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Tenho muita dificuldade em imaginar o
Parque Urbano de Rio Tinto concluído
e estou muito curioso que esteja pronto para poder perceber melhor a forma
como o investimento de quase três milhões de euros ficará concretizado.
Independentemente do facto de ter
sido construído apenas e só com base
no Orçamento Municipal, pois não foi
possível enquadrar este financiamento
em nenhuma linha de incentivos próprios, e do facto que, para os cofres
municipais, quase três milhões de euros são muito dinheiro, a verdade é que
Rio Tinto foi durante muitos anos esquecido pelo poder municipal e é bom
– muito bom – que finalmente receba
alguns investimentos estruturantes
como este.
Tenho que confessar que opinei por diversas vezes que o fecho do acesso da
rua da Ranha iria criar uma confusão
adicional num local que já tem confusão de trânsito que chegue. Lá está, esta

é uma daquelas situações em que no desenho e na teoria parecia confuso mas a
verdade é que a solução técnica que foi
criada, na prática até é muito satisfatória
e funcional.
É por isso que estou muito expectante
para ver o Parque Urbano pronto e com
tudo a funcionar, pois acredito que a
minha dificuldade de visualizar onde foram investidos estes quase três milhões
de euros será rapidamente resolvida
com a constatação das amplas ruas, das
frondosas árvores, com toda a extensa
zona verde e com todos os equipamentos de lazer, lugares de estacionamento,
anfiteatro, cafés e esplanadas.
A verdade é que uma ampla zona verde com uma extensão de 36.500 metros
quadrados no meio de uma cidade absolutamente urbana é obra merecida e
necessária. Esta obra, complementada
com as melhorias que estão a ser produzidas no leito do rio Tinto vão produzir
uma cidade bem melhor e sorte vão ter
os cidadãos que vão poder usufruir de
tão magnífico espaço.

O SC Rio Tinto afastou o FC Tirsense na meia-final da Taça Brali
da AF Porto. Os riotintenses preparam-se agora para disputar a final da prova com o Padroense. O
vencedor garantirá o acesso direto à Taça de Portugal na próxima
época.

O chumbo do Tribunal de Contas ao empréstimo bancário que
permitiria saldar a dívida de 48
milhões de euros à EDP, mantém
o Município no endividamento
excessivo e poderá obrigadar a Câmara Municipal a recorrer a um
processo de saneamento financeiro.

Tribunal de Contas trama Marco Martins
BISTURI
O presidente da Câmara de
Gondomar sofreu o segundo
revés sobre a questão das dívidas do município à EDP, ao ver
chumbado o recurso que havia
feito sobre a primeira decisão
do Tribunal de Contas, que rejeitou o plano financeiro apresentado por Marco Martins.
Por via dessa dívida, com mais
de 20 anos, o município encontra-se legalmente “castigado”
pelo designado endividamento
excessivo, estando assim o executivo impedido de contratar
pessoal. Tendo em vista aliviar
estes estrangulamentos, Marco
Martins renegociou com a EDP
uma redução da dívida para
cerca de 28,8 milhões de euros, com a obrigação de o município liquidar o que deve de
uma só vez, havendo assim um
perdão global da ordem dos 20
milhões de euros.
Para concretizar este plano,
Marco Martins propunha-se
contrair um empréstimo ban-

cário que permitisse pagar a
dívida à EDP, passando a amortizar o empréstimo bancário
que iria contrair para o efeito.
Porém, o Tribunal de Contas
chumbou o pedido, recusando-se a dar o indispensável visto
ao empréstimo pretendido.
Reagindo à decisão do TC, já
sobre o recurso, o presidente
da Câmara de Gondomar, confessou sentir um "sentimento
de desilusão e frustração de
quem muito se esforçou para
fazer o melhor negócio para o
município, mas vê as burocracias chumbarem-no". E adiantou: "Isto é deitar por terra dois
anos de negociações. A partir
deste momento, o acordo EDP
fica sem efeito e teoricamente
a EDP pode executar o município.”
Com a decisão do Tribunal de
Contas, na prática a Câmara
fica impedida de contratar pessoal, porque a lei do endividamento não o permite, sabendo-

-se que Marco Martins pretendia contratar cerca de 150
pessoas, para preenchimento
das vagas deixadas no quadro
de pessoal pelos trabalhadores
que se reformaram ou deixaram o município por outros
motivos.
O presidente anunciou que vai
pedir audiências ao Presidente
da República e ao primeiro-ministro para denunciar o que
classifica como uma intromissão do Tribunal de Contas na
esfera de competências do poder local, mas tudo indica que
o resultado destas diligências
em nada altere a decisão do
tribunal. Independentemente da justeza ou não do plano
de Marco Martins, é caso para
dizer que, sendo a dívida já
conhecida de há muitos anos,
o presidente bem conhecia a
herança quando se candidatou
e recandidatou ao cargo. E heranças são heranças. Sejam doces ou amargas…
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Breves
Ataense integra 1.º Torneio Laurindo Oliveira
Foto DR

A equipa de veteranos do Clube Recreativo Ataense vai participar no 1.º
Torneio Laurindo Oliveira, no dia
9 de junho, nos Açores. Os gondomarenses vão defrontar o Clube Recreio e Fraternidade, o Mondinense
Futebol Clube e o Atlético Clube de
Cucujães.

Feira Medieval de Rio Tinto já tem data
Foto DR

A 9ª Medieval de Rio Tinto vai realizar-se entre os dias 13 e 16 de setembro. A
data da próxima edição do evento foi
anunciada pela Junta de Freguesia de
Rio Tinto, principal promotora desta
iniciativa.

Fânzeres/São Pedro da Cova procura quadras populares
Foto DR

Pela 35ª vez consecutiva, a União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova está a organizar o Concurso de Quadras Populares ao São
Pedro. O período de entrega de propostas vigora até 1 de junho.

O Multiusos de Gondomar vai ser palco do
Campeonato Europeu de sub-21 de ténis de
mesa, em 2019. A decisão foi tomada pela União
Europeia de Ténis de Mesa (ETTU), após candidatura da Federação da modalidade.

SC Rio Tinto organiza
4ª Gala Sport

Concurso de Fotografia
acaba a 31 de maio

No dia 2 de junho, o SC Rio Tinto vai realizar
a 4ª Gala Sport, pelas 21h, no Salão D'Ouro do
Multiusos de Gondomar. O evento visa dar visibilidade a toda a estrutura humana do clube
riotintense e premiar os melhores ativos da temporada 2017/2018.

Colégio Paulo VI recebeu
Micromouse Portuguese Contest
O Colégio Paulo VI recebeu, nos dias 18 e 19 de
maio, o Micromouse Portuguese Contest 2018.
O concurso de robótica organizado pela UTAD,
INESC TEC e Colégio Paulo VI contou com a
presença de um júri internacional e de várias
equipas em concurso.

Foto DR

No dia 6 de maio, o PSD Gondomar celebrou o
44.º aniversário da fundação do partido. A efeméride foi assinalada com um lanche-convívio,
realizado na sede do PSD, em Gondomar (São
Cosme). A iniciativa contou com representantes
social-democratas na Assembleia da República e
nos órgãos autárquicos de Gondomar.

Clube Gondomarense
assinala 113.º aniversário

Corrida da Liberdade juntou centenas de participantes
Foto DR

No dia 1 de maio, realizou-se a Corrida da Liberdade, prova organizada pela
União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova e inserida nas comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril
de 1974. No total, participaram 250 atletas. Fernando Lemos e Paula Cardoso
foram os vencedores.

Multiusos de Gondomar recebe Dia da Família
Foto DR

O Dia da Família da Diocese do Porto celebra-se a 27 de maio, no Pavilhão Multiusos de
Gondomar, e terá como tema "O Evangelho da
Família - Alegria para o mundo". Na celebração,
presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda,
vão ser homenageados casais que celebram 10,
25, 50 e 60 anos de vida matrimonial.

O Clube Gondomarense está, desde o início
deste mês, a assinalar o 113.º aniversário da
coletividade. No dia 25, vai realizar-se a sessão
solene alusiva à efeméride com homenagem aos
sócios com 25 e 50 anos. No final, haverá porto
de honra e bolo de aniversário.

Parlamento reprova abolição
das portagens na A41/A42
No dia 18 de maio, a Assembleia da República
votou e reprovou o projeto de resolução do PCP
que recomendava ao Governo a "eliminação das
portagens na A28, A41/A42 e A29". Os votos
contra foram do PS, PSD e CDS-PP e as abstenções de PAN. O PCP, PEV e BE prometem continuar a lutar pela abolição das portagens.

Órgão de tubos apresentado
aos paroquianos

Largo Júlio Dinis reaberto à comunidade
Foto DR

No dia 1 de maio, o Largo Júlio Dinis, em Fânzeres, foi reaberto para
usufruto da população após as obras
de requalificação dos arruamentos do
centro histórico local. Marco Martins,
presidente da Câmara de Gondomar,
e Pedro Miguel Vieira, presidente da
União das Freguesias, inauguraram o
espaço.

Gondomar recebe Campeonato
Europeu de sub-21

A Associação Cultural e Recreativa Estrela de
Baguim vai realizar o 1.º Convívio de Cicloturismo, a 27 de maio, pelas 9h, com partida e chegada na sede da coletividade baguinense.

PSD Gondomar assinalou
44.º aniversário do partido

Ana Bacalhau atuou no Auditório Municipal
Ana Bacalhau, ex-vocalista dos Deolinda, atuou, no dia 19 de maio, no
Auditório Municipal de Gondomar. A
lisboeta trouxe a Gondomar o repertório do seu mais recente disco a solo,
"Nome Próprio".

Estrela de Baguim organiza
Convívio de Cicloturismo

"A Quinta das Freiras em macro" é o lema do
Concurso de Fotografia 2018, organizado pelo
Serviço Educativo Juvenil da Casa da Juventude
de Rio Tinto. O concurso termina a 31 de maio.

Gramido recebe Dia Mundial
da Criança
O Polis de Valbom vai receber, nos dias 2 e 3 de
junho, entre as 10h e as 19h, o Dia Mundial da
Criança. À semelhança das edições anteriores, o
evento familiar ficará marcado por diversas atividades gratuitas. A organização é da Câmara de
Gondomar.

Emergência com Norte
passou por Gondomar
A iniciativa "Emergência com Norte", promovida pela Ordem dos Enfermeiros", passou por
Gondomar, no dia 21 de maio. O evento está a
realizar-se ao longo deste mês e procura sensibilizar a população para os cuidados em emergência até à chegada dos meios de socorro.

Encontro Internacional de Coros
de Rio Tinto a 26 de maio
O Orfeão de Rio Tinto vai organizar, a 26 de
maio, pelas 21h30, o 4.º Encontro Internacional
de Coros de Rio Tinto, na Cripta de Santa Maria
de Rio Tinto. Participam o Orfeão Claves de Sol
& Fá, o Coro Municipal Marquês de Pombal e o
Coro Cantores de Iberia.

Casa do Vinhal recebe
nova mostra
A exposição "meio - o tudo e o nada no mesmo lugar" vai ser inaugurada a 26 de maio, a
partir das 15h, e contará com um concerto dos
Palankalama pelas 18h30. A mostra apresenta a
obra que Ana Temudo tem desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Central de Captação
do Sousa em exposição
A Central de Captação do Sousa está em exposição no Museu Mineiro de São Pedro da Cova.
O espaço museológico conta com 40 fotografias
a preto e branco, cedidas por vários autores, que
poderão ser vistas até 1 de setembro. A entrada
é livre.

Gondomar terá Equipa
de Intervenção Permanente

A Paróquia de São Pedro da Cova apresentou, a
29 de abril, o novo órgão de tubos aos seus paroquianos. O concerto inaugural contou com um
reportório de luxo, de Mozart a Bach, que fez as
delícias dos presentes.

O Município de Gondomar garantiu que o
concelho terá ao dispor uma das 79 Equipas de
Intervenção Permanente (EIP) de bombeiros,
constituídas na sequência da assinatura de protocolos de constituição, durante uma cerimónia
da Associação Nacional de Proteção Civil.

Rio Tinto promove
caminhada solidária

Operação Máscara de Gás
realiza-se a 9 de junho

A Junta de Freguesia de Rio Tinto vai promover
uma caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro - Núcleo Regional do
Norte. A iniciativa terá lugar a 3 de junho, pelas
10h, com início nas piscinas municipais de Rio
Tinto. O percurso terá 5km's e a inscrição garante o apoio de três euros.

Pelo quarto ano consecutivo, no dia 9 de junho,
os Lusitanus Allianza Airsoft Clube vai realizar
o seu evento anual de airsoft, no Sanatório de
Mont'alto. O evento colocará Gondomar no
mapa internacional da modalidade, num local
afetado pelos incêndios do ano passado. Vão
participar 250 jogadores.
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Teresa Fidalgo foi eleita
Miss Gondomar 2018

A valboense Teresa Fidalgo vai ser a representante de Gondomar na final do concurso Miss Portuguesa 2018. O apuramento
para a final nacional foi garantido no último dia da Expogondomar 2018, tendo sido
eleitas Fátima Monteiro (Paços de Ferreira)
e Jéssica Rodrigues (São Pedro da Cova)
primeira e segunda damas de honor, respetivamente.
Ao Vivacidade, a nova Miss Gondomar
mostra-se satisfeita e preparada para honrar o título durante um ano.
"Dei o meu melhor para a obtenção deste
título e foi muito bom ver todos os esforços
unificados nesta conquista, mas não basta
obter títulos, também é preciso saber repre-

Foto PSF

No dia 6 de maio, Teresa Fidalgo, 22 anos, foi eleita Miss
Gondomar, na Sala D'Ouro
do Multiusos de Gondomar.
Natural de Valbom, a jovem
gondomarense vai representar
o concelho no concurso Miss
Portuguesa.

> Tânia Ximenes passou o testemunho de Miss Gondomar a Teresa Fidalgo

sentá-los e defendê-los e estou muito motivada para o fazer", afirma Teresa Fidalgo.
De acordo com a vencedora, esta vitória
teve "um saber especial", tendo em conta
que a final do concurso nacional vai realizar-se em Gondomar, no Parque Urba-

no de Rio Tinto. "O facto da final da Miss
Portuguesa ser em Gondomar é um ponto
muito positivo para mim e uma mais valia
para o concelho", reconhece a jovem gondomarense.
Teresa Fidalgo é licenciada em Educação

Física e Desporto, apaixonada pela moda e
fã da prática desportiva e artística. Nos seus
tempos livres gosta de dançar, tocar piano,
passar tempo com a família e amigos.
"Tenho expectativas altas para o meu mandato. Pretendo ter uma participação ativa
no meu Município e irei abraçar o lema
deste ano - "beleza por uma causa" - contribuindo para a mudança e melhoria de certas áreas da nossa sociedade", acrescenta a
Miss Gondomar 2018.
Isidro de Brito, mentor do concurso Miss
Portuguesa, faz um balanço positivo do
concurso Miss Gondomar, que considera
"bastante positivo". Ao nosso jornal, o organizador salienta "o número e a qualidade
de candidatas".
De olhos postos na grande final, em Rio
Tinto, Isidro de Brito admite que as "expectativas estão altas" e não esquece o trabalho "para que seja um espetáculo de grande
qualidade e glamour".
O concurso Miss Portuguesa dá seguimento ao antigo título Miss Portugal e elege as
representantes portuguesas aos principais
certames de beleza mundial.
Refira-se que as fases finais do concurso
Miss Portuguesa de 2018 e de 2019 vão
realizar-se em Gondomar. ■

Estado financia 50% das obras de ampliação
do "Vai Avante"
No dia 3 de maio, o secretário de Estado das Autarquias
Locais, Carlos Miguel, veio a
Gondomar garantir um apoio
significativo às obras de ampliação da Associação "Vai
Avante".
Está garantido metade do financiamento das obras de ampliação e de remodelação do edifício-sede da Associação
Social Recreativa Cultural e Bem Fazer
"Vai Avante". O apoio será suportado
pelo Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva. A garantia
foi deixada por Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais,
no salão nobre da Câmara Municipal de
Gondomar.
"Quem lidera o Governo sabe da importância do associativismo e das coletividades. No nosso país as coisas poderão andar, mas sem as coletividades não
andarão da mesma forma. Por isso, hoje
assinamos a consagração de um apoio
fundamental entre o Estado e uma as-

A assinatura do protocolo contou ainda
com as presenças de Sónia Ramalhinho,
diretora da Direção-Geral das Autarquias Locais, e Ester Gomes da Silva,
vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte. ■

> A sessão solene realizou-se no salão nobre do Município

sociação gondomarense", disse, em discurso, o representante do Governo.
Marco Martins, presidente do Município de Gondomar, concordou com o
secretário de Estado antes de agradecer
o apoio cedido pelo Governo.
"Este apoio financeiro é uma migalha
no Orçamento de Estado, mas um impulso gigante para o 'Vai Avante', uma
associação com um longo historial no

nosso concelho", sublinhou o autarca.
Por sua vez, Fernando Duarte, presidente da direção do "Vai Avante",
mostrou-se satisfeito com o apoio estatal. "São ajudas como esta que nos dão
alento para continuarmos a desenvolver
a nossa missão. Espero que o Governo
mantenha esta vontade de comparticipar novos projetos", disse o dirigente
associativo.
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Virgílio Pereira assumiu comando
dos Bombeiros da Areosa-Rio Tinto

De menino a comandante. Esta é a história
do novo comandante dos Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto (BVART),
Virgílio Pereira, empossado no final de
abril passado.
A cerimónia teve lugar no quartel da corporação e foi perante uma casa cheia de
bombeiros, amigos e familiares que o novo
comandante se mostrou preparado para o
novo desafio.
"Agradeço toda a confiança depositada na
minha nomeação e na minha equipa. Nos

Foto PSF

No final do mês passado, Virgílio Pereira tomou posse
como comandante dos Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto. A cerimónia teve
lugar no quartel desta corporação.

