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Foto DR
Foto DR

O parque das Serras do Porto é, provavelmente, o investimento mais estratégico que os municípios de Gondomar,
Valongo e Paredes podem realizar de
forma integrada. Se for um projeto bem
pensado, bem gerido e bem coordenado
será um dos maiores potenciadores da
região e pode vir a ter um papel essencial na futura estruturação de serviços
de suporte a elementos essenciais hoje
em dia para Portugal, como o turismo,
a restauração e a hotelaria, entre outros.
É verdade que a publicidade tem sido
muita e as ações concretas com visibilidade tem sido poucas. Acreditamos
que com a apresentação do início de
um plano de gestão será um passo importante para que se venham a realizar
ações e tarefas concretas que produzam
resultados.
Claro que quem faz da gestão a sua
vida fica um pouco surpreendido por
haver uma entidade supramunicipal
constituída e, aparentemente, a funcionar pelo menos já com despesas e com
recursos próprios e não haver primeiro
um plano de gestão nem que seja pre-

liminar.
Mas no mundo dos fundos comunitários acontece muitas vezes os promotores terem que criar as instituições antes
de terem planos concretos e depois os
fazerem.
Por tudo isto, independentemente do
momento em que as coisas aconteceram, é de enaltecer a forma aberta e
transparente como a criação do plano
de gestão está a ser realizada e com
tantos especialistas que por cá temos
de certeza que vamos ter um excelente
plano para os parques.
Este é o editorial do Vivacidade imediatamente a seguir ao congresso do
PPD/PSD. Em meu nome e em nome
de todos os nossos jornalistas que o
vêm como exemplo a seguir, e do jornal
enquanto instituição, queremos dar os
parabéns ao nosso colaborador, desde
o número zero sem nunca ter falhado
um prazo ou uma edição e um gondomarense sempre muito interessado pelo
desenvolvimento do município o nosso
colega e amigo Prof. Dr. Manuel Pinto
Teixeira pela sua eleição como elemento no órgão executivo mais importante
desse partido.

A nova Unidade de Saúde Familiar
(USF) "Despertar" entrou em funcionamento, no dia 19 de fevereiro. O
equipamento, situado na Rua de Chaimite, 344, em Rio Tinto, está preparado para atender cerca de 7200 utentes.

Ao lado do Grupo Desportivo de
Baguim do Monte, situado em Entre Cancelas, existe uma lixeira a céu
aberto conforme fotos enviadas. Em
reunião com o presidente da Junta de
Freguesia, dei a conhecer a situação. E
já lá vai algum tempo.
O leitor,
Feliciano Varela

Rio Tinto: Centro Cívico sobe mais uns degraus
BISTURI
Quem conheceu Rio Tinto na
década de oitenta e acompanhou
a sua transformação nos últimos
25 anos não pode deixar de reconhecer que estamos a falar de
realidades que têm muito pouco
em comum.
Até ao início da última década
do século passado, Rio Tinto era
um verdadeiro e clássico subúrbio da cidade do Porto. Um dormitório urbano, desordenado e
polvilhado de fábricas, sobretudo têxteis, que atraíam sobretudo operariado de mão de obra
barata, e predominantemente
feminina.
A partir da década de noventa,
começou a registar-se uma mudança nunca imaginada. A única
referência da freguesia era a sua
igreja matriz. Não podíamos,
por isso, falar de qualquer centro
cívico.
Para referenciar alguns dos seus
locais mais movimentados, falava-se na zona da Igreja, de S.
Caetano, de Soutelo, da Venda
Nova, ou de Vale Ferreiros. Em
alternativa, designavam-se os

locais pelo nome das fábricas,
como a Ematêxtil, a Mondex, a
Traffic, a Cavadas, a Mariline,
etc.
À medida que a maioria destas
fábricas foi fechando portas, por
paradoxal que pareça, surgiram
novas referências de modernidade, e novas centralidades. Tais
como o Centro de Saúde, o Centro Cultural, o Parque Nascente,
as Piscinas Municipais, o Centro
Social, a Quinta das Freiras, etc,
etc. e novas vias e meios de transporte, tais como a Avenida da
Conduta, Metro Trindade-Fânzeres, comboios interurbanos da
Linha do Douro, a par com uma
fortíssima rede de hipermercados das principais marcas.
Ora, a maioria destas transformações começaram a ter expressão com o reinado, na Câmara de Gondomar, do major
Valentim Loureiro, de 1993 a
2005. Na Junta de Freguesia foi
muito relevante o papel de Marco Martins, atual presidente do
Município de Gondomar, que
soube com particular engenho
aproveitar e potenciar a dispo-

nibilidade de Valentim Loureiro para desenvolver a cidade de
Rio Tinto.
Hoje, Marco Martins continua a
apostar na sua terra natal, e desenhou um novo centro cívico, que
está a converter a zona central de
Rio Tinto num dos melhores e
mais bem equipados locais para
viver nas cidades limítrofes do
Porto. O novo parque da cidade, ligando a Quinta das Freiras
ao Centro de Saúde e ao Parque
Nascente está a virar Rio Tinto
do avesso.
Estes são exemplos que merecem
ser relevados e louvados, porque
são o melhor testemunho da capacidade transformadora que
muitos autarcas demonstram de
norte a sul do país. Sem a dinâmica do poder local continuaríamos hoje a olhar para os subúrbios das grandes cidades como
locais inóspitos, inseguros, e sem
o mínimo de qualidade de vida.
Felizmente que há cada vez mais
exceções, ainda que o caminho
que ainda há para percorrer é
longo, demorado, e difícil de
atingir…
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Breves
800 Gondomar atuam no NOS Alive
Os 800 Gondomar vão atuar no Passeio Marítimo de Algés. Desta forma, no dia 14 de julho, o trio
gondomarense apresenta o seu reportório no Palco Coreto by Arruada.

Congresso Nacional
de Medicina Estética
em Gondomar

Foto DR

O 2.º Congresso Nacional de Medicina Estética
na cidade do Porto vem a Gondomar, entre os
dias 16 e 17 de março. O evento vai realizar-se
no Hospital-Escola da Universidade Fernando
Pessoa.

Concurso de robôs
no Colégio Paulo VI
Carolina Deslandes atua no Auditório Municipal
Foto DR

A cantora Carolina Deslandes vai
atuar no Auditório Municipal de Gondomar, no dia 24 de fevereiro, pelas
21h45.
Os bilhetes têm um custo de 10 euros.

Pinheirense comemorou
60.º aniversário na quadra

Mercedes Martínez no "Encontra-te com..."
Foto DR

A embaixadora da República da Cuba,
Mercedes Martínez, visita o Museu Mineiro de São Pedro da Cova, no dia 24 de
fevereiro, pelas 21h30. O evento marca o
regresso da rubrica "Encontra-te com..."
subordinada ao tema "Cuba no século XX:
exemplo, inspiração, futuro".

No dia 19 de maio, o Colégio Paulo VI irá receber, em parceria com a UTAD e com o apoio da
INESC TEC e Ciência Viva, a 6ª edição do Micromouse Portuguese Contest. O concurso vai
pôr à prova vários robôs. A entrada e inscrição
são gratuitas.

O FC Unidos Pinheirense celebrou o 60.º aniversário a 18 de fevereiro, no Pavilhão Municipal de
Valbom. O clube de futsal organizou um torneio
que contou com benjamins e seniores. O evento
teve o apoio do Município de Gondomar.

Pensar na Biblioteca
Municipal de Gondomar

Elizabet Leite em exposição até 17 de março
A obra de Elizabeth Leite está, desde o dia 3 de fevereiro, em exposição no Auditório Municipal de
Gondomar. A mostra ficará patente até ao dia 17 de março.

A Biblioteca Municipal de Gondomar recebe, no
dia 22 de fevereiro, o ciclo de conferências "Pensar
em tempos de não-pensamento". O orador convidado será Rui Pereira e a iniciativa está marcada
para as 21h30.

Foto DR

Baguim do Monte comemorou
Dia dos Namorados
A Junta de Freguesia de Baguim do Monte promoveu um concurso de selfies do Dia dos Namorados. O concurso de fotografias realizou-se
através do Facebook.

Geoclube na "Nova Narrativa para a Europa"
Foto DR

Marta Reis, representante do
Geoclube, esteve envolvida
na iniciativa "Nova Narrativa
para a Europa", projeto da Comissão Europeia, que angariou
12 propostas para a Educação,
Cultura, Juventude e Desporto
da Comissão Europeia.

Ivo Rodrigues apontou golo do ano na Bélgica

Estádio do São Pedro
da Cova foi a leilão
Com a base de licitação de apenas um cêntimo, a
equipa do São Pedro da Cova viu o seu estádio a ser
colocado em leilão no sítio do Portal das Finanças.
A situação advém da antiga direção ter deixado o
Parque Desportivo desta associação desportiva penhorado devido às dívidas.

"Ver África" em Rio Tinto

O gondomarense Ivo Rodrigues, emprestado pelo FC Porto ao Antuérpia, é o autor do golo do ano
na Bélgica. O jovem avançado portista, natural de Baguim do Monte, marcou um golo acrobático
no triunfo frente ao Oostende.

No dia 23 de fevereiro, pelas 21h30, será inaugurada a mostra "Ver África - Zoom e macrofotografia
de António Martins", no Condomínio das Artes Centro Cultural de Rio Tinto. A mostra poderá ser
visitada até 23 de março.

Foto DR

JS organiza Torneio
de Fifa18
A Juventude Socialista de Gondomar vai organizar
o 1.º Torneio Fifa18, no dia 4 de março, na sede do
PS Baguim do Monte, junto ao Largo de São Brás.
As inscrição duram até ao dia 3 de março.

Município premiou alunos
de excelência

O Auditório Municipal de Gondomar teve casa
cheia no dia 26 de janeiro, graças a uma iniciativa do Município, que visou premiar os alunos
de excelência no ano letivo 2016/2017. Foram
premiados alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclo e ensino
secundário de escolas públicas e privadas do
concelho.

Multiusos recebeu Mostra
Educativa do Concelho
A Sala D’Ouro do Multiusos de Gondomar recebeu, nos dias 30 e 31 de janeiro, a 1ª Mostra Educativa e Formativa do Concelho de Gondomar.
O evento contou também com a participação da
Orquestra Músicos D’Ouro de Gondomar.

Alunos de Arquitetura
apresentam maqueta
para Valbom

Um grupo de alunos do curso de Arquitetura
da Universidade do Porto apresentou, no dia 7
de fevereiro, uma proposta para a que poderá
vir a ser a futura estação de Metro em Valbom.
O trabalho prevê a ligação de Gondomar (São
Cosme) ao Porto.

Hospital-Escola recebe
concerto de jazz
No dia 1 de março, o Trio D’Ouro vai atuar no
átrio do Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa. O concerto surge no âmbito do
5.º aniversário do Hospital-Escola e dos 30 anos
da Fundação Fernando Pessoa. O concerto é
gratuito e tem início às 17h.

Karaoke volta a animar
"Noites com Tema"

As "Noites com Tema" na cantina CCD regressam a 24 de fevereiro. Por volta das 20h30, haverá
jantar com direito a karaoke. As inscrições estão
abertas.

Oscares regressam
ao Parque Nascente
O Centro Comercial Parque Nascente volta a associar-se à noite dos Oscares pelo 11.º ano consecutivo. A “Red Carpet Night 2018” vai contar
com as atrizes Jessica Athayde e Sofia Ribeiro.
Está também confirmada a presença da DJ Diana Martinez.

Krav Maga no Centro
Republicano de Fânzeres
No dia 3 de março, pelas 10h, o Centro Republicano e Democrático de Fânzeres recebe um
seminário de Krav Maga, administrado pelo instrutor Mário Paiva. A sessão de defesa pessoal
tem um custo de 15 euros e inscrições limitadas.

PUB

6 VIVACIDADE FEVEREIRO 2018

Sociedade

Festa do Sável e da Lampreia
de 24 de fevereiro a 1 de abril
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar vai promover, de 24 de
fevereiro a 1 de abril, a 27ª
Festa do Sável e da Lampreia.
O fim de semana e o concurso
gastronómico serão os pontos
altos da iniciativa.

Posto de Controlo e Registo de Pescado
abriu nova temporada
Pelo quarto ano consecutivo, o Posto de
Controlo e Registo de Pescado abriu para
nova temporada. Desta forma, até 30 de
abril, os pescadores terão possibilidade de
registar a sua atividade em Ribeira de Abade, Valbom.
Este ano, os registos serão enviados via eletrónica para a Docapesca, o que permitirá
agilizar o processo de contabilização e comunicação às autoridades.
Em 2017, foram registadas 4192 lampreias
- número recorde - com um valor global de
cerca de 40 mil euros.
Refira-se que esta infraestrutura resulta de
uma parceria dos pescadores, Município de
Gondomar, Docapesca e Vianapesca. ■

Texto: Pedro Santos Ferreira

Foto Arquivo Vivacidade

A época do sável frito e da lampreia à bordalesa está de regresso a Gondomar. A
partir do dia 24 de fevereiro, estas iguarias
passam a constar no cardápio dos 20 restaurantes que aderiram ao tradicional concurso gastronómico inserido no 27ª Festa
do Sável e da Lampreia.
A iniciativa continua a ser da responsabilidade do Município de Gondomar e traz
como uma das novidades a dinamização de
um showcooking do Chef Hélio Loureiro,
após a apresentação pública, na véspera do
primeiro dia do evento, na Casa Branca de
Gramido.
"Este ano, para além das atividades tradi-

É esse o nosso objetivo", reitera o autarca.
O programa contempla ainda a realização
três concertos [ver caixa], no próximo mês.

> O fim de semana gastronómico realiza-se em Gramido, Valbom

cionais, vamos ter um showcooking do
Chef Hélio Loureiro, que acompanha a
iniciativa há muitos anos. Essa sessão vai
Foto Arquivo Vivacidade
Foto Arquivo Vivacidade

Programa de animação
da 27ª Festa do Sável
e da Lampreia:
10 de março
12h - Duo Joana Estrela e Paulo Barros
- Piano e Voz
14h - Encenação histórica sobre a tradição piscatória de Valbom
20h30 - Concerto Diana Basto

> O concurso gastronómico é já uma tradição deste evento

11 de março
12h - Concerto 4 Claves

> Sável frito
Foto Arquivo Vivacidade

> Carlos Brás, vereador da Câmara de Gondomar

abordar a confeção dos dois pratos e será,
sobretudo, orientada para profissionais do
setor, apesar de ser aberta à comunidade",
começa por referir Carlos Brás, vereador da
Câmara Municipal de Gondomar.
A par deste showcooking, vai também realizar-se uma recriação histórica dedicada aos
pescadores e à tradição da pesca em Valbom. Este momento será transmitido na televisão pública e vai envolver a participação
de quatro ranchos folclóricos e pescadores
que irão ceder as suas embarcações.
O fim de semana gastronómico, a realizar
nos dias 10 e 11 de março, vai manter-se
junto à Casa Branca de Gramido, em Valbom, permitindo a possibilidade de participar na Rota da Filigrana.
"Queremos, além de manter a tradição,
valorizar a atividade piscatória. Antes do
turismo já existia esta atividade e é fundamental que as duas consigam conviver uma
com a outra. Queremos valorizar a pesca, os
pescadores e os restaurantes de Gondomar.

> Lampreia à bordalesa

Valboeiros
são para proteger
Ao Vivacidade, Carlos Brás garantiu que
a Câmara Municipal de Gondomar está
"ciente da importância histórica e cultural do valboeiro", embarcação típica
dos pescadores de Valbom. "Nem todos
os municípios podem gabar-se de ter
uma embarcação típica dos seus territórios. Este ano, também vamos adquirir a
construção de um valboeiro que ficará
exposto durante o fim de semana gastronómico", sintetiza Carlos Brás.

EQUAÇÃO MOTOR
Life is cool!
www.equacaomotor.com

QUALIDADE, DIVERSIDADE E CONFIANÇA

SERVIÇOS LIMUSINE

Tal como nos carros, no desporto
também estamos ao lado dos melhores
225 490 918 | www.equaçãomotor.com | geral@equacaomotor.com
STAND 1: RUA VILA COVA 220 4350-348 PORTO
STAND 2: RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO S/N 4420 RIO TINTO
OFICINA: RUA DE REBORDÃOS 220 4435-316 RIO TINTO
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Gondomarenses pelo Mundo

Raquel Cascarejo:
"Depois de emigrar senti-me muito
mais ligada às minhas raízes"

Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a oportunidade de ires trabalhar para a Emirates?
Esta oportunidade surgiu um bocadinho por
sorte, confesso. Sempre tive o bichinho de pelo
menos tentar enveredar por este caminho e ser
assistente de bordo, mas mais como plano B
caso não conseguisse algo satisfatório na minha
área: jornalismo e relações públicas. No entanto,
esta opção surgiu mais cedo do que previa e decidi tirar uns dias para arriscar no recrutamento
da Emirates. Para grande surpresa minha, acabei por ir passando todas as fases e a coisa foi
ganhando forma e ficando cada vez mais séria.
Depois achei que era uma oportunidade única
e que não podia deixar escapar: os benefícios e
ajudas, o salário bastante apelativo e todo o crescimento pessoal que o facto de ter de viver fora
da minha zona de conforto me proporcionaria.
Quando liguei aos meus pais a dizer que tinha
entrado e que ia viver para o Dubai, eles nem
queriam acreditar e pessoalmente só tive o "clique" quando tudo já estava a acontecer e me vi
dentro do avião com um bilhete só de ida.

Mas sempre foi um sonho teu conciliar a vida
profissional com a possibilidade de conheceres o mundo inteiro a viajar?
Sinceramente, nunca tinha pensado em aliar as
viagens à minha vida profissional. Mas gosto
de desafios novos e como desde sempre viajei
muito em lazer, a vantagem de conciliar as duas
coisas foi mais um extra do que propriamente
o objetivo principal desta aventura. Contudo,
adoro o facto de muitas vezes sentir que não
preciso de tirar férias do meu trabalho.
Apesar da distância, continuas atenta ao que
se passa em Portugal?
Sim, claro! E acho que muito mais agora do que
antes. Pode parecer um bocadinho cliché, mas
depois de emigrar senti-me muito mais ligada
às minhas raízes e aprendi a valorizar muito
mais o meu país. Vibrei muito quando ganhamos o Europeu, na final de Paris, e também
com a vitória no Festival Eurovisão da Canção
pela voz de Salvador Sobral.
E no nosso concelho em particular?
Também. O ano passado não deixei de votar
nas autárquicas, por exemplo. O orgulho em
Gondomar é gigante, ou não tivéssemos sido
eleitos a Cidade Europeia do Desporto em 2017
e recentemente reconhecidos uma vez mais
através do craque Ricardinho, outra vez eleito
o melhor jogador do mundo de futsal. Tento
sempre consumir um número significativo de
notícias e estar a par de tudo o que se passa no
nosso concelho.
Qual a parte menos boa de estares a trabalhar
longe de casa?
Tudo se resume a esse sentimento muito nosso que não se traduz noutra língua: a saudade.
O estar longe da minha outra casa e dos meus
animais de estimação, o sentir muitas vezes que
vivo duas vidas diferentes e que me divido entre
Foto DR

> Raquel Cascarejo em Dakar, Senegal

Foto DR

Raquel Cascarejo, orgulhosa
gondomarense de 26 anos,
decidiu arriscar no recrutamento da Emirates e foi feliz, tornando-se assistente de
bordo. Mudou as malas para
o Dubai, embora vá dividindo a sua vida por todo o
mundo, enquanto as saudades a relembram do paraíso
português.

