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A recusa do Tribunal de
Contas em dar visto prévio
ao empréstimo que a Câmara Municipal de Gondomar
pretende contrair para resolver o acumulado de dívidas com a EDP deveria fazer
com que os gondomarenses
aprendessem muito sobre o
respeito que devem ter aos
tribunais.
Gondomar tem uma longa história de pessoas que
resolveram ignorar aquilo
que os tribunais lhes escreveram, havendo até um putativo candidato à Câmara
Municipal que resolveu (ou
resolveram por ele) ignorar
todas a indicações que lhe
foram dadas para sanar os

erros da candidatura, insistindo nos erros que o tribunal escreveu que deveriam
ser resolvidos.
Espero que Gondomar tenha aprendido e que seja
hoje possível desmontar o
argumento principal para
a recusa do visto, que tem
a ver com o facto da dívida
à EDP ter sido renegociada há uns anos e não está,
portanto, ainda, vencida.
Mas as declarações públicas
que o plano A, B, C e Z é
o tribunal dar seguimento ao recurso apresentado
não nos descansam, pois
qualquer gestor sabe que
deve sempre planear o que
será feito no caso das circunstâncias não ocorrerem
como se gostaria.

No dia 17 de março, a Biblioteca
Municipal de Gondomar passou
a ter associada à sua designação
oficial o nome de Camilo de Oliveira. Recorde-se que a mudança
foi aprovada a 27 de setembro de
2017.

Durante a noite de 15 de março, ocorreu um roubo no cemitério de Baguim
do Monte. A autarquia repudiou o ato
e deu conta do desaparecimento de
torneiras e tubos, pedindo aos concessionários das campas que verificassem
se desapareceram outros objetos.

Há obras de Santa Engrácia espalhadas por todo o lado
BISTURI
O ano passado, como toda a
gente ainda se recorda, houve
eleições autárquicas. Há um
ano, por esta mesma altura,
começaram a surgir obras
um pouco por todo o lado. O
concelho de Gondomar, claro
está, não escapou à regra geral.

o maior número possível de
inaugurações. Mas muitas
dessas obras começaram apenas para encher o olho, ou
simplesmente para dar credibilidade aos painéis públicos
que anunciavam as respetivas
empreitadas.

Centenas de painéis anunciavam o lançamento de obras, de
maior ou menor expressão. O
que era preciso era mostrar aos
eleitores que a crise tinha passado, e as obras públicas estavam de volta. Aqui um jardim,
além o alargamento de uma
rua, mais adiante um parque
de lazer. Alguns quilómetros
de asfalto nas vias de maior visibilidade, e um ou outro troço
de saneamento básico…

Passadas as eleições, tudo mudou de ritmo. Muitas dessas
obras passaram a andar a passo de caracol, ou simplesmente pararam totalmente. E não
faltam justificações para todos
os gostos, de acordo com o
pulsar político de cada freguesia. Se não houve mudanças
de presidentes, a justificação é
quase sempre a necessidade de
rever os orçamentos!

É sempre assim em anos
eleitorais. E à medida que
se aproximava o mês de outubro, mais algumas obras
aceleravam, para conseguir

Se houve mudanças de líderes, então é mais fácil parar as
obras, ou abrandar os ritmos
de execução com o argumento
de que os cofres da autarquia
estavam vazios, e é agora ne-

cessário reprogramar tudo de
novo. Mas se a mudança de
maestros corresponde também à mudança de partidos
políticos nas últimas eleições,
então é certo e sabido que não
só é tudo suspenso, como se
congelam as empreitadas, com
todo o tipo de desculpas…
Seja como for, estas não são
formas sérias de fazer política. Trata-se apenas de truques
para enganar os menos atentos.
Mas é bom que a classe política perceba que cada vez é mais
difícil enganar os eleitores. E
quando não há seriedade, o
povo percebe bem quem lhe
conta “histórias para boi dormir”, como costuma dizer-se.
Caso para aconselhar: senhores autarcas, tomem cuidado,
porque os tempos de hoje são
muito diferentes dos de antigamente, mesmo quando parece que o povo não percebe…
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Breves
PCP Gondomar comemorou 97.º partido
Foto DR

O PCP Gondomar associou-se aos festejos do
97.º aniversário do partido. Em Gondomar, o
almoço
comemorativo
realizou-se a 4 de março,
na Escola Secundária de
São Pedro da Cova.

Trail das Fardas realiza-se
a 16 de junho
A próxima edição do Trail das Fardas está marcada para 16 de junho, com partida junto ao Pavilhão Municipal de Covelo. A prova mostra-se
solidária com Hugo Magalhães e contará com
um trail de 12 quilómetros e uma caminhada de
cinco.

24H pelo IPO angariou
mais de 12.500 euros

Gondomar marcou presença na BTL
Foto CA

Este ano, a Bolsa de Turismo de Lisboa contou novamente com a presença do Município de Gondomar, que
integrou o stand do Turismo do Porto
e Norte de Portugal. A Festa do Sável
e da Lampreia, a Rota da Filigrana, a
D’Ouro Run e o concurso Miss Portuguesa estiveram em destaque na FIL.

Lomba recebe motorizadas antigas
Foto DR

No dia 25 de março, pelas
10h, o Largo de São Pedro,
na Lomba, será palco de uma
concentração de motorizadas
antigas. A iniciativa é dinamizada pela Junta de Freguesia
da Lomba e Grupo Motorizadeiros Gião.

A iniciativa solidária 24H Spinning pelo Instituto Português de Oncologia (IPO) - Porto, realizada nos dias 9 e 10 de dezembro de 2017, angariou mais de 12.500 euros. O valor corresponde
ao dobro do que tinha sido arrecadado nas duas
edições anteriores. A 4ª edição está marcada
para 8 e 9 de dezembro de 2018.

"Amores entalados"
na Escola Dramática de Valbom
O Grupo de Teatro da Universidade Sénior de Gondomar vai levar a comédia "Amores entalados" à Escola Dramática de Valbom. O espetáculo está marcado para o dia 23 de março, às 21h, e tem entrada livre.

Pensar e não pensar
na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal de Gondomar recebe, no
dia 22 de março, o ciclo de conferências “Pensar
em tempos de não-pensamento”, que terá como
orador o professor Rui Pereira. A sessão irá centrar-se no tema “Pensar e sentir: razão sensível”.

Mercedes Martínez no Museu Mineiro de São Pedro da Cova
Foto DR

No dia 24 de fevereiro, a embaixadora da República de Cuba, Mercedes Martínez, esteve presente na rubrica “Encontra-te com...”, no Museu
Mineiro de São Pedro da Cova. O tema “Cuba
no Século XXI: exemplo, inspiração, futuro”
marcou a sessão.

FIDES homenageia
Manuel Paiva

O FIDES – Orfeão de Valbom homenageou, no
dia 18 de março, Manuel Paiva, no Auditório Municipal de Gondomar. O concerto de homenagem
contou ainda com as presenças da Ala Nun’Álvares
de Gondomar e do Orfeão de Gondomar.

Gondomar assinalou
Dia Mundial da Proteção Civil

"Porto Cheio, Porto Cheiro" na ARGO
Foto DR

A Associação Artística de
Gondomar (ARGO) tem patente a mostra "Porto Cheio,
Porto Cheiro", do pintor Henrique do Vale. O conjunto de
aguarelas ficará exposto nas
galerias do Pavilhão Municipal de Fânzeres até 6 de abril.

Faculdade de Ciências associa-se ao Parque das Serras do Porto
Foto DR

No dia 28 de fevereiro, foi assinado um protocolo de colaboração entre a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto (PdSP) e a
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O acordo prevê a realização de estágios, dissertações de mestrado e teses de doutoramento
sobre o PdSP.

Pergan dá prémio máximo em raspadinha
Foto DR

Um apostador "desconhecido"
venceu, a 28 de fevereiro, o prémio máximo de 10 mil euros,
atribuído pela raspadinha "Ano
do Cão". O cupão premiado foi
registado na confeitaria Pergan,
em Baguim do Monte.

As crianças da Escola Básica do Outeiro recebeu no
dia 1 de março a visita das equipas da proteção civil, forças de segurança e autarcas locais, numa ação
de sensibilização, na data em que se assinala o Dia
Mundial da Proteção Civil.

“Palcos da Vida”
no Dia Mundial do Teatro

O Grupo de Teatro do Flor de Infesta vai assinalar o Dia Mundial do Teatro, a 27 de março, pelas
21h30, no Auditório Municipal de Gondomar. O
grupo traz consigo o espetáculo “Palcos da Vida”,
uma adaptação e encenação de António Alves.

Rádio Festival assinala
32.º aniversário

A Rádio Festival vai celebrar o 32.º aniversário,
no dia 22 de abril, no Multiusos de Gondomar.
Para assinalar a efeméride está prevista uma festa da música portuguesa com as presenças de
Diogo Piçarra, Virgul, Leandro, José Malhoa,
Santamaria, Bandalusa, entre outros nomes.

Município homenageia
D. João Castro e Moura
No dia 20 de março, no 150.º aniversário da
morte de D. João Castro e Moura, o Município de Gondomar assinala a data com um ciclo
de conferências. A iniciativa será inaugurada
com o debate “O Seminário do Porto no século
XIX”, pelo professor Adélio Fernando Abreu, às
21h30, na Biblioteca Municipal de Gondomar.

Lipor distinguida
com Índice de Excelência
A Lipor foi distinguida como vencedora no Setor Público, na categoria de médias empresas, no
Índice Excelência no Trabalho. O galardão distinguiu a Lipor por ser uma das empresas de excelência neste setor. O prémio foi entregue a 20 de
fevereiro, no Museu do Oriente, em Lisboa.

“Vai Avante”
na Mostra de Teatro Amador
O Grupo de Teatro “Vai Avante” integra o programa da Mostra de Teatro Amador do INATEL
Porto. A iniciativa teve início a 3 de março e prolonga-se até 28 de abril. O “Vai Avante” atuará
no dia 14 de abril, no Auditório da Associação
de Socorros Mútuos Freamundenses.

Novas formas de negligência
em debate

O Centro Social de Soutelo vai promover uma
sessão focada nas Novas Formas de Negligência
(abusos, maus-tratos e discriminação), a 13 de
abril, pelas 18h, no Centro Social de Soutelo.

Rancho de Gens recria
Cantar às Almas
No dia 29 de março, o Rancho Folclórico de
Gens, em parceria com o Grupo Coral de Gens,
vai recriar o Cantar às Almas e o Rosário da 5ª
feira Maior, tradição há muito esquecida, havendo registo da oração comunitária em Gens, até
ao ano de 1924.

Diogo Goes inaugura
a 23 de março

Vai Avante organiza
Sarau de Dança

No dia 23 de março, pelas 21h30, será inaugurada
a exposição “Diogo Goes – Caprichos de Goes em
coleção particular”, na Casa Branca de Gramido. A
mostra do artista madeirense é composta por mais
de duas dezenas de trabalhos de 2017 e 2018.

No dia 29 de março, pelas 21h, a Associação “Vai
Avante” organiza o tradicional Sarau de Dança,
no Auditório Municipal de Gondomar. A iniciativa vai contar com cinco grupos de dança gondomarenses e tem entrada livre.

"Jovens e o Voluntariado"
em Rio Tinto
A Casa do Voluntariado do Município de Gondomar, no Centro Cultural de Rio Tinto, vai
realizar, a 28 de março, entre as 14h30 e as 17h,
o workshop "Os Jovens e o Voluntariado". A sessão é dirigida a jovens entre os 14 e os 30 anos.

Sílvia Mota Lopes levou
poesia a Fânzeres
No dia 17 de março, a Biblioteca de Fânzeres
recebeu a visita da poetisa Sílvia Mota Lopes.
A escritora levou a sua obra ao público infantil e apresentou poemas em forma de canção. A
iniciativa antecipou a comemoração do Dia da
Poesia.
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Sociedade

Festa do Sável e da Lampreia
dura até 1 de abril
Está a decorrer a 27ª edição da
Festa do Sável e da Lampreia.
O evento da Câmara Municipal de Gondomar conta, este
ano, com 20 restaurantes aderentes que integram o sável
frito e a lampreia à bordalesa
nos seus cardápios.

Gastronomia de Gondomar é candidata
às "7 Maravilhas"
Na apresentação pública da 27ª Festa do Sável e
da Lampreia, Marco Martins revelou que a gastronomia do concelho será candidata às "7 Maravilhas", este ano sob o tema "Portugal à Mesa". ■

Foto DR

Em Gondomar, o sável frito e a lampreia
à bordalesa estão em destaque até ao primeiro dia de abril. À semelhança dos anos
anteriores, o Município manteve a aposta
na organização da Festa do Sável e da Lampreia, que cumpre este ano a sua 27ª edição.
No total, estão envolvidos 20 restaurantes,
de Baguim do Monte até à Lomba, que até ao
dia 1 do próximo mês têm nas suas ementas
as duas iguarias típicas desta época do ano.
O evento teve início a 24 de fevereiro e
contou, nos dias 10 e 11 de março, com
um Fim de Semana Gastronómico, junto à
Casa Branca de Gramido. A iniciativa ficou
marcada por uma recriação histórica alusiva aos pescadores de Valbom.
Pela tenda gigante montada em Gramido
passaram ainda o Duo Joana Estrela e Paulo
Barros, o Trio Diana Basto e o grupo 4 Claves.
O certame centra-se na divulgação gastronómica e turística do concelho fomentando, simultaneamente, a preservação das
tradições, valores e a economia.
Importa referir que só no ano passado fo-

Segundo o chef, o concurso gastronómico
serve ainda para "estimular a economia e
revitalizar a tradição do sável e da lampreia,
através da divulgação dos restaurantes aderentes" [ver caixa].

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

ram pescadas 4192 lampreias, tendo o negócio rondado os 40 mil euros. Os dados
são do Posto de Controlo de Pescado situado na Ribeira de Abade.
Estrelas do Douro e Cantinhos das Manas venceram concurso gastronómico
Os restaurantes Estrelas do Douro e Cantinho das Manas destacaram-se entre os
restantes concorrentes na corrida pelo
confeção do melhor sável frito e lampreia
à bordalesa, respetivamente.
A entrega de prémios do concurso gas-

tronómico inserido na Festa do Sável e da
Lampreia realizou-se a 14 de março, no
Centro de Educação Ambiental da Quinta
do Passal, após a prova cega.
O júri da prova foi liderado pelo Chef Hélio
Loureiro, que ressalvou a importância do
concurso pelo "retorno à terra, às origens,
à tradição e ao bom gosto". "Se a cozinha
assenta em três grande alicerces - a sazonalidade, a biodiversidade e a proximidade
-, nós temos que os respeitar, respeitando
também a proximidade ao rio Douro e ao
que a natureza nos dá", disse o especialista.

Sável Frito:
1.º - Estrelas do Douro
2.º - Cantinho das Manas
3.º - Madureira's Vera Cruz
Lampreia à Bordalesa:
1.º - Cantinho das Manas
2.º - Casa Velha da Aldeia
3.º - Figurino do Douro

> Estrelas do Douro

Foto TSN

Foto PSF

Foto PSF

> Premiados do concurso gastronómico

Classificação Concurso
Gastronómico Sável Frito
e Lampreia à Bordalesa

> Cantinho das Manas
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Destaque

Cláudia Pascoal:
"Não vou dizer que o meu objetivo é
mas gostaria de chegar ao top 5"

Cláudia Pascoal, 24 anos, tem nos ombros o peso de um país que irá representar a 21 de maio, no Festival da Eurovisão, em Lisboa
grande prémio no Festival da Canção. Ao Vivacidade, admite que gosta de regressar a Gondomar e que não esquece a infância calma

Como é que chegou o convite da Isaura para
interpretares "O Jardim"?
Eu fui contactada através do Facebook, mas
na mensagem que a Isaura me enviou nem
sequer referia o Festival da Canção. Dizia apenas: "Olá, sou a Isaura e gostava de falar um
bocadinho contigo". Eu já sabia que a Isaura
era uma das compositoras convidadas pelo
Festival da Canção, por isso vi ali uma oportunidade.
Contudo, há um fator curioso, porque inicialmente a Isaura desafiou-me para cantar a música "Onde estás". Ela mandou-me, estudei a
música, fui a Lisboa gravar, mas a Isaura não
conseguia esquecer o outro tema que tinha na
gaveta ["O Jardim"].
Acabamos por gravar a música, que é fantástica e que tem uma grande capacidade emocional de recriar a saudade, uma saudade dolorosa mas simultaneamente reconfortante.
De resto, a Isaura já disse várias vezes que
eras a voz que ela procurava para interpretar
essa música. Já percebeste porquê?
A Isaura conta essa história muitas vezes [risos] e diz que procurou mesmo até à última.
Ela estava quase a desistir, mas a prima dela
mostrou-lhe um vídeo do meu casting no
"The Voice Portugal" e ela decidiu escolher-me
depois disso.
Para mim, saber disso é saber que tenho que
ser ainda melhor e corresponder às expectativas.
A candidatura ao Festival da Canção surge
com naturalidade...
Sim. Gravamos o tema, começamos a ensaiar e
passamos em segundo lugar na semi-final. Foi
uma grande alegria para nós, porque nunca
imaginamos que poderia ter essa repercussão.
Quando vencemos o Festival, nem queríamos
acreditar no que estava a acontecer.
Nas imagens vê-se que ficaram quase sem
reação...
E a Isaura, que é uma pessoa extremamente
segura, acabou por descontrolar-se. Isso ainda
me fez "panicar" ainda mais [risos]. Foi o momento mais feliz da minha vida.
Depois, subir ao palco para voltar a cantar
aquela música junto dos outros concorrentes,
equipa técnica e público foi marcante para
mim.

"[É ]uma saudade
dolorosa mas
simultaneamente
reconfortante"
Há uma história por trás da música. Sempre
que cantas "O Jardim" pensas em alguém especial para ti?
A música tem essa particularidade. Todos nos
conseguimos identificar com a letra, se tivermos perdido alguém muito próximo. A minha
avó também tinha um jardim, onde eu e os
meus primos jogávamos futebol e partíamos
as flores todas. Então espetávamos palitos para
tentar erguer as flores partidas e a minha avó
não reclamava connosco [risos].
São essas memórias boas e ternurentas que ao
mesmo tempo doem-me porque sei que não
se irão repetir.
É uma música emocional e nas interpretações que fizeste acabaste por te emocionar.
Essa particularidade poderá distinguir o
tema entre os outros concorrentes da Eurovisão?
Têm-me mostrado vídeos de pessoas de diferentes países a reagir à música e tenho visto
muita gente emocionado, apesar de ser cantada em português. Esse foi um dos nossos objetivos, dar seguimento ao legado do Salvador
Sobral, porque, como ele disse, a música não é
fogo de artifício, é sentimento.
Identificamo-nos com essa lógica. Saber que o
nosso esforço está a dar resultado é muito importante para nós.
A vitória do Salvador, a 1ª edição da Eurovisão em Portugal e a vitória num Festival da
Canção remodelado deixam-vos uma responsabilidade acrescida?
Já estive com o Salvador e fiz questão de lhe
agradecer as portas que nos abriu para o que
realmente é a música em Portugal. Acho que
agora o Festival da Canção retrata a música
feita por cá.
Felizmente, o Salvador venceu a Eurovisão e
deu-nos oportunidade de apresentar outros
temas. É uma mudança muito positiva.
Como está a ser preparada a Eurovisão?
Estamos a ter muitas reuniões com a RTP para

Foto PSF

Texto: Pedro Santos Ferreira

> A entrevista realizou-se no Museu Mineiro, em São Pedro da Cova

decidir a performance, guarda-roupa, entre
outros pormenores. Também temos dado
muitas entrevistas e vamos fazer promoção no
estrangeiro. Todos os artistas passam pelos outros países para se conhecerem uns aos outros.
A final está marcada para o Altice Arena.
Será um momento especial para ti?
Sem dúvida! Vou ter lá a minha família, que
seria impossível caso fosse fora do país. Representar o nosso país, em Portugal, é uma grande
sensação de orgulho. Acho que ainda não percebi bem o que me está a acontecer.
Esperas ver muitos cabelos pintados de corde-rosa na plateia?
Quero muito! [risos] Foi um dos meus primeiros apelos, mal venci o Festival da Canção. Era

"Quando
vencemos o
Festival, nem
queríamos
acreditar no
que estava a
acontecer"

giro porque iam parecer flores de um jardim.
Por acaso, estava com o cabelo pintado de rosa
e ficou essa imagem de marca.
Ainda existe ansiedade quando sobes ao palco?
Ainda é estranho pensar que vamos representar Portugal na Eurovisão, mas queremos que
chegue rápido. Agora estamos todos juntos
nisto e tenho sentido um grande apoio na rua,
além de um grande entusiasmo.
Esta experiência já mudou a tua vida?
Mudou muita coisa. A minha vida deu uma
volta de 180.º graus. Já tinha percebido que no
meio artístico era necessário ser persistente,
mas agora sinto que tudo valeu a pena.
Tenho recebido um bom feedback das diversas formas de sentir a música, sentimos que o
tema teve um rasgo positivo em muitas pessoas. Além disso, vou aos cafés e não pago, o
que é muito bom porque o café é das minhas
coisas preferidas [risos].
"O Jardim" está entre os temas favoritos para
vencer. É uma pressão extra?
Pelo contrário, só me dá motivação para fazer
ainda melhor. Não vou dizer que o meu objetivo é ganhar a Eurovisão, porque acho difícil
fazer uma dobradinha, mas gostaria de chegar
ao top 5. Vamos dar o nosso melhor!
No final do Festival da Canção, o Fernando
Tordo acusou-vos de plágio. Como lidaram
com essa reação de outro compositor?
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Destaque

ganhar a Eurovisão,

a. Natural de São Pedro da Cova, a jovem artista mostra-se orgulhosa e confiante no potencial da música "O Jardim", que lhe deu o
a, as amizades e as brincadeiras de rua".