últimos anos, a direção desta casa tem realizado um trabalho de excelência e tudo

iremos fazer para dar continuidade a essa
dinâmica e ao trabalho do ex-comandante

Costa e Silva", afirmou, em discurso emocionado.
Virgílio Pereira, 45 anos, prometeu o início
de "um novo ciclo", com novas ideias e reforço de outras já implementadas. "Temos
que estar preparados para todas as adversidades. A partir de hoje o nosso caminho
será apenas um, com um sentido de aprendizagem constante e espírito de entrega à
nossa missão. Só queremos uma realidade:
sair e voltar. A segurança dos nossos profissionais será sempre uma prioridade para
nós", acrescentou o comandante recém-empossado.
A tomada de posse contou com as presenças de Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Albano Teixeira, 2.º Comandante Operacional Distrital
do Porto, Amadeu Branquinho, presidente
da Assembleia-Geral dos BVART, e Manuel
Correia da Silva, presidente da direção da
Associação Humanitária dos BVART.
A cerimónia ficou também marcada pela
tomada de posse do novo 2.º Comandante,
João Nunes. ■

CINDOR recebeu 1.º Seminário
da Rede Gondomar Qualifica
No dia 24 de abril, o auditório
do CINDOR recebeu o 1.º Seminário da Rede Gondomar
Qualifica. O encontro esteve
subordinado ao tema "Nos caminhos da qualificação e da
empregabilidade".
O secretário de Estado da Educação, João
Costa, foi o convidado de honra do 1.º Seminário da Rede Gondomar Qualifica. O
representante do Governo marcou presença

na sessão inaugural da iniciativa e realçou
"a vaidade que têm no setor educativo de
Gondomar". "Tenho aprendido muito com
os exemplos das vossas escolas", sublinhou
João Costa, antes de apontar à lógica de
"construção conjunta" latente à iniciativa.
No auditório do CINDOR, juntaram-se
os representantes das entidades inseridas
na Rede Gondomar Qualifica. Durante o
dia, foram lançados diversos debates sobre
a qualificação e a empregabilidade, tema
agregador do seminário.
"Hoje é um dia feliz para a Educação, em
Gondomar. Está é a coroa da nossa glória
do nosso concelho. Esta rede surgiu da

vontade genuína de todos os que nela estão
envolvidos. É, por isso, uma excelente forma de celebrar o 25 de Abril de 1974", disse
Aurora Vieira, vereadora da Educação da
Câmara Municipal de Gondomar.
O início do seminário ficou marcado pela
assinatura de uma carta de compromisso
de todas as entidades envolvidas no projeto,
estando associados o Município de Gondomar e o Estado português.
Seguiram-se vários painéis de discussão,
desde o papel da aprendizagem ao longo
da vida, aos desafios da educação-formação
de jovens e adultos, passando pelo desafio e
papel dos Centros Qualifica no panorama

atual, entre outros temas.
O 1.º Seminário da Rede Gondomar Qualifica contou ainda com a presença de António Leite, delegado regional do Instituto de
Emprego e Formação Profissional.
A Rede Gondomar Qualifica é uma iniciativa pioneira a nível nacional. Constituída
pelos quatro Centros Qualifica do concelho
de Gondomar - CINDOR, Agrupamento
de Escolas de Valbom, Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar e Escola Profissional de Gondomar -, pelo Centro de Emprego de Gondomar e pela Câmara Municipal
de Gondomar. O projeto foi formalizado a
30 de janeiro. ■
Foto PSF

Foto PSF

> Representantes dos Centros Qualifica de Gondomar

> O secretário de Estado João Costa presidiu a sessão inaugural
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OPINIÃO

Saiba mais sobre os cartões
de crédito revolving.

Para mais informações contacte o Gabinete de Apoio
ao Consumidor da Câmara Municipal de Gondomar.
A DECO tem um protocolo de colaboração com o
Município e presta apoio presencial gratuito no concelho. Marcações para o e-mail gac@cm-gondomar.
pt ou através do contacto telefónico 224 660 536.

A Câmara Municipal de Gondomar decidiu, a 24 de abril, atribuir
um milhão de euros para apoiar o
Movimento Associativo. A coligação PSD/CDS-PP votou contra.
O Programa de Apoio ao Movimento Associativo foi aprovado - com o voto contra da coligação
"Gondomar no Coração" [ver caixa] - pelo executivo municipal. O Município irá, assim, apoiar
as suas coletividades com um total de um milhão
de euros.
O prazo para a apresentação de candidaturas ao
Programa de Apoio ao Movimento Associativo
está em vigor até ao final deste mês e dará, posteriormente, lugar a um contrato celebrado entre
o Município e as associações beneficiárias, que
entrará em vigor após a sua assinatura e vigorará
até 31 de dezembro de 2018.
Em comunicado, a Câmara de Gondomar considera o Movimento Associativo de Gondomar
"exemplo de organização e cooperação que tem
vindo a desempenhar um papel fundamental na
diversificação e qualificação de serviços e respostas à comunidade, mobilizando sinergias que têm

contribuído para incluir e motivas as pessoas e participar ativamente na dinâmica da sua comunidade.
PSD considera que PS "poderia ter ido mais longe"
Em comunicado, o vereador social-democrata Rafael Amorim, salienta os motivos para o voto contra
da coligação PSD/CDS-PP. Entre outros motivos, o
autarca salienta a necessidade de rever o Programa
de Apoio ao Movimento Associativo; a falta de fundamentação para os apoios concedidos; a ausência
de compromissos entre Município e coletividades; os
valores residuais no setor socioeducativo; a ausência
de um gabinete de apoio às associações.
"Considerando que o executivo do PS poderia ter
ido muitíssimo mais longe em termos de valores e
de enquadramento do apoio ao associativismo", a
coligação "Gondomar no Coração" votou contra a
proposta. ■

Maio é Mês do Coração
em Gondomar
A Câmara Municipal de Gondomar está a assinalar o Mês do Coração com um conjunto de iniciativas saudáveis, organizadas em
colaboração com várias entidades
do concelho.
No âmbito do compromisso "Gondomar + Ativo", a Câmara Municipal de Gondomar está a
promover a iniciativa "Maio, Mês do Coração".
Assim, à semelhança de anos anteriores, o Município preparou um conjunto de iniciativas
promotoras de saúde e contou com o apoio de

diversas associações e instituições para as concretizar.
As atividades começaram no início deste mês com
uma aula de natação, na Piscina Municipal de Fânzeres. No calendário constam ainda a 1ª Feira do
Mineiro (25 e 26 de maio), junto à Escola Profissional de Gondomar, a 3ª Caminhada pelo Coração (27 de maio), no Largo do Vale do Melro, Folk
Sénior (29 e 31 de maio), na sede da Associação
Vai Avante, entre outras atividades.
Estão também a ser desenvolvidas aulas de artes
marciais coreanas, aulas desportivas, aulas de artes
marciais taekwondo hapkido e aulas de pilates.
Recorde-se que o Município de Gondomar está
inserido na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. ■
Foto PSF

Os cartões de crédito são um dos instrumentos financeiros mais utilizados pelos portugueses e também o
mais caro devido à maior taxa de juro associada. O
cartão de crédito foi criado para facilitar a vida ao consumidor, trazendo vantagens ao titular.
É uma ferramenta de pagamento que funciona através
de uma linha de crédito, com um limite máximo, o
plafond de crédito, definido previamente pelo banco.
O cartão pode ter anuidade associada e também ser
cartão de débito. Pode ter várias funcionalidades como
a de meio de pagamento para a compra de bens ou
serviços e/ou a de levantamento de dinheiro. Se reembolsar totalmente o valor em dívida, entre 30 a 50 dias
de vista após a sua utilização, não incorrerá em juros.
Quando o crédito for renovável (revolving), quer dizer
que cada vez que for reembolsando o valor em dívida
do cartão, total ou parcialmente, voltará a estar disponível nova linha de crédito, até ao limite do plafond
disponível. Se optar pelo pagamento parcial, incorrerá
no pagamento de juros sobre o valor usado e não reembolsado.
Se demorar a pagar o valor em dívida, mais juros
pagará e mais tempo será necessário para liquidar a totalidade. O crédito revolving renova-se à medida que
for pagando a dívida e os juros.
Muitos cartões de crédito podem ter é o cash advance,
ou seja, poderá levantar dinheiro em caixas automáticas ATM ou ao balcão do banco, sujeito a juros e a
comissões.
Seja prudente na utilização do cartão de crédito e controle os seus pagamentos. Opte pelo cartão com menor
taxa de juro, de preferência sem anuidade, analise os
serviços e seguros associados e combine com o banco,
em função da sua taxa de esforço o limite de crédito
que pretende.

Município apoia associativismo
com um milhão de euros
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Gondomar não esqueceu
as conquistas de Abril
Foto PSF

A Câmara Municipal de Gondomar e restantes órgãos autárquicos não passaram ao
lado do 44.º aniversário do 25
de Abril de 1974. A efeméride
foi assinalada com diversas
iniciativas de cariz político,
cultural e desportivo.

Pedro Oliveira, CDS-PP:
"Celebramos hoje mais uma efeméride do
25 de Abril de 1974. Foram tempos de um
cinzentismo social, não havia perspetiva,
esperança ou futuro. Uma palavra aos militares da altura, que se atreveram a recolocar
Portugal no caminho da democracia"

Texto: Pedro Santos Ferreira

No dia 25 de abril, o Município de Gondomar
realizou a tradicional sessão solene que assinalou,
este ano, o 44.º aniversário da Revolução dos Cravos. Aníbal Lira, presidente da Assembleia Municipal de Gondomar, moderou a sessão que contou com depoimentos de todas as forças políticas
[ver caixa] representadas neste órgão autárquico.
"Quarenta e quatro anos depois, esta data é uma
evidência para o futuro que persiste na consciência política da esmagadora maioria dos portugueses. O 25 de Abril foi sempre inseparável da
democracia e é sinónimo de inúmeras conquistas
e de evolução patriótica. O futuro é a democracia", disse Aníbal Lira no encerramento da sessão.
Antes, Marco Martins, presidente da Câmara
Municipal de Gondomar, tinha salientado a
importância da representatividade autárquica.
"Abril permite-nos trabalhar e ter mais responsabilidade. Temos que defender um Portugal forte
na Europa e a democracia com paz e sem guerras. Viva à democracia e à liberdade!".
Conferências e concerto de Paulo de Carvalho

evocaram Dia da Liberdade
O programa das comemorações do Município
ficou marcado pelas tradicionais Conferências de
Abril, que contaram este ano com as presenças de
José Adelino Maltez e Adriano Moreira.
Pelo concelho passou ainda o músico Paulo de
Carvalho, com um espetáculo realizado no Auditório Municipal de Gondomar. No mesmo
palco atuaram também a Banda Musical de São
Pedro da Cova, o Grupo Coral Vox Populi e o
Coro Amizade.
A Banda Musical de Gondomar atuou nos Paços
do Concelho, antes da sessão solene.
Festa alargou-se às freguesias
Rio Tinto foi a primeira freguesia a solenizar o
25 de Abril de 1974. À semelhança de anos anteriores, na noite de 24 de abril, a Assembleia de

Freguesia reuniu-se nos jardins da Junta para as
habituais intervenções políticas.
No dia 25 de abril, a União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova concretizou o ponto
alto de um vasto programa de atividades alusivas
à Revolução dos Cravos. No total, foram mais de
40 iniciativas realizadas.
A sessão solene teve lugar no auditório da Junta
de Freguesia de São Pedro da Cova. Antes, a Assembleia de Freguesia assinalou a data na Junta
de Freguesia de Fânzeres.
Em Baguim do Monte, teve lugar a sessão solene e a atribuição de medalhas de mérito a baguinenses de sucesso. Por sua vez, na União das
Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom
e Jovim, a autarquia optou apenas pelo tradicional hastear das bandeiras nos três edifícios da
Junta. ■

Foto DR

Foto PSF

> Baguim do Monte

> Gondomar (S. Cosme)
Foto PSF

Foto PSF

> São Pedro da Cova

Intervenções dos
membros da Assembleia
Municipal de Gondomar:

> Rio Tinto

Manuel Carvalho, Bloco de Esquerda:
"A ação militar no 25 de Abril fez ruir um
regime de ditadura e trouxe o fim da Guerra
Colonial, a libertação dos presos políticos,
os direitos democráticos das mulheres, entre outras conquistas que nos deram um
novo país. Quarenta e quatro anos depois,
continuamos a sentir o retrocesso das políticas neoliberais e conservadoras"
Valentina Sanchez, PSD:
"Abril traz-nos à memória a liberdade, democracia e progresso social. Para manter
estas conquistas é necessário que os autarcas queiram colocar-se verdadeiramente ao
lado das populações. Em Gondomar, não
se aprendeu ainda o verdadeiro sentido da
democracia e liberdade, pois não se escutam todos os órgãos autárquicos e partidos
representados"
David Santos, Movimento Independente Valentim Loureiro:
"Há datas que nos obrigam a ponderar. São
datas que pelo que representam deveriam
ter uma tradução prática e efetiva. Falar de
Abril e da Revolução dos Cravos devia ser
algo que nos obrigasse a uma paragem para
pensar no que a data representa e no que
continua e continuará a representar"
Olinda Moura, CDU:
"O PCP é um dos principais responsáveis
pelo caminho traçado até ao 25 de Abril
de 1974. Há 44 anos, mudou a história do
nosso país. Nessa data, Portugal começou a
respirar liberdade. Muito se construiu nos
anos que se seguiram. Portugal começou a
ser respeitado internacionalmente. Ao fim
de 44 anos, o povo questiona as políticas que
têm sido implementadas e que têm afundado este país"
Pedro Fontes, PS:
"Falar do 25 de Abril é enobrecer uma herança, mas para honrar o legado do 25 de
Abril é necessário homenagear todos os que
o tornaram possíveis. Isto significa uma profunda gratidão para todos os que não aceitaram a realidade que se vivia no nosso país"
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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

Cruz Vermelha Portuguesa
da Delegação Gondomar/
Valongo

No dia 5 de maio, o Museu do Carro Elétrico assinalou o centenário
da abertura da linha de carro elétrico do Porto às minas de São Pedro da Cova. No desfile destacou-se a presença da zorra.
O Museu do Carro Elétrico voltou à rua para assinalar,
este ano, o centenário da abertura do percurso do carro elétrico de Porto até às minas de São Pedro da Cova.
A efeméride foi evocada a 5 de maio e contou com um
desfile de 12 carros elétricos, passando pelo Infante Museu do Carro Elétrico - Passeio Alegre, com regresso ao Museu.
Recorde-se que a linha de carro elétrico do Porto às
minas de São Pedro da Cova permitiu manter a produção energética na antiga Central Termoelétrica de
Massarelos graças às "zorras", carro elétrico destinado
ao transporte de carga. Durante a Primeira Guerra
Mundial o consumo de carvão nacional aumentou
exponencialmente dado o corte de fornecimento do
carvão inglês. As zorras da Companhia Carris de Fer-

ro do Porto viram assim aumentada a sua atividade.
Ao Vivacidade, Pedro Miguel Vieira, presidente da União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, mostrouse orgulhoso pelo convite endereçado à autarquia para dinamizar o desfile.
"Levamos um conjunto de seniores para o Museu do Carro Elétrico e protagonizamos um trabalho cénico relativo
às minas e aos mineiros. É sempre relevante assinalar uma
data redonda de um dos símbolos da nossa freguesia",
acrescenta o autarca.
A iniciativa contou também com a presença de Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de
Gondomar. ■
Foto DR

