialista (PS), invocando-lhe o mais que podem seja diretamente, seja
por intermédio dos seus “braços armados”,
os sindicatos, tornando muito mais difícil o
trabalho do Ministro das Finanças que se tem
visto na necessidade de produzir inúmeras
“engenharias financeiras” para poder abarcar
no Orçamento tantas exigências caras daque-

les partidos.
O que é verdade é que o PS se tem multiplicado em contactos com os restantes partidos
da Geringonça, num propósito inequívoco de
aceder às reivindicações dos seus dois parceiros parlamentares, e deles obter o compromisso de aprovação, depois do debate na
especialidade, do Orçamento do Estado para
2018. Entretanto e com tantas cedências o
PS, que tem procurado demonstrar, perante
os portugueses, uma postura de governação
responsável, tem vindo a “inchar” a despesa
orçamental com valores que se repercutirão
nos orçamentos futuros, dando em tantas situações o dito pelo não dito, não por razões de
necessidade estruturante mas apenas porque
não soube ter, nem o engenho nem a arte, de
explicar aos partidos que apoiam o seu governo, que a economia do País apesar de bem me-

lhor que no passado recente, continua a exigir
um imenso rigor e enormes cautelas na forma
como são gastas as respetivas disponibilidades financeiras. Realçamos, na verdade, que o
País continua a ser dos mais endividados do
mundo e que a sua credibilidade externa será
tanto maior quanto mais responsável for a
inerente gestão no sentido da sua diminuição
sustentada.
Ora, estando a realidade política portuguesa assim preenchida com tais diatribes da
Geringonça, torna-se fundamental a ação
crítica mas responsável da oposição, que devendo estar atenta às inadvertidas opções do
Governo, as deve, em tempo e no tempo certo, publicamente censurar, e traduzir as concernentes alternativas. O que temos assistido
contudo é que a oposição se tem quedado
por inócuas intervenções, sem a devida con-

fiança de quem se apresenta como alternativa, sendo basicamente o CDS/PP a assumir a
liderança crítica e a apresentar-se como partido mais atento ao errático comportamento
dos partidos da Geringonça. Claramente que
tem sido o CDS/PP uma “pedra no sapato”
deste Governo não tendo, no entanto, a força
suficiente, motivadora de uma postura mais
de Estado por parte dos partidos que o sustentam.
E nessa matéria tem-se notado a “ausência” do
PSD, que empenhado em resolver a sucessão
da sua liderança, se tem abstido de ser atuante
e de cumprir o seu papel de maior partido da
oposição, oferecendo antes ao PS uma “avenida” que a realidade nos mostra ter de ser bem
mais “patrulhada”, por quem tem a incumbência de fiscalizar o cumprimento dos mais altos
interesses da Nação. ■

Gondomar não pode ficar para trás!
Bruno Pacheco | BE

Está em curso desde meados do ano um programa
de regularização dos precários do Estado. O objetivo
é integrar nos quadros todas as pessoas que trabalham na Administração Pública, central e local, através de vínculos irregulares. É um momento histórico
de reposição da legalidade e da justiça.
O Governo anunciou na passada quinta-feira que
iria abrir uma nova fase de entrega de requerimentos
para o programa de regularização dos vínculos dos
precários do Estado (PREVPAP). Esta boa notícia vai

permitir a muitos precários do Estado, que não entregaram os requerimentos até 30 de junho, regularizarem a sua situação. Aliás, ninguém compreenderia se
no final do processo subsistissem vínculos precários
e ilegais no Estado.
O programa de requalificação de precários do Estado
previsto neste orçamento é uma medida histórica de
reposição da legalidade nos vínculos dos trabalhadores da função pública, tanto do estado central como
na administração local.