"Todos nos
conseguimos
identificar com a
letra, se tivermos
perdido alguém
muito próximo"
Só me contaram isso cinco dias depois da final.
Todos temos direito a ter opinião. Eu também
tenho uma opinião sobre as músicas que concorreram ao Festival da Canção, no entanto,
não a divulgo por respeito aos outros concorrentes. Se ele decidiu partilhar, a decisão é dele.
Tenho recebida imensas mensagens, algumas
com críticas construtivas e aceito isso. Tudo o
resto, não alimento.

És natural de Gondomar. Como foi o teu
crescimento em São Pedro da Cova?
Cresci cá e sempre gostei de viver aqui. Tive
uma infância muito calma, recheada de amizades e num sítio onde ainda era possível brincar na rua. Mais tarde, acabei por estudar no
Porto e depois fui para Lisboa, mas levo boas
recordações de São Pedro da Cova.
É uma freguesia com uma identidade muito

Quando começaste a sentir o apelo da música e das artes?
Quando a minha mãe estava grávida decidiu
comprar uma guitarra para aprender a tocar.
Acabou por desistir porque sempre que dava
um acorde eu dava muitos pontapés e ficava
muito agitada dentro da barriga dela [risos].
Antes de ter nascido já tinha essa ligação com
a música.
Desde muito cedo que me foi dito que iria seguir Artes e ainda me lembro disso. Já fiz um
pouco de tudo: pintura, cinema, agora música...
Ainda é difícil vingar na música em Portugal?
É preciso trilhar um caminho longo. Hoje, aos
24 anos, estou a fazer o que gosto, mas nem
sempre foi fácil. A certa altura da minha vida
houve um momento-chave que me fez apostar
mais na música.
Contudo, sempre defini que queria tirar um
mestrado, mas tenho três cursos diferentes.
No secundário, quando estava a tirar o curso
de ourivesaria, cruzei-me com um amigo e
decidimos formar, imediatamente, uma banda. Fomos tocar para o Metro do Porto. Acabamos por participar no concurso Música na
Rua e fomos tocar à Casa da Música. Foi aí que
percebi o quanto gostava da música.

"Representar o
nosso país em
Portugal,
é uma grande
sensação
de orgulho"
"Senti-me
sempre bem em
Gondomar"

Essa ambição levou-te a participar no "Ídolos", por diversas vezes. O que esperavas conseguir com essa experiência?
Acho que participei cinco vezes, mas nem
sempre apareci na televisão. Esses programas
são mais vocacionados para o entretenimento do que para o talento. Há depois a criação
de uma personagem que nos pode levar mais
longe. Quando percebi que podia criar uma
personagem com a minha felicidade extrema,
decidi apostar nisso.
A primeira vez, aos 15 anos, deixou-me amargurada, porque não passei a fase de casting.
Achei aquilo muito injusto porque nem me
deixaram cantar. Foi aí que comecei a perceber
como funcionavam aquele tipo de programas.
Depois disso, participei no Fator X e fiquei no
top 50. Achei novamente super injusto [risos].
Quando regresso aos "Ídolos" já vou consciente do que eles queriam e do que queria cantar.
Acho que isso foi decisivo para a minha prestação naquele programa e para o convite para
integrar o elenco de apresentadores do programa "Curto-Circuito". Nessa altura pus a música completamente de parte.
Mas acabas por regressar ao Porto...
Para criar a minha banda, os M O R H U A.
Estivemos um ano a dar concertos, com temas
originais em inglês e fomos muito felizes du-

rante esse período.
Acaba por surgir o "The Voice Portugal" e eu decidi inscrever-me para divulgar a minha banda.
Felizmente, correu tudo muito bem no programa e agora estão a acontecer muitas coisas ao
mesmo tempo na minha vida. Se não fosse a
minha participação no programa, a Isaura não
me teria visto e hoje não estava aqui.
No entanto, gostavas de ter vencido o "The
Voice"?
Nunca foi um dos meus objetivos, sinceramente. Encaro o Festival da Canção de uma
forma muito mais séria.
Após a Eurovisão, o que podemos esperar da
Cláudia Pascoal?
De repente, estou novamente a cantar e a escrever em português. Por isso, espero lançarme a solo, em nome próprio, a cantar sozinha
com o ukulele. Gostava de lançar um single
depois da Eurovisão, mas estou muito concentrada no festival.
O que gostarias de dizer aos teus seguidores?
Deixo-lhes uma mensagem de agradecimento por todo o apoio que tenho recebido,
sobretudo de Gondomar. E, por favor, comprem perucas cor-de-rosa para o Festival da
Canção. ■
Foto DR

O que vimos na final do Festival da Canção
será necessariamente o que vamos ver na final da Eurovisão?
Não, não. Vamos ver coisas novas. O que fizemos foi condicionado pelo pouco tempo que
tínhamos e pela dimensão do palco. Aliás, na
semi-final atuamos no palco do estúdio da
RTP, que é pequeno, depois passamos para o
palco do Multiusos de Guimarães e agora vamos para a Altice Arena, que terá um palco
gigante.
Por exemplo, inicialmente não estava prevista
a presença da Isaura no palco, mas, de acordo
com o regulamento do Festival da Canção, todas as vozes da música têm que estar em cima
do palco. Por isso, arranjamos aquela cadeira
rotativa e a coreografia dela. Agora podemos
mudar isso e, certamente, vamos ver coisas
novas. Ainda estamos a discutir todas as possibilidades.

vincada, tal como tu. Levas um bocadinho
de ti sempre que vais para fora?
Foi sempre a minha maneira de ser. Senti-me
sempre bem em Gondomar, da mesma forma
que me sinto bem em Lisboa. São fases diferentes da minha vida, mas gosto sempre de voltar.

> Cláudia Pascoal e Isaura estão preparadas para a Eurovisão
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Viva Saúde
Paulo Amado*

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

Para quando uma
Unidade Hospitalar
na cidade de Rio Tinto?

O filme "Tapada do Outeiro - um
património, uma memória" tem
estreia marcada para o dia 13 de
abril, pelas 21h30, na Casa de
Cultura de Broalhos.
A Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro foi alvo de uma produção documental do
realizador Sérgio Torres. As instalações da
Central Termoelétrica marcam a paisagem
fluvial das Medas, mas estão desativadas desde 2004, tendo laborado de 1959 até esse ano.
O empreendimento teve grande relevância
para o país, papel que será agora retratado no
documentário "Tapada do Outeiro - um património, uma memória".

O filme terá a sua primeira exibição na Casa de Cultura de Broalhos e promete, de acordo com o realizador, "dar a conhecer algumas das histórias das
pessoas que construíram esta central, que nela trabalharam e que impacto teve nas suas vidas".
"A minha principal motivação para a realização deste documentário foi, acima de tudo, a preservação
dos testemunhos que tive a oportunidade de recolher. Estas entrevistas foram feitas a antigos colaboradores, pessoas que assistiram a todo o ciclo de vida
da central e, inclusivamente, ao arquiteto José Carlos
Loureiro, recentemente premiado pela Câmara Municipal de Gondomar pela sua distinta carreira", afirma Sérgio Torres.
O documentário conta com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar, da União das Freguesias de
Melres e Medas, do Clube de Pessoal CTO e da SC
Dez de Junho. ■
Foto DR

ACIG entrega verbas
do “Comércio Investe – Areosa”
Em cerimónia realizada nas instalações da Associação Comercial e
Industrial de Gondomar (ACIG),
no dia 23 de fevereiro, foram entregues os cheques da 1ª tranche
do “Comércio Investe – Areosa”.
A ACIG entregou, no final do mês passado, cerca
de 57 mil euros referentes à 1ª tranche do programa “Comércio Investe – Areosa”. A cerimónia
decorreu nas instalações da ACIG e contou com
a presença de Graciano Martinho, presidente da
instituição, que entregou, um a um, os cheques
relativos aos apoios destinados à modernização e
ampliação das empresas da zona da Areosa.
As verbas fazem parte de um programa do IAPMEI, num total superior a um milhão de euros,
destinado a lojas e empresas das zonas da Areosa
e de Gondomar (São Cosme).
“É a 1ª tranche de um total de quatro, mas é
um apoio fundamental para a dinamização do
comércio tradicional numa zona que, desde há
muitos anos, tem vindo a ser esquecida por este

e por anteriores poderes autárquicos”, disse Graciano
Martinho, justificando o atraso na entrega dos incentivos, que classificou de “considerável”, não sendo,
contudo, da responsabilidade da ACIG.
Os empresários da Areosa lamentaram, no entanto, o
atraso nos apoios e consideraram-se esquecidos.
Feita a entrega das verbas relativas à 1ª tranche, ficou agendada, para breve, igual cerimónia para os
próximos apoios. Recorde-se que os investimentos já
foram feitos pelos empresários.
No total, o “Comércio Investe – Areosa” irá dar um
apoio de 200 mil euros aos comerciantes desta zona
comercial. ■
Foto DR

Nos últimos tempos temos vindo a assistir ao aparecimento
de inúmeras unidades hospitalares, na sua maioria privadas
na cidade do Porto e arredores. É óbvio que existe um desinvestimento na saúde hospitalar pública - ao contrário do
privado - com constantes aberturas de novos hospitais. Para
breve, o Grupo Trofa, por exemplo, vai inaugurar um hospital junto ao Estádio do Dragão. Da mesma forma o grupo
Luz vai abrir ainda este ano uma unidade nova na Boavista,
Porto. Deste modo o Porto vai tendo cada vez mais hospitais
enquanto que um grande concelho como Gondomar nada
tem. É certo que não me esqueço do Hospital-Escola, única
unidade hospitalar deste concelho de grandes dimensões,
mas infelizmente construída num local pouco adequado,
longe do grande aglomerado populacional da cidade de Rio
Tinto, o que faz com que muitos dos utentes da nossa cidade
se desloquem quer ao Porto quer mesmo a Alfena, Hospital
do Grupo Trofa, este sim, constituindo um êxito de movimento de pacientes, o que nada levava a supor, de tal forma
é o local onde foi construído.
Por várias vezes tentei aliciar um grupo de saúde para construir um hospital na cidade de Rio Tinto, com toda a lógica
que constituía este investimento, pois um hospital deve estar
acessível onde existem pessoas, bons acessos de transportes
públicos e com facilidade de estacionamento de veículos,
potencializando desta forma a vinda dos pacientes e não no
meio de um campo de “batatas”, sem habitantes em redor e
sem transportes públicos.
Seria muito mais lógico ter construído um hospital onde
hoje nasce um parque de lazer - aliás, excelente ideia - junto
à Quinta das Freiras, do que nos limites do concelho. Poderão dizer que se calhar nem todos os concelhos vizinhos
poderão ter unidades hospitalares. Tal não é verdade, vejam
o que se passa em Matosinhos.
Vamos lá perceber, nem sempre a razão e a lógica iluminam
o poder deste país.
Pode ser que alguém um dia se lembre desta cidade de Rio
Tinto, de tanta gente e que merecia pelo menos o mesmo
que os outros.
Até breve, estimados leitores…

Documentário sobre Tapada
do Outeiro estreia a 13 de abril
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Azes Valboenses:
coletividade quer renascer aos 80 anos

Longe vão os tempos das conquistas no futebol e no atletismo, modalidades que estão
na génese de uma das mais antigas coletividades de Gondomar, com sede em Valbom.
Os Azes Valboenses, com sede nesta freguesia, na Rua Alexandre Herculano, fizeram história, juntaram diferentes gerações
e foram um espaço de convívio entre velhos
e novos, mas deixaram de o ser.
A continuidade da associação chegou a ser
posta em causa, contudo, em 2016, uma
equipa jovem, encabeçada por Joana Pinto,
tomou as rédeas da coletividade e, desde
então, reduziu o passivo de 12 mil euros e
conseguiu um saldo positivo para os Azes.

O trabalho foi árduo, envolveu muita dedicação, várias parcerias e está agora a dar
resultados.
"A associação estava com uma dívida gigante e uma das hipóteses era fechar as
portas. Decidi reunir uma equipa e 'pegar'
nos Azes, porque sempre fui habituada a
frequentar esta associação. Conseguimos
liquidar a dívida, porque vendemos um
grande terreno que nos pertencia, e já estamos a trabalhar na requalificação da nossa
sede", afirma a presidente da direção dos
Azes Valboenses.
Os dirigentes já prepararam um plano de
atividades que terá início após as obras de
reparação e melhorias no edifício. Até ficar
concluída a requalificação, as atividades
vão continuar a realizar-se fora do espaço
dos Azes Valboenses.
"São sobretudo atividades de intercâmbio
internacional e cursos de formação para
jovens. No entanto, também queremos
promover a saúde e a atividade física nos
mais velhos. Não colocamos grandes limites às nossas atividades porque os Azes são
aquilo que as pessoas quiserem fazer deles",
acrescenta.
A direção, composta por 13 elementos, 11

femininos, faz-se valer das experiências
profissionais de cada um dos membros
para criar novas iniciativas que procuram
revitalizar a coletividade.
Na agenda está também uma reunião com
a Câmara Municipal de Gondomar para
apresentar o plano de atividades desenhado
e um orçamento para as obras de requalificação, que preveem a substituição do telha-

do da sede e o isolamento do edifício como
principais prioridades.
"Temos 50 sócios ativos e estamos a tentar
reorganizar a nossa lista de associados. Um
dos objetivos que temos é contar a história
da nossa coletividade através das vozes dos
nossos associados. Esses podem ser momentos que aproximam os sócios da coletividade", conclui Joana Pinto. ■
Foto PSF

Fundada a 1 de dezembro de
1937, a Associação Azes Valboenses Futebol Clube procura reerguer-se através de uma
direção jovem, maioritariamente feminina, liderada por
Joana Pinto. O Vivacidade foi
conhecer o projeto.

> Joana Pinto, presidente dos Azes Valboenses

Voluntárias querem levar
material escolar a São Tomé e Príncipe

"Colorir São Tomé e Príncipe" é o mote
que irá orientar Ângela Castro e Luana
Sarinho até setembro. Juntas, propõem-se
a angariar material escolar através de um
conjunto de espetáculo de dança, atividade
que as une. Após o período de angariação
o objetivo será doar todos os materiais a
duas escolas de São Tomé e Príncipe: Neves
e Santa Catarina.
"Este projeto começou em setembro de
2017. Eu tinha o sonho de ajudar África e
uma ambição pessoal de visitar aquele continente. Fui passar umas férias a casa de
uns amigos e decidi levar comigo material
escolar, com o objetivo de doar a algumas
escolas. Assim fiz, em duas escolas primá-

rias. Contudo, decidi dar continuidade à
minha ação e, este ano, decidi ajudar novamente através de uma campanha de recolha
de material escolar, com a duração de seis
meses", começa por dizer Ângela Castro,
mentora do "Colorir São Tomé e Príncipe".
A professora de dança desafiou a aluna,
Luana Sarinho, que se mostrou imediatamente disponível para colaborar nesta
campanha solidária. "Eu tinha feito voluntariado noutros países e senti que devia envolver-me de uma forma mais direta. Por
isso, associei-me à Ângela e acredito muito
nesta ideia", aponta a jovem voluntária.
Assim, começou a procura por material escolar, através de espetáculos e workshops
de dança em diversos locais. As iniciativas
contam com professores convidados e o valor das inscrições (cinco euros) tem contribuído, na íntegra, para a causa.
"O nosso objetivo é angariar metade do
valor necessário (2000 euros) através desses eventos. As despesas associadas à deslocação do material têm sido o principal
entrave, tal como a segurança e a logística
em São Tomé e Príncipe", acrescenta Ângela Castro.
A mentora do "Colorir São Tomé" acredita,
no entanto, que o projeto "pode vir a ser um

grande contributo". "O nosso objetivo passa por ajudar crianças e idosos na Instituição da Irmã Lúcia e nas escolas primárias
de Santa Catarina e Neves, em São Tomé.
Além disso, queremos levar afeto e conviver com as crianças. Não queremos ficar
apenas pelo depósito do material escolar
nas escolas", explica.
A recolha de material escolar será feita até
junho e os interessados em ajudar esta cau-

sa poderão contactar as responsáveis através da página oficial do Facebook. O próximo evento será no dia 17 de junho.

Material em falta
Lápis, Canetas, Borrachas, Cadernos
Mochilas, Estojos

Foto PSF

As gondomarenses Ângela
Castro e Luana Sarinho estão
a desenvolver uma campanha
solidária que prevê a recolha
de material escolar até setembro. O objetivo é levar os bens
angariados às crianças de São
Tomé e Príncipe.

> Ângela Castro e Luana Sarinho, integram o projeto
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Viva Prevenido
Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Já afasto os braços para ler…
isso é presbiopia?

A Câmara Municipal de Gondomar elaborou uma programação
eclética para as férias da Páscoa
que se aproximam. A pausa escolar irá vigorar entre os dias 26 de
março e 6 de abril.
Em Gondomar, não faltam atividades para os mais
novos ocuparem o seu tempo durante o próximo
período de férias de Páscoa. A iniciativa é da responsabilidade do Município que redigiu, para o
efeito, um vasto programa de atividades que irão
decorrer entre 26 de março e 6 de abril, dividido em

quatro setores: "Escola em Férias + Criativa"; "Oficinas
de Páscoa", "Férias Jovens da Páscoa" e "Férias na Biblioteca".
O Centro de Educação Ambiental (CEA) da Quinta do
Passal será o epicentro das atividades, mas o programa
também abrange a Biblioteca Municipal e os estabelecimentos de ensino do concelho.
Entre os exercícios previstos, destacam-se o Se eu fosse... em BD, com Onofre Varela (29/03), a Oficina de
Poesia com o ator Rui Spranger (3/04), a Visita à Casa
Museu Miguel Torga (5/04) e uma série de outras visitas/experiência ao ISEP, Santa Luzia (Viana do Castelo),
Planetário (Porto) e Photo Ark da National Geographic
(Porto), entre outros locais.
As Oficinas da Páscoa da Câmara Municipal de Gondomar destinam-se a crianças entre os 6 e os 12 anos. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Já deu por si a afastar uma folha de papel para conseguir
ler? Não consegue ver as letras pequenas dos rótulos ou
das bulas dos medicamentos? Os seus braços já não são
suficientemente compridos para poder ler o jornal?
Esta dificuldade é normal e resulta da evolução das estruturas oculares – presbiopia. Costumo dizer aos meus pacientes que é como ter cabelos brancos ou rugas... A boa
notícia é que a presbiopia não é uma doença, corresponde a um processo natural de envelhecimento que atinge
todas as pessoas a partir dos 40/45 anos. A má notícia é
que não há como evitar a presbiopia e tende a agravar-se
até cerca dos 60/65 anos, altura em que pode estabilizar.
Além da dificuldade em ler, sintoma que se agrava quando
se tenta ler com pouca luz e ao final do dia, pode ocorrer
fadiga ocular, lacrimejo, ardor e mesmo dores de cabeça,
sobretudo se a profissão exigir muita leitura. Manchas na
visão de perto e visão turva momentaneamente quando
existe transição entre a visão de perto e de longe, também
são sintomas frequentes.
Para lermos ou fazer algo ao perto (a uma distância de
cerca de 40 cm) precisamos de ter uma capacidade de
acomodação de cerca de três dioptrias. Quando começamos a perder essa capacidade de acomodar, vamos ter a
imagem desfocada ao perto. Isto acontece porque o cristalino fica maior e menos flexível, os músculos ciliares,
por mais que se contraiam, não conseguem torna-lo tão
curvo de forma a aumentar o “zoom” e a imagem não se
forma na retina, mas atrás desta e a visão ao perto está
diminuída.
Chegou a hora de consultar o seu especialista da visão.
Habitualmente o problema corrige-se com a utilização de
óculos. Para muitos será a primeira vez.
Existem vários tipos de lentes corretoras da presbiopia,
como as lentes simples de leitura ou lentes de meia-distância, as lentes progressivas ou também lentes de contacto multifocais. Para o aconselhar sobre as lentes mais
adequadas às suas necessidades e expectativas, o especialista terá de conhecer as suas atividades, quer profissionais, quer de lazer.
Se acha que está a passar pelo processo da presbiopia
consulte um optometrista ou oftalmologista de forma
promover o diagnóstico e tratamento adequados para o
seu caso.

