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Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

a nossa sociedade.
Mas organização, disciplina, standardização,
regras e regulamentos são coisas que as pessoas, por defeito, não gostam principalmente
quando são impostas. É por isso que hoje é
preciso haver liderança e gestão de pessoas
com total compromisso mútuo para que
possa haver sucesso. Regras e regulamentos
impostos sem personalização, sem explicação, sem emoção e sem sentimentos não
são nunca bem recebidos e por vezes até são
contraproducentes.
António Guterres, secretário-geral da ONU,
apresentou como uma das suas principais
ideias a construção de ligações entre quem
lidera e que é líder: “Está na altura de reconstruir as relações entre as pessoas e os seus líderes”. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente
da República Portuguesa, é o presidente dos
afetos, de facto e não por simples retórica. E
tem sido o responsável máximo pelas profundas alterações que têm existido nos últimos anos no relacionamento e responsabilização dos líderes políticos com o povo.
E se a nível global e a nível nacional estamos
em boas mãos, há agora que trabalharmos
todos nas nossas organizações, nas nossas
empresas, nas nossas famílias, nas nossas organizações locais e regionais e também junto
dos nossos políticos para termos liderança
com afetos mas também organização, disciplina, trabalho e resultados.
Um bom Natal e um excelente 2018 para todos os leitores do Vivacidade!
Cumprimentos,
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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,
Ao entrar em 2018 está na hora de pensarmos e agirmos estrategicamente em Gondomar. E desenvolvermos projetos que fiquem
para lá do fumo dos dias e que se revelem
mobilizadores e aglutinadores dos esforços
de todos para produzirem o desenvolvimento e a riqueza que os nossos povos e a nossa
terra merecem.
É um enorme desafio para os dirigentes políticos locais, regionais e nacionais procurar
desenvolver projetos com medidas concretas
que sejam de facto mobilizadores. Aqueles
que são ligados aos recursos da região e que
permitem que estes sejam melhor utilizados
são os que dão melhor resultado estratégico
e são também os que dão mais trabalho e que
garantem menos votos, pois os seus resultados acontecem muito para lá dos mandatos
de quatro anos; enquanto, por exemplo, um
qualquer evento produz imediata satisfação
nos eleitores.
É por isto quer é preciso haver uma enorme
coragem política para se fazerem projetos e
obras estruturais; mais ainda quando os orçamentos são escassos e as opções de investimento são muito diversas.
Mas os projetos que venham a ser lançados
são inúteis sem uma alteração essencial nas
mentalidades. É essencial que todos percebam que só com modificações sérias nas
formas de trabalhar, nomeadamente procurando dimensões criticas, organização,
disciplina e liderança efetiva comum é que
poderemos vir a ser capazes de transformar

Gondomar despediu-se da Cidade
Europeia do Desporto após realizar cerca de 400 eventos desportivos. O Município faz um balanço
"positivo" da CED que recolhe o
apoio da maioria dos atletas e dirigentes desportivos do concelho.

Na Avenida Oliveira Martins, em
Gondomar (São Cosme), a sinalização que indica aproximação de
uma passadeira está tapada pela
vegetação. A situação deve merecer atenção dos responsáveis.

Via pública e espaços de lazer nas prioridades do concelho
BISTURI
Os novos autarcas eleitos ou
reeleitos nas eleições autárquicas de outubro passado já estão
em ação. Muitos deles foram
reeleitos, e, como tal, têm já
um conhecimento suficientemente aprofundado da realidade das suas freguesias. Quanto
ao executivo municipal, cujo
presidente foi reeleito com uma
confortável maioria, não há a
menor dúvida sobre o conhecimento profundo da realidade
gondomarense.
Esta constatação implica uma
redobrada
responsabilidade
para os respetivos autarcas,
justamente porque já não se
poderão queixar de desconhecer a situação das freguesias ou
do próprio município. Não há
tempo a perder, nem desculpas
para adiar a resposta aos problemas.
São imensas as carências no
concelho de Gondomar. Em
todas as áreas e em todos os
domínios. E é bom que os autarcas tenham consciência de
que é preciso atuar em muitas
frentes. Mas tem de haver prio-

ridades. E no caso de Gondomar, as principais prioridades
deste mandato devem ser as relacionadas com a via pública e
com os espaços de lazer.
Falar de via pública é falar de
veredas, travessas, caminhos,
ruas, avenidas, praças e outros
espaços de circulação ou convivência. É falar de pisos, faixas
de rodagem, passeios pedonais,
travessias e passadeiras, paragens de transportes, iluminação pública, segurança e fiscalização, etc etc.
Falar de espaços de lazer é falar de jardins públicos, centros
de convívio, parques urbanos,
parques temáticos, campos de
jogos, pavilhões desportivos,
piscinas e circuitos de manutenção, etc etc.
Ora, os gondomarenses sabem
bem a importância destas prioridades para a melhoria da sua
qualidade de vida. Como sabem ainda melhor a importância do emprego, ou as fontes de
rendimentos pessoais.
Mas não ignoram que estas últimas não podem ser assacadas

diretamente à responsabilidade
dos municípios, reconhecendo
embora que as políticas autárquicas podem potenciar investimentos privados com efeito
direto no emprego local e na
melhoria das condições de vida.
Apesar desta consciência, as
pessoas valorizam cada vez
mais as condições dos seus
espaços de convívio familiar
de proximidade. E se os autarcas descuram estes espaços de
proximidade residencial estão
automaticamente a afastar dos
locais das suas residências os
seus munícipes, nos tempos de
lazer, para outras zonas. A cidade do Porto, como é óbvio,
em primeiro lugar…
Se queremos que os gondomarenses convivam nas zonas
onde residem é obrigatório que
os seus autarcas lhes ofereçam
atrativos para nelas permanecerem. Eis as principais razões
para que se olhe, com olhos de
ver, para as prioridades atrás
indicadas. É uma questão de
visão e política estratégica. Ou
se tem, ou não se tem… ■
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Breves
Arco do Bojo assinalou 19.º aniversário
Foto PSF

A Cooperativa Cultural Arco do Bojo assinalou
o seu 19.º aniversário no dia 9 de dezembro, no
auditório da Junta de Freguesia de Baguim do
Monte. Além do grupo de música tradicional
Arco do Bojo, o grupo 100 Sentidos também colaborou no evento.

Município aposta na projeção de curtas-metragens
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar vai promover um
ciclo de curtas-metragens intitulado "O Dia Mais Curto". A iniciativa terá lugar às 10h30 e 15h do dia 21 de
dezembro, no Auditório Municipal de Gondomar. A entrada terá um custo de três euros (cada sessão) ou cinco
euros (as duas sessões).

In Skené estreiam "Ela" em fevereiro de 2018

Foto DR

No dia 19 de dezembro, a PSP de Valbom
defrontou a Clínica do Outeiro dentro das
quatro linhas. As equipas subiram ao relvado num jogo que visou apoiar a integração dos utentes na sociedade.

Medieval de Rio Tinto em exposição
Foto DR

A Medieval de Rio Tinto está em exposição no
Centro Cultural de Rio Tinto. A mostra foi inaugurada no dia 13 de dezembro e ficará patente
até ao dia 12 de janeiro de 2018. Estão expostos
os cartazes do evento (Marisa Silva), os trabalhos do concurso fotográfico e a fotografia oficial
(Daniela Gandra) da 8ª Medieval de Rio Tinto.

Gondomar SC organiza 12.º
Torneio de Escolinhas

Centro Social de Soutelo
despede-se de 2017

O Gondomar Sport Clube vai organizar no dia
30 de dezembro o 12.º Convívio de Natal - Footkids, no seu Complexo Desportivo - Estádio
São Miguel. O evento vai contar com a participação de 300 jovens atletas do Gondomar SC,
FC Porto, SL Benfica, SC Portugal, FC Paços de
Ferreira e Boavista FC. Os jogos iniciam às 9h.

A Associação Recreativa Valboense 1.º de Dezembro assinalou o 75.º aniversário. As comemorações ficaram marcadas pela entrega de medalhas comemorativas aos sócios com 25 e 50
anos de associativismo.

Coral de Baguim promoveu
Concerto de Natal
O Grupo Coral de Baguim voltou a promover
o tradicional Concerto de Natal. A iniciativa
decorreu no dia 16 de dezembro, pelas 21h30,
na Igreja Paroquial de Baguim. Participaram no
evento o JARMS Brass Quintet, o Arco do Bojo
e o grupo Coral da Ala Nun'Álvares.

Orfeão de Gondomar
organiza Concerto de Natal

Colégio Paulo VI realizou Festa de Natal
Foto DR

No dia 15 de dezembro, o Colégio
Paulo VI realizou a tradicional Festa
de Natal com o envolvimento dos seus
alunos e professores. A festa teve lugar
no pavilhão da escola e juntou os vários
ciclos letivos.

Joel Cleto recordou lendas do Grande Porto
Foto DR

O historiador Joel Cleto passou pelo Clube Gondomarense, no dia 30 de novembro, para recordar as lendas do Grande
Porto, com especial enfoque no caso do
concelho de Gondomar. Foi perante uma
sala lotada que o historiador recordou o
passado.

No dia 17 de dezembro, o Lugar do Desenho
- Fundação Júlio Resende acolheu o Concerto
de Natal protagonizado por Eliseu Silva, Fernando Costa e Luís Casta. O programa contou
ainda com uma homenagem a António Fragoso
(1897-1918).

AR Valboense 1.º de Dezembro
comemorou 75.º aniversário

Jogo solidário a favor da Clínica do Outeiro

Lugar do Desenho recebeu
Concerto de Natal

A Caravela - Associação para a Cidadania Europeia está a organizar o 9.º Concurso de Presépios
de Natal, em parceria com a Junta de Baguim
do Monte e a Junta de Rio Tinto. As inscrições
encerraram a 18 de dezembro e o concurso irá
premiar os três melhores presépios a concurso.

Foto DR

"Ela", de Jean Genet, será o próximo espetáculo
dos In Skené, grupo de teatro residente no Auditório Municipal de Gondomar. A peça tem
estreia marcada para o dia 2 de fevereiro, às
21h30. As entradas custam entre dois a quatro
euros.

Caravela organiza 9.º Concurso
de Presépios

No dia 22 de dezembro, pelas 21h30, o centenário Orfeão de Gondomar junta o Coral Sénior
e o Coral Infantil para um espetáculo alusivo
à época natalícia, no Auditório Municipal de
Gondomar.

CRD Fânzeres festejou
época natalícia
O Centro Republicano e Democrático de Fânzeres festejou, no dia 17 de dezembro, a época
natalícia. O evento realizou-se no ginásio da
coletividade fanzerense e contou com música,
teatro, poesia e dança.

Eurobol 2018 já tem data
A próxima edição do Eurobol, torneio europeu
de voleibol juvenil - masculino e feminino, já
tem data para o próximo ano. A prova vai regressar ao Multiusos de Gondomar entre os dias
29 e 31 de março. O evento é organizado pela
Ala Nun'Álvares de Gondomar.

No dia 30 de dezembro, o Grupo de Cantares
do Centro Social de Soutelo vai organizar um
espetáculo que marca a despedida de 2017 e dá
as boas-vindas a 2018. A iniciativa contará com
grupos convidados da Trofa e do Porto, na sede
do Centro Social de Soutelo.

Festa Solidária de Natal
em Rio Tinto
O Centro Social de Soutelo recebeu, no dia 16
de dezembro, uma Festa Solidária de Natal com
entrada livre e contribuição voluntária. O evento contou com apresentação de José Marques e
Monyka Preyra e com um vasto número de convidados.

Orfeão Clave de Sol realiza
Recital de Natal
O Orfeão Claves de Sol & Fá de Fânzeres agendou um Recital de Natal para o dia 30 de dezembro, pelas 21h30, na Igreja de Fânzeres. O
espetáculo musical terá entrada livre.

OPorto Tattoo regressa
em 2018
O OPorto Tattoo vai regressar a Gondomar no
próximo ano. Entre os dias 6 e 8 de abril, a maior
convenção nacional de tatuagens regressa a casa,
ao Multiusos de Gondomar.

Daniela Gandra estreou-se
na televisão
A youtuber gondomarense Daniela Gandra vai
estreou-se na televisão com o programa "Biggs
Bosses", no dia 18 de dezembro, no Canal Panda.

Alexandre Silva novo técnico
do São Pedro da Cova
Após a saída de António Luís, o São Pedro da
Cova entregou o comando técnico a Alexandre
Silva, ex-treinador dos juniores do Padroense.
Os mineiros ocupam o 13.º lugar na Série 2 da
Divisão de Elite portuense.
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Comerciantes aprovam iniciativa
"Neste Natal Compre + Local"
Foto PSF

Está em vigor a campanha de
incentivo ao comércio local,
intitulada "Neste Natal Compre + Local". O Vivacidade
falou com os comerciantes que
aprovam a medida da Câmara de Gondomar.

zar o público e criar novos laços entre as
empresas e os clientes", afirma o vereador.
Desta forma, o principal indicador de
mérito da medida está relacionado com a
"significativa manifestação de vontade de
adesão" por parte dos comerciantes, além
de "um crescente envolvimento dos clientes".
Face à possibilidade de reforçar a divulgação da campanha, Carlos Brás vê com
bons olhos "todas as sugestões recebidas,
sendo certo que serão levadas em conta,
no futuro".
A campanha "Neste Natal Compre + Local" mantém-se em vigor até ao dia 8 de
janeiro de 2018. Paralelamente, decorre
também o concurso "Montra +", que permite eleger a melhor montra através de
votação no Facebook. ■

Desde o dia 1 de dezembro, os consumidores têm a hipótese de usufruir da campanha "Neste Natal Compre + Local", iniciativa do Município de Gondomar que
premeia os clientes que façam um investimento igual ou superior a 24 euros nas
mais de 700 lojas aderentes.
Em São Pedro da Cova, Delminda Alvitano, proprietária de uma loja de artigos
em 2.º mão, aprova o incentivo da autarquia ao comércio local. "Abrimos este espaço em abril e este é o primeiro ano em
que participamos na campanha. É sempre
bom para os comerciantes e para os gondomarenses", afirma.
Ao nosso jornal, a comerciante admite
que a campanha "surpreende os clientes" e
pede "mais publicidade" para divulgar esta
oportunidade junto dos consumidores.
Por sua vez, em Gondomar (São Cosme),
José Pereira, sócio-gerente de uma papelaria, marca presença na campanha desde a
1ª edição. "É interessante que a Câmara de
Gondomar faça este tipo de iniciativa com
oferta de prémios que agradam ao cliente.
Quem nos visita acaba por ficar agradado
com a possibilidade de ter uma prenda extra no Natal", faz notar.
Já em Fânzeres, Teresa Martins, proprietária de uma drogaria, mostra-se satisfeita

com a inovação do concurso de montras,
no qual participa. "É uma ideia nova e
muito interessante para os comerciantes
chamarem os clientes aos seus espaços",
refere. Contudo, Teresa deixa um pedido à autarquia: "importa que os prémios
saiam com mais regularidade para deixar
os clientes ainda mais satisfeitos".
Em Baguim do Monte, José Oliveira gere
uma confeitaria que participa no "Neste
Natal Compre + Local" desde a primeira
vez. Ao Vivacidade, o empresário aprova
a campanha. "É uma iniciativa que contribui para que o comércio e os clientes
possam encontrar-se, sabendo que existe
um prémio com essa aposta no comércio
tradicional", atesta.
Por último, em Rio Tinto, Jorge Ribeiro,
funcionário de uma loja de chaves e fechaduras, considera a medida "interessante

para o comércio". No entanto, refere que
a campanha poderia "ser mais divulgada".
"Campanha de Natal encontra-se consolidada e enraizada no território"
Para Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara de Gondomar, a campanha "Neste Natal Compre + Local" "encontra-se consolidada e
enraizada no território durante a época
natalícia".
O autarca lembra que ao longo das quatro
edições (incluindo a que se encontra em
vigor) a iniciativa "foi sendo sucessiva, e
gradualmente, alvo de ajustes de modo a
adaptar-se à realidade do Município".
"Para além do aumento significativo de
estabelecimentos aderentes, temos constatado que esta medida tem permitido estimular hábitos de consumo locais, fideli-

> Teresa Martins, Fânzeres

> Delmina Alvetino, São Pedro da Cova

> Jorge Ribeiro, Rio Tinto

> José Oliveira, Baguim do Monte

> José Pereira, São Cosme

> Esta é a 4ª edição da iniciativa "Neste Natal Compre + Local"
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Nelson Vidal:
"A nível pessoal este país [Equador] tem-me dado muito"
Foto DR

Nelson Vidal, arquiteto paisagista de 30 anos, resolveu
deixar São Pedro da Cova em
2014, partindo à aventura
pelo Equador. Numa história
de sucesso, a sua zona de conforto passou a estar do outro
lado do Mundo e o gondomarense revelou-nos o porquê.
Texto: Tiago Santos Nogueira

O que te levou a ir trabalhar para o
Equador?
Em 2014, Portugal vivia uma grande crise
económica e social, sendo que o trabalho
era escasso, sobretudo para alguém que
tinha acabado de sair da Universidade.

> Nelson Vidal e a sua mulher na cascata de Paguche

Durante o verão de 2014 surgiu uma proposta para trabalhar como Arquiteto Pai-

sagista no Equador, em alguns projetos de
consultoria de grandes parques e estudos
de planificação territorial. Decidi aceitar,
partindo um pouco à aventura.

Foto DR

Apesar da distância, continuas atento ao
que se passa em Portugal?
Sim, estou sempre atento às notícias e vejo
o telejornal todos os dias. É uma forma de
estar atualizado relativamente àquilo que se
passa em Portugal. Para além disso, a Internet permite um contacto constante com
a família, algo que é bastante importante.
E no nosso concelho em particular?
Sim, também tento estar atento, sobretudo
através das redes sociais e do Vivacidade que
leio online quando tenho oportunidade.
Como foste recebido na tua aventura situada a milhares de quilómetros de casa?
Fui muito bem recebido. Não existiu qualquer dificuldade na adaptação e houve, tal
como há hoje, um bom acolhimento aos
estrangeiros, sobretudo europeus e norte-americanos, algo que me facilitou imenso.
Começaste a trabalhar em Cuenca como
arquiteto paisagista. Quais eram realmente as tuas tarefas?
Como arquiteto paisagista trabalhei em
várias consultorias, com projetos de parques urbanos, de parques regionais, estudos de impactos na paisagem, estudos de
planificação territorial, entre outros.