> A jovem gondomarense iniciou esta aventura há cerca de três anos

dois países, as "minhas pessoas" que deixei para
trás, a nossa comida, o clima, a simplicidade da
gente do Norte comparada com o show off e
a "artificialidade" do Dubai, a falta de colo dos
pais principalmente quando se está doente...
Não é fácil viver fora, porém, vou praticamente todos os meses a Portugal, até porque o meu
namorado está aí.
Ainda assim, foste bem recebida no Dubai?
Fui muito bem acolhida no Dubai. Os primeiros meses são os mais difíceis mas com tanta
adaptação e treino para aprender nem há tempo
quase para respirar e sentir saudades. Há toda
uma cultura para absorver, pessoas para conhecer, uma cidade para explorar e uma bíblia para
estudar com um treino intensivo de 3 meses
associado.
Deves, certamente, ter colecionado algumas
peripécias durante os centenas de voos que
realizaste. Podes contar-nos uma delas?
Agora assim de repente estou-me a lembrar de
um dos meus primeiros voos para um destino
algures na Arábia Saudita. Como sabes, Portugal esteve durante muitos anos sob influência
árabe com a invasão muçulmana da Península Ibérica e, pelos vistos, Portugal em árabe
lê-se "bortuqal" e significa também "laranja",
o fruto. Sendo que aprendi isso da pior maneira. Ora eis que estava a passar com o meu
carrinho quando pergunto a um passageiro o
que gostaria de beber e ele olha para mim e diz
"bortuqal". Eu, que andava a voar há escassos
meses e ainda não sabia nenhuma palavra em
árabe, fiquei logo toda contente e apontei para
a nossa bandeira no meu colete e disse toda
orgulhosa "yes, yes, I am from Portugal!". Escusado será dizer que o senhor ficou a olhar
para mim e decidiu apontar para o sumo de
laranja e repetir "bortuqal. Juice! Juice!". E eu
a pensar que era a primeira vez que reconheciam a bandeira sem associar logo ao Cristia-

no Ronaldo [risos]. Fiquei logo do tamanho de
uma ervilha.
Viver na Ásia assume-se como uma experiência
muito diferente comparando com o nosso país?
Habituei-me a um estilo de vida muito diferente. Aqui as portas abrem-se todas sozinhas,
literalmente. Em todo o lado há “vallet parking”,
pelo que não nos temos de preocupar em estacionar o carro, por exemplo. É normal ver um
Ferrari ou um Rolls-Royce. No entanto, é muito
visível a diferença de classes e isso é algo que irá
sempre fazer-me um bocadinho de confusão.
De resto, em termos culturais e religiosos, existem algumas semanas por ano em que a diferença se acentua bastante devido ao Ramadão.
Consegues eleger o sítio que mais gostaste de
conhecer durante esta longa aventura?
Não consigo mesmo. Até porque depois de praticamente 3 anos continuo a somar novos destinos à minha bucket list. Ainda assim, existem
alguns sítios que me surpreenderam muito pela
positiva e aos quais adoro sempre regressar. Singapura e Cidade do Cabo são dois exemplos.
Faz parte dos teus planos regressar em definitivo a Portugal?
Sim, apesar de agora me aperceber da mentalidade um bocadinho fechada que o nosso país
ainda tem comparando com alguns países. Para
já, ainda não me fartei desta vida de andar sempre de mala atrás e com isto aprendemos que o
significado de "casa" não é necessariamente um
lugar, mas sim uma ou várias pessoas ou até o
mundo todo. Enquanto as coisas boas continuarem a compensar as menos boas é nos Emirados que ficarei. Porque é um objetivo meu
conseguir juntar o suficiente para, depois disto,
abrandar um pouco o ritmo e aí sim considerar
assentar. Um dia, quero muito voltar em definitivo para o nosso cantinho à beira mar plantado,
até porque também ele é "casa" para mim. ■
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Liderança de Rui Rio obriga
Costa a reajustar políticas
1 – O congresso do PSD, que se realizou no passado fim de semana,
abriu um novo ciclo na vida política nacional, e não apenas na vida
da família social-democrata. Com o início da liderança de Rui Rio
inaugura-se uma nova era na oposição, que obrigatoriamente exigirá
de António Costa um reajustamento ao seu próprio discurso político, e, naturalmente, às suas políticas e à sua forma de relacionamento
com o maior partido parlamentar.
É sabido que Rui Rio não é deputado, e, como tal, não tem lugar
no hemiciclo de S. Bento. Logo, perde-se a oportunidade de ver em
confronto no Parlamento os dois políticos que desde há muitos anos
cultivam uma excelente relação pessoal e institucional. Não decorre daqui que politicamente sejam convergentes. Bem pelo contrário,
quem os conhece sabe que ideologicamente têm profundas diferenças, e perspetivas muito divergentes sobre a governação do país.
2 – Ora, o facto do líder social-democrata não se poder confrontar
com o líder socialista na casa da democracia obriga Rui Rio a realinhar
a direção do seu grupo parlamentar, de molde a que haja uma perfeita
sintonia quer nos objetivos políticos que o PSD pretende interpretar,
mas também na própria linguagem política do novo chefe da bancada
laranja. E, neste sentido, o congresso do passado fim de semana deixou
bem claro o desejo de um novo estilo de fazer oposição.
Rui Rio é avesso à retórica superficial, gongórica ou pirotecnizada.
Prefere a objetividade da mensagem ao folclore e ao espetáculo. Privilegia a substância sob a forma. Enfatiza a racionalidade sobre a
emoção de pacotilha. Caraterísticas que, no caso da vida parlamentar, marcam uma profunda viragem. Resta saber se, sendo a “orquestra laranja” a mesma em S. Bento, a mudança de reportório virá ou
não a conseguir a performance interpretativa que o novo líder deseja.

Mas não é a mesma coisa, como se diz em gíria popular. Porque Rio
nada tem a ver com a governação do seu antecessor, ainda que quem
herda não possa escolher entre as boas e as más heranças. Herda,
naturalmente, o bom e o mau. Mas ninguém lhe pode assacar responsabilidades sobre este passado. O país vai ganhar com esta mudança política, e com os efeitos que dela advirão. António Costa é um
político hábil. Rui Rio é um político cerebral, mas também instintivo.
Vai ser interessante avaliar as diferenças.

A Miss Portuguesa e a Câmara
Municipal de Gondomar estão novamente à procura de uma jovem,
entre os 17 e os 25 anos, que possa
ser eleita Miss Gondomar 2018.
As inscrições abriram no final de
janeiro.
Está de regresso o concurso Miss Gondomar.
As inscrições abriram no último dia de janeiro, a
exemplo dos anos anteriores.
A Miss Gondomar, retomada em 2016, integra o
concurso Miss Portuguesa, a maior prova de beleza
nacional que dá seguimento ao antigo título Miss
Portugal, elegendo as representares portuguesas aos
principais certames de beleza mundiais. A organi-

zação Miss Portuguesa possui os direitos e representa
Portugal nos cinco concursos do Grand Slam (Miss
Mundo, Miss Universo, Miss Internacional, Miss Supranacional e Miss Grande Internacional), entre outros
concursos internacionais de prestígio. A Miss Portuguesa representa a mulher portuguesa em Portugal e
fora de Portugal, constituindo assim uma marca e uma
imagem internacional do país e seus municípios em diversas e frequentes participações.
Para Carlos Brás, vereador da Câmara Municipal de
Gondomar, a eleição da Miss Gondomar, iniciativa inserida na Expogondomar, "é, cada vez mais, uma aposta
ganha para o Município".
Recorde-se que, em 2016, a gondomarense Cristiana
Viana foi eleita Miss Gondomar e viria também a ser
eleita Miss Portuguesa. No ano passado, o ceptro pertenceu a Tânia Ximenes.
A eleição da nova Miss Gondomar está marcada para o
dia 6 de maio, no Multiusos de Gondomar. A fase final
da Miss Portuguesa irá realizar-se neste concelho. ■

Município alerta
para limpeza dos terrenos
A Câmara Municipal de Gondomar está a alertar os gondomarenses para a obrigatoriedade da
limpeza dos terrenos até 15 de
março.
Na sequência da tragédia provocada pelos incêndios do ano passado, o Governo aprovou, com a Lei
do Orçamento de Estado, um regime de exceção
para 2018 no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. Desta forma, os proprietários, arrendatários e usufrutuários têm de limpar os seus terrenos
até 15 de março.

Assim, a Câmara Municipal de Gondomar iniciou
uma campanha de sensibilização para esta obrigatoriedade através da distribuição de um folheto que
alerta para a imputação das despesas dos terrenos ao
proprietário caso se verifique, naquele prazo, a não
realização dos trabalhos de gestão de combustível,
além das coimas aplicáveis, alerta o Município. De
resto, as coimas passaram para o dobro - de 280 euros a 10 mil euros, tratando-se de pessoa singular, e
de 1600 euros a 120 mil euros, tratando-se de pessoas
coletivas.
A limpeza de terrenos é necessária nas envolventes a
habitações/indústrias/parques de lazer/postos de vigia,
envolventes a caminhos, estradas florestais e pontos de
água e em áreas de produção florestal. Existem diferentes regras para cada uma destas tipologias. ■

Foto DR

3 – António Costa sabe tudo isto, e conhece suficientemente o novo
presidente do PSD para fazer de conta que nada ou pouco mudou.
O primeiro-ministro deixou de ter o seu adversário de estimação,
Pedro Passos Coelho, que, por ter sido o maestro político do tempo
da troika, lhe dava um jeitão como alvo das suas farpas. Já não pode
dizer “o seu governo fez, ou não fez…”; quando muito só poderá replicar proclamando “o governo do seu partido fez, ou não fez…”

Inscrições abertas para
a Miss Gondomar 2018
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NovaTerra está sediada
no Centro Cultural de Rio Tinto
A NovaTerra - Associação
Cultural Arte e Ambiente já
tem sede social, no Centro
Cultural de Rio Tinto. A inauguração do novo espaço da coletividade realizou-se no dia
11 de fevereiro.

Mil Árvores para o Futuro e com o Centro
de Educação Ambiental da Quinta do Passal,
bem como diversas atividades nas colónias de
férias do Município de Gondomar.
Aos gondomarenses, Ana Maria Pinto promete muitas iniciativas públicas e destaca a
realização de um concerto de primavera, no
final de março, um novo ciclo de workshops,
nos dias 17 e 18 de março, e a abertura da colónia de férias na Páscoa.
A NovaTerra apresenta-se como uma ideia

inovadora, que reúne numa só esfera a educação ambiental, música clássica e danças africanas, educação artística e terapias. Fazem parte
da associação o Coro NovaTerra, a partir dos
12 anos, os Mensageiros da Natureza, dos seis
aos 12, e o Allantatou Vocal Ensemble.
Ao Vivacidade, Ana Maria Pinto deixa uma
garantia sobre o futuro do projeto: "esta associação não quer ficar por aqui [Gondomar] e
estamos sempre abertos a novos contributos",
conclui. ■
Foto DR

A NovaTerra, projeto da gondomarense Ana
Maria Pinto, inaugurou a sua sede social no
Centro Cultural de Rio Tinto, com atuações
do Coro da NovaTerra, Mensageiros da Natureza e Allantatou Vocal Ensemble. A atividade arrancou no dia 10 de fevereiro, com a
realização de um 1.º ciclo de workshops desta
associação.
"Este espaço é muito acolhedor e trabalhamos
para que assim fosse. A partir de agora, nestas salas passam a realizar-se os ensaios dos

nossos grupos musicais e decorrem também
sessões de terapia vocal, consultas de psicologia e terapias não-convencionais, que servem
para cuidar a natureza humana, fundamental
para cantarmos", explica a mentora da NovaTerra.
A associação foi fundada em novembro de
2016, com o objetivo de criar "uma ligação
emocional à natureza através da música".
"Vivi sete anos em Berlim e quando voltei, em
2012, vi uma mudança cultural em Gondomar. Entretanto, fui desafiada pela Câmara
de Gondomar a formar uma associação. Sou
cantora lírica e não me imaginava a ter uma
associação, mas a verdade é que aceitei e correspondi ao desafio", diz Ana Maria Pinto.
De acordo com a fundadora da NovaTerra, a
coletividade procura "cruzar a música com a
educação ambiental" e está direcionado para
crianças dos seis aos 12 anos, "porque tem os
olhos postos no futuro".
Durante o primeiro ano de atividade, foram
desenvolvidas parcerias com o Projeto 100

Sociedade
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Festas a São Brás animaram
Baguim do Monte no início de fevereiro

> São Brás voltou a ser homenageado pela população baguinense

Câmara Municipal de Gondomar, Junta de
Freguesia de Baguim do Monte, Junta de

Freguesia de Rio Tinto, Lipor e Associação
Comercial e Industrial de Gondomar. ■

> Papas de Sarrabulho

Foto PSF

de Sarrabulho de Baguim do Monte [página ao lado]. Este ano, o desafio envolveu 17 restaurantes e cafés.
Registe-se ainda a participação da Banda de Música da Associação Cultural e
Musical de Baltar, do Rancho Folclórico
de Gens, o Rancho Folclórico D.C. "As
Farrapeirinhas" de Baguim do Monte e o
grupo 100 Sentidos.
As Festas a São Brás são organizadas pela
Confraria do Sagrado Coração de Maria e
São Brás, Confraria Gastronómica de Baguim do Monte e Arco do Bojo. As festividades contam também com o apoio da

Foto PSF

Entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro, não faltaram iniciativas em Baguim
do Monte. A freguesia voltou a homenagear São Brás de diversas formas.
As solenidades arrancaram com a 8ª cerimónia de entronização dos novos confrades e confreiras da Confraria Gastronómica "Rojões e Papas de Sarrabulho" à
moda de Baguim do Monte, irmandade
responsável por divulgar e proteger estas
iguarias. O ato fica para história desta
confraria, tendo estabelecido o número
recorde com a entrada de 20 novos membros de vários quadrantes da sociedade
gondomarense. No total, a irmandade
conta já com 100 elementos.
Ao 8.º Grande Capítulo, seguiu-se a procissão, no dia 3 de fevereiro. O cortejo
religioso juntou novos e velhos num ato
simbólico de fé e devoção, que teve início e fim na Igreja Matriz da freguesia.
À noite, o Largo de São Brás recebeu um
espetáculo musical da Gondomar Band.
O último dia ficou marcado pela cerimónia de entrega de prémios do 19.º Concurso Gastronómico dos Rojões e Papas

Foto PSF

A procissão e o povo saíram
à rua para ver o santo, São
Brás, a passar. Foram milhares a assistir ao ponto alto das
festividades, que voltaram a
eleger os melhores rojões e papas de sarrabulho à moda de
Baguim do Monte.

> Rojões
Foto PSF

Foto PSF

> Milhares de pessoas assistiram à passagem da procissão

> A prova cega realizou-se no Largo de São Brás
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Divino Gosto vence prémio dos rojões
e prémio combinado
O estabelecimento Divino
Gosto venceu o prémio combinado e a categoria "Rojões à
moda de Baguim". Nuno Miranda, proprietário do estabelecimento dá a receita.

No que respeita ao ano de 2019, a ideia é
voltar a participar?
Sem dúvida, faz todo o sentido participar.
Temos também outras ideias e projetos na

área alimentar para o próximo ano. Queremos, pelo menos, ter alguns pratos típicos
portugueses durante todos os fins de semana, o cozido à portuguesa e as tripas à
moda do Porto são dois exemplos. Sendo
que os clientes poderão comer aqui ou então em regime take-away, na casa 2 do nosso Divino Gosto. ■
Foto PA

Pode revelar-nos o segredo?
Além da qualidade das carnes, há toda
aquela paixão que eu acho que é o segredo em qualquer trabalho. Devemos fazer as
coisas com gosto e é isso que acontece aqui.
Foi a minha esposa que confecionou tudo e

Já estavam familiarizados com esta receita dos rojões e papas de sarrabulho à
moda de Baguim do Monte ou ficaram a
conhecer só depois de abrirem o vosso estabelecimento?
Só ficamos a conhecer depois de abrirmos
o nosso estabelecimento. Até porque só
participamos neste concurso pela primeira
vez na edição passada. Este ano voltamos a

participar e já colecionamos dois prémios: o
primeiro lugar nos rojões e o primeiro lugar
no combinado. Ficamos muito contentes.

Foto DR

Qual o impacto deste prémio para a vossa
empresa?
É bastante importante que a nossa casa não
seja apenas conhecida pela vertente da pastelaria e da padaria. Também é bom sermos
conhecidos por este setor, uma vez que demonstramos que sabemos fazer uns bons
rojões e umas boas papas de sarrabulho.
É um reconhecimento muito importante e
agora vamos tentar colher os frutos. Sinto
um aumento claro da procura pelos nossos
produtos se tivermos em linha de conta o
antes e o depois deste prémio.

ela trabalha com especial engenho.

Sociedade

> Susana, responsável pela confeção dos rojões

> Carlos Brás entrega prémio a Nuno Miranda

Tentação das Bifanas foi o vencedor
das Papas de Sarrabulho à Moda de Baguim do Monte
sas papas de sarrabulho.
Sendo conhecido como a Tentação das
Bifanas, como é que se introduziram os
rojões e as papas de sarrabulho?

Esta casa abriu sempre com o intuito de servir
petiscos, onde englobamos também os rojões
e as papas de sarrabulho. Até porque somos
a única casa em Baguim do Monte a confecionar papas todos os dias de forma religiosa.

No que respeita ao ano de 2019, a ideia é
voltar a participar?
Sim, queremos voltar a participar e o nosso objetivo é claro: ficar em primeiro lugar
nas várias vertentes. ■
Foto PA

Foto DR

À Tentação das Bifanas correspondeu o primeiro prémio
na categoria "Papas de Sarrabulho". João Silva, proprietário, explica o segredo
do sucesso.
Qual o impacto deste prémio para a vossa empresa?
É sempre bom. Embora o próprio público
já estivesse a pedir este prémio. Desde que
fazemos papas de sarrabulho, toda a gente
gosta deste nosso prato. Dado que nós o
fazemos todos os dias, menos ao domingo,
que é o dia em que estamos encerrados.
De realçar que as nossas papas que foram
a concurso são aquelas que fazemos diariamente. Não existiu qualquer cuidado
especial só por ser o concurso.
Pode revelar-nos o segredo?
Há apenas o segredo da nossa cozinheira.
A Filomena tem esse grande mérito, pois é
ela a responsável por confecionar as nos-

> Filó, responsável pela confeção das papas

> Francisco Laranjeira entrega prémio a João Silva
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Gondomar associou-se
aos festejos de Carnaval
O Carnaval teve direito a várias iniciativas comemorativas em diversos locais de Gondomar. O Vivacidade reuniu
algumas das festividades realizadas no concelho.
A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova promoveu, como é tradicional,
duas festas nas duas freguesias do território.

Primeiro em Fânzeres, durante a manhã, e depois em São Pedro da Cova, durante a tarde.
O dia ficou marcado pelo convívio, boa disposição e animação do Movimento Sénior da
União das Freguesias.
Ao contrário dos anos anteriores, o Desfile de
Carnaval que juntava cerca de 1200 crianças
foi cancelado devido ao mau tempo previsto
para o dia 9 de fevereiro. "Era nosso intuito
dar continuidade ao desfile, mas as condições
meteorológicas inviabilizaram a realização do
evento", disse Pedro Miguel Vieira, presidente
da União das Freguesias, ao nosso jornal.

Também o Centro Social da Lomba não quis
deixar passar em branco o entrudo e assinalou-o, no dia 9 de fevereiro, com a presença
das crianças da Escola de Sante e do Jardim de
Infância de Areja, bem como dos utentes do
Centro Social do Couto Mineiro do Pejão. A
festa fez-se na salão multiusos da instituição
sediada na Lomba.
No dia 10 de fevereiro, realizou-se a Corrida
do Carnaval, iniciativa promovida pela Junta
de Freguesia de Rio Tinto que contou com a
adesão de centenas de participantes. A prova
teve caráter não-competitivo e partiu do Está-

dio Cidade de Rio Tinto.
O Centro Republicano e Democrático de
Fânzeres aproveitou a véspera do feriado para
realizar um karaoke alusivo ao Carnaval, com
direito a concurso de máscaras e prémio para o
melhor disfarce de criança e adulto.
Por sua vez, a Associação "Vai Avante" também
assinalou, no dia 13 de fevereiro, a festividade
com o tradicional corso de carnaval e enterro
do João. A coletividade convidou, desta forma,
a comunidade envolvente e restante movimento associativo a associar-se à festa e folia desta
época. ■
Foto DR

Foto PSF

Baguim do Monte promove
"Festa da Páscoa"de 16
a 18 de março

FAPAG promoveu
encontro concelhio
das associações de pais

A Junta de Freguesia de Baguim do Monte vai organizar
uma "Festa da Páscoa" entre os
dias 16 e 18 de março, no Polidesportivo do Crasto.