Município preparou férias
da Páscoa para os mais novos

Funcionários de hipermercado
em protesto
Cerca de uma dezena de trabalhadores do hipermercado "Jumbo" concentraram-se, no início de
março, frente à loja do Centro Comercial Parque Nascente, em Rio
Tinto.
Os trabalhadores do Jumbo do Centro Comercial
Parque Nascente estiveram em protesto contra os
horários diários de trabalho e a "discriminação salarial" que dizem ali vigorar.
Em declarações à agência Lusa, Marisa Ribeiro, do
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), denunciou a
existência de "horários diários ilegais" na loja de Rio
Tinto e nas restantes lojas deste hipermercado em
Portugal, acusando o grupo Auchan de "obrigar os
trabalhadores a todos os dias terem um horário de
trabalho diferente".
"São horários diários ilegais porque o CCT [Contrato
Coletivo de Trabalho] não permite horários diários,
mas a empresa continua a aplicá-los a nível nacional",
sustentou a dirigente sindical, salientando que esta
"desregulação não se coaduna com a vida pessoal,
familiar e profissional dos trabalhadores".
Na base do protesto de hoje dos trabalhadores estão ainda
os horários noturno que dizem ser aplicados "à maioria

dos [cerca de 250] funcionários" da loja de Rio Tinto.
"Parece que todos viraram padeiros. Temos trabalhadores a fazer reposição e operadores de caixa a trabalhar durante a noite numa clara ilegalidade, porque o que prevê
o horário de funcionamento da empresa é só até à meianoite, não podem ter os trabalhadores aqui retidos até às
quatro e cinco da manhã", sustentou Marisa Ribeiro.
A par disso, há, segundo a responsável sindical, uma "discriminação salarial" que diz existir "entre trabalhadores da mesma categoria profissional" e que implica que "uns ganhem
diferenças exorbitantes comparativamente com outros".
O protesto insere-se num conjunto de ações iniciadas em
fevereiro, organizadas pelo CESP, frente às lojas e armazéns
das empresas da grande distribuição em todo o país. ■
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Primeiro-ministro visitou
Escola Secundária de Rio Tinto

> António Costa visitou três salas da ESRT

Os professores foram igualmente auscultados pelos governantes, que ouviram atentamente os benefícios e os desafios colocados
a este método de ensino inovador.
Já no auditório da escola, perante uma centena de alunos e professores, António Costa
encorajou a comunidade escolar a aproveitar o projeto piloto. "Têm uma enorme sorte em poderem participar nesta experiência. A vossa geração vai ter de ser o grande
motor da inovação. Esta experiência da flexibilização e o reforço de autonomia da escola são fundamentais para que haja inovação. A alegria que vi nas salas que visitámos
dizia tudo do empenho nesta experiência",
referiu o governante.
Por sua vez, Tiago Brandão Rodrigues, elogiou a escola de Rio Tinto e as que estão a
ser pioneiras neste projeto, afirmando que
"as comunidades educativas que têm estado

no projeto são a prova viva das mais-valias
do que foi idealizado".
De acordo com informação distribuída aos
jornalistas, este projeto piloto tem como
objetivos, entre outros, "o reforço da metodologia de projeto com aprendizagens mais
significativas e mais práticas", bem como
"a diversificação de instrumentos de avaliação" e "o desenvolvimento de projetos e
temas interdisciplinares".
Luísa Pereira aprova projeto da tutela
O projeto piloto desenvolvido em turmas

do 1.º, 5.º, 7.º e 10.º ano merece também a
aprovação da diretora da ESRT, Luísa Pereira. Ao nosso jornal, a responsável pela
instituição acrescenta que o projeto "foi
aplicado a todo o agrupamento".
"Fomos a Lisboa apresentar a nossa implementação e isso despertou a curiosidade do Governo, que quis visitar-nos e assistir a três aulas.
O projeto está ativo há seis meses, portanto é
prematuro avaliar o seu impacto na comunidade escolar, contudo, há uma valorização do
trabalho interdisciplinar, que é muito gratificante para o aluno", afirma a diretora. ■
Foto PSF

António Costa veio a Rio Tinto conhecer
o trabalho desenvolvido pela Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT), um dos 230 estabelecimentos de ensino a nível nacional
onde está a ser implementado o projeto
piloto de flexibilização e autonomia curricular.
Entre outras características, o programa
inovador prevê juntar na mesma sala professores de várias disciplinas que lecionam ao
mesmo tempo e de forma individualizada.
Em Rio Tinto, o primeiro-ministro, ladeado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, visitou três salas de aulas
para conhecer in loco o projeto e ouvir os
alunos que estudam diferentes temas, em
simultâneo.
"O investimento na educação começa no
pré-escolar e termina no ensino superior,
mas passa por esta fase essencial da vida
que é o ensino básico e o ensino secundário. É crítico e fundamental que nestes
12 anos de escolaridade possamos fazer o
grande esforço de investimento na geração
que vai assegurar o país de inovação", disse
António Costa.

Foto PSF

A Escola Secundária de Rio
Tinto recebeu, no dia 7 de
março, a visita do primeiro-ministro, António Costa, no
âmbito do Roteiro da Inovação. O projeto piloto de flexibilização e autonomia curricular mereceu a aprovação do
chefe do Governo.
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Foto PSF

> O primeiro-ministro despertou a curiosidade dos alunos

> O auditório da Escola Secundária de Rio Tinto teve casa lotada
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Almerindo Santos é o novo
comandante dos Bombeiros de Valbom
uma sala cheia de bombeiros e entidades
parceiras desta corporação.
Almerindo Santos sucedeu no cargo a José

Alves, que fez questão de honrar, e prometeu
"fazer mais e melhor, com sacrifícios pessoais
e profissionais". "Espero fortalecer o espírito
Foto PSF

No dia 3 de maio, realizou-se a
tomada de posse de Almerindo
Santos, novo comandante dos
Bombeiros Voluntários de Valbom. O oficial de comando sucede no cargo a José Alves.
"O cargo que agora ocupo representa uma
grande responsabilidade e honra. Iniciei a
minha vida nos bombeiros há 35 anos e estaria muito longe de me imaginar neste cargo.
Nunca me passou pela cabeça chegar a este
patamar, mas todos os que me conhecem
sabem o que este momento representa para
mim. Prometo não defraudar as expectativas", começou por dizer Almerindo Santos,
novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Valbom (BVV).
As palavras foram proferidas na cerimónia de
tomada de posse, que teve lugar no salão multiusos do Quartel Eng. Mário Giesta, perante

de grupo, mudar comportamentos errados,
unir órgãos sociais e fortalecer o espírito de
grupo", apontou, após sublinhar a necessidade de renovar o material e a frota de veículos.
Por sua vez, José Gonçalves, presidente da
direção da Associação Humanitária dos
BVV, homenageou a mãe, esposa e a filha
do comandante recém-empossado e caracterizou Almerindo Santos como "um homem solidário, dedicado e trabalhador".
Todas as entidades que marcaram presença - Federação de Bombeiros do Distrito do
Porto, Liga dos Bombeiros Portugueses, Comando Distrital de Operações de Socorro
do Porto, Câmara Municipal de Gondomar,
Polícia Municipal de Gondomar, Polícia de
Segurança Pública, União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim,
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova e União das Freguesias de Foz
do Sousa e Covelo - destacaram a dedicação
e competência de Almerindo Santos, que
emocionado agradeceu o apoio unânime à
causa que agora lidera. ■

Universidade Sénior de Gondomar:
festa de aniversário realizou-se em Valbom
Fundada em 2006, a Universidade Sénior de Gondomar
assinalou o 12.º aniversário,
no dia 15 de março, na Escola
Dramática Musical Valboense.

vida melhor à vida mais longa", disse o autarca, que também considerou a experiência dos mais velhos "um bem precioso".
Após os discursos, foi prestada homenagem à equipa vencedora do 14.º Concurso
de Cultura Geral da Rede de Universidades Seniores (RUTIS), composta por Lino
Castro, José Gandra e Manuel Santos.
As comemorações encerraram com a

apresentação da comédia "Amores Entalados", protagonizada pelo Grupo de Teatro da Universidade Sénior de Gondomar.
O espetáculo resulta de uma adaptação,
revisão e encenação de Luiz Gonzaga, do
texto original de Pablo Gabril e Ribeiro
Danielli.
Refira-se que a comédia terá nova exibição a 23 de março, pelas 21h30. ■
Foto PSF

Foto PSF

A Universidade Sénior de Gondomar
(USG) comemorou 12 anos de existência.
A data foi assinalada numa festa realizada
na Escola Dramática e Musical Valboense e
contou com a presença de alunos, professores, dirigentes e colaboradores da instituição, bem como a presença de representantes das entidades locais. A festa começou
ao início da tarde, com um pequeno espetáculo do ator e humorista Óscar Branco,
seguindo-se o momento solene.
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, esteve na sessão e
destacou o "trabalho intenso" desenvolvido
pela União das Freguesias de Gondomar
(São Cosme), Valbom e Jovim, "tanto do
anterior, como do atual executivo, além dos
professores e alunos que se dedicam, diariamente, ao projeto".
O edil gondomarense prometeu dar continuidade ao apoio financeiro que a Câmara
de Gondomar dá à USG, para pagar a renda
do edifício-sede à Ala Nun'Álvares de Gondomar, pela utilização do espaço.

Por sua vez, António Braz, presidente da
União das Freguesias e membro do Conselho Executivo da USG, destacou "todos
os que passaram por esta instituição". "Felizmente, hoje, as pessoas vivem mais. Por
isso, é importante acompanhar esta realidade com qualidade de vida, procurando
proporcionar e atingir a realização pessoal
em qualquer fase da vida. Temos que somar
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Fânzeres e São Pedro da Cova têm
programa alargado para o mês da liberdade
Foto Arquivo Vivacidade

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
está a celebrar o Dia da Liberdade com um vasto programa
de atividades, divididas entre
os dois territórios. Ao Vivacidade, Pedro Miguel Vieira e
Ivo Capas, explicam porquê.
À semelhança dos anos anteriores, a
União das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova está a promover um
conjunto de iniciativas alusivas às comemorações do 25 de Abril. As atividades tiveram início a 16 de março e vão
prolongar-se até 1 de maio.
"A Comissão Promotora das ComemoFoto Arquivo Vivacidade

rações do 25 de Abril decidiu manter a
tradição e apostar no desporto popular, na sueca, no snooker, na columbofilia, mas também na vertente cultural
destas comemorações", afirma Ivo Capas, do executivo da autarquia, principal promotora das comemorações.
Ao Vivacidade, o membro da Comissão do 25 de Abril, aponta as novidades desta edição, com destaque para
os seis espetáculos "Cantar por Abril"
- três em Fânzeres e três em São Pedro
da Cova. Os concertos vão dividir-se
entre seis coletividades e vão levar a
cultura às sedes de cada uma delas,
com diferentes protagonistas.

"O Café-Concerto no Dia do Estudante também é uma novidade. Será organizado em parceria com a Associação
de Estudantes da Escola Secundária
de São Pedro da Cova e vai recordar as
lutas dos estudantes durante o Estado
Novo", acrescenta.
Pedro Miguel Vieira, presidente da
União das Freguesias, mostra-se satisfeito com o programa traçado pela
Comissão Promotora, que procurou,
este ano, "acrescentar novas ideias e
iniciativas ao programa" [ver caixa].
"O 25 de Abril foi feito para permitir o
acesso à cultura, ao desporto e outras
atividades recreativas. É claramente
uma iniciativa nossa, mas contamos
com outras entidades que envolvemos nesta programação. Procuramos
massificar as iniciativas e abranger o
maior número de pessoas e coletivi-

dades na organização", destaca o responsável pela gestão de Fânzeres e São
Pedro da Cova.
Estão também previstos dois momentos de debate, um no Museu Mineiro de São Pedro da Cova e outro no
Centro Republicano e Democrático
de Fânzeres. As sessões vão convidar
Marta Oliveira, do Movimento Democrático de Mulheres, e Ilda Figueiredo, presidente da direção do Conselho
Português para a Paz e Cooperação,
a debater o "Imaginário Coletivo das
Britadeiras" e "A Paz e os Valores de
Abril", respetivamente.
As tradicionais sessões solenes estão
marcadas para as 9h, em Fânzeres, e
10h30, em São Pedro da Cova, no Dia
da Liberdade. ■

Destaques do programa
de comemorações:
21h30, 24 de março - Café-Concerto
do Dia do Estudante, na Escola Secundária de São Pedro da Cova
21h30, 6 de abril - Inauguração da
exposição "Memórias de Abril", na
Biblioteca de Fânzeres
14h, 7 de abril - 1ª Jornadas da Saúde do Movimento Sénior, na Junta de
Freguesia de Fânzeres
16h, 8 de abril - Conferência/Debate "Imaginário Coletivo das Britadeiras. Determinação; Resistência;
Emancipação;", no Museu Mineiro
de São Pedro da Cova
21h30, 21 de abril - Encontro de Folclore, no Salão Paroquial de Fânzeres
9h, 22 de abril - Caminhada da Liberdade, na Junta de Freguesia de São
Pedro da Cova
21h30, 24 de abril - Espetáculo "Melodias de Abril", na Cripta de São Pedro
da Cova
16h, 29 de abril - Conferência/Debate "A Paz e os Valores de Abril", no
Centro Republicano e Democrático de
Fânzeres

> Pedro Miguel Vieira e Ivo Capas

9h, 1 de maio - Corrida da Liberdade,
no Largo da Igreja de Fânzeres
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Águas de Gondomar recebem
aprovação dos seus consumidores

A Águas de Gondomar pode afirmar que
beber água de qualidade da torneira é
100% seguro no concelho de Gondomar,
tendo por base o selo de qualidade da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos conquistado em 2017,
e o facto de estar certificada por entidades
oficiais também nas áreas de ambiente e
segurança. Este reconhecimento confirma
ainda os padrões de excelência na percen-

tagem de respostas a ocorrências de avarias, quando elas acontecem.
O nível de satisfação aumentou quando
comparado com o estudo anterior realizado em 2015.
Recorde-se que, até ao final de 2017, a
Águas de Gondomar foi responsável por
um plano de investimento que beneficiou
o município e que ultrapassou os 114 milhões de euros. Ainda em 2017 destaca-se
a construção e finalização das duas ETAR’s
- Estações de Tratamento de Águas Residuais - para o saneamento do alto do concelho.
O estudo, da responsabilidade da HDL –
Business Building, terminou no início deste ano, envolveu um inquérito à população,
entrevistas a responsáveis por empresas,
bem como a entidades públicas e privadas.
O inquérito contou com cerca de 400 entrevistas validadas e envolveu também, pela
primeira vez, a visita às lojas de atendimento ao público da Águas de Gondomar por
clientes mistério.
Este inquérito revela que mais de 82% dos
mais de 76 mil clientes da Águas de Gon-

domar estão satisfeitos ou muito satisfeitos
com o serviço prestado.
A Águas de Gondomar é responsável pela
exploração do Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Gondomar,
desde janeiro de 2002. A Águas de Gondo-

mar assegura o fornecimento de água para
consumo público e o tratamento de águas
residuais no concelho, cumprindo as exigências de um regular, contínuo e eficiente
funcionamento do serviço público, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos
clientes. ■
Foto DR

Um inquérito independente realizado para a Águas de
Gondomar registou um aumento do nível de satisfação
dos residentes, entidades e
empresas com os serviços de
abastecimento de água para
consumo humano e tratamento de águas residuais no município de Gondomar.
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Universidade Fernando Pessoa debate
estado do rio Tinto a 17 e 18 de abril
A Universidade Fernando Pessoa vai realizar o 2.º
Workshop Rio Tinto: passado,
presente e futuro. A conferência terá lugar nos dias 17 e 18
de abril, no auditório da universidade.
Durante dois dias, o rio Tinto vai voltar
a ser debatido na Universidade Fernando Pessoa (UFP). O mote é dado pelo 2.º
Workshop sobre o rio que, à semelhança da
1ª edição, vai centrar a discussão no passado, presente e futuro do principal curso de

água de Rio Tinto.
O objetivo da organização passa por criar
um fórum que se torne um espaço de partilha de resultados de projetos e ações, de
preocupações e de saberes em torno do rio
Tinto.
A 1ª edição realizou-se em 2015 e, desde
então, "foi mantido um plano de monitorização de alguns parâmetros relativos ao
estado ecológico do rio Tinto com a inclusão no trabalho do acompanhamento de
três dos afluentes do rio (ribeira da Granja,
ribeiro do Caneiro e a ribeira da Castanheira), com a intenção de clarificar alguns dos
resultados encontrados e de monitorizar
possíveis alterações no estado ecológico
do rio Tinto decorrentes de intervenções
que entretanto ocorressem", destaca Teresa

Jesus, responsável pela organização deste
workshop.
Ao Vivacidade, a investigadora garante que
durante o segundo período do projeto (outubro de 2015 a setembro de 2017), "não foram
registadas alterações significativas no estado
ecológico do rio Tinto, que se manteve entre
o mau e o medíocre". Contudo, Teresa Jesus
esclarece que foi possível identificar "um dos
pontos críticos para o rio Tinto, neste caso
a ribeira da Granja, que apresentou sistematicamente, durante a fase do estudo, níveis
elevados de poluição".
A responsável pelo evento realça, no entanto, que apenas nos últimos dois meses
do estudo tiveram início um conjunto de
intervenções - construção do intercetor da
ETAR do Meiral e do Parque Urbano de

Sociedade

Rio Tinto - que "poderão contribuir de forma significativa para colmatar alguns dos
problemas encontrados, quer relativamente
à qualidade da água quer relativamente ao
estado das margens do rio".
Recorde-se que o "1.º Workshop Rio Tinto: passado, presente e futuro" ficou marcado pela presença da Câmara Municipal
de Gondomar, Águas de Gondomar, Junta
de Freguesia de Rio Tinto e Movimento em
Defesa do Rio Tinto, entre outras. A organização espera contar novamente com os
agentes locais envolvidos no dia-a-dia do
rio Tinto.
"Este é um projeto que tem tido a colaboração de alunos da universidade que têm
desenvolvido alguns dos seus projetos pedagógicos no rio Tinto", conclui Teresa Jesus. ■

Gondomar avança com recolha
seletiva porta-a-porta residencial
O Município de Gondomar
vai iniciar, no dia 2 de abril,
um projeto de recolha seletiva
porta-a-porta residencial que
irá abranger 3738 habitações
e cerca de 9200 gondomarenses.

autarquia, por "serem as que abrangem e
apoiam o território na sua totalidade".
A apresentação pública do projeto está
marcada para 26 de março, pelas 11h30,
no Bairro Mineiro de São Pedro da Cova.
"A partir desse dia, as famílias vão começar a receber equipas personalizadas com
entrega de contentores e um mapa de recolhas. Em abril, queremos estar a funcionar em pleno", conclui José Fernando
Moreira.
Setor não-residencial já tem 450 clientes
Na recolha seletiva do setor não-residencial
o Município de Gondomar atinge os 450
clientes, resultado de um esforço da autar-

quia através da sensibilização junto de cafés, confeitarias e restaurantes do concelho.
As IPSS e as escolas também responderam
ao desafio da Câmara de Gondomar. Juntas, totalizam 145 clientes Eco-shop, cartão
da LIPOR que permite ganhar dinheiro
através da reciclagem.
"Gondomar tem crescido muito nas metas traçadas. Quando partimos para estes
desafios eramos um dos municípios mais
atrasados. Começamos por nossa casa, depois fomos às escolas e Juntas de Freguesia. Estamos a criar uma base de sustentabilidade para que tudo corra bem e que as
metas sejam atingidas", diz o vereador do
Ambiente. ■
Foto DR

No âmbito do Plano de Ação para os Resíduos Urbanos (PAPERSU) do Município
de Gondomar, a autarquia vai dar início, no
próximo mês, ao projeto da LIPOR, intitulado "Reciclar é dar+", cujo lema é "O seu
lixo ajuda causas sociais".
Após a implementação deste sistema em
Valongo, segue-se o território de Gondomar, que definiu três zonas abrangidas
pelo projeto: São Pedro da Cova, Rio Tinto e Gondomar (São Cosme). Assim, estas
zonas passarão a dispor de uma recolha
seletiva porta-a-porta residencial que visa
recolher papel/cartão, embalagens, vidro e
indiferenciados.
"As pessoas vão receber gratuitamente um
contentor, consoante a tipologia das suas
habitações. Esses contentores serão georreferenciados, para nos permitir perceber
algumas rotinas no que diz respeito à reciclagem e aos circuitos da Rede Ambiente e
da LIPOR. A par disso, vamos fazer um reforço dos ecopontos", afirma José Fernando
Moreira, vereador do Ambiente do Município de Gondomar.
Em causa está a sensibilização das famílias

para as metas da reciclagem, através da entrega de informação e de contentores diferenciados que serão recolhidos em dias e
horas específicos. Posteriormente, caberá
ao agregado familiar fazer a separação e colocar o lixo à porta para que seja recolhido.
"Todas as pessoas envolvidas nestes projetos têm sido muito prestáveis e tudo tem
corrido bem. A nossa intenção é alargar
este método a todo o concelho, mas é necessário sensibilizar os gondomarenses
para que as coisas corram bem", refere o
autarca.
De resto, os resíduos recolhidos irão depois
reverter em apoios para as corporações
de bombeiros do concelho, definidas pela

> José Fernando Moreira, vereador do Ambiente
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Oficinas da Páscoa
iniciam a 26 de março
Entre 26 e 29 de março e 3 e 6
de abril, o Museu Mineiro de
São Pedro da Cova e a Biblioteca de Fânzeres voltam a receber as Oficinas da Páscoa. A
iniciativa é destinada a crianças entre os seis e os 12 anos.
A União de Fânzeres e São Pedro da Cova
volta a repetir as Oficinas da Páscoa, na Biblioteca de Fânzeres e no Museu Mineiro
de São Pedro da Cova.