> O arquiteto numa aventura em Gualaquiza

És, agora, diretor do departamento de
áreas verdes da empresa EMAC-EP. O
que está na origem deste salto?
Uma vez que terminaram as consultorias
em que trabalhava, sobravam duas opções:
mudar de cidade, para uma cidade na cos-

ta do Pacífico, e continuar como consultor, ou então procurar uma oportunidade
aqui na cidade de Cuenca. Tentei e consegui uma entrevista na EMAC-EP (Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca)
como técnico de Áreas Verdes. Curiosamente, nessa mesma altura, o Diretor do
Departamento de Áreas Verdes estava de
saída e tendo em conta o perfil necessário
para o cargo acabei por ser eu a pessoa selecionada. Estou neste cargo desde julho
de 2017.
E estás realmente satisfeito com o cargo
que assumiste?
Sim, por agora estou muito contente. É
um cargo muito importante na cidade de
Cuenca, uma vez que esta é a cidade mais
bonita do país. A mais conhecida pela cultura e pelo centro histórico que é Património Mundial da UNESCO.
Viver na América do Sul assume-se
como algo muito diferente comparando
com o nosso país?
Este é um país que se caracteriza pela diversidade. Diversidade de ambientes, entre a costa do Pacífico, os Andes e a Amazónia, mas também pela diversidade de
culturas, tradições e pessoas. Obviamente
com tanta diversidade dentro do mesmo
país, não se pode generalizar sobre as vivências nas diferentes cidades da América
do Sul. Na cidade onde eu moro, Cuenca, a
vivência é totalmente ocidental e não muito diferente do que se poderia esperar em
muitas outras cidades europeias.
Tem sido uma experiência marcante e
enriquecedora?
Sem dúvida alguma. Tanto pessoal como
profissionalmente, as coisas têm corrido
bem. Se a nível profissional os objetivos de
carreira vão sendo atingidos, a nível pessoal este país tem-me dado muito. Uma
vez que aqui conheci a minha esposa e casamo-nos em abril deste ano.
Alguma vez pensaste em regressar a Portugal ou tencionas ficar em definitivo no
Equador?
Tenho a ideia de que, hoje em dia, o mercado de trabalho funciona a uma escala
global. E isto não permite ter ideias definidas sobre o amanhã. O meu futuro a
curto e médio prazo passa pelo Equador.
A longo prazo pode continuar pelo Equador, Portugal ou eventualmente outro local. Tudo dependerá das ocorrências e das
oportunidades a nível profissional e obviamente pessoal, tendo em consideração
que uma vez constituída a minha família,
as mudanças auguram-se sempre mais
complexas. ■
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José Fernando Moreira:
"Neste Natal e passagem de Ano Novo a recolha
dos resíduos praticamente não irá ser afetada"
Em discurso direto, José Fernando Moreira, vereador do
Ambiente da Câmara Municipal de Gondomar, revelou o
plano de recolha de lixo traçado para a época natalícia e
passagem de ano. Ao Vivacidade, o autarca fez também o
balanço dos objetivos alcançados e por alcançar.
Texto e Foto: Pedro Santos Ferreira

Para este Natal e passagem de Ano Novo
quando serão feitas as recolhas?
Neste Natal e na passagem de Ano Novo a
recolha dos resíduos praticamente não irá
ser afetada, encontrando-se já concertado
com o nosso prestador de serviços, Rede
Ambiente, o plano de trabalhos.
Nos domingos, dias 24 e 31 de dezembro,
irá haver recolha, realizando-se os circuitos diurnos das 7h às 13h e os circuitos noturnos serão antecipados para o período
das 13h às 19h.
Nas segundas-feiras, dias 25 de dezembro
e 1 de janeiro (dia de Natal e dia de Ano
Novo), não haverá recolha, pelo que os
resíduos não deverão ser colocados na via
pública nesses dias.
A recolha será retomada nos horários habituais nos dias 26 dezembro e 2 de janeiro.
Desta forma, pretendemos ir ao encontro
das expetativas quer dos gondomarenses,
como dos trabalhadores e seus familiares
que pretendem conviver em família nestes
dias de grande importância para todos,
sem pôr em causa o serviço público.
O que fez o município de Gondomar
para dar cumprimento às exigências comunitárias e nacionais?
No âmbito do PERSU 2020 foram fixadas
como metas, para o sistema LIPOR, 50 kg/
habitante por ano de retomas de recolha
seletiva e 35 % de preparação para reutilização e reciclagem.
Neste contexto, sabendo-se que Gondomar, no quadro dos oito municípios
da LIPOR era aquele que apresentava as
piores taxas de separação e reciclagem,
consequência da falta de estratégia e de
investimento nesta área durante décadas,
era fundamental assegurar o cumprimento das metas e diretrizes comunitárias e
nacionais, motivo pelo qual o Município

de Gondomar aprovou, no ano de 2014, o
seu Plano de Ação para os Resíduos Urbanos (PAPERSU), plano este validado pela
Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
assente essencialmente em três linhas de
orientação estratégica: Eixo I - Prevenção
da produção e perigosidade, Eixo II - Incremento da recolha seletiva multimaterial
e Eixo V - Comunicação e sensibilização.
Qual o balanço das ações até agora implementadas?
Com o conjunto de ações já implementadas, os resultados são amplamente positivos e bastante satisfatórios.
No Eixo I - Prevenção da produção e perigosidade, no qual nos propusemos a
aumentar a compostagem e atingir uma
rede composta por 3000 compostores colocados no terreno até 2020, até à presente
data já foram entregues cerca de 2500 unidades. No que se refere ao alargamento de
hortas comunitárias, o município contabiliza seis hortas biológicas, encontrando-se
a ação concretizada na totalidade. No entanto, não paramos por aqui, preparandonos para inaugurar uma nova horta, em
Sevilhães, na freguesia de Rio Tinto.
No Eixo II - Incremento da recolha seletiva multimaterial, sabendo-se as limitações
da recolha seletiva por proximidade, através dos tradicionais ecopontos, modelo
este esgotado no que se refere à margem
de progressão de quantitativos recolhidos, a estratégia passa pela recolha seletiva
porta-a-porta, com maior comodidade e
conforto para a população, à semelhança
das melhores práticas já implementadas
com sucesso noutros municípios.
Pela primeira vez conseguimos a implementação de circuitos de recolha seletiva
porta-a-porta não residencial – comércio
e serviços (atualmente contamos com dois
circuitos, com mais de 500 aderentes); o
alargamentos da rede de pontos de recolha
de Óleos Alimentares Usados e cumprir já
com a meta; alargar a rede de ecopontos
(atualmente contamos com 505 módulos).
Trazer para Gondomar o projeto Eco
SHOP – projeto pioneiro a nível nacional,
que teve inicio no mês de novembro, e
que está a ser implementado experimentalmente nas Escolas e IPSS do Concelho,
através do qual as instituições inscritas
acumulam pontos em função da entrega
dos resíduos recicláveis, sendo estes convertidos em vales de desconto em bens de
primeira necessidade, para o funcionamento dessas instituições. É um projeto
que para além da importância ambiental
tem um forte componente social.
Mas, o mais importante é ter já concluído

o estudo para avançar já no início de 2018
com o porta-a-porta residencial, nas freguesias de Rio Tinto, Fânzeres, São Cosme
e São Pedo da Cova, num total de 3738 fogos (aproximadamente 9200 habitantes).
O objetivo é atingir, em 2020, cerca de
18.000 fogos (aproximadamente 42.500
habitantes).
Este tipo de recolha será efetuado através
de contentores de recolha seletiva individuais, de pequena dimensão.
O que considera fundamental para a
prestação de um bom serviço de recolha
de resíduos e limpeza urbana?
Independentemente de todos os projetos
que estão a ser implementados e dos objetivos definidos pelo município, o mais
importante é prestar um bom serviço às
populações na recolha diária dos resíduos
e na limpeza urbana.
É para esse efeito que os serviços municipais do Ambiente, dispõe de um serviço de
tratamento e gestão de reclamações e sugestões, assim como do acompanhamento
e fiscalização diária no terreno do nosso
prestador de serviços (Rede Ambiente),

com o objetivo de melhorar a qualidade das
recolhas e da limpeza das ruas, que sabemos, agora, estar incomparavelmente melhor do que há um ano ou dois anos atrás.
Para esta melhoria em muito tem contribuído a forma participada dos cidadãos e
das juntas de freguesia, na comunicação
de aspetos relacionados com as recolhas,
com a limpeza das ruas e com a apresentação das mais diversas sugestões.
Todo este processo só continuará a gerar
bom resultado se conseguirmos mobilizar
os munícipes, não só motivando-os a aderir aos novos sistemas de recolhas seletivas
e separação de resíduos, mas também que
nos façam chegar diariamente as suas reclamações e sugestões para melhoria dos
serviços, tendo para esse efeito ao seu dispor contactos telefónicos ou eletrónicos.
A este propósito realçamos que os serviços
municipais dispõem de um serviço de recolha gratuita no domicílio de objetos volumosos fora de uso (eletrodomésticos, mobiliário, colchões e outros resíduos similares),
que poderá ser solicitado através de marcação pelos meios atrás referidos, evitando-se
a sua deposição na via pública. ■

> José Fernando Moreira, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Gondomar
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Tum Tum Tum:
projeto já passou os 250 participantes
dos participantes. Estas foram as reações:

De um projeto intitulado "Projet'Arte",
nasceu o Tum Tum Tum, ideia sediada
no Liceu Martim Fernandes, em Rio Tinto, que promove a inserção ou formação
profissional através da música. O projeto
visava trabalhar com 120 jovens, dos 18
aos 30 anos, até 2019, prazo em que termina o período inicial de financiamento.
Por lá já passaram mais de 250 participantes, sendo que 21 foram integrados
profissionalmente e 34 em contexto de
formação profissional. Os números agradam aos responsáveis pelo Tum Tum
Tum que, em entrevista ao Vivacidade,
fazem um "balanço muito positivo" do
impacto deste projeto.
"Trabalhamos as competências pessoais
e sociais para a empregabilidade através
das oficinas de música. Inicialmente, a
ideia era trabalhar com 120 jovens, empregar oito deles e integrar em formação profissional 40 jovens, números que
foram ultrapassados com o decorrer do
projeto", afirma Hélder Nogueira, coordenador do Tum Tum Tum.
Desde 2016, a ideia viu-se replicada fora
de Gondomar e conta hoje com novos
grupos musicais no Porto e em Matosinhos, sem esquecer as oficinas existentes no Centro de Reabilitação da Areosa,
parceiro desde a primeira hora.
"Atualmente temos 172 participantes,
mas desde o início já passaram por cá

Foto DR

Em 2016, foi criado o Tum
Tum Tum, projeto que inicialmente pretendia trabalhar
120 jovens através da música
e artes performativas. Hoje,
a ideia continua sediada em
Gondomar, mas já tem réplicas no Porto e em Matosinhos.

Tiago Folhento, 34 anos:
"Tive conhecimento do Tum Tum Tum
a partir de um estágio que fiz no Centro
Social de Soutelo. Neste momento estou
desempregado mas venho para aqui ocupar o meu tempo. É um projeto aliciante
que nos permite fazer música em conjunto. Além disso, tocamos vários instrumentos e fazemos Mostras do projeto"
Julian Fahel, (17 anos):
"Este projeto é uma oportunidade para
nos sentirmos artistas. O Tum Tum Tum
também é importante para perdermos o
medo de atuar em público"

> Os Xilobaldes têm encantado diversas plateias

mais de 250. Podíamos ter ainda mais
grupos, contudo não abdicamos da metodologia que temos com os nossos jovens.
Já definimos um manual Tum Tum Tum
e o objetivo passa por disponibilizar essa
informação aos interessados em alargar
este projeto", acrescenta Hélder Nogueira.
Para os jovens, a música é o principal
ingrediente de sucesso. De acordo com
Susana Lage, produtora e monitora do
projeto, esta é "uma linguagem universal
que influencia qualquer um". "No fundo,
procuramos adaptar a nossa formação às
características destes jovens fomentando a empregabilidade. A juntar a isso, a
capacidade de termos parceiros e instituições que acreditam em nós é também
muito importante para o sucesso do projeto", reitera.
A par das oficinas musicais em Gondomar, Porto e Matosinhos, o Tum Tum

Tum dispõe também de um grupo performativo, os Xilobaldes, que conta já
com uma série de espetáculos agendados.
O sucesso musical permitiu, este ano, o
lançamento do primeiro videoclipe e poderá levar ao lançamento do primeiro
disco em 2018.
O Tum Tum Tum é um projeto promovido pelo Centro Social de Soutelo e conta
com o apoio e colaboração da Fundação
Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal de Matosinhos, Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal, Relata
Talentos e Associação Social de Silveirinhos.
Jovens aprovam desenvolvimento de
competências através da música
Numa mesa redonda com alguns dos
formandos Tum Tum Tum, o Vivacidade questionou os jovens sobre o projeto
e o nível de satisfação pessoal de cada um

Pedro Monteiro, 35 anos:
"Acima de tudo é uma forma de podermos tocar instrumentos e aprender vários
estilos musicais. É sempre bom conhecer
novas realidades e instrumentos, só por
isso já vale a pena. Antes era uma pessoa
mais isolada, agora partilho as minhas
experiências com os outros"
José Santos, 20 anos:
"Graças ao projeto desenvolvi competências. Trabalhei mas entretanto estou novamente desempregado. Gosto muito de música e foi aqui que aprendi a tocar bateria"
Jéssica Oliveira, 19 anos:
"Antes de vir para este projeto andava
no grupo Batucada Radical. Tinha muita
dificuldade em conviver com as pessoas
e desde que vim para aqui senti grandes
melhorias"
Ruben Fonseca, 21 anos:
"O grupo é um todo e isso é importante
para desenvolvermos as nossas competências sociais. É um ambiente relaxado
onde as pessoas podem aprender à sua
própria velocidade" ■
Foto PSF

Foto DR

> A ação já foi alargada ao Porto e Matosinhos

> Grupo de jovens envolvidos no projeto Tum Tum Tum
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Encerramento de agência bancária
deixa Alto Concelho sem soluções

O Millenium BCP, situado na Rua de
António Ferreira Silva, em Melres, vai
encerrar até ao final deste mês. O anúncio da única agência bancária do Alto
Concelho (Melres, Medas, Foz do Sousa,
Covelo e Lomba) deixa cerca de 15 mil
pessoas sem solução, sendo que a agência mais próxima, dentro de Gondomar,
situa-se em São Cosme, a mais de 20 quilómetros daquela que agora encerrará.
Entre as alternativas estão Rio Mau, em
Penafiel, ou o lugar de Vila Cova, em
Medas, sendo que nestes locais apenas
existem máquinas multibanco.
"Esta agência bancária faz-nos muita
falta. Nem comunicaram o encerramento aos clientes. Só soubemos porque

Foto PSF

O anúncio do encerramento
da única agência bancária do
Alto Concelho deixa a população sem soluções e preocupada. Nesta zona de Gondomar moram cerca de 15 mil
pessoas.

> A única agência bancária do alto concelho está prestes a encerrar

ouvimos falar e inicialmente nem queria acreditar na notícia, mas é verdade.
Falei com o proprietário do espaço que
me disse que era verdade. Agora vamos
ter que ir para São Cosme, que não tem
assunto nenhum", lamenta Maria Silva,
61 anos, cliente do banco.
Também Manuel Valente, 56 anos, mos-

tra-se preocupado com a decisão. "Fui
informado através de colegas, mas julgo
que devia ter sido informado pelo meu
banco. É uma agência que nos faz muita
falta e de certeza que vou mudar a minha conta para outro banco. Julgo que a
população tem que se mobilizar contra
esta decisão, porque faz-nos falta este

> Manuel Valente, 56 anos

Foto PSF

Foto PSF

Foto PSF

> Maria Silva, 61 anos
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> José Neves, 53 anos

tipo de serviço", critica o melrense.
Por sua vez, José Neves, 53 anos, considera o encerramento da agência bancária "uma perda total". "Principalmente
para os reformados que ali levantavam
o seu dinheiro ao final do mês", refere.
"Sem multibanco vai ser um desastre",
acrescenta.
Entretanto, a União das Freguesias de
Melres e Medas tem desenvolvido esforços com o objetivo de instalar um
multibanco em Melres para suprir esta
necessidade.
"O banco nunca mais nos contactou,
mas sabemos que encetou outros contactos com vista à instalação de uma caixa multibanco e que o assunto está bem
encaminhado", afirma José Paiva, presidente da União das Freguesias.
De acordo com o autarca, a decisão da
agência bancária causa "grande preocupação, porque afeta os pequenos comerciantes locais, que se deslocavam a esta
agência para efetuar os seus depósitos".
"Agora, do Largo do Souto (São Cosme)
até Melres não existe nenhuma agência
bancária", conclui. ■
PUB
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Professor universitário
e investigador científico

António Costa começa a
pagar as primeiras faturas da
geringonça

A Associação "Vai Avante" deu continuidade à iniciativa Social em Debate e promoveu uma discussão sobre o novo paradigma da economia
social, no dia 12 de dezembro, na
Biblioteca Municipal de Gondomar.
O presente e o futuro da economia social em
Portugal estiveram em discussão no 12.º Social
em Debate, iniciativa organizada pela Associação
"Vai Avante" com o apoio da Câmara Municipal
de Gondomar, União das Freguesias de Fânzeres
e São Pedro da Cova e Instituto Português do
Desporto e Juventude.
O evento teve lugar no auditório da Biblioteca
Municipal e contou com as presenças de Henrique Pinto, do Centro Distrital da Segurança
Social do Porto, e Luísa Neves, dos Serviços de
Assistência Organizações de Maria, num debate

moderado por João Dias, presidente adjunto da
Direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.
Antes, o Social em Debate tinha contado com
um painel de abertura composto por Fernando
Duarte, presidente da Associação "Vai Avante",
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Miguel Cardoso, diretor do
Centro Distrital da Segurança Social do Porto, e
Manuel Pinto, presidente da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar.
Ao nosso jornal, Fernando Duarte salientou "a
atualidade do tema escolhido". "Hoje, as IPSS
necessitam de dirigentes à altura. Sou defensor
da semiprofissionalização na área das instituições de solidariedade social, não esquecendo a
importância do voluntariado. Além disso, é necessário que a Lei do Associativismo seja regrada. Hoje o debate centra-se no futuro das IPSS",
referiu o dirigente associativo.
O Social em Debate deverá ter nova edição no
próximo ano. ■
Foto PSF

> O auditório da bibliotéca municipal teve casa cheia
Foto PSF

1 – 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 de uma 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.
2 – 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
canga 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.
3 – 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.

"Vai Avante" debateu
novo paradigma
da economia social

> Painel debateu o novo paradigma da economia social
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"Monte Crasto Monte Mágico"
recebeu cerca de 8000 crianças
Foto DR
Foto DR

Após o sucesso das duas primeiras edições, o 3.º "Monte Crasto Monte Mágico"
realizou-se de 8 a 20 de dezembro com o
encanto e a magia que o Natal traz.
Para os visitantes houve alegria e felicidade em forma de magia, jogos, atividades,
pinturas faciais, espetáculos, rampa de trenó e a casa do Pai Natal.
"Este ano rondamos as 8000 crianças.
Contudo, o evento foi afetado pelo temporal do primeiro fim de semana, porque
fomos obrigados a restaurar algumas estruturas", afirma Carlos Ferreira, da Event

Foto DR

De 8 a 20 de dezembro, o ex-líbris de Gondomar tornou-se a aldeia do Pai Natal e encantou cerca de 8000 crianças
das escolas do concelho.

Services, empresa promotora do "Monte
Crasto Monte Mágico".
Este ano, os espetáculos "À procura da estrela perdida" e "A volta ao mundo em 24"
foram os principais atrativos da fortaleza

natural de penedos.
O "Monte Crasto Monte Mágico" vai regressar no próximo ano, novamente com o
apoio e colaboração da Câmara Municipal
de Gondomar. ■

AMUT renovou órgãos sociais até 2020

cia, queremos fazer mais e melhor. Para isso
precisamos de todos para alcançar este objetivo", salientou.
Por sua vez, Aníbal Castro destacou o "caminho trilhado pela AMUT ao longo dos anos"
e pediu mais participação junto da associação.
José Fernando Moreira, vereador da Câmara de Gondomar, também usou da palavra
para reforçar a importância da AMUT. "[A
AMUT] tem desempenhado um fantástico
trabalho apesar das dificuldades. Vocês são
um importante apoio a todos os trabalhadores e ex-trabalhadores da autarquia", disse o
vereador.
A cerimónia de tomada de posse teve lugar
na Biblioteca Municipal de Gondomar. No
final, foi entregue o prémio de mérito à melhor aluna do ano letivo 2016/2017. ■

Foto PSF

Ângela Pereira vai manter-se na presidência
da direção da AMUT até 2020. A dirigente
associativa contará ainda com Aníbal Castro, novo presidente da Assembleia-Geral da
mais recente Instituição Particular de Solidariedade Social de Gondomar.
"Este é um momento de muita alegria, porque foi renovada a confiança na equipa que
tem vindo a desenvolver um trabalho que
procura a melhoria da qualidade de vida
dos nossos associados: os trabalhadores da
Câmara Municipal de Gondomar", afirmou
Ângela Pereira, em discurso.
A presidente reeleita lamentou, contudo, o
"número reduzido" de associados que assistiram à cerimónia, "face ao número de associados da AMUT". "É importante que os
associados façam chegar as suas necessidades para que saibamos ir ao seu encontro",
acrescentou.
No que diz respeito ao futuro, Ângela Pereira não deixou de salientar a intenção de criar
uma Farmácia Social e uma Estrutura Residencial para Idosos, através da colaboração
do Município de Gondomar.
"Queremos ser uma associação de referên-

Foto PSF

Os novos órgãos sociais da
AMUT - Associação Mutualista de Gondomar tomaram
posse no dia 15 de dezembro,
no auditório da Biblioteca
Municipal de Gondomar.

> Ângela Pereira, presidente da AMUT
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Rio Tinto comemora Natal nas ruas e no circo

No dia 7 de dezembro, foi inaugurada a exposição do Concurso Árvores de Natal Solidárias,
iniciativa dinamizada pela Junta de Freguesia
de Rio Tinto, que ficará patente até ao próximo
dia 8 de janeiro de 2018.
Este ano, a mostra conta com 35 trabalhos
construídos pela comunidade escolar e associativa riotintense.
"O impacto desta iniciativa é a mobilização da
comunidade, quer escolar quer associativa. As
árvores demonstram muito bem o empenho e
a dedicação que cada uma das pessoas coloca
diariamente em prol da sua instituição e esse
empenho mostra-se também na construção
destas árvores, que todas juntas mostram também o dinamismo do coletivo fazendo justiça
ao slogan 'Rio Tinto Somos Todos Nós'", afirma Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio
Tinto.
Para o responsável pela autarquia, "a qualidade

Foto DR

Em Rio Tinto, a Junta de Freguesia tem vindo a dinamizar
diversas iniciativas com vista
a comemorar a época natalícia.