A Federação das Associações
de Pais do Concelho de Gondomar (FAPAG) organizou, a
16 de fevereiro, o 6.º Encontro
Concelhio das Associações de
Pais e da Educação em Gondomar (ENCAPE), na Escola
Secundária de Rio Tinto.
Subordinado ao tema "Uma escola amiga das
crianças", o 6.º ENCAPE, iniciativa organizada
pela FAPAG. O evento contou com a participação
de Eduardo Sá, psicólogo clínico e psicanalista.
O convidado com longa experiência no acompanhamento de crianças, adolescentes e das suas
famílias, protagonizou um momento de reflexão
junto da comunidade educativa. A sessão focou
a complexidade do desenvolvimento das crianças
em contexto familiar e escolar.
A iniciativa enquadrou-se também no 28.º aniversário da FAPAG. "Ao completar 28 anos, a FAPAG
cumpre uma vez mais a sua missão de construir
oportunidades para envolver e para capacitar, e assim dar o seu contributo na melhoria permanente
da qualidade educativa que todas as crianças merecem. Evoluímos no paradigma dos nossos en-

contros e alargamos o âmbito da sua envolvência
a todos os que têm responsabilidades na educação
das nossas crianças em Gondomar", pode ler-se
no comunicado enviado ao nosso jornal.
A nota salienta ainda a "evolução e contributo
muito significativo de todos quantos se envolvem
nas Associações de Pais com altruísmo e empenho", terminando com uma nota de esperança
em relação ao futuro. "É possível construir uma
política educativa de desenvolvimento sustentado
e criar melhores condições de ensino e de aprendizagem para todos". ■
Foto DR

Foto DR

Descobrir o melhor pão de ló, o melhor pão
de ló húmido e folar doce são os objetivos
da iniciativa inédita que vai realizar-se em
Baguim do Monte, no próximo mês.
Intitulado "Festa da Páscoa", o evento organizado pela Junta de Baguim do Monte, em
parceria com a Prodipani, empresa ligada à
padaria e pastelaria, vai decorrer no Polidesportivo do Crasto.
"O espaço já conta com uma nova cobertura
e é um local que queremos dinamizar, em
contrapartida à cedência do equipamento.
O evento será aberto ao público e vai receber as crianças das escolas da nossa freguesia e concelho, para que possam realizar um
mini-workshop de pastelaria", explica Marco Teixeira, secretário do executivo da Junta
de Baguim do Monte.
Para o dia 18 de março, está marcado o
Concurso de Pão de Ló, que promete ser o

ponto alto da programação deste evento.
Haverá ainda um concurso para as escolas profissionais de pastelaria.
A 1ª Festa da Páscoa vai receber diversas
empresas ligadas ao setor da pastelaria,
desde a matéria-prima aos utensílios. O
evento conta também com os apoios da
Câmara Municipal de Gondomar e da
Associação dos Industriais de Panificação e Pastelaria do Norte. ■
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Ourindústria tem lugar de 15 a 18 de março

Reforçar a aposta num evento para profissionais. Este é o principal desejo da Câmara Municipal de Gondomar para a próxima
edição da Ourindústria, certame dedicado
à inovação e criatividade no setor da ourivesaria.
Desta forma, o Município de Gondomar
volta a aliar-se à Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal e ao Centro de
Formação de Ourivesaria e Relojoaria para
a realização do evento.
Entre as principais novidades, destaca-se o
reforço de um dia adicional dedicado, em
exclusivo, aos profissionais da ourivesaria e
a aposta na internacionalização do evento.

"Os esforços de internacionalização resultaram do convite a algumas empresas estrangeiras. Temos que vender a Ourindústria como uma feira de promotores, onde as
pessoas podem trazer ideias para os ourives
produzirem as peças", afirma Carlos Brás,
vereador do Desenvolvimento Económico,

que ficou, neste mandato, com a responsabilidade de organizar este evento.
Em 2018, preservar e valorizar a arte da
ourivesaria portuguesa e das técnicas que
estão na origem de cada peça de joalharia
portuguesa, vai estar na ordem do dia.
À semelhança das edições anteriores, o
Foto Arquivo Vivacidade

A Ourindústria 2018 já tem
data. Este ano, o evento vai
realizar-se entre os dias 15
e 18 de março, no Pavilhão
Multiusos de Gondomar. Nesta edição, a ourivesaria e a
moda voltam a estar de mãos
dadas.

programa [ver caixa] inclui ainda a atribuição dos troféus Inovação/Originalidade e o
de Criatividade, destinados a distinguir o
stand e montra mais original e a peça mais
criativa. O Desfile de Jóias está marcado
para o dia 17 de março, às 21h30. O evento
é aberto ao público. ■

Programação
da Ourindústria 2018
15 de março
18h - Abertura
16 de março
10h às 20h - Só para profissionais
17 de março
10h às 20h - Só para profissionais
21h30 - Desfile de jóias (aberto
ao público)
18 de março
14h às 18h - Aberto ao público

> O desfile de jóias já é uma tradição

Águas de Gondomar:
empresa premiada com selo
de qualidade da água para consumo

O prémio distinguiu as entidades prestadoras de serviços de abastecimento de água
que, no último ano de avaliação regulatória,
tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano, verificando cumulativamente vários critérios de
qualidade, os quais foram cumpridos e superados pela AdG.
Os gondomarenses podem, assim, ficar descansados quanto à segurança da água que
cai das suas torneiras.

"Existem diversas vantagens em beber
água da torneira", alerta a AdG
Beber água da torneira remete-nos para
uma série de vantagens desconhecidas por
uma parte significativa da população. Desde
logo a vertente económica, até porque somente um cêntimo chega para comprar 14
litros de água. O fator “segurança” também
tem um papel de destaque, uma vez que em
Portugal são realizadas cerca de 500 mil análises por ano, com 99,5% de conformidade,
onde Gondomar atinge os 100%. A vertente
ecológica também não deve ser esquecida,
deixando, desta forma, as embalagens fora
de todo este processo. Por último, o facto de
estar disponível na torneira dos gondomarenses 365 dias por ano, 24 horas por dia.
Devemos beber água todos os dias, no mínimo
3% do nosso peso em litros, de forma a ajudar
o organismo a equilibrar o pH do sangue. A
água da torneira assume-se, assim como uma
solução vantajosa, pois além da Qualidade
(uma das mais seguras a nível nacional, segundo a entidade reguladora do setor (ERSAR), é
económica, ecológica e disponível.
Novo ponto de atendimento na Loja do Cidadão de Gondomar

A Águas de Gondomar dispõe, desde agosto,
de um novo local de atendimento.
Localizado na Loja do Cidadão de Gondomar, em frente à Escola Secundária de Gondomar, funciona mais um espaço aberto aos
clientes, de forma ininterrupta, entre as 9h
e as 16h, nos dias úteis, disponível para responder às diversas solicitações, nomeadamente em serviços como pagamentos, atendimento geral e gestão de dívidas.

A Águas de Gondomar reforça, desta forma,
a sua proximidade junto de clientes e comunidade, proporcionando mais um espaço de
atendimento especializado, num ambiente
cómodo e central.
Recorde-se que a loja sede, no principal
edifício da empresa, está aberto das 8h30
às 19h30, todas as segundas-feiras. Nos
restantes dias está aberta entre as 8h30 e
as 16h30. ■
Foto Arquivo Vivacidade

A empresa “Águas de Gondomar” atingiu 100% de conformidade nas várias análises realizadas, anualmente, à
qualidade da água e foi distinguida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos (ERSAR) com o
Selo de Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano.

> Novo ponto de atendimento na Loja do Cidadão de Gondomar

16 VIVACIDADE FEVEREIRO 2018

Sociedade

ESRT participou
na 3ª Mobilidade
de Alunos

Universidade Sénior
de Rio Tinto debateu
"a célula cancerosa"

A Escola Secundária de Rio
Tinto (ESRT) deu continuidade ao projeto ERASMUS
+ e esteve representada na 3ª
Mobilidade de Alunos, na Roménia.

A Universidade Sénior de Rio
Tinto dinamizou uma palestra
intitulada "A Célula Cancerosa", no dia 2 de fevereiro, no
Centro Cultural de Rio Tinto.
Estrela Rocha foi a convidada
do evento.

Foto DR

A ESRT, juntamente com escolas parceiras da
Hungria, Roménia e Suécia, foi representada
por cinco alunos e dois professores na 3.º Mobilidade de Alunos, inserida no projeto ERASMUS +, que se realizou em Iasi, Roménia.
No decorrer deste intercâmbio, os participantes tiveram a oportunidade de partilhar
experiências e vivências multiculturais no
âmbito do projeto e aprofundar conhecimentos linguísticos. Foram feitas apresentações de divulgação da identidade nacional dos participantes através do recurso a
ferramentas digitais inovadoras e atividades variadas (jogos tradicionais, exibições e
concursos culinários, workshops de artesa-

nato, visitas a instituições e monumentos)
e desenvolveu-se a dimensão europeia e o
conhecimento de tradições e costumes dos
países intervenientes, num processo de enriquecimento cultural inquestionável.
Antes, tinha já decorrido em Budapeste,
Hungria, a terceira reunião de implementação do projeto, que contou com a participação de três professores por país. Nesta reunião foram analisadas as atividades
realizadas até ao momento e definidos os
procedimentos e calendarização das atividades a realizar por cada instituição na fase
subsequente do projeto. ■

No âmbito do Dia Mundial da Luta contra
o Cancro, a Universidade Sénior de Rio
Tinto (USRT) promoveu uma palestra dedicada à célula cancerosa, no Centro Cultural de Rio Tinto.
A sessão orientada por Alcino Branco, médico e professor da USRT, visou esclarecer o
público presente sobre o crescimento e desenvolvimento da célula cancerosa. "Hoje,
queremos falar sobre a história da evolução
da célula cancerosa, dando-vos algumas ajudas e desfazendo alguns mitos sobre o cancro. Há muitas pessoas que não gostam de

falar sobre este tema, mas devemos conhecer para sabermos atuar e não termos um
medo infundado do cancro", afirmou Alcino Branco na introdução da palestra.
A convidada de honra foi Estrela Rocha, especialista em Medicina Interna e Oncologia Médica do Centro Hospitalar do Porto.
"Por norma, falamos de cancro de uma forma
abstrata e isso normalmente leva-nos a uma
conclusão, a morte. Contudo, é necessário
falar concretamente da célula cancerosa para
percebermos tudo o resto, porque é um tumor vivo com vontade própria, semelhante,
por exemplo, ao feto, que se vai desenvolvendo dentro de nós", começou por dizer a oncologista do Hospital de Santo António.
No entanto, Alcino Branco deixou uma
nota de esperança aos presentes. "Esta
doença já nos permite ter esperança no
tratamento e prolongamento da vida com
naturalidade, sendo ainda a segunda maior
causa de mortalidade em Portugal", concluiu.
A sessão continuou com a intervenção do
público presente. ■

Tum Tum Tum mostra-se Dramático de Rio Tinto
pela quarta vez
festejou 82.º aniversário
A 4ª Mostra Tum Tum Tum
vai realizar-se no dia 24 de fevereiro, no auditório do Grupo Dramático e Beneficente de
Rio Tinto. O evento visa divulgar o trabalho deste projeto.

Aos 82 anos, o Grupo Dramático Beneficente de Rio Tinto
está pleno de vitalidade. A coletividade assinalou a efeméride com uma série de iniciativas.

Foto Arquivo Vivacidade

No dia 5 de fevereiro, a sede social do Grupo Dramático Beneficente de Rio Tinto
(GDBRT) teve casa cheia para assinalar o
82.º aniversário da coletividade. A sessão
solene ficou marcada por fogo-de-artifício,
entrega de troféus dos torneios de bilhar e
sueca e entrega de condecorações a associados com 25 e 50 anos de filiação.
Jorge Magalhães, presidente da direção do
GDBRT, abriu as hostilidades e destacou "o
programa das festividades mais alargado,
que procurou envolver mais os associados
nas comemorações".
Seguiram-se os discursos dos convidados.
Manuel Pinto, presidente da Federação das
Coletividades do Concelho de Gondomar,
destacou a "união entre direção e associados, bem como a vivacidade que se regista".
Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio
Tinto, assinalou a presença "de um grande
número de associados". "Já muito dissemos

sobre a importância do Dramático de Rio
Tinto. O que vocês fazem, mais ninguém
faz. Se vocês não existissem, a nível cultural, a cidade de Rio Tinto seria muito mais
pobre", disse o autarca.
Já Luís Filipe Araújo, vice-presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, considerou o Dramático "parte do ADN de
Rio Tinto". "Também sou riotintense e
recordo-me desta coletividade desde os
meus tempos de infância. É, por isso, motivo de orgulho encontrar esta sala cheia",
referiu.
Refira-se que as comemorações do GDBRT
tiveram início a 13 de janeiro e prolongaram-se até ao dia da sessão solene. ■
Foto DR

Sediado em Rio Tinto, no Liceu Martim Fernandes, o projeto Tum Tum Tum volta a realizar a sua mostra anual, momento em que divulga os trabalhos e atividades desenvolvidas
pelos vários grupos musicais e performativos.
Este ano, a iniciativa terá lugar no auditório do
Grupo Dramático e Beneficente de Rio Tinto.
"Esta mostra apresenta o trabalho que tem

vindo a ser desenvolvido em particular com os
grupos de empregabilidade do projeto. São jovens mais velhos, alguns dos quais estão já desde o início a trabalhar connosco. Será um espetáculo cheio de novidades e novas "malhas",
com uma presença dramática mais forte", refere Susana Lage, produtora do Tum Tum Tum.
De acordo com a responsável pelo projeto, a
escolha do local está relacionada com a localização da sede, bem como o interesse do Grupo Dramático e Beneficente de Rio Tinto e da
Junta de Freguesia de Rio Tinto.
"O nosso grande objetivo para este momento é
consolidar a intervenção que temos vindo a fazer dando continuidade ao acompanhamento
destes jovens e apoiando-os na sua integração
profissional. Sempre ao som da música", conclui Susana Lage. ■
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Albertino Valadares renova mandato
na presidência da ARGO
Os corpos sociais da Associação Artística de Gondomar
(ARGO) tomaram posse, no
dia 17 de fevereiro, para o biénio de 2018/2019. A cerimónia teve lugar na sede social
da coletividade.

para fazermos mais e melhor. Se os objetivos forem esses, podem contar connosco",
concluiu o autarca.
No final da cerimónia de tomada de posse
[ver caixa], realizou-se o tradicional porto
de honra.
Albertino Valadares: "Ainda hoje não tenho as chaves da nossa sede"
À margem da tomada de posse, Albertino
Valadares confessou ao nosso jornal algum
desagrado com o atual executivo socialista. "Neste momento, temos dois projetos
Foto DR

Os dirigentes da ARGO renovaram votos
e compromissos para um novo mandato à
frente dos destinos da coletividade. A cerimónia de tomada de posse decorreu na sede
social da coletividade, no interior do Pavilhão Municipal de Fânzeres. Albertino Valadares foi novamente reeleito para o cargo
de presidente da direção da ARGO, pela 14ª
vez.
"Este será o 14.º mandato à frente da ARGO.
Este pavilhão - e a nossa sede - estiveram
fechados cerca de um ano, mas agora queremos retomar a atividade na nossa sede.
Agradecemos a colaboração da União das

Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova durante esse período e relembramos
que temos outros projetos a aguardar resposta da parte do Município", disse o presidente da ARGO, num breve discurso.
A última palavra foi dada a Luís Filipe
Araújo, vice-presidente da Câmara de
Gondomar e responsável pelo pelouro da
Cultura, que reforçou "a importância da
ARGO, no que diz respeito às artes e artesanato do concelho". "Para o Município é
necessária uma instituição forte nesta área.
Temos que trabalhar no mesmo sentido

Sociedade

bienais à espera de confirmação: Prémio
de Arte Erótica e a Artistas.Gondomar.
São eventos que organizamos há 25 anos
e sempre reunimos com o responsável pela
Cultura para definir essas atividades. Este
ano, pela primeira vez, fui confrontado
com a necessidade de apresentar essas propostas ao Município e isso desagradou-nos
bastante".
O dirigente mostrou-se descontente com o
procedimento e elencou outros exemplos.
"Esta falta de respeito vem desde a altura em
que este pavilhão [Municipal de Fânzeres]
fechou para obras sem ninguém nos dar conhecimento.
Albertino Valadares considera que os casos apontados são consequência do apoio
dado a Valentim Loureiro nas últimas eleições autárquicas. ■
Órgãos sociais da ARGO
Presidente da Direção - Albertino Valadares;
Presidente da Assembleia-Geral - Orlando
Alves;
Presidente do Conselho Fiscal - Isabel Melo;
Presidente do Gabinete de Apoio ao Artesão
- Alfredo Rangel;
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"Espaços Verdes e Vivos" Gondomarense tem mais
apresentado em Rio Tinto quatro linhas no Andante

O livro "Espaços Verdes e Vivos - um Futuro para a Área
Metropolitana do Porto" foi
apresentado, no dia 10 de fevereiro, no salão nobre da Junta de Freguesia de Rio Tinto.

A partir do dia 1 de março há
mais linhas em Gondomar
com tarifário Andante. A data
marcará o início da integração no tarifário intermodal de
quatro novas linhas.
A linha 4 (Porto - Valchão), linha 16 (Souto
- Hospital Fernando Pessoa), linha 24 (Ervedosa - Hospital Fernando Pessoa) e linha
50 (Souto - Valongo) vão integrar o sistema
Andante.

As linhas da Gondomarense passam, assim,
a contar com 38 das 53 linhas inseridas no
tarifário intermodal.
Desta forma, as novas linhas - que servem
as freguesias de Valbom, São Cosme e São
Pedro da Cova - permitem que o centro de
saúde da sede do concelho passe a dispor
de transporte público com tarifário Andante.
Recorde-se que nesta Unidade de Saúde
Familiar, que apenas começou a receber
transporte público em 2015, funcionam
três unidade de saúde familiar e o Serviço
de Atendimento de Situações Agudas), servindo mais de 28 mil pessoas. ■
Foto DR

A Junta de Rio Tinto abriu portas a uma sessão de apresentação do livro "Espaços Verdes
e Vivos - um Futuro para a Área Metropolitana do Porto (AMP)", editado pela Campo
Aberto - Associação de Defesa do Ambiente.
Na sessão estiveram representadas a Campo Aberto, por José Carlos Marques e Jorge
Leandro Rosa, o Movimento em Defesa do
Rio Tinto e a autarquia.
"Este livro pretende realertar as pessoas
para os espaços verdes e envolver os cida-

dãos, municípios e instituições nessa necessidade de preservação e ampliação dos
mesmos", afirmou José Carlos Marques,
presidente da direção da Campo Aberto.
A sessão contou com dezenas de participantes que se mostraram interessados pelos
vários futuros projetos ligados ao ambiente
para a AMP, tendo sido promovida a troca
de impressões sobre o património natural
e paisagístico da freguesia de Rio Tinto.
Seguiu-se ainda um período de debate com
o público presente.
"É também para nós motivo de satisfação
contribuir para a divulgação desta obra que
faz uma análise crítica dos espaços verdes
existentes na AMP", frisa o MDRT em nota
enviada à imprensa.
O livro será novamente apresentado no dia
24 de fevereiro, pelas 16h, em Gondomar
(São Cosme), no Clube Gondomarense. A
entrada é livre. ■
Foto PSF

APPC promoveu
encontros dos Grupos
de Reflexão

Manuel Carvalho
falou sobre Portugal
na Grande Guerra

A Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) realizou, durante os meses de
dezembro e janeiro, encontros
dos Grupos de Reflexão.