Parque Aventura da Lipor
reaberto até 31 de outubro
O Parque Aventura da Lipor reabriu ao público no dia 5 de maio
e ficará disponível até ao final de
outubro. O espaço verde venceu o
Prémio Biodiversidade em 2011.
Inaugurado em 2009, o Parque Aventura da Lipor, espaço verde com diversas valências de recreio, desporto
e lazer, abriu novamente as portas no início deste mês.
Até ao final de outubro será possível visitar este espaço
que dispõe de parque de merendas, parque infantil,
miradouro, parque radical, áreas de percurso pedonal
e bicicleta, espaços temáticos e zonas verdes.
"Uma das principais premissas do espaço e das atividades do Parque Aventura é o exercício físico, e consequentemente o bem-estar e a qualidade de vida dos
cidadãos", informa fonte da Lipor.
No ano passado, a inauguração do Trilho Ecológico
trouxe um novo atrativo para a população, durante o
ano inteiro. Desde então, passou a ser possível realizar
caminhadas/corridas entre as 8h e as 20h.
"O Trilho Ecológico, integrado na estratégia de promoção da biodiversidade da Lipor, visa aproximar a
comunidade ao rio Tinto, protegendo-o e devolvendo-o à população e permite a exploração da biodiversidade, bem como o contacto com a natureza", refere
a mesma fonte.
A Lipor garante, este ano, a presença de um personal

trainer, de quinta a sábado, entre as 18h e as 20h, para ajudar todos os interessados. Foram igualmente reforçados os
equipamentos desportivos e de diversão do Parque Aventura. ■
Foto DR

A convite do presidente da Delegação da Cruz Vermelha, de Gondomar/Valongo, o arquiteto Nuno Coelho, visitei esta instituição com sede sita em Baguim
do Monte, nos terrenos do que foi uma antiga escola
primária e que em boa hora as instituições autárquicas
locais cederam a esta instituição com grande tradição
no nosso país. Realmente a Cruz Vermelha Portuguesa
é uma das mais prestigiadas organizações com marcados fins sociais e assistenciais da população, com forte
componente de socorro a todo o tipo de vítimas de várias componentes, desde ambulâncias com transporte
e assistência de pacientes. A delegação possui mesmo
uma ambulância moderna, muito bem equipada, que é
certamente uma mais valia para a assistência urgente
à população de Rio Tinto / Baguim e outras freguesias
limítrofes. Na sede, recentemente inaugurada, vive-se
vida, com a existência de variadas atividades, que vão
desde funções lúdicas como aulas de dança até a aulas
de instrução de várias vertentes, como são as vítimas
de maus tratos, etc.
A Cruz Vermelha Portuguesa teve nos últimos tempos
uma vertente fortemente assistencial no socorro a vítimas, mas com a nova direção presidida pelo conhecido
Francisco George, a função desta instituição estará em
vias de alargar o seu âmbito, nomeadamente para assistência em saúde e em cuidados continuados. Trata-se
realmente de uma função perfeitamente enquadrada
na génese da Cruz Vermelha e dadas as necessidades
cada vez maiores da população, com a idade média de
vida a aumentar muito nos últimos anos, fruto da excelência dos cuidados médicos primários em especial
e dos cuidados secundários, esta vertente será muito
importante nos próximos tempos, com uma população a envelhecer e a necessitar de cuidados de saúde
com internamento após o hospital ou mesmo quando
necessidades de cuidados de saúde específicos ou de
assistência social.
Tudo isto será revelado em breve numa cerimónia no
próximo dia 31 deste mês que se irá efetuar na Delegação de Baguim do Monte.
Até breve, estimados leitores…

Museu do Carro Elétrico
assinalou centenário da linha
de São Pedro da Cova
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Jantar solidário
angariou seis mil
euros para o Centro
Paroquial de Baguim
Pela quinta vez consecutiva,
no dia 21 de maio, o restaurante O Cardeal voltou a juntar clientes e amigos no jantar
solidário pelo Centro Social e
Paroquial de Baguim. A iniciativa angariou cerca de seis
mil euros.
Cerca de 160 pessoas responderam ao desafio lançado pelo restaurante O Cardeal,
em Baguim do Monte. Objetivo? Contribuir para o 5.º Jantar Solidário a favor do
Centro Social e Paroquial de Baguim. No
total, a iniciativa juntou cerca de seis mil
euros que reverterão na totalidade a favor
desta instituição.
"É a quinta vez que organizamos esta iniciativa social. Pretendemos manter esta
tradição de forma a ajudar o Centro Paroquial de Baguim. Todos os anos temos conseguido cerca de seis mil euros e este ano
não será diferente. Temos noção que este
donativo é vital para esta instituição. Hoje
damos, amanhã podemos receber", afirma
Francisco Laranjeira, sócio-gerente do restaurante O Cardeal.
Por sua vez, o padre Lucindo Silva, responsável pelo Centro Social e Paroquial de
Baguim, destacou o impacto da iniciativa
solidária para a instituição.

"Atualmente, estas instituições vivem dificuldades e se não existirem estes apoios
da comunidade, nós entramos em situação de rutura financeira. Em sociedade
precisamos uns dos outros e este jantar
vem numa linha de resposta financeira.
É uma ajuda sem a qual não chegaríamos
ao final do ano", garante o pároco baguinense.
Ao nosso jornal, Lucindo Silva destacou
ainda o papel das instituições de cariz solidário, que substituem o Estado. "Somos
uma gota num oceano de tantas dificuldades. Tem sempre que haver alguém que
seja capaz de ter coração para olhar para a
dificuldade, para a dor e para aqueles que
por diversas vezes são esquecidos na sociedade, como é o caso dos idosos", acrescentou.
O evento contou ainda com os apoios da
Junta de Freguesia de Baguim do Monte,
Câmara Municipal de Gondomar e Lipor.
Carlos Brás, vereador do Município de
Gondomar, destacou o impacto da iniciativa solidária "com elevado índice de
adesão". "Naturalmente que a Câmara Municipal se associa e colabora, por
entender que a causa social prosseguida
pelo Centro Paroquial de Baguim do
Monte é meritória".
Durante o jantar, os convidados contaram
com a animação da dupla musical Horácio e Cris. ■

> Francisco Laranjeira

> Padre Lucindo Silva
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Erasmus+: um caso de sucesso
na Escola Secundária S. Pedro da Cova

Entre outubro de 2016 e junho de 2018, alunos das diferentes escolas envolveram-se em
múltiplas atividades e tiveram oportunidade de
apresentar os seus trabalhos a todos os outros,
aquando das suas mobilidades a Sófia e Itália
(2017) e à Grécia (2018).
O exigente projeto chega agora ao fim, tendo
motivado alunos e professores que se integraram nas disciplinas lecionadas. "Deixa-nos a
certeza de dever cumprido mas também a nostalgia de acabar algo de bom e de aglutinador de
vontades e esforços", informa a escola.
As atividades desenvolvidas foram diversifica-

Foto DR

Durante dois anos letivos a
Escola Secundária de São Pedro da Cova esteve envolvida
no projeto Erasmus+: Water:
The Blue Way to a better Life.
A iniciativa contou com quatro parceiros europeus: Bélgica, Bulgária, Grécia e Itália.

das e projetaram a escola e o país a nível europeu. "As diversas iniciativas tiveram muito
interesse, mas, sem dúvida, uma das mais emo-

tivas, foi o contacto, a conversa, as entrevistas e
o trabalho com imigrantes, da idade dos nossos
alunos, que se aventuraram a fazer a travessia do

Mediterrâneo num pequeno barco sem as mínimas condições pagando somas astronómicas,
e que partilharam suas estórias de vida tão curtas e tão sofridas", salienta a equipa responsável
pelo projeto.
A análise química mensal das águas do Rio
Douro e Ferreira foi também muito importante, assim como o estudo geográfico, biológico e
geológico da região onde a escola se insere.
"A recolha de receitas de peixe, de que somos
peritos, foi engraçada e foram muitas as que
os nossos alunos trouxeram de suas famílias e
as que partilhamos com nossos parceiros, especialmente as de bacalhau", lembra a equipa
coordenadora.
A Escrita Criativa com base em fotografias resultou em algumas dezenas de textos mais ou
menos longos, mas que criaram nos alunos o
brio por escreverem bem e às vezes mais que
um texto.
"Resta agradecer a todos professores e alunos,
direção e encarregados de educação, parceiros
e imigrantes que se uniram para que o projeto
desse certo e incluísse momentos inolvidáveis
para os seus diretos intervenientes. Bem hajam",
termina a nota enviada à imprensa. ■

Águas de Gondomar participou no Workshop
“Rio Tinto: passado, presente e futuro”

Em abril, a Águas de Gondomar (AdG), SA
participou no 2.º Workshop "Rio Tinto: passado, presente e futuro", que teve como objetivo
ser um espaço de partilha de resultados de projetos, de ações, de preocupações e de saberes em
torno do rio Tinto.
Na oportunidade, a AdG abordou o tema "A
gestão da água na bacia hidrográfica do rio
Tinto”, tendo apresentado os resultados já alcançados no trabalho desenvolvido em todo o
concelho e, em particular, na bacia do Rio Tinto, nomeadamente em termos do controlo de
afluências indevidas.
Com o objetivo de atingir a qualidade das massas de águas superficiais definidos a nível europeu e a nível nacional e decorrente da constatação da existência de problemas graves de
poluição no rio Tinto foi assinado em 2013 um
protocolo de cooperação entre a LIPOR, a Universidade Fernando Pessoa, a Agência Portu-

Foto DR

A Águas de Gondomar, SA,
participou na segunda edição
do Workshop "Rio Tinto: passado, presente e futuro”, uma
iniciativa que se realizou no
passado mês de abril, na Universidade Fernando Pessoa.

guesa do Ambiente, as autarquias inseridas na
bacia hidrográfica do rio Tinto (Valongo, Maia,
Gondomar e Porto) e algumas entidades diretamente relacionadas com a gestão dos recursos
hídricos (Águas de Gondomar, S.A. e Empresa
de Águas do Município do Porto) para a cria-

ção de um projeto alargado de avaliação de alguns parâmetros relativos ao estado ecológico
do rio Tinto.
Com este protocolo, as entidades envolvidas
comprometeram-se a fazer um estudo de alguns parâmetros conducentes à determinação

do estado ecológico do rio Tinto, identificar
as principais fontes de poluição e as zonas que
apresentam maior degradação ambiental e estabelecer um plano de ação a curto, médio e longo
prazo com vista à melhoria da qualidade do rio
Tinto. ■
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Especial Expogondomar 2018

"A Expo é o espelho da atividade
económica do Município"
"O nosso evento
está adaptado às
necessidades dos
empresários"

O Vivacidade marcou presença na Expogondomar de 2018
e preparou um caderno especial sobre o maior evento
empresarial do concelho, dando voz aos empreendedores
que marcaram presença no Multiusos de Gondomar.

Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico da
Câmara Municipal de Gondomar, faz um balanço positivo
da Expogondomar, iniciativa
que levou milhares de visitantes ao Multiusos de Gondomar, nos dias 4, 5 e 6 de maio.
Pelo terceiro ano, o Município de Gondomar promoveu a realização da Expogondomar, o maior evento empresarial
do concelho, no Pavilhão Multiusos.
Durante três dias, empresários gondomarenses dos mais variados setores
económicos tiveram a oportunidade de
expor os seus negócios, além da possibilidade de granjear novos contactos
ou parcerias entre si.
"Verificamos um sucesso semelhante
ao do ano passado. Tivemos 11.429 visitantes contabilizados nos três dias do
evento. Tendo em conta que a duração
foi encurtada, podemos afirmar que a
média diária de visitantes foi superior
à do ano passado", afirma Carlos Brás,
vereador do Município de Gondomar.
Em comparação com a edição anterior,
a Expogondomar teve menos um dia,
aposta que o autarca considera "ganha", porque "diminui o esforço dos
expositores com os recursos humanos". "A realização da Expo em três
dias é para continuar", aponta Carlos
Brás.
"Vários expositores tiveram a oportunidade de me confessar que esta tinha
sido a melhor edição das três já realizadas. Isto diz-nos que o nosso evento
está adaptado às necessidades dos empresários, mas, obviamente, há sempre
espaço para introduzir melhorias. Este
ano, por exemplo, melhoramos a circulação no interior da feira, o som, a
iluminação e a rede Wifi", acrescenta o
responsável pela organização.
Ao Vivacidade, Carlos Brás considera que a iniciativa "está consolidada"
e permite que o concelho "seja motivo
de boas notícias e bem-fazer".
"A Expo é o espelho da atividade económica do Município, que é hoje, essencialmente, de comércio e serviços.
Ainda assim, o Município força para
que a indústria esteja também representada", conclui o vereador. ■
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Expogondomar recebeu mais de
Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o
Multiusos de Gondomar recebeu o maior evento empresarial do concelho. No total,
marcaram presença 194 expositores.
A 3ª Expogondomar juntou, no Pavilhão Multiusos, mais de 190 expositores, representantes de 123
empresas, instituições ou entidades.
Face à edição anterior, o evento perdeu um dia, mas manteve o mesmo número de visitantes, mais de
11.400.
O evento foi inaugurado por Marco
Martins, presidente do Município
de Gondomar, que destacou a aposta na "divulgação na atividade e capacidade empresarial do concelho".
"É necessário que a Câmara seja
promotora de todas as condições
para a atração do investimento e
isso tem sido feito. Este evento visa
demonstrar o dinamismo da economia gondomarense", disse o edil
gondomarense.
A sessão inaugural contou com a
presença de Paulo Alexandre Ferreira, secretário de Estado Adjunto
e do Comércio, que visitou um-a-um os expositores que marcaram
presença na Expogondomar.
"Estes empresários têm a oportunidade de se mostrar a outros empreendedores, aos seus clientes e
aos gondomarenses. É um evento
com grande relevância, que dina-

> O Multiusos de Gondomar acolheu 194 expositores durante três dias

miza a partilha de atividade económica e que serve de montra ao que
é produzido em Gondomar. O Governo saúda esta iniciativa e todas
a que a ela se assemelham", refere o
representante do Estado.
A mostra de atividade económica
de Gondomar tem como objetivo a
criação de um ambiente favorável
à realização de negócios no mercado interno e pretende dinamizar a
criação de sinergias com os agentes
económicos do concelho.
O evento destaca-se também pelas
iniciativas que são desenvolvidas
em torno dele. Este ano, destacam-se o concerto do músico Emanuel,
o Desfile de Moda, a apresentação
> Marco Martins

> Paulo Alexandre Ferreira

da 1ª Baja TT Gondomar - Rota da
Filigrana, o jantar "Negócios à Mesa"
e a eleição da nova Miss Gondomar.
O certame contou ainda com um
total de 19 workshops, promovidos
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, CINDOR - Centro
de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria,
Associação Nacional de Jovens Empresários, Município de Gondomar,
Proteção Civil, AMUT, Samsys, Policlínica Central de Fânzeres, Curiosidade Natural, Models e Arte do
Vinho.
O espaço Street Food, no exterior do
Multiusos, voltou a afirmar-se como
"uma aposta ganha", de acordo com
Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Gondomar.
Durante os três dias, destacaram-se

ainda os apontamentos musicais e
lúdicos dispersos, o atelier infantil
e o espaço aventura dedicado aos
mais novos.
Recorde-se que a Expogondomar é
um evento organizado pelo Município de Gondomar e tem um orçamento de 150 mil euros. ■

Expogondomar 2019
realiza-se nos dias 31 de
maio, 1 e 2 de junho
Está definida a data da próxima
edição da Expogondomar. O evento
vai realizar-se nos dias 31 de maio,
1 e 2 de junho de 2019, no Multiusos de Gondomar.

e 11 mil visitantes
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APPC Valbom
“ganhou” estacionamentos
e sinalética

Agrupamento de Escolas
de Rio Tinto participou
no Programa Erasmus+

Não foi uma intervenção de
fundo na Rua D. Francisco D’Almeida, em Valbom…
Longe disso. Mas, para a Associação do Porto de Paralisia
Cerebral foi, inquestionavelmente, uma importante e profunda “revolução” em termos
de acessos e acessibilidades
para os seus clientes.

O Agrupamento de Escolas
de Rio Tinto participou, com
quatro alunos do 9.º ano de
escolaridade, acompanhados
por dois professores, Jorge
Carvalho e Manuel Sousa, no
2.º Encontro do Projeto "From
Knowledge to Competence",
no âmbito do Programa Erasmus+, na Turquia.