Rio Tinto é a visita da comunidade escolar ao
circo. Este ano não foi exceção.
A iniciativa foi também alargada aos funcionários da autarquia e família mais próxima,
alunos da Universidade Sénior de Rio Tinto,
utentes do Centro de Convívio, elementos da
Assembleia de Freguesia e representantes das
coletividades.
"É sempre um momento mágico. Como é sabido, em Rio Tinto, juntamos tudo isto à campanha de sensibilização de termos um circo sem
animais", acrescenta Nuno Fonseca. ■

Serviços Operacionais da
Autarquia construíram
árvore de Natal

dos trabalhos está bem à vista de todos e são
uma excelente mostra da qualidade, do brio e
do orgulho que cada um dos elementos coloca
em prol da sua instituição, seja educativa (pública ou privada) ou associativa".
Após a inauguração, entrou em vigor o con-

curso que irá eleger, através do Facebook, a
árvore de Natal vencedora.
Autarquia levou comunidade escolar ao circo
Outra das tradições fomentada pela Junta de

Pelo segundo ano consecutivo, os Serviços
Operacionais da Junta de Freguesia de Rio Tinto montaram uma árvore de Natal na rotunda
do Largo do Mosteiro, por cima do símbolo da
freguesia.
"Consideramos que esta árvore é um pouco
mais nossa do que se tivesse alugado uma para
colocar no mesmo sítio. Podemos dizer que é a
árvore que a Junta oferece à comunidade", conclui o autarca.
A árvore tem nove metros de altura.

Fânzeres e São Pedro da Cova: Festeja Natal
ao encontro dos interesses delas. Além disso,
estão também a decorrer as Oficinas de Natal
para os mais novos", conclui Pedro Miguel
Vieira, presidente da União das Freguesias. ■

Natal também passou
pelas escolas
A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova foi também responsável por levar 20
espetáculos, divididos por cinco dias, a cerca de
2000 crianças que frequentam as escolas e jardins de infância desta União. Magia e palhaços
não faltaram à festa.
Foto PSF

Os alunos e professores das escolas de Fânzeres
e São Pedro da Cova uniram esforços com o
objetivo de dar resposta ao repto lançado pela
União das Freguesias daquele território: decorar os espaços públicos. O tema? Solidariedade.
Desta forma, desde o dia 12 de dezembro que
estão nas ruas os trabalhos alusivos à época natalícia.
Contudo, nem só de decorações se faz o Natal
neste território. A Junta da União das Freguesias promoveu, nos dias 9 (São Pedro da Cova)
e 16 de dezembro (Fânzeres), duas festas de
Natal para os seniores de cada freguesia.
Em São Pedro da Cova, a iniciativa teve lugar
na Escola Secundária de São Pedro da Cova e
contou com a adesão de 400 seniores que dançaram, riram e cantaram, "num momento de
convívio, de partilha e de demonstração das
atividades realizadas ao longo do ano pelos
participantes no projeto Saúde e Bem-estar -

Foto PSF

Em Fânzeres e São Pedro da
Cova, o Natal está nas ruas.
Os espaços públicos foram
decorados com trabalhos dos
alunos dos estabelecimentos
escolares desta União das Freguesias, sob o tema da solidariedade.

Movimento Sénior.
Uma semana depois, em Fânzeres, na Igreja
Paroquial, repetiu-se a receita com a ajuda do
Grupo de Cantares Flor de Fânzeres.
Em agenda está também uma Festa de Natal

aberta à comunidade, no dia 30 de dezembro,
no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova.
"As festas foram um sucesso. Durante o ano
trabalhamos para as pessoas e queremos ir
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Cláudia Pascoal:
"Conseguir chegar às semifinais foi algo surreal"

Texto: Pedro Santos Ferreira

Quando é que a música surge na tua
vida?
A música esteve sempre presente na
minha vida. Desde cedo me apaixonei
por todas as variantes artísticas: música, teatro, dança, artes plásticas, o audiovisual... Felizmente, os meus pais
sempre me deram a oportunidade de
explorar todas estas variantes. A que
se destacava mais era a música, desde
as festinhas da escola primária até aos
dias de hoje, num programa televisivo
e fora dele.
Aliada a essa descoberta musical esteve sempre a vontade de atuar?
Sempre gostei da sensação de pisar um
palco, também passei um pouco pela

área da representação, sempre de forma amadora, mas adoro a sensação de
estar a passar e partilhar algo com o
público.
Não te ficaste pela vontade e foste
mesmo atrás desse sonho. Tens neste momento dois projetos musicais,
fala-nos deles…
Neste momento atuo de forma individual, num projeto meu a solo, com
ukulele e originais em português. E
também tenho outro projeto, levado
de uma forma mais séria. Uma banda
de nome MORHUA (nome científico
universal dado ao bacalhau, referente a
uma analogia óbvia com o meu nome),
onde entram o jazz, blues e gipsy de
originais em inglês composto por mais
quatro incríveis músicos: Jotta Sousa,
Gabriel Gomes, André Soares e Rafael
Santos.
Consta-se que existe também um álbum pronto a editar. Porque é que
ainda não deste esse passo?
Sofro de uma síndrome horrível de
perfecionismo, e quando lançar o meu
primeiro álbum quero que seja perfeito aos meus olhos e ouvidos. Esse mo-

Foto DR

Aos 23 anos, Cláudia Pascoal
foi uma das semifinalistas do
programa da RTP, "The Voice
Portugal". A gondomarense
ficou bem perto da final mas
nem por isso abdica do seu sonho: seguir uma carreira artística.

mento vai acontecer, e planeio que em
2018 o meu CD esteja à venda em tudo
o que é loja.

Foto DR

O que te levou a tentar a sorte num
programa de talento musical, primeiro no "Ídolos" e agora no "The
Voice Portugal"?
A minha participação no "Ídolos" foi
encarada com grande leveza, queria só
ver o que acontecia. Tinha posto a música de parte e queria ver se ainda conseguia cativar algum público, ou, nesse caso específico, os jurados. Agora
a experiência foi outra. Depois de me
lançar com os MORHUA e com alguns
concertos dados, não só queria pôr-me
à prova novamente num ambiente televisivo diferente mas também apresentar o meu novo projeto musical.
O que esperas conseguir com esta experiência?
Espero continuar a fazer música e que
as pessoas tenham gostado de me ver
a atuar. Espero dar concertos até à
exaustão e viver da música.

> Cláudia Pascoal, 23 anos, participou no "The Voice Portugal"

Escolheste integrar a equipa da Aurea. O que te levou a tomar essa decisão?
Mesmo antes de atuar, a mentora que
mais me identificava era a Aurea, mas
o facto de ela depois da minha atuação
ter-me pedido para cantar comigo não
deu alternativa, senti que era uma pessoa que iria acreditar em mim até ao

fim. E foi isso que aconteceu.
Seria o concretizar de um sonho?
O sonho já foi concretizado. Nunca pensei virar as quatro cadeiras. Conseguir
chegar às semifinais foi algo surreal.
A participação no programa tem
aberto novas oportunidades para a
tua carreira musical?
Tem mesmo! Tenho imensa coisa preparada para 2018 e desta vez senti realmente que me dei a conhecer aos portugueses. Senti-me muito acarinhada!
Está a ser uma experiência incrível.
Já tiveste oportunidade de atuar em
Gondomar? Onde gostarias de atuar?
Infelizmente, ainda não. Adorava atuar
no Rosário! Cresci com essa festa e seria
um marco incrível na minha carreira
atuar no palco que cresceu comigo.
Tens sentido um carinho especial dos
gondomarenses?
Tenho sentido um amor incrível por
Portugal inteiro. O apoio por mensagens, na rua, por vídeos, tem sido inacreditável! Nunca pensei ser carregada de amor por tanta gente. Só tenho
mesmo a agradecer todo o apoio. Sem
vocês não teria sido nada fácil esta viagem no "The Voice". Só peço que continuem a acompanhar o meu trabalho
porque ainda tenho muito que mostrar
e dar, a vocês, que me têm apoiado desde sempre. ■
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Gala do Voluntariado premiou
voluntários de Gondomar

A Sala D'Ouro do Multiusos de Gondomar
recebeu parte dos mais de 660 voluntários
inscritos no Banco Local do Voluntariado
(BLV), numa gala que visou homenagear
o papel de todos os voluntários na dinamização de atividades desportivas, culturais,
recreativas e sociais realizadas ao longo de
2017.
Durante o evento, foi reconhecido, por várias vezes, a importância dos voluntários
ao longo da Cidade Europeia do Desporto

(CED). A ação dos que de boa vontade deram o seu contributo ao Município foi considerada "determinante para o sucesso das
iniciativas".
"Ser CED só foi possível graças a vocês, por
isso é que temos que homenagear quem voluntariamente deu o litro, porque queria o
melhor para a sua terra. Graças a vocês, fomos eleitos a segunda melhor CED. Muito
obrigado por aquilo que fazem", disse, em
discurso, Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar.
Ao Vivacidade, Joana Costa, chefe de divisão
do Desenvolvimento Social do Município de
Gondomar, salientou também o "grande incremento de voluntários" ocorrido este ano
e o importante contributo de todos "para o
sucesso obtido na CED".
"Foram mais de 4600 horas de voluntariado
oferecidas a Gondomar, por isso era impensável que não existisse este reconhecimento
público. Convidamos os 680 voluntários e
tivemos aqui cerca de 200", acrescenta.
No próximo ano, assegura Joana Costa, o

objetivo passará por "dar continuidade à intensa dinâmica de 2017".
Contudo, a Gala do Voluntariado não se ficou pelas palavras e premiou [ver caixa] alguns voluntários do BLV.
A Gala do Voluntariado contou também
com a participação da Wish Ferreirinha, Escola de Música da Associação "Vai Avante",
Pista Mágica e Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos. O evento deverá ter uma segunda edição em 2018. ■
Foto PSF

No dia 5 de dezembro, Dia
Internacional do Voluntariado, realizou-se a 1ª edição da
Gala do Voluntariado. A iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Gondomar prestou homenagem aos
663 voluntários inscritos no
concelho.

Premiados 1ª Gala
do Voluntariado
Prémios Voluntário/a Jovem Mais
Ruben Iúri Bastos Dias e
Catarina Freitas de Sousa.
Prémios Voluntário/a Sénior Mais
José Nogueira de Oliveira e
Maria Manuela Silva Cidade Duarte.
Prémio Voluntária dos Desportos Individuais
Ângela Maria Moreira Pereira.
Prémio Voluntário dos Desportos Coletivos
Paulo Óscar Silva Alves.
Prémio Voluntária do Deporto Escolar
Diana Raquel Santos Oliveira.
Prémio Voluntário dos Desportos Náuticos e
Subaquáticos
José Augusto de Almeida Sampaio de Faria.
Prémio Voluntário do Ano
José Augusto de Almeida Sampaio de Faria
Prémio Voluntária do Ano
Patrícia de Almeida Brandão

No dia 30 de novembro, a
Confraria Gastronómica dos
Rojões e Papas de Sarrabulho
de Baguim do Monte assinalou o seu 8.º aniversário com
um jantar/convívio, em Fânzeres.

Os confrades José António Silva Monteiro e Armando Ferreira Freire faleceram a 7 de dezembro e 13 de dezembro, respetivamente. Ao Vivacidade, a Confraria Gastronómica dos
Rojões e Papas de Sarrabulho de Baguim do Monte reconhece "o enorme contributo e fervorosa participação para o engrandecimento da Confraria".

Cerca de 50 pessoas juntaram-se para celebrar o 8.º aniversário da Confraria Gastronómica dos Rojões e Papas de Sarrabulho à
moda de Baguim do Monte. A irmandade
que zela pelas iguarias associadas aos baguinenses juntou confrades e confreiras e

contou também com as presenças de Carlos Brás, vereador da Câmara Municipal de
Gondomar, e Marco Teixeira, secretário da
Junta de Freguesia de Baguim do Monte.
A iniciativa ficou marcada pela intervenção
do chanceler-mor da confraria, Paulo Araújo, que agradeceu a presença de todos que
reconheceram o grande contributo da Confraria Gastronómica de Baguim do Monte
na divulgação e promoção da gastronomia e
do Município de Gondomar.
No final, Deolinda Pinto, mestre de cerimónias do jantar/convívio, entregou a cada participante uma lembrança alusiva ao evento,
oferecida pelo confrade Manuel Amado, e o
diploma de agradecimento ao proprietário
do restaurante, Luís Alves, pelo bom acolhimento proporcionado. ■

Foto DR

Irmandade dos Rojões
e Papas de Sarrabulho
perdeu dois confrades

Foto DR

Confraria dos Rojões
e Papas de Sarrabulho
celebrou 8.º aniversário

Foto DR

> Armando Freire

> José Monteiro
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“Artistas” da APPC levaram obras até ao Porto

versas” de sensibilização e partilha entre os
alunos do Agrupamento e os artistas, pessoas
com Paralisia Cerebral e/ou patologias neurológicas afins.
Ação de limpeza no Rio Ferreira
A Associação do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC), por intermédio de um grupo de
clientes do Centro de Atividades Ocupacio-

nais da Maceda, continua envolvida na dinamização do “Projeto Rios”.
No passado dia 22 de novembro, repetindo
prévia intervenção, os elementos da APPC
deslocaram-se até ao rio Ferreira para mais
uma ação de “limpeza” – desenvolvida no
âmbito da Semana Europeia para a Redução
de Resíduos.
No final, depois de preenchidos os formulá-

Foto DR

O Atelier de Pintura do Centro de Atividades Ocupacionais da Associação do Porto de
Paralisia Cerebral (APPC) deu a conhecer,
recentemente, alguns dos seus trabalhos artísticos.
Decidindo levar as suas “obras de arte” até
um público escolar, e jovem, a exposição de
trabalhos esteve patente no Agrupamento de
Escolas Alexandre Herculano (Escola Secundária) entre os dias 30 de novembro e 7 de
dezembro. No dia da abertura contou, entre
outros, com a presença de João Cottim Oliveira, presidente da direção da APPC.
Durante os dias da exposição, além da apresentação dos trabalhos dos clientes do Centro
de Atividades Ocupacionais de Delfim Maia
da APPC, realizaram-se ainda várias “con-

Foto DR

Os "artistas" da Associação
do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC) tiveram as suas obras
em destaque na Escola Secundária Alexandre Herculano,
no Porto.

rios inerentes à iniciativa, os números indicaram que foram recolhidos, maioritariamente,
papéis, garrafas de plástico, toalhitas e sacos
plásticos. ■

Município dinamiza
férias escolares

Universidade Sénior de Gondomar
realizou Festa de Natal

A Câmara Municipal de Gondomar desenvolveu um programa de Férias Escolares na
Biblioteca Municipal. A iniciativa é destinada a crianças
entre os 6 e os 15 anos.

No dia 15 de dezembro, a
Universidade Sénior de Gondomar (USG) realizou a tradicional Festa de Natal, no
Auditório Municipal.

Entre 18 e 29 de dezembro, a Biblioteca Municipal de Gondomar tem um cartaz repleto

de atividades para as crianças que optem por
passar as suas férias naquele espaço municipal. O programa foi desenvolvido pela autarquia que prevê um máximo de 25 inscritos.
A iniciativa contará ainda com visitas a espaços exteriores da biblioteca e vigorará entre as
9h e as 12h e as 14h30 e as 17h30.
Do programa constam jogos, encontros com
autores como Manuel António Pina, ateliers,
oficinas de escrita criativa e expressão plástica, hora do conto, teatro e workshops. ■
Foto DR

Alunos, professores e familiares da USG
voltaram a juntar-se para a Festa de Natal
da instituição da União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim.
Uma vez mais, o programa contou com
atuações de alguns dos grupos criados no
âmbito da USG, além da participação especial do grupo Just Dance, do Gondomar
Futsal Clube. A noite foi de partilha e contou com espetáculos de música e de dança,
passando também pela poesia.
"A universidade deve aproveitar as suas
potencialidades, cumprir o seu objetivo e

abrir-se para novas oportunidades e caminhos", afirmou António Braz, presidente da
União das Freguesias.
Em discurso, o autarca garantiu que estão
para breve "obras de beneficiação no edifício-sede", uma condição prévia para que
"as diversas atividades possam realizar-se e
ampliar o seu âmbito do serviço que presta aos seus utentes, como é indispensável",
acrescentou António Braz.
Segundo o autarca, o objetivo passa por
"tornar a Universidade Sénior um verdadeiro polo cultural, em benefício de um
vasto setor da população para o qual se dirige".
A festa contou também com a presença de
Luís Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gondomar, que reconheceu o trabalho desenvolvido pela USG
ao longo dos anos, perante um Auditório
Municipal com uma boa casa.
Foto PSF
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Luzes iluminam Natal
Centro Social da Lomba
promoveu Mercadinho de Natal gondomarense

O Largo Nossa Senhora do Ó transformou-se,
entre os dias 15 e 17 de dezembro, num verdadeiro Mercadinho de Natal, graças ao Centro
Social da Lomba (CSL).

A instituição desenvolveu uma iniciativa aberta à comunidade com venda de trabalhos manuais, doces tradicionais da época, produtos
hortícolas e frutícolas e cabazes de Natal.
O Mercadinho de Natal arrancou com um jantar partilhado no salão da instituição dedicado
aos utentes, familiares de utentes e colaboradores. O evento visou angariar bens alimentares.
Para os mais novos - e não só - houve também
um espetáculo com palhaços, ilusionismo, música ao vivo e muita animação, seguido de um
lanche e entrega de prendas às crianças pelo Pai
Natal. Para os utentes e colaboradores do CSL
houve também uma entrega de lembranças. ■

O Natal já chegou às ruas de
Gondomar. A iluminação foi
inaugurada no dia 5 de dezembro, em simultâneo com
a inauguração do presépio de
Natal das Donas de Casa de
Gondomar.

Natal ou da pista de gelo".
Após a inauguração do presépio de Natal
foi então inaugurada a iluminação municipal alusiva a esta época festiva. ■
Foto PSF

O Centro Social da Lomba organizou, de 15 a 17 de dezembro, o Mercadinho de Natal. A
iniciativa contou com venda
de vários produtos alusivos à
época.

Foto DR

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Gondomar inaugurou
a iluminação de Natal no mesmo dia em
que foi inaugurado o presépio de Natal da
Associação Donas de Casa de Gondomar.
Aos que marcaram presença, Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, deixou uma mensagem: "Para
nós é um gosto ter uma associação como
esta, que durante o ano dinamiza várias
atividades. Queremos que o Natal em
Gondomar seja melhor, quer seja através
da campanha "Neste Natal Compre + Local" quer seja através da colaboração com
as associações locais, da grande árvore de

Champimóvel apresentou "Rio Tinto Jovem
Empreendedor"
conceito inovador
na Secundária de Rio Tinto desafiou jovens
No dia 23 de novembro, o
Agrupamento de Escolas de
Rio Tinto n.º 3 foi palco de
uma viagem interativa pelo
corpo humano. O conceito
inovador foi apresentado pela
Fundação Champalimaud.

No dia 30 de novembro, a Junta de Freguesia de Rio Tinto
procedeu à entrega de prémios
do primeiro concurso "Rio
Tinto Jovem Empreendedor".
A iniciativa desafiou os jovens
a ter ideias.
O concurso de ideias "Rio Tinto Jovem Empreendedor" teve, no final do mês passado, o seu
momento de consagração. A Junta de Rio Tinto
aproveitou a entrega de prémios de mérito escolar da Escola Secundária da freguesia para
distinguir os melhores contributos dos alunos
desta instituição.
A iniciativa esteve em vigor entre os dias 1 e 20
de junho e prometia um notebook (portátil)
aos vencedores, uma oferta da wDMI, empresa
riotintense que assinou um acordo de parceria
com a Junta de Rio Tinto.
"Ficou provado que quando desafiamos os alunos a pensar a sua cidade e os problemas existentes, eles respondem de forma positiva e com
ideias inovadoras, que caracterizam, e bem, a juventude e irreverência associada", afirma Nuno

Fonseca, presidente da Junta de Freguesia.
De acordo com o autarca, a medida visa "desafiar os jovens a sair da sua zona de conforto e
pensar os problemas existente e encontrar soluções". "Viver numa comunidade também obriga a que seja necessário encontrar soluções para
os problemas e participar, não estando apenas a
espera que as coisas se resolvam pela iniciativa
de outros", acrescenta.
Foram, assim, premiadas as duas melhores propostas em cada ano de escolaridade, entre o 1.º
e o 12.º ano.
O júri do "Rio Tinto Empreendedor" foi constituído por representantes da Junta de Rio Tinto,
wDMI, Agrupamento de Escolas de Rio Tinto e
Instituto de Empreendedorismo Social - Social
Business School. ■
Foto DR

Foto DR

Um simulador que alia a parte lúdica, vídeo 3D ao jogo e aprendizagem de conceitos complexos foi apresentado na Escola
Secundária de Rio Tinto.
"Champimóvel: o futuro da ciência", como
é intitulada a experiência, é uma ação de
motivação através da ciência e em prol
da investigação científica da Fundação
Champalimaud.
"Champimóvel é um show animado interativo em 4D, apresentado num simulador
transportável, que percorre as escolas do
país desde 2008", deu conta a apresentação
do projeto.
Na animação com cerca de 25 minutos é
possível percorrer o corpo humano apresentado pela personagem 'Champi', que
começa por apresentar o mecanismo da

visão, seguido da apresentação da célula e
do seu material genético, da ação do vírus,
da terapia genética e finalmente das investigações recentes em células estaminais e
nanotecnologias.
Esta apresentação, que é exibida dentro da
cápsula Champimóvel, pretende despertar
a curiosidade dos jovens estudantes das
temáticas científicas. O equipamento é
auto-suficiente e operado através do hardware e software instalado no interior do
semi-reboque.
Um dos eixos fomentados pela Fundação
Champalimaud passa ainda pela descentralização do conteúdo Champimóvel,
aproximação ao maior número de escolas e
aumentar a abrangência desta campanha. ■
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Encontro de Teatro Amador
arranca a 20 de janeiro

Está prestes a começar o 7.º Encontro de
Teatro Amador da Associação "Vai Avante".
O evento organizado pelo grupo de teatro
da Instituição Particular de Solidariedade
Social conta com quatro espetáculos (mais
um) que irão realizar-se entre os dias 20 de
janeiro e 14 de abril do próximo ano.
"Todos os grupos que marcam presença
nesta edição vão estrear-se no nosso evento.
Esperamos que a população adira em grande número", começa por dizer Sara Silva, do

Foto DR

O Grupo de Teatro da Associação "Vai Avante" vai realizar a 7ª edição do Encontro de
Teatro Amador "Arte e Ato" a
partir do dia 20 de janeiro.
Os espetáculos terão lugar no
Auditório Municipal de Gondomar.