O Clube Gondomarense deu
continuidade à iniciativa "Na
sexta, à conversa com..." e
convidou o jornalista Manuel
Carvalho. No dia 2 de fevereiro, falou-se sobre "Portugal e a
Primeira Guerra Mundial em
África".

Boccia sénior: treinos abertos na "Villa
Urbana"
O Centro Comunitário da "Villa Urbana" de
Valbom da APPC proporciona, todas as terças e quintas-feiras, treinos de boccia sénior.
Os interessados em praticar esta atividade
estão convidados a aparecer. Os treinos realizam-se entre as 9h e as 10h, sob a supervisão da treinadora Filipa Luz. Para participar
basta ter mais de 55 anos. ■
Foto DR

Os seis tutores escolhidos pelo grupo anterior ficaram responsáveis por três grupos de
reflexão, que abarcaram 21 colaboradores
das diferentes unidades orgânicas da APPC.
No total, foram dinamizadas quatro sessões
com o objetivo de refletir e debater a importância, o conhecimento e a aplicabilidade do
Manuel de Prevenção.
A continuidade dos Grupo de Reflexão resulta da vontade da APPC de escrutinar toda
a sua intervenção e a relação com as partes
interessadas. Os resultados serão agora operacionalizados por um grupo criado para o
efeito, permitindo, desta forma, dar continuidade e sedimentar os resultados.
De acordo com a APPC, a dinâmica destes Grupos de Reflexão atingiu os objetivos
propostos, sendo certo que a adesão, envol-

vimento e participação verificados vão "impulsionar futuras edições".

A prestação portuguesa em África durante a Primeira Guerra Mundial foi tema de
debate na sede do Clube Gondomarense.
Numa conversa orientada pelo jornalista
do Público, Manuel Carvalho, autor do livro "A guerra que Portugal quis esquecer",
foi contextualizado o primeiro confronto
bélico mundial e dissecada a prestação portuguesa dentro e fora de portas.
"Infelizmente, não temos boas memórias da
nossa participação na 1ª Guerra Mundia,
nem na Europa nem nos nossos territórios
coloniais. Esta foi uma tragédia nacional e
nem os grandes manuais de história se refe-

rem ao que aconteceu em África, porque só
mais recentemente esse período está a ser
estudado", começou por dizer o convidado.
Na bagagem, Manuel Carvalho trouxe o
extenso trabalho de investigação que desenvolveu para o jornal Público, durante
quatro anos, e que lhe permitiu criar uma
série de reportagens que o levaram a obter
o Prémio Gazeta e Imprensa, em 2015.
"Dediquei-me a estudar este tema desde
2014. Tomei esta decisão porque tinha um
tio que era militar. Esse meu tio descobriu
num baú, no sótão de sua casa, um embrulho atado onde estavam umas memórias do
seu avô, na sequência da sua participação
na 1ª Guerra Mundial, em Moçambique.
Esse documento retratava, por exemplo,
uma marcha de 1000 quilómetros a pé de
uma parte do exército português. Estava ali
um diário daquela viagem", revelou Manuel Carvalho ao público presente.
A descoberta levou-o a partir para Moçambique, tendo visitado os locais das principais batalhas travadas pelo exército português e os lugares onde estiveram sediadas
as tropas portuguesas. ■

VIVACIDADE FEVEREIRO 2018 19

Sociedade

Rota da Filigrana:
Município promove turismo no estrangeiro

Os ourives e artesãos gondomarenses têm
cada vez mais encomendas oriundas de países como Canadá, Brasil e Macau. Neste sentido, a Câmara Municipal de Gondomar está
a procurar potenciar a aposta no mercado
internacional, nomeadamente oriental e europeu.
Assim, durante o mês de fevereiro, a Câmara
de Gondomar levou o seu produto turístico
ao Japão e à Alemanha, mas na agenda estão
já duas viagens à China e aos Estados Unidos
da América, com o mesmo objetivo.
"No que diz respeito à Rota da Filigrana, a

projeção externa deste produto está a ser feita
para potenciar as vendas diretas fora de Portugal. Outro dos objetivos é trazer visitantes
até Gondomar. Além disso, trouxemos uma
carteira de contactos muito interessante e
temos um grande potencial de crescimento
nestes mercados. Regressamos convencidos
que deixamos as sementes para colher resultados no futuro", afirma Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara de Gondomar.
Alicerçado à abertura dos mercados externos
aos artesãos gondomarenses e à promoção da
Rota da Filigrana no estrangeiro, está também
o projeto de certificação da filigrana, em parceria com o Município da Póvoa de Lanhoso,
e a inserção desta arte numa Candidatura a
Património Imaterial da Humanidade.
"Está a ser preparada e têm-nos dito que a
filigrana tem capacidade para ser protegida.
Vamos começar as etapas de documentação
e fundamentação porque isso tem que acontecer. É um projeto a longo prazo, mas julgo
que vem acrescentar visibilidade à filigrana e
que coloca os artesãos em diálogo e em conjunto", refere o autarca.

Desta forma, a Câmara de Gondomar vai
manter a aposta nas feiras internacionais de
turismo e valorização da arte filigraneira.
Refira-se que em 2015, o volume de negócios

da ourivesaria no concelho superou os 57 milhões de euros e a tendência é crescente. Entretanto, desde 2016, a Rota da Filigrana já foi
visitada por cerca de seis mil pessoas. ■
Foto DR

Uma comitiva da Câmara
Municipal de Gondomar viajou até Tóquio, e Munique,
para dar a conhecer as potencialidades da Rota da Filigrana e o trabalho dos ourives
gondomarenses. A aposta no
estrangeiro é para manter.

> A Rota da Filigrana viajou até ao Japão

PUB
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Parque das Serras do Porto:
linhas orientadoras do projeto intermunicipal fo
O plano de gestão do Parque das Serras do Porto foi apresentado, no dia 19 de fevereiro, no Auditório Municipal de
e lançou o repto aos restantes agentes dos territórios integrados no projeto.
Texto: Pedro Santos Ferreira

O conselho executivo da Associação de
Municípios Parque das Serras do Porto (PdSP) reuniu-se, juntamente com
alguns autarcas eleitos nos municípios
de Gondomar, Paredes e Valongo, para
apresentar o plano de gestão do projeto
intermunicipal que prevê a criação de
um espaço verde com cerca de seis mil
hectares junto de leitos do rio, serras e
aldeias históricas. Os municípios, numa
fase dianteira, pretendem candidatar o
projeto a fundos europeus para constituir o Pulmão Verde da Área Metropolitana do Porto.
José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo, orientou os
trabalhos na qualidade de presidente da
Comissão Executiva da Associação de
Municípios.

"Este processo leva quase dois anos e é
a todos os níveis invulgar. Três municípios deram as mãos, começaram a falar
na mesma linguagem e perceberam que
era necessário concretizar esta ideia em
todas as dimensões. Será o principal
parque a nascer à volta do Porto, com todas as valências recreativas, desportivas
e naturais", começou por dizer o autarca
de Valongo.
Durante a sessão, foram apresentados
os estudos prévios e a metodologia de
elaboração do plano de gestão, apresentados por Teresa Andresen, arquiteta
paisagista.
"Este é um trabalho de todos e, muito
em particular, dos técnicos dos três municípios. Orientamos a nossa ação pelos
três Planos Diretores Municipais que
vigoram, sendo que estão em marcha
vários processos de revisão destes documentos", referiu a arquiteta.

Foto DR

tura 2000, mas cada um dos municípios
contribui com mais territórios, como as
serras de Santa Iria, Banjas e Flores, o
vale do rio Ferreira, a aldeia de Couce, o
leito do rio Simão, rio Sousa e as aldeias
de Lavre e Santa Comba, entre outros
pontos de interesse.

Foto PSF

> Os rios Sousa e Ferreira são atrativos do PDSP

No que diz respeito ao plano de gestão,
Teresa Andresen salientou o caráter
participativo da elaboração das linhas
orientadoras do PdSP. "O plano de gestão está para ser feito e entendemos que
deveria ser feito num ambiente participativo, junto das comunidades, para que
se identificasse o que pretendíamos deste espaço".
Para Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar - que
trouxe consigo Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e Desenho
Rural - o PdSP "começou há muitas décadas, mas só agora foi verdadeiramente
agarrado pelos municípios, pela academia e pelos autarcas".
Também Alexandre Almeida, presidente
da Câmara Municipal de Paredes, considerou o plano de gestão "um documento
importantíssimo". "Tenho grande expectativa do trabalho que aqui será feito e
julgo que todo o território dos três municípios vai ficar a ganhar com este projeto", sintetizou.
O PdSP engloba uma partilha de território das serras de Santa Justa, Pias e Castiçais, área que está incluída na Rede Na-

> Miguel Freitas
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Destaque

oram apresentadas em Gondomar
Gondomar. A sessão exclusiva para os autarcas dos três municípios (Gondomar, Paredes e Valongo) foi participada

Foto DR

ce, sem dúvida, um olhar diferenciado.
Vim aqui porque senti que este plano era
um bom exemplo daquilo que queremos
implementar a nível nacional", afirmou
o secretário de Estado das Florestas e
Desenho Rural.
Marco Martins: "Este será um grande
projeto metropolitano para as próximas gerações"
Ao Vivacidade, Marco Martins considerou "relevante" a escolha de Gondomar
para a apresentação do plano de gestão
do PdSP. "Também considero importante que nesta sessão dedicada aos autarcas, tenham comparecido as forças políticas eleitas no concelho de Gondomar",
assinalou o edil gondomarense.
Quanto ao projeto, destacou a importância da fase de consulta participativa
que deverá, segundo Marco Martins,
contar com o "envolvimento das Juntas
de Freguesia, pessoas e coletividades".
Forças políticas de Gondomar participaram na sessão
A sessão ficou marcada por um período
de debate que contou com a participação
de Rafael Amorim, vereador da coligação PSD/CDS-PP, Olinda Moura, representante da CDU na Assembleia Municipal de Gondomar. Os vereadores Leonel
Viana (Movimento Independente "Valentim Loureiro") e José António Pinto
(CDU) também marcaram presença. ■
Foto PSF

Em Gondomar, o PdSP engloba a União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova, a União das Freguesias de Covelo e Foz do Sousa e a União das Freguesias de Melres e Medas. Estão já garantidas duas portas de entrada nos dois
primeiros territórios.
Após a fase de estudos prévios, que determinaram seis relatórios setoriais (mineração, ocupação do solo e floresta,
defesa da floresta contra incêndios, património natural, património cultural e
história), segue-se agora a proposta do
plano de gestão até ao final de dezembro
deste ano.
Contudo, Teresa Andresen não deixou

de apontar alguns motivos de preocupação, tais como a substituição de povoamentos puros de pinheiro bravo
por povoamentos puros de eucalipto, a
predominância da produção de material
lenhoso, o aparecimento de várias espécies exóticas invasoras lenhosas que têm
resultado, nos últimos anos, em incêndios.
No que toca ao plano de gestão, que tem
como objetivo o envolvimento dos residentes, proprietários e de todas as partes
interessadas, o documento visa definir
medidas e ações para a proteção e promoção do PdSP, através de um modelo
participativo, colaborativo e adaptativo.
De resto, estão previstas três sessões
participativas abertas à comunidade a
23 de fevereiro, 9 de março e 23 de março, com o objetivo de recolher contributos. Haverá depois mais um ciclo de três
sessões participativas a 20 de abril, 18
de maio e 15 de junho para a apresentação de propostas concretas das partes
interessadas. Finalmente, os acordos de
compromisso serão definidos na última
sessão, em data a definir.
Refira-se que o PdSP apresenta como
principais valores naturais e culturais a
geodiversidade, a biodiversidade, o património cultural e a distribuição e localização dos valores.
A sessão terminou com um período de
perguntas e respostas que mereceu a
participação de vários autarcas dos três
municípios.
Secretário de Estado prometeu ajuda
ao projeto
O convidado de honra da sessão, Miguel
Freitas, sublinhou o desejo de "discutir
uma solução para o PdSP". "Há linhas de
financiamento abertas e esta ideia mere-

Agenda Comum
23 de fevereiro - Diagnóstico e visão
de futuro
9 de março - Necessidades e recursos
23 de março - Discussão e propostas
Ação Comum
20 de abril - Propostas e ações
18 de maio - Convite a profissionais
15 de junho - Planeamento e ações
experimentais
O local das sessões pode ser consultado no site www.serrasdoporto.pt

Projeto foi classificado
como Paisagem
Protegida Regional
Em março de 2017, o PdSP foi classificado como Paisagem Protegida
Regional. Desta forma, os cerca de
seis mil hectares de zona verde dos
concelhos de Gondomar, Paredes e
Valongo, passaram a não permitir o
abandono, depósito ou vazamento de
entulhos e sucatas, plantação de espécies de rápido crescimento ou espécies florestais exóticas a menos de 20
metros do rio e a menos de 10 metros
de outros cursos de água e nascentes,
terrenos agrícolas, prédios urbanos e
vias públicas de comunicação.
Ficam ainda condicionados a autorização prévia a abertura de novas
vias de comunicação, alargamento ou
outra intervenção nas já existentes,
organização de eventos desportivos,
culturais e de lazer fora dos locais destinados a esse fim, entre outros itens.

Marcelo Rebelo
de Sousa concedeu
Alto Patrocínio

Foto PSF

> A Comissão Executiva da Associação de Municípios reuniu em Gondomar

Calendário do plano
de gestão

> Marco Martins

O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, concedeu, em 2017, o
Alto Patrocínio da Presidência da República ao Parque das Serras do Porto.
Na prática, este apoio visa promover,
incentivar e mobilizar o País e os cidadãos para a concretização das ideias
que tenham o futuro de Portugal como
elemento de base e primordial.
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Clave de Sol: orfeão de Fânzeres
está em crescimento
A freguesia de Fânzeres tem,
desde maio do ano passado,
um novo projeto musical: o
Orfeão Clave de Sol de Fânzeres. Os amantes do canto coral
ensaiam às terças-feiras, no
Salão Paroquial de Fânzeres.
Todas as semanas, um grupo de apaixonados pelo canto coral reúne-se, sob a
direção artística do professor António
Diogo, para ensaiar vários temas musicais e dar vida ao mais recente orfeão de
Gondomar.
Chama-se Orfeão Clave de Sol de Fânzeres e nasceu da vontade de um grupo de
catequistas que contou, desde logo, com o
apoio da União das Freguesias de Fânze-

res e São Pedro da Cova e da Paróquia de
Fânzeres, onde estão sediados.
Apesar das dificuldades inicias e da permanente associação à Igreja de Fânzeres,
o orfeão acabou por alargar o número de
participantes nos ensaios semanais e os
convites para espetáculos não tardaram
a surgir.
"Sempre levamos o orfeão a sério, mas
julgo que a freguesia ainda não estava
preparada para ter um orfeão. Felizmente, tivemos o apoio da autarquia e hoje
notamos uma grande adesão aos nossos
concertos", afirma Paula Vilhena, vice-presidente da direção da coletividade.
O projeto foi "bem recebido" pelos restantes grupos corais de Gondomar, que
o acarinharam e prestaram todo o apoio
necessário. "Nunca existiram rivalidades,
pelo contrário. Os membros dos outros
orfeões sempre disseram que estamos a
um bom nível e que temos feito um bom

trabalho", acrescenta.
Entre as principais características do grupo, está a capacidade de interpretar musicalmente temas de outras línguas, uma
característica que prevalece desde a fundação do Orfeão Clave de Sol de Fânzeres.

Para Paula Vilhena, que é também um
dos sete membros fundadores, o primeiro ano de atividade "superou as expectativas, apesar de todos os momentos complicados". "Tenho muito orgulho neste
grupo", finaliza. ■

Coristas felizes com participação no Orfeão de Fânzeres
Dulce Alves, 53 anos, corista:
"Estou aqui desde o início do orfeão. Gosto
muito de música e já tinha participado neste tipo de atividades. Estou aqui há um ano.
Queremos dar à população o que vamos
aprendendo ao longo do ano e é uma forma
de não estarmos fechados em casa"
Amaro Cardoso, 40 anos, corista:
"Estou no orfeão desde o início. Sou músico
e estudo música. Quis participar neste orfeão
porque quis dar o meu contributo para criar
algo que não existia nesta freguesia. Este pri-

meiro ano de atividade tem sido desafiante e
com altos e baixos, sempre com grande exigência"
António Diogo, 64 anos, Santo Tirso, responsável direção artística:
"Temos grandes potencialidades neste orfeão, mas o talento também tem que ser pressionado. Procuro preparar da melhor forma
estes músicos e tentamos ser um coro mais
abrangente. Queremos ter um espetáculo por
mês e apresentar canções novas com essa regularidade"

Fânzeres e São Pedro
da Cova procura
a melhor curta-metragem

Conta-me um Conto:
4ª edição
está lançada

Pelo terceiro ano consecutivo, a União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da
Cova promove o Concurso de
Curtas-Metragens. A entrega
de trabalhos dura até 30 de
junho.

Até ao dia 20 de abril, a União
das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova procura
os melhores contos. Esta é a 4ª
edição deste concurso.
O Prémio "Conta-me um Conto" foi lançado, este mês, pela União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova. O concurso
literário pretende promover e consolidar
hábitos de leitura e escrita criativa entre
os mais jovens e divulgar os seus trabalhos
junto do grande público. Com conteúdo temático livre, o prémio traz como novidade
a abertura do concurso a todas as escolas e
alunos de Gondomar.
"Decidimos abrir o concurso a todo o con-

celho para termos mais participantes e porque temos alunos das nossas freguesias que
andam noutras escolas do concelho", explica Pedro Miguel Vieira, presidente da UF
de Fânzeres e São Pedro da Cova.
O Conta-me um Conto destina-se a alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e
secundário. Os prémios a atribuir variam
entre os 50 e 150 euros em material escolar.
"Temos que envolver as escolas e sensibilizá-las para a importância da participação dos alunos neste tipo de iniciativas.
Esse trabalho foi feito junto dos Agrupamentos de Escolas. Entendemos que o
regulamento anterior limitava a participação dos alunos e quisemos mudar isso
para dar mais visibilidade à iniciativa",
refere o autarca.
O anúncio da proposta vencedora será feito
no dia 1 de junho. ■
Foto DR

Com o objetivo de estimular a criatividade e
encorajar a produção de vídeos, a União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
retomou a aposta no Concurso de Curtas-Metragens, iniciativa que completará este ano
a sua 3ª edição. Este mês, teve início o período
de entrega de trabalhos que irá prolongar-se
até 30 de junho.
"Este concurso tem valor e deve continuar a ser
promovido, porque vigora no âmbito cultural
e de promoção das artes. Por isso, decidimos
continuar a acarinhar e a promover esta ini-

ciativa. Queremos que este concurso tenha
espaço mediático e uma participação, tanto
popular como de instituições fora do concelho", afirma Pedro Miguel Vieira, presidente
da autarquia.
O desafio é lançado aos cidadãos nacionais e
estrangeiros, de forma individual ou em grupo, por profissionais ou amadores. O concurso
está também aberto a escolas e coletividades
da União das Freguesias.
"Este ano procuramos envolver mais as coletividades, realizadores e produtores do nosso território. Vamos premiar o melhor trabalho e distinguir outros com menções honrosas. O primeiro
classificado vai receber um prémio de 200 euros",
refere Pedro Barbosa, da União das Freguesias.
Entre as novidades do regulamento, destacam-se a alteração da duração máxima das curtas
de 20 para 25 minutos de duração e a atribuição de um prémio de 125 euros ao melhor trabalho local.
A entrega de prémios será realizada na Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, em data a divulgar. ■
Foto PSF
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Paulo Ferreira novamente
distinguido por Hollywood

PUB

toda a informação que trazia", sem esquecer
a importante mensagem de preservação ambiental que percorre o trabalho final. "É mesmo esta ameaça ao planeta que me preocupa.
A Patagónia é ainda uma região natural de
paisagens fabulosas e se olharmos para ela
de uma perspetiva positiva, penso que será a
forma mais inteligente de fazer passar a mensagem às pessoas", refere.
Para Paulo Ferreira, segue-se agora uma nova
expedição "aos antípodas de Portugal", no
mês de maio.
O prémio de Hollywood será entregue no dia
24 de março, nos famosos Raleigh Studios,
em Los Angeles. ■

Foto Arquivo Vivacidade

Esta é já a segunda distinção internacional
que Paulo Ferreira recebe pelos seus trabalhos de vídeo e fotografia, que assentam, sobretudo, na utilização da técnica de "timelapse" para produzir documentários curtos.
Desta vez, foi premiado o seu mais recente
trabalho, "Patagónia - A Ponta do Mundo",
filme que reúne milhares de imagens recolhidas em 2017, durante uma viagem às terras
da Argentina e do Chile. A produção contém
também uma mensagem muito atual que
alerta para a preservação do planeta Terra e

a responsabilidade de cada um de nós. O trabalho foi recompensado com a atribuição de
dois prémios - melhor documentário e melhor fotografia - da "Hollywood International
Independent Documentary Awards".
"Este prémio não é 'mais um prémio' é o reconhecimento internacional da qualidade do
meu trabalho na técnica de 'timelapse'. Dentro de portas tem sido difícil, mas aos poucos
as pessoas vão olhando para os meus filmes
de uma maneira diferente", afirma Paulo Ferreira.
Contudo, esta não será uma estreia nos prémios internacionais para o informático que
se dedica à fotografia em 'part-time'. Recorde-se que a fotografia de Paulo Ferreira já tinha sido distinguida no vídeo "Nordly´s". "Os
filmes de produção independente começam
a ter o seu lugar na história do audiovisual,
pois têm surgido técnicas novas provenientes de algumas experiências, como o é o meu
caso, recorrendo á técnica de 'timelapse' para
narrar uma história", explica ao nosso jornal.
Na base do "Patagónia" estão milhares de
fotografias e vídeos oriundos de câmaras de
vídeo e drone. Ao Vivacidade, Paulo Ferreira
admite que a maior dificuldade foi "organizar

Foto Arquivo Vivacidade

Pelo segundo ano consecutivo, o gondomarense Paulo
Ferreira venceu, no dia 1 de
fevereiro, nas categorias de
melhor documentário e melhor fotógrafo, os prémios da
"Hollywood
International
Independent Documentary
Awards".
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Conta à ordem com custos
reduzidos?
Saiba
mais
sobre os Serviços Mínimos
Bancários, uma alternativa
às comissões bancárias.