Em poucos dias ficou resolvido um “problema”
há muitos anos identificado na “Villa Urbana” de
Valbom, unidade de Gondomar da Associação
do Porto de Paralisia Cerebral (APPC).
Há “pequenas” soluções que, quando implementadas, podem resolver “grandes” problemas. E foi
isso que se conseguiu com um mero sinal de trânsito e umas quantas linhas amarelas pintadas no
piso da Rua D. Francisco D’Almeida, em Valbom.
Traduzindo… respondendo a um anseio apre-

sentado pela Comissão de Residentes da “Villa
Urbana” de Valbom, a Câmara Municipal de
Gondomar recolocou a sinalética de estacionamento reservado a duas viaturas da APPC e,
mesmo defronte à instituição, sinalizou um local
para cargas e descargas.
Para a APPC – que encara a promoção da acessibilidade como elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são
conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática – esta (dupla) decisão assinalou
um momento de inegável importância.
Há já algum tempo que a Comissão de Residentes da “Villa Urbana” de Valbom, focada
em contribuir decisivamente para a qualidade
de vida dos clientes da instituição e facilitar a
prestação de apoio aquando das entradas/saídas nos autocarros, havia proposto à Câmara
Municipal de Gondomar a colocação sinalética de estacionamento e a identificação de um
local para cargas e descargas. O desiderato foi
recentemente concretizado, garantindo assim
uma maior segurança (quer dos clientes, quer
dos colaboradores da Associação do Porto de
Paralisia Cerebral). ■

O encontro contou com a participação
de escolas dos países que fazem parte do
projeto: Itália, Polónia, Bulgária, Roménia, Estónia, Turquia e Portugal, onde
foram realizados dois workshops, sendo
um deles a criação de uma história em
inglês, sobre um jovem cientista, e o outro a criação e resolução de problemas
de matemática.
No primeiro workshop, depois de de-

finida a personagem, os alunos escreveram os dois primeiros capítulos em
inglês acerca de um jovem cientista que
se questiona sobre determinada área da
ciência e que terminou com a ilustração da referida história. No segundo
workshop, os alunos criaram um conjunto de problemas de matemática com
diferentes níveis de dificuldade.
Uma outra vertente do projeto direciona-se para o contacto dos alunos com
a diversidade cultural e linguística dos
países parceiros e respetivo conhecimento. Foram efetuadas visitas ao Museu de Arte e História de Izmir, à antiga cidade romana de Ágora e Museu
Arqueológico de Izmir, à antiga cidade
romana de Ephesus, à casa da Virgem
Maria, ao Museu de Selçuk, à cidade romana de Citadel, e finalmente à vila de
Şirince.
Este foi o primeiro encontro com mobilidade de alunos deste projeto, estando
agendado para o início do próximo ano
a segunda mobilidade com alunos a Nápoles, em Itália. ■

Pavilhão Multiusos
recebe 10.º Encontro
Nacional das USF

Escola Profissional
de Gondomar organiza
1ª Feira do Mineiro

Durante 24 horas, o Multiusos
de Gondomar vai ser o ponto
de encontro dos técnicos das
Unidades de Saúde Familiar
(USF). O 10.º Encontro Nacional realiza-se a 26 de maio.

Nos dias 25 e 26 de maio, a
Escola Profissional de Gondomar (EPG) vai promover a
1ª Feira do Mineiro, junto ao
Museu Mineiro, em São Pedro
da Cova.

Foto DR

Gondomar recebe no dia 26 de maio o 10.º
Encontro Nacional das USF. A iniciativa organizada pela Direção da Associação Nacional das USF visa juntar técnicos de todo o
país de vários setores e de diversas gerações,
todos concentrados no mesmo espaço, o
Multiusos de Gondomar.
Ao Vivacidade, Álvaro Pereira, mentor da
iniciativa, confirma que o concelho gondomarense é o "local perfeito para acolher o Encontro Nacional das USF", graças à atividade
desenvolvida pelo Agrupamento de Centros
de Saúde de Gondomar, "pioneiro na concretização da reforma dos Cuidados de Saúde
Primários em Portugal".
Nos últimos três anos, o evento realizou-se
em Aveiro, por isso, esta edição marcará tam-

bém o início de um novo ciclo para o Encontro Nacional das USF, que ficará sediado em
Gondomar até 2021.
"O evento é direcionado aos profissionais dos
Cuidados de Saúde Primários em geral, e das
USF em particular. Contudo, este ano foi feito
um esforço para envolver a comunidade no
nosso encontro, estando previstas diversas
atividades para os utentes das USF de Gondomar", explica Álvaro Pereira, presidente da
Comissão Organizadora.
Ao nosso jornal, o organizador admite que o
evento tem como objetivo "celebrar a diferença, o trabalho em equipa e a inovação, mas
também a resistência, a resiliência e a capacidade de fazer bem, mas de forma diferente". ■

A EPG vai evocar o início da exploração
mineira em São Pedro da Cova, através da
1ª Feira do Mineiro. O evento propõe-se
a recriar o período compreendido entre
1793 e 1900, evocando os trajes, gastronomia, animação, música, teatro, dança e
outras práticas daquela época.
Durante dois dias, 25 e 26 de maio, no espaço envolvente à EPG, os visitantes terão
oportunidade de conviver com as figuras
mais tradicionais da época evocada, envergando roupas tradicionais, participando nas atividades desenvolvidas e animando o espaço da feira.
"Este evento é inspirado em iniciativas do
género que realizamos há uns anos e que
não tiveram uma periodicidade regular,

devido a constrangimentos financeiros.
Estas iniciativas visam mobilizar, quer a
comunidade educativa, quer a comunidade local. Iremos tentar recriar o ambiente
de uma feira, no início da descoberta do
carvão em São Pedro da Cova", afirma
Agostinho Lemos, diretor da EPG.
O evento irá contar com diversas atividades [ver caixa] e com a colaboração de associações e grupos locais.
No dia 25 de maio, o recinto abre ao público às 15h, mas a abertura oficial do evento
terá lugar pelas 18h. A entrada é livre. ■

Programa da 1ª Feira
do Mineiro
25 de maio
18h - Abertura Oficial
21h30 - Representação de quatro momentos históricos
22h30 - Atuação da Gestrintuna
26 de maio
15h - Corrida de carrinhos de rolamentos
22h - Recriação casamento popular
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Apresentação do Fundo Mazola
em São Pedro da Cova
A Biblioteca da Escola Secundária de São Pedro da Cova
foi palco, na última segunda-feira, da apresentação do
Fundo Mazola, onde Serafim
Gesta foi homenageado pelo
seu importante contributo literário e intelectual.

dro da Cova”, começou por dizer Mazola ao
nosso jornal. Acrescentando ainda que mesmo com grandes dificuldades nunca abdicou
de querer saber mais. “Sou filho de operários
das minas, apenas com o segundo grau da
escola primária realizado em condições
muito difíceis. Todavia, a minha teimosia e
o meu orgulho fizeram com que eu fosse um
indivíduo revolucionário, lutando contra o
fascismo e a ignorância. Serei sempre a favor de tudo aquilo que fomente o desenvolvimento intelectual”, realçou Serafim Gesta,

incentivando a juventude a ler e a investigar.
No que respeita a este Fundo Mazola, doado
à Biblioteca da Escola, o mestre estudioso
afirma que o número de obras “é uma coisa
impressionante”, sendo que algumas delas
foram extremamente caras. Compradas no
tempo do fascismo, sob o olhar atento da
PIDE, Mazola conseguia contornar todo
esse processo com uma senha muito específica. “Dirigia-me à livraria e perguntava
se já tinham vindo os livros para o miúdo”,
explicou Serafim. ■
Foto TSN

“Um dia já não sei qual, depois de aprender a ler num mestre-escola, meu pai, que
era fadista operário e cantava temas como a
miséria, a tuberculose, a silicose, o pé descalço, a fome, passou-me para as mãos estas
três folhas de papel dactilografadas, que seis
anos antes, em 1936, tinham sido escondidas entre os toros de madeira, no cabo aéreo
das minas”, assim começou o discurso emocionado de Serafim Gesta, na Biblioteca da
Escola Secundária de São Pedro da Cova.
Numa cerimónia que contou com a presença da diretora da Escola, do seu “pupilo”
Micael Silva e do historiador Sérgio Veludo,
a apresentação do Fundo Mazola originou

um excelente momento de partilha de saberes com um “guardador de memórias e de
sonhos”. Por entre palavras muito elogiosas,
coube o apreço de Sérgio Veludo, que pediu
aos jovens que vejam em Mazola uma verdadeira inspiração para o futuro, alimentando a leitura e a cultura, não deixando que
os antepassados de São Pedro da Cova, que
tanto batalharam nas minas da sua terra, sejam esquecidos.
A alcunha “Mazola” surgiu devido ao seu
natural jeito para jogar futebol e ao excelente remate, à semelhança de Valentino
Mazzola, o craque daquele Torino que
sofreu uma enorme tragédia. De recordar
que o pentacampeonato, em 1949, estava
quase garantido quando ocorreu, em maio,
a tragédia de Superga: após um amigável
diante do SL Benfica, Mazzola e toda a restante equipa morreram num desastre de
avião. “A partir desse trágico acidente não
tive mesmo hipótese, fiquei Mazola para
sempre”, disse Serafim Gesta perante um
público maioritariamente juvenil.
“Sou um indivíduo bastante experiente,
com mais de 50 anos de investigação e literatura publicada. Mas recordo que, antes
disso, fui jornalista em vários jornais e cheguei mesmo a fundar um jornal em São Pe-

> Mazola (à dir.) foi homenageado pela Escola Secundária de São Pedro da Cova

Resíduos perigosos
de São Pedro da Cova
retirados até 2019

USG juntou grupos
musicais seniores
no Multiusos de Gondomar

A retirada da totalidade dos
resíduos industriais perigosos
de São Pedro da Cova arranca
este ano e termina em 2019. O
anúncio foi feito pelo ministro
do Ambiente.

No dia 18 de maio, a Universidade Sénior de Gondomar
organizou o 1.º Encontro de
Grupos Musicais Seniores, no
Multiusos de Gondomar. A
iniciativa juntou cinco instituições.

Foto Arquivo Vivacidade

João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, anunciou numa audição regimental
no Parlamento que o processo de retirada
total dos resíduos de São Pedro da Cova
ficará concluído em 2019, numa operação
que custará ao Estado 13 milhões de euros.
O ministro explicou ainda que a empreitada para a retirada das restantes 125 toneladas foi adjudicada e que será financiada na
totalidade pelo Fundo Ambiental.
João Matos Fernandes disse que a remoção
dos resíduos perigosos arranca durante
este ano e ficará concluída no decorrer do
próximo.
Recorde-se que, entre outubro de 2014 e
maio de 2015, foram retiradas 105 mil to-

neladas, mas entretanto, foi revelado que
existem mais resíduos no terreno.
Em causa está o processo de deposição que
remonta a 2001/2002 quando toneladas de
resíduos industriais perigosos provenientes
da Siderurgia Nacional, que laborou entre
1976 e 1996, na Maia, foram depositadas
em São Pedro da Cova. ■

A Universidade Sénior de Gondomar
(USG), a Universidade Sénior de Águeda, a Universidade Sénior de Oliveira de
Azeméis, a Universidade Sénior Rotary de
Matosinhos e a Universidade Sénior Rotary de Valongo marcaram presença no 1.º
Encontro de Grupos Musicais Seniores.
O evento organizado pela USG realizouse no Salão D'Ouro do Pavilhão Multiusos
de Gondomar e contou com as presenças
das tunas e grupos de violas e cavaquinhos destas instituições.
Ao Vivacidade, António Braz, presidente

do Conselho Executivo da USG e presidente da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, realça
a "importância da iniciativa congregadora
dos diversos grupos musicais que as universidades seniores estimulam durante o
ano inteiro".
"Temos participado noutros encontros
como convidados e, desta vez, decidimos
ser nós os organizadores, contando com
uma cedência de instalações da Câmara
de Gondomar", afirma o autarca.
Questionado sobre a periodicidade do
Encontro de Grupos Musicais Seniores,
António Braz não confirma a repetição no
próximo ano, mas garante que será para
repetir. "Fomos desafiados pela Rede de
Universidades Seniores (RUTIS) para organizar o Encontro Nacional de Universidades Seniores em 2019. Estamos a avaliar
a nossa capacidade para aceitar o desafio,
que colocará este em causa, pelo menos
no próximo ano. Mas será para repetir",
conclui. ■
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Centro Social da Lomba
festeja 33.º aniversário
O Centro Social da Lomba vai assinalar o seu 33.º aniversário, no
dia 27 de maio, no salão nobre da
sede social da instituição.

Catarina Gonçalves

de apoio aos associados.
Semana da Saúde de 22 a 24 de maio
Entre 22 e 24 de maio, vai realizar-se a Semana da Saúde, promovida pelo Centro Social da Lomba. A iniciativa terá rastreios óticos, dentários e clínicos para os
utentes da instituição e população em geral. ■
Foto DR

No dia 27 de maio, o Centro Social da Lomba assinala 33 anos de história. A festa tem início pelas
15h, com realização da tradicional sessão solene
e homenagem aos sócios com mais de 25 anos
de inscrição. Segue-se a animação com o músico Pedro Bastos e o bolo de aniversário e lanche
convívio entre dirigentes, funcionários, utentes,
familiares e restantes convidados.
Fundado em 1985, o Centro Social da Lomba
surgiu de um esforço coletivo da comunidade em
promover a criação de uma associação de apoio
aos idosos da freguesia. É hoje uma instituição de
referência, reconhecida no concelho e no distrito e dispõe de centro de convívio, centro de dia,
serviço de apoio domiciliário, lar de idosos, gabinete psicossocial de apoio comunitários, serviços
de fisioterapia e reabilitação e serviços de terapia
de fala.
Atualmente, o Centro Social da Lomba atua no
apoio à terceira idade, no apoio à procura de emprego e formação profissional, desenvolve intervenção comunitária e dispõe de vários serviços

Viva Prevenido

São Pedro da Cova recebe
2ª Feira Solidária Animal
No dia 27 de maio, o Largo da Feira de São Pedro da Cova vai receber a 2ª Feira Solidária Animal,
entre as 10h e as 19h.

"Bem-estar Animal" em debate na Junta de Fânzeres
A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova está também a organizar a 2ª Conferência
Bem-Estar Animal. A iniciativa vai realizar-se a 25
de maio, pelas 21h30, na Junta de Freguesia de Fânzeres. ■
Foto DR

Glaucoma
Sabia que o glaucoma é a segunda causa de cegueira
no mundo e a primeira forma irreversível que pode ser
prevenida? Em Portugal, é também uma realidade e
afeta mais frequentemente pessoas idosas.
O glaucoma é uma designação genérica de doenças que
têm em comum o aumento da pressão intraocular suficiente para causar lesões irreversíveis no campo visual.
Esta é uma doença crónica que conduz a uma perda
progressiva da visão, sendo que numa fase inicial não
apresenta sintomas ao indivíduo, contudo, tardiamente torna-o incapacitante e dependente de terceiros.
Uma visão ligeiramente desfocada que caminha para
a perda da função visual na totalidade. É importante
prevenir.
Sendo o glaucoma uma doença crónica, mesmo que
sujeita a terapias de tratamento, poderá sofrer uma
evolução, passando a ser necessário um acompanhamento periódico para que possa confirmar a estabilidade do quadro clínico ou detetar novos sinais.
O mais conveniente é não confundir glaucoma com
pressão intraocular elevada. Um paciente pode somente apresentar hipertensão ocular sem ter qualquer alteração no seu campo visual.
É importante detetar os primeiros sinais para que possa ter um diagnóstico correto. A pressão intraocular
é um bom indicativo de que algo possa não estar em
conformidade e a partir do exame de tonometria – medição da tensão ocular – é fácil saber quais os valores
da sua. Visite o seu especialista da visão e fique a conhecer melhor esta realidade.
Meça a sua pressão ocular com o seu especialista da
visão para que possa rastrear alguma probabilidade
antes que seja tarde.
Foto DR

Os animais de estimação vão estar no centro das
atenções na 2ª Feira Solidária Animal. A iniciativa organizada por dois ativistas da causa animal, contará com o apoio logístico da União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova e de
vários patrocinadores locais.
"O que nos leva a organizar e apoiar este tipo
de iniciativas é a preocupação que temos com
o bem-estar de todos os animais da nossa freguesia. Não somos indiferentes à causa animal",
afirma Pedro Barbosa, do executivo da União das
Freguesias.
Esta será a 2ª edição da Feira Solidária Animal,
que vai realizar-se entre as 10h e as 19h, no Largo
da Feira de São Pedro da Cova.
"A iniciativa parte de dois ativistas da causa animal e tem como principal objetivo sensibilizar
a população para esta necessidade. Pretende-se
envolver as pessoas desta freguesia para ajudar a
esterilizar animais errantes da freguesia", acrescenta o responsável.
No local será possível encontrar insufláveis,

karts, paintball, vendas solidárias e demonstração
cinotécnica. A entrada é livre.