Programa 7.º Encontro
de Teatro Amador
20 janeiro 2018
"Flor Alma Espanca" - Texto: coautoria Leandro Vale e Grupo Teatro Renascer com encenação de Vera Gomes
do Grupo Teatro Renascer - M/12

Grupo de Teatro "Vai Avante".
O evento ficará também marcado pela estreia da nova comédia musical do Grupo
"Vai Avante", que será também a estreia de
Mário Sá, novo encenador. O espetáculo
será responsável pelo encerramento do 7.º
Encontro de Teatro Amador.
Há, contudo, uma surpresa para os aficionados do teatro. O cartaz original vai incluir
uma peça extra, no dia 27 de março, Dia
Mundial do Teatro, que ficará a cargo do

grupo Flor de Infesta. "Este espetáculo não
estava previsto inicialmente, mas foi integrado no nosso programa com toda a justiça",
refere Sara Silva.
Todos os espetáculos terão início às 21h30,
com entrada livre.
O "Arte e Ato" conta com o apoio da Câmara de Gondomar, Instituto Português
do Desporto e Juventude, Inatel e União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova. ■

17 fevereiro 2018
"O Mais Longo Verão" - de Rafael Leite
com encenação de Orlando Alves do
Grupo Vitrine grupo Nun'Alvares M/12
17 março 2018
"Escuta Aqui Seu Ladrão" - de Paulo
Sacaldassy com encenação de Eugénia
Viana do Grupo Incrível Almadense
14 abril 2018
"Do Céu Caiu Um Anjinho" - de
Fernando Gomes com encenação de
Mário Sá do Grupo Teatro Vai Avante

Museu Mineiro de São Pedro
da Cova terá nova mostra

Multiusos recebeu 5.º Festival
de Bandas de Música

"A Floresta Tropical do Pejão
de há 300 milhões de anos" é
o título da próxima exposição do Museu Mineiro de São
Pedro da Cova. A mostra tem
início a 20 de janeiro.

O Pavilhão Multiusos de Gondomar foi palco do 5.º Festival
de Bandas de Música, nos dias
2 e 3 de dezembro.

Foto DR

No início deste mês, o Multiusos de Gondomar transformou-se para receber oito bandas
musicais no 5.º Festival de Bandas de Música.

O evento organizado pela Câmara Municipal
de Gondomar e Banda Sinfónica Portuguesa juntou a Banda Musical de Paço de Sousa,
Banda de Música de Pinheiro de Bemposta,
Banda Musical de Souto, Banda de Música de
Ponte de Lima, Banda Musical de Avintes, Orquestra Filarmonia de Vermoim, Banda Unión
Musical de Meaño e a Banda da Armada.
Os espetáculos contaram com uma boa adesão
do público que teve entrada livre no evento. ■
Foto DR

"Uma exposição temporária que dará a conhecer as maiores florestas da história da
Terra". É assim que a União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da Cova caracteriza
a próxima exposição do Museu Mineiro de
São Pedro da Cova.
Intitulada "A Floresta Tropical do Pejão de
há 300 milhões de anos", a mostra ficará
patente naquele espaço museológico entre
o dia 20 de janeiro e 30 de março de 2018.
A exposição será composta por rochas coletadas por António Patrão, sobre as densas
florestas e pântanos formados nas regiões
equatoriais, onde nos encontrávamos durante a Pangeia.
"Foi nesse ambiente que se formaram as rochas
que preservaram a informação sob a composição das florestas e restante biodiversidade
desse tempo e que hoje é possível encontrar,

estudar e admirar nos fósseis, tais como os que
compõem esta exposição", dá nota o site da
União das Freguesias, responsável pela gestão
do Museu Mineiro de São Pedro da Cova.
À semelhança de outras exposições, a entrada será livre. ■
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Festival de Música Clássica tem início
a 22 de dezembro
A 3ª edição do Festival de Música Clássica, iniciativa da
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
está prestes a arrancar. O primeiro concerto terá lugar a 22
de dezembro, na Igreja de São
Pedro da Cova.
A música clássica está de regresso a Fânzeres e São Pedro da Cova. Pela terceira vez
consecutiva, a União das Freguesias deste
território vai organizar o Festival de Música
Clássica e convidar nove grupos [ver caixa]
para atuar em vários locais.
A iniciativa assume "grande importância
cultural" para a autarquia, quer pelo programa que apresenta, quer pelas expressões e
sonoridades dos grupos convidados.
"Tivemos novamente a preocupação de fazer vários espetáculos espalhados pelos diversos espaços deste território. Procuramos

diversificar os concertos, tentando também
trazer grupos de fora e inserindo os grupos
locais na programação", afirma Maria José
Cardoso, do executivo da União das Freguesias.
Desde jazz, a concertos corais, instrumentais ou música de plectro, o evento promete
juntar vários estilos e vai estrear-se na Igreja
de Nossa Senhora de Fátima, na Estrada D.
Miguel.
"Consideramos que a música é alegria. É
uma expressão artística de grande importância nas nossas vidas e olhando a esta época do ano, consideramos que esta é a altura
ideal para um Festival de Música Clássica.
É uma iniciativa que já entrou na agenda
cultural das pessoas deste território. Além
disso, chamamos pessoas de fora para assistir aos espetáculos", garante Pedro Miguel
Vieira, presidente da União das Freguesias.
O Festival de Música Clássica conta com
as colaborações da Câmara Municipal de
Gondomar, Paróquia de Fânzeres e São Pedro da Cova e com o Centro Republicano e
Democrático de Fânzeres. ■

Cultura

Programa do 3ª Festival de Música Clássica
Orquestra Portuguesa de Guitarras
e Bandolins
22 dezembro - Igreja de São Pedro da
Cova - 21h30
Banda Musical São Pedro da Cova
1 janeiro - Auditório Junta Freguesia
em São Pedro da Cova - 16h00
Trio Lacos
6 janeiro - Igreja de Fânzeres - 21h30
ArquiCoro – Coro da Faculdade
de Arquitetura da Universidade do
Porto
13 janeiro - Seminário Padre Dehon
- 21h30
Banda de Música da Associação de
Cultura Musical de Lousada

14 janeiro - Capela Nª Senhora das
Mercês -17h00
Orquestra de Sopros da ESMAE
19 janeiro - Salão Paroquial de Fânzeres - 21h30
Orquestra de JAZZ ESMAE
20 janeiro - Cripta Igreja São Pedro
da Cova - 21h30
Orfeão S. Pedro da Cova, Orfeão
Clave de Sol & Fá de Fânzeres, Grupo Coral Seminário Padre Dehon
21 janeiro - Capela Nª Senhora de
Fátima - 17h00
Coral Mysterium
28 janeiro - Capela Senhora da Saúde
- 17h00

PUB
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Ricardinho:
"Gondomar [está] nas bocas do mundo p
só temos de estar orgulhosos"

Ricardo da Silva Braga - "Ricardinho" no planeta do futsal - tem 32 anos e não se cansa de levar Gondomar e as cores nacionais pela
Texto : Pedro Santos Ferreira
Tiago Santos Nogueira

Para acabarmos com a polémica, és oriundo
de Fânzeres ou de Valbom?
Nasci em Fânzeres, mas desde muito pequeno
fui viver para Valbom.
O que te levou a optar pela prática do futsal numa altura em que a modalidade não
tinha tanto mediatismo?
Fui forçado a tomar essa decisão. Eu jogava
futebol, chamaram-me a fazer provas no FC
Porto, mas mudaram de treinador e o novo
técnico disse-me que gostava de jogadores altos e fortes e que eu era pequeno. Não poderia
ficar. Então, no ano seguinte, chamaram-me
para jogar futsal no Gramidense. Fui para lá,
gostei e até hoje sigo neste desporto.
Passaste por dois clubes gondomarenses
(Estrelas de Fânzeres e Gramidense) durante a tua formação. Sentes que foi importante?
Todos os clubes foram importantes para mim.
O Estrelas de Fânzeres porque foi o primeiro
e o Gramidense porque foi a minha mudança
radical do futebol para o futsal, um clube ao
qual tenho muito que agradecer.
Qual o grande "clique" que te fez querer ser
jogador profissional de futsal?
Na altura estava a jogar no Miramar e treina-

va por três escalões: juvenis juniores e equipa
principal. Um dia a equipa principal teve três
jogadores expulsos, chamaram-me para ir jogar e eu fiquei louco, entusiasmado. Queria
ficar sempre ali, era um tratamento diferente,
as pessoas olhavam para o futsal de maneira
diferente da formação. Correu bem, marquei
três golos na estreia, e nunca mais voltei a treinar com os escalões mais jovens. Aí deu-se o
clique. Percebi que podia fazer a minha vida
através desta modalidade.
Quando surgiu o interesse do SL Benfica na
tua contratação?
O Miramar estava a passar dificuldades financeiras e deixou sair todos os jogadores
importantes da equipa principal para as
equipas de topo em Portugal: SL Benfica,
Freixieiro e Fundação Jorge Antunes. Só
ficaram dois e foi então construída uma
equipa totalmente nova. Felizmente estava a
fazer uma temporada muito boa e terminei
com 27 golos. Em dezembro, o Benfica ligou-me a perguntar se queria ir jogar para lá. Neguei porque tinha prometido que ficaria até ao
fim da temporada naquele clube, acontecesse
o que acontecesse, e assim foi.
O SL Benfica tornou-se o teu clube do coração?
Até hoje, um amor sem igual!
A rivalidade desses tempos com o Sporting ainda se mantém viva através da UEFA Futsal Cup?

> A última UEFA Futsal Cup foi conquistada pelo Inter Movistar, que derrotou o Sporting na fin

Não sou contra o Sporting ou outro clube. Represento uma equipa chamada Inter
Movistar, que é somente o melhor clube do
mundo. E, naturamente, quero sempre ganhar frente a quem se cruzar no meu caminho.

Foto DR

Chegaste a sugerir a criação de futsal no FC
Porto. Sentes que é uma falha?
Eu não sugeri. Perguntaram-me o que poderia ajudar a Liga Portuguesa a subir mais
um patamar e então falei nessa possibilidade,
como falei da profissionalização e da aposta
mais forte na formação. Julgo que vende mais
para a TV e comunicação social equipas de
nome como FC Porto, SL Benfica, Sporting,
Braga, Boavista, do que outros nomes não tão
sonantes.
A tua experiência no futebol de 11 teve apenas pontos negativos?
Não. Bem pelo contrário. Fui muito feliz a
jogar futebol, fui campeão, aprendi a amar a
bola, aprendi que não ia ser um mar de rosas
para chegar ao topo. Mas fui muito feliz, passei momentos maravilhosos e brilhantes.

> Ricardinho e a sua atual companheira na Gala das Quinas de Ouro

O que esteve na origem da tua ida para o Japão? Já conhecias o Campeonato ou foi uma
realidade totalmente nova? A vertente económica teve peso nessa decisão?
Fui porque o treinador Adil Amarante me falou dessa possibilidade. Era, de facto, bastante
dinheiro e iria ajudar aquela liga a crescer. Ia

levar o meu nome a outros mundos e seguiria a
colecionar títulos.
Que balanço fazes dessa experiência fora da
Península Ibérica?
Foi, inquestionavelmente, uma das melhores
experiências que tive até hoje. Amei jogar no
Japão: a cultura, a civilização e o respeito. Cresci muito como homem.
Segue-se o Inter Movistar e a Liga Espanhola.
Sempre ambicionaste jogar num grande clube espanhol?
Sim, era o clube de sonho de qualquer jogador.
Vencia quase sempre os títulos mais importantes, os melhores jogadores do mundo jogavam
aqui, então todos queríamos chegar ao Inter.
Felizmente consegui e estou a deixar a minha
marca, vencendo títulos coletivos, individuais e
a conquistar o povo espanhol.
É possível comparar os jogos frente ao Barcelona com aqueles derbys contra o Sporting?
SL Benfica contra Sporting não tem comparação de intensidade, rivalidade e fervor tendo
como comparação os jogos frente a Barcelona
ou El Pozo. Aqui, não existem as claques loucas
e apaixonadas como em Portugal.
Atualmente, sentes-te como o grande impulsionador da modalidade?
Sinto que ainda tenho muito por fazer nesta
modalidade, mas estou muito feliz pelo que já
fiz e continuo a fazer.
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pelas melhores razões,

as bocas do mundo. O atleta destaca, entre outras coisas, que o orgulho dos gondomarenses o enche de satisfação.
Foto Inter Movistar

Já recebeste vários prémios individuais ao
longo da tua carreira. Trocarias todos por
um título pela nossa seleção?
Todos não. Existem prémios que custaram
muito a vencer, uns mais do que outros.
Mas se pudesse trocar só por metade era
já na hora [risos]. Agora por todos não,
porque exigiram muita dedicação e há que
valorizar.
Temos o melhor futebolista, o melhor futsalista e o melhor jogador de futebol de praia.
É um atestado de competência aos atletas
portugueses?
É a prova de que não importa de onde vens,
que língua falas, se és grande ou pequeno. O
que importa na verdade é a dedicação, o profissionalismo, o carácter e o teu talento. E nós
temos isso.

nal

Tens uma tatuagem a homenagear Falcao,
futsalista brasileiro. É a tua maior referência
no futsal?
É e vai continuar a ser. Não é por eu ter sido
o melhor do mundo quatro vezes que perdi
a minha referência na modalidade. É o meu
ídolo, só que eu agora também estou num
patamar em que luto por ser o melhor a cada
ano que passa. Estarei sempre grato pelos seus
conselhos e palavras, embora tenha também a
minha história para escrever.

O que representou para ti seres campeão europeu de clubes? Foi o troféu mais saboroso?
Foi maravilhoso, mas nada comparado ao
troféu conquistado em 2010, pelo SL Benfica.
Sem palavras. Foi o título mais bonito da minha carreira.
Sempre lutaste muito para que o fosso financeiro existente entre o futebol e o futsal
fosse reduzido. É uma luta que tem dado
frutos?
As coisas felizmente vão melhorando, pelo
menos aqui em Espanha. Em Portugal, continuo a achar que ainda mudou pouco, mas vejo

«Foi maravilhoso
[título europeu pelo
Inter Movistar], mas
nada comparado ao
troféu conquistado
em 2010, pelo
SL Benfica.
Sem palavras. Foi o
título mais bonito da
minha carreira»
algumas equipas com melhores condições.
Obviamente que nunca vamos conseguir isso,
porque o futsal é amor e paixão. O futebol é
paixão e negócio.
Tens jogado várias vezes no Pavilhão Multiusos de Gondomar. É sempre especial voltar a casa?
É como quando vives no estrangeiro e voltas a
casa de férias, à tua terra, para estares junto dos
teus familiares e amigos. A tua cama, o teu lar.
É isso que eu sinto quando volto ao Multiusos
de Gondomar.
O nosso Multiusos é o espaço ideal para jogar futsal em Portugal?

É um dos melhores pavilhões que há em Portugal, tem todas as condições para a melhor
prática do futsal.
Estás também ligado ao Pinheirense e à formação do clube. Sentes que este teu contributo é importante para os mais jovens?
Não estou ligado ao Pinheirense, já estive. Mas,
infelizmente, ao final de um ano, percebi que
a política do clube não se identificava com a
minha e seguimos caminhos diferentes. Cada
um com as suas ideias e ambições, mas o mais
importante é que Valbom e Gondomar sejam
sempre bem representados.
À data da publicação desta entrevista, a CED
já terminou. Como gondomarense e embaixador, que balanço fazes?
Penso que estamos todos de parabéns. Nós,
os gondomarenses, a organização que está no
topo, um staff fantástico a trabalhar por trás,
eventos maravilhosos e Gondomar nas bocas
do mundo pelas melhores razões, só temos de
estar orgulhosos.
Foste considerado "Atleta de Excelência" na
última Gala do Desporto de Gondomar. Os
gondomarenses demonstram sempre um
enorme orgulho em ti. É mútuo?
Sem dúvida! Tenho um orgulho enorme de
ser gondomarense e de ver Gondomar com
atletas de excelência. Estou igualmente muito agradecido pelo carinho que recebi de
todos. ■
Foto DR

Foto Inter Movistar

> O futsalista gondomarense tem colecionado títulos individuais e coletivos

> Ricardo Braga foi eleito "Jogador do ano", batendo Bebé e Cardinal
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Orçamento municipal
para 2018 aprovado pelo PS

O Orçamento e Grandes Opções do Plano
foram aprovados, no dia 20 de dezembro,
em reunião de Câmara Municipal, com os
votos contra dos vereadores da CDU e do
PSD e a abstenção dos vereadores do Movimento "Valentim Loureiro Coração de
Ouro".
O documento ultrapassa os 129 milhões
de euros e prevê uma aposta reforçada
no Ambiente e na Educação. "A situação
financeira do Município continua a exigir forte determinação na consolidação
orçamental, sobretudo na redução do endividamento", pode ler-se no documento,
que segue agora para votação na Assembleia Municipal que terá lugar no dia 28
de dezembro, na Biblioteca Municipal de
Gondomar.
As maiores intervenções plasmadas no
Orçamento dizem respeito à conclusão do
projeto do intercetor do rio Tinto, à construção de novos parques urbanos e à conclusão das redes de saneamento.
Para a Educação estão reservados 15,6 milhões de euros que englobam a reformulação de quatro EB 2,3, seis EB 1 e cinco
jardins-de-infância. Às obras municipais
correspondem 18,9 milhões de euros que

> Marco Martins (PS)

Foto Arquivo Vivacidade

Os vereadores do Partido Socialista com representação no
executivo municipal garantiram a aprovação do Orçamento municipal para 2018.
O documento ultrapassa os
129 milhões de euros.

respeitam, na sua maioria à execução no
âmbito do Portugal 2020.
Ao Vivacidade, Marco Martins, presidente
da Câmara de Gondomar, ressalva o "empolamento de 28 milhões de euros relacionados com a entrada e saída do empréstimo bancário relativo à dívida à EDP".
Contudo, continua, "se tudo correr bem,
chegaremos ao final de 2018 com uma dívida de 84 milhões de euros. É bom recordar que há quatro anos a dívida estava nos
140 milhões de euros".
O edil gondomarense faz notar ainda o aumento dos apoios financeiros às Juntas de
Freguesia (aumento de 10%) e às corporações de bombeiros (aumento de 15%). "Este
será o primeiro Orçamento em que começa
a existir margem de manobra para o Município. No entanto, isto só é possível à custa

> Daniel Vieira (CDU)

de um grande esforço negocial, nomeadamente com outras entidades", afirma.
Por sua vez, Daniel Vieira, vereador da
CDU, considera o Orçamento "muito frágil e pouco aprofundado". "Este documento tem pouca perspetiva de futuro e não
assume prioridades para o concelho. Por
exemplo, o aumento do IMI, que tem um
impacto de 2,6 milhões de euros, corresponde a um contributo direto dos gondomarenses em detrimento de uma gestão
mais eficaz. No entanto, vemos a publicidade a receber uma verba de meio milhão
de euros", diz o autarca, que lamentou
também a ausência de propostas apresentadas pela CDU ao executivo socialista.
Já Rafael Amorim, vereador da coligação
PSD/CDS-PP, defende que o Orçamento
para 2018 é "uma oportunidade perdida,

sem visão estratégica para o próximo ano".
"Há uma ideia de redução da dívida que
não está assente num plano de redução da
mesma. A redução será feita à custa dos
gondomarenses, o que nos levou, entre
outros pontos, a votar contra este Orçamento", refere. "O pacote financeiro para
as Juntas de Freguesia também aumentará, o problema é que aumentou também
o trabalho dessas autarquias. O pacote
financeiro não acompanha a dimensão
de trabalho. Além disso, creio que seria
necessário um bom reforço financeiro
acompanhado de uma boa fiscalização",
concluiu Rafael Amorim.
O nosso jornal tentou ainda ouvir o Movimento Independente Valentim Loureiro,
contudo o vereador que dá nome a esta
força política não estava contactável. ■