Para mais informações contacte o Gabinete de
Apoio ao Consumidor da Câmara Municipal de
Gondomar. A DECO tem um protocolo de colaboração com o Município e presta atendimento presencial gratuito no concelho. Marcações: Email:
gac@cm-gondomar.pt; T. 224 660 536.

As inscrições para o Concurso Internacional de Percussão encerraram no dia 13 de fevereiro, com
um total de 72 inscritos para a 1ª
edição da iniciativa. O evento tem
início a 24 de março.
Vão ser apresentados 72 candidatos, divididos por
quatro categorias, no 1.º Concurso Internacional
de Percussão (CIP). A iniciativa organizada pela
Banda Musical de Gondomar (BMG) em parceria
com a Câmara Municipal de Gondomar vai contar
com candidatos das mais variadas regiões de norte
a sul do país, bem como candidatos vindos de Espanha, França e Holanda.
"A organização ficou muito surpreendida com o
número das inscrições. Desde início que apostamos na divulgação e nos contactos pessoais com
escolas, professores e alunos e tínhamos uma boa
perspetiva, mas nunca para estes números", revela
Filipe Fernandes, mentor do projeto.
Assim, de 24 a 28 de março, as dezenas de inscritos vão passar pelo Multiusos de Gondomar e
Auditório Municipal. Está também prevista uma
cerimónia de abertura e concerto no fim do primeiro dia e uma cerimónia de encerramento, entrega de prémios e concerto com os laureados no
último dia.
"A nossa aposta, na percussão não foi ao acaso, é
uma classe em desenvolvimento e com muitos alunos a estudar e tocar muito bem. Só quem assiste

a vários concursos percebe a evolução da música
em Portugal e em miúdos cada vez mais jovens. O
número de inscrições é claramente um sinal que
este concurso se pode tornar uma referência a nível
nacional e internacional", refere Filipe Fernandes.
O impulsionador do concurso mostra-se orgulhoso
com a criação do evento, sem esquecer o apoio do
Município de Gondomar. "O evento é uma aposta
ganha. Culturalmente e musicalmente, Gondomar
já é falado por todo o país e em vários países da
Europa através do concurso e ainda estamos na 1ª
edição", afirma.
O júri do CIP, que será responsável por um concerto no dia 25 de março, será composto por Filippo
Latanzi, Nuno Aroso, Bruno Costa, Marco Fernandes e André Dias.
Município e Banda Musical felizes com iniciativa
Ao Vivacidade, Luís Filipe Araújo, vice-presidente
do Município de Gondomar, vê no CIP a possibilidade do concelho continuar a "afirmar-se 'fora de
portas' no panorama da música, atraindo para o
concelho não apenas a presença dos mestres, bem
como de grandes executantes".
O autarca reconhece ainda que a adesão à iniciativa
excedeu "as melhores expectativas".
Também Daniel Fernandes, presidente da direção
da BMG, admite que a iniciativa vem de encontro
ao trabalho desenvolvido pela banda. "O ensino e a
promoção da música em Gondomar são premissas
da coletividade", refere e acrescenta que o concurso
"veio confirmar e solidificar a convicção de que a
instalação, no concelho, de uma escola certificada ou Conservatório de Música, seria uma aposta
acertada", conclui. ■
Foto DR

A conta de serviços mínimos bancários é uma conta à
ordem que permite ao titular aceder a um conjunto de
serviços bancários considerados essenciais a um custo
reduzido. A conta inclui:
- Abertura, manutenção da conta e cartão de débito;
- Movimentação da conta através de caixas automáticas, do homebanking e dos balcões da instituição;
- Depósitos, levantamentos, pagamentos e débitos diretos, sem restrição;
- Transferências intrabancárias nacionais, sem restrição quanto ao número de operações;
-Transferências interbancárias realizadas através de
caixas automáticas e através do homebanking (neste
último caso num máximo de 12 transferências interbancárias).
Pode abrir uma conta de serviços mínimos bancários
qualquer pessoa singular que não seja titular de outras
contas de depósito à ordem. Se tiver uma única conta
de depósito à ordem, esta poderá ser convertida numa
conta de serviços mínimos bancários.
Apenas existe uma exceção para as pessoas com mais
de 65 anos ou com um grau de invalidez igual ou superior a 60%, que podem ter como cotitulares da conta pessoas singulares que detenham outras contas de
depósito à ordem.
A conta de serviços mínimos bancários está limitada
à comissão anual de 1% do indexante dos apoios sociais. Significa que a partir de 2018, o custo a pagar
pela conta não pode exceder 4,21 euros por ano. Os
serviços mínimos bancários devem ser disponibilizados por todas as entidades autorizadas pelo Banco de
Portugal a receber depósitos: bancos, caixas económicas, caixa central e caixas de crédito agrícola mútuo.

Concurso Internacional
de Percussão
tem 72 inscritos
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Câmara quer
recuperar o Cavalete
de São Pedro da Cova
A Câmara Municipal de Gondomar anunciou, a 7 de fevereiro, que "está a ser efetuado
um diagnóstico da condição
estrutural" do Cavalete para
"apurar o grau de degradação
da construção".
O Instituto da Construção da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) está a realizar um estudo ao Cavalete do Poço de São Vicente, em São Pedro
da Cova. Os trabalhos visam descobrir soluções para recuperar os índices de segurança e durabilidade da estrutura.
De acordo com Marco Martins, presidente
da Câmara de Gondomar, a autarquia está a
desenvolver esforços para "adquirir a totalidade dos terrenos respeitantes ao complexo
mineiro" com o objetivo de criar "um espaço museológico com centro interpretativo,
uma verdadeira entrada para o Parque das
Serras do Porto, nas vertentes ambiental e
turística".
Em causa, está o Cavalete, uma estrutura
que laborou ao longo de 170 anos, sendo que nos anos 30 e 40 cerca de 65% da
produção nacional de carvão saiu de São
Pedro da Cova. O espaço está classificado,
desde 2010, como Monumento de Interesse
Público, mas tem vindo a degradar-se ano
após ano.
Em 2016, em hasta pública, a Câmara de
Gondomar adquiriu sete edifícios do Com-
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plexo Mineiro que até então estavam na
posse de uma empresa privada. A limpeza
do espaço e a sua requalificação histórica, cultural e ambiental tem sido uma das
grandes lutas da população local.
"O objetivo da Câmara de Gondomar é o
de conseguir fazer daquele espaço um polo
cultural baseado no património industrial
inerente ao complexo mineiro de São Pedro
da Cova e à história do mesmo, ao que deve
estar ligada a faceta ambiental e de relação
com a natureza", afirma Luís Filipe Araújo,
vereador responsável pelo Urbanismo do
Município de Gondomar.
Ao Vivacidade, o autarca não avançou o
custo total dos terrenos, "dado que a autarquia ainda se encontra em fase de negociações com os proprietários".
O vice-presidente da Câmara de Gondomar
aponta ainda a necessidade de "terminar o
diagnóstico que agora se inicia e dar cumprimento às respostas que resultarem do
estudo".
Junta de São Pedro da Cova valoriza iniciativa do Município
Pedro Miguel Vieira, presidente da União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova, vê com bons olhos a intenção da
Câmara de Gondomar em recuperar o Cavalete de São Pedro da Cova e os terrenos
adjacentes.
"Estamos atentos e valorizamos esta iniciativa da Câmara. Queremos ser parte ativa
e interessada na resolução deste problema
e no apoio à recuperação do complexo mineiro de São Pedro da Cova", afirmou o
autarca. ■
Foto Arquivo Vivadouro

> O cavalete é Monumento de Interesse Público
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António Braz:
“Estamos em situação de rotura financeira”
O socialista António Braz assumiu, nas últimas eleições
autárquicas, a presidência da
União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom
e Jovim. Ao Vivacidade, fala
na situação financeira que
herdou, no que espera fazer e
na relação que tem com o Município.

Que cenário encontrou nesta União das
Freguesias desde que tomou posse?
Encontrei um grupo de trabalhadores motivados. Algo preocupados com o que viria
de novo, mas cheios de vontade de dar o seu
melhor. Estou muito contente com o naipe
de funcionários que encontrei aqui.
Diariamente, temos procurado resolver os
pequenos problemas dos nossos cidadãos.
Gostávamos de fazer mais, mas seria necessário aumentar o orçamento e ter mais verbas. O orçamento que aprovamos sem votos
contra é de rigor e não nos permite fazer
muito mais. Cortamos cerca de 30 mil euros em fornecimento e serviços de terceiros,
porque achamos que era possível fazer essa
gestão. Dirigimos esse dinheiro para equiparmos melhor o nosso pessoal.
Culpa do executivo anterior?
Não fazemos juízos de valor ao anterior executivo, mas encontramos uma tesouraria
muito depauperada. Recebemos cerca de 130
mil euros de dívidas
e estamos a procurar liquidar esse
valor. Já reduzimos
em cerca de 30 mil
euros, desde que
tomamos posse.
Estamos em situação de rotura finan-

ceira e tivemos que convocar uma Assembleia Extraordinária, onde vamos levar uma
proposta de financiamento bancário para
nos permitir pagar os compromissos e os
salários de março.
No mandato anterior fez parte da oposição. Tinha noção desta situação financeira
ou foi surpreendido?
Não vou mentir. Fui surpreendido com a
situação de aperto financeiro que encontrei.
Não tenho indício de nenhuma irregularidade, mas no ano passado havia um orçamento superior a um milhão e acabamos
por cumprir essa previsão. Contudo, existiam diversos compromissos que não estavam cabimentados no orçamento e isso é
que gerou esta situação.
O anterior executivo fez um acordo com a
ADSE, que nos deixou para liquidarmos
cerca de 50 mil euros em 36 meses. Estamos
a pagar 1800 euros todos os meses.
Mesmo no que toca ao nosso pessoal, estamos a conversar com os funcionários e a ser
transparentes com eles. Estamos também
a renegociar alguns contratos da autarquia
que nos vão permitir poupar e tomamos
medidas de eficiência energética.
Estamos também a apostar nos incremento
dos projetos a nível europeu. Vamos tentar
também que o movimento associativo participe nesses projetos europeus.
Poderão haver rescisões de contratos ou
despedimentos?
Queremos evitar isso a todo o custo, mas se
algum funcionário pretender procurar mobilidade junto de outros serviços públicos,
vamos facilitar essa procura.
A hipótese que será avançada na Assembleia de Freguesia Extraordinária foi a
melhor solução encontrada pelo executivo?
Não temos outra. Não temos dinheiro
para pagar os compromissos de março e
tivemos que tomar esta decisão. Vamos
pedir 40 mil euros, que é o valor que podemos pedir.
A Delegação de Competências estabelecida
com a Câmara de
Gondomar trouxelhe novas responsabilidades?
Trouxe desde já
este largo próximo do edifício da Junta
de Freguesia
de Gondomar (São
Cosme).
Resolve-

mos também o caso dos Funcionários Judiciais.
Esta é uma autarquia conhecida pelos
projetos europeus e intervenção na área
social. Com a sua gestão mudou alguma
coisa?
Procuramos dar continuidade ao trabalho
que era feito. Na área social, estamos, em
parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, a alimentar mais de 300
pessoas, semanalmente. A par disso, temos
também um projeto semelhante com o Banco Alimentar contra a Fome.
Somos parceiros da Sociedade Portuense
de Drogas, que faz um donativo de refeições confecionadas na sua cantina. Estamos
muito satisfeitos com todos estes apoios que
podemos dar.
Temos ainda quatro pessoas desalojadas
que continuamos a ajudar. Gostaríamos de
aumentar essa oferta, mas não tem sido possível.
A Universidade Sénior também poderá ter
outra dinâmica?
Sabemos que temos à nossa responsabilidade essa grande instituição. Contudo, também temos presente que passou a existir
“concorrência” dentro do próprio concelho,
por isso vamos modificar algumas questões.
Entre elas, mudamos o corpo diretivo da
USG, que continuará a ser presidida pelo
presidente da União das Freguesias. Convidamos o Vítor Barão, que fez parte do anterior executivo, para diretor da instituição. O
repto foi aceite.
No próximo ano letivo já vamos introduzir
algumas alterações. Entretanto, já estabelecemos um protocolo com a Escola Dramática de Valbom, que vai receber algumas
disciplinas.
Queremos respeitar o passado, procurando
dar um novo contributo. No dia 15 de março
[aniversário da USG], vamos anunciar algumas novidades.
No que diz respeito a Jovim, o que tem
pensado para esse território?
Em relação a Jovim, dedicamos uma atenção forte, sobretudo nos pequenos arranjos
que temos feito. Grande parte deles têm sido
em Jovim e temos uma força maior da nossa
equipa naquele território.
Vamos, com grande certeza, começar as
obras do edifício da antiga Junta de Freguesia de Jovim. Temos uma reunião agendada
com os Leões Cabanenses e vamos respeitar
um protocolo que estava assumido com essa
coletividade.
Estamos também em diálogo com a paróquia local para perceber se podemos explorar melhor os espaços do Centro Paroquial.
Celebramos também o 1.º aniversário dos
CTT de Jovim e estamos a procurar alargar

os serviços que são prestados. Queremos
que se prestem todos os serviços naquele
posto.
Está também previsto pelo Município a instalação de um Espaço Cidadão em Jovim.
Aguardamos a aprovação do Estado, mas
acreditamos que até ao fim de abril possa ser
resolvido.
Estamos também a desenvolver contactos
com duas entidades bancárias para repor
aquele multibanco que deixou de existir no
campo de Atães. Tudo nos leva a crer que
existe boa vontade da parte das instituições.
Como tem dividido o seu tempo entre as
três freguesias?
Procuro sempre ir ao terreno e receber as
pessoas nas três freguesias, mas não há dúvida que passo a maior parte do tempo em
Gondomar (São Cosme).
Há sempre problemas por resolver. Veja-se
o caso dos cemitérios. Em São Cosme, o cemitério está lotado e tivemos que parar com
a venda de terrenos. Estamos a fazer um
levantamento de vários casos porque existe falta de terreno. Temos a necessidade de
criar ossários neste cemitério.
Durante a campanha eleitoral o BE denunciou casos de precariedade laboral
nesta autarquia. Confirma a existência
desses casos?
Eu também sou contra essa precariedade
laboral, mas neste momento não temos condições de integrar funcionários no quadro.
Contudo, fico admirado porque alguns deles
preferem continuar a trabalhar aqui. Já tive
oportunidade de dizer isso aos eleitos do
Bloco de Esquerda.
Que relação tem tido com o Município de
Gondomar? A mudança desta autarquia
para uma gestão do PS facilitou o entendimento?
Facilitou e é uma relação profícua. No entanto, não deixamos de alertar para alguns
problemas, nomeadamente o da ETAR de
Valbom, em Gramido. É necessário intervir naquele equipamento. As pessoas que
vivem ali necessitam de ter um ambiente
mais agradável do que aquele que têm tido.
Temos tido muitas queixas de moradores
daquela zona.
De resto, a autarquia tem respondido sempre
aos nossos apelos. Brevemente, vamos fazer
uma reafirmação de um dos nossos projetos
eleitorais, que é a limpeza do rio Torto.
Em 2021, o que espera dizer sobre este
mandato?
Gostava que dissessem que foi um mandato
transparente, onde as pessoas viram os seus
problemas atenuados ou resolvidos. Gostava
que vivêssemos numa União das Freguesias
mais limpa e com melhores acessibilidades.■
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Câmara vai concluir saneamento
na encosta da Belavista

O Município de Gondomar vai assumir o "fecho do sistema de águas residuais do rio Ferreira - subsistema da encosta da Belavista", numa
intervenção estimada em mais de 2,5 milhões
de euros, que acrescenta também a repavimentação de toda a zona entre a Estrada D. Miguel
e Silveirinhos, em São Pedro da Cova.
A proposta foi aprovada com um voto contra do vereador do PSD e aponta beneficiar
mais de meio milhar de habitações, ao mesmo tempo que resolve o maior problema de
insalubridade do concelho.

A empreitada inclui a instalação da rede de
águas pluviais e novo piso numa extensão
de 6,3 quilómetros, num prazo de execução
de oito meses. No entanto, serão os moradores a assumir obras nos imóveis para
adaptarem as fossas até aqui existentes à
nova rede de saneamento.
Movimento Independente e CDU aprovam medida, PSD reprova
Os vereadores do Movimento Independente
"Valentim Loureiro" e da CDU votaram favoravelmente a proposta. No entendimento dos comunistas, a medida "é essencial e
urgente neste lugar de São Pedro da Cova,
nomeadamente ao nível da rede de águas
pluviais, pavimento, acessos e rede de águas
residuais". Contudo, a CDU refere que a
intervenção "da competência das Águas de
Gondomar, há muito devia estar concretizada" e que é fundamental que o Município
passe a dispor de "condições favoráveis para
a defesa dos gondomarenses em atuais e futuras negociações" com a empresa.
Por sua vez, em nota enviada à imprensa,
Rafael Amorim, vereador da coligação PSD/
CDS-PP, explica que votou contra porque a

documentação da proposta "não foi remetida em tempo útil para ser avaliada" e "o
critério de escolha foi o preço mais baixo,
quando a lei permite à Câmara escolher a
melhor relação qualidade/preço".
Ao Vivacidade, Pedro Miguel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e

São Pedro da Cova, vê a iniciativa municipal
com bons olhos. "É uma zona que está há 30
anos à espera de saneamento. Naturalmente,
valorizamos o investimento que o Município
vai fazer na Belavista, mas esperamos que os
encargos financeiros não sejam imputados à
população, que é muito carenciada". ■
Foto Arquivo Vivacidade

A Câmara Municipal de Gondomar aprovou, no dia 2 de
fevereiro, a abertura do concurso público para concluir
o sistema de saneamento na
encosta da Belavista, em São
Pedro da Cova. Prevê-se um
investimento superior a 2,5
milhões de euros.