A iniciativa, que engloba atividades destinadas a crianças dos seis aos 12 anos, vai
decorrer entre os dias 26 e 29 de março e de
3 a 6 de abril, das 14h às 17h.
Na biblioteca, no Pavilhão Municipal de
Fânzeres, a oficina da Páscoa terá três temas principais: a Páscoa, a primavera e a
poesia, que serão trabalhados através da
música, artes gráficas e pequenas improvisações de textos, formas, cores e materiais.
Por sua vez, no Museu Mineiro, o tema
central serão algumas personalidades históricas como, por exemplo: D. Afonso
Henriques, engenheiro Farinas de Almeida, José Bonifácio de Andrade e Silva, entre
outras. ■

Escolas de Rio Tinto
apresentaram três projetos
ao Erasmus +
O Agrupamento de Escolas de
Rio Tinto (AERT) começou,
em 2017, três projetos inseridos no âmbito do programa da
Comissão Europeia, Erasmus
+. Até 2020, haverá parcerias
entre países, com mobilidade
de alunos e docentes.

Foto DR

"Aprender através do teatro e das tecnologias",
"Dos conhecimentos às competências" e "Escola
segura, alunos com sucess" são as designações
dos três projetos da AERT aprovados no programa Erasmus +.
Entre os objetivos delineados pelo agrupamento
estão, por exemplo, a "aquisição de competências
e aptidões nas diversas áreas de ensino" e o apoio
às escolas "no combate ao problema de abandono
escolar precoce".
Os projetos são coordenados pela docente Agostinha Gomes, que realiza todo o trabalho ineren-

te à coordenação e implementação dos mesmos
sob a forma de voluntariado.
A implementação das iniciativas prevê potenciar
o desenvolvimento de competências na área da
dramatização e tecnologias, na área da matemática e das ciências, assim como no que se refere
à importância da segurança da escola para o sucesso dos alunos, assegurando simultaneamente
o aperfeiçoamento das línguas estrangeiras e das
normas de cidadania e cooperação. Os projetos
terminarão até 2020, havendo parcerias entre vários países, com mobilidade de alunos e docentes.
Entre os países envolvidos no Erasmus +, salientam-se as parcerias estabelecidas com França,
Turquia, Polónia, Itália, Roménia, Bulgária, Itália,
Estónia e Alemanha.
"Escola segura, alunos com sucesso"
Um dos projetos submetidos pela AERT, intitulado "Escola segura, alunos com sucesso", alerta
para os perigos do bullying e ciberbullying e da
sua repercussão no sucesso dos alunos. A iniciativa terá a duração de 33 meses e terminará em
julho de 2020.
A próxima reunião entre os países envolvidos
será de 23 a 28 de abril de 2018, no AERT. ■
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Centenas de jovens participaram no 5.º Game Day
Nos dias 17 e 18 de março, a
Sala D'Ouro do Multiusos de
Gondomar transformou-se
num autêntico salão de jogos
e atraiu centenas de crianças
e pais.

jogos mais recentes do mercado", afirma Sandra Almeida, vereadora da Juventude da Câmara Municipal de Gondomar.
O Game Day disponibilizou ainda, de forma gratuita, acesso a torneios de futebol, de
corridas de automóveis e de outros desportos
para um maior envolvimento e animação. No
final, foram entregues prémios de participação a todos e surpresas para os vencedores.

"Optamos por cruzar o evento com a Ourindústria 2018 para dar aos pais que visitassem
o certame a oportunidade de deixar os seus
filhos enquanto passeiam pela feira", acrescentou a autarca.
De acordo com Sandra Almeida, o Município
vê no Game Day um evento de continuidade e fica dada a garantia que irá repetir-se no
próximo ano. ■
Foto PSF

O Multiusos de Gondomar voltou a acolher
o festival de jogos, consolas e simuladores,
organizado pela Câmara Municipal de Gondomar.
A iniciativa juntou no mesmo espaço os últimos jogos do mercado, mais de 20 consolas e
simuladores, competições de corridas, de futebol e jogos de tabuleiro para todas as idades,
tendo a receita atraído centenas de jovens, tal
como nas quatro edições anteriores.
"Sabemos que os videojogos são importantes
para os mais novos e, em Gondomar, continuamos a querer proporcionar resposta aos
anseios da juventude. Este ano optamos por
reforçar o número de consolas e simuladores
disponíveis e contamos, novamente, com os

Um evento para pais e filhos

Ricardo Queirós (pai) e Diogo Queirós (filho)
"É a primeira vez que visitamos o Game Day.
O meu filho gosta muito de videojogos, eu
tive conhecimento deste evento e trouxe-o.
Estou a assistir porque não gosto muito de
jogar, mas é importante criar este tipo de iniciativas diferenciadoras"

Patrícia Sousa (Mãe) e Rodrigo Sousa (filho)
"O Rodrigo gosta muito de jogar, tal como
eu. Viemos conhecer as novas tendências e
vamos experimentar os novos videojogos"

Colégio Paulo VI combate abandono escolar
a semana, onde foi possível visitar a Rota da
Filigrana, aprender a praticar remo e também a andar de skate. O xadrez foi igualmente motivo para juntar estes países num
torneio internacional. Para terminar, os participantes assistiram a um workshop assente
nos perigos da Internet, um tema pertinente
e atual. ■

Foto PSF

O Colégio Paulo VI, no início do mês, foi a
casa de um projeto com sete parceiros europeus. Portugal, Reino Unido, Lituânia, Espanha, Roménia, Turquia e Finlândia foram
os países que participaram nesta iniciativa, a
decorrer há dois anos e que terá o seu encerramento no próximo mês de maio, em Espanha. “Julgo que em termos de projeção, quer
do colégio, quer dos próprios alunos, esta é
uma das melhores coisas que podemos fazer”,
começou por dizer Cristina Silva, professora
de inglês e responsável pelo projeto no Colégio. “Há cinco ou seis anos que já fazemos
este tipo de programas, sendo que o atual é
aquele em que temos mais parceiros”, realçou
Cristina.
“Back to school life” é o tema central do projeto, onde se pretende trabalhar o abandono
escolar. Curiosamente, em Portugal a taxa é
elevada. “Dos sete parceiros, somos os segundos com a taxa mais alta. Fazemos, ao longo
de dois anos, diversas atividades com o obje-

tivo de colocar os alunos a gostar de estarem
na escola”, rematou Cristina Silva. Algo que
acontece no Colégio Paulo VI, nas palavras
de Dulce Machado, diretora do Colégio. Que
ainda foi mais longe, “até porque a partilha e
o conhecimento são essenciais para tudo na
vida”, afirmou.
As atividades fizeram-se ouvir durante toda

Foto DR

De 5 a 9 de março, o Colégio
Paulo VI recebeu cerca de 40
convidados (entre alunos e
professores) de seis países diferentes. Todos com o mesmo
propósito: combater o abandono escolar, num projeto
Erasmus +.

> Rui Castro e Dulce Machado

Cristina Silva:
“Levamos o nosso concelho
para o mundo”
“Os alunos nunca mais esquecem estas experiências. O entusiasmo deles é enorme,
sinto isso até mesmo nos próprios pais. O
balanço é extremamente positivo e, por isso,
o nosso objetivo é continuar, dado que também temos um grande apoio da direção.
Com este tipo de projetos, levamos o nosso
concelho para o mundo. As pessoas já vão
conhecendo o Porto, ao contrário de Gondomar. Assim, nós procuramos mudar um
pouco esse paradigma”, destacou Cristina
Silva.
> Sete países diferentes dinamizaram o colégio Paulo VI
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AMAG:
“Estas iniciativas valem, fundamentalmente,
pelos contactos que se criam”
Ao Vivacidade, Silvina Gama, fundadora da AMAG, afirmou que “mais do que ter clientes a comprar
na feira, estas iniciativas valem, fundamentalmente, pelos contactos que se criam”. A AMAG é uma
empresa que trabalha, sobretudo, com conjuntos: anel, brinco, colar, medalha e pulseira, existindo
também uma linha básica de alianças, rotativas e não rotativas. Quanto à divulgação do evento, a
ourives teve uma palavra de desagrado, uma vez que a Ourindústria ficou “muito aquém daquilo
que deve ser uma iniciativa desta dimensão”.
“Para que isto corra bem é necessário uma maior promoção do evento”, concluiu Silvina Gama.

PUB

CELIOR:
“A Celior só é bem sucedida se os nossos
clientes tiverem também sucesso”
Jorge Cardoso, da marca Celior, revelou-nos que o evento deste ano “foi mau no que respeita à
promoção, é péssimo quando uma feira que é dos gondomarenses e dos ourives de Gondomar não
tem qualquer divulgação”. Nunca esquecendo que a Ourindústria tem muito potencial para crescer,
fica, desta forma, a indicação do ourives para o futuro.
A Celior distingue-se no mercado pela sua oferta de alianças rotativas, “temos mais de 350 modelos
disponíveis” apontou Jorge ao nosso jornal. Deixando em nota que estará sempre aberto a novas
sugestões. “A Celior só é bem sucedida se os nossos clientes tiverem também sucesso”, rematou.
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Ourindústria: certame encerrou portas vi

De 15 a 18 de março, o Pavilhão Multiusos de Gondomar acolheu a 20ª edição da Ourindústria, certame dedicado à ourivesaria, rel
Texto: Pedro Santos Ferreira

Terminou a Ourindústria 2018, mas
já se pensa na próxima edição da mais
importante feira do país no setor dos
metais preciosos. Este ano marcaram
presença no evento mais de 70 expositores.
Estiveram representados os setores
da ourivesaria, relojoaria, máquinas
industriais, metrologia calibrada,
mobiliário de ourivesaria, informática, designers, estojoaria e seguros,
além da presença de vários parceiros
institucionais da Câmara Municipal
de Gondomar, como a Associação de
Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
(AORP) e o Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria
(CINDOR).
Na inauguração, marcaram presença
as principais entidades do concelho e
os representantes ligados aos setores
em exposição. Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, fez a tradicional ronda inaugural após ter reforçado o orgulho
nos empresários e nas novas gerações
de ourives e designers. O edil gondomarense enalteceu ainda o "elevado
número de participantes.
Antes, Ana Freitas, presidente da Associação de Ourivesaria e Relojoaria
de Portugal, destacou alguns projetos
de sucesso, como a Rota da Filigrana,
"que primam pela diferenciação da

ourivesaria portuguesa no Mundo".
O segundo dia do evento foi inteiramente dedicado aos profissionais.
No dia 17 de março, foi promovido um
debate sobre o luxo e o posicionamento da filigrana nesse segmento. O vereador do Desenvolvimento Económico do Município de Gondomar abriu
a "Gondomar Golden Conferences" e
convidou António Paraíso e David Tavares para o debate e reflexão.
“Paradoxo e conjugação de elementos tangíveis e sedução”, são estes os
ingredientes-chave para o mercado
de luxo, segundo António Paraíso.
Não chega fazer com qualidade, pois
o cliente deste segmento não compra
só produto, compra uma experiência,
um estilo de vida.
Por sua vez, David Tavares lançou
algumas pistas teóricas, sobre como
a filigrana se pode posicionar neste
mercado. Internacionalização e criação de valor acrescentado são algumas das sugestões deixadas aos visitantes e expositores que assistiram à
conferência.
À noite, o certame abriu ao público às
21h30 para mais uma edição do Desfile de Jóias, num formato diferenciado das edições anteriores, em que as
peças de ourivesaria tiveram grande
protagonismo.
O 3.º dia do evento ficou igualmente marcado pela entrega do Troféu
Originalidade/Inovação ao expositor Adriano Ferraz Joalheiros. Já a

> O Multiusos de Gondomar voltou a ser o epicentro do evento

escolha para o Troféu Criatividade recaiu sobre a peça criada pela
empresa J. Monteiro e Filhos, Lda.
O painel do júri foi composto por
Sofia Carvalho, Maria João Costa,
Anthony Richard, Zulmiro de Carvalho e Bruno Nunes.
Como manda a tradição, no dia 18 de

março, as portas abriram-se ao público e todos tiveram a hipótese de visitar o certame, que passa a orientar-se
pelo lema: "Tu pensas, nós fazemos"
(You think, we do).
A Ourindústria já tem data marcada
para 2019 e vai decorrer entre os dias
21 e 24 de março.

> Eunice Neves, Diretora Geral da CINDOR
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irado para a internacionalização

lojoaria e atividades conexas. Para 2019 já há datas, a feira vai realizar-se entre 21 e 24 de março.

> Fátima Santos, Secretária Geral da AORP

Parceiros satisfeitos com a adesão ao
evento
Em entrevista ao nosso jornal, Eunice
Neves, diretora do CINDOR, faz notar
um "redirecionamento da feira" para
o exterior e uma aposta do Município
"na internacionalização do evento".
"Esse é o caminho a seguir, numa altura crucial em que o setor se reinventa. Acrescenta-se a isso a nossa capacidade única de produzir para outras
marcas. Por isso, queremos posicionar-nos para captar essa oportunidade no contexto internacional", afirma
a responsável pelo único centro de
formação de ourivesaria do país.
Também Fátima Santos, secretáriageral da AORP, vê na Ourindústria
uma nota positiva, "apesar da ausência de potenciais compradores", que,
faz notar, "tem sido um problema
transversal a todas as feiras que tentam reinventar os seus modelos".

Contudo, a representante da AORP
lembra que o evento é "muito querido" e destaca os produtores "e a sua
importância para o setor".

> A inauguração do certame teve casa lotada

Município anunciou Prémio Nacional de Ourivesaria Elói Viana
A cooperação entre a Câmara Municipal de Gondomar, a Imprensa
Nacional - Casa da Moeda e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) deu origem à criação do
Prémio Nacional de Ourivesaria Elói
Viana. O galardão foi anunciado durante o Desfile de Jóias, no dia 17, na
presença do homem que lhe dá nome.
"O esforço do Município e dos parceiros envolvidos é apostar no futuro
sem olvidar a memória, daí aproveitar
a ocasião para homenagear quem dedicou toda uma vida a este setor, Elói
Viana", disse Carlos Brás.
A cerimónia contou ainda com as
> O Município premiou os expositores

Secretária de Estado
da Indústria visitou a feira
No dia 17 de março, Ana Teresa
Lehmann, secretária de Estado
da Indústria, visitou o certame,
acompanhada por Carlos Brás,
vereador do Desenvolvimento
Económico.
A representante do Governo de
Portugal teve a oportunidade de
visitar os expositores presentes
na Ourindústria, numa iniciativa de proximidade ao setor da
ourivesaria.
> A Rota da Filigrana esteve em destaque

> Foram premiados os stands mais originais
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presenças de Paula Melo, diretora da
ANJE, e Bárbara Vasconcelos, diretora das Contrastarias Nacionais. Ambas
salientaram a importância do protocolo
estabelecido com o Município de Gon-

domar "com vista a enquadrar a cooperação em tarefas específicas de interesse comum entre as partes, por forma a
preconizar a promoção e a execução do
prémio", pode ler-se na página da in-

ternet da Câmara de Gondomar.
O Prémio Nacional de Ourivesaria
Elói Viana foi criado com o intuito
de recompensar projetos inovadores
com viabilidade económica e finan-

ceira, e que se demonstrem potenciadores de criação de empresas e de
emprego qualificado, enquanto impulsionadores do desenvolvimento
local, regional e nacional. ■

> A secretária de Estado da Indústria visitou o certame
PUB

SEGMENTO DE PRATA:
“Tentamos sempre estar por dentro
dos principais artigos da moda”
A representar a Segmento de Prata na Ourindústria 2018, Márcio Cruz destacou que o grande foco da
sua empresa está “na linha de senhora, temos pouco artigo de homem e tentamos sempre estar por
dentro dos principais artigos da moda”. Relativamente ao balanço do evento, as palavras não foram as
melhores. “Infelizmente, este ano foi pior do que todos os outros, dado que a divulgação do evento
também não foi a indicada”, realçou Márcio. O ourives deixou ainda uma sugestão quanto ao potencial
de internacionalização, “eu faço algumas feiras internacionais e, por exemplo, numa que vou fazer em
setembro, em meados de junho já estou a receber convites para enviar aos meus clientes e as publicidades à feira são feitas com bastante antecedência”.
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Correio chegou
aos moradores
da "Villa Urbana"

União das Freguesias
assinalou Dia
Internacional da Mulher

Os "moradores" da Unidade
Residencial Definitiva da "Villa Urbana" de Valbom têm,
desde o mês passado, a possibilidade de receber, diretamente, a correspondência que
lhes é enviada.

A União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim assinalou, a 8 de
março, o Dia Internacional da
Mulher com duas iniciativas
alusivas à data.

Foto DR

A Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) deu mais um sinal da aposta
na promoção da autodeterminação dos
seus utentes e na sua crescente autonomia,
com a colocação de caixas de correio em
todos os apartamentos da "Villa Urbana".
Desta forma, a instituição consegue, também, uma ainda maior privacidade em relação a cartas e mensagens recebidas e enviadas pelos seus residentes.
A instalação das caixas de correio envolveu
a participação de colaboradores e clientes

dos distintos serviços da APPC.
Agora, os interessados em enviar correspondência que chegará diretamente aos
moradores da Unidade Residencial Definitiva da APPC podem indicar o Código Postal 4420-425 para fazer chegar as missivas
aos seus destinatários.
Após terem sido instaladas, as caixas de
correio foram prontamente inauguradas,
com um ação específica no dia da sua colocação e, nos dias seguintes, com a chegada
de várias cartas. ■

A Associação das Donas de Casa de
Gondomar, assinalou, no salão nobre da
Junta de Freguesia de São Cosme, o Dia
Internacional da Mulher. Maribel Gonzalez, presidente da coletividade, começou por lembrar que mais do que "celebrar o dia da mulher, hoje [8 de março],
por toda a parte discute-se o seu papel
na sociedade atual", acrescentando que
"nesse sentido, a Associação Donas de
Casa de Gondomar decidiu falar sobre a
Prevenção da Violência de Género" e todas as associadas levaram na lapela um

laço vermelho.
António Braz, presidente da União das
Freguesias de Gondomar (São Cosme),
Valbom e Jovim, também marcou presença na iniciativa, tendo destacado a
efeméride "como um dia para reivindicar
mais direitos e justiça, mas também para
lembrar que os direitos hoje adquiridos
são fruto da luta de mulheres e homens a
favor da igualdade".
A sessão terminou com uma oferta de
uma flor feita pelas utentes do Centro
de Convívio de Valbom e do Grupo de
Voluntárias ligadas ao Gabinete da Ação
Social.
Durante a tarde, no edifício de Valbom,
foi inaugurada a exposição de pintura
de António Fernando Ramos. A mostra
reúne 34 desenhos concebidos pelo artista plástico. A sessão contou ainda com
uma atuação do Grupo de Acordeão da
Universidade Sénior de Gondomar. ■
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A QUALIDADE
MARCA
A DIFERENÇA!