Optometrista da Opticália
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POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Professor universitário
e investigador científico

Tem o Estado condições
para vigiar o submundo
do futebol?
1 – As raízes do futebol perdem-se na memória dos séculos. Mas o futebol
como hoje o conhecemos, nas suas principais regras, tem 170 anos, pese embora, ao longo deste período, registar centenas de alterações, sempre com o
objetivo de tornar o jogo mais civilizado. É certo que nas suas origens remotas
o futebol não traduzia em si uma disputa desportiva civilizada nem humanizada. Bem pelo contrário, no século XVI um escritor inglês descrevia-o como
"um jogo bárbaro, que só estimula a cólera, a inimizade, o ódio e a malícia."
Porém, a partir de 1848 foram introduzidas as principais regras que ainda hoje
vigoram, com o objetivo de tornar o futebol num desporto dinâmico, mas cavalheiresco.
E a verdade é que durante mais de um século e meio o futebol foi evoluindo
cada vez para um patamar superior, tornando-se no desporto rei, sobretudo
na Europa e América Latina. Mas com o andar dos tempos, e de uma forma
vertiginosa já neste século, o futebol tornou-se num poderoso negócio à escala
planetária. E a partir do momento em que as disputas no relvado passaram a
ser a fonte de poderosos interesses financeiros, o futebol de alta competição
começou a perder a sua nobreza. Só as equipas amadoras continuaram a alimentar o jogo pelo jogo, enquanto a profissionalização e a internacionalização
dos atletas mais dotados abriu caminho a todo um submundo de contornos
indefinidos.

As companhias internacionais e nacionais de
títeres vão reunir-se em Gondomar para a 4ª
edição do Encontro Internacional (EI) de Marionetas. Durante três dias, o concelho vai receber apresentações de sala e rua, exposições,
conversas, feiras, mostras e concertos dedicados
aos bonifrates.
"Este é um encontro, uma partilha, uma festa,
um momento onde a arte da marioneta se encontra com o seu público. Esperamos que todos se
apropriem deste lugar e destes dias como seus",
afirma Filipa Mesquita, diretora artística do EI.

ferência de imprensa de apresentação do evento,
às 14h30, no Auditório Municipal de Gondomar.
"Teremos espetáculos para todas as idades, quer
no jardim quer no Auditório Municipal quer na
Biblioteca, espaços de oficinas para crianças,
workshops para adultos, exposições de artistas
convidados, uma área de lazer, cinema de animação e espetáculos de entidades locais", acrescenta
a responsável pela programação.
O EI vai decorrer em vários locais do concelho e
visa "contribuir para a dinâmica cultural local, nacional e internacional". "A nossa intenção é fazer
com que os visitantes e espetadores tomem este
como um festival seu e que saiam mais enriquecidos culturalmente", refere Filipa Mesquita.
Para Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura da
Câmara Municipal de Gondomar, a iniciativa "sofre, este ano, com a ausência de apoio do Estado
português", mas "mantém o cariz internacional e
procura dar continuidade à qualidade que lhe permitiu alcançar o sucesso nas três edições anteriores".
"Sabemos que o público aficionado das marionetas
é reduzido, mas o evento ganha dimensão graças
às várias atividades paralelas que desenvolve. No

Esta edição vai contar com o regresso de Jordi Bertran, mestre da marioneta de fios, Dom
Roberto e Punch Inglês. A programação oficial
será divulgada no dia 8 de junho, durante a con-

ano passado, o EI destacou-se pelo número de inscrições do estrangeiro, que é desde logo um sinal
de repercussão que a iniciativa tem fora de Gondomar", conclui o autarca. ■
Foto Arquivo Vivacidade

3 – Chegamos tão longe que urge perguntar: Tem hoje o Estado condições
para controlar e vigiar o que se passa no submundo do futebol? A resposta
não é fácil, porque talvez se tenha ido longe demais. O futebol invadiu os negócios, o setor financeiro, mas, sobretudo, invadiu importantes centros de
decisão política. Por ingenuidade ou imprudência, por interesses ou por oportunismo eleitoral, muitos políticos portugueses deixaram-se arrastar ou foram
seduzidos para os mais escuros corredores do submundo do futebol. Alguns
talvez nem se tenham apercebido do risco que correm. Mas estão lá dentro, e
convivem, ingenuamente ou por interesses, com atores altamente duvidosos,
tornando-se reféns sobretudo dos mais mafiosos.
Todos proclamam que é necessário repor as coisas no seu devido lugar. Todos
estão de acordo que é preciso ter a coragem política para enfrentar os desvios,
doa a quem doer, custe o que custar. E na verdade há boas razões para dizer
que no meio destes labirintos há muita gente séria, certamente a maioria, que
nunca fez nem quis fazer nada que não fosse em prol das boas práticas, e das
mais salutares atitudes desportistas. Mas é bom que se reconheça que quando
a classe política aceita alinhar lado a lado com gente mais que duvidosa, corre
sérios riscos de perder a autoridade no momento em que ela faria mais falta.
Como diz a sabedoria popular: “Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és.”
Mas o pior é que alguns nem sabem mesmo com quem andam!...

De 6 a 8 de julho, as marionetas
estão de regresso a Gondomar, no
âmbito do Encontro Internacional
de Marionetas. A iniciativa é organizada pela companhia Teatro
e Marionetas de Mandrágora e o
Município de Gondomar.

Foto Arquivo Vivacidade

2 – Portugal não escapou ao fenómeno, até porque se tornou num país de referência no mundo do futebol. A partir daqui, para o bem e para o mal, passamos
a conviver com dois mundos antagónicos: o daqueles que olham para o futebol
como uma arte onde se conjugam o talento, a inteligência, o trabalho, a disciplina, a amizade, o cavalheirismo, o respeito e a solidariedade entre as pessoas e
os povo; e aqueloutro mundo, desconhecido da maioria, onde se jogam os interesses pessoais e de grupo, as conveniências políticas, a mentira, a ganância, a
corrupção, o tráfego de influências, o branqueamento de capitais, enfim, todo
um submundo de ilegalidades e crimes mais ou menos identificáveis.
Na verdade, nos últimos anos os portugueses têm assistido às mais horrorosas
estórias no submundo do futebol nacional. É certo que não estamos sós, nestes
percursos de malfeitorias. Em maior ou menor escala assistimos a fenómenos destes um pouco por todos os quadrantes do mundo. Mas isso não nos
pode consular nem desculpar. E o pior é que este descontrolado submundo
invadiu as mais respeitáveis instituições das sociedades modernas. Desde as
instituições políticas às culturais, desde o mundo da alta finança aos corredores dos negócios, da vida empresarial e a importantíssimos setores de decisão
governamental…

Encontro Internacional
de Marionetas decorre
entre 6 e 8 de julho
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Júlio Resende e Laurent Filipe
atuam no Gondomar Jazz

A 3ª edição do Gondomar Jazz, iniciativa do Município de Gondomar, vai
realizar-se no final do mês de junho.
Este ano, o cartaz conta com concertos
do pianista Júlio Resende e do trompetista Laurent Filipe.
O evento dedica-se em exclusivo ao
jazz e terá o Auditório Municipal de
Gondomar como epicentro dos cinco
dias de espetáculos. Apenas o concerto da Big Band da Banda Musical de
Gondomar vai realizar-se no terraço
da Biblioteca Municipal de Gondomar
e terá entrada gratuita. Os restantes
concertos [ver caixa] terão um custo
de cinco euros.
"É verdade que o jazz é um género
musical menos popular, mas tem um
público muito fiel. Nesta edição va-

Foto PSF

Os músicos Júlio Resende e
Laurent Filipe integram o cartaz do Gondomar Jazz 2018.
A iniciativa musical vai realizar-se entre os dias 26 e 30 de
junho, em São Cosme.

acrescenta o autarca.
Sublinhe-se que os ingressos para o
Gondomar Jazz começam a ser vendidos no dia 9 de junho, no Auditório
Municipal de Gondomar. ■

Programa Gondomar
Jazz 2018
26 de junho
Júlio Resende em 4teto
27 de junho
Big Band da Banda Musical de
Gondomar
28 de junho
Isabel Ventura Quinteto
> O pianista Júlio Resende atuou com Salvador Sobral na Eurovisão 2018

mos ter grandes músicos em palco e
esperamos trazer a Gondomar as mais
variadas expressões culturais neste estilo musical", começa por afirmar Luís
Filipe Araújo, vereador responsável
pelo pelouro da Cultura no Município

de Gondomar.
“A aposta nesta iniciativa é semelhante
a todas as outras. Queremos diversificar a oferta cultural do concelho apesar de sabermos que nunca conseguiremos uma oferta totalmente completa”,

29 de junho
Beatriz Pessoa
30 de junho
Laurent Filipe & The Song Band

Valter Hugo Mãe
participou
nas "Quartas de Letra"

"Palcos da Vida" encerra
Festival de Teatro de São
Pedro da Cova

O escritor Valter Hugo Mãe
marcou presença na mais
recente edição da iniciativa
"Quartas de Letra", no dia 16
de maio, na Biblioteca Municipal de Gondomar.

O Grupo Dramático e Musical
Flor de Infesta vai encerrar o
8.º Festival de Teatro de São
Pedro da Cova com a peça
"Palcos da Vida". O espetáculo está marcado para 26 de
maio.
Está prestes a terminar a 8ª edição do Festival
de Teatro de São Pedro da Cova. O ato final
será da responsabilidade do Grupo Dramático
e Musical Flor de Infesta, que vai apresentar
a peça "Palcos da Vida" a 26 de maio, pelas
21h30, na Cripta da Igreja de São Pedro da
Cova.
Esta será a última de quatro apresentações teatrais, tendo passado pelo palco os espetáculos
"Porta com Porta", "CAOS" e "Solnando", interpretados por Sofia Alves e João Carvalho,
Curso de Teatro Musical do Conservatório
de Música de Felgueiras e Grupo Paroquial de
São Pedro da Cova, respetivamente.

O custo do bilhete para o último espetáculo
desta edição é de três euros e poderá ser adquirida nos edifícios da União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova e na Paróquia
de São Pedro da Cova, entidades organizadoras da iniciativa. ■
Foto DR

Foto PSF

O livro "Homens imprudentemente políticos"
foi tema central da conversa de Valter Hugo
Mãe com cerca de 70 leitores. A iniciativa promovida pelo Município de Gondomar realizou-se na Biblioteca Municipal de Gondomar
- Camilo de Oliveira.
Foi a partir da obra editada em 2016 que o
vencedor do Prémio José Saramago se debruçou sobre temas tão distintos como a morte, a
vida, a literatura e o processo de escrita, entre
outras questões levantadas pelo público.
Valter Hugo Mãe considerou-se "imprudente
e poético", referindo que seria importante "ver
mais o mundo através da poesia". O autor partiu depois para uma conversa com os leitores
sobre o romance "Homens imprudentemente

políticos", centrado nas vidas do artesão Itaro e
do oleiro Saburo, no Japão antigo.
"O imaginário do Japão já tinha entrado na
minha vida antes de escrever este livro, através de filmes, séries, livros, entre outras produções. Contudo, inventei um Japão como se
fosse meu. Os livros são isto mesmo, a visão
possível de um espaço que não se vê", afirmou
o consagrado autor.
No final do encontro, houve tempo ainda para
Valter Hugo Mãe revelar a sua veia de artista
plástico. O autor não se considerou especialista na matéria, apesar dos vários elogios às suas
pinturas. ■
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Município tenta recuperar
estádio do São Pedro da Cova

O estádio do Laranjal passou a ser
propriedade da Pires & Pires SA,
uma empresa de construção de Viana do Castelo. A aquisição do recinto do Clube Desportivo São Pedro
da Cova 1937, que estava em leilão
no site das Finanças, foi concretizada por 103 mil euros, valor que
Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, considera "exagerado".
Apesar da venda à construtora de
Viana, o edil gondomarense confirma que "a prática desportiva está
assegurada" e assim permanecerá
graças ao Plano Diretor Municipal
(PDM).
"Por enquanto, o PDM assegura que
aquela zona serve, exclusivamente,
para a prática desportiva. Não vamos alterar o PDM, por isso aquele

Foto PSF

No início do mês passado, o
estádio do São Pedro da Cova
foi comprado por uma empresa de construção de Viana do
Castelo, que pagou 103.500
euros em leilão. Ao Vivacidade, Marco Martins, presidente
do Município de Gondomar,
assegura a continuidade da
prática desportiva no recinto.

> Esta é a segunda vez que o estádio do São Pedro da Cova é vendido em leilão

recinto não tem outra utilidade", reforça Marco Martins.
Ao nosso jornal, o presidente do
Município de Gondomar garante
que está a estudar uma solução alternativa, "dentro de valores razoáveis".
No entanto, a compra em leilão já deu
origem a uma notificação ao clube
por parte da Autoridade Tributária e
Aduaneira, recomendando a entrega
do estádio. "Tudo isto não nos impede de treinar e jogar aqui na próxima
época", afirma Orlando Sousa, presiFoto PSF

> Orlando Sousa, presidente da direção do CD São Pedro da Cova 1937

dente da direção do clube.
"Acho que a Câmara de Gondomar
desprezou o clube. O presidente
Marco Martins apresentou, no mês
passado, um investimento de 600
mil euros no complexo desportivo
do SC Rio Tinto, quando podia ter
resolvido este problema por 48 mil
euros, numa fase inicial. Além disso, admira-me que este património
desperte a atenção de uma construtora de Viana do Castelo e não
desperte o interesse da Câmara de
Gondomar", diz o responsável máximo pelo clube.
Apesar da compra do estádio em
leilão, Orlando Sousa mantém a esperança que a situação possa ser invertida, em prol dos 200 atletas do
CD São Pedro da Cova 1937.
Entretanto, a empresa "Pires & Pires" deixou ao clube a garantia que
poderá preparar a próxima época. A
construtora diz não ter interesse em
ficar com o estádio, após verificar
ser errada a informação do edital da
penhora de que haveria três mil metros para construção.
Recorde-se que o estádio do São Pedro da Cova já tinha sido comprado, em 2013, por uma empresa de
Lisboa, mas a venda foi impugnada.
O património está avaliado em mais
de dois milhões de euros. ■

CDU lamenta
impacto da venda
do estádio em São
Pedro da Cova
À margem da reunião pública do executivo municipal,
em Fânzeres, os vereadores
da CDU manifestaram-se
preocupados com a venda
do estádio à construtora de
Viana do Castelo. De acordo com Daniel Vieira, "o equipamento está avaliado em
mais de dois milhões de euros e foi comprado por 103
mil euros". "Isto tem um
impacto profundo na população e na freguesia de São
Pedro da Cova. Aquele património deve ser salvaguardado e este processo não
pode contribuir para fomentar a especulação imobiliária em volta daquele
terreno, apesar de existir
um impedimento, graças ao
PDM", concluiu o autarca.
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Parque Urbano de Rio Tinto
abre em meados de junho
O Parque Urbano de Rio Tinto está prestes a ser inaugurado. A obra requalificou 36.500
metros quadrados, graças a
um investimento da Câmara
Municipal de Gondomar na
ordem dos 2,6 milhões de euros.
Está prestes a ser inaugurado um dos maiores projetos do executivo socialista da Câmara Municipal de Gondomar. Em meados
do próximo mês, o Parque Urbano de Rio
Tinto será aberto à população e passará a
ser o maior espaço verde da cidade.
No total, são 36.500 metros quadrados no
centro de Rio Tinto, com equipamentos de
lazer, lugares de estacionamento, um anfiteatro, uma esplanada, equipamentos desportivos e equipamentos caninos.
"Julgo que todos estão rendidos a este projeto. A partir da inauguração, a responsabilidade de cuidar desta zona verde passará
também para os cidadãos", começa por
afirmar Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar.
O projeto custou aos cofres da autarquia
2,6 milhões de euros e vem reverter o plano
anterior, que previa a construção de quatro
torres no terreno da antiga feira.
O Parque Urbano de Rio Tinto será delimitado pela Avenida da Conduta, a Avenida
de Rio Tinto, a Rua da Ranha, a Rua Amália
Rodrigues e a Via Nordeste, que já sofreu,
entretanto, uma requalificação através da
construção de uma rotunda.
"Este é um projeto de futuro, que custou
muito dinheiro. Agora queremos que a po-

> Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, junto ao Parque Urbano de Rio Tinto

pulação possa usufruir desta zona verde.
Além disso, resolvemos incluir, na fase final da obra, alguns equipamentos caninos
para que possam trazer os seus animais a
passear", acrescenta o edil gondomarense.
Ao Vivacidade, Marco Martins não adianta
a data para a inauguração do Parque Urbano de Rio Tinto, mas promete "contenção financeira" na iniciativa que marcará a
abertura do recinto. O presidente do Município de Gondomar admite que espera
ver "o crescimento de um espaço vivo com
dinâmica própria".
"Em 2019, esperamos ligar este parque urbano à construção do intercetor do rio Tinto. Vamos criar um percurso que levará os
gondomarenses até ao Parque Oriental do
Porto e ao Freixo. Gondomar passará a ter
um espaço multifacetado e capaz de receber

> O espaço verde dispõe de diversos equipamentos desportivos e recreativos para todas as idades

diversos eventos", refere Marco Martins.
Ao que o nosso jornal apurou, o Festival
da Juventude e a final do concurso Miss
Portuguesa 2018 são dois dos eventos que
o Parque Urbano de Rio Tinto irá receber
já neste verão.
Parque Urbano de Fânzeres foi adjudicado
No dia 24 de abril, foi adjudicada a construção do Parque Urbano de Fânzeres. Este
será o segundo parque urbano do concelho
e, de acordo com o Município, deverá ficar
concluído até ao verão do próximo ano,
tendo o custo de 2,9 milhões de euros. A intervenção vai criar um novo pulmão verde
no lado nascente da Avenida da Conduta,
entre as rotundas da Carvalha e do Centro
Ciclista.
"Será um projeto realizado em paralelo

com a requalificação da Avenida da Conduta. É uma tentativa radical de fazermos num
mandato e meio o que nunca foi feito em
30 anos, criar espaços públicos", diz Marco
Martins.
O Parque Urbano de Fânzeres/São Cosme prevê a construção de passadiços em
madeira ao longo do rio Torto, uma nova
ligação pedestre à avenida, uma ligação ao
campo do Estrelas de Fânzeres e um parque
de estacionamento com cerca de 300 lugares.
Sublinhe-se que Marco Martins já revelou
a intenção de construir mais três parques
urbanos ainda neste mandato: o da ribeira
da Archeira, em São Cosme/Valbom; o Parque Urbano de São Pedro da Cova, junto ao
Museu Mineiro; e o Parque Urbano e Desportivo de Ramalde, em São Cosme. ■

> O parque urbano tem um terreno de 36.500 metros quadrados
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Valentim acusado de pôr Câmara
de Gondomar a arrendar casa de familiar

Em causa está o aluguer de duas casas destinadas a alojar estudantes universitários cabo-verdianos, ao abrigo de um protocolo de
geminação da Câmara de Gondomar com a
cidade da Praia.
Segundo o Ministério Público (MP), Valentim Loureiro, à época presidente do Município gondomarense, terá sido responsável
por colocar a autarquia a pagar a renda de
casas da mãe de dois dos seus filhos. A situação durou 12 anos, entre 2001 e 2013.
Em conferência de imprensa, o major contrariou a acusação do MP, afirmando que a

renda era "contrapartida" e que não se tratava de um valor exorbitante (1346 euros por
mês).
De acordo com Valentim Loureiro, a dificuldade em encontrar alojamentos no Porto, levou o autarca a pedir a intervenção do
ex-vereador Pacheco da Silva. Um primo da
mulher com quem "já não mantinha uma
relação extraconjugal" sugeriu-lhe falar com
ela e Valentim diz ter "conseguido, a custo,
persuadi-la a arrendar a casa às estudantes",
porque anteriores tentativas, "noutras casas,
pararam assim que as pessoas souberam ser
para africanos". Nas palavras do major, a
mãe dos seus filhos "fez um favor à Câmara".
Os arrendamentos de dois andares em Nevogilde, Porto, terminaram quando começou a investigação, em 2013.
Valentim Loureiro considera ainda ter a seu
favor o relatório da Polícia Judiciária: "Tudo
começou com uma denúncia anónima.
Concluíram que, ao contrário do que dizia a
denúncia, as casas estiveram sempre ocupadas e as rendas estavam dentro dos valores
correntes de mercado", afirma.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral Distrital

do Porto refere que o ex-líder da Câmara
de Gondomar, ao promover dois contratos
de arrendamento com a mãe de dois filhos
seus, atuou com o "intuito de beneficiar a
proprietária dos apartamentos em prejuízo
do Município de Gondomar, uma vez que
o arrendamento desrespeitava os critérios
estabelecidos pela Assembleia Municipal,

era desadequado em termos de localização e
desconsiderava opções mais vantajosas e os
inferiores valores médios de mercado para
arrendamentos similares".
Em 12 anos, a mãe de dois dos filhos de Valentim Loureiro, Deolinda Miranda, recebeu
da Câmara de Gondomar mais de 220 mil
euros. ■
Foto DR

O Ministério Público acusou
Valentim Loureiro, ex-presidente da Câmara de Gondomar, por ter colocado a autarquia a pagar a renda de casas
da mãe de dois dos seus filhos
durante 12 anos. O major refuta as acusações.

Gondomar em 64.º
Orçamento Participativo
lugar no "ranking"
de Rio Tinto em votação
da Transparência Municipal até 31 de maio
O Município de Gondomar
ficou em 64.º lugar no Índice
de Transparência Municipal
(ITM). O "ranking" avalia a
informação fornecida aos munícipes pelos 308 concelhos do
país.

Até 31 de maio é possível votar
no Orçamento Participativo
da Junta de Rio Tinto. No total, estão seis propostas a votação.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de
Freguesia de Rio Tinto está a promover um
Orçamento Participativo que permite aos
cidadãos decidir o destino de uma parte
(10 mil euros) do orçamento da autarquia
riotintense, através de propostas estruturais
para a freguesia.
Este ano, estão seis propostas em votação:
passadeiras luminosas, parque canino de
Rio Tinto, street'art Rio Tinto, Rio Tinto +
Saudável, Rede Pública de Bebedouros e um
espaço de Convívio e Lazer.
"O que importa é votar e participar. Os
Orçamentos Participativos ainda são uma
novidade, não há uma grande cultura de
participação neste tipo de iniciativas, mas o
importante é começar", afirma Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto.
O autarca considera que as propostas "não
são inéditas", mas regista o esforço redobra-

do dos proponentes. "É importante que exista esta dinâmica", acrescenta.
A votação pode ser realizada somente por
riotintenses, através de registo no site do
Orçamento Participativo e após validação
de elegibilidade através dos serviços da autarquia. No dia 1 de junho será anunciado o
projeto vencedor.
"Além da votação, no site é também possível
deixar feedback relativamente às outras propostas", diz Nuno Fonseca.
Refira-se que a proposta vencedora deverá
ficar concluída até ao final do ano. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Foto DR

A mais recente classificação do ITM coloca
o Município de Gondomar no 64.º lugar, no
que diz respeito à informação fornecida aos
munícipes no site oficial desta autarquia.
Desde 2013, Gondomar subiu 83 lugares na
tabela que analisa as respetivas páginas de
internet dos 308 concelhos do país.
O ITM é uma iniciativa da Transparência e
Integridade, Associação Cívica (TIAC), que
avalia o volume e o tipo de informação sobre a estrutura da autarquia, o seu funcionamento e atos de gestão, entre outros tópicos
disponibilizados aos munícipes. Áreas de
elevado risco de corrupção, como a contratação pública e o urbanismo, suscitam particular atenção dos autores do ITM.
Os concelhos são avaliados entre zero e

100 pontos, tendo em conta 76 indicadores
possíveis. Estes são agrupados em sete dimensões: informação sobre a organização;
composição social e funcionamento do município; planos e relatórios; impostos, taxas,
tarifas, preços e regulamentos; relação com a
sociedade; contratação pública; transparência económico-financeira; transparência na
área do urbanismo;
Em 2018, o "ranking" volta a ser liderado por
Alfândega da Fé, em igualdade pontual com
Via do Bispo. ■
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Tribunal de Contas veta empréstimo
para pagar dívida à EDP

domarense mantém-se otimista com as soluções apresentadas e acredita que o acordo
com a EDP "será para manter".
Oposição solidária, mas sem "cheque em
branco"
Informada pelo executivo socialista do
acórdão do TC e das medidas possíveis de
executar a oposição manifestou-se solidária com o Município.
Valentim Loureiro, vereador do "Movimento Independente - Gondomar Coração de
Ouro", reconhece a necessidade de "tomar
medidas políticas e jurídicas para tentar resolver o problema".
De acordo com o major, o TC "não está a
defender os interesses do Município". O
Movimento Independente coloca-se, no
entanto, "ao lado do presidente da Câmara
para ajudar a encontrar uma solução para
o grave problema causado pelo TC", acrescenta Valentim Loureiro.
Daniel Vieira, vereador da CDU, não se co-

loca de fora da solução, mas não deixa de
considerar o executivo socialista "pouco
prudente nesta matéria".
"Este acordo com a EDP foi anunciado com
pompa e circunstância, mereceu propaganda por parte da Câmara de Gondomar e foi
dado como certo, mas hoje podemos confirmar que nada disso é verdade", disse o
comunista ao nosso jornal.
Já o social-democrata Rafael Amorim, mostra-se, em comunicado, apreensivo "com
os valores do endividamento" e recorda o
chumbo, pela coligação PSD/CDS-PP, das
contas da Câmara de Gondomar de 2017.
"Chega de politiquices baratas, jogos de ilusão, falta de responsabilidade e desculpas
da herança legada. Até porque esta é uma
dívida, na sua maioria, da responsabilidade
do próprio PS", fundamenta Rafael Amorim.
O comunicado da coligação de direita termina com um pedido de propostas concretas, "no mais curto espaço de tempo",
Foto Arquivo Vivacidade

O Tribunal de Contas recusou, pela segunda vez, o empréstimo bancário que permitiria ao Município de Gondomar liquidar
parte da sua dívida (28,8 milhões de euros) à EDP. O valor em falta, cerca de 20
milhões de euros, seriam perdoados caso o
acordo tivesse sido validado.
Ao saber do veto do Tribunal de Contas,
Marco Martins, presidente da Câmara de
Gondomar, mostrou-se revoltado com a
decisão, que considerou "inédita".
"É a primeira vez que o TC não aprova uma
operação que permitiria ao Estado poupar
20 milhões de euros. Tudo isto por causa
de um pormenor, se a dívida é a curto ou a
longo prazo. Creio que uma dívida que data
de 1997 não poderá ser considerada de curto prazo, mas o TC não entende que seja
assim", explicou aos jornalistas.
A verdade é que o acordo cai por terra e a
dívida, com mais de 30 anos, continua de
pé. A operação já tinha sido reprovada em
março do ano passado e a recusa voltou a
repetir-se. Inconformado, Marco Martins
já solicitou audiências ao primeiro-ministro, António Costa e ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Em cima da mesa, estão agora três opções:
avançar para o saneamento financeiro;
aguardar pela publicação da nova lei das
Finanças Locais; ou realizar uma nova operação de substituição de dívida.
"Posso assegurar que nenhuma atividade
do Município será prejudicada, muito menos os projetos que estão em curso. Contudo, a solução de um processo de saneamento financeiro parece ser a mais evidente.
Esta medida obriga-nos a planear a gestão
do Município a longo prazo", acrescenta
Marco Martins.
Atualmente, a dívida da Câmara de Gondomar é de 99 milhões de euros, mas o
passivo já esteve para lá dos 150 milhões de
euros, em 2013, ano da última auditoria às
contas da autarquia. O Município permanece, assim, em situação de endividamento
excessivo.
Apesar do novo chumbo do TC, o edil gon-

Foto Arquivo Vivacidade

A Câmara Municipal de Gondomar foi notificada de um
acórdão que nega o recurso
ao empréstimo formalizado
em 2017 e que iria permitir
saldar a dívida de quase 50
milhões de euros à EDP. Esta
é a segunda vez que o acordo
é recusado pelo Tribunal de
Contas.

Política

> O executivo municipal reuniu-se de emergência para discutir o caso da dívida à EDP

para a resolução da dívida à EDP, após
reiterar o apoio às iniciativas do executivo
liderado por Marco Martins, "de duvidoso
sucesso". ■

Dívida de longa data
Entre 1982 e 1997, a Câmara
de Gondomar acumulou uma
dívida de 70 milhões de euros
à EDP. Nesse ano cifrou-se
um acordo para o pagamento
dessa verba de forma faseada:
30% da dívida saldada durante 20 anos e a prestação final,
de 48 milhões de euros, paga
em 2017.
A falta de verba para liquidar
a última prestação levou o
executivo socialista de Marco Martins a renegociar um
acordo com a EDP, que foi
agora chumbado pelo TC.
De acordo com o acórdão do
TC, o empréstimo bancário
solicitado pela autarquia não
se destina a um pagamento
antecipado mas ao diferimento de uma dívida que vencia a
curto prazo.
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Desporto

Os meandros da arbitragem gondomarense

Foto TSN

A arbitragem (distrital) é desprezada pela grande maioria e
corresponde a um foco de instabilidade que requer um esforço
hercúleo por parte de uma minoria que, semanalmente, troca a tranquilidade dos fins de
semana por uma paixão, a de
arbitrar. O Vivacidade decidiu
explorar essa minoria e recolheu dois testemunhos.
Texto e Fotos: Tiago Santos Nogueira

Estivemos à conversa com dois árbitros gondomarenses e a “luta por uma
causa” falará sempre mais alto na carreira dos dois jovens. Pedro Barbosa,
de 27 anos, e Filipa Marques, com 20,
pertencem à mesma equipa de arbitragem e partilham paixões idênticas. A
árbitra de São Pedro da Cova
teve como inspirações o seu
colega de equipa, Pedro,
e Sandra Santos, árbitra
assistente internacional,
também de Gondomar.
“Sempre
acompanhei
muito o futebol no geral
e a arbitragem feminina tem evoluído muito,
julgando, por isso, que nos
deveriam dar um pouco
mais de valor, ainda estamos algo esquecidas”,
revelou-nos Filipa
Marques,

> Pedro Barbosa e Filipa Marques pertencem à mesma equipa de arbitragem

que ainda foi mais longe, sugerindo que
se “deveria dividir algumas aulas específicas dos cursos de
arbitragem por género de
forma a que o feedback feminino fosse maior”.
Filipa passa o apito a Pedro
Barbosa, seu chefe de equipa
e árbitro desde os 17 anos,
que atua, agora, na Divisão
de Elite. Embora “sem grande
jeito para a prática da modalidade”, Pedro adorava ver futebol com o seu pai durante o fim
de semana e apreciava os jovens árbitros a colocar ordem nos jogos.
Assim, surgiu o “bichinho” e o curso de
arbitragem foi o
passo seguinte.
Já com quase
10 anos de
atividade,
o primeiro jogo
de Pedro