Política

PUB

28 VIVACIDADE FEVEREIRO 2018

Política

Tarifa de estacionamento
baixa no próximo mês

Estacionar nos lugares com parcómetros
ou nos dois parques subterrâneos concessionados pela Câmara Municipal de Gondomar passará a ser mais barato no mês de
março.
A alteração resulta de uma proposta, depois de cumprido o período de discussão
pública, aprovada pelo executivo municipal. A sugestão baixa o tarifário de 85 para
60 cêntimos, por hora, nos lugares com

parcómetro e passa dos 80 para os 50 cêntimos, por hora, nos parques subterrâneos
do Mercado da Areosa (Rio Tinto) e da
Praça Luís de Camões (São Cosme).
A par da redução da tarifa, está também prevista uma diminuição no período de pagamento que passará a ser cobrado entre as 9 e
as 19h. O período anterior vigorava entre as 8
e as 20h. Passa também a ser criado um período de estacionamento gratuito para os moradores, nas zonas onde existem parcómetros,
entre as 9 e as 9h30 e entre as 18 e as 19h.
De acordo com a proposta, o novo regulamento abrange os cerca de 620 lugares com
parcómetro e os 464 dos parques subterrâneos.

de estacionamento pagos na via pública",
"novos lugares de estacionamento pago em
parque" e "possibilidade de limitar a atribuição de reserva de estacionamentos para

deficientes motores".
O Movimento Independente "Valentim
Loureiro" e a coligação PSD/CDS-PP abstiveram-se. ■
Foto Arquivo Vivacidade

O Município de Gondomar
aprovou, no início deste mês,
uma alteração à tarifa de estacionamento pago, que irá
baixar dos 85 para os 60 cêntimos. A medida entrará em
vigor no próximo mês.

CDU votou contra
A CDU votou contra a alteração. Em comunicado enviado à imprensa, os comunistas salientam que vão existir "mais locais

PSD promove
contacto com
a população

Gondomar atribui
louvor a Ricardinho
e Paulo Ferreira

Rafael Amorim e diversos eleitos locais da coligação PSD/
CDS-PP "Gondomar no Coração" promoveram, no dia 5 de
fevereiro, uma ação de contacto com a população de Jovim.

A Câmara Municipal de Gondomar aprovou, no dia 14 de
fevereiro, um voto de louvor a
Ricardinho e Paulo Ferreira,
dois ilustres gondomarenses
cujo trabalho foi recentemente
distinguido.

A coligação PSD/CDS-PP deu continuidade à política de descentralização e proximidade às populações, tendo reunido com
a direção de duas empresas familiares no
ramo da ourivesaria, em Jovim.
De acordo com o Gabinete de Imprensa
do movimento "Gondomar no Coração", a
iniciativa permitiu verificar que "muito trabalho pode ser feito nesta matéria quer ao

nível da preservação da memória, quer na
potenciação desta indústria".
Segundo Rafael Amorim, "este é mais um
daqueles exemplos em que o poder autárquico tem de estar sempre ao lado dos nossos
empresários seguindo uma política de promoção do emprego e da economia local".
A visita a Jovim continuou com a passagem
por diversos arruamentos daquela freguesia
onde ficaram registadas, diz o Gabinete de
Imprensa, "algumas situações relacionadas
com o saneamento, falta de limpeza, acumulação de sucatas e questões urbanísticas
que terão sido, reiteradamente, comunicadas à Câmara de Gondomar, por particulares, desde 2016".
O périplo por Jovim terminou ainda com
uma visita à Associação Recreativa Leões
Cabanenses, onde Rafael Amorim reuniu
com diversos moradores da freguesia. ■
Foto DR

O executivo do Município de Gondomar
aprovou, por unanimidade, um voto de
louvor aos gondomarenses Ricardinho e
Paulo Ferreira, duas personalidades que
foram recentemente distinguidas com prémios internacionais nas suas áreas, futsal e
cinema/fotografia, respetivamente.
Ricardinho é capitão da Seleção Nacional
de futsal e sagrou-se, a 10 de fevereiro, campeão europeu da modalidade. O atleta ini-

ciou o seu percurso desportivo em Valbom,
em 1998, no Gramidense Infante, passando depois pelo Miramar, Benfica, Nagoya
Oceans (Japão) e Inter Movistar (Espanha).
Foi o melhor jogador do Mundo em 2010,
2014, 2015, 2016 e 2017.
Por sua vez, Paulo Ferreira é técnico de
informática, mas dedica-se, nos seus tempos livres, por inteiro à técnica do "timelapse". Nos últimos dez anos, filmou no
Parque de Natureza de Noudar, Parque
Natural do Alvão, Parque Nacional da
Peneda-Gerês, no Douro Internacional,
Marvão, Gondomar e Porto. Em 2017, foi
distinguido no "Hollywood International
Independent Documentary Awards" pelo
seu vídeo "Nordlys", feito que repetiu este
ano pelo trabalho "Patagónia - A Ponta do
Mundo".
O voto de louvor foi aprovado na reunião
pública do executivo municipal, que teve
lugar na Junta de Freguesia de Covelo. ■
Foto DR

VIVACIDADE FEVEREIRO 2018 29

Desporto

<
< <

Pontos
40
38
38
35
35
32
31
30
28
26
26
24
23
19
18
15

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 1

<
<

<
<

<

<
<

< <

Próximos Jogos:
28/01 SC Rio Tinto - Maia Lidador
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Equipa
Aliados Lordelo
Rebordosa AC
Paredes
Tirsense
Barrosas
Vila Meã
Paços Ferreira B
CD Sobrado
Lixa
FC Vilarinho
S. Pedro da Cova
Emersinde 1936
SC Nun' Álvares
Baião
Penafiel B
Folgosa da Maia
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A pensar no futuro, Henrique Neves aponta para a marca do Europeu e para um pódio nacional de corta-mato, "mas também
quero tentar ser campeão nacional de pista
ao ar livre e representar o Porto na fase final do Olímpico Jovem Nacional", acrescenta, sempre com "trabalho diário e muita
humildade". ■

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

<

Monforte, não tiram o ânimo ao atleta, que
tem tido resultados aliciantes como o título
de campeão do Norte de juvenis em 3000
metros de pista, campeão regional de corta-mato, vice-campeão nacional de 3000
metros de pista coberta, campeão do norte
de corta-mato e campeão da CLDE Porto
de corta-mato - desporto escolar.
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> João Pereira é atleta do FC Porto

Foto DR

A época 2017/2018 começou da melhor
forma para o atleta da Associação Recreativa Luz e Vida Gondomarense, Henrique
Neves. O jovem praticante de atletismo
comprometeu-se, juntamente com o treinador David Fernandes, a lutar pelo título
nacional de corta-mato, que irá decorrer
no dia 18 de março, em Portalegre.
"É um dos principais objetivos desta época,
juntamente com os mínimos para o Campeonato da Europa e o Campeonato Nacional de pista ao ar livre. No corta-mato o
objetivo é entrar no pódio nacional, tendo
consciência que será um excelente desafio,
tendo em conta a qualidade dos atletas que
participarão na competição", afirma Henrique Neves.
A forte concorrência que irá encontrar em

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

Próximos Jogos:
25/02 Gondomar - Canelas 2010
Sousense - Cinfães

Henrique Neves quer
ser campeão nacional de corta-mato
O atleta da Associação Luz e
Vida Gondomarense, Henrique Neves, vai disputar o título nacional de corta-mato, no
dia 18 de março, em Portalegre. O jovem gondomarense
quer trazer o título para casa.

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

<< <

forço". "Tenho trabalhado arduamente para
conseguir chegar à Seleção Nacional. O meu
trabalho tem vindo a ser recompensado. Fui
chamado pelo selecionador nacional, Luís
Ferreira, a alguns estágios e estou com muita
ambição de ser atleta internacional", conclui
João Pereira. ■

<

"Grande sensação e um sentimento muito
especial", é desta forma que João Pereira
sintetiza a vitória alcançada no campeonato regional da zona Norte de boccia. A primeira medalha de ouro na carreira do gondomarense constitui, assim, "um orgulho
enorme com muitas emoções à mistura".
"Era a medalha que eu procurava já há
algum tempo, pois ser campeão é uma
sensação indescritível. Senti que todos os
sacrifícios que fiz, foram recompensados e
isso dá-me força para os novos desafios",
refere o atleta do FC Porto.
De resto, João Pereira não esquece a estrutura do clube que, de acordo com o pró-

prio, "tem proporcionado todas as condições para a prática da modalidade". João
salienta também o apoio da Câmara Municipal de Gondomar, onde trabalha.
Quanto ao futuro, o gondomarense promete "continuar a trabalhar para alcançar mais
títulos no futuro, com muita dedicação e es-

Foto DR

O gondomarense João Pereira
conquistou, no final de janeiro, o título de campeão regional da zona Norte de boccia,
ao serviço do FC Porto. Ao Vivacidade, aponta os próximos
objetivos.

TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal - Série B

< < <

João Pereira sagrou-se
campeão regional de boccia

Próximos Jogos:
28/01 São Pedro da Cova - Tirsense

> Henrique Nunes é atleta da Luz e Vida Gondomarense
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Desporto

Academia Ricardinho:
um projeto
que comemora 10 anos

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

A remontada e o aumento
da vantagem para os rivais
Foto TSN

> Manuel Sousa

Foto TSN

Guilherme Sousa, 11 anos, capitão dos Infantis
da Academia Ricardinho
Estou aqui há seis anos, sou o jogador mais antigo da nossa Academia. Sinto que tenho aprendido imenso ao longo destes últimos anos, tenho evoluído muito, sendo que o meu padrinho
[Ricardinho] vai-me dando alguns conselhos, o
que é também bastante importante para o meu
crescimento. O Ricardinho é o meu jogador favorito, vejo os jogos todos dele e este triunfo da
nossa seleção nacional de futsal foi mais do que
merecido.

Foto TSN

Acabar uma temática com a palavra “Sporting” e começar
outra com Bruno de Carvalho é arriscado, embora eu esteja pronto para assumir esse risco. Por vezes fico com a
sensação de que moram nos antípodas um do outro, tal é
o discurso ditatorial do presidente leonino. A comunicação social é um dos grandes pilares de uma democracia
e quem não perceber isto “tem o mundo ao contrário”.
Depois de uma vitória esmagadora na última Assembleia
Geral do Sporting, Bruno de Carvalho conseguiu deitar
tudo por terra com o seu discurso negro e mesquinho.
Eu também não gosto de algum jornalismo que se faz em
Portugal. Porém, o presidente dos leões ridicularizou toda
a comunicação social, fomentando ainda mais a violência
e o ódio que se vive nos meandros do futebol português.
Aliás, foi logo visível à saída da AG, com alguns sócios do
emblema verde e branco a agredirem e insultarem vários
jornalistas.
“Sem título” foi uma das músicas que fez grande sucesso
nesta primeira meia-final do Festival da Canção e Bruno
de Carvalho quer, seguramente, evitar ao máximo ter de
a cantar. No entanto, a continuar assim, pelo menos uma
parte ele irá consagrar: “De que servem dez Lisboas se
me sinto no deserto?!”.

A Academia do melhor jogador do mundo de futsal
mora em Valbom e prima pela formação, mais do
que a competição. “A nossa grande preocupação é
a formação e não tanto a competição. Ainda assim,
tentamos juntar as duas vertentes. Ao longo dos
últimos anos temos colecionado bons resultados e
jogamos um bom futsal”, destacou Manuel Sousa,
coordenador da Academia Ricardinho e grande
amigo do futsalista gondomarense. No ano passado,
a Academia participou num torneio internacional
em Tenerife, contra equipas como o Inter Movistar,
ElPozo Murcia, Basileia, entre outras, e o resultado
foi “um honroso terceiro lugar”. Um feito digno de
registo para a academia e igualmente para o nosso
país, sendo que “este ano vamos lá voltar e tentaremos alcançar um resultado ainda melhor, sabendo
desde logo que será uma tarefa bastante complicada”, acrescentou o coordenador.
“Este projeto surgiu numa conversa de dois amigos.
Eu e o Ricardinho conversamos muito e em 2008 ele
teve a ideia de abrir uma academia de futsal, afirmando que só faria sentido se fosse eu a coordenar.
Decidimos então partir para toda a burocracia, lo-

gística e apresentamos o projeto à Câmara”, afirmou
Manuel Sousa, que enalteceu ainda a disponibilidade de Ricardinho para ajudar sempre que é necessário, “até mesmo em termos financeiros”. De realçar
que o craque gondomarense sempre que tem disponibilidade marca presença nos treinos e os miúdos
ficam encantados.
A amizade entre os dois é já uma história muito
antiga. Conheceram-se no bairro onde Ricardinho
residia com os seus pais. “De imediato vi algumas
coisas especiais naquele rapaz, era um tratado da
bola. E eu, apesar da diferença de idades, é que tentei criar logo ali uma amizade com ele, porque adorei o miúdo”, frisou Manuel Sousa, que muitas vezes
fazia de motorista do melhor do mundo, levando-o
para todo o lado. “É evidente que este título europeu criou um mediatismo diferente, bem como as
cinco vezes em que o Ricardinho foi considerado
o melhor jogador de futsal do mundo. Algo que é
muito positivo para a nossa Academia”, concluiu o
coordenador. ■
Foto TSN

O FC Porto perdia, por 1-0, frente ao Estoril Praia, com
o golaço de Eduardo Teixeira a fazer toda a diferença,
quando uma das bancadas do António Coimbra da Mota
ameaçou ruir. Ainda se lembram? Bem, é legítimo que
não. Entretanto passou mais de um mês e as equipas iniciais sofreram também variadíssimas alterações. No jogo
de ontem - que teve somente 45 minutos -, os dragões
entraram com uma atitude à imagem do seu treinador,
com garra e ambição, e tiveram o prémio merecido.
Conseguiram marcar três golos sem resposta, vencendo
o encontro, por 3-1, e aumentando, dessa forma, o fosso
para os rivais da Segunda Circular. Alex Telles (que acabou por sair gravemente lesionado) e Tiquinho Soares,
por duas vezes, marcaram os golos do triunfo de uma
equipa que é, agora, líder com maior conforto. São já
cinco os pontos de vantagem para SL Benfica e Sporting.

O surgimento da Academia Ricardinho remonta a 2008 e tem sede
no Pavilhão Municipal de Valbom,
que passará, agora, a ter o nome
do craque gondomarense como designação.
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Município presta homenagem
a Ricardinho
Ricardinho, o mais recente
campeão europeu de futsal,
foi homenageado pela Câmara Municipal de Gondomar,
numa cerimónia em que a
emoção tomou conta do seu
discurso, sendo também nomeado embaixador da Rota
da Filigrana e oferecendo a
camisola da seleção nacional
à autarquia.
Ricardo Filipe Silva Duarte Braga, mais
conhecido por Ricardinho, tem tantos
nomes quanto troféus de melhor jogador
do mundo. Cinco. Um orgulhoso gondomarense que foi, no último dia 13 de
fevereiro, homenageado pelo Município,
depois da mais recente conquista no Europeu da Eslovénia. Num breve discurso,
marcado pela emoção, Ricardinho pediu
que “não fiquem com o reconhecimento
só ao Ricardinho, mas sim a Portugal,
que foi quem ganhou o troféu”. Marco
Martins ofereceu ao capitão da nossa seleção um exemplar da Rota da Filigrana,
com o autarca a fazer dele embaixador
da marca gondomarense e, em troca, Ricardinho brindou a autarquia com a sua
camisola da seleção nacional.
Numa cerimónia que decorreu no salão
nobre da Câmara Municipal, Ricardo
Braga emocionou-se quando falou nos
seus filhos e pais e sublinhou que "nunca sentiu nada na vida como quando
ganhou o troféu com a camisola de Portugal". Não esquecendo Carolina Silva,
a sua "tutora desportiva" e responsável
pela sua entrada no futsal, quando, ainda
muito jovem, ingressou no Gramidense,

Desporto

que também compareceu ao evento.
A autarquia distinguiu Ricardinho, em
2016, com a Medalha de Mérito Desportivo, em grau ouro. Perante o primeiro
título europeu conquistado por Portugal
em futsal, onde Ricardinho teve e terá
sempre destaque, a Câmara Municipal decidiu atribuir o nome do jogador
ao pavilhão da EB 2,3 de Valbom, após
as obras de remodelação total que vão
acontecer a partir de abril.
O percurso desportivo de Ricardinho,
que nasceu em Fânzeres, a 3 de setembro
de 1985, fala por si, sendo que o atleta começou a jogar futsal no Gramidense na
época de 1998/1999, passando, depois,
pelo Miramar, Benfica, Nagoya Oceans,
CSKA de Moscovo e, agora, Inter Movistar, num trajeto em que coleciona quase 150 internacionalizações, tendo sido
eleito o melhor jogador do Mundo em
2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Campeões que quebram maldições
A seleção portuguesa de futsal sagrou-se
campeã europeia pela primeira vez na
história, derrotando a Espanha, na grande final, por 3-2, após prolongamento.
Num jogo recheado de história e emoção,
Bruno Coelho abandonara o terreno de
jogo por lesão na fase inicial do encontro. Mas um guerreiro lusitano não vira
a cara à luta e jamais se verga. Por isso, e
já muito perto do final do jogo, Portugal
perdia por 2-1 e Jorge Braz foi obrigado
a arriscar tudo, colocando o seu 5 para 4,
com Bruno Coelho na quadra. Ironia do
destino, Pedro Cary assistiu para Bruno
fazer o empate e colocar o país inteiro a
sonhar. Estávamos, desta forma, no prolongamento. Quando o pior aconteceu.
Ricardinho foi forçado a abandonar o
terreno de jogo devido a lesão. Ainda assim, a 55 segundos do fim do prolongamento, os deuses do futsal tinham uma
prenda reservada para a nossa seleção.

Livre direto. Bruno Coelho chamado de
novo a jogo. O homem que estava lesionado. Cheio de dores no joelho. As
unhas dos portugueses iam sofrendo à
mesma velocidade que a bola beijou as
redes espanholas. Coelho atirou a contar, marcando o livre como mandam as
leis, bem junto ao poste. E assim se fez
história na Eslovénia, com Ricardinho a
erguer o troféu que tanto desejava(m) e
merecia(m). De recordar que o histórico
de confrontos da nossa seleção de futsal com Espanha não era famoso: em 26
jogos, Portugal tinha ganho apenas uma
vez, sendo que perdeu em 21 ocasiões.

Mas os grandes campeões quebram maldições. Que o digam os heróis de Paris,
na final do Euro 2016, que já não derrotavam a França há 41 anos.
Num espaço de quatro anos, Portugal foi
campeão europeu em Futebol de Praia
(2015, ano em que também conquistou o Campeonato do Mundo), Futebol
(2016) e Futsal (2018). São 12 as finais
desde 2013 - nenhum outro país se pode
orgulhar disto -, e a vitória sorriu a Portugal em cinco delas. O ânimo sofredor e
a valentia sem alardes cabem num orgulho que se estende a qualquer lugar que
disponha de uma bandeira portuguesa. ■

Uma homenagem bem visível no Município
A Câmara Municipal de Gondomar colocou na sua fachada um cartaz em forma
de homenagem a Ricardinho. O atleta gondomarense é um motivo de orgulho para
todo o concelho e a autarquia fez questão de o realçar.
Foto TSN

Foto TSN

> Ricardinho, Marco Martins e Sandra Almeida à entrada do evento

> A seleção nacional de futsal fez história e sagrou-se campeã da Europa na Eslovénia
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Instituto de Línguas de Gondomar:
uma contínua evolução ao longo
dos últimos 35 anos
O Instituto de Línguas de Gondomar (ILG) tem acompanhado a evolução de um mundo
cada vez mais competitivo e
vai dando asas à inovação e
ao rigor no ensino, com uma
seleção criteriosa de profissionais de alta qualidade.