O município de Gondomar, parece não demostrar
vontade política para reverter a situação de precariedade dos seus trabalhadores, por isso é fundamental
uma resposta urgente e eficaz capaz de mudar a vida
das pessoas e de reconhecer quem dedicou toda uma
vida ao seu trabalho. Este novo executivo da câmara
deverá tomar uma atitude que reflita com clareza esta
decisão histórica do governo central. Nunca esquecendo o papel ativo que o Bloco de Esquerda teve na
elaboração deste orçamento, apresentamo-nos agora

para lutar lado a lado com os trabalhadores pelo fim
da precariedade, da ilegalidade e de décadas de uma
democracia cujo as desigualdades sociais se tornaram ano após ano mais evidentes.
Depois da era das trevas, mais conhecida como os
anos da troika, vivemos agora um tempo de mudança. Exigimos um processo simples e transparente,
que garanta segurança e dignidade aos trabalhadores
precários do estado.
Gondomar não pode ficar para trás. ■
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Viva Saúde
Telma Sofia Tavares
Médica Interna na 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! ■

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

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

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

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

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

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

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

“Médicos aliciados com mil euros para recomendar outros colegas”
Todos temos dias infelizes e provavelmente
foi o que aconteceu a este prestigiado e antigo meio de comunicação da nossa cidade,
jornal nacional, que desde sempre fez parte
da nossa vida diária. Sim, diria dia infeliz,
pois o título indicia uma situação que nada
tem haver com o conteúdo da notícia. Estou certo que não terá sido de propósito,
mas não evita que quem lê a notícia pense
numa situação que acontece todos os dias
nas nossas consultas.
A relação médico-doente terá sempre de ser
uma relação de confiança, em que alguém
que nos procura, pretende tratar-se de uma

doença mais ou menos complexa. Muitas
das vezes, tratando se de uma patologia
quer dentro da nossa especialidade médica ou não, muitas vezes recomendamos os
nossos doentes a ser consultado por outro
colega, ou porque tem mais experiência no
tratamento daquela patologia ou até porque
a patologia em causa não será da nossa especialidade e aconselhamos um outro colega.
Este título leva necessariamente a que quem
o lê pense que nessa situação o médico que
recomenda o doente, ganharia nada mais
do que mil euros de “comissão”?
Além de ser eticamente reprovável - mes-

mo alvo de sanção disciplinar - estou certo,
não ser muito agradável a um médico como
eu que recebo doentes enviados por colegas de todo o país, pagar seja o que for aos
mesmos, quanto mais mil euros... é mesmo ético, no interesse dos nossos doentes
recomendarmos quem poderá ajudar mais
o nosso doente, mas sem qualquer tipo de
benefício em causa própria.
É certo que quando lemos no interior do
jornal a notícia derivada desse título, verificamos que nada tem haver com a ideia que
nos transparece do mesmo. Tão somente se
trata de um hospital que pretende contratar

ortopedistas para o seu serviço e optou por
contratar médicos através de uma empresa
que os contrata e essa sim oferece mil euros
de gratificação ao médico que recomendar
outro que aceite o lugar. Trata-se de uma
situação distinta, ou seja, enquanto a descrita em primeiro lugar é reprovável eticamente, sem dúvida, esta oferece uma situação que a ética poderá ser questionável mas
até aceite, não parecendo envolver uma
situação ilegal. Reparem o que poderá ser
péssimo jornalismo, o que não acredito ser
o caso, dado o prestígio do jornal em causa,
talvez, como afirmo, um dia infeliz.... ■
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Jornal Vivacidade 23/11/2017
Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo Local Cível de Gondomar - Juiz I
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ANÚNCIO
Processo: 3513/17.1T8GDM
Interdição/Inabilitação
N/Referência: 386540013
Data: 07-11-2017
Requerente: Jorge Manuel Alas Pereira
Requerido: Maria Helena
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em
que é Requerida Maria Helena, nascida a 26-08-1922, com residência em domicílio:
Rua David Correia da Silva, Nº 580,, 4435-000 RIO TINTO, para efeito de ser decretada a sua interdição por Anomalia Psíquica.
A Juíza de Direito,
Dr(a). Deolinda Rosa Machado Pereira
O Oficial de Justiça,
José Santos

O JORNAL VIVACIDADE OFERECE 50 BILHETES
(ADULTOS) PARA O SUPER CIRCO ÀS PRIMEIRAS
50 PESSOAS QUE FAÇAM “LIKE” NA PÁGINA DE
FACEBOOK DO VIVACIDADE E QUE RESPONDAM
CORRETAMENTE À QUESTÃO:

ONDE SE VAI REALIZAR O SUPER CIRCO?
NÃO SE ESQUEÇA
DE FAZER “LIKE” EM:
FACEBOOK.COM/
VIVACIDADEGONDOMAR

DEVERÁ SER ENVIADO UM E-MAIL PARA
GERAL@VIVACIDADE.ORG, COM OS SEGUINTES DADOS:

:: NOME
:: DATA DE NASCIMENTO
:: N.º CC/BI
:: E-MAIL
:: CONTACTO TELEFÓNICO
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
MÚSICA

EXPOSIÇÕES
Até 29 de novembro – “Carvão de Até 20 de janeiro – “A Arte e a
Aço”, de Adriano Miranda, no Museu Matemática”, de Nadir Afonso, no
Auditório Municipal de Gondomar
Mineiro de São Pedro da Cova
Até 9 de dezembro – “A linguagem do imaginário... o som do silêncio... a cor da inexistência...”, no
Centro Cultural de Rio Tinto
Até 14 janeiro – “Exposição Antológica”, no Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende
Até 14 de janeiro – “Floresta Líquida”, de Humberto Nelson, na
Casa Branca de Gramido

BOLA DE CARNES
TRANSMONTANA

LITERATURA
16h, 30 de novembro – “Por ti”,
na Biblioteca Municipal de Gondomar

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

- Em sua casa não costumam orar, antes de começarem
a comer?

21h30, 24 de novembro – Concerto Miguel Araújo, no Auditório
Municipal de Gondomar

INGREDIENTES
Massa:
• 500g de farinha
• 8 ovos
• 50g de fermento padeiro
• 2 chávenas de leite
• 1chávena de Óleo e 1 chávena de Azeite
• 1 colher chá açúcar
• Sal

16h, 25 de novembro – Recital
de Piano pelos Alunos da Academia
de Música de Costa Cabral, no Auditório Municipal de Gondomar
21h30, 26 de novembro – Corais
D’Ouro, no Auditório Municipal de
Gondomar

Recheio:
• 500g de carne ao todo (fiambre, bacon,
chourição, presunto, etc).
Foto DR

Ele ia jantar pela primeira vez em casa da namorada. Quando ia atacar a sopa, reparou no
olhar severo da futura sogra, que lhe perguntou friamente:

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

Netflix aumenta
mensalidades
em Portugal
VIVA TEC | Pedro Santos Ferreira

- Não, minha senhora - disse ele atrapalhado -. A minha
mãe é muito boa cozinheira...

Foto DR

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Liberte-se do passado pois o presente tem muitas coisas boas para lhe oferecer. Você merece ser feliz!
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.

Os clientes do serviço streaming da Netflix
já estão a ser alertados para o aumento das
mensalidades dos planos Standard e Premium.
Segundo a informação avançada aos subscritores, os clientes mais antigos vão começar a
pagar mais a partir de 20 de dezembro.
"O preço da sua adesão mensal à Netflix irá
aumentar para 10,99€ quarta-feira, 20 de dezembro de 2017. Porquê? Para que possamos
adicionar mais dos seus títulos favoritos", informa a Netflix na mensagem que chegou aos
clientes do plano Standard, o mais popular dos
planos disponibilizados pelo serviço de streaming de vídeo, que permite a visualização dos
conteúdos em dois ecrãs ao mesmo tempo e
em HD.
Recorde-se que em outubro o serviço Premium, que além da resolução Ultra HD permite
o uso de quatro ecrãs em simultâneo, sobe de
11,99 para 13,99 euros mensais.
Refira-se ainda que desde outubro de 2015
que a empresa não alterava o valor dos seus
serviços. Nesta mudança, apenas o serviço básico irá manter o preço que tem vindo a ser
praticado.

Preparação:
Misture o fermento com o leite previamente quente e mexe-se muito
bem.
Junte os restantes ingredientes e
misture tudo muito bem na batedeira.
Após a massa feita, num tabuleiro
de ir ao forno forrado com papel
vegetal, deita-se uma camada de
massa fina e espalha-se até cobrir
o fundo.
Preenche-se uma camada de carne variada, e novamente a camada
da massa e assim sucessivamente
de modo a que fique 3 camadas de
massa e 2 camadas de carne.
Leve ao forno previamente aquecido a 200º durante, aproximadamente, 30 minutos.
Verifique se está cozido.

SOLUÇÕES:

PUB

PUB