- Folar Moutinho
- Pão Centeio
Argeriz

Valpaços
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M +351 935 331 924

T +351 278 098 785
M +351 963 054 888

Bairro do Prado
5445-011 Ageriz . Portugal

Av. eng. Luís de Castro Saraiva Edifício Rossio 5 r/c
5430-472 Valpaços . Portugal

panificadora.m@gmail.com
www.panificadoramoutinho.pt

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

Loja 2
Tlf: 223 175 198
Rua S. Sebastião, 17
4435-442 Rio Tinto
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Concurso Internacional de Música
realiza-se de 24 a 28 de março

A música de percussão vai estar em destaque nos próximos dias. Em Gondomar
(São Cosme), não faltarão concertos dedicados a este conjunto de instrumentos cujo
som é produzido com batimentos.
Assim, entre 24 e 28 de março, 72 músicos vão atuar no Auditório Municipal e no
Pavilhão Multiusos no âmbito do 1.º Concurso Internacional de Música, organizado
pela Banda Musical de Gondomar e Município de Gondomar.
"O número de inscritos angariado torna
este concurso no mais participado a nível
nacional. Por isso, as expectativas estão
altas e a responsabilidade é muito grande,

mas estamos a trabalhar para que tudo corra pelo melhor", afirma Filipe Fernandes,
mentor do concurso.
Ao nosso jornal, o professor de música
destaca o workshop "Do lixo se faz música" (24 de março), a cerimónia de abertura
e concerto Pulsat Percution Group (24 de
março), o concerto com os elementos do
júri (26 de março) e a cerimónia de encerramento (28 de março), a par das várias
eliminatórias do concurso.
"Esta é mais uma iniciativa que veio para
ficar e que certamente irá contribuir para
projetar o nosso concelho a nível cultural e
musical", acrescenta Filipe Fernandes.
O evento contará ainda com um júri de
renome, composto pelos músicos André
Dias, Nuno Aroso, Marco Fernandes, Bruno Costa e Filippo Lattanzi.
Segundo Luís Filipe Araújo, vereador da
Cultura da Câmara de Gondomar, o Concurso Internacional de Música "ocupa uma
lacuna e é uma iniciativa que tem tudo
para continuar nos próximos anos". "A
qualidade do evento e do seu júri está a ser
um dos principais fatores para o sucesso da
iniciativa", refere o autarca.
Grande parte dos instrumentos vão ser dis-

ponibilizados pela Banda Musical de Gondomar, que está a acompanhar o evento
desde a sua génese. Daniel Fernandes, presidente da direção, mostra-se simultaneamente orgulhoso e expectante "para a primeira
edição do concurso, que superou as melho-

res expectativas que poderíamos ter".
Refira-se que o Concurso Internacional de
Música será, este ano, dedicado à percussão e destina-se a executantes de todas as
idades e percussionistas de todas as nacionalidades. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Os 72 inscritos do 1.º Concurso Internacional de Música
estão prestes a chegar a Gondomar. A iniciativa terá lugar
entre os dias 24 e 28 de março
e vai dividir-se entre o Auditório Municipal e o Multiusos
de Gondomar.

Cultura

Prémio Nacional
de Poesia de Fânzeres
abre inscrições

"Porta com porta" abre
8.º Festival de Teatro
de São Pedro da Cova

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
lançou, este mês, a 27ª edição
do Prémio Nacional de Poesia
da Vila de Fânzeres. O período de apresentação de propostas prolonga-se até 27 de abril.

Os atores João Carvalho e Sofia Alves vão inaugurar o 8.º
Festival de Teatro de São Pedro da Cova com o espetáculo
"Porta com porta". A sessão
está marcada para o dia 5 de
maio, pelas 21h30, na cripta
da Igreja Matriz.

Foto DR

O DRAMAX - Centro Artes Dramáticas de
Oeiras será, este ano, responsável pelo espetáculo de abertura do 8.º Festival de Teatro
de São Pedro da Cova. A comédia "Porta
com porta", escrita por Lázaro Matheus,
conta com os atores João Carvalho e Sofia
Alves e promete boa disposição. A peça conta a história de Rute, uma mulher com cerca
de 40 anos, que resolve comprar um apartamento novo num edifício de prestígio, até
conhecer Tony, o seu vizinho.
O espetáculo inaugural está marcado para o
dia 5 de maio, pelas 21h30, na cripta da Igre-

ja Matriz, que irá receber todas as sessões
deste Festival de Teatro.
Seguem-se os espetáculos "CAOS" (12 de
maio), pelo Curso de Teatro Musical do
Conservatório de Música de Felgueiras, "Solnando" (19 de maio), pelo Grupo Paroquial
de São Pedro da Cova e "Palcos da Vida" (26
de maio), pelo GDM Flor de Infesta.
O custo do passe para as quatro sessões é
de 12 euros. O ingresso para o "Porta com
porta" custa seis euros e os bilhetes para as
outras sessões têm um custo individual de
três euros. ■
Foto DR

O mais antigo prémio de literatura de Gondomar abriu o período de apresentação de
propostas e vai eleger, pela 27ª vez consecutiva, a melhor obra poética.
A iniciativa, organizada pela União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova, coincide com o aniversário da elevação de Fânzeres a vila e tem caráter anual. A
divulgação de novos e consagrados valores
da poesia nacional estão entre os principais
objetivos do concurso, que tem tema livre.
Desta forma, até 27 de abril, a autarquia irá
receber as propostas concorrentes que serão posteriormente avaliados por um júri
de três elementos a designar.

Tal como nas edições anteriores, o vencedor
do Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres terá a sua obra editada em livro e um
prémio monetário de 500 euros, correspondente ao pagamento dos direitos de autor.
O anúncio da decisão do júri está previsto
para o dia 1 de junho, estando a cerimónia
pública de entrega de prémios reservada
para uma data a definir pela organização. ■

30 VIVACIDADE MARÇO 2018

Cultura

"La Ronde" estreia a 4 de abril no
Foto DR

A In Skené - Companhia de
Teatro vai apresentar a sua
nova produção, no âmbito do
projeto Residências. O espetáculo "La Ronde", a partir
do texto de Arthur Schnitzler, tem estreia marcada para
o dia 4 de abril no Auditório
Municipal de Gondomar. O
Vivacidade entrevistou o ator
Carlos Vieira e o encenador
João Ferreira, que dirigem o
projeto.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Como surgiu o projeto "Residências"?
Carlos Vieira (CV) - O projeto começou quando conheci o João e falamos
sobre o trabalho que ele desenvolve
em Gondomar, através dos In Skené.
Daí até vir aqui [Gondomar] fazer um
workshop foi uma questão de tempo.
Gostei do que senti e da humanidade
das pessoas envolvidas neste projeto.
Isso para mim é fundamental.
Ao longo do tempo, continuamos a
desenvolver as nossas conversas. Entretanto, eu fui para Lyon, em 2012, e
estive lá até 2016. Graças à rede de contactos que criei por lá, comecei a sentir
a necessidade de criar um projeto em
que unisse Lyon ao meu país, através de
um espaço de residência que me permitisse realizar esse intercâmbio cultural.
O João mostrou-se interessado e assim
nasceu esta ideia.
Gondomar pareceu-lhe o local ideal
para iniciar essa parceria? Porto ou
Lisboa não seriam mais tentadores?
CV - Na minha opinião, toda a oferta
cultural que fuja aos grandes centros
urbanos, como Lisboa e Porto, está a fazer um trabalho de proximidade, junto
das comunidades, para que as pessoas
possam ter um acesso facilitado à cultura.
Porquê Lyon?
CV - Quando estive lá, fiquei ligado à
companhia de teatro do Alexis Henon.
É uma família de teatro muito forte em
Lyon e durante esse período da minha

> O ator Carlos Vieira e o encenador João Ferreira são os mentores do projeto

vida acabei por ficar também ligado ao
Consulado Geral de Portugal em Lyon.
Desde então, sempre disse que pretendia criar um projeto de intercâmbio e o
Consulado foi primeiro apoio que tive.
Entretanto, o João disse que gostava,
juntamente com a Câmara Municipal,
de apoiar o projeto. O apoio do Município de Gondomar também foi importante porque apadrinhou o projeto e
permitiu torná-lo real.
Além disso, existia uma geminação entre Gondomar e Feyzin [faz parte de
Lyon], o que revela uma ligação histórica entre estas duas localidades.
João Ferreira (JF) - De resto, essa ligação foi muito curiosa e facilitou o
nosso trabalho. Foi uma feliz coincidência. A presença do Alexis também
impulsionou muito o "Residências" e
moveu muitos apoios. Foi-nos dada
carta branca.
Qual era o maior objetivo deste projeto?
JF - Quando apresentamos o projeto a
primeira reação foi de impossibilidade.
Produzir um espetáculo do zero, com
um elenco que não se conhece, bilingue
e itinerário, tudo num espaço curto de
tempo, despertou alguma dificuldade, curiosidade e expectativa, mas está
mesmo a acontecer.

As instituições que nos apoiam deram-nos um voto de confiança muito importante. Importa realçar isso.
O espetáculo terá essa particularidade de ser apresentado em várias línguas...
JF - Esse foi o nosso grande desafio.
Felizmente, a Sofia Araújo faz parte do
nosso grupo e está ligada à literatura,
tal como a professora Ana Paula Coutinho, da Universidade do Porto. Essa
ligação acabou por originar um protocolo de apoio ao "Residências".
Porque decidiram chamar-lhe "Residências"?
CV - Precisamente por ser um espaço
de encontro de várias pessoas com diferentes origens e uma vontade comum
de criar projetos. Esta é a 1ª edição, não
sabemos o que acontecerá depois, mas
queremos que este ponto de convergência cultural seja real e concretizado.
É um projeto pioneiro, no entanto, vamos tentar fazer o melhor possível. Isto
implica receber todos os atores para
um estágio de três semanas e todos os
dias têm sido de descoberta, sobretudo
para quem veio de fora.
A que espetáculo vamos poder assistir no dia 4 de abril, no Auditório Mu-

nicipal?
CV - O público vai assistir ao "La Ronde", uma peça de Arthur Schnitzler.
Será um espetáculo que mistura o português com o francês e o inglês. Vai estrear em Gondomar e parte depois para
Lyon.
É um texto do final do século XIX, sobre a rotatividade das relações humanas. O Alexis fez uma adaptação ao texto original e tornou-o ainda mais atual.
JF - Acho que o público vai gostar da
dinâmica da peça, porque em cada
cena há sempre dois atores em palco.
Na visão do Alexis, o espetáculo poderia ser quase um filme. No final, todas
as personagens passaram alguma coisa
entre si.
Além disso, a dificuldade de comunicar
em várias línguas também está patente no espetáculo. O encenador brincou
com esses momentos e criou um lado
cómico através dessa particularidade.
Em França, o espetáculo vai estrear a
25 de abril, Dia da Liberdade em Portugal. Foi uma escolha premeditada
ou um mero acaso?
JF - Não, foi o nosso objetivo. Faz todo
o sentido estrear nesse dia. Feyzin tem
uma grande comunidade portuguesa e,
por isso, espero que as pessoas possam
aproveitar este momento para se senti-
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rem mais ligadas ao seu país de origem.
O "Residências" terá uma 2ª edição?
CV - Vamos ter que fazer uma reflexão
sobre essa continuidade. O projeto é
pequeno, levou um ano a ficar de pé,
mas queremos refletir sobre ele.
JF - Todos os dias sinto que foi uma
aposta ganha. Tenho a certeza que o
público vai querer conhecer o que es-

tamos a preparar e julgo que o projeto
terá essa continuidade.
Estas ideias mudam cidades e revolucionam
as comunidades. Gondomar tem aqui condições para criar aqui uma continuidade de
um projeto cultural muito interessante.
Município de Gondomar associou-se
ao projeto

A Câmara Municipal de Gondomar
é um dos principais parceiros do "Residências", tendo-se associado desde
muito cedo à ideia de intercâmbio cultural, através do teatro.
"Nós não dizemos que sim a todos os
projetos que nos são apresentados, a
não ser aos que têm qualidade, a esses
dizemos sempre que sim. Neste caso, há
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uma série de parceiros envolvidos no
projeto que sustentam esta iniciativa.
Da parte Município, foi lançado o desafio de estabelecer uma parceria com
Lyon, mais concretamente Feyzin, e fizemos todos os esforços para que isso
acontecesse", afirma Luís Filipe Araújo,
vice-presidente e vereador da Cultura
do Munícipio de Gondomar. ■
Foto DR

Foto DR
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Orfeão de Rio Tinto celebra
a Páscoa a 7 de abril

OPINIÃO

O Orfeão de Rio Tinto está a preparar um Concerto de Páscoa. A
iniciativa está marcada para 7 de
abril, na Igreja Matriz de Rio Tinto.

Vai comprar carro usado?
Esta informação é para si

O tradicional concerto de Páscoa do Orfeão de
Rio Tinto vai ter lugar na Igreja de Rio Tinto e
contará com uma atuação do grupo coral sénior
e do Coral Juvenil do Orfeão de Rio Tinto.

Foto DR

O aumento de anúncios de venda de veículos usados em plataformas virtuais e nas redes sociais, aliado à maior facilidade de
acesso ao crédito, exigem maiores cuidados na compra e uma
fiscalização mais apertada deste comércio. Os carros em segunda
mão podem ser um bom negócio, se existir total transparência
desde o anúncio até à compra.

O Concerto de Páscoa conta com os apoios da Câmara Municipal de Gondomar, Junta de Freguesia
de Rio Tinto e Paróquia de Rio Tinto.
Antes, no dia 24 de março, o Orfeão desafia os associados e amigos a passar um serão diferente, na
sede da coletividade, para assistir a uma projeção
do vídeo "ORT 25 Anos", seguido de um pequeno
convívio.
Refira-se que os órgãos sociais do Orfeão de Rio
Tinto tomaram posse no início deste mês. A cerimónia contou com a presença de várias entidades institucionais, no Centro Cultural de Rio Tinto. ■

Frequentemente existe falta de correspondência entre o vendedor
anunciante nos anúncios online e o vendedor real. Essa divergência causa uma permanente confusão para o consumidor e tem
consequências diretas nos seus direitos. As vendas entre particulares não estão abrangidas pela garantia legal, mas quando realizadas por um profissional do setor automóvel, sim!
Na compra de um carro usado, o consumidor tem direito a garantia de dois anos, ainda que a mesma possa ser reduzida legalmente a um ano, se este o aceitar por escrito, sendo esta já uma
prática generalizada no mercado português.
Porém, chegam à DECO denúncias de casos manifestamente ilegais em que se faz depender a vigência da garantia de um carro
usado a determinados componentes, como é o caso do motor e
caixa de velocidades.
Outros exemplos de ilegalidades neste negócio de veículos a
“bom preço” são a exclusão total da garantia ou a sua redução a
apenas seis meses. São ainda conhecidos casos em que é transmitido ao consumidor que terá de pagar para beneficiar da garantia que a própria lei lhe confere, afastando-se o vendedor da sua
responsabilidade.
A DECO condena estas práticas ilegais que afetam os interesses
económicos dos consumidores, denunciando à entidade fiscalizadora todas as situações que sejam do nosso conhecimento.
Estamos perto de si, para informar, denunciar, apoiar e mediar os
conflitos de consumo de todos os consumidores que se encontrem
nestas circunstâncias.
Para mais informações, dirija-se à DECO Norte na Rua da
Torrinha, 228H, 5º, 4050-610 Porto ou através do e-mail deco.
norte@deco.pt

“Vai Avante” encerra
7.º Arte e Ato
O Grupo de Teatro “Vai Avante”
vai estrear a peça “Do Céu Caiu
um Anjinho” no encerramento do
7.º Arte e Ato. O espetáculo vai ter
lugar a 14 de abril.
O 7.º Encontro de Teatro Amador, iniciativa organizada pela Associação “Vai Avante” está prestes a
terminar. O último espetáculo, marcado para 14
de abril, pelas 21h30, no Auditório Municipal de

Gondomar, ficará a cargo do Grupo de Teatro “Vai
Avante”, encenado por Mário Sá.
Esta será a estreia da comédia musical “Do Céu Caiu
um Anjinho”, escrita por Fernando Gomes.
O espetáculo sucede às peças “Flor Alma Espanca” do
Grupo Teatro Renascer, “O Mais Longo Verão” do Teatro Vitrine e “Escuta Aqui seu Ladrão” do Grupo Incrível
Almadense.
O 7.º Encontro de Teatro Amador – Arte e Ato conta
com as parcerias da Câmara Municipal de Gondomar, Instituto Português do Desporto e Juventude,
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova e INATEL. ■
Foto DR

Foto DR
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Tribunal de Contas rejeitou pedido
de empréstimo do Município de Gondomar

O Tribunal de Contas (TdC) vetou a
operação financeira que iria permitir
ao Município de Gondomar contrair
um empréstimo de 28 milhões de euros
para liquidar uma dívida que ronda os
50 milhões de euros à EDP.
A verba pedida por Gondomar é essencial para conseguir um perdão de 20
milhões de euros, a par do pagamento
dos restantes 28 milhões, mas o TdC
entendeu que a operação não é correta
por "diferir para momento muito posterior o integral cumprimento de uma
dívida".

"Estamos perante uma operação financeira que se traduz em obter a consolidação de uma dívida a curto prazo. E
com o efeito de prolongar por mais 20
anos uma dívida que já remonta a momento anterior a 1997", sustenta o TdC.
Contudo, Marco Martins, presidente
da Câmara de Gondomar, mostra-se
confiante na resolução deste impasse.
"O plano A, B, C até ao Z é a confiança
total no recurso que já apresentamos.
Acho que o documento desmonta uma
apreciação errada do TdC e estou convencido que vamos vencer", admite o
autarca.
De resto, o executivo socialista foi questionado pela oposição [ver caixa] sobre a
possibilidade de existir um plano alternativo. Os vereadores da oposição solicitaram o acesso "imediato" ao processo.
Entretanto, recorde-se, o Município de
Gondomar fica impedido de contratar
recursos humanos por endividamento
excessivo, condição que seria anulada caso o processo tivesse merecido a
aprovação do TdC.
Dívida diz respeito a consumos não
pagos entre 1982 e 1997

Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar teve um revés na tentativa de saldar uma dívida
de 50 milhões de euros à EDP.
Tudo graças ao Tribunal de
Contas, que não autorizou
um empréstimo de 28 milhões
de euros solicitado pela autarquia.

> O Município de Gondomar continua no vermelho

Foto DR

Os cerca de 50 milhões de euros que
o Município deve à EDP resultam de
um consumo energético que a autarquia não liquidou entre 1982 e 1997,
nos mandatos liderados pelo socialista
Aníbal Lira, seguido do major Valentim
Loureiro.
De resto, o antecessor de Marco Martins assinou um acordo que previa o
pagamento de 70 milhões de euros, em

prestações mensais sucessivas de 160
mil euros, culminando na prestação final de 48 milhões de euros.
O acordo alcançado no anterior mandato de Marco Martins contemplava
ainda um investimento da EDP na rede
energética do concelho, orçamentado
em 1,5 milhões de euros a concretizar
faseadamente até 2021, ano em que termina o atual mandato. ■

CDU quer saber se há plano B

> Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar
Foto DR

> A dívida à EDP é de cerca de 50 milhões de euros

Após o anúncio do TC, a CDU
interpelou Marco Martins sobre o assunto. Os comunistas
querem saber, entre outras
coisas, se o Município solicitou um parecer técnico sobre
a viabilidade do pedido de
empréstimo, se o TdC solicitou esclarecimentos complementares sobre o contrato,
em que medida os vereadores das restantes forças políticas podem contribuir para
a resolução do problema e se
a Câmara de Gondomar está
a considerar outras soluções

para o caso de se confirmar esta
decisão do TdC.
Em comunicado, a CDU Gondomar lamenta ainda ter tido conhecimento da recusa do visto
prévio através da comunicação
social. Os vereadores desta força
política criticam ainda a exclusão
deste tema na ordem de trabalhos
da última reunião municipal,
realizada a 14 de março, na Junta
de Freguesia de Jovim.
Valentim Loureiro (Movimento
Independente - Gondomar "Coração de Ouro") considerou a rejeição "um erro clamoroso".
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CDU defende fim da precariedade
na Câmara de Gondomar
Gondomar sobre a quantidade de trabalhadores que mantêm um vínculo laboral
precário, que estão a recibos verdes ou
com contratos a termo determinado, certo ou incerto.
Os eleitos da CDU procuram ainda identificar quantos trabalhadores estão hoje
integrados em empresas de prestações de
serviços contratualizados com a Câmara
de Gondomar e quantos programas e contratos de emprego estão ativos neste momento.