> Rafael Amorim (PSD/CDS-PP)
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José Paiva:
"Para nós, a conclusão
do Centro de Dia é prioritária"
Aos 57 anos, José Paiva é o
novo presidente da União das
Freguesias de Melres e Medas.
O socialista nem contava candidatar-se ao cargo mas mostrou-se imediatamente disponível para aceitar o desafio.
Ao Vivacidade, fala em continuidade, prioridades para o
território que gere e promete
uma gestão de proximidade.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Quando é que lhe foi colocado o desafio de
presidir à União das Freguesias de Melres e
Medas?
O desafio surgiu numa fase bastante adiantada
do processo eleitoral. O meu antecessor [José
Andrade] não quis continuar e o Partido Socialista estava com dificuldade em arranjar um
candidato. Falaram comigo e eu mostrei a minha disponibilidade.
Sempre estive ligado à vida pública. Em 1984,
com 24 anos, fui presidente da Assembleia de Freguesia de Medas e tenho
desenvolvido uma vida associativa
muito dinâmica.
Obviamente, a minha candidatura
não estava nos meus planos, mas fiquei disponível e cá estou para dar o
meu contributo a este território.
Como começou o seu percurso político?
Começou quando era muito jovem.
O primeiro cargo foi na Assembleia de
Freguesia de Medas, como já referi. Também fui membro da primeira Comissão
Política Concelhia do PS, em Gondomar.
Desde essa altura que estou ligado ao PS.
Além disso, desde os 18 anos que sou dirigente associativo, sempre com cargos na direção da SC Dez de Junho. Neste momento,
ainda faço parte da direção, mas no final do
mandato, que termina este ano, vou deixar
essas funções.
Tendo sido a última candidatura do PS a
ser anunciada, como foi vivido o período
de pré-campanha e campanha eleitoral?
Sentiram que estavam em contrarreló-

gio?
Sem dúvida. Foi vivido de uma forma muito
intensa, com lutas diárias e muitos contactos.
Agradeço a toda a equipa que esteve comigo,
à secção de Medas, que foi incansável, e à confiança e que depositaram em mim.
Arrancamos numa fase muito adiantada e isso
obrigou-nos a correr muito mais.
Acabaram por atingir o objetivo e manter o
PS na presidência desta União das Freguesias. Como viveu essa vitória?
Com muita tranquilidade. Chegaram a dizer-me que parecia que nem estava contente [risos]. Não sou pessoa de extravasar as minhas
emoções, mas quando estamos conscientes do

trabalho que fazemos é mais fácil.
A candidatura da CDU foi muito forte e tornou mais saborosa a nossa vitória.
Há, no entanto, um cenário pós-eleitoral
sem maioria absoluta para o Partido Socialista. Conversaram com as outras forças
políticas?
Houve um acordo e foi fácil chegar a esse
acordo. Fizemos um acordo com a CDU e
saliento a forma cordial como foi celebrado.
Vamos continuar a contactar com todas as
forças políticas. A CDU não quis lugar nenhum no executivo nem na Assembleia de
Freguesia.
Já fizemos uma visita ao território com todas
as forças da Assembleia de Freguesia e queremos ouvir todas as propostas.
Neste primeiro ano, queremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido por José Andrade.
Entrando nesse campo... quais são os objetivos do PS para Melres e Medas?
Para nós, a conclusão do Centro de Dia é prioritária. Queremos concluir essa obra até meio
deste mandato. Será um espaço com capacidade para 10 utentes fixos, mas esse não é o
principal objetivo. Queremos que as pessoas
passem lá o dia e depois fiquem nas suas casas.
Além disso, a ETAR de Melres está praticamente concluída e deverá começar a funcionar no início de 2018. A ETAR das
Medas está mais atrasada por problemas do terreno, mas são obras
emblemáticas que vão valorizar o Alto Concelho.
O saneamento é uma
mais-valia muito importante para nós.
No que diz respeito
às acessibilidades,
temos problemas de
acessos a algumas habitações.
Tem-se falado muito da
possibilidade de criar um
parque industrial neste
território. Acredita que a
medida seria positiva?
Essa questão tem sido
abordada, mas julgo
que é preciso avaliar
se teríamos empresas
dispostas a vir para
aqui. Em Gondomar,

Política

existem parques industriais que estão por lotar.
Julgo que poderíamos criar aqui um pequeno
parque industrial, mais orientado para empresas familiares e com melhores condições para
os que habitam aqui.
O fim das portagens seria um apoio importante para quem visita Melres e Medas?
Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Há
coisas que não se compreendem. Não faz sentido pagar 1,05€ de Medas a Gens, quando de
Medas a Canede pagamos 0,75 cêntimos e é
quase o dobro da distância.
Tenho a certeza que a concessionária também
está a perder, apesar de ganhar dinheiro com
outras parcerias, mas não faz qualquer sentido.
Na Cultura, traz novas ideias para Melres e
Medas?
Temos, efetivamente, algumas ideias. Nos
últimos quatro anos, assistimos a um desenvolvimento muito grande nesse sentido. Por
exemplo, o auditório da Banda de Música de
Melres foi utilizado de forma muito assídua e
deve continuar a ser.
Fizemos um protocolo com a Banda e as associações que precisem do auditório terão um
apoio da Junta nesse sentido. É importante que
aquele espaço sirva todos: coletividades e público. Queremos que seja um espaço de referência cultural do Alto Concelho.
Em que fase se encontra o posto de comando
territorial da GNR, nas Medas?
O que não nasce direito dificilmente se endireita. O posto vai ficar na Lixa, em Covelo, mas
ficará na fronteira com Medas. No local onde
se encontra consegue servir o território com
alguma facilidade.
O facto da gestão da Câmara Municipal de
Gondomar ter permanecido sob a batuta do
PS, é benéfico para a União das Freguesias?
É muito favorável esse bom relacionamento
e enquadramento político. Não duvido que a
autarquia trata todas as Juntas por igual, mas
com consonância de projetos políticos o trabalho é facilitado.
O que espera dizer no final deste mandato?
Espero ficar de consciência tranquila com a noção de que fiz tudo o que estava ao meu alcance
para melhorar a vida das pessoas que aqui habitam. Esse é o nosso desígnio. O problema do
meu vizinho é o meu problema, se o conseguimos minorar ficarei de consciência tranquila. ■
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Município avança
com demolição do último
bairro abarracado

OPINIÃO

Trocas e compras
de Natal

Foto DR

Para mais informações ou pedidos de apoio agende
uma consulta com um técnico da DECO no Gabinete
de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de
Gondomar. A autarquia e a DECO têm um protocolo
de colaboração e prestam apoio aos cidadãos gratuitamente.

É o fim do último bairro abarracado de Gondomar.
A operação do Município de Gondomar teve lugar
em Tardariz, São Pedro da Cova, e afetou 21 famílias, nove das quais vão já passar o Natal nas suas
novas casas, outras cinco serão transferidas até ao
final do ano e as restantes sete serão realojadas até
ao final de janeiro.
Segundo a autarquia, "após a demolição do bairro ilegal e o realojamento dos moradores, a zona
de Lameirões vai receber uma área empresarial
com 46 pavilhões, numa intervenção candidata a
fundos europeus estimada em cerca de 900 mil
euros".
A obra deverá arrancar em 2019, numa área de implantação de 11 mil metros quadrados.
Recorde-se que naquele local existia há mais de 20
anos um bairro ilegal onde viviam, de acordo com o

presidente da Câmara de Gondomar, 21 famílias.
Em declarações à imprensa, Marco Martins avançou ainda a intenção de intervir na rua da Portada
que é envolvente ao local. A intervenção irá custar
350 mil euros e termina em março do próximo
ano. ■

Foto DR

Os problemas mais comuns neste tipo de compra relacionam-se com as trocas de bens e, sobretudo, tratando-se
de presentes, o consumidor deve saber que o comerciante
não é obrigado a trocar os artigos vendidos. A maioria
faz a troca por cortesia. Nada como conversar com o comerciante e informar-se sobre a sua política de trocas ou
devoluções.
Mas se o bem tiver defeito? A troca é obrigatória. O consumidor dispõe de um prazo de dois meses para denunciar os defeitos em bens móveis. Não se esqueça de guardar o recibo com o preço e a discriminação dos artigos
comprados para exigir o cumprimento deste direito.
E a loja pode recusar o pagamento com cartão? Os estabelecimentos não são obrigados a aceitar cheques ou
cartões de crédito ou débito, por isso, tanto numa época
regular como na época de saldos, estes meios de pagamento podem ser recusados. Todavia, tal informação
deve estar afixada de forma visível para o consumidor.
Se estas formas de pagamento foram usadas em épocas
normais, os comerciantes são obrigados a aceitá-las em
época de saldos.
Quando os seus direitos forem atropelados, reclame usando o livro de reclamações da loja.

A Câmara de Gondomar iniciou, no
dia 18 de dezembro, a demolição do
último bairro abarracado do concelho. Operação afeta 21 famílias.

CDU pede concurso célere
para retirada de resíduos
perigosos
Jorge Machado, deputado da CDU
na Assembleia da República, visitou, no dia 18 de dezembro, o local
onde se encontram os resíduos perigosos de São Pedro da Cova. Após a
visita, a CDU exigiu celeridade no
processo de remoção.
A CDU vai pedir ao Governo que acelere o concurso para a retirada da totalidade dos resíduos
industriais perigosos de São Pedro da Cova. A
garantia foi deixada pelo deputado comunista
Jorge Machado.
"É preciso acelerar o concurso para a total remoção dos resíduos. Vamos questionar o Governo nesse sentido e exigir a garantia de que são
todos retirados. Também há uma necessidade
imperiosa de monitorização da água. Têm sido
feitas análises, mas a população não tem tido
conhecimento dos resultados", disse Jorge Machado.
Recorde-se que em março foi anunciado pelo
ministro do Ambiente que o concurso público
com vista à remoção das 125 mil toneladas res-

tantes seria lançado em julho e a empreitada
levada a cabo em 2018.
Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o concurso
público internacional para a segunda fase de
remoção dos resíduos acolheu sete propostas.
Contudo, a CDU não está satisfeita com o ritmo do processo e vai questionar o Governo
sobre o tema.
"Depois de remover os resíduos, é preciso
compensar a população com a requalificação
total do espaço. E prometemos insistência no
apuramento de responsabilidades políticas.
Está em curso um processo para apuramento
de responsabilidades judiciais, mas na Assembleia da República vamos dar gás às reuniões
que estão pedidas no âmbito da comissão do
Ambiente para que sejam todos ouvidos rapidamente. Estamos perante um enorme crime
ambiental", reforçou Jorge Machado.
Além de exigir a requalificação ambiental da
zona, a CDU promete "insistir" para que sejam
apuradas responsabilidades políticas, pedindo
a audição de várias pessoas, nomeadamente do
ex-presidente da Câmara de Gondomar e agora vereador independente, Valentim Loureiro,
bem como de José Sócrates, que à época da deposição era ministro do Ambiente. ■
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Intercetor do rio Tinto ficará
concluído em maio de 2019

O caudal de água do rio Tinto "deverá atingir
o bom estado ecológico" até ao final de 2021,
disseram os responsáveis pelos Municípios de
Gondomar e Porto, autarquias envolvidas na
operação conjunta do intercetor deste recurso
hidrográfico.
A apresentação pública do projeto decorreu na
ETAR do Freixo e contou com as presenças de
José Fernando Moreira, vereador do Ambiente
da Câmara de Gondomar, e Luís Araújo, vice-

-presidente da Câmara do Porto. Juntos avançaram que o intercetor estará a funcionar em
pleno em maio de 2019.
"Sabíamos que tínhamos que aproveitar o momento para pensar numa possibilidade de resolver o problema do rio Tinto, que não tem
uma massa caudal capaz de aguentar tantas
descargas de efluentes da ETAR do Meiral. A
possibilidade de dialogar com a Câmara do
Porto veio permitir esta solução", recordou José
Fernando Moreira, que terminou com a expectativa que o projeto "possa ir ao encontro das
expectativas de todos".
Já Luís Araújo fez notar que o projeto irá permitir "resolver o maior problema da região hidrográfica do Norte". "Este sonho já tem longos
anos e a possibilidade de caminhar no sentido
dele só acontece por esta junção de vontades.
Há um empenho real e absoluto, que passou
por várias reuniões para chegarmos até aqui",
lembrou o autarca.
Por sua vez, na brochura distribuída pelas autarquias é também destacado que a obra culminará numa nova área verde e na interligação ao
percurso do Polis de Gondomar até à marginal
do Porto, na zona da Ribeira.

Foto DR

As Câmaras Municipais de
Gondomar e Porto uniram-se para "prestar contas" sobre o intercetor do rio Tinto,
obra partilhada entre as autarquias. Durante a sessão,
foi apontada a conclusão da
empreitada em 2019 e o bom
estado do caudal do rio em
2021.
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Em causa, recorde-se, está a colocação de um
equipamento entre as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) do Meiral, em
Gondomar, e do Freixo, no Porto, projeto cuja
candidatura ao Programa Operacional de
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Re-

cursos (POSEUR) foi aprovada em dezembro de 2015.
O investimento ronda os nove milhões de
euros com apoio comunitário. De acordo
com os Municípios, está concluído 27% da
intervenção. ■
PUB
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Cidade Europeia do Desporto:
Gondomar despediu-se da CED com

À semelhança do que tinha acontecido em janeiro, o Pavilhão Multiusos de Gondomar voltou a ser o palco eleito para a despedida à
Foto PSF

O concelho de Gondomar realizou 391
eventos desportivos - 25 internacionais,
64 nacionais e 302 regionais e locais - durante este ano, ano de CED, título que foi
atribuído a Gondomar pela ACES Europe, em 2015.
A festa de encerramento teve lugar no
Multiusos de Gondomar e contou novamente com a apresentação de Jorge Gabriel. Durante o evento foram homenageados todos os que contribuíram para
tornar 2017 num ano marcante para a
história do concelho a nível desportivo e
não só.

As primeiras palavras da noite ficaram a
cargo de Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, que assinalou o sucesso da iniciativa e agradeceu
o "precioso contributo" dos voluntários,
atletas e dirigentes associativos. "Todos
nós vestimos a camisola para sermos o
orgulho do país. Tivemos muitas horas de
desporto porque, em 2015, acreditamos
que tudo seria possível. Agora provamos
que somos melhores e demos ao país o
grande exemplo que somos, com o melhor resultado de sempre [Gondomar foi
bandeira de prata]", disse o edil gondoma-

> Jorge Gabriel e Sandra Almeida no centro da equipa de desporto

rense ao público.
Antes de passar o testemunho à cidade
de Braga, que será CED no próximo ano,
Marco Martins deixou ainda um último
repto aos gondomarenses: "continuem a
praticar desporto".
O encerramento contou também com a
presença de João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que fez notar "o orgulho do Governo
de Portugal em Gondomar". "Faço uma
vénia ao Município, que foi um orgulho
para o nosso país. Gondomar contribuiu
e muito para a vitória alcançada por Lisboa, que em 2021 será Capital Europeia
do Desporto", disse o representante do
Estado português.
"Os gondomarenses deixam-nos, assim,
um legado de bons hábitos e práticas saudáveis. Não descuraram os mais novos
nem os mais velhos. Fizeram desporto
com todos e para todos. Este é um feito
que perdurará para as próximas décadas",
salientou o secretário de Estado.
Pelo meio, houve direito a um desfile das
coletividades gondomarenses envolvidas
na CED e várias homenagens aos embaixadores, equipa do desporto e voluntários.
No palco, Sandra Almeida, vereadora
do Desporto da Câmara de Gondomar,
emocionou-se com o contributo de todos
e demonstrou "um orgulho muito grande

na CED". Rosa Mota, ex-campeã olímpica,
ficou surpreendida com as "expectativas
superadas por Gondomar" e Ricardinho
confessou-se "muito orgulhoso como gondomarense".
Refira-se que a festa de encerramento da
CED 2017 contou com produção de Paulo
Magalhães, vários momentos de dança e
música.
Sandra Almeida: "Aumentamos a atividade física em Gondomar"
Qual o balanço final da CED 2017?
Missão cumprida! Aumentamos a atividade física em Gondomar.
A CED permitiu proporcionar e estimular a prática desportiva junto de toda a
população dos vários estratos sociais e
faixas etárias, como forma de combate ao
sedentarismo e promoção de uma vida
saudável. Também foram dinamizados
vários projetos com vista à prática desportiva junto dos cidadãos com mobilidade reduzida.
Gondomar abraçou este projeto de alma
e coração. Podemos afirmar que a nossa
missão e todos os objetivos foram amplamente alcançados, o desafio foi superado e
a nossa missão foi cumprida.
Temos hoje os gondomarenses orgulhosos e com a perfeita consciência de
que a atividade física é fundamental na
vida da nossa cidade, assim, continuaremos a canalizar todas as nossas siner-
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cerca de 400 eventos realizados

à Cidade Europeia do Desporto (CED). Os gondomarenses disseram adeus ao ano desportivo com cerca de 400 eventos concretizados.
jetivo passa por manter este rumo?
No âmbito deste projeto, o desafio e o nosso
compromisso era um evento por dia, conseguimos realizar quase 400 eventos, a nossa responsabilidade para 2018 é a sustentabilidade de alguns projetos e continuar a
aumentar a atividade física em Gondomar
e promover estilos de vida saudáveis.

gias para demonstrar que “Gondomar
é Desporto”.
Gondomar acabou por ser distinguido
com a bandeira de prata. Este prémio dá
ainda mais força ao trabalho desenvolvido ao longo deste ano?
A bandeira de prata foi efetivamente o reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido ao longo de 2017. É um prémio
justo e merecido.
Foi também um ano atípico no número
de eventos desportivos. Para 2018, o ob-

No encerramento da CED, vimos também uma homenagem às associações,
voluntários e equipa do desporto. Sem
eles nada disto teria sido possível?
A vontade e o empenho que, desde a primeira hora colocámos nesta candidatura
espelham a forma dinâmica como encaramos os desafios que nos colocam, honrando a cada dia que passa o nosso lema:
"Gondomar é D’Ouro".
No entanto, o sucesso deste projeto só foi
possível, graças a um trabalho em rede,
em parceria e colaboração estreita com as
associações locais, os voluntários e as comissões que nos apoiaram na logística e
operacionalidades do projeto, tendo sempre como base o trabalho diário da equipa
do Desporto.
Esta história de sucesso só foi possível
com a dedicação e entrega de todos,
uma constante ao longo do ano que se
fez sentir mais uma vez na cerimónia de
encerramento pela forma empenhada e
calorosa com que participaram. ■
> Ricardinho foi uma das estrelas da noite

> Gondomar passou o testemunho a Braga que será CED em 2018
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Sousense volta a atrasar-se
na luta pela manutenção

> Paulo Menezes, treinador do Sousense

Foto Manuel Gabriel

Domingo é sinónimo de futebol. Muitas famílias unem-se pelas suas equipas
de coração e abandonam o conforto dos
seus lares com a ilusão de se abraçarem
ao som de um golo. Na Foz do Sousa
não foi diferente. Os minutos iniciais
do encontro não foram propriamente
um hino ao bom futebol, com a ansiedade a fazer-se sentir e a não deixar que
o jogo fluísse com a qualidade pretendida. Ambas as equipas atuaram num
1x4x3x3 - com o triângulo invertido - e
o encaixe era notório. Os verdadeiros
desequilíbrios não aconteciam em ataque posicional e nota para Patrick Andrade, trinco cabo-verdiano de 24 anos,
que deu muita consistência à formação
salgueirista. À passagem do minuto 10,
surgiu o primeiro canto da partida. Para
o Salgueiros. Depois de uma infantilidade do setor defensivo do Sousense,
José Postiga, irmão do internacional
português Hélder Postiga, ficou isolado,
mas não foi lesto o suficiente para abrir o marcador, conquistando
nada mais do que
um canto.
O jogo estava de
parada e resposta e, por isso,
pouco
depois,
uma bola colocada nas costas
da defensiva dos
visitantes
deixou
Francisco
Santos,
mais
conhecido
por Chico e

adaptado à posição de ponta-de-lança,
em excelente posição para marcar, que
não fez melhor do que acertar em cheio
na trave da baliza de Wellington Luís. Os
adeptos da casa gritaram cedo demais.
Ainda assim, o golo acabaria por chegar
com naturalidade. Mas para a equipa
contrária. À boleia de uma bicicleta que
se deslocou desde Salgueiros. Quando o
relógio marcava um quarto de hora de
jogo, um belo cruzamento da direita encontrou o pontapé acrobático de Tiago
Alves, que abriu o “placard” na Foz do
Sousa. Mas que grande momento de futebol.
A principal fonte de desequilíbrio do
Sousense no jogo do último domingo foi
o aproveitamento da profundidade, quase sempre ancorados na velocidade dos
seus homens da frente. Criaram três situações de golo no primeiro tempo com
esse paradigma. E destaque para Rogério
Silva, extremo direito do Sousense, que
fez o quarto jogo pela sua equipa, assumindo-se como o elemento mais agitador da formação local. Um esquerdino
a jogar pelo flanco direito, potenciando
os movimentos interiores e procurando
combinações com o ponta ou mesmo a
finalização. Um bom jogo do atleta de
20 anos.
Pouco depois do apito de Renato Gonçalves para o início do segundo tempo,
belíssima jogada individual de José Domingos, recém-entrado, de novo a criar
desequilíbrios pela direita, com Vieirinha
a não perdoar perante o guarda-redes Ivo.
Estava feito o 2-0, na melhor altura possível para marcar e na pior para sofrer.
Paulinho, o capitão da equipa local, saiu
aos 50 minutos devido a lesão, entrando
para o seu lugar Rui Carvalho. O avançado de 23 anos vindo do Bragança é
evoluído tecnicamente e inteligente a
jogar, estamos perante um pé direito
que, seguramente, merecia pisar o tapete verde durante mais tempo.
Durante a segunda parte, o Salgueiros foi estando sempre mais perto do
terceiro golo do que o Sousense do
primeiro. E isso demonstra a exibição
menos conseguida da turma gondomarense, que conseguia chegar perto
da baliza adversária
sobretudo
através dos lances
de bola parada.
Ironia do destino, à passagem do
minuto 70, um livre fantástico do
argentino Daniel
Denot
esbarrou
no travessão da

Foto Manuel Gabriel

O Estádio 1.º de Dezembro recebeu a décima quarta jornada da Série B do Campeonato
de Portugal, que colocou frente a frente duas equipas em
lugares de descida: Sousense
e Salgueiros. A vitória acabou
por sorrir ao conjunto forasteiro.

baliza de Ivo mas Danielson acreditou
mais do que todos e na recarga fez o

À Conversa com
Paulo Menezes
Paulo Menezes, treinador do Sousense
há cerca de um mês e meio, revelou-nos
que a sua equipa “precisa claramente de
se reforçar com qualidade numa série
altamente competitiva”. “Quando assumi este compromisso, em 24 pontos
possíveis o Sousense tinha apenas três
conquistados e desde que aqui chegamos temos duas vitórias, duas derrotas
e um empate”, destacou o técnico de 47
anos.

terceiro para a formação do Salgueiros, estabelecendo o resultado final.
Filipe Vieirinha, o homem do jogo,
saiu já perto do minuto 90 para dar o
seu lugar a João Morgado. ■

Danielson, jogador
de 1ª Liga no CNS
O defesa-central Danielson, que já
passou por emblemas como Rio Ave,
Paços de Ferreira, Moreirense, entre
outros, tem, de facto, muita experiência e categoria. É ele o organizador da
linha defensiva salgueirista e assumese como a principal voz de comando
da sua equipa.