Barbosa como árbitro principal foi um
dérbi gondomarense. A 1 de novembro
de 2008, Sport Clube de Rio Tinto medira forças com o Gondomar, no escalão
de Benjamins, onde o Rio Tinto venceu
por 1-0, “com um penálti assinalado a
favor do Gondomar no último minuto,
que poderia ter dado o empate, mas o
miúdo falhou”, acrescentou o jovem árbitro.
Vasco Santos e Manuel Oliveira, dois
árbitros gondomarenses, fazem parte
do topo da arbitragem nacional e assumem-se como referências de Pedro,
que não esconde a sua grande admiração por Pedro Proença, “melhor árbitro
português de sempre”, e por Pierluigi
Collina, “que foi o melhor de todos os
tempos, sobretudo pelo carisma”.
Como em tudo na vida, as partes menos boas são mais do que uma simples
miragem e o árbitro natural de Fânzeres
elucidou-nos quanto à vertente mais negra dos meandros da arbitragem, tendo
sido “vítima de perseguições, tentativas
de agressão e várias ameaças”. Pedro
Barbosa vê o futebol português a chegar
a um limite extremo de ódio e violência
e afirma que “os responsáveis devem ser
punidos severamente, com multas muito pesadas e suspensões”. Os árbitros
continuam a ser o alvo preferido dos
adeptos e “só quando um árbitro for
morto é que se irão tomar medidas rigorosas”, adiantou-nos Pedro Barbosa,
que ampliou o problema ao dizer que
“infelizmente, Portugal é um bom lo-

cal para os criminosos viverem, porque
tanto a nível desportivo como na vida,
existe algum medo na hora de enfrentar
os verdadeiros criminosos”.
O árbitro gondomarense da Divisão de
Elite sonha, um dia, poder apitar os
Campeonatos Nacionais, embora defenda que a arbitragem a nível distrital
está a ficar bastante profissional mas
com remunerações estagnadas. “Perante todo o esforço que temos, acho
injusto que os prémios de arbitragem
ainda estejam estagnados desde que
iniciei a minha carreira, em 2008, sendo que este facto merecia uma melhor
reflexão por parte dos responsáveis pelas associações”, destacou o jovem árbitro, que explica muito daquilo que é
esta profissão com as suas palavras firmes: “estou na arbitragem pelo amor à
causa e não pelo dinheiro, senão já não
estaria aqui”.
“Orgulho-me de em 10 anos ter mantido sempre uma postura educada e
simpática com todos os intervenientes,
sendo um bom gestor de conflitos e, sobretudo, de pessoas. Nas camadas mais
jovens tento também ser uma espécie de
professor para os jovens jogadores, incutindo os valores da ética desportiva”,
concluiu Pedro Barbosa.
De realçar que tentamos chegar à conversa com Vasco Santos, mas não existiu autorização por parte da Federação
Portuguesa de Futebol para que o árbitro gondomarense participasse nesta reportagem. Pelo menos por agora. ■
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CERTIFICO que, a fls. 76 e seguintes, do livro n.º 139-A, de “Escrituras Diversas”, deste Cartório, se encontra exarada com a data de dezoito de abril de dois mil e dezoito, uma
escritura de JUSTIFICAÇÃO por USUCAPIÃO, na qual:
MANUEL NEIVA DA CRUZ MORGADO e mulher MARIA MANUELA CARDOSO ROBERTO MORGADO, casados sob o regime de comunhão geral, ele natural da freguesia
de Forjães, concelho de Esposende e ela natural da freguesia e concelho de Leiria, residentes na Rua de Pires, nº. 92, na dita freguesia de Forjães, contribuintes nºs. 214 592
685 e 214 883 485, DECLARARAM:
Que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de um Reboque, com a matrícula P-sete nove um um dois, com a marca PYC, modelo 7000V1, e com o quadro
TX97000V1Y0016014, do ano de dois mil, com o valor atribuído de QUINHENTOS EUROS. Esse reboque encontra-se registado na Conservatória do Registo Automóvel de Lisboa
pela apresentação Ap. zero zero zero zero zero, de vinte e seis de abril de dois mil, a favor de FAPOAGRI – FÁBRICA DE CARROÇARIAS E CARAVANAS, LDA, com sede no
sitio de Murjães, freguesia e concelho de Gondomar (S. Cosme. Que pretendendo efetuar na referida Conservatória o registo de aquisição a seu favor, não dispõem de título formal para a dedução do trato sucessivo a partir do titular inscrito. Certo é que adquiriram o identificado reboque por compra verbal, que fizeram por volta do início do ano de dois
mil, à referida sociedade FAPOAGRI – FÁBRICA DE CARROÇARIAS E CARAVANAS, LDA, titular inscrito, de quem receberam os documentos do referido reboque (livrete e
registo de propriedade) mas não tendo sido assinada a necessária declaração de venda. Certo é que desde aquela data de dois mil, eles primeiros outorgantes entraram na posse
do referido reboque, e desde então, sempre estiveram e se têm mantido na posse e fruição do mesmo, e há mais de dezasseis anos, sempre usufruindo de todas as utilidades
por ele proporcionadas, designadamente, utilizando-o, realizando todas as reparações e manutenções necessárias à sua conservação e bom estado, limpando-o, contratando
seguro de responsabilidade civil, administrando-o como ânimo de quem exercita direito próprio, pacificamente porque sem violência, de boa fé, pública e continuamente, com
conhecimento de toda a gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem quer que seja, posse essa que assim exerceram, como verdadeiros proprietários do identificado
reboque que sempre se julgaram e são, sendo por todos considerados como tal. Que dadas as características de tal posse, eles primeiros outorgantes adquiriram o mencionado
reboque por usucapião, que invocam, fundada na posse, que exerceram em seu próprio nome, de boa fé, de modo pacífico, contínua e publicamente, por período superior a dez
anos, usucapião essa que é titulo constitutivo do direito de propriedade, mas que não é susceptível de ser comprovado pelos meios extrajudiciais normais.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, continua e publica, desde há mais de dez anos, conduziu à aquisição do referido reboque por usucapião que expressamente invocam,
justificando o seu direito de propriedade para efeito do registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser provada por qualquer outro título formal extrajudicial.
E para suprir a falta de título, prestou estas declarações.
Declarações confirmadas por três testemunhas.
Está conforme o original, na parte transcrita e certificada.
Esposende, 18 de abril de 2018.
A Notária,
Andreia da Silva Amaral
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Meia-maratona D'Ouro Run:
5ª edição realiza-se a 10 de junho
Gondomar recebe no dia 10
de junho a 5ª edição da Meia-maratona D'Ouro Run Gondomar. A prova volta a percorrer a estrada marginal do
Município, entre Valbom e
Foz do Sousa.
A EventSport e o Município de Gondomar
vão unir esforços pela quinta vez consecutiva e levar a cabo a 5ª Meia-maratona
D'Ouro Run Gondomar. A prova conta
com uma meia-maratona de 21 quilómetros, mini-maratona de 10 quilómetros e
uma caminhada de cinco quilómetros pela
estrada marginal do concelho
Após o sucesso alcançado nas quatro edições anteriores, a organização espera receber mais de 3000 atletas, nacionais e internacionais.
"Esperamos superar a marca dos três mil
inscritos. Sabemos que os gondomarenses
ainda não realizaram as suas inscrições,
mas contamos com eles para embelezar esta prova", afirma Carlos Ferreira da
EventSport.
O percurso da meia-maratona está homologado pela Federação Portuguesa de
Atletismo e permanecerá certificado até
2022. "A certificação do percurso tem
impacto no interesse internacional que a
prova desperta. Este ano vamos ter atletas da Bélgica, Holanda, Espanha, África
do Sul, entre outros países. A presença
na Bolsa de Turismo de Lisboa, em parceria com a Câmara de Gondomar, também tem sido importante nesse capítulo",
acrescenta o organizador da D'Ouro Run
Gondomar.
À semelhança das edições anteriores, a prova mantém-se aberta a todos os escalões

> Percurso Caminhada

masculinos e femininos, dos 18 aos 60 anos
em diante. Não haverá prémios monetários

para os vencedores, mas todos serão distinguidos com as medalhas oficiais da D'Ouro

Desporto

Run. A caminhada não terá caráter competitivo.
"A D'Ouro Run é uma prova de grande
qualidade e proporciona aos atletas um
conforto incrível durante a corrida, com
uma paisagem única ao longo da marginal
do rio Douro. Ano a ano, estamos a fazer
desta competição uma prova de referência",
refere Carlos Ferreira.
A inscrição na prova poderá ser feita pela
internet até ao dia 9 de junho. Após 31 de
maio, os custos da inscrição vão aumentar pela terceira vez. Até lá, a inscrição na
meia-maratona custa 12 euros, na mini-maratona 10 euros e na caminhada sete
euros. ■

Levantamento
de kits no Centro
Comercial Parque
Nascente

> Carlos Ferreira, organizador da D'Ouro Run Gondomar

> Percurso mini-maratona

O levantamento de kits da
prova vai decorrer nos dias
8 e 9 de junho, no Centro
Comercial Parque Nascente. Todos os participantes
têm direito a medalha de
participação, t-shirt técnica, dorsal, água, seguro
desportivo, diploma de
participação, massagem e
assistência médica do Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa.

> Percurso meia-maratona
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Baja TT - Rota da Filigrana apresentada
no Multiusos de Gondomar

O Gondomar Automóvel Sport (GAS)
apresentou a 1ª Baja TT Gondomar - Rota
da Filigrana. A quarta prova do Campeonato de Portugal Todo-o-Terreno AFN 2018
vai realizar-se nos dias 16 e 17 de junho e
será a única a decorrer no Norte de Portugal.
A grande novidade foi a garantia deixada
pela organização da prova que irão contar
com a participação de pilotos de motos,
quad's e SSV, além do Desafio Mazda.
"Temos trabalhado com afinco para que
o rali conte com uma qualidade elevada e
para que todos saiam satisfeitos. Felizmen-

te, as duas autarquias [Gondomar e Amarante] abraçaram este projeto e têm sido
decisivas na execução do mesmo. A nova
direção do GAS comprometeu-se a elevar
o patamar de qualidade dos eventos que
organizamos, por isso esta Baja TT marca
também o início de uma nova etapa", afirmou Joaquim José Neves, presidente da direção do GAS, na apresentação pública da
prova.
A cerimónia contou ainda com a exibição
de um vídeo promocional do evento, bem
como as presenças de Marco Martins, presidente do Município de Gondomar, José
Manuel Leite, da AFN, António Ribeiro,
vereador do Desporto do Município de
Amarante, Sandra Almeida e Carlos Brás,
vereadores do Município de Gondomar.
Durante a apresentação pública, foram
igualmente realçados os apoios à organização da prova e a importância do centro
nevrálgico da 1ª Baja TT Gondomar - Rota
da Filigrana, o Multiusos de Gondomar.
A organização não deixou de vincar a associação da prova ao produto turístico da
Câmara de Gondomar, a Rota da Filigrana.

Municípios satisfeitos com a prova
Marco Martins sublinhou a "aliança entre o
desporto e o turismo", como nota dominante da 1ª Baja TT Gondomar. "Queremos que
este seja mais um mecanismo de transmissão das potencialidades de Gondomar. EsFoto DR

A 1ª Baja TT Gondomar Rota da Filigrana foi apresentada, no dia 5 de maio, no
Pavilhão Multiusos. A organização do Gondomar Automóvel Sport promete surpreender
os amantes da velocidade.

Desporto

pero que esta seja a primeira de muitas edições da prova", disse o edil gondomarense.
Por sua vez, António Ribeiro, vereador do
Município de Amarante, destacou as características do percurso [ver caixa], como
principal atrativo. ■

O percurso
A 1ª Baja TT Gondomar terá
um prólogo de 9.300 metros
em Gens, a disputar por duas
vezes na tarde de 16 de junho.
No dia 17, a comitiva dirige-se
para as serras do Marão e da
Aboboreira onde se vão desenrolar os 140 quilómetros cronometrados a disputar por duas
vezes e que compõem respetivamente o 1.º e 2.º setor.
PUB
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Desporto

Sporting conquista Taça de Portugal de futsal

Entre os dias 10 e 13 de maio, o espetáculo do futsal voltou a Gondomar e a adesão
superou todas as expetativas. Nos quartosde-final da competição, Modicus, Fabril,
Sporting e Benfica não tiveram grandes
dificuldades perante os seus adversários
e estavam, assim, encontradas as quatro
equipas que iriam disputar o acesso à grande final da Taça de Portugal de futsal.
Na primeira meia-final, o recém despromovido Fabril fez uma excelente primeira parte,
estando em vantagem frente ao Modicus até
muito perto do intervalo, graças ao golo do
brasileiro Fassy. Até que surgiu a dupla Coelho-Fábio Lima a protagonizar a cambalhota
no marcador, com finalizações que ainda ti-

raram tinta aos ferros da baliza de Ivo. Num
jogo que se augurava desequilibrado, a turma
do Barreiro demonstrou, uma vez mais, que
não existem vencedores por antecipação e,
num livre direto, a 20 segundos do fim, Parente rematou colocado e catapultou o Fabril
para uma histórica final da Taça de Portugal.
A outra meia-final era, de facto, o jogo
mais aguardado. O detentor do troféu, SL
Benfica, a medir forças com o eterno rival
Sporting. André Sousa, João Matos, Fábio
Cecílio e Bruno Coelho, quatro campeões
europeus de início. Sendo que foi Diogo, de
livre direto, que rematou de pé esquerdo e
balançou as redes pela primeira vez, com
Diego Roncaglio a ser muito mal batido.
Estava, desta forma, inaugurado o marcador no dérbi. Numa partida que, por si só,
faz crescer a modalidade, o Sporting derrotou o Benfica, por 4-2, e marcou encontro
com o Fabril na final da prova. Numa partida onde Merlim e a sua varinha mágica
abriram os espaços que os instantes iniciais
faziam acreditar que não existiam, dada a
energia defensiva do Fabril. À passagem
do minuto 6, num rápido contra-ataque, o
pivô do Fabril, André Silva, queria rematar
e, por acaso, assistiu Yuyo que não perdoou

e atirou a contar, abrindo o marcador no
Multiusos de Gondomar. Fabril na frente e
a sua claque ao rubro. Contudo, uma entrada de leão na segunda parte, com o Spor-

ting a marcar dois golos em dois minutos,
protagonizou a reviravolta e a conquista da
Taça de Portugal de futsal. 6-2 foi o resultado final. ■
Foto DR

O Sporting derrotou o Fabril,
por 6-2, e conquistou a Taça
de Portugal de futsal, depois
de ter deixado pelo caminho
Fundão e SL Benfica. O Multiusos de Gondomar foi palco
da festa verde e branca.

> O Sporting ergueu a Taça de Portugal no Pavilhão Multiusos
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Atlético de Rio Tinto vence Série 1
da 1ª Divisão da AF Porto

Desporto

Foto PSF

Grupo feliz com
a conquista do título

António Taveira, presidente:
"Festejamos este título com uma grande
alegria. Todos ficamos muito satisfeitos
com esta vitória"

O Clube Atlético de Rio Tinto
sagrou-se vencedor da Série 1
da 1ª Divisão da Associação
de Futebol do Porto (AFP).
A conquista do campeonato
garante ainda a subida à Divisão de Honra na próxima
época.

ponta de lança e extremo-esquerdo, respetivamente, o título resulta de uma época
marcada pela "união, trabalho e sacrifício".
"Estão aqui muitas horas de treino e dedicação de todos nós. Queríamos muito ficar
na história deste clube e isso refletiu-se em
vitórias. Agora queremos ser ainda melhores e sabemos que na próxima época o
campeonato será ainda mais exigente, mas
estamos preparados para o desafio", conclui Rui Peneda.
O Atlético de Rio Tinto aguarda agora pela
calendarização da liguilha que decidirá o
campeão das séries 1 e 2 da 1ª Divisão da
AF Porto.
Direção e treinador em sintonia para a
próxima época
Ainda não está preto no branco, mas a
continuidade do técnico principal Luciano
Simões na próxima época parece ser certa.
Ao Vivacidade, o treinador e o presidente
da direção confirmaram estar em sintonia
sobre o projeto do Atlético de Rio Tinto,
dando sinais que há condições para renovar
por mais um ano. ■
Foto DR

O Atlético de Rio Tinto terminou a temporada no trono da Série 1 da 1ª Divisão da
AFP. Os 61 pontos alcançados nos 30 jogos
disputados, deram o título ao Atlético, objetivo que fugia há várias épocas.
A distância de dois pontos para o segundo
classificado, o Perosinho, adiou a festa até à
última jornada, diante do São Félix da Marinha, que saiu derrotado por 3-1, no Parque Desportivo Fernando Pedrosa.
"Festejamos este título com grande alegria.
Ficamos todos radiantes com esta conquista histórica e estamos agora a um pequeno
passo de outro título, o de campeão desta
divisão, constituída por duas séries", afirma
António Taveira, presidente da direção do
clube.
Ao Vivacidade, o dirigente admite que
"sempre acreditou na conquista do título",
tendo em conta as prestações na 1ª e 2ª voltas do campeonato.
Quem nunca desistiu do sonho foi o experiente treinador, Luciano Simões. O mentor
do grupo pegou na equipa na época anterior e converteu os 60 golos sofridos em
60 golos marcados, com uma nova atitude
dentro e fora de campo.
"Encontrei uma equipa muito descrente no
final da época passada. Sofríamos muitos
golos e estávamos a atravessar uma fase

muito complicada para conseguirmos a
manutenção. Felizmente alcançamos esse
objetivo", recorda Luciano Simões.
Assim, no início desta época o técnico respondeu ao desafio lançado por Adriano Jesus, diretor desportivo do Atlético de Rio
Tinto, e apontou baterias à conquista do
campeonato e respetiva subida de divisão.
"A atitude mudou e começamos a ganhar,
graças a este grupo fantástico. Nesta época demos seguimento ao trabalho que estávamos a realizar, fizemos algumas contratações cirúrgicas e alcançamos o nosso
objetivo", refere o treinador principal, sem
esquecer o "importante apoio dos adeptos".
Da bancada para o banco e depois para a
relva, a palavra final vai para os atletas que
deram corpo à vontade de vencer do Atlético de Rio Tinto. O capitão, Fábio Costa, viu
um sonho tornar-se realidade, volvidas duas
décadas dedicadas ao clube riotintense.
"Sou jogador deste clube há 20 anos e para
mim, desportivamente, foi o dia mais feliz
da minha vida", afirma, emocionado, o defesa-central de 33 anos.
Para os mais novos, Jardel e Rui Peneda,