Os vereadores da CDU questionaram a atual
situação laboral da Câmara Municipal de
Gondomar através do envio de cinco questões ao presidente desta autarquia.
De acordo com os comunistas, o vínculo de
cada trabalhador "é um fator indispensável
para o desenvolvimento de condições e relações de trabalho que promovam a qualificação e a motivação".
Na nota enviada à imprensa, a CDU
Gondomar dá conta dos "passos significativos" de muitas autarquias em matéria
laboral, mas questiona o Município de

Estádio da Ferraria considerado "decrépito"
"Decrépito", é desta forma que a CDU caracteriza o antigo estádio do SC Rio Tinto, situado na Ferraria. Os comunistas visitaram
o recinto onde treinam mais de duas centenas de crianças e jovens atletas e destacam
a "falta de condições do campo de jogos da
Ferraria e os riscos a que estão expostos",
reclamando com urgência "a rápida construção do complexo de treinos do estádio
Cidade de Rio Tinto.
Bairro do Monte Crasto precisa de obras

Numa outra visita da CDU, desta feita ao
Bairro do Monte Crasto, em Gondomar
(São Cosme), os vereadores da CDU registaram "diversas solicitações de moradores". Em comunicado, os comunistas
apontam a degradação dos balneários
do ringue de futebol, do parque infantil
e dos problemas de humidade em várias
casas.

PCP reuniu com Direção da Central da
Tapada do Outeiro
Uma delegação da CDU, encabeçada por
Jorge Machado, deputado do PCP na Assembleia da República, visitou a Direção da
Central da Tapada do Outeiro, em Medas. Os
comunistas procuraram esclarecimentos sobre o funcionamento daquela unidade e defenderam um esclarecimento à população. ■
Foto DR

No dia 26 de fevereiro, os vereadores da CDU desafiaram
Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, e a maioria PS a estabelecer um compromisso:
erradicar a precariedade no
Município.

> José António Pinto, vereador da CDU

PSD defende traçado original
do metro para Valbom

A coligação PSD/CDS-PP visitou a freguesia de Valbom para reclamar uma posição
concertada no que diz respeito ao "futuro
traçado de metro" para Gondomar.
A comitiva, encabeçada pelo vereador
Rafael Amorim, iniciou a visita no Grupo Etnográfico de Valbom, passando
pela ARPA, empresa de ourivesaria, antes de visitar o local onde estava inicialmente prevista a passagem de uma linha
de metro.
"Hoje, estaria aqui uma estação. Caso
isso tivesse acontecido, íamos ajudar
uma grande quantidade de pessoas.
Contudo, com o novo traçado, o metro
passa apenas por pastos e terrenos agrícolas, não servindo as necessidades dos
valboenses e dos gondomarenses", criticou o vereador.
Rafael Amorim lembrou o debate sobre os

transportes durante a campanha eleitoral,
as responsabilidades acrescidas de Marco
Martins no setor dos Transportes na Área
Metropolitana do Porto (AMP) e o clima
político favorável ao PS para lamentar "o
atraso de Gondomar no que toca ao desenvolvimento dos transportes".
"[Durante a campanha] Quando propusemos que seria prioritário concluir a linha
de Fânzeres/São Cosme foi quase considerado um disparate. Propusemos isso porque sabíamos que era uma linha mais pequena e que poderia ser inserida no atual
quadro comunitário, o Portugal 2020. Efetivamente, o Governo PS optou por outra
solução, nomeadamente pela Linha Rosa.
Marco Martins respondeu com um novo
traçado para a ligação São Cosme/Porto,
via Valbom. Esta coligação continua a defender o fecho de Fânzeres/São Cosme e
de São Cosme/Valbom pelo traçado original", referiu o social-democrata, ladeado
pela deputada da Assembleia da República, Germana Rocha.
Para isso, referiu Rafael Amorim, é preciso tirar proveito da reprogramação do
Portugal 2020, que apelou depois às vozes
gondomarenses para que se façam ouvir
na AMP.
O vereador defende a passagem do metro
pela zona das piscinas de Valbom, numa

lógica que privilegie a mobilidade interna,
"necessária às populações do concelho", ao
invés da mobilidade circular - a chegada
de Gondomar ao Porto.

A comitiva avançou depois para um período de audiências com a população de Valbom nas instalações cedidas pelo Grupo
Etnográfico de Valbom. ■

Foto PSF

Uma comitiva do PSD Gondomar visitou, no dia 5 de maio,
o território de Valbom para
reclamar a passagem do metro, de acordo com o traçado
original, naquela freguesia.

> A comitiva do PSD visitou o território de Valbom
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Marco Martins
Direito de Resposta
apresentou queixa-crime Ao abrigo da lei para a Comunicação Social em vigor, vem
por e-mail falso
Joaquim Figueiredo, membro da
O presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco
Martins, apresentou, a 16 de
março, uma queixa-crime no
Ministério Público por tentativa de usurpação de identidade.
Há um e-mail falso - marcomartinsgondomar@gmail.com - a fazer-se passar
pelo edil gondomarense, Marco Martins.
O autarca foi surpreendido com esta notícia quando foi confrontado com um
pedido de esclarecimento do Tribunal de
Contas (TC) sobre o conteúdo de dois e-mails que tinha recebido. Só aí se apercebeu que alguém estaria a fazer-se passar por ele.
A situação levou o autarca a apresentar

uma queixa-crime no Ministério Público contra desconhecidos por tentativa
de usurpação de identidade, que aponta
"má-fé" a quem anda a utilizar o e-mail
já citado.
O presidente sabe agora que um dos e-mails enviados ao TC data de 7 de março e outro de dois dias depois. Caso não
tivesse sido contactado pela entidade
fiscalizadora, a fraude teria continuado
impercetível, já que no ecrã surgia apenas o nome "Marco Martins" ao invés do
endereço eletrónico.
Marco Martins utilizou durante as
campanhas autárquicas três endereços distintos: mm.gondomar@gmail.
com, mm.gondomar2013@gmail.com e
mm.gondomar2017@gmail.com. O e-mail oficial do Município é: marco.martins@cm-gondomar.pt.
Em causa, poderão estar interesses políticos, mas o utilizador do e-mail falso está
ainda por identificar. ■

Assembleia de Freguesia da Junta de Baguim do Monte, exercer
o direito de resposta que lhe assiste relativamente à peça de título "Francisco Laranjeira: “Baguim do Monte estava esquecido
durante a presidência do Major
Valentim Loureiro”, publicada
no Vivacidade a 25 de janeiro.
Evocando o direito de resposta e porque o meu nome
é referido na entrevista do presidente da Junta de
Baguim do Monte, e na defesa do meu bom nome
e da verdade, digo que o personagem usa e abusa da
mentira. Toda esta historieta já teria fim se aquele que
arquitetou todo o processo viesse a terreiro explanar a
verdade, mas sei que não virá, porque a dependência
não lhe permite.
Fui convidado para ser número dois da lista candidata do PS tendo-me sido oferecido o equivalente
a meio vencimento do presidente, porque teria de
disponibilizar muito tempo dado o candidato ter
sérias dificuldades, para não falar em incapacidades,
nas áreas administrativa, social e de representação,
alegando, inclusive, que eu até poderia ter de ficar à

Política

frente da autarquia porque o candidato poderia não
aguentar a pressão.
Fui convidado. Só uma mente perturbada pode
confundir e trocar tal matéria.
Em data posterior, e pensando que as ajudas de
custo estariam isentas de IRS, solicitei que o meio
tempo proposto fosse alterado pelo valor das ajudas
de custo (cerca de 500 euros).
Só uma mente perturbada vem agora falar, de forma
capciosa e mentirosa do assunto.
Em conversa telefónica com aquele que arquitectou
o processo transmiti que saía do processo por não
ver atendidas as minhas pretensões e que não estaria disponível para assumir responsabilidades e não
ser remuneradas por elas. Esta conversa foi gravada.
E posteriormente divulgada, depois de distorcida e
manipulada.
Só uma mente perturbada propaga mensagens gravadas de forma ilícita por uma mente perversa.
Só alguém que não tem o sentido da dignidade e
do respeito pelos outros diz que colocará na lama o
nome de uma senhora casada... por assumir posição
política diversa e conforme o seu pensamento.
Só uma mente perturbada usa a chantagem como
argumento.
É isto que temos... uma mente perturbada
P.S.: Mas quando assumi uma candidatura tive a dignidade de me afastar do partido algo que outros não
fizeram, apoiando outras candidaturas - em particular quando era difícil ser do PS...
O que se passou de extraordinário para que a vontade
férrea de processar o Sr. Presidente da Câmara, se transformasse num apoio incondicional?
Joaquim Figueiredo ■
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Quando o ministro
das Finanças passa a ser
o "dono disto tudo"

2 – Durante a presença da troika, correspondente a quase todo o período de vida do governo de Passos Coelho, tivemos, na primeira
fase, o ministro Vítor Gaspar, que ia para além de dono de todos os
ministérios, com a sua política de garrotes financeiros. E fez escola,
ensinando a mesma cartilha à sua secretária de Estado, Maria de Lurdes Albuquerque, que lhe sucedeu, mantendo as mesmas políticas e
a mesma atitude, ainda que bem superprotegida por Pedro Passos
Coelho.
Quando António Costa formou o atual governo, e entregou a pasta
das finanças a Mário Centeno, muita gente vaticinou que se tratava
de um estreante na política, sem peso nem experiência. Puro engano. Centeno rapidamente percebeu que, se quisesse, teria a chave do
poder, traduzida na torneira dos dinheiros. É certo que em sede de
orçamento do Estado, Centeno mostrou-se sempre bastante aberto,
às vezes mesmo generoso para os ministérios politicamente mais
sensíveis. Mas ao introduzir a técnica das cativações, tornou-se no
verdadeiro “dono disto tudo”.

que forma podemos fascinar e entusiasmar os jovens para trabalhar na joalharia e na ourivesaria".
Eunice Neves considera importante a visita de
Ana Lehmann "para ter uma perceção prática e
real do que acontece no terreno". "Nesse sentido, saudamos a disponibilidade da secretária de
Estado para conhecer o nosso projeto", conclui a
diretora do CINDOR. ■

A secretária de Estado da Indústria quis conhecer as instalações, os grupos formativos e
até experimentar a arte da cinzelagem praticada no CINDOR. Ana Lehmann deu continuidade à política de proximidade junto das
empresas e procurou conhecer o único centro
de formação de ourivesaria e relojoaria do
país, sediado em Gondomar.
"Saudamos este interesse das instâncias governativas perante quem prepara os recursos
humanos, neste caso o CINDOR. A secretária
de Estado tem visitado algumas empresas de
ourivesaria e não quis deixar de fora o CINDOR", afirma Eunice Neves, diretora da instituição.
Ao Vivacidade, a responsável pelo CINDOR
adianta que um dos objetivos da visita foi
"auscultar a nossa opinião para perceber de

Rio Tinto reciclou mais de 22
toneladas de círios
Desde 2014, os riotintenses já reciclaram mais de 22 toneladas
de círios nos dois cemitérios da
freguesia. Ao Vivacidade, Nuno
Fonseca, presidente, considera o
número "extremamente positivo".
No dia 10 de agosto de 2014, a Junta de Freguesia de Rio Tinto decidiu implementar um sistema de reciclagem das sobras de círios, material
PVC (plástico) e metal nos cemitérios n.º 1 e n.º
2 daquele território. Três anos depois, o balanço
da autarquia é "extremamente positivo", porque
já permitiu à Junta reciclar mais de 22 toneladas
destes materiais.
Após a recolha, os resíduos são separados por
tipologia e enviados para reciclagem, sendo que
as verbas angariadas com este processo revertem
posteriormente para iniciativas de caráter social
ou ambiental organizadas e apoiadas pela autarquia.
"Quando adotamos esta medida nos cemitérios
de Rio Tinto não tínhamos grandes expectativas,
mas conseguimos atingir um número muito interessante de materiais reciclados. É importante
que os cidadãos intensifiquem a reciclagem destes materiais, porque sabemos que muitos ainda
não o fazem", afirma Nuno Fonseca, presidente
da Junta riotintense.
Refira-se que a autarquia tem instalados 42 locais

para depósito dos círios.
Município renovou (e reforçou) contrato da Quinta das Freiras
O Contrato de Gestão da Quinta das Freiras foi renovado na mais recente Assembleia Municipal. O
documento prevê um acréscimo de 10 mil euros,
acompanhado de um reforço da delegação de competências para a Junta de Rio Tinto.
"A Quinta das Freiras é um caso de sucesso da descentralização. A renovação do contrato, com um ligeiro aumento financeiro, vem confirmar isso mesmo", reiterou o autarca.
Refira-se que o contrato é válido até 2021. ■
Foto DR

3 – É claro que António Costa tem deixado que o expediente de Mário Centeno funcione como uma espécie de balancé, sujeito aos impulsos e empurrões de cada momento. A pressão mediática diz que o
ministro das finanças tem congeladas as verbas para reparar a ponte
25 de abril? O ministério liberta o dinheiro e autoriza a despesa. As
dívidas às farmácias ameaçam estrangular o abastecimento de medicamentos? O ministro manda pagar uns milhões de euros de faturas
em atraso. As universidades esperneiam sufocadas? Sai a ordem para
transferir os prometidos reforços. Os hospitais gritam que estão em
rutura financeira? Reabre-se a torneira das reservas. E assim por aí
fora!
Estes exemplos são uma pequena amostra de forma como são geridas, desde há décadas, as finanças públicas nacionais. Vence quem
mais grita, quem mais se faz ouvir, ou quem mais pressiona. Mas
sempre sob o cutelo dos ministros das Finanças. Uns tornaram-se
“donos disto tudo” por autoridade própria, e fraqueza dos primeiros-ministros. Outros por força das necessidades e das circunstâncias
de momento. O atual, graças aos expedientes administrativos e aos
truques típicos de quem procura, sobretudo, varrer o lixo para debaixo dos tapetes. E quando os ventos sopram forte, então lá surge
o aspirador nas mãos de alguém, sejam os mais espertos, ou os mais
barulhentos. A isto se chama… finanças à portuguesa!

Ana Lehmann, secretária de Estado da Indústria, visitou, no dia 7
de março, as instalações do Centro
de Formação Profissional de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR).

Foto DR

1 – Vem de longe a tradição dos ministros das Finanças, em Portugal,
serem os “donos disto tudo”. Que é como quem diz, serem os donos
dos cofres públicos, os donos dos orçamentos ministeriais, os donos
das políticas públicas, e os donos das boas ou más imagens de cada
ministro. Pela simples razão de terem o domínio sobre a torneira dos
dinheiros, mesmo depois de aprovadas, como é de lei, as dotações
orçamentais de cada ministério.
A tradição vem de Salazar, que só aceitou integrar o governo da ditadura militar de 1926, como ministro das finanças, depois de lhe ser
garantido que teria poderes absolutos sobre as contas dos ministérios. E assim se manteve durante todo o seu longo reinado, pois, na
prática, foi sempre ele o titular da pasta das finanças. Depois da revolução, as coisas, neste campo, não mudaram muito, salvo quando
tivemos à frente das finanças ministros politicamente fracos…

Secretária de Estado
da Indústria visitou CINDOR
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Gondomar recebe final
da Taça de Portugal de futsal

para realizar duas edições inesquecíveis da
Taça de Portugal de futsal. O trabalho de
equipa que já fizemos em outras ocasiões
é igualmente revelador na confiança que
temos em Gondomar e na confiança que
Gondomar tem em nós", explicou o presidente da FPF, Fernando Gomes.
Assim, as duas provas irão decorrer entre
10 e 13 de maio.
Recorde-se que na última época, o Benfica
conquistou a prova masculina e feminina
da Taça de Portugal. ■
Foto Arquivo Vivacidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
anunciou que a Taça de Portugal de futsal
está de volta a Gondomar e vai permanecer no Pavilhão Multiusos até à temporada
2018/2019.
De acordo com a nota publicada no site oficial do organismo que tutela o futsal nacional, o Multiusos de Gondomar, que já tinha
recebido a competição na última temporada, será o palco da final a oito da Taça de
Portugal de futsal masculino e as meias-finais e final da prova feminina.
"Gondomar oferece-nos todas as garantias

Foto Arquivo Vivacidade

O Pavilhão Multiusos de Gondomar vai voltar a receber a
fase final da Taça de Portugal de futsal masculino e as
meias-finais e final da prova
feminina. A "prova rainha"
será disputada de 10 a 13 de
maio.

> Em 2017, a Taça da Liga e a Taça de Portugal decorreram no Multiusos de Gondomar

PUB

> Sandra Almeida
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Seleção "Gondomar
D'Ouro" quer conquistar
torneio Adriano Pinto
O Multiusos de Gondomar recebeu, a 19 de março, a apresentação da seleção "Gondomar
D'Ouro", que representará o
concelho no Torneio Interconcelhio Dr. Adriano Pinto.

PUB

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

Estrela e Vigorosa sport

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

ESCOLA DE

TÉNIS

S
AULA
AOS 7
5
S
DO
!
ANOS

Para mais informações:
Rua Estrela e Vigorosa Sport, 604, 4200-286, Porto (Junto ao nó das Antas)
Latitud: 41. 167382 Longitud: -8.589101 Telefone: 22 502 02 70
Telemóvel: 962 041 597 Fax: 22 508 83 58 E-mail: evs@evs.pt

Foto DR

Vinte e três jogadores de vários clubes gondomarenses dão vida à Seleção "Gondomar
D'Ouro", que irá defender o título no 14.º
Torneio Interconcelhio Dr. Adriano Pinto.
A apresentação do plantel teve lugar no Pavilhão Multiusos de Gondomar e contou
com representantes do Clube Recreativo
Ataense, da União Desportiva Sousense,
do Sport Clube de Rio Tinto, do Estrelas
Futebol Clube de Fânzeres e do Gondomar
Sport Clube.
"Divirtam-se e aproveitem", disse Sandra
Almeida, vereadora do Desporto, aos atletas que irão representar as cores de Gondomar. A autarca referiu ainda que esta será

"uma experiência única que faz parte da
formação enquanto jogadores e homens".
Refira-se que Gondomar irá competir com
os concelhos representados nesta prova
promovida pela Associação de Futebol do
Porto. A seleção é coordenada pela Federação das Coletividades do Concelho de
Gondomar. ■

PUB
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Gondomar vence e ataca lugares de subida
O Gondomar Sport Clube
deslocou-se até Pedras Rubras para disputar a vigésima
quinta jornada da Série B do
Campeonato de Portugal. Ao
mesmo tempo que um avião
aterrava no aeroporto ao
lado, os gondomarenses fizeram dois golos e mantiveram
as suas redes invioláveis até
ao final da partida.
Texto e Fotos: Tiago Santos Nogueira

O início do encontro mostrou, desde logo,
as estratégias conservadoras de ambos os
treinadores. Hélder Pereira, de 40 anos,
e José Alberto, com 53, não queriam sofrer um golo cedo e tudo parecia muito
equilibrado até ao momento em que o relógio indicou um quarto de hora de jogo
e o árbitro viu uma falta do lado direito
do ataque da equipa forasteira. Assim,
houve espaço para um livre do experiente Manuel José, que já passou por clubes
como Boavista, Vitória de Setúbal, Paços
de Ferreira, entre outros. O seu cruzamento foi, de facto, meio golo. Colocou a bola
tal como manda a lei, tensa e na cabeça do
seu colega de equipa. O guarda-redes Isac
ainda segurou a primeira tentativa, mas,
na recarga, o central Tiago Graça não desperdiçou a oportunidade e atirou a contar,
inaugurando o marcador no Estádio Municipal de Pedras Rubras. Adiantava-se,
desta forma, o conjunto gondomarense.
Como Cristiano Ronaldo uma vez disse,
os golos são como o ketchup e, por isso,
logo no minuto seguinte, o cruzamento de
Francisco Sousa – bom de bola este miú-

> Num jogo marcado pelo equilíbrio, o Gondomar foi mais eficaz e levou os três pontos

do que jogou nos juniores do Sporting
– viajou com conta, peso e medida até à
cabeça de Manuel Namora, que não vacilou e demonstrou, desta forma, a sua veia
goleadora que remonta a tempos onde
brilhava com as cores do Rio Ave. Foram
dois minutos de sonho para a turma gondomarense. Mas ainda havia muito jogo
pela frente.
Pouco depois da meia hora, alteração forçada na equipa orientada por José Alberto.
Pedro Nunes teve que abandonar o terreno
de jogo e entrou o médio Ari paro o seu lugar. Já Hélder Pereira aproveitou também
esse “timing” para mexer, uma vez que não
estava satisfeito com o rendimento do seu
avançado, trocando-o por Vítor Andrade.
Depois do segundo golo, não houve mais
oportunidades de golo por parte do Gondomar no primeiro tempo. Ainda assim,
foi gerindo o encontro de forma inteligente, embora nunca o dominando, sendo
que o Pedras Rubras também não criou