Jornal Vivacidade 21/12/2017
Cartório Notarial de Beatriz Campos Cantante
Concelho de Valongo
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Extracto para publicação
Natália Abelha Figueiredo por delegação expressa da Notária Maria Beatriz Vieira Campos Cantante, com Cartório Notarial, sito na Rotunda 1º de Maio, n.º 160, 1º
sala 28, em Valongo: Certifica narrativamente, para efeito de publicação, que neste Cartório Notarial, no Livro de Notas para Escrituras Diversas nº212, as folhas 88, se encontra
exarada uma Escritura Pública de Justificação Notarial, outorgada hoje, na qual TITO FERNANDO TEIXEIRA PINTO, NIF 163024073, portador do Cartão de Cidadão,
emitido pela República Portuguesa com o número de identificação civil 06177641, válido até 20/03/2021e cônjuge, MARIA EUGÉNIA MOREIRA BARBOSA TEIXEIRA
PINTO, NIF 163024103, portadora do Cartão de Cidadão, emitido pela República Portuguesa com o número de identificação civil 07584218, válido até 06/11/2018, casados sob o regime da comunhão geral, ambos naturais da freguesia e concelho de Cinfães, residentes na Rua do Seixidro, nº 86, Foz do Sousa, Gondomar, declararam
que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do Prédio Urbano, sito na Rua de Seixidro, nº 86, Foz do Sousa, composto por casa de rés-do-chão e
andar, com a área coberta de cento e setenta e oito metros quadrados e logradouro com área descoberta de duzentos e noventa e dois metros quadrados, não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Gondomar e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 5620 da União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo,
que corresponde ao anterior artigo 1533 da extinta freguesia de Foz do Sousa.
Que, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e oito os adquiriram o prédio rústico onde o supra identificado imóvel se encontra implantado, então composto de terreno a mato com quatrocentos e setenta metros quadrados, por compra meramente verbal a Deolinda dos Santos Rocha e marido Manuel Rodrigues,
casados que foram sob o regime da comunhão geral e residentes no Lugar de Gens, Foz do Sousa, Gondomar.
Que, desde esse ano entraram na posse e fruição do indicado imóvel, desbastando o mato, procedendo ao abate de árvores e limpeza, apanhando e vendendo
lenha, posteriormente procedendo à construção da referida casa de habitação, habitando-a e procedendo às obras de conservação e melhoramento necessárias, e
sempre pagando os respetivos impostos.
Que, esta posse tem sido exercida em nome próprio, desde então e há mais de vinte anos, sem oposição de quem quer que seja, sem interrupção e ostensivamente à vista de todos, de forma correspondente ao exercício do direito da propriedade.
Que, assim, a posse pacífica, pública, contínua, e em nome próprio do citado imóvel, desde pelo menos o referido ano de mil novecentos e oitenta e oito,
conduziu à aquisição do mencionado prédio por usucapião, que invocam para justificar o direito de propriedade para fins de registo.
Está conforme o original.
Valongo, 11 de dezembro de 2017.
A Colaboradora autorizada,
Natália Abelha Figueiredo
No uso das competências que lhe foram atribuídas pela Dra. Beatriz Campos Cantante, notária, conforme autorização publicada em www.notarios.pt

(Natália Abelha Figueiredo – 151/7, publicitada na ON em 07-10-2016)

Feliz
Natal!
O Executivo e a Assembleia de Freguesia de Melres e
Medas deseja a todos os Melrenses e Medenses votos
de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Melres:
Medas:
Rua Padre Jerónimo, 100 Rua Luís de Camões, 36
4515-552 Melres
4515-403 Medas
Email: ufmelresmedas@gmail.com 224 760 275 / 224 760 676
Fax: 224 760 334 [Melres] / 224 761 814 [Medas]
918 368 169 [Presidente]
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São Silvestre
de Gondomar contou com
mais de 1000 inscritos

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Futebol sério e especial
Foto DR

tativas. "Fechamos a CED com chave de
ouro, sobretudo quando tivemos a garantia que este evento iria repetir-se nos
próximos anos. É uma boa notícia para o
Município que passa a ter mais uma prova residente", afirma.
A corrida e caminhada de quatro quiló-

Após um ano de interregno, a São Silvestre
de Gondomar voltou a realizar-se. A prova
marcou o encerramento da prática desportiva integrada na Cidade Europeia do Desporto (CED).

metros teve início e fim junto ao edifício
da Câmara de Gondomar.
Recorde-se que a 2ª São Silvestre de Gondomar contou também com a colaboração da Município de Gondomar. ■

Foto DR

No dia 15 de dezembro, Gondomar
voltou a receber a corrida São Silvestre. A prova contou com mais de
1000 inscritos e promete regressar
no próximo ano.

A liberdade permite (e ainda bem) que cada um de nós tenha preferência pela ideia deste ou daquele treinador. Agora uma coisa é certa: Pep
Guardiola arriscou levar para o Manchester City uma ideia de jogo fascinante, que encanta e que tem dado frutos, algo não muito comum no
Campeonato Inglês. Aliás, tem já a maior sequência de vitórias consecutivas de sempre na Premier League. São 16 e ainda a contar. Assim como
na Liga Alemã, pelo Bayern de Munique, com 19 conquistas seguidas, e
na Liga Espanhola, ao comando do Barcelona, com 16 triunfos em tantos outros jogos. E o que dizer do médio Kevin De Bruyne? O belga está
numa forma assombrosa. Johan Cruyff afirmava que o jogador tecnicamente evoluído era aquele que conseguisse passar a bola ao primeiro
toque ou o mais rapidamente possível, à velocidade certa, para o pé correto do colega de equipa. Sábias palavras. De quem entendia realmente
o jogo. De Bruyne decide (quase) sempre bem. Conduz a bola com uma
velocidade impressionante. Defende bem, pauta o jogo da sua equipa,
assiste com classe, executa as bolas paradas de forma ímpar, marca golos. Faz tudo. Tudo mesmo. É o jogador mais completo do futebol atual.
E o que cresceu Kevin com Pep Guardiola. Honra lhe seja feita. Porque
isto de andar a correr num tapete verde é para muitos. Agora para jogar
o verdadeiro futebol é para poucos. Muito poucos.

Foto PSF

Tudo no treino é, agora, estudado até ao mais ínfimo pormenor. A distância que cada um percorre, em que zonas do campo estão a intervir
mais, quem está a treinar de “cadeirinha”... Os técnicos chegam ao campo com auriculares e artimanhas suficientes para analisar o rendimento
individual e coletivo ao detalhe. Só falta uma coisa: a “humanização” do
treino. Todos os jogadores são, primeiro do que tudo, pessoas. E, por
isso, requerem um tratamento especial e singular. Uma atitude serena
em determinados casos, muito dura noutros. Porém, um grande líder
tem a sensibilidade necessária para discernir entre qual o estilo mais
eficaz para cada situação específica. José Mourinho foi o treinador mais
influente do futebol mundial no que toca à vertente emocional do treino
e do jogo, impulsionando os fatores motivacionais. Transformou por
completo jogadores como Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Maniche,
Deco, Joe Cole, Damien Duff, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Diego
Milito, entre tantos outros. Marco Materazzi - que jogava poucos (!)
minutos com o técnico lusitano - chegou mesmo a dizer que depois de
Mourinho passar por um balneário de uma equipa de futebol, aquele
devia ser totalmente remodelado, tal é a herança que José deixa na cabeça e, principalmente, nos corações dos seus jogadores. À parte isso,
mora a ideia de jogo do treinador. Um conjunto complexo de princípios,
sub-princípios e sub-sub-princípios, em que a tarefa principal (e hercúlea) da equipa técnica passa por operacionalizar com qualidade, tornando-os, assim, simples aos olhos dos jogadores. E aqui reside o grande
segredo. Faltam-me, evidentemente, caracteres para expor tudo aquilo
que isto exigia. Ainda assim, existem algumas coisas no futebol atual
que saltam à vista: cada vez mais vemos saídas de bola a três desde trás,
com o trinco a baixar para a linha dos centrais; os extremos a jogarem
do lado contrário do seu pé predileto, viajando até zonas mais interiores
para depois se acelerar por fora com os laterais; o ponta-de-lança a recuar para criar superioridade no meio-campo, algo que depois também
se reflete na falta de presença em zonas de finalização. Guedes, no Rio
Ave, e Jonas, no SL Benfica, são dois exemplos claros.

O gondomarense Pedro Ferreira, atleta
do SL Benfica, foi o vencedor da 2ª edição do evento organizado pela EventSport. Pedro Ferreira completou os 10
quilómetros da prova em menos de meia
hora. No escalão feminino, Inês Sapage,
da equipa CMG Desporto, foi a vencedora.
Para Carlos Ferreira, responsável pela
organização, o evento cumpriu as expec-

Provas Event Sport
regressam em 2018
Ao Vivacidade, Carlos Ferreira garantiu a
continuidade das provas Event Sport em
2018. A empresa é responsável pela promoção da Meia Maratona D'Ouro Run,
Corrida da República e São Silvestre de
Gondomar.
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Gala do Desporto premiou
gondomarenses de mérito desportivo

No dia 25 de novembro, o Multiusos de Gondomar vestiu-se
de gala para receber a 3ª Gala
do Desporto da Câmara Municipal de Gondomar. O evento premiou 203 atletas, técnicos e dirigentes desportivos.
"O novo desafio para os gondomarenses é que a partir do dia 1 de janeiro de
2018 façam de conta que estão em 2017
[ano de Cidade Europeia do Desporto] e
continuem a praticar desporto. Só assim
seremos um concelho de futuro", começou por dizer Marco Martins, presidente
da Câmara Municipal de Gondomar, no
arranque da 3ª Gala do Desporto.
O evento distinguiu [ver caixa] um total de 203 atletas, técnicos e dirigentes
desportivos. A cerimónia contou com a
apresentação de Ricardo Couto e com
as participações da OLVS Big Band, um
jazz ensemble da Associação Cultural e
Musical de Paredes, com direção musical de Manuel Vieira e interpretações de
Fernando Jorge e Daniela Costa, além
dos momentos de dança proporcionados
por Victor Novokshanov/Kariana Pedoryaka e Diogo Ferreira/Raquel Vasconcelos, pares da Escola de Dança Gémeos
Moreira, e ainda Sofia Batina e Sara Batina. ■

Vencedores da 3ª Gala do Desporto

Associação/Clube Desportivo do Ano
Club 5Basket

Atleta Feminino do Ano
Filipa Peres

Desporto Escolar
João Oliveira

Equipa do Ano
Equipa Sub18 Feminina do Gondomar
Cultural de pólo-aquático

Treinador do Ano
Pedro Vigário

Dedicação
Emílio Ferreira

Atleta Revelação do Ano
Gonçalo Sousa

Homenagem Carreira/Figura
Desportiva
Tó Neves (recebido pelas filhas)

Desporto Adaptado
José Augusto Ribeiro

Atleta de Excelência
Ricardo Braga “Ricardinho” (recebido
pelo amigo Manuel Sousa)

Dirigente do Ano
Mário Pedro Couto

Atleta Masculino do Ano
Paulo Santos
> Sandra Almeida, vereadora da CMG
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Mais de 1200 pedalaram 24h pelo IPO Porto
Foto PSF

Milhares de pessoas uniram-se por uma causa solidária
em torno do Instituto Português de Oncologia (IPO) do
Porto. Objetivo? Pedalar 24h
num evento realizado no Multiusos de Gondomar.
A Sala D'Ouro do Pavilhão Multiusos de Gondomar transformou-se num verdadeiro ginásio para receber a 3ª edição do Spinning 24
IPO, uma verdadeira corrida contra o cancro,

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

S
AULA
OS 7
A
5
DOS
!
ANOS

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

Foto DR

Foto PSF
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tal como indica o lema do evento.
Foram mais de 1200 participantes a pedalar
por uma boa causa com contributos coletivos
(equipas) e individuais, distribuídos por 100
bicicletas e com a ajuda de 24 instrutores.
"Tivemos professores da Bélgica, Itália, Brasil,
Espanha e vários de Portugal. Além disso, contamos com participantes estrangeiros", acrescenta João Valente, organizador do evento.
Para o mentor da iniciativa - que opta por não
revelar o valor angariado - o objetivo foi novamente alcançado. "Superamos largamente a
expectativa inicial e batemos o recorde do va-

lor angariado que irá contribuir para o Joãozinho - Hospital Pediátrico do São João", garante ao nosso jornal.
Assim, o único evento de spinning registado em Portugal promete regressar ao Multiusos de Gondomar em 2018, desta vez
para "ocupar a nave central, caso haja um
número de participantes que justifique", faz
notar João Valente.
Refira-se que no somatório das duas primeiras edições a organização do evento
entregou cerca de 14200 euros a esta instituição hospitalar.
O Spinning 24h IPO esteve inserido na programação da Cidade Europeia do Desporto
2017. ■
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Trail da Filigrana quer atingir
os 1500 participantes

O Centro Ciclista de Gondomar e o Gondomar
Futsal Clube voltam a unir esforços para organizar o 3.º Trail da Filigrana, prova que marca o
início do ano desportivo no concelho.
De acordo com a organização, são esperados
cerca de 1500 atletas que irão dividir-se entre as
três categorias do Trail da Filigrana (Trail Longo
- 25km; Trail Curto - 15km; Caminhada - 10km).
"A nossa prova está consolidada nesta região e,
por isso, vamos tentar crescer um bocadinho,
mantendo a nossa qualidade", começa por dizer
Filipe Leitão, porta-voz do evento, que brinca com as condições meteorológicas das duas
edições anteriores. "Na 1.ª edição tivemos um
dilúvio, na 2ª tivemos um dia de sol e há quem

Foto Arquivo Vivacidade

Está definido o objetivo para
a 3ª edição do Trail da Filigrana: atingir os 1500 participantes. É com esta ambição
que a organização do evento
promete inaugurar 2018, no
dia 14 de janeiro, a correr.

espere neve para esta 3ª edição", afirma.
O Trail da Filigrana vai percorrer trilhos e caminhos em locais rurais e florestais no concelho de
Gondomar. O evento tem como objetivo promover e financiar a prática desportiva do atletismo
das duas coletividades organizadoras.
"Esta é uma prova bem localizada e somos privilegiados por essa centralidade. Temos a serra de
Pias e a passagem pelo Parque das Serras do Porto. Além disso, queremos voltar a receber bem
e vamos procurar garantir melhores condições
PUB

para os atletas", refere Filipe Leitão.
O Trail da Filigrana conta com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Gondomar, da
União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, da União das Freguesias
de Foz do Sousa e Covelo e da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova.
A prova está marcada para o dia 14 de janeiro
e terá partida e chegada na Praça da República,
conhecida como Largo do Souto. A iniciativa volta a ser apadrinhada por Lucinda Sousa

(Gondomar Futsal Clube) e David Tavares
(Centro Ciclista de Gondomar).
Recorde-se ainda que estão reservados prémios monetários aos vencedores.
Centro Ciclista de Gondomar e Gondomar
Futsal Clube na organização
Ao Vivacidade, Jorge Silva, presidente do Centro Ciclista de Gondomar, mostra-se satisfeito
com as anteriores edições do Trail da Filigrana.
O dirigente assinala a tentativa de "dar seguimento a um projeto existente há dois anos" e
espera "que a prova tenha futuro". ■

Período de inscrição
em vigor
Está em vigor a 2ª fase do período
de inscrição no Trail da Filigrana.
As inscrições variam entre os 15
euros (Trail Longo), 13 euros (Trail
Curto) e oito euros (Caminhada).
A entrega dos dorsais será efetuada
no dia 13 de janeiro e na manhã de
domingo, antes da prova.
PUB
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Agostinho Lemos:
"Uma escola, uma família.
É este o nosso slogan"
Agostinho Lemos, diretor da
Escola Profissional de Gondomar (EPG), revelou-nos, entre
outras coisas, a proximidade e
solidariedade que existem no
ensino profissional, bem como
a possibilidade do alargamento para outras zonas do nosso
distrito.
Como surgiu a EPG?
Nascemos da necessidade que havia de ter
ensino profissional em Gondomar. Fruto de
uma parceria com a Câmara de Gondomar,
constituímos uma empresa. A Câmara cedeunos parte destas instalações e começamos com
duas turmas de ensino profissional. Rapidamente as instalações começaram a ser pequenas para nós e a Câmara alugou-nos a totalidade deste espaço.
E porquê São Pedro da Cova?
Estarmos em São Pedro da Cova está relacionado com a disponibilidade destas instalações. Na
altura, éramos a única escola do concelho com
esta oferta e chegamos a ter alunos de vários
pontos do país. Hoje, a realidade é completamente diferente, porque as escolas públicas também passaram a ter esta oferta formativa. Por
isso, estamos cingidos ao público que nos rodeia
e essa tem sido a nossa maior dificuldade.

dades de integração no sistema. São cursos
com grande procura.
A missão da Escola é muito mais do que
profissional?
Sim. Nós procuramos estar envolvidos na
sociedade civil de Gondomar. Sempre que
podemos damos o nosso contributo. Temos
também atividades próprias e damos grande apoio a todos os nossos alunos, sobretudo os mais carenciados. Todos os alunos
têm pequeno-almoço diariamente e uma
cesta de fruta acessível a todos. Já fomos
considerados “Escola Solidária” duas vezes,
distinção atribuída pela EDP. Procuramos
incutir este espírito nos nossos alunos.

Sente que existiu uma evolução assinalável na
Escola?
Estou na direção da Escola desde 2001. Foi criada em 2000 e, em 2001, teve os primeiros cursos
profissionais. Temos vindo a evoluir, nomeadamente nos cursos de formação e qualificação de
jovens e os cursos de formação e qualificação de
adultos. Hoje fazemos parte dos centros “Qualifica”.
Entretanto surge a figura do diretor...
É verdade, a figura do diretor existe há já cinco
anos. Sendo que há um conselho diretivo, uma
entidade privada, “Gondhumanis”, que é proprietária da escola. Somos um estabelecimento
de ensino autorizado pelo Ministério de Educação.
> O dia do diploma é um dos pontos altos do ano lectivo

Sente uma diminuição no que toca às inscrições na EPG?
Sim, sentimos uma diminuição no número de
alunos e estamos a considerar criar um polo na
zona da Areosa. Existiu uma primeira abordagem para nos instalarmos no edifício do Mercado, mas ainda nada está definido. Queremos
servir Gondomar, Maia e Porto. Somos mais
de 30 formadores e 14 técnicos e administrativos. Temos cerca de 180 alunos jovens, tendo
também 30 alunos adultos.