O ILG, fundado em 1983, por Dulce Machado, é uma entidade formadora acreditada pela DGERT e tem vindo a acompanhar
a evolução no ensino de línguas. Tendo
como missão formar e dotar os seus alunos
para superar os resultados num mundo global, “a nossa aposta incide principalmente
na qualidade de excelência do ensino, na
seleção de uma equipa de professores qualificados e no acompanhamento personalizado aos nossos alunos”, afirmou Susana
Correia, diretora financeira. “Dada a necessidade constante de inovação e adaptação
aos novos contextos de um mundo cada
vez mais globalizado, este ano fizemos várias mudanças, desde a entrada do Colégio
Paulo VI, como nova gerência, representada por Dulce Machado, fundadora do ILG,
e por Rui Castro, ambos diretores do Colégio Paulo VI, bem como a entrada da nova
diretora de estudos, Cristina Silva”, realçou
Susana Correia.
As mudanças estão à vista de todos. “Alteramos o nosso logótipo, a imagem dentro do
nosso espaço e fizemos do Instituto um local
mais jovem, acolhedor e motivador”, come-

> A imagem mais jovem e acolhedora do Instituto

çou por dizer Cristina. A inovação em termos de equipamentos tecnológicos também
se tem feito acompanhar, com a aquisição
de novos computadores, tablets e colunas
de som para os exercícios essenciais de “listening”. A par disso, “estamos também a investir no equipamento docente, com novas
contratações de professores nativos e muito
experientes. Temos mais de 20 professores
nos nossos quadros, sendo que a maioria
trabalha connosco a tempo inteiro”, realçou
a nova diretora.
E como a dedicação e a ambição dão quase
sempre frutos, o aumento de 40% em relação ao número de alunos que tinham no ano
passado foi apenas uma consequência disso
mesmo. Do trabalho de toda a equipa, que
Cristina enaltece, dada toda a entreajuda e o
bom ambiente que se respira nos meandros
do Instituo de Línguas de Gondomar. “Exis-

> Os novos tablets numa das salas do ILG

te uma maior união entre a nossa equipa,
temos reuniões regulares em que discutimos
metodologias e analisamos o que precisamos
de melhorar. Há mais coesão em termos de
funcionamento interno e isso é de extrema
importância”, reiterou Cristina Silva.
Consciente da necessidade de uma contínua adaptação aos diversos contextos de um
mundo cada vez mais exigente, o Instituto
de Línguas de Gondomar tem várias ofertas em termos de línguas: o inglês, como
não podia deixar de ser, bem como francês, alemão, espanhol, mandarim e também
português para estrangeiros. “Temos alunos
desde os 4 até aos 68 anos, conseguindo,
dessa forma, abranger um vasto leque de
idades, algo que é muito positivo. O nosso
Instituto funciona também fora de Gondomar, dado que nos solicitam vários serviços
em empresas e escolas: Valongo, Ermesinde

e Porto são três exemplos”, afirmou a nova
diretora de estudos. Nota para o facto de
todos os cursos do Instituto de Línguas de
Gondomar terem os respetivos certificados,
uma vez que o próprio ILG está acreditado
pela DGERT. De realçar também que todos
os alunos que tenham sucesso nos Exames
de Cambridge English obtêm um certificado
de reconhecimento internacional pela Cambridge University.
Existe igualmente um cuidado especial para
que as turmas do Instituto sejam pequenas
e, assim, se catapulte o ensino para outra
dimensão de qualidade. A diretora Cristina
revela ainda a tarefa hercúlea que é conseguir ir de encontro aos horários dos alunos.
“Embora seja complicado, somos nós que
temos de nos ajustar aos alunos, é assim que
pensamos e idealizamos este projeto”, concluiu Cristina Silva. ■

Protocolos
e Cursos de Verão:
O Instituto de Línguas de Gondomar tem vários protocolos, nomeadamente com a Câmara Municipal
de Gondomar, alguns ginásios,
Clínica de Gondomar e com o
Hospital-Escola da Universidade
Fernando Pessoa. De realçar também que o ilg dispõe de Cursos de
Verão, onde os alunos vão durante
15 dias até Inglaterra.
> Susana Correia e Cristina Silva

> O novo logótipo do Instituto de Línguas de Gondomar

PUB

PUB

APARELHOS AUDITIVOS
CHECK UP GRATUITO

A OPTICALIA CONVIDA TODAS AS PESSOAS QUE USAM
APARELHOS AUDITIVOS A VIR ATÉ NÓS!
- Os aparelhos auditivos requerem uma utilização devida diária.
Estamos cá para o ajudar!
- Os aparelhos auditivos apesar de ter funções com tecnologia avançada,
necessitam sempre de reprogramções periodicas.
Estamos cá para o ajudar!
- Os aparelhos auditivos são constituidos por peças internas que podem
se desgastar com os anos. Vamos avaliar a sua situação!
Estamos cá para o ajudar!

Vamos avaliar o funcionamento dos seus aparelhos auditivos
e se vão de encontro com as suas necessidades auditivas!
“Simples e Eficaz! Venha até nós e GRATUITAMENTE
VAMOS COM CERTEZA AJUDÁ-LO! Voçê é importante
para a OPTICALIA e terá toda a nossa ATENÇÃO E
SERVIÇO DE EXCELÊNCIA!
C.C. EMPORIUM PLAZA, LOJA 101
RUA 25 ABRIL, 332
TEL/FAX: 224637145

PUB

A QUALIDADE
MARCA
A DIFERENÇA!

Loja 1
Tlf: 224 803 382
Rua D. João de Castro, 822
4510-546 Fânzeres Gondomar

PUB

Loja 2
Tlf: 223 175 198
Rua S. Sebastião, 17
4435-442 Rio Tinto

34 VIVACIDADE FEVEREIRO 2018

Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

Tempo de prevenção
Joana Resende | PS
O ano de 2017 foi marcado politicamente e socialmente pelo flagelo dos incêndios. Foi de facto uma
calamidade que assolou o nosso país, como há mais
de uma década não acontecia.
As medidas a tomar querem-se, para estes casos,
preventivas e não reativas, porque é mais fácil e mais
eficiente prevenir as potencialidades e as capacidades de resposta.
Desengane-se quem assume que as mediadas deverão ser pensadas e tomadas apenas pelos órgãos
públicos, porque as florestas são de todos, e as propriedades privadas são de cada um de nós. Cabe ao
Estado criar um plano de prevenção e de ação, mas
cabe-nos a nós fazer também a nossa parte, e não

delegar todo o ónus e preocupação.
Assim, este ano, os proprietários têm até ao dia
15 de março para limparem as suas propriedades,
por forma a diminuir substancialmente a rápida
propagação dos fogos, e ajudar a criar perímetros
de segurança em redor de edifícios e estradas que
permitam uma intervenção mais rápida e assertiva.
Claro está que a consciência social não é transversal,
e nem todos os proprietários tomarão para si esta
obrigação, esquecendo ou relevando, quer de forma
consciente, quer por desconhecimento dos reais
efeitos das suas atitudes.
E também porque foi testado e não cumprido, este

ano o executivo passou esta obrigação também
para os municípios. Ou seja, se os proprietários dos
terrenos que circundam casas isoladas, fábricas ou
aglomerados urbanos não procederem à limpeza
dos materiais combustíveis em faixas de 50 e de
100 metros até 15 de março, as autarquias “devem
substituir-se aos proprietários e outros produtores
florestais em incumprimento”, e fazê-lo com os seus
meios até 31 de maio. Caso não o façam, o Governo cortará 20% das transferências financeiras para
esses municípios.
A medida foi bem recebida pelos municípios, que
apenas revelaram algumas questões prontamente
resolvidas pelo Governo. Questões que se pren-

dem com razões operacionais, e principalmente
económicas. Isto porque as nossas Câmaras Municipais certamente terão que recorrer a pedidos
de empréstimo ao Estado para poder fazer face às
despesas inerentes deste trabalho, empréstimos
esses que só poderão ser pagos na sequência de
encaixe financeiro (através das multas cobradas
aos proprietários), exigência justa a que o Estado
anuiu com rapidez.
Assim, cabe-nos a todos a consciência do dever e
do querer, salvaguardando porém que a não existir
em todos, o Estado traçou estratégias para que os
malogrados acontecimentos de 2017 não se voltem
a repetir.

Há serviços que não podem encerrar!

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Li e ouvi muitas notícias sobre o encerramento do
posto dos CTT da Areosa.
A decisão, reconheço, ultrapassa em absoluto a intervenção de uma qualquer junta de freguesia ou
câmara municipal. São decisões muitas das vezes
economicistas, centradas no lucro e que pouco (ou
nada!) se preocupam com as populações e com os
serviços que lhes são prestados.
Os postos dos correios espalhados pelo país desde
sempre foram um local de relevante importância
e de vários serviços prestados às populações. Sei
bem que, nos últimos anos, muito tem mudado
na caracterização dos serviços e valências que são
proporcionados nestes locais. Aquilo que “era” um
posto de correios há uma ou duas décadas é, hoje,
bem diferente. As necessidades das pessoas são diferentes. Há outras soluções que, para alguns, são
mais cómodas, mais acessíveis e, até, mais baratas.
Mas esquecer-se-ão alguns “iluminados” que ain-

da há quem recorra aos CTT para fazer o que sempre fez. Para utilizar os postos dos correios para assuntos simples, mas de extrema importância para
quem os solicita.
Bastará visitar um posto dos CTT para confirmar
tal facto. E para ver as faixas etárias que mais utilizam os CTT. E esta é uma constatação que faço
sobre os meios mais urbanos. Agora, por exemplo,
imaginem nas zonas “menos centrais”, mais afastadas de tudo… Um posto dos CTT é, tenho a certeza, de inegável importância.
E não esqueçamos os comerciantes e a restante atividade económica, sempre ignorados, que na zona
de intervenção do posto dos CTT da Areosa são
num número bastante relevante e predominante, e
que usam bastante o envio e receção de encomendas e os outros serviços.
O que aconteceu na Areosa não é/foi caso único.
Nem foi o primeiro ou será o último. Lembro-

-me do que aconteceu há uns anos em Valbom. E
lembro-me, muito bem, do que foi feito pelo então
presidente da Junta (José Gonçalves Oliveira). Em
2007, decidiram fechar o posto de Valbom mas,
“sacrificando” e com esforço e algum investimento
em recursos humanos, o então presidente da Junta
conseguiu manter os serviços em funcionamento.
Imaginem que, até conseguiu um aumento da
comparticipação recebida e renegociou as comissões.
A questão é esta: José Gonçalves fez! Em vez de
apenas falar…
E o que aconteceu em relação aos CTT da Areosa é
que ouvi falar muito, mas não vi fazer quase nada.
Pergunto ao presidente da Câmara de Gondomar
o que fez para resolver este assunto?
Li umas quantas coisas mas, como já estamos habituados, da parte do presidente da Câmara de Gondomar, coloca alguns comentários no Facebook ou

transmitindo umas quantas generalidades em notícias de jornais, rádios ou televisões. E, volto a perguntar, qual foi resultado prático para as pessoas?
E passo a citar o "post" no dia 15 de janeiro no seu
Facebook: "CTT na Areosa só encerrará após alternativa! [...]
Foi preciso vir a Lisboa, mas valeu a pena!"
Afinal o que valeu a pena? Ir a Lisboa? Não sei,
mas o que vejo... Apesar de neste caso a decisão
ser da administração dos CTT, ultrapassando a
nossa vontade. Do presidente da Câmara. E da
Junta. Mas, às vezes, é imperativo falar menos e
fazer mais. Criar resultados. Em vez de “bitaites”
para notícias…
Aguarda-se, como prometido – e “garantido”!
– pelo presidente da Câmara, que consiga em
breve abrir um novo balcão dos CTT próximo
daquele que foi encerrado na Areosa. A bem da
população.

Gondomar: onde está a cidade?
Maria Olinda | CDU
Vamos falar da cidade de Gondomar, cujo centro fica a cerca de 10km da baixa da cidade do
Porto, onde, para lá chegarmos, temos dois
meios de transporte: a Gondomarense, empresa
privada, e a STCP, empresa pública, mas muito apetecível pelos vorazes “empreendedores”
privados. Estamos a falar da cidade, porque o
concelho, mais de metade, só tem a Gondomarense, em carreiras e horários que lhe convém,
independentemente das necessidades das populações.
Vamos falar da cidade de Gondomar que parou
no tempo e que continua, ao fim de 43 anos de
poder local democrático, a revelar uma existência física, material e infraestrutural que a coloca,
muito seguramente, na cauda das cidades mais
importantes da Área Metropolitana do Porto. A
cidade que, fazendo fronteira com a capital do

Norte, não conseguiu servir as populações com
a rede do Metro, nem fazer prevalecer os interesses dos cidadãos no alargamento de carreiras
com a rede Andante, sequer a todas as freguesias urbanas. A cidade que deixa que os serviços públicos ou de interesse público encerrem
e deixem os habitantes com as vidas ainda mais
complicadas.
A cidade que não oferece aos seus jovens ensino superior, nem perspetivas de colocações em
profissões altamente qualificadas, pois rareiam as
empresas com esse tipo de ofertas. A cidade que
não oferece às suas crianças e jovens a possibilidade de conhecerem as memórias da sua identidade, visitando museus ou espaços museológicos.
A cidade que não tem um parque verde, devidamente infraestruturado, com equipamentos de
recreio e lazer tão necessários ao encontro social

entre gerações. A cidade que a partir das 9h da
noite (ironicamente, a hora de encerramento do
supermercado instalado no seu centro), se transforma numa cidade fantasma, “desabitada” onde
se ouve unicamente os passos dos resistentes que
insistem em caminhar na sua “cidade”. A cidade
que só se lembra dos “Ricardinhos” quando eles
chegam ao topo (felizmente, mas às suas próprias
custas), mas que não é capaz de oferecer aos seus
jovens equipamentos desportivos de uso público
para descobrirem as suas competências e gostos
pessoais.
A cidade que não oferece, a quem a visita, alojamento para ficar. E não falamos de uma cidade
qualquer, falamos de Gondomar, cidade de um
concelho com enormes recursos naturais e imensas potencialidades turísticas sustentadas pelos
seus rios, vales e serras, pelo seu enquadramento

paisagístico, pelas suas praias fluviais, pela sua indústria de ourivesaria e de marcenaria, pela sua
filigrana, pelo seu artesanato, pelos seus costumes
e tradições, pela sua história e cultura.
Falamos de uma cidade que não oferece às jovens
gerações o conhecimento do passado, as vivências do presente e as ferramentas para o futuro
que terão de construir.
Falamos de uma cidade que nos entristece quando a comparamos com outras que, com menos
recursos e partindo atrás de nós, ultrapassaram-nos há muitos anos, fazendo-nos inveja quando
as visitamos.
A nossa cidade é a do panfleto e dos cartazes
que publicitam grandes feitos, inócuos, que não
criam raízes nem fazem caminho, encomendados para nos fazer crer que temos tudo, quando,
na verdade, temos muitíssimo pouco.
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A importância da consciencalização do envelhecimento da população
Valentina Sanchez | PSD

Se o século XX foi marcado pelo crescimento populacional, o século XXI deverá ser marcado pelo
envelhecimento global da populacão! Assiste-se a
um gradual envelhecimento da população portuguesa marcado por uma redução dos níveis médios de fecundidade, ( readaptação em termos de
trabalho e o papel da mulher fez com que o planeamento familiar passasse a ser constante), niveis
médios de mortalidade em redução, e um aumento, em simultâneo, da esperença média de vida.
O índice de envelhecimento em Gondomar, tem
vindo a aumentar consideravelmente de 15,2 p.p
em 1961, para 97,4p.p. em 2011, sendo que o índice de envelhecimento em Portugal passou de
125,8p.p em 2011 para 148,7p.p em 2016, facilmente se assume que Gondomar também acom-

panha esse aumento.
Gondomar terá, de acordo com os últimos dados,
um número muitíssimo elevado de pensionistas.
Contudo, continua a apresentar uma reduzida taxa
de cobertura distrital e nacional nas principais respostas sociais dirigidas a esta população alvo.
Com o aumento do número de pessoas idosas dependentes é necessário disponibilizar as respostas
ajustadas tendo em conta a diversidade de situações individuais uma vez que o envelhecimento
da população tem hoje, e terá no futuro, um peso
considerável no orçamento das famílias, e espero,
que no orçamento Municipal.
As políticas de envelhecimento ativo devem pois
apontar o caminho da criação de oportunidades
para todos aqueles que querem, e podem, conti-

nuar a ter uma vida ativa em seu benefício e no da
própria sociedade.
É importante e necessário criar mecanismos para
que as novas gerações possam valorizar as gerações
mais sabedoras e experientes e com elas aprender,
permitindo a estas, por seu turno, partilhar conhecimento e disponibilidade e receber o entusiasmo e a
força que normalmente caracteriza as gerações mais
jovens. Uma sociedade mais equilibrada passa necessariamente por estabelecer pontes entre as gerações,
por outro lado, importa garantir da existência de mecanismos efetivos de proteção que salvaguardem e
atendam às particularidades, riscos e fragilidades dos
mais idosos.Voltamos a referir a importância às politicas de fixação e atracção de população activa, que
parecem insignificantes para este executivo.

Muitos destes idosos são pessoas que, devido à sua
especial suscetibilidade, necessitam de uma proteção especial e reforçada em termos sociais, económicos, de saúde ou de justiça.
Estes caminhos fazem-se através de políticas integradas de longo prazo que passam por diversas
áreas, tais como saúde, formação, voluntariado,
justiça e emprego, onde todos os agentes, sejam
legislativos ou executivos, devem estar envolvidos.
“A atenção e o carinho estão para a alegria da alma,
como o ar que respirámos está para a saúde do corpo!”
Urge combater este sentimento de abandono por
parte dos nossos idosos, urge dar-lhes qualidade
de vida, urge ganhar consciência do impacto que
o envelhecimento vai ter na nossa sociedade e no
nosso município!

Preparar o futuro

Pedro Oliveira | CDS-PP
O pontapé de saída para as eleições legislativas de
2019 começou a ser dado com o congresso do PPD/
PSD, seguindo-se, já no próximo mês de março,
idêntica iniciativa por parte do CDS/ PP.
A “direita” parece finalmente ter percebido que tão
importante evento tem que ser preparado com a
antecedência devida, pois o paradigma a que estava
habituada transformou-se absolutamente desde as
últimas legislativas com a inusitada construção da
Geringonça e, mais que isso, com a respetiva sustentabilidade, facto mais que improvável aquando
da sua constituição.
A “direita” começa a mostrar sinais de que definitivamente se tem que entregar à motivação de
apresentar propostas, não apenas alternativas mas
fundamentalmente inovadoras porque novos são

também os desafios com que a sociedade portuguesa se depara. Na verdade este boom turístico
que tem bafejado Portugal, boom este que, cada vez
mais, aparenta ser muito mais que um mero produto da conjuntura, obriga o país a mostrar ter respostas modernas e consentâneas com as expectativas e
mesmo exigências de quem se dispõe aqui desenvolver tarefas profissionais, ou passar muito dos seus
tempos livres, ou até, e são cada vez mais, assentar
residência adotando o país como sua segunda pátria. Claramente que Portugal, deve “pensar” esta
nova realidade preparando soluções que não sejam
apenas fachada, mas que mostrem que a capacidade
de adaptação e a capacidade de tecnicamente ordenar melhores respostas são já uma manifesta certeza
da qualidade com que os portugueses preparam o

seu futuro. Mas não é apenas o turismo a demandar
mais e melhores soluções. Temos a área da Saúde
cada vez mais requisitada pelos nossos concidadãos
europeus. Temos a Agricultura onde o investimento estrangeiro tem sido exponencial. Temos a área
das novas tecnologias com novas empresas a serem
criadas todos os dias e com as exportações a atingirem recordes todos os meses.
Todas estas valências, aqui recordadas apenas referencialmente, determinam do país o necessário
'savoir faire' de as potenciar ao seu máximo contexto, satisfazendo investidores e catapultando a consequente riqueza criada colocando-a ao serviço de
Portugal e dos portugueses.
Por assim ser, por serem enormes os desafios e por
serem candentes as responsabilidades dos decisores

políticos nacionais, que lhes não podem continuar
a responder com os habituais mas acrónicos amadorismos ou com as mesmas soluções tomadas
“em cima do joelho”, vemos com grande esperança
esta nova postura de responsabilidade e esta fulcral
consciência de que os tempos mudaram, com que a
“direita” se começa a mostrar na preparação do futuro dos portugueses.
Porque não tenhamos dúvidas que, apesar da propaganda ou mesmo de uma certa noção de melhor
amparo que a economia tem trazido aos portugueses, os grandes ferretes que lhes têm impedido a melhoria da sua qualidade de vida, mantêm-se vivos, e
em condições de continuarem a ampliar o fogo de
uma fogueira que todos queremos e precisamos de
ver definitivamente apagada.