> Foi desta forma que se festejou o primeiro golo do encontro

grandes situações de perigo até ao intervalo, embora sempre com mais bola. Aboubakar, médio-defensivo do conjunto local,
demonstrou bastante qualidade. Com e
sem bola. Estava em todo o lado e também
na origem de excelentes passes de um lado
ao outro do campo. A variar o flanco e a
desequilibrar a organização defensiva da
equipa contrária.
Ao intervalo saiu Nuno Costa na equipa
da casa, algo apagado durante o primeiro
tempo, e entrou para o seu lugar o número 10, Miguel Batista. Para jogar entre-linhas, a servir o ponta ou mesmo a tentar
situações de finalização. À medida que a
segunda parte se ia desenrolando, levantou-se o porquê deste atleta de 24 anos
não jogar de início. Fica a questão. Nota
também para Ricardo Portilho e Miguel
Vaz, os dois esquerdinos das laterais são
bons de bola e fazem todo o corredor
com extrema diligência. E, claro, destaque para Manuel José, que joga de “cadeirinha”, à frente da defesa, a pautar o jogo
da sua equipa. Quem sabe nunca esquece,
por muito que a frescura física esteja longe do melhor nível. E uma palavra também para o técnico gondomarense, que o
potencia da melhor forma. Variando-o de
posição no campo, gerindo o esforço de
forma exímia e rentabilizando ao máximo o seu rendimento.
É verdade que o Pedras Rubras foi melhor
do que o Gondomar nos segundos 45 minutos. Contudo, as constantes ameaças da
equipa da casa não tiveram o eco desejado
no resultado. Também por culpa de Pedro
Cavadas, que esteve sempre bastante seguro. Já perto do final do encontro, saiu
Sousa e entrou Siriki Camará para o seu
lugar, com a missão de segurar a bola e de

colocar alguma calma no jogo.
Faltam cinco finais para a formação orientada por José Alberto. O sonho da Segunda Liga pode concretizar-se e o Estádio de
São Miguel está ansioso por receber clubes
recheados de história no futebol português. Viajando até aos tempos do início do
século, onde outrora Jorge Jesus, Zé Pedro,
Silas, entre tantos outros, pisaram o relvado gondomarense. ■

Namora, quando
o sucesso fica mais perto
Manuel Namora é craque, não
engana. A formação deste jovem
atleta não precisa de apresentações e é, de facto, uma enorme
mais-valia para o Gondomar
Sport Clube. Não necessita de
muitas oportunidades para
balançar as redes adversárias.
Demonstrou ser um avançado
letal. E com Francisco Sousa e
Manuel José a servi-lo na perfeição, as coisas ficam bem mais
simples.
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TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal - Série B

<
< <

<
<

<
<

<
<

Próximos Jogos:
25/03 Gondomar - AD Sanjoanense
Sousense - FC Pedras Rubras

Pontos
45
45
44
42
42
39
34
34
31
31
31
31
27
27
25
18
		

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 1

<
<

<
<

<

<
<

< <

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

<

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

Próximos Jogos:
25/03 SC Rio Tinto - Avintes

Pontos
51
50
50
48
44
41
39
37
32
29
27
25
25
23
22
13

< < <
<

<
< < < <

<

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

<

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

Próximos Jogos:
25/03 São Pedro da Cova - Barrosas

Pontos
56
53
52
47
44
41
39
33
32
27
27
27
26
21
16
16

sido submetido.
"O objetivo desta prova não é superar o valor angariado em Paris, apenas tentar novamente angariar alguns fundos para poder
ajudar na compra de uma cadeira", afirma
o atleta gondomarense.
Para a Polónia, Pedro Leonel Barbosa leva
também o objetivo pessoal de superar o seu
recorde pessoal de 3h14, procurando baixar
o tempo para as 3h. Apesar de recente, o
atletismo é já uma paixão na vida do atleta
que irá correr 42km em três horas.

"Acho que tudo o que sejam ações solidárias,
quer seja no desporto ou não relacionado
com ele, são sempre excelentes exemplos
que tentam ajudar e beneficiar alguém em
dificuldades. Neste caso podemos pensar
que as pessoas praticam desporto para manter uma boa forma física e mental e que ao
contribuírem para esta causa, também estão
a ajudar uma criança a melhorar as suas capacidades físicas e mentais", conclui.
A Maratona da Cracóvia está marcada para
22 de abril. ■

"Ajudar o Tiago a comprar uma cadeira de
rodas nova". Esta é a missão de Pedro Leonel Barbosa, que no próximo mês irá competir na Maratona de Cracóvia, na Polónia,
onde procurará angariar verbas para ajudar
o pequeno Tiago, uma criança com paralisia
cerebral.
O gesto do atleta da Luz e Vida Gondomarense não é inédito. Em 2017, realizou a
Maratona de Paris, tendo angariado uma
verba de 1845 euros que permitiu ao Tiago
completar a terapia intensiva a que tinha

Pinheirense festejou
60.º aniversário
O Futebol Clube Unidos Pinheirense assinalou, a 23 de
fevereiro, o 60.º aniversário
do clube, no salão nobre da
Junta de Freguesia de Valbom. A efeméride juntou dirigentes, atletas, sócios, adeptos
e simpatizantes.
O edifício de Valbom da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim teve casa cheia no 60.º aniversário do
FCU Pinheirense. O clube, que nos últimos
anos tem militado na 1ª divisão nacional de
futsal, tem sido um porta-estandarte do orgulho valboense e, por isso, contou com a
presença de todas as personalidades envolvidas neste percurso de sucesso.
Marco Vigário e Américo Marçal, presidente e vice-presidente do Pinheirense, respetivamente, foram mestres de cerimónias e
responsáveis pela entrega de lembranças aos
dirigentes, treinadores e patrocinadores do
clube pelo seu contributo e disponibilidade.
Juntos, assinalaram também a importância

do Pinheirense para o território de Valbom
e para o Município de Gondomar, sobretudo nos escalões de formação do clube.
A cerimónia contou ainda com as presenças
de Sandra Almeida, vereadora do Desporto
da Câmara Municipal de Gondomar, Antó-

nio Braz, presidente da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim, Lourenço Pinto, presidente da Associação de Futebol do Porto, e António Pereira, vice-presidente da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar. ■
Foto DR

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 2

O gondomarense Pedro Leonel Barbosa, 31 anos, atleta da Associação Luz e Vida
Gondomarense, vai participar na Maratona de Cracóvia,
na Polónia, com o objetivo de
angariar fundos para ajudar
Tiago Coelho, uma criança
com paralisia cerebral.

Foto DR

<

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

<

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

Pedro Leonel Barbosa vai à Polónia
correr pelo Tiago

> Henrique Nunes é atleta da Luz e Vida Gondomarense
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Gondomar SC arrasa modelo
competitivo do Campeonato
de Portugal

Divididas as 80 equipas por cinco séries, o modelo
em vigor do Campeonato de Portugal estipula que os
vencedores de cada uma das séries, juntamente com
os três melhores segundos classificados, disputem o

Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

play-off de subida à Segunda Liga Portuguesa. Duas equipas que ficarão em segundo lugar nas suas séries não terão,
por isso, a oportunidade de lutar pela tão ambicionada subida de divisão. Dada a tamanha competitividade da Série
B, está praticamente assegurado o facto de o segundo classificado não ter acesso ao play-off. Resta, desta forma, ao
Gondomar lutar pela primeira posição se quiser garantir
um lugar na próxima fase. O número de subidas e descidas nestas divisões é uma questão que carece de reflexão
e posterior revisão. “Como podemos pretender um campeonato forte quando, numa competição com 80 equipas,
apenas duas terão acesso às ligas profissionais?!”, destacou
o Gondomar no comunicado.
“O país campeão da Europa merece que se olhe para o
futebol português e para os clubes que compõem grande
parte do nosso panorama futebolístico de outra forma”,
uma mensagem final que se pode ler no Facebook oficial
do Gondomar Sport Clube. ■
Foto DR

Estrelas FC Fânzeres organiza
International Stars Cup
Nos dias 30 e 31 de março, o Estrelas Futebol Clube de Fânzeres vai
organizar o 4.º Torneio Internacional de Futebol.
O Campo dos Estrelas, casa do Estrelas Futebol Clube
de Fânzeres, vai receber equipas de futebol dos escalões de sub10 e sub11, nos dias 30 e 31 de março.

A prova irá contar com clubes da Associação Futebol do
Porto e está já confirmada presença de uma equipa espanhola, diversas equipas do concelho e a nível nacional.
A organização, liderada pelo coordenador técnico do Estrelas de Fânzeres, João Henrique promete muita competitividade, mas também muita diversão entre os mais novos.
"O torneio terá a presença de jogadores profissionais da
primeira liga que vão apadrinhar este evento. Além disso,
vamos contar com outras atividades e animação paralela",
afirma João Henrique. ■

Vasco da Gama
com rota imprecisa?
Foto DR

O Campeonato de Portugal é composto por 80 clubes, divididos por
cinco séries, onde apenas duas
equipas terão acesso à Segunda
Liga. O modelo competitivo carece de revisão e o Gondomar emitiu
um comunicado no seu Facebook a
arrasar a estrutura da competição.

VIVA DESPORTO

Foto DR

José Mourinho foi galardoado, na última segunda-feira, com o Prémio Vasco da Gama, que o distinguiu pela
expansão das cores nacionais por todo o universo futebolístico. Mas será que a rota continua bem traçada?
Aquilo que mais admirava no técnico português era a
relação que conseguia criar com os seus jogadores. Há
alguns anos, a lenda Maradona realçou o facto de nenhum jogador dizer mal de Mourinho, mesmo quando
este pegava no barco e seguia por outra direção. E isso
diz muito de um treinador. Que é, mais do que tudo,
um condutor de homens. Relembro que Mourinho
venceu uma Taça UEFA – agora Liga Europa –, com
nove jogadores portugueses titulares. É obra. Muito
trabalho e, ao mesmo tempo, muito talento. Principalmente na vertente humana. Que foi mudando de
figura ao mesmo ritmo que ia alterando o seu local de
residência. A passagem pela capital espanhola mudou
José Mourinho enquanto profissional. A forma como
tem transmitido a informação para os principais meios de comunicação carece de uma profunda reflexão.
Como homem inteligente que é, não pode achar que
está tudo bem. O futebol que o “seu” Manchester United pratica é cinzento e está assente em dois grandes pilares: organização defensiva e jogo direto para a referência Lukaku, com um aproveitamento, a posteriori,
das segundas bolas. O acompanhamento da enorme
evolução do futebol é essencial para, assim, este momento nada mais representar, senão o antecedente de
um novo e mais forte erguer. Na hora de discursar, o
técnico português mostrou-se orgulhoso (e com toda
a legitimidade) por, de certa forma, ter ajudado a impulsionar o nome dos treinadores portugueses no futebol europeu. Mas ainda foi mais longe. "Gostava de
aproveitar a presença do mister Fernando Santos para
recordar dois de nós: um, que tal como nós, é campeão
da Europa, o senhor Artur Jorge. E outro, que ganhou
menos, mas que foi muito maior do que eu, o meu pai
[Félix Mourinho]", destacou o comandante lusitano na
Gala Quinas de Ouro.
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Empresas & Negócios

Parque Nascente estendeu a “red carpet”
para os convidados, seguindo-se a abertura de portas às 21h15 com a tradicional oferta de pipocas e outros doces, bem
como a apresentação dos filmes nomeados para os Óscares. "A Forma da Água",

"A Hora mais Negra", "Chama-me pelo teu
nome", Três Cartazes à Beira da Estrada",
"Dunkirk" e "The Post" foram alguns dos
filmes exibidos gratuitamente nas diversas
salas de cinema. ■
Foto DR

A “Red Carpet Night 2018” lotou os cinemas do Parque Nascente. Mais de três mil
pessoas marcaram presença no maior tributo, do Norte, ao mundo do cinema. Sofia Ribeiro, Jessica Athayde, Cláudia Borges, Iva
Lamarão e Diana Martinez & The Cribs foram algumas das convidadas especiais desta
noite, cujo tema pretendeu fazer uma homenagem ao papel da mulher como musa
inspiradora do cinema e sua influência na
mulher moderna e na moda da atualidade.
Cerca de três mil pessoas passaram pelo
maior tributo, do Norte, ao mundo do cinema, numa noite em que o rosa imperou. Assim, o destaque do sexo feminino no evento
explica o repto lançado também no "dress
code".

O espaço foi igualmente decorado a rigor
com diferentes texturas e diferentes suportes de tons rosa dando grande destaque à
cor e à sua simbologia.
A noite começou às 20h com um cocktail

Foto DR

No dia 5 de março, o Centro
Comercial Parque Nascente
assinalou, pelo 11.º ano consecutivo, a noite dos Óscares.
A musa do cinema e a mulher
moderna foi o grande tema
desta edição.

> O público fez-se notar

> As convidadas do Parque Nascente
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DEIXE QUE A NOSSA
EQUIPA SE PREOCUPE
POR SI
CONTACTE-NOS E FAÇA A
SUA SIMULAÇÃO

225480542
geral@euriseguros.pt
www.euriseguros.pt

CONTE COM A NOSSA
EXPERIENCIA DE

50 ANOS EM SEGUROS
CONTACTE-NOS E SURPREENDA-SE COM AS CONDIÇÕES QUE PROPOMOS PARA OS
SEUS SEGUROS OU OS DA SUA EMPRESA
225480542
251648105

R Boavista 600 - Rio Tinto
R Eng Duarte Pacheco Lj 2 – Monção

www.euriseguros.pt
geral@euriseguros.pt
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Valpaços recebe 20ª Festa do Folar
Entre 23 e 25 de março, Valpaços recebe a 20ª edição da Feira do Folar, um certame que
tem vindo a ganhar cada vez
maior peso económico na região, e que este ano representa
o início da venda do folar certificado, depois da atribuição
da Indicação Geográfica Protegida (IGP), em 2017.

rante que traz um “retorno direto de mais
de um milhão de euros”. Este investimento é sinal da continuidade “da aposta da
autarquia neste produto que se quer que
chegue cada vez mais longe”.
No certame estarão também presentes
outros produtos típicos da região. “Para
além do folar haverá o azeite, os vinhos
de Valpaços, o fumeiro, os frutos secos, o
mel e o artesanato”, tornando-o na “maior
montra dos produtos endógenos da região”, confirma o autarca.
Para Amílcar Almeida, Valpaços é um
concelho singular que, para além de apresentar “uma balança comercial com superávit, é ainda único no que respeita à com-

posição de um cabaz apenas com produtos
locais, “não há concelho no país onde se
consiga compor um cabaz de produtos de
qualidade como o nosso. É um privilégio,
não só para quem aqui vive mas também
para quem nos visita”.
Em jeito de conclusão, o autarca afirma
ainda que este é um exemplo do poder do
setor primário no concelho. “O setor primário é fundamental no nosso concelho
e o folar é uma alavanca económica”, em
especial com a certificação que, espera,
“seja fator de atração e fixação de jovens
no concelho, desenvolvendo projetos em
volta de um produto que é agora mais valorizado”. ■
Foto DR

O folar é uma iguaria que marca presença obrigatória em praticamente todos os
lares transmontanos durante a celebração da Páscoa e é feito com ovos, farinha,
azeite e várias carnes como presunto, salpicão, linguiça e carnes de porco.
Durante os três dias do certame são esperados cerca de cem mil visitantes, muitos
deles provenientes da vizinha Galiza, do
Minho, Grande Porto e, de acordo com
Amílcar Almeida, autarca valpacense, “há
cada vez mais excursões do Sul do país”.
Este ano a grande novidade é a presença

dos primeiros folares certificados. Neste
primeiro ano da sua presença, serão apenas os folares industriais que terão esta
marca, prevendo-se que em 2019 todos os
folares presentes no certame sejam feitos
de acordo com o caderno de especificações aprovado em Bruxelas.
Presentes no evento estarão mais de 120
expositores espalhados por diferentes espaços, contudo, todos eles são do próprio
concelho. “Não temos nada contra os outros produtos, muito pelo contrário, acreditamos mesmo que a união de esforços é
essencial para a promoção dos diferentes
produtos da região, contudo, a enorme
procura por parte dos nossos produtores
não deixa espaço para que outros venham
de fora”, afirma o autarca revelando ainda que “está projetado um novo pavilhão,
maior, que possa abranger mais participantes já a partir do próximo ano”.
Ao todo o autarca ambiciona que os mais
de cem mil visitantes esperados consumam cerca de 50 toneladas deste produto
que terá um preço entre os oito e os 10
euros por quilo.
Este é um certame em que a autarquia
aposta fortemente investindo mais de 120
mil euros mas que Amílcar Almeida ga-
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

MASSADA DE PEIXE
Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

EXPOSIÇÕES

CONCERTOS
16h, 25 de março – Concerto
de Primavera NovaTerra, no Largo do Mosteiro

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

Até 28 de abril – “Diogo Goes”,
na Casa Branca de Gramido

DIVERSOS

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

Até 5 de maio – “Jorge Curval”,
no Auditório Municipal de Gondomar

Até 6 de abril – “Porto Cheiro –
Porto Cheio”, na ARGO

Até 20 de maio – “Uns Dyas
entre Nós”, no Lugar do Desenho

21h, 29 de março – Cantar às
Almas na 5ª Feira Maior, em Gens

TEATRO
21h, 29 de março – Cantar às
Almas na 5ª Feira Maior, em Gens

• 1 alho francês
• 2 cenouras
• Cebola
• Salsa
• Coentros
• Água q.b.
• Sal q.b.
• Vinho branco
• 1 folha de louro
• 500 gr de peixe (dourada, robalo, tamboril, camarão descascado
,mexilhão)
• 500 gr de massa cotovelinhos
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• Azeite q.b.
• ½ kg amêijoas, facultativo

Tamagotchi está de volta
com realidade aumentada
VIVA TEC | Pedro Santos Ferreira
Preparação:

Foto DR

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: O seu poder de atração vai abalar muitos corações. Predisposição para namoriscar ou reavivar um amor, através do qual irá
exprimir os seus sentimentos de uma forma muito sincera.
Saúde: Prováveis dores de dentes. Poderá passar por uns dias de
grande nervosismo sem que consiga definir muito bem a sua origem.
Dinheiro: Será um bom período para fazer algumas alterações profundas na sua vida, no seu comportamento e nos seus objetivos
profissionais.

Foto DR

Num belo dia, a sogra bate à porta da casa de
seu genro, de mala feita. O homem vai atender
e fica surpreso com a visita.
A sogra estranha a reacção do genro e pergunta:
- Porquê a surpresa? A minha filha não avisou que eu
viria passar as férias aqui convosco?
E diz o homem:
- Sim, disse. Mas eu pensei que fosse só para passar os
meus soluços…

INGREDIENTES

Lembra-se dos Tamagotchi? Os pequenos
bichos virtuais fizeram sucesso na década
de 90, quando nasciam de um ovo e tinham
que ser cuidados para crescerem saudáveis.
Eis que o clássico videojogo está de volta,
agora para os smartphones.
Nas lojas da Apple e da Google já existiam
outras versões do jogo - Pou e My Talking
Tom -, mas o original My Tamagotchi Forever
foi criado pela Bandai Namco, completamente adaptado aos tempos modernos.
O My Tamagotchi Forever está disponível de
forma gratuita para Android e iOS com o objetivo de cuidar de um bichinho, dar-lhe de
comer, banho, brincar com ele e evoluir no
jogo comunicando com outros Tamagotchi
num mundo virtual e exlusivo.
O jogo tira partido da realidade aumentada,
sendo que o utilizador poderá colocar o seu
Tamagotchi no "mundo real" e alcançar novos objetivos do jogo.
Recorde-se que o Tamagotchi foi lançado
em 1996 e relançado no mesmo formato em
2017, pela Bandai, no Japão.