> Os alunos mostram-se comprometidos com a EPG

A vossa oferta é rica em que áreas?
Começamos com o design, inicialmente mais
vocacionados para a ourivesaria, e com a
animação sociocultural. Muita gente ficou a
trabalhar após concluir aqui a sua formação.
Entretanto fomos diversificando a oferta. Recentemente, estamos a apostar na área do Turismo, Energias Renováveis e Técnico de Eletrónica e Automação. Iniciamos apenas com
cursos profissionais, entretanto temos quatro
turmas de 9.º ano, para alunos com dificul-

E isso acaba por resultar numa aproximação...
Sem dúvida, há uma relação muito próxima entre alunos e professores. Os docentes
acabam por viver os problemas dos alunos e
tentam sempre ajudá-los da melhor forma
possível. "Uma escola, uma família", é este o
nosso slogan. Até porque somos uma escola
diferente e encaramos o ensino como uma família. Tentamos sempre fazer o nosso melhor.
Qual a principal mais-valia da EPG?
Tentamos não ser uma escola igual às outras.
Sobretudo para os que não se adaptaram ao ensino regular. Procuramos passar o “saber fazer”
de uma forma ligeiramente diferente das aulas
convencionais. Aqui, procuramos aprofundar
a prática para que sejam cidadãos mais plenos.
Todos os cursos têm um período de estágio durante o secundário. Os alunos vão para hotéis,
agências de viagens, entre outras coisas. E temos
verificado um comportamento exemplar dos
nossos alunos nesse contexto de estágio. ■
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Divino Gosto:
conhecido pelos croissants mas não só
Abriu portas em 2000 e, desde
então, não para de crescer. A
confeitaria Divino Gosto, situada na Rua Padre Joaquim
das Neves, em Baguim do
Monte, é uma croissanteria de
referência, mas não se fica por
esse doce.
A confeitaria Divino Gosto é um espaço acolhedor, que dispõe de fabrico próprio e jogos
da sorte, além de refeições rápidas de snack.
O espaço está sediado em Baguim do Monte
e a nova gerência comemora, este mês, o 3.º
aniversário desde que assumiu o gestão do
destino da casa.
"No primeiro ano foi muito complicado.
Tivemos um incêndio meio ano depois de
assumir a gestão, contudo, decidimos avançar e contei com um grande apoio da minha esposa, que veio trabalhar comigo. Foi
um risco assumido, mas calculado", conta
Nuno Miranda, sócio-gerente do Divino
Gosto.

Desde essa altura muito mudou. A casa
renovou-se, passou a ter fabrico próprio,
assegurou a continuidade dos croissants de
excelência e passou a produzir também a
restante pastelaria que vemos na apetecível
montra da confeitaria.
"Daí para cá, tem corrido tudo muito bem. A
casa ficou totalmente destruída, mas conseguimos recuperar e até alargar o nosso espaço. Fizemos obras no interior e isso tem-se

refletido na qualidade do serviço prestado e
na satisfação dos clientes", refere o proprietário.
A necessidade de ter uma nova casa, em
frente ao espaço original, foi motivada "pela
grande procura da casa-sede". Quanto à possibilidade de inaugurar um terceiro Divino
Gosto, Nuno Miranda é peremptório: "esse é
um dos objetivos, mas queremos avançar de
uma forma sustentada".

Importante é, de acordo com o responsável,
"concentrar esforços na época natalícia que
se avizinha". A ajudá-lo tem uma equipa de
11 colaboradores que irão dar resposta aos
clientes e respetivas encomendas de bolo-rei, pão-de-ló, entre outros bolos que não
podem faltar na ceia de Natal.
Em perspetiva está também a renovação da
esplanada, espaço que é um chamariz para
os clientes, sobretudo os fumadores. "Temos
um projeto de renovação para a esplanada e
estamos a aguardar resposta da Câmara Municipal de Gondomar, porque queremos dar
melhores condições a quem nos visita", diz
Nuno Miranda.
Aos que ainda não conhecem o Divino Gosto, em Baguim do Monte, o proprietário da
confeitaria deixa o repto: "visitem-nos". "Tenho a certeza que irão gostar e ficar muito
satisfeitos. Além disso, neste Natal estamos
a apoiar uma causa solidária a favor da Obra
ABC, instituição de Rio Tinto", afirma.
Atualmente, o Divino Gosto tem dois espaços próximos um do outro, sendo que uma
das casas conta ainda com os tradicionais
jogos da sorte e Jogos Santa Casa. Ambas
os espaços dispõem de SporTV e Benfica
TV. ■

> Os croissants são famosos

> Equipa do espaço original

> Confeitaria Divino Gosto

> O bolo-rei é um dos atrativos

> Equipa do espaço novo

> Novo espaço Divino Gosto

> Os Jogos Santa Casa são uma novidade
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AMUT aposta forte na Saúde
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A AMUT - Associação Mutualista de Gondomar - tem vindo a realizar uma forte aposta
em respostas inovadoras para
melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, sendo
a Clínica AMUT'Saúde, espaço adjacente à sede da associação uma das apostas mais
visíveis.
A Clínica da AMUT tem vindo a ser alvo
de uma grande procura, que complementa
terapias convencionais com terapias integrativas. O espaço, situado na Rua 5 de
Outubro, dispõe de 12 tipologias terapêuticas administradas por 10 terapeutas certificados e experientes.
"Este espaço tem como objetivo a criação
de uma oportunidade de tratar a saúde
de forma integrada, sem ser pela doença.
Aqui realizamos terapias não convencionais que ajudam as pessoas de outra forma", explica Sandra Antunes, terapeuta da
Clínica AMUT'Saúde.
Para a responsável pelas sessões de Medicina Tradicional Chinesa e Reiki, o espaço
"tem vindo a crescer" e desperta cada vez
mais a curiosidade das pessoas, "mesmo da-

formações de Pilates, Técnicas de Relaxamento, Yôga, Feng Shui, Inglês, Informática, Culinária, Lavores e Dança.
A AMUT é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social Mutualista, entidade reconhecida de Utilidade Pública, que
tem por finalidade principal conceder
benefícios sociais e de saúde, bem como
fomentar e apoiar atividades de natureza
social, formação e de solidariedade, visando a melhoria da qualidade de vida
dos seus associados, familiares e da comunidade onde se insere.
Atualmente a AMUT tem cerca de 2.500
associados.
AMUT’Fun dedicada aos mais novos
A pensar nos mais novos, a AMUT dequelas que têm “medo” deste tipo de terapias".
"Tem sido fantástico acompanhar a evolução
dos nossos pacientes a cada sessão. Existe
um trabalho multidisciplinar, porque todos
[terapeutas] trabalhamos em rede e para o
mesmo objetivo. Isso acaba por dar os seus
frutos", acrescenta.
Ao Vivacidade, Ângela Pereira, Presidente do Conselho de Administração, recentemente reeleita, admite que a melhoria
da saúde e o bem-estar dos associados da
AMUT é o principal objetivo desta IPSS.
"Queremos dar continuidade ao que tem
sido feito. A longo prazo queremos desenvolver uma Farmácia Social, uma Estrutu> Sandra Antunes, terapeuta da AMUT Saúde

ra Residencial para Pessoas Idosas e ainda
criar o AMUT’Dream Park, um Centro de
Qualidade de Vida e Bem-estar que possibilite uma resposta integrada ao nível da
saúde e da formação", aponta a presidente
da associação mutualista.
Paralelamente, a AMUT desenvolve também diversas formações, certificadas pela
Direção Geral do Emprego e Relações do
Trabalho (DGERT), acolhendo diariamente diversas turmas de formação profissional do Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), além de promover os
seus Encontros de Sabedoria, que incluem

> AMUT Saúde é cada vez mais procurada

senvolveu pela primeira vez um programa de férias escolares “musical” para os
mais novos, dos 6 aos 14 anos. Desta
forma, os pais têm uma oportunidade
de proporcionar às crianças e jovens
momentos de aprendizagem de forma
animada e informal. Os participantes
no AMUT’Fun terão a oportunidade
de desfrutar de sessões de música, artes
plásticas, manualidades, multimédia e
culinária, entre os dias 18 e 22 de dezembro, criando um espetáculo musical,
que será apresentado no final da semana
de atividades. ■

> O edifício da AMUT recebe formações do IEFP
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FELIZ
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VIVA ESTE NATAL
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R Boavista 600 - Rio Tinto
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251648105

Jornal Vivacidade 21/12/2017
PARUPS

www.euriseguros.pt
geral@euriseguros.pt
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ANÚNCIO
COMUNICAÇÃO PARA PREFERÊNCIA

PARUPS, S.A., pessoa coletiva n.º 509.519.075, com sede na
Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 51, 5 Piso, Fração F, Lisboa, proprietária do prédio rústico, denominado Fonte do Vigário, situado em Lugar de Leverinho, na União de freguesias de
Foz do Sousa e Covelo, concelho de Gondomar, composto de
terreno bravio, confrontando a Norte com António Martins de
Sousa, a Sul com Ana Celestina Sousa e Sá, a Nascente com
António Moreira e a Poente com José Martins de Sousa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar (freguesia
de Covelo) sob o n.º 258 e inscrito na respetiva matriz rústica
da União de Freguesias de Foz do Sousa e Covelo sob o artigo
1252, vem, para efeitos do disposto nos artigos 1380º e 416º do
Código Civil, comunicar que pretende vender o referido prédio a
José Manuel Nunes Carvalho Guedes, pelo preço de € 4.500,00
(quatro mil e quinhentos euros) que será integralmente pago no
ato da escritura a realizar no dia 05/01/2018, às 14h30, na 1ª
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia.
Mais informa que os proprietários dos prédios rústicos confinantes que gozem de preferência legal devem exercer, no prazo
de 8 dias, o direito de preferência na alienação do mencionado
prédio pelo preço indicado.

PUB

DESEJAMOS A TODOS
OS NOSSOS LEITORES
E COLABORADORES
UM FELIZ NATAL E UM
PRÓSPERO ANO NOVO!
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Demolição do último Bairro abarracado de Gondomar
Joana Resende | PS
A semana que se aproxima é em tradição, o fecho
de um ciclo, ao mesmo tempo que renovamos votos
de alegria, de família e de partilha. Será fácil sentir
nas ruas, nos espaços, uma predisposição maior ao
sorriso, à palavra de conforto e à gratidão.
Será porventura coincidência, mas para mim ganha
ainda mais valor o facto de ter sido hoje, dia 18 de
dezembro, o início do fim do último bairro abarracado de Gondomar. Efetivamente, durante a manhã
de hoje, iniciaram-se em Tardariz os trabalhos de
demolição de um bairro ilegal que subsistia há mais
de 20 anos, com condições insalubres e sem qualquer dignidade para as vidas humanas que alojava.
Eram 21 famílias que se encontravam nesta situa-

ção, e é com muito orgulho e enorme satisfação
que sei que nove delas já passam o Natal nas suas
novas casas, outras cinco até ao final de janeiro
estarão também nos seus novos lares, e as restantes sete serão realojadas até ao final de janeiro.
A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à habitação no seu artigo 65.º a todos
os portugueses. É um direito providencial como
qualquer um dos direitos sociais, sejam eles a segurança social, a saúde, a educação e a cultura. Diz
a nossa constituição que “todos têm direito, para si
e para a sua família, a uma habitação de dimensão
adequada, em condições de higiene e conforto e
que preserve a intimidade pessoal e a privacida-

de familiar.” Diz ainda que o Estado tem o dever
de adotar uma política tendente a estabelecer um
“sistema de renda compatível com o rendimento social e de acesso à habitação própria”. E mais
amplo ainda, consagra a Declaração Universal dos
Direitos Humanos das Nações Unidas que “toda
a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o
bem-estar, principalmente quanto à alimentação,
ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica
e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e
tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros
casos de perda de meios de subsistência por cir-

cunstâncias independentes da sua vontade”.
Numa altura em que todos nós vivemos esta
quadra de forma especial, em que nos sentimos
mais introspetivos, mais tolerantes, e mais esperançosos com a vida, é fundamental não esquecer
aquelas que são as necessidades, mas mais ainda,
os direitos fundamentais à condição humana. É
nosso dever, e não apenas do Estado, olhar a nossa comunidade, o olhar à nossa volta, e ver o que
está ao nosso alcance fazer pelos outros.
Parabéns ao executivo por este presente de Boas
Festas, e obrigada também aqueles que anonimamente fazem a diferença na vida das pessoas
todos os dias. Festas Felizes!

Que 2018 seja tudo… menos “cosmética de números”!
David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Começando pelo mais importante, e pela principal
mensagem que nesta altura será adequada, desejo a todos um Bom Natal e um Próspero Ano de
2018.
É um “lugar comum”, por estes dias, desejar-se a quase
todos um Feliz Natal. Faz parte da tradição. A alguns,
de forma sentida e honesta, a outros, admito, talvez por
uma questão de boa educação. Mas o que é certo é que,
enquanto grupo, os eleitos do Movimento Independente Valentim Loureiro Coração de Ouro, desejam a
todos os gondomarenses um Feliz Natal e um excelente ano de 2018. Todos merecemos. Merecemos que os
nossos anseios se concretizem, que os nossos projetos
avancem e, principalmente, que a felicidade e a saúde
façam parte da nossa vida.
É sabido que o líder deste movimento desde sempre
defendeu uma postura social e virada para as pessoas.

Fazer política – ou ser-se político – é precisamente isso.
Intervenção social e cívica, centrada nas pessoas e nos
seus anseios. Anseios esses que, nestes últimos anos,
têm sido cada vez mais notórios (com o desemprego
a aumentar durante muito tempo, com as dificuldades na vida familiar a serem mais notórias e, resultado
disso, com menos alegria e felicidade). Portanto, especialmente neste Natal, que encarem a vida com mais
otimismo. E que não se conformem. O amanhã, acredito, será melhor.
Prosseguindo numa tónica positiva, enquanto gondomarense cabe-me elogiar todo este ano de Cidade
Europeia do Desporto. A candidatura, que se traduziu
na realização de mais de 400 eventos e cerca de meia
centena de modalidades, foi uma conquista positiva e
que devemos destacar. A Câmara Municipal de Gondomar, pela mão da vereadora responsável por este

projeto (Dra. Sandra Almeida) soube dinamizar, valorizar e rentabilizar o muito que se fez.
A Cidade Europeia do Desporto foi um sucesso. Um
sucesso que deverá ser repartido pela Câmara, por
praticamente todo o movimento associativo concelhio
e, claro, pelos atletas (e não só) que fizeram parte desta grande festa. Homenagem, ainda, aos voluntários
– que, no final de tantas atividades, se confirmaram
como peça fundamental para o sucesso alcançado.
Uma observação, crítica… Senti, da parte de algumas
coletividades concelhias, algum desalento – por se terem considerado excluídas da iniciativa e indicarem
que a Câmara poderia ter sido ainda mais abrangente
no “leque” de modalidades oferecidas aos gondomarenses.
Mesmo assim, e regressando aos elogios, considero
que foi uma aposta ganha. Projetou Gondomar. Mos-

trou o que somos.
Gostaria de deixar algumas palavras sobre Plano e
Orçamento que a Câmara vai apresentar para 2018.
Mas não posso… Sei que o documento será primeiro
analisado e votado em reunião de Executivo. Só depois nos [Assembleia Municipal] chegará às mãos.
No entanto, e infelizmente, já terá chegado à mão de
jornalistas (dado que a 15 de dezembro já tive oportunidade de descobrir algumas informações pela Comunicação Social).
Deixo, ainda sem conhecer os documentos, duas
observações. Que não façam “cosmética” com os números – que façam obra, que apoiem, que tenham intervenção. Enquanto empresário, dirigente associativo,
eleito municipal e, claro, gondomarense, que não se
esqueçam de alguns setores da sociedade local. E que
não ostracizem uns quantos…

O desenvolvimento de Gondomar
Maria Olinda | CDU
Gondomar é um dos concelhos menos desenvolvidos da Área Metropolitana do Porto. Continuamos a ter uma alta taxa de desemprego, uma
área considerável do território sem saneamento
básico, uma rede altamente deficitária de transportes públicos e uma grande desigualdade de
oportunidades e de potenciação de recursos entre
o concelho urbano e o alto concelho.
Em contrapartida, Gondomar é dos concelhos
com maiores potencialidades para um desenvolvimento sustentado capaz de responder às
necessidades dos gondomarenses. É caso para
nos questionarmos sobre as razões deste atraso e
sobre as soluções políticas que estão a ser pensadas para transformar Gondomar num concelho
desenvolvido que responda aos anseios e necessidades da sua população.
Na Câmara Municipal, os vereadores da CDU

apresentaram um conjunto de propostas que vão
de encontro a esta necessidade de transformar
Gondomar e de inscrever este concelho num dos
mais promissores da Área Metropolitana do Porto. Resta saber se a maioria PS que gere a Câmara
Municipal estará disponível para este trabalho
estruturante e mobilizador dos recursos de Gondomar.
Uma prioridade reconhecida por todos é a necessidade de promover a criação de emprego e um
dos caminhos apontados pela CDU é o de criar
incentivos fiscais para as PME, nomeadamente
através da diminuição da derrama – proposta
chumbada pelo PS na Assembleia Municipal – e
da criação de projetos de ligação entre a formação
profissional e as indústrias do concelho, assim
como a criação de uma nova zona industrial no
alto concelho, no nó da A43 e A41, e a clarifica-

ção da atual malha industrial.
Para a promoção da indústria marca do concelho, a ourivesaria, que enfrenta constrangimentos
de vária ordem, é urgente a criação do Museu da
Ourivesaria para fixar e solidificar esta indústria,
assim como a instalação de um polo de ensino
superior ligado a este setor em articulação com
escolas de design de produto e de joalharia.
Um concelho sem mobilidade devidamente estruturada e abrangente não se desenvolve. É necessário, por isso, definir urgentemente um plano
de ação com vista à construção da linha do metro
desde o centro de Gondomar até ao Porto, servindo dignamente a Vila de Valbom, assim como
redefinir a rede de transportes coletivos numa
perspetiva de criar ligações entre todas as freguesias do concelho, entre as malhas industriais
existentes e a criar, e entre os principais polos de

comércio, sem esquecer as ligações com o alto
concelho, atualmente bastante deficitárias.
Em pleno século XXI, é inadmissível que um
concelho inserido na segunda maior área metropolitana do país tenha ainda uma grande área do
seu território sem as infraestruturas básicas necessárias à vida da população como é o caso da
falta de saneamento básico. O alargamento da
área coberta pelas redes de saneamento e tratamento de águas residuais criando um plano de
prioridades que comece por abranger as áreas de
maior densidade populacional até à cobertura toral de todo o concelho não pode ser mais adiado.
Estas e muitas outras propostas foram apresentadas pela CDU para dar voz às reivindicações das
populações. Resta saber se a maioria que gere a
Câmara Municipal tem ouvido estas vozes que
reclamam por uma vida melhor.
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IRS, IMI e Derrama

Valentina Sanchez | PSD
Nos últimos anos tem subido, de forma lenta, o
número de autarquias que devolvem parte do IRS
aos seus munícipes sendo que, em 2017, 104 municípios aderiram a este mecanismo não estando
Gondomar entre eles;
Este mecanismo consubstancia uma correta política fiscal, pois ajuda a reequilibrar o sistema e aliviar a carga fiscal, especialmente, para as famílias
da classe média. Relembramos que em 2013 o município de Gondomar devolvia 1% de IRS aos seus
munícipes, percentagem esta que o atual executivo
camarário retirou em 2014, e agora em 2018 apenas quer devolver metade. O Grupo Parlamentar
do PPD/PSD considera que o executivo camarário

poderia ter ido mais longe na devolução a ser efetuada como uma verdadeira medida de fixação da
população em Gondomar.
Em relação ao IMI, o PSD manifestou-se frontalmente contra qualquer agravamento das taxas de
IMI considerando que um proprietário que veja
os seus bens com um novo agravamento fiscal terá
ainda mais dificuldade em conseguir colocar os
mesmos no mercado ou dar-lhe uma finalidade
produtiva, tornando Gondomar menos atrativo.
Existem linhas de financiamento no âmbito do
Portugal 2020, designadamente o Instrumento
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, para imóveis urbanos, ou no âmbito do PDR

2020, para imóveis rústicos, cuja procura deve ser
incentivada pela Câmara Municipal de Gondomar.
A existência de uma visão para promover a fixação
da população e promoção da natalidade em Gondomar passa também pela adesão a taxas de IMI
mais favoráveis para famílias numerosas, a Coligação Gondomar no Coração sempre defendeu esta
política durante a campanha eleitoral.
Ainda referente ao IMI não quero deixar de referir
que não é politicamente sério diminuir o IMI no
ano anterior às eleições, para se proceder ao seu
aumento decorridas as eleições.
Derrama: outra proposta que mais uma vez não

contempla as necessidades das pessoas. É de extrema importância para concelho o aumento do
tecido empresarial, sendo que consideramos que
as micro, pequenas e médias empresas são fundamentais para a criação e manutenção de emprego
em Gondomar, empresas estas, que já têm muitas
dificuldades no atual contexto económico, pelo
que a isenção de derrama seria um bom incentivo,
mas devemos também ter a preocupação de atrair
postos de trabalho, criando uma redução de derrama diretamente proporcional à criação líquida
de postos de trabalho, o que configura igualmente
um incentivo para que as mesmas se instalem no
nosso concelho.