Um emprego, um salário! Contra os Contratos de Emprego Inserção
Bruno Pacheco | BE

Nos últimos anos, temos assistido a uma precarização do trabalho através de vários mecanismos que
visam retirar direitos aos trabalhadores, baixar salários, degradar condições de trabalho e promover a
instabilidade contratual.
A suposta criação de emprego, de que o Governo
tanto fala, é conseguida à custa da precarização laboral através de estágios profissionais ou de trabalho
temporário, com empresas de trabalho temporário
a trabalhar diretamente com o IEFP, promovendo
contratos de trabalho de seis ou três meses, contratos de um mês, contratos semanais e até contratos
diários.
Outra ferramenta utilizada para maquilhar os números do desemprego são os Contratos de Emprego
Inserção (CEI) e Contratos de Emprego de Inserção
+ (CEI+).

Segundo o que está previsto na lei, a colocação
de trabalhadores ao abrigo dos CEI e CEI+ é da
responsabilidade do IEFP. Podem candidatar-se
a este programa as instituições particulares de
solidariedade social (IPSS), autarquias e serviços
públicos. Depois o IEFP seleciona o trabalhador
que terá obrigatoriamente de aceitar a colocação,
sob pena de ficar sem o subsídio de desemprego
ou RSI.
Apesar destes programas visarem o trabalho “socialmente necessário” e não ser possível a uma candidatura incidir postos de trabalho permanentes,
aquilo que tem vindo a acontecer é que as pessoas
estão precisamente a colmatar necessidades permanentes das instituições para onde vão trabalhar.
Os trabalhadores colocados através dos CEI recebem o subsídio de desemprego ou o RSI mais sub-

sídio de alimentação e, em alguns casos, subsídio
de transporte, acrescendo a isto uma bolsa mensal
de 20% do indexante dos apoios socias, cerca de 80
euros.
Atualmente existem 55 mil pessoas a trabalhar no
setor público ao abrigo dos CEI ou CEI+.
Trabalham em tribunais, centros de saúde, finanças,
segurança social, juntas de freguesia, associações,
centros escolares, escolas, etc. Por exemplo, sabemos que no agrupamento de Valbom existem Contratos de Emprego Inserção.
55 mil pessoas que ocupam postos de trabalho com
os mesmos deveres que qualquer trabalhador mas
sem os mesmos direitos.
55 mil pessoas a receber um subsídio em vez de receber um salário.
55 mil pessoas num país com mais de um milhão e

meio de desempregados, com um Governo que promoveu o despedimento em massa no setor público
e que agora repõe algumas dessas vagas com mão de
obra barata, precarizando a vida das pessoas.
Há três mentiras nos Contratos de Emprego Inserção: não são contratos porque não existe um contrato de trabalho digno desse nome; não são emprego
porque não existe um salário; e não são de inserção
porque, por mais que o trabalho desempenhado
seja bom, ao fim de um ano as pessoas são postas na
rua e não são contratadas.
É urgente lutar por uma política estrutural pela
criação de emprego digno e com direitos. O BE, tal
como no país e em Gondomar, estará sempre na
luta por mais e melhor emprego, lutamos por uma
mudança de paradigma e é essa a noção que nos
guia no trajeto político.
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Viva Saúde
Daniela Duarte Siva e Maria João Domingues
Internas de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar USF Brás Oleiro – ACeS Gondomar

Cuidados de Saúde Primários – o que devo saber?
Já pensou como é importante ter alguém que
o conheça, a si e à sua família, e que o possa
ajudar nos momentos mais importantes da
sua vida? O Médico de Família pode ajudá-lo a
cuidar da sua saúde, sempre! Esse é o objetivo
dos Cuidados de Saúde Primários.
Estes cuidados são prestados nas Unidades de
Saúde Familiar (USF), vulgarmente chamadas
de Centros de Saúde.
As USF são a primeira porta de acesso de qualquer
cidadão aos cuidados prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Em cada USF, existe uma equipa
multidisciplinar, composta por Médicos, Enfermeiros e Secretários Clínicos, que trabalham para

prestar aos seus utentes os melhores cuidados.
No Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)
de Gondomar pode ainda contar com o apoio
de Assistente Social, Psicóloga e Nutricionista.
Todas as pessoas têm direito a ter consultas
programadas. As que são mais vulneráveis,
como as crianças, as grávidas e os doentes crónicos (com diabetes ou hipertensão arterial,
por exemplo), são acompanhadas regularmente em consulta médica e consulta de enfermagem. Homens e mulheres em idade fértil
têm acesso à consulta de planeamento familiar.
Alguns métodos contracetivos, como a pílula,
os preservativos e os dispositivos subcutâneos,

são disponibilizados gratuitamente nas USF.
Existem programas organizados de rastreio de
doenças oncológicas (cancro do intestino, cancro da mama, cancro do colo do útero) e de
doenças não oncológicas (como o exame aos
olhos dos diabéticos e das crianças mais pequenas). Algumas pessoas têm acesso gratuito
a programas de prevenção de doenças, como a
vacinação e os “cheques dentista”.
Os doentes dependentes e imobilizados podem
ser visitados em casa pelo Médico e/ou Enfermeiro de Família e ter acesso a cuidados especializados no domicílio, caso seja necessário.
Nas situações mais urgentes, de doença aguda,

as pessoas podem recorrer à “consulta aberta”. Quando o Médico de Família acha que o
seu doente beneficia de ser visto no hospital,
encaminha-o para o Serviço de Urgência ou
referencia-o para uma consulta hospitalar.
Todos os cidadãos têm direito a estar inscritos
numa USF da sua conveniência. Lá, são acompanhados pelo seu Médico e Enfermeiro de
Família. O Médico de Família é o que melhor
conhece a sua saúde, durante toda a vida.
NOTA: A USF Brás Oleiro, na Rua de Chaimite (Forno – Rio Tinto), está a aceitar novos
utentes. Se ainda não tem Médico de Família
inscreva-se!

Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Não se adapta às lentes progressivas?
Tem mais de 40 anos e sente dificuldade em
ver letras pequeninas ao perto? Tem necessidade de afastar a folha para ler melhor? Procura locais com mais luz? Se a sua resposta a estas
perguntas for sim, na verdade tem presbiopia.
Este tipo de problema começa a manifestar-se a partir dos 40 anos de idade e é devido à
pouca elasticidade dos músculos do cristalino
responsável por a nossa boa visão e focagem.
Hoje em dia são várias as soluções para este
erro refrativo. Primeiramente, terá de recorrer a uma consulta para examinar, adequadamente, a sua visão. A consulta será constituída
por várias fases: uma informação breve sobre
antecedentes visuais e oculares, assim como
da saúde em geral; descrição das suas tarefas
diárias como o seu trabalho entre outras atividades. Seguido dessas informações passamos

para a realização de testes preliminares, refrativos e à sua motilidade ocular. Será, também,
avaliada a sua visão binocular e acomodação
e, por fim, a sua saúde visual. Todos estes
exames vão auxiliar-nos na escolha da melhor
solução para si.
A prescrição para a presbiopia pode ir desde o
uso de óculos apenas para situações de visão
ao perto ou para pessoas que já necessitavam
de óculos para a visão de longe: as lentes bifocais, lentes progressivas e lentes de contacto
multifocais.
Existe um grande estigma em relação às lentes
progressivas. Foram vários os casos de inadaptação a estas mesmas lentes e, na verdade, antigamente as mesmas padeciam de algumas
aberrações óticas laterais o que limitava bastante a amplitude do campo visual dos usuá-

Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia

rios. Hoje em dia, as lentes estão cada vez mais
otimizadas e o número de pessoas que não se
adaptam é cada vez mais reduzido.
Existem vários tipos de lentes progressivas e,
com a devida informação, hoje em dia é possível escolher a ideal para si. No entanto para
cada pessoa existe uma lente progressiva adequada e para que essa escolha seja a melhor
temos de ter em atenção vários fatores: a sua
profissão, as diversas distâncias de trabalho,
conduzir à noite, hábitos de leitura (uso de
aparelhos digitais como tablets, telemóveis,
computador), o equilíbrio da sua visão binocular, o seu erro refrativo, entre outros.
Todos esses parâmetros permitirão escolher a
lente ideal para si, com um bom campo visual.
Podemos dar um exemplo prático de uma
escolha acertada de lentes progressivas num

cliente que passa o dia ao computador e a escrever vai necessitar de uma lente com visão de
perto e intermédia mais ampla do que propriamente a visão de longe. Neste caso escolheríamos uma lente que desse mais conforto visual
no perto e intermédio. Se fosse um cliente que
conduz bastante teríamos de aconselhar uma
lente com um campo visual predominante no
longe. Deste modo, conseguimos minimizar
os sintomas de inadaptação tão frequentes e,
simultaneamente, já tão ultrapassados neste
tipo de lentes.
Informe-se mais e melhor connosco. Tire todas as suas dúvidas na Opticalia Gondomar, a
nossa equipa especializada estará ao seu dispor
para fazer todos os exames e medidas necessárias para assim ajudar e aconselhar a lente mais
adequada a si.

* 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

Hérnias discais da coluna vertebral: haverá alternativa à cirurgia?
A cirurgia da hérnia discal e outras patologias
da coluna vertebral, lombar e cervical, têm
indicações muito precisas e só em situações
restritas se deve executar, pois as complicações são variadas de uma cirurgia com um
risco sempre a considerar. Assim sendo, deve-se procurar outras alternativas ao tratamento
cirúrgico. Mesmos uma simples dor lombar e
cervical, leva a uma incapacidade e mau estar
dos doentes muito comum, provocando mesmo um número considerável de baixas por
doença. Além da medicação específica e tratamento de fisioterapia - sempre a base de um

tratamento das lombalgias e cervicalgias - vão
aparecendo outro tipo de tratamentos mais
específicos com meios de ação curiosos e em
alguns casos, com marcada eficácia. É o caso
da acupuntura, que embora seja uma técnica
milenar com muitos seguidores no oriente,
tal como a China, foi adaptada pela medicina
ocidental e nomeadamente europeia, com os
conhecimentos da neurologia e neuro psiquiatria. É realmente uma técnica interessante com
resultados muito positivos, que o facto de ter
muitos céticos por ser “uma chinesice”, segundo eles, tem-se revelado uma arma terapêutica

muito importante. O mesmo se pode dizer de
outra técnica agora a despertar nos últimos
tempos, a ozonoterapia, que se baseia na infiltração de ozono, gás esse medicinal, já há muitos anos conhecido, mas graças ao desenvolvimento de geradores portáteis que produzem
facilmente esse produto se passou a usar em
consultórios e clínicas. Sendo ainda uma novidade, levantam-se as duvidas sobre a eficácia e
a segurança na sua aplicação. Quanto à eficácia
é óbvio que são necessários estudo científicos
em larga escala para testar a sua eficácia. No
entanto, a experiência que temos até hoje é que

se trata de uma técnica muito eficaz principalmente em cervicalgias, lombalgias e outras patologias osteo articulares. Quanto à segurança,
são já conhecidas as doses eficazes e de segurança controladas pelos tais aparelhos. Sendo
o oxigénio o produto mais importante para o
normal funcionamento das nossa células, faz
sentido a importância na normal biologia das
nossas células. O nosso cérebro pode funcionar muito tempo com baixa de glicose, mas
sem oxigénio não resiste. Só o futuro poderá
demonstrar as enormes potencialidades deste
tratamento, mas veremos...
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DEIXE QUE
A NOSSA EQUIPA
SE PREOCUPE POR SI

VIVA TOTALMENTE
DESPREOCUPADO
E SEGURO

CONTACTE-NOS
E FAÇA A SUA
SIMULAÇÃO

CONTACTE-NOS E SURPREENDA-SE COM AS CONDIÇÕES QUE PROPOMOS PARA OS SEUS SEGUROS OU OS DA SUA EMPRESA
R Boavista 600 - Rio Tinto
225480542
www.euriseguros.pt
R Eng Duarte Pacheco Lj 2 – Monção
251648105
geral@euriseguros.pt
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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

Contactos:
Rua Vasco da Gama, 1087 4435-823,
Baguim do Monte Gondomar - Porto
Telf.: 224219120
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

Bacalhau com Broa
Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

EXPOSIÇÕES

CONFERÊNCIAS
21h30, 22 de fevereiro "Pensar em tempos de não-pensamento", na Biblioteca
Municipal de Gondomar

Até 3 de março – “Relembrar
Eugénio”, na Biblioteca Municipal de Gondomar
Até 15 de março - "Rui Dagraça", na Casa Branca de Gramido

MÚSICA

Até 17 de março - "Elizabeth
Leite", no Auditório Municipal
de Gondomar

Estão duas bolas de Berlim num precipício, uma
vira-se para a outro e diz:
– Estás com medo?
Responde a outra:
– Não é medo, é recheio.

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Surgirá um novo interesse romântico na sua
vida. Procure intensamente sentimentos sólidos
e duradouros, espalhando em seu redor alegria e
bem-estar!
Saúde: Regular. Sem nada de grave a assinalar.
Dinheiro: Prosperidade para a vida financeira.

Até 31 de março – “A Floresta Tropical do Pejão de
Há 300 Milhões de Anos”, no
Museu Mineiro de São Pedro
da Cova

Preparação:

Messaging Apps

1. Lave bem as batatas e coloque-as numa
assadeira. Salpique-as com sal grosso e
misture bem. Leve-as ao forno, pré-aquecidos nos 200 ºC, cobertas com papel de
alumínio, por 30 minutos, ou até estarem
bem assadas.

VIVA TEC | Fábio Silva

2. Cozinhe o bacalhau a vapor durante 10
minutos. Retire-o, lasque-o e reserve.
Foto DR

Está uma mãe e uma filha a dormir no corredor, que horas são?
– Falta um quarto para as duas.

• 600 g de lombos de bacalhau
• 600 g de batatas pequenas
• 300 g de espinafres folhas
• 300 g de miolo de broa de milho
• 2 cebolas grandes
• 4 dentes de alho
• 2 folhas de louro
• 1 colher de chá de tomilho seco
• pimenta q.b.
• sal q.b.
Foto DR

21h45, 24 de fevereiro
– Concerto Carolina Deslandes, no Auditório Municipal de Gondomar

INGREDIENTES

Até 23 de março - "Ver África - Zoom e macrofotografia
de António Martins", no Centro Cultural de Rio Tinto

A comunicação digital entre pessoas nunca foi tão fácil.
E-mail? Salas de chat online? Aliás, alguém se recorda
do velhinho MSN Messenger?
Atualmente, basta um simples smartphone para comunicarmos com o outro lado do mundo. A oferta é vasta e os
diferentes serviços de comunicação online competem entre si para atrair o maior número de utilizadores possível.
Neste mês, o Viva Tec enumera algumas das mais importantes Messaging Apps do momento:
• WhatsApp (Android e iOS): uma das mais conhecidas
aplicações de comunicação existentes. Permite o envio
de texto, imagens, voz e pequenos vídeos. Gratuita, a
aplicação tem vindo a inserir novas características durante a sua evolução, incluindo mensagens encriptadas.
• Viber (Android, iOS): esta aplicação utiliza o número
de telefone do utilizador para encontrar contactos que
também aderentes ao Viber. Tal como o WhatsApp, permite o envio de conteúdos multimédia de forma encriptada. Pagando um determinado valor, é também possível utilizar a função Viber Out, que possibilita o contacto
com pessoas que não estejam inscritas na aplicação.
• Facebook Messenger (Android, iOS): uma app que
dispensa apresentações. Em primeiro, fora um chat
online, criado para comunicação entre utilizadores da
rede social. Desde então, evoluiu e ganhou a sua própria identidade, acrescentando diversas funcionalidades
ao longo dos anos.
Para os mais pequenos, o Facebook lançou Messenger
Kids (iOS apenas). Destinado a crianças com menos de
treze anos, contém controlos de segurança para garantir que estes jovens comunicam em segurança.
• Skype (Android, iOS, Windows): poderoso pela sua
capacidade de comunicação multiplataforma, o ponto-forte do Skype é, sem dúvida, a videochamada. Quantos de nós já realizaram trabalhos de grupo ou conferências laborais recorrendo a esta aplicação? A resposta
será, certamente, “bastantes”. Pagando um determinado valor, é também possível utilizar a app como um
verdadeiro telefone e realizar chamadas para serviços
fixos e móveis.

3. Num tacho coloque um fio de azeite e
dois dentes de alho picados e deixe refogar
ligeiramente. Adicione os espinafres, tempere-os com sal e pimenta a gosto, e deixe
cozinhar cerca de 10 minutos. Reserve.
4. Noutro tacho coloque um fio de azeite,
dois dentes de alho picados e as folhas de
louro. Deixe refogar ligeiramente e adicione a cebola cortada em rodelas meia-lua, e
tempere com sal e pimenta a gosto.
5. Deixe refogar cerca de 10 a 15 minutos,
até a cebola estar macia. Se necessário
adicionar mais azeite.
6. Entretanto esfarele a broa de milho e
tempere-a com o tomilho, sal fino e pimenta a gosto e envolva bem. Reserve
7. Retire o excesso de sal das batatas, dê-lhes um murro e coloque-as numa travessa de forno. Sobreponha a cebolada, o bacalhau lascado e os espinafres salteados.
8. Finalmente cubra tudo com o miolo de
broa esfarelado e regue com azeite. Leve a
travessa ao forno, pré-aquecido nos 180 ºC,
durante 15 a 20 minutos, até a broa dourar

SOLUÇÕES:
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Associação de Dadores de Sangue de Gondomar

Convocatória de Assembleia Geral
Exmo (a) Senhor (a) Dador (a) de Sangue e Sócio (a) da Associação
de Dadores de Sangue de Gondomar (A.D.S.G.)
De acordo com o artigo 13 a) dos Estatutos da A.D.S.G. convoco a
Assembleia Geral Ordinária para o dia 10 de Março, pelas 21 horas,
no Salão Paroquial de S. Cosme (Junto à Igreja Paroquial) com a
seguinte ORDEM DO DIA:
1. Leitura e aprovação da Ata da última Assembleia Geral;
2. Apreciação e Votação do Relatório, Balanço e contas da Direção e
o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2017;
3. Conhecimento das atividades realizadas no último ano;
4. Plano de atividades e orçamento para 2018;
PUB

OBSERVAÇÕES:
1. Se à hora indicada, não houver número suficiente de sócios (art.
º2), a Assembleia funcionará com qualquer número de sócios, 30
minutos depois;
2. Após a ordem do dia, haverá 30 minutos de debate, não deliberativo, de ideias ou problemas exclusivamente para o bem da Associação;
3. Todas as deliberações tomadas, só produzirão efeito se forem
votadas dentro da ordem do dia, por maioria absoluta dos presentes
(art.º14),
Gondomar, 12 de Fevereiro de 2018
O Presidente da Assembleia Geral A.D.S.G.
Fernando Jorge Marçal
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