1. Descasque as cenouras, lave o
alho francês e aproveite apenas a
parte mais clara.
2. Amanhe o peixe e lave-o.
3. Leve os legumes a cozer em água
temperada com sal e o vinho branco.
4. Quando as cenouras estiverem
quase cozidas, acrescente o peixe,
deixe-o cozer.
5. Retire os legumes e o peixe da
água e coe-a.
6. Volte a colocar os legumes na
água já coada, e moa-os com a varinha mágica, fazendo um caldo.
7. Numa panela deite azeite suficiente, a cebola e o alho bem picados e a
folha de louro e deixe refogar.
8. Retire a folha de louro, acrescente o caldo obtido com os legumes e
deixe ferver.
9. Deite a massa e deixe-a cozer a
al dente.
10. Retire as polpas do peixe, sem
peles nem espinhas e acrescente-as
à massa. Misture bem.
11. Sirva quente. Polvilhe com coentros ou salsa picada.

SOLUÇÕES:
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Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
Nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas i) e n) do n.º 1 do artigo 35.º e do artigo 36.º
dos Estatutos, convoco os Senhores Associados da Associação de Socorros Mútuos de São Bento
das Peras de Rio Tinto a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 23 de Março
de 2018, às 19:30 horas, na Sede Social desta Associação, sita na Rua da Boavista, n.º 394, na
freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, distrito do Porto, com a Seguinte
Ordem de Trabalhos
Ponto Um – Apreciação e aprovação da Ata nº 406 da Assembleia Geral Extraordinária de 15 de
setembro de 2017.
Ponto Dois – Apreciação, discussão e votação do Programa e Ação e Orçamento para 2018 e do
respetivo Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto Três – Apreciação, discussão e votação Relatório e Contas de 2017 e do respetivo Parecer
do Conselho Fiscal;
Ponto Quatro – Ratificação pela Assembleia Geral da decisão de construção do Edifício destinado
à instalação de serviços de apoio aos Associados e seus familiares, designadamente serviços de
saúde e bem-estar, no terreno contíguo à Associação sito à Rua da Boavista, nº 414, na freguesia
de Rio-Tinto, concelho de Gondomar, distrito do Porto e ratificação de aprovação do montante
previsional global deste investimento (Orçamento), a ser suportado e pago através da aplicação
de fundos patrimoniais próprios da Associação.
Ponto Cinco – Ratificação pela Assembleia Geral da deliberação da Direção de 10 de janeiro de
2018 de concessão de empréstimo à Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto – Federação
de Associações de Socorros Mútuos;
Ponto Seis – Outros assuntos de interesse para a Associação.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória estando presentes mais de metade
dos Associados efetivos com direito a voto e no pleno gozo dos seus direitos associativos ou sessenta minutos depois, isto é, às 20:30 horas, com qualquer número de presenças, de acordo com
o nº 1 do artigo 40.º dos Estatutos.
Só podem participar e votar na Assembleia Geral, os Associados efetivos, admitidos há mais de
doze meses e que tenham as suas quotas pagas até ao mês de março de 2018, inclusive.
Rio Tinto, 06 de Março de 2018
O Presidente da Assembleia Geral,
Avelino Ferreira Silva
Observações (artº 34º dos Estatutos):
A Assembleia Geral é constituída por todos os Associados maiores que estejam no pleno gozo dos
seus direitos associativos, tento cada Associado direito a um voto.
Consideram-se no pleno gozo dos seus direitos os Associados admitidos há pelo menos 12 meses
que tenham as suas quotas em dia e não se encontrem suspensos.
Cada Associado pode representar outros Associados ou fazer-se representar por outro, cumprindo
as formalidades prescritas no artº 12º dos Estatutos.
Os Associados deverão apresentar recibo da quota paga relativa ao mês de março de 2018,
acompanhado de um documento de identificação com fotografia (Cartão de Associado, Bilhete de
Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução).
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Águas de Gondomar
Joana Resende | PS
Há temas que são recorrentes. Temas estes que, pela
sua importância para o município, e mais ainda para o
cidadão, deveriam ser mais democráticos e justos. Falo
especificamente de questões de salubridade pública e
privada, de saneamento obrigatório e das “obrigações”
imputadas a quem as deveria ter como direito.
Nos primeiros dias do ano de 2018, alguns habitantes de Melres começaram a ser notificados pela
empresa Águas de Gondomar, para liquidarem os
valores da ligação à rede pública de saneamento
realizada pela empresa. Tratam-se de valores que
rondam em média os dois mil euros, e que sendo
altos para a média da população portuguesa, trata-

-se de valores impraticáveis para uma área do Alto
de Concelho, cuja maioria dos seus habitantes são
pessoas com idade acima da terceira idade.
Infelizmente, o caso é repetido. E mais do que isso,
é recorrente. Assistimos a isto em 2007 na freguesia de São Pedro da Cova, e mais recentemente em
2014 em Foz do Sousa.
Em São Pedro da Cova, houve a iniciativa dos cidadãos
de interporem cerca de 400 ações judiciais à empresa
AdG, que infelizmente foram todas perdidas, obrigando-os assim a assumirem os custos dos ramais.
Em Foz do Sousa, e graças a uma pressão mais acutilante e próxima da Câmara Municipal sobre a empre-

sa, foi possível transformar os valores obrigatórios em
prestações, que não anulou o encargo, mas permitiu
uma liquidação parcelar, bem mais próxima ao que são
as possibilidades económicas da população em geral, e
que foi conseguido também para este caso atual.
Para o Partido Socialista de Gondomar, que defende
que todos os serviços básicos à vida, à vida em qualidade e salubridade, devem ser assegurados pelo Estado, a questão é inquietante. Movemos todos os esforços possíveis para a melhor resolução do problema,
mas a verdade é que a capacidade de ação é diminuta,
fruto do contrato celebrado em 2002 e que garantiu
30 anos de concessão à empresa. No caderno de en-

cargos apresentado e associado ao contrato, previa-se
a realização destes ramais, com valores estipulados e
legais, que agora foram exigidos, sem qualquer tipo
de possibilidade legal de oposição.
Este executivo não pode por isso opor-se judicialmente ao que a AdG está a efetuar, comprometendo-se, no entanto, a estar ao lado da população, acompanhando o processo e usando toda a sua força para
atenuar o impacto que estes encargos possam ter no
dia-a-dia das pessoas. A luta das populações pelo
direito a uma vida de qualidade é também a nossa, e
é com convicção que afirmamos que estamos ao seu
lado naquilo que estiver ao nosso alcance.

Meia crítica. Um elogio. Dois assim-assim…

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
CRÍTICA
Estamos em março de 2018. Faltam já poucos
dias para chegar abril e o Dia dos Enganos. E,
por certo, será engano ainda termos espalhadas
por todo o concelho as publicidades e suportes
gráficos relacionados com a Cidade Europeia do
Desporto 2017…
A Câmara de Gondomar fez, e bem, imensa publicidade à iniciativa. Já elogiei o sucesso da mesma e os excelentes resultados conseguidos, com
a participação de muito movimento associativo,
na dinamização desportiva concelhia. Mas acho,
alguns meses depois, que não se justificam as
bandeiras, as letras gigantes junto do Multiusos, a
ornamentação de rotundas e tudo o resto.
Se o objetivo é rentabilizar, pode a Câmara de

Gondomar emprestar o material a Braga. E a Braga bastaria mudar o 2017 para 2018…
ELOGIO
Defendi, e defendo (enquanto dirigente associativo), que o sucesso das iniciativas deve ser rentabilizado e participado por todos. Acho que “secar” tudo
à volta não é a solução. Daí o meu elogio, à Câmara
de Gondomar, pela realização da Ourindústria e
por, neste caso particular, ainda partilhar a realização da mesma com a associação representante do
setor. Quem dera que assim fosse noutras áreas…
Fico satisfeito com o sucesso deste evento e tenho
que, também, elogiar a promoção que vi do mesmo. Por mero acaso, ou talvez não, vi a publicidade
editada num jornal nacional. Gostei da conceção do
cartaz, da sua simplicidade e do seu impacto visual.

Há que manter estes eventos e há que, noutros,
envolver todos na promoção dos mesmos. O sucesso será ainda maior e, com essa partilha, a Câmara mais não faz que a sua obrigação.
ASSIM-ASSIM
O Tribunal de Contas rejeitou o contrato de empréstimo que a Câmara de Gondomar formalizou
em 2017. Foi aquela “coisa” de passar uma dívida
com uma classificação contabilística para um empréstimo numa outra classificação contabilística.
Foi aquela “coisa” de, com uma jogada contabilística, se poder afirmar que a Câmara reduziu o
passivo em imensos milhões de euros. Para depois se fazerem uns cartazes politicamente oportunos para as eleições Autárquicas de 2017.
O Tribunal de Contas não deixa. E a famosa dívi-

da, herdada ainda da gestão de Aníbal Lira e do
Partido Socialista, continua a existir como tal…
E a gestão do presidente da Câmara, também do
Partido Socialista, já não pode fazer mais cartazes
para colocar nas rotundas a dizer que reduziu a
dívida (neste caso em 50 milhões de euros).
O presidente da Câmara diz que “não se conforma”. Olhe… Nem eu! Que gostava de ver esta
dívida desaparecer – mas que não fosse graças a
jogadas de cosmética contabilística.
Recusaram a cosmética…
Última observação… lamento a notícia da criação
de um falso correio eletrónico do presidente da
Câmara de Gondomar. É criminoso. Apenas e só.
Há que apurar quem o fez. E, judicialmente, pedir
responsabilidades.

Câmara de Gondomar: a dívida à EDP
Maria Olinda | CDU
Em 03/09/1997, foi celebrado um protocolo entre
a Câmara Municipal e a EDP para a regularização do valor da dívida existente e prorrogação do
contrato de concessão de distribuição de energia
elétrica em baixa tensão.
Ficou acordado que a Câmara pagaria a dívida em prestações mensais até 30/09/2017, que
a liquidação da última prestação, no valor de
48.032.312,13€, coincidiria com o fim do contrato de concessão de distribuição de energia
elétrica e que, no caso de nova prorrogação do
contrato de concessão, o remanescente da dívida
(48.032.312,13€) seria liquidado em várias prestações ao longo de mais 20 anos (até 30/09/2037).
Mas, em 25/07/2001, face à alteração do quadro
legal, o contrato de concessão de distribuição
de energia foi renovado, passando o seu termo
para 25/07/2021 ficando salvaguardado, no que
respeita à regularização da dívida, que se man-

tinham em vigor as disposições acordadas em
03/09/1997, ou seja, o pagamento da última prestação, no valor de 48.032.312,13€, até 30/09/2017.
Em abril de 2017, em conclusão de novo processo negocial iniciado em 18/12/2015 entre o Município de Gondomar e a EDP, resultou um novo
acordo relativo à regularização da dívida, sendo a
última prestação fixada em 28.819.351,20€, com
vencimento em 30/09/2017, tendo sido acordado
um protocolo relativo à operacionalização de trabalhos de remodelação de redes, em execução do
contrato de concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão, no qual a EDP se comprometeu a realizar, faseadamente, até 2021, um volume
de investimento total de cerca de 1.500.000,00€.
Para cumprimento desse acordo, a Câmara Municipal aprovou a contratação de um empréstimo
de médio/longo prazo (20 anos), no montante de
28.819.351,20€, ao abrigo do artigo 81.º da Lei do

Orçamento de Estado para 2017, destinado à liquidação da dívida à EDP (esse artigo refere-se
a operações de substituição de dívida e permite
aos municípios contrair empréstimos de médio/
longo prazo, no ano de 2017, para exclusiva aplicação na liquidação antecipada de outros empréstimos em vigor a 31/12/2016).
Ora, a contratação do novo empréstimo a médio/
longo prazo carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, que terá recusado o respetivo visto,
de acordo com informações vindas a público.
Entende o Tribunal de Contas que não há “qualquer liquidação antecipada, sendo que aquele
contrato de mútuo, ao invés, produz o efeito de
diferir para momento muito posterior o integral
cumprimento de uma dívida que venceria proximamente”, considerando que “estamos perante
uma operação financeira que se traduz, na prática,
em obter a consolidação de uma dívida de curto

prazo” e “com o efeito de prolongar por mais 20
anos uma dívida que já remonta a momento anterior a 1997”. Conclui que “isso significa, para
além do mais, uma evidente desconsideração do
princípio da equidade intergeracional, com o qual
se pretende acautelar uma distribuição equilibrada
de «benefícios e custos entre gerações, de modo a
não onerar excessivamente as gerações futuras»”
Perante isto, a CDU pergunta: A maioria PS na
Câmara Municipal de Gondomar está a considerar e a estudar outras soluções para o caso de se
confirmar esta decisão do Tribunal de Contas?
Pretende continuar a tratar este assunto no segredo dos deuses sem prestar as devidas informações aos órgãos autárquicos? Pretende retratar-se
sobre o que disse em campanha eleitoral quando assumiu que a Câmara já tinha resolvido este
problema quando, na verdade, o mesmo ainda
carecia do visto do Tribunal de Contas?
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O saneamento básico é um direito dos gondomarenses
Valentina Sanchez | PSD

O acesso ao saneamento é um direito essencial ao pleno gozo de vida que está patente em
diversos atos legislativos e políticos nacionais,
europeus e internacionais.
Por esse motivo, esperamos que a Assembleia
de Freguesia extraordinária, que teve lugar na
União de Freguesias de Melres e Medas e por
iniciativa conjunta dos deputados municipais
da oposição, tenha sido clarificadora e consiga responder a algumas das questões que são
colocadas pelos habitantes daquela freguesia e
que têm sido fustigados com um dos valores
mais elevados nas ligações de saneamento do
distrito e da Área Metropolitana do Porto.

O Alto Concelho, e em particular as populações da União de Freguesias de Melres e
Medas, merecem saber porque razão: não é
atribuído um desconto considerável, tal como
ocorreu no passado, em situações similares?
Quando estarão, em pleno funcionamento,
as ETAR's de Melres e das Medas? As obras
para abertura dos ramais, que possibilitam
às ligações ao saneamento, têm mais de dez
anos, demonstram desgaste nos equipamentos e já têm manutenção prevista? Uma parte
considerável daquele território continua sem
ramais, para quando esse acesso?
Com todas estas questões foram os melrenses

surpreendidos com comunicações para pagamento de quantias avultadas, com datas limite
de muito curto prazo, sem qualquer aviso prévio e sem esclarecimentos sobre os requisitos
aplicados para os cálculos das medições uma
vez que as mesmas apenas se referem a valores
finais.
E sem que a Câmara Municipal de Gondomar tenha acedido ao pedido apresentado por
parte do vereador da Coligação PPD.PSD/
CDS-PP "Gondomar no Coração", Dr. Rafael
Amorim, para que o Conselho de Administração das Águas de Gondomar pudesse, numa
reunião de câmara, explicar as discrepâncias e

as dúvidas existentes.
A nossa coligação tem defendido verdadeiras
políticas de discriminação positiva para evitar
a desertificação do Alto Concelho.
Temos taxas de IMI cada vez mais altas, dificuldades nos transportes, nas redes viárias
e perdemos população. A Câmara Municipal de Gondomar deve olhar para o saneamento básico como uma forma de discriminar, positivamente, aquele território. Se não
tivermos políticas de incentivo para o Alto
Concelho então, a breve trecho, vamos perder a maior riqueza dos nossos territórios.
As pessoas.

XXVII Congresso

Pedro Oliveira | CDS-PP
O vigésimo sétimo congresso do CDS ocorrido no início do presente mês de março, em
Lamego, foi uma magnífica demonstração da
vitalidade do partido que se apresentou, não
só unido mas também com um invejável elan
de crescimento e vitória, como há muito não
se sentia nas hostes centristas.
O partido tem, de facto, sabido apresentar-se
aos portugueses como uma fiável alternativa
à direita do PS, intervindo politicamente com
a objectividade, o timing e a credibilidade de
uma oposição atenta, e que os diferentes analistas políticos têm reconhecido e aplaudido,
colocando o partido num patamar interventivo liderante, bem à frente de um PSD ma-

nifestamente fragilizado e com enormes dificuldades em se encontrar, apesar da recente
eleição de uma nova direção.
O dito congresso caracterizou-se por duas essenciais vertentes:
Por um lado, a definição de um ambicioso enquadramento do partido em função da concreta operacionalidade das restantes forças
partidárias, assumindo sem tibiezas as suas
responsabilidades históricas e percebendo
que, sem que alguma vez se coloque em “bicos
de pé”, chegou a altura de o partido começar a
crescer sustentadamente e traduzir em representatividade a qualidade das opções políticas
que oferece aos portugueses bem como a qua-

lidade dos seus protagonistas. Neste contexto
o CDS, que tem sido o único partido a fazer
verdadeira oposição em Portugal, decidiu,
bem cedo, apresentar-se sozinho às eleições
legislativas do próximo ano, sujeitando-se
com toda a disponibilidade e confiança, ao
veredito popular.
Por outro lado, e não menos importante, resultou do congresso a consagração da líder
Assunção Cristas, cuja liderança saiu inequivocamente reforçada. Depois das dúvidas de
muitos (entre os quais me incluo), Assunção
Cristas soube sabiamente “impor” o seu espaço na liderança do partido e mostrar-se capaz
de convencer os militantes a definitivamente

aderirem ao seu estilo seguro e determinado, fazendo-os concluir ser a pessoa certa no
lugar certo. E, recorde-se, era hercúlea a sua
tarefa, contando que substituía na presidência
do partido o incontornável ícone da política
portuguesa, o Sr. Dr. Paulo Portas.
Portanto, do XXVII congresso do CDS em Lamego, e conforme havíamos já defendido em
anterior crónica, sobrou a certeza de que o partido se encontra preparado para enfrentar os
difíceis desafios que se avizinham sendo, com
toda a certeza, uma reforçada mais-valia, na
esperança que todos os portugueses têm, de verem ampliados os índices potenciadores de uma
substancial melhoria da sua qualidade de vida.

Pela defesa dos CTT e pela garantia do serviço público postal universal
Bruno Pacheco | BE

Em 2014 foi concluído o processo de privatização dos CTT – Correios de Portugal. A 5
de dezembro desse ano, apenas um dia depois
do governo PSD/CDS ter aprovado a operação, concretizou-se a venda relâmpago dos
últimos 31,5% de ações dos CTT, que a Parpública ainda detinha, por 343 milhões de euros, concluindo-se assim, a venda de 100% do
capital da empresa.
Um ano antes, cerca de 70% do capital dos
CTT, através de uma Oferta Pública de Venda (OPV), já tinha ficado em mãos de alguns
bancos internacionais, tais como a Goldman
Sachs e o Deutsche Bank;
Entre 2000 e 2014, foram encerradas 411 estações de correios, numa estratégia já conhecida
de outras empresas: “reestruturar” e “emagrecer” a empresa pública, e colocar em causa pos-

tos de trabalho para preparar a privatização;
É de sublinhar que os CTT públicos davam lucro a cada ano, gerando receita para o Estado.
Entre 2005 e 2014 os CTT geraram 577 milhões de euros de resultados líquidos e, logo
em janeiro de 2014, quatro meses depois da
última fase da privatização, os novos acionistas não se coibiram de arrecadar 60 milhões
de euros em dividendos que os novos donos
decidiram distribuir entre si;
Os CTT sempre foram uma empresa pública
rentável, saudável financeiramente, que geria um
monopólio natural da distribuição do correio,
com apreciáveis graus de eficácia e eficiência,
prestando um serviço inestimável às populações.
Com a difusão da internet, houve um novo fôlego nos correios, pois permitiu alterar padrões de
consumo e o paradigma do transporte de objetos,

alterações às quais os CTT não foram alheios.
Além disso, as funções tradicionais de comunicação via postal continuam a ser insubstituíveis e a
coesão territorial um desígnio.
A concessão deste serviço deve reger-se por um
conjunto de bases de garantia de acesso e não discriminação (Decreto-Lei nº. 448/99, de 4 de novembro), às quais os CTT estão vinculados até 31
de dezembro de 2020, tendo em vista a prestação
de um serviço público postal universal;
É notório pelas populações e admitido pela
própria ANACOM (Autoridade Nacional de
Comunicações) que a obrigação da prestação
deste serviço público universal tem sido sucessivamente violada nos vários parâmetros, tendo já sido aplicadas várias multas à empresa;
A degradação do serviço dos CTT é visível
na vertente do atendimento à população, mas

também na degradação das condições laborais. Recorde-se o anúncio feito ainda em
2017 de despedimento de cerca de 800 trabalhadores, ao que acrescem cerca de 200 que
poderão sair por reformas.
Como é do conhecimento geral, foram anunciados encerramentos de balcões dos CTT,
sendo que um deles se situa no concelho de
Gondomar, nomeadamente o balcão da Areosa. É uma óbvia perda para os munícipes que
utilizam este serviço com frequência, além de
que é um ponto importante de recolha de pensões e reformas da população mais idosa, que
fica assim mais isolada e com menor acesso a
serviços que são essenciais para as suas vidas.
É urgente uma política que defenda as pessoas
e a essência de um serviço publico universal
acessível a todos e todas.
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