Boas Festas

Pedro Oliveira | CDS-PP
Plasmamos, em geral, nestas crónicas, aquela que é a nossa perspetiva sobre as melhores
soluções de desenvolvimento e modernidade
para Gondomar, por forma a que, sabendo
aproveitar as suas diversificadas apetências,
se possa transformar, não só num concelho
de referência nomeadamente no computo
da Área Metropolitana do Porto como, e por
ventura mais importante, num concelho onde
valha mesmo a pena viver. Urge pois, captar para Gondomar os investimentos certos,
aqueles que possam ter um concreto efeito
multiplicador, seja na instalação de infraestruturas, seja na criação de emprego, seja na

concernente sustentabilidade económica.
Gondomar precisa de se mostrar nas enormes
condições que pode oferecer, designadamente
em projectos da área do lazer e do desporto,
aproveitando o amplo crivo rural que o caracteriza, tanto dele de um viciante ambiente
bucólico, mas também o rio Douro sempre
à espera da sua mais efetiva interação com o
progresso e com a qualidade de vida. Acima
de tudo, influenciar os investidores a fazerem
uso das vastas e particulares valências do concelho, até porque Gondomar tem o Porto sempre aqui tão perto.
E porque este é um tempo de Natal, impor-

ta aqui enfatizar, muito mais do que aquilo
que nos diferencia, a necessidade de todos
em Gondomar trabalharmos em prol deste
objetivo, que deve ser comum. Agora que se
iniciou um novo ciclo político, com a renovação de muitos dos seus protagonistas, a todos
cumpre pugnar, em consonância ou individualmente, por um Gondomar mais presente,
mais interventivo e respeitado, cooperando,
no que se justificar, para o reforço da sua credibilidade e da sua boa imagem.
O desenvolvimento e a modernidade são
sempre resultado do esforço de muitos, fundamentalmente de todos quantos se preocu-

pam em “pensar” o futuro de forma coerente
e consequente. A nós políticos, compete-nos
salvaguardar o equilíbrio dos resultados, distribuindo os seus benefícios por todos, de forma integrada e justa. E porque assim é, porque
o que nos determina são os munícipes e a promoção da melhoria da sua qualidade de vida,
temos a responsabilidade de sabermos ser
dignos desta subida tarefa de os representar.
Incentivando portanto o espírito de concórdia
e a boa sintonia entre representantes e representados, o CDS/PP deseja a todos os gondomarenses um Santo Natal e um ano novo
repleto de realizações pessoais.

Reforçar a autonomia do Poder Local Democrático
colocando-o ao serviço das populações
Bruno Pacheco | BE

Durante o processo de discussão na especialidade do
Orçamento de Estado para 2018, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda introduziu um conjunto de
propostas e de alterações nas diversas áreas, tentando
melhorá-lo numa ótica de recuperação de rendimentos e de melhoria das condições de vida para o povo
português.
No âmbito do poder local este Orçamento de Estado prossegue a mesma trajetória traçada para os dois
últimos Orçamentos, ao contrário dos Orçamentos
do Governo PSD/CDS que tão duramente atacou o
Poder Local Democrático. Recorde-se que das medidas mais gravosas e que ainda hoje se repercutem
de forma negativa, são de destacar a mutilação da Lei
das Finanças Locais em que são subtraídos às autarquias cerca de mil e quinhentos milhões de euros, e a
extinção de mais de um milhar de freguesias a nível
nacional, mediante a imposição da famigerada “lei
Relvas” – a chamada Reorganização Administrativa
Territorial Autárquica.

São de relevar algumas medidas positivas como a
continuação da reposição da autonomia administrativa e financeira, eliminando diversos constrangimentos, a reposição das progressões na carreira dos
trabalhadores da administração pública, incluindo
no setor local, a procura da correção das desigualdades nas remunerações dos seus trabalhadores e
reposição de direitos dos trabalhadores do setor empresarial local. Este Orçamento também aponta para
a regularização dos vínculos precários no poder local,
no âmbito do combate à precariedade (PREVPAP).
Um dos aspetos negativos que constam no Orçamento para 2018 prende-se com o ainda não cumprimento da Lei das Finanças Locais, em que se verifica um ligeiro aumento de 1,5% para as autarquias
(apenas mais 37 milhões de euros para as Câmaras
Municipais e seis milhões para as Freguesias). É incompreensível e lesivo das finanças municipais que o
governo volte a não cumprir a Lei das Fianças Locais.
É certo que não atinge os cortes drásticos praticados

pelo anterior governo, mas tal não devia acontecer.
Se há uma aposta no crescimento do PIB, então é
preciso que haja mais investimento público e não a
subserviência a um défice mínimo como o governo
teima em prosseguir. A redução de 74 milhões de euros para os Municípios levará a menos investimento
municipal, são apoios sociais que continuam a ser retirados às famílias, significa menos qualidade de vida
para as populações.
Entre as várias propostas que o Bloco de Esquerda
apresentou para a melhoria do Orçamento de Estado,
a nível do poder local, esperando que muitos sejam
aprovados, são de relevar:
- as exceções aos limites de endividamento por parte
dos Municípios quando se trate de empréstimos municipais para a realização de operações de reabilitação
urbana.
- o termo imediato da aplicação do plano de saneamento financeiro ou de reequilíbrio financeiro, se
dentro dos limites da dívida, não só para o Plano

de Apoio à Economia Local (PAEL), como propõe
o governo, mas também contemplando o Fundo
de Apoio Municipal (FAM) e não só para o ano de
2018. Trata-se de uma proposta de elementar justiça
e que impede a discriminação dos munícipes, cujas
autarquias tenham recorrido a estes programas (que
implica ter os impostos municipais à taxa máxima).
- o reforço das despesas urgentes e inadiáveis a efetuar
pelos municípios quando resultantes de incêndios ou
catástrofes, alargando o regime de diferenciação por
tamanho do respetivo município e número de habitantes. As tragédias ocorridas recentemente com os
incêndios florestais reforçam a necessidade do reforço das despesas em causa.
- a integração de trabalhadores nos municípios do
setor empresarial local, quer a internalização decorra de imperativo legal, quer decorra da decisão dos
órgãos municipais. Refira-se que a integração dos
trabalhadores do setor empresarial local decorre de
obrigações do Direito da União Europeia.
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Viva Saúde
Telma Sofia Tavares
Médica Interna na USF Renascer - ACES Gondomar

Doutora, ando a perder urina: e agora?
A incontinência urinária feminina, ou
seja, a perda involuntária de urina, é uma
doença comum que afeta uma em cada três
mulheres. É mais frequente em senhoras
com excesso de peso e naquelas que tiveram partos normais, sendo que quanto
mais partos maior a probabilidade de vir a
ter incontinência. O seu risco vai também
aumentando com a idade, sobretudo depois da menopausa. Mas atenção: a incontinência urinária não faz parte do processo

natural de envelhecimento. É uma doença
que causa muito desconforto, que pode trazer complicações para a saúde e que muitas
mulheres escondem por vergonha, ao ponto de evitarem sair de casa ou de fazerem
aquilo que mais gostam.
A perda de urina pode ocorrer quando faz
algum esforço (como quando tosse, espirra,
carrega pesos ou sobe escadas) ou associada a uma sensação de urgência em urinar
com um súbito desejo que não consegue

controlar. Em alguns casos pode estar presente uma mistura dos dois casos.
Perante perda de urina, deve sempre procurar o seu Médico de Família, que o vai
observar e pedir os exames que considerar
adequados ao seu caso.
Se isto lhe aconteceu, não desespere! A
incontinência urinária tem tratamento!
Dependendo dos casos, poderá passar por
medicação, fisioterapia e alguns exercícios
específicos ou cirurgia, mas a perda de peso

é essencial. Deve ainda evitar o café, o chá,
as bebidas alcoólicas, os refrigerantes, o
chocolate e os alimentos picantes, controlar o volume de líquidos que bebe e urinar
a intervalos regulares de três em três horas
mesmo que não tenha vontade de o fazer.
Não aceite a incontinência como algo natural, não tenha vergonha de a ter! O seu problema pode ter uma solução bem mais fácil
do que julga, e irá encontrar no seu Médico
de Família o maior aliado para a ajudar.

tração na escola afetando o seu rendimento escolar. Mas, em muitos casos, nada disso acontece.
O astigmatismo não tem cura. Embora possa sofrer alterações ao longo do tempo, sendo necessário atualizar a graduação, trata-se de um problema
refractivo sem implicações permanentes na visão.
A exceção corresponde a crianças com idade inferior a cinco ou seis anos.
Quando existe um astigmatismo significativo
desde os primeiros anos de vida e que não é devidamente corrigido pode vir a desenvolver-se uma
ambliopia, ou “olho preguiçoso“, interrompendo o
normal desenvolvimento da visão. Essa interrupção, depois desta idade tende a tornar se perma-

nente e irreversível. Por essa razão, é importante
realizar um rastreio visual por volta dos três anos
de idade. Essa consulta irá permitir detetar a presença de astigmatismo, miopia ou hipermetropia
e, se necessário, proceder à sua correção.
O astigmatismo é corrigido com óculos, sensivelmente até aos quinze anos de idade. A partir desta
idade pode também ser corrigido com lentes de
contacto. Quando adulto pode recorrer a cirurgia.
O cuidado da visão é muito importante. A deteção
e tratamento precoce de problemas de visão nas
crianças é fundamental não só para evitar possíveis
ambliopias como também acautelar problemas no
seu desenvolvimento.

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Astigmatismo infantil
O astigmatismo é uma doença ocular que impede
as crianças de verem corretamente. Este resulta de
uma alteração da configuração dos olhos que afeta
a forma como as imagens são formadas e transmitidas ao cérebro. Isto é, a córnea apresenta uma superfície irregular com zonas mais elevadas e outras
mais planas, fazendo com que sejam produzidos
vários pontos de focagem na retina. O astigmata
tem uma visão imperfeita, quer ao perto, quer ao
longe, porque não tem a perceção nítida dos contrastes entre linhas horizontais, verticais e oblíquas.
Não se conhece a causa exata deste problema refrativo. Em grande parte dos casos, está presente
desde o nascimento, podendo estar também asso-

ciado a outros problemas oculares como a miopia
ou a hipermetropia.
Quando não é hereditário, o astigmatismo pode
surgir após uma lesão ocular, como um traumatismo ou cirurgia ocular.
Os sintomas do astigmatismo infantil podem não ser
fáceis de identificar porque a criança não conhece outra forma de ver ou se, por exemplo afeta apenas um
dos olhos. Por isso o paciente não refere sintomas.
Porém, há alguns sinais que os pais devem estar
atentos. As crianças podem queixar-se de dores de
cabeça, cansaço, tendem a aproximar-se muito da
televisão ou dos objetos, semicerram os olhos para
ver melhor ao longe, têm dificuldade de concen-

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

Joanetes: como se podem evitar e como se tratam
Os joanetes, conhecidos cientificamente como
Hallux Valgus, são realmente um apanágio da
civilização moderna, em especial dos ocidentais, muito influenciados pelos costumes e modas, mas não só, pois existe um forte componente genético, sendo como tal, multifactorial
a sua etiologia. Sendo raros nos orientais, em
especial devido ao tipo de calçado, têm tendência a aumentar nas populações ocidentais. A sua
profilaxia, ou seja, a forma de os evitar, pressupõe o cuidado com o uso de sapatos adequados,
não estreitos no ante pé e sem saltos altos. Ora
isto é anti-moda feminina, em especial na Europa e continente americano. No entanto se existir
um forte fator hereditário, ou seja, uma história
familiar com vários casos de joanetes, mesmo
com o uso de sapatos adequados, não se conse-

gue evitar o seu aparecimento, mesmo com uso
de separadores adequados.
Então o que fazer quando aparecem os joanetes? Bem primeiro temos de questionar se provocam dor ou não. Os que não doem, deve-se
interrogar se devem ser tratados, pois esta alteração dos pés pode não influenciar a marcha
normal. No entanto, os pés são o nosso contacto
obrigatório com o mundo e o aparecimento dos
joanetes, vai muitas das vezes provocar dores,
em especial na marcha, ou seja, no caminhar e
outras alterações nos pés, como dedos em garra,
ou mesmo nas outras articulações e até na coluna vertebral.
Se os tratamentos de podologia ou fisioterapia,
não surtirem efeito, pode-se questionar a necessidade de um tratamento cirúrgico. Esses trata-

mentos cirúrgicos dos joanetes tem melhorado
muito na sua técnica, nos últimos anos, sendo
mais eficazes, mais estéticas e menos dolorosas.
Surgiu mesmo uma técnica de cirurgia mini-invasiva que recorre a fresas especiais com correções ósseas feitas por cicatrizes punctiformes, ou
muito pequenas. Podemos afirmar, que existem
essencialmente duas técnicas cirúrgicas, uma
denominada cirurgia aberta, método mais utilizado com pequena incisão na pele, com cerca
de quatro centímetros em média, retirando-se
os pontos aos 15 dias. A outra técnica denominada mini-invasiva ou cirurgia percutânea, pois
faz-se com pequenos furos na pele, sem abrir,
técnica esta mais recente para determinados
joanetes, sem a necessidade de retirar pontos.
Ambas as técnicas necessitam de um sapato de

carga especial, que permite a marcha imediata
do doente e o qual tem de usar em regra durante
30 dias.
Existe uma certa ideia negativa na população
geral, sobre o tratamento cirúrgico dos joanetes,
fama essa vinda do passado, mas hoje em dia,
como antes o referi, as técnicas de correção melhoraram muito, com aplicação de estabilizadores ósseos, que evitam as recidivas e antecipam
as recuperações. O doente pode ser operado, em
muitos casos, por anestesia loco regional e com
alta no mesmo dia. Por tudo isso, procurem uma
clínica ou unidade especializada em cirurgia do
pé e informem-se nas possibilidades de tratamento de uma doença muito comum e muitas
das vezes causa de perda de qualidade de vida...
Até breve, estimados leitores…
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Bolo-rei

Até 30 de dezembro – “Por Ti”,
na Biblioteca Municipal de Gondomar
Até 14 de janeiro – Exposição
Antológica, com curadoria de Armando Alves, no Lugar do Desenho

Foto DR

MÚSICA

EXPOSIÇÕES

21h30, 22 de dezembro
– Concerto de Natal Orfeão
de Gondomar (OG) e Coral Infanto-Juvenil do OG,
no Auditório Municipal de
Gondomar

Até 14 de janeiro – “Floresta
Líquida”, na Casa Branca de Gramido

DANÇA

TEATRO

21h30, 20 de janeiro de 2018 Até 20 de janeiro – “Nadir Afon- "Arte e Ato" - 7.º Encontro de Teaso - A arte e a matemática”, no tro Amador, no Auditório Municipal
Auditório Municipal de Gondomar de Gondomar

Precisando de mais um piloto para a sua frota de aviões,
uma empresa comercial lisboeta pôs um anúncio no jornal
pedindo candidatos. Entre outros, aparece um alentejano.
Eis o conteúdo da sua entrevista:
- Então o senhor tem brevet de pilotagem?
- Tenho o queim?
- O senhor sabe pilotar aviões?
- Nã senhori.
- Percebe alguma coisa de coordenadas de voo?
- Nã senhori. - Sabe, ao menos, falar Inglês?
- Nã senhori.
- Então o que é que veio cá fazer?
- Ê vim cá dzêri, pá nã contarem cá comigo!

21h, 19 e 20 de dezembro Espetáculo de Dança - Academia
Pausa, no Auditório Municipal de
Gondomar

Fim da neutralidade
da Internet?

VIVA TEC | Fábio Silva

Foto DR

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Mês de grande harmonia entre o casal. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer a Deus tudo o que tem!
Saúde: Modere o seu estado de ansiedade.
Dinheiro: Êxitos a nível pessoal e profissional.

INGREDIENTES
750g de farinha
120g de açúcar
120g de manteiga bolo rei amolecida
40g de fermento padeiro
2 dl de agua morna
1 pitada de sal
3 ovos
Raspas de uma laranja
160g de frutas cristalizadas picadas
200g de frutos secos picados (pinhões,
amêndoa palitada, miolo de nozes picadas
e sultanas)
1 Cálice de aguardente
1 cálice de brandy

PREPARAÇÃO
Numa tigela, misture a fruta cristalizada com os frutos secos picados. Junte a
aguardente e o brandy e misture bem.
Deixe repousar. Noutra tigela, misture
o fermento padeiro com a água. Deite a
farinha em cima da mesa (ou bancada) e
abra uma cavidade. Junte o sal, o açúcar,
a manteiga, a raspa da laranja, os ovos e a
mistura do fermento. Misture tudo e trabalhe bem a massa, até se descolar da mesa
e das mãos. Junte os frutos, misture bem
e trabalhe mais um pouco a massa, polvilhando com farinha (para se descolar da
mesa e das mãos). Depois, faça uma bola
com a massa e coloque-a numa tigela polvilhada com farinha. Cubra com um pano
e deixe levedar em local aquecido até triplicar o volume. Em seguida, deite de novo
a massa em cima da mesa polvilhada com
farinha e trabalhe-a mais um pouco. Molde
uma bola e faça-lhe um buraco ao centro.
Depois molde um circulo, coloque-o no tabuleiro do forno, previamente untado com
manteiga, e deixe levedar mais 40 minutos . Ligue o forno a 180º, pincele toda a
massa com ovo batido e decore-as com os
frutos e montinhos de açúcar em pó. Leve
ao forno durante 40 minutos.

DECORAÇÃO
Fatias de frutos cristalizados
Cerejas cristalizadas
Metades de miolo de nozes
Açúcar em pó
Foto DR

HORÓSCOPO

Na passada quinta-feira, 14 de dezembro, os Estados Unidos anunciaram o fim da neutralidade da Internet. No seguimento de uma votação da FCC, autoridade reguladora
para as comunicações estadunidenses, venceu o lado que
favorece a revogação da lei promulgada pela presidência
de Barack Obama, em 2015. Esta aplicava restrições às
operadoras de telecomunicações nos EUA, impedindo-as
de priorizar determinados serviços de dados em detrimento de outros.
O resultado desta votação – 3 votos a favor e 2 contra –,
se não for contestada, abre caminho a que as diferentes
operadoras apliquem restrições no acesso à Internet. A
título de exemplo, podemos imaginar a criação de diferentes pacotes de Internet, onde cada um deles permite o
acesso a um determinado número de sites. Contudo, se
necessitar de aceder a uma página de um outro pacote,
terá de subscrevê-lo, tal como acontece nas ofertas de
televisão paga.
A lei promulgada por Obama também estabelecia um igual
tratamento nas velocidades de acesso a todos os sites.
Com o fim desta norma, também essa igualdade fica em
causa. Já diversos serviços, como a Google, o Facebook
e a Netflix, mostram-se preocupados com os desenvolvimentos dos últimos dias e tornaram pública a sua posição.
Resta saber se o fim da neutralidade da Internet irá para
a frente. O Observador explica que “caso não haja reverso
na decisão, o fim da neutralidade da rede entra em vigor
60 dias após a votação desta quinta-feira. Espera-se também que os congressistas, principalmente os democratas,
apresentem ao congresso norte-americano uma legislação
para contornar esta alteração e salvaguardar a neutralidade da rede. Se isto acontecer, a decisão da FCC pode ser
revertida, tendo em conta o número de republicanos que
apoia a neutralidade da rede desde o anúncio da votação”.
Para Portugal, estando regido pelas normas europeias,
que defendem a neutralidade da Internet, a nova lei norte-americana não deverá ter impacto nos serviços fornecidos.

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest
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CONSTRUÇÃO CIVIL
REVESTIMENTOS DE COBERTURAS E FACHADAS DE EDIFÍCIOS
Empresa em franca expansão sediada no Porto admite para os seus
quadros e para obras em Portugal, preferencialmente na zona do grande Porto:
-IMPERMEABILIZADOR (chefe de equipa) com experiência na aplicação em coberturas de telas betuminosas (asfálticas) e de PVC;
-Chefe de equipa de CAPOTO com experiência e totalmente autónomo;
-SERRALHEIRO civil (chefe de equipa) com experiência na aplicação de
fachadas e coberturas de painel, alumínio compósito (tipo alucobond)
e fenólico (tipo Trespa).
Oferece-se salário acima da média.
Contacto: 916 990 334.
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