Luciano Simões, treinador:
"Este grupo deu sempre o máximo pela
conquista deste título e isso é muito importante de registar"

Fábio Costa, central, 33 anos:
"No início da temporada ninguém diria
que íamos ser campeões. À medida que
o campeonato ia decorrendo começamos a acreditar neste sonho"

Jardel, 19 anos, avançado:
"A união, trabalho e sacrifício foram os
segredos para o sucesso, com grande
mérito do treinador. Estivemos sempre
confiantes e demos sempre o nosso melhor ao longo da época"

Rui Peneda, 21 anos, extremo-esquerdo:
"Sermos campeões foi um sonho concretizado. Poucos acreditavam, mas o
grupo sempre achou que era possível,
porque o balneário esteve sempre unido"
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Desporto

Morreu o ex-ciclista
Paulo Ferreira

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

A emoção do último adeus
Foto DR

Paulo Ferreira, antigo ciclista gondomarense, faleceu, no dia 19 de
abril, após doença prolongada. Na
memória ficam os títulos alcançados em cima da bicicleta e o amor
à terra que o viu nascer.
Aos 47 anos, Paulo Ferreira perdeu a corrida
contra a doença prolongada que o atormentava. O atleta gondomarense, apaixonado pelo
ciclismo, nasceu a 3 de setembro de 1970, em
Gondomar. Interessou-se pela modalidade desde muito cedo, inicialmente de forma amadora,
mas rapidamente percebeu que esta seria a sua
grande paixão.
Conheceu Império dos Santos e inscreveu-se no
Centro Ciclista de Gondomar. Iniciava-se assim
uma carreira de sucesso. O ex-ciclista demonstrou o seu valor sobre duas rodas ao pedalar

Trail das Fardas realiza-se
a 16 de junho
No dia 16 de junho, Covelo volta a
receber o Trail das Fardas, prova
solidária com a luta do bombeiro
Hugo Magalhães, que sofre de Esclerose Múltipla Progressiva.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Polícia Municipal de
Gondomar e a Associação S4L unem esforços para
organizar o Trail das Fardas. A prova surgiu em 2016,
no âmbito das comemorações do 15.º aniversário da
Polícia Municipal de Gondomar, e mantém-se no ativo desde então.
Com partida junto ao Pavilhão Municipal de Covelo,
o percurso do trail terá 12 quilómetros e a caminhada
cinco. Contudo, o grande objetivo desta edição passa
por angariar uma verba solidária que irá contribuir
para a luta do ex-bombeiro Hugo Magalhães, diagnosticado com Esclerose Múltipla Progressiva.
Ao Vivacidade, Paulo Pinto, um dos elementos da
organização da prova, salienta que a verba angariada
permitirá contribuir para a construção de uma habitação adaptada às necessidades de Hugo Magalhães.
"Após o conhecimento desta situação, entendemos
que merece todo o nosso apoio e dedicação", destaca
o responsável.
O percurso da caminhada é diferente da edição anterior e percorrerá toda a envolvência da lagoa da Lixa e
passagem pelo centro da aldeia de Leverinho. No trail
o percurso também foi redesenhado, passando pelos
Moinhos de Jancido e percorrer parte de uma antiga
linha de transporte de carvão.
A organização espera receber cerca de 700 pessoas,
entre participantes, convidados e inscritos. Destaca-

-se ainda a presença das forças de segurança de Gondomar (Espanha).
A prova conta com o apoio da Câmara de Gondomar e
da União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo. ■
Foto DR

Muitos cantam que Coimbra tem mais encanto na hora da despedida.
Porém, os verdadeiros adeptos do futebol não sabem lidar muito bem
com despedidas. Nem sei se algum dia chegarão a saber. É uma tristeza
servida em forma de homenagem. Que custa. Custa muito. Ainda mais
quando se deixa para trás uma carreira com décadas de fidelidade a um
só clube. Com inúmeros sucessos, fracassos, lágrimas e sorrisos partilhados sempre com os mesmos adeptos. E o último fim de semana foi
negro para o planeta do futebol. Gianluigi Buffon, Fernando Torres e
Andrés Iniesta despediram-se dos clubes do coração. Os emblemas que
lhes deram tudo, que ajudaram e apreciaram miúdos a virarem lendas.
Para a eternidade.
No dicionário, mito ganha o sentido de uma coisa só possível por hipótese, uma quimera. E a história de Buffon talvez seja mesmo uma quimera num futebol cada vez mais momentâneo e industrial. O guardaredes italiano vestiu a camisola “bianconeri” durante 6111 dias. Seis
mil cento e onze dias. É verdade. Acompanhou momentos terríveis do
clube. Mas nem mesmo os escândalos devido à corrupção e a descida
de divisão fizeram com que o guardião de Turim largasse a sua fortaleza. Esta é a história de um amor inexplicável, uma vida que se transformou numa segunda pele, como explica na sua carta de despedida aos
adeptos da Juventus: “Uma pele que eu usei, amei e respeitei. Que eu
guardei e protegi com tudo o que tinha em mim. Com todos os meus
limites, mas também com toda a paixão que sempre me acompanhou”.
O lado mais bonito do desporto em palavras.
E o que dizer de Fernando Torres? Em 1999, com apenas 15 anos, “El
Niño” assinara o seu primeiro contrato profissional com o Atlético de
Madrid. Passados quase vinte anos, a despedida de Torres, no novo
Wanda Metropolitano, primou, como seria de esperar, pela emoção.
Num último conto de fadas, frente ao Eibar, o avançado espanhol apontou os dois golos da sua equipa. Que bela maneira de dizer adeus.
Por último mas não menos importante, um doutorado da universidade
das quatro linhas, com vinte valores na cadeira do futebol mais bonito
da história. Andrés Iniesta escreveu sempre o seu livro com os pés.
Preferiu os lindos romances com a bola em detrimento das constantes
polémicas. “Iniesta não tem tatuagens, não usa piercings, não pinta o
cabelo, é conhecido apenas pelo seu futebol. Se jogar somente 20 minutos não se queixa. Ainda assim, se algum miúdo quiser seguir uma carreira como futebolista que se inspire em Andrés. É o que posso dizer",
as palavras sublimes de Pep Guardiola. Acredite, a história de Iniesta é
uma epopeia, assente num amor desmedido pelo (bom!) futebol. E a
homenagem em Camp Nou foi memorável. Aliás, só podia ser.

pela Tensai, Boavista e Sicasal.
Em setembro de 2005, recebeu a Medalha de Mérito Desportivo da Câmara Municipal de Gondomar
e, em abril de 2017, foi alvo de uma homenagem
pública por parte do Município, com a atribuição
do seu nome a uma rotunda à saída da IC 29, junto aos Carregais, em São Cosme. Na mesma altura
foi colocada no centro da Rotunda Ciclista Paulo
Ferreira uma estátua em forma de uma bicicleta de
ciclismo, inspirada naquela que o próprio usava.
Já muito abatido pela doença, a 23 de fevereiro,
Paulo Ferreira escreveu na sua página pessoal no
Facebook, pela última vez, uma mensagem que podemos interpretar hoje como de despedida: “O meu
estado de saúde é muito frágil, estou bastante triste
comigo mesmo. Continuo a lutar contra esta maldita doença mas não vejo forma de ganhar esta batalha. Acreditem que queria ser otimista, mas não é
possível, as dores e o sofrimento apoderaram-se de
mim. Não sei o dia de amanhã, mas hoje deixo-vos
um abraço fraterno, é um abraço, e beijinhos de coração. Sejam felizes e aproveitem a vida”. ■

> Hugo Magalhães terá o apoio desta edição
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Tradições dos 4 Cantos:

Arte, Cultura e Tradição de Portugal em Gondomar
Tradições dos 4 Cantos, um
projeto pioneiro em Gondomar, onde o foco vai para a comercialização de produtos de
arte e decoração, acessórios,
beleza e gourmet, criteriosamente selecionados e reconhecidos pela sua qualidade, autenticidade e história.
Localizado na Rua da Igreja, em São
Cosme, este espaço tem alguns dos
melhores produtos tradicionais portugueses. São exemplos os magníficos
sabonetes artesanais, o leite de cabra
e a cerveja artesanal “vadia”, de frutos
vermelhos, que ganhou a medalha de
ouro Frankfurt 2018. A decoração é
primorosa e os dois imponentes lustres
de um solar antigo guardam, seguramente, vários segredos. À semelhança
daquilo que esta empresa também preserva.
“Sempre tive gosto por este tipo de
produtos. Quisemos apostar em algo
diferente aqui em Gondomar, conciliando o gosto pessoal com aquilo que
achávamos que faltava neste concelho”,
revelou-nos Marta Ferreira, responsável pelo estabelecimento. Que explicou
também, orgulhosamente, que “tudo
o que nós temos são produtos manufaturados, ou seja, produtos que nós
escolhemos de acordo com aquilo que
cada artesão faz, vamos para além das
grandes marcas”.
Neste espaço aberto todos os dias da
semana até às 18h e também ao sábado
de manhã, os gondomarenses poderão

> A decoração desta loja é primorosa

> Um projeto pioneiro em Gondomar, localizado na Rua da Igreja, em São Cosme

encontrar produtos tradicionais portugueses, mas um pouco “fora da caixa”,
dado que muitos deles são reinterpretados. Toda essa base nacional e artística é reinterpretada por novos artistas,
sem perder, como seria de esperar,
aquela matriz tradicional. Um projeto em crescimento e que este concelho realmente precisava, uma vez que
“este tipo de produtos tem um encanto
para além da beleza natural, até porque
transmitem os próprios sentimentos
de quem os faz. As pessoas sentem que
esta loja é diferente das outras e vãonos parabenizando por isso”, realçou
Marta Ferreira.
Em São Cosme mora, portanto, bem
mais do que uma mera loja. Existe, assim, um veículo de disseminação da
cultura portuguesa. "Venham-nos conhecer e não se irão arrepender", convida Marta Ferreira. ■

> Marta Ferreira trouxe a cultura portuguesa a Gondomar

> O mel das abelhas ribatejanas é um dos muitos produtos deste espaço

PUB

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
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A T4PA que marca a diferença em Gondomar
Situado junto à Câmara Municipal de Gondomar, na Praça Manuel Guedes, o T4PA
assume-se como um espaço
onde a boa comida e o entretenimento andam constantemente de mãos dadas, sempre
com excelente música a temperar.
As tapas correspondem, tal como o nome
indica, àquilo que diferencia esta casa de
todas as outras em Gondomar. “As pessoas sentem-se muito bem aqui, existe um
ambiente familiar, muita preocupação no
atendimento e tentamos, constantemente,
inovar, visto que é isso que atrai e, sobretudo, fideliza o cliente”, revelou-nos Marta
Ponte, fundadora do T4PA.
O entretenimento e as noites temáticas semanais deste espaço marcam pela diferença no nosso concelho. Desde a comédia ao
fado, passando pelas jam sessions, às sextas-feiras de forma quinzenal, onde vários
músicos se encontram e trocam experiências. “Já tivemos noites de magia, stand-up
comedy e queremos também passar a incluir noites de revista. Queremos diversificar ao máximo para que o cliente esteja
num local onde possa fazer muito mais do
que simplesmente comer”, destacou Marta Ponte. O descanso semanal do T4PA é
à segunda-feira, fechando todos os dias às
23h, com exceção do fim-de-semana, em
que encerra às 2h.
O rodízio aos domingos apareceu como
uma forma de dinamizar um dia normalmente mais familiar e tem funcionado

> Zona exterior é um dos principais atrativos

muito bem neste estabelecimento, primando, sobretudo, pela criatividade, dado que
Marta Ponte não quer que a sua empresa
caia na rotina e tenta também ir de encontro àquilo que os seus clientes sugerem. De
realçar que a francesinha à T4PA foi lançada há cerca de um mês e foi “um verdadeiro sucesso”.

“Temos igualmente um espaço dedicado às crianças, algo que permite que os
pais possam "tapar" mais tranquilos enquanto os seus filhos também se divertem. Nós aqui conseguimos abranger
um vasto leque de idades e é para isso
que trabalhamos”, concluiu a empresária
gondomarense. ■

> Ambiente agradável é uma das principais características do T4PA

> Espaço interior do estabelecimento é acolhedor
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Lazer

RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

Lombo de porco recheado
com linguiça e batata a
murro

DIVERSOS

EXPOSIÇÕES

TEATRO

21h30, 24 de maio
Ciclo de Conferências Pensar em Tempos de Não-pensamento, na Biblioteca Municipal de Gondomar

Até 1 de junho
"Olhares Discretos", no Centro Cultural de Rio Tinto

21h45, 26 de maio
34.º FETAV, na Escola
Dramática e Musical
Valboense

Foto DR

Até 9 de junho
Gérard Morla, na Casa Branca
de Gramido
Até 16 de junho
"Sobrevivente", no Auditório
Municipal de Gondomar

INGREDIENTES
• 1 lombo de porco com aprox.1,200 kg
• 200 g de linguiça
• 600 g de batatas novas
• 1 dente de alho
• 100 g de manteiga
• 3 dl de azeite
• 1 dl de vinho branco
• 4 dentes alho picados
• 2 colheres (sopa) de massa de
pimentão
• 2 colheres de Pimentão doce
• Sumo de 1 limão
• Alecrim q.b.
• Tomilho q.b.
• Sal e pimenta q.b.

21h30, 26 de maio
8.º Festival de Teatro de São Pedro da
Cova, na Cripta da
Igreja de São Pedro
da Cova

FreeOffice 2018:
mais uma alternativa viável
VIVA TEC | Pedro Santos Ferreira

Padre à cabeceira de um moribundo..
— Pedirei a Deus que lhe reserve um lugar no Céu.
— Por favor, padre, peça outro sítio. A minha sogra e a minha
mulher estão lá, à minha espera, há muitos anos.

Preparação:
Foto DR

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Os momentos de romantismo estão favorecidos. Invista mais no seu relacionamento.
Saúde: Estará em plena forma. Aproveite para se dedicar a
um novo hobby.
Dinheiro: Cuidado com as dívidas. Esteja mais atento às
suas contas.

Foto DR

Um manifestante do 25 de Abril grita:
- Agora sim! Estou satisfeito! Apetece-me gritar!
Graças ao 25 de Abril já tenho um partido!
A mulher:
- Ó homem, está calado. Se te pões para aí a gritar ainda te
partem o outro!

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

Nesta edição "Viva Tec" damos a conhecer mais uma alternativa ao Microsoft Office, o FreeOffice 2018. O
software livre não é novo mas ganhou
uma atualização de peso.
Esta suite de produtividade desenvolvida pela SoftMaker inclui alternativas
gratuitas ao Word, Excel e Powerpoint
e torna compatíveis todos os documentos criados com o Office da Microsoft.
De resto, a interface apresentada é
também mais próxima da versão oficial da Microsoft. A utilização residencial ou comercial é gratuita, apesar de
existir também uma versão paga que
inclui um leque alargado de funcionalidades.
Recorde-se que o FreeOffice está disponível para Windows, Linux e MacOS.
Para os smartphones Android está ainda
disponível a app oficial do FreeOffice.

Pré-aqueça o forno a 180 graus. Faça uma
incisão no lombo de porco no sentido do
comprimento, auxiliando-se de uma faca
afiada. Coloque a linguiça dentro dos cortes, fazendo-a chegar até à outra extremidade do lombo. Coloque num tabuleiro.
Tempere a carne com sal, pimenta, a massa de pimentão, a massa de alho, sumo
de um limão e o azeite e vinho branco e
as ervas aromáticas. Corte a manteiga aos
cubos e espalhe sobre a carne. Coloque o
vinho no fundo do tabuleiro e leve ao forno durante 35 minutos ou até ficar bem
assado.
Descasque o alho e corte-o em lâminas.
Lave as batatas e coza-as com a pele em
água com sal. Escorra e coloque num tabuleiro com sal grosso. De seguida colocar
o alho e o azeite em cima da batata (dar
um murro na batata) e colocar no forno.
Servir a carne fatiada acompanhada de
salada mista.

SOLUÇÕES:
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

"Resistir" e "Lutar" são as palavras de ordem
Joana Resende | PS
Ao longo dos últimos cinco anos, Gondomar tem
mostrado um crescimento e desenvolvimento económico e social bastante significativos, e visíveis para
todos em geral. Não tem sido um processo fácil, dados
os obstáculos que este executivo herdou, somando aos
que infelizmente vieram em consequência.
A Câmara Municipal celebrou com a EDP, em 1997,
o pagamento de uma dívida de 70 milhões de euros
durante 20 anos, dívida essa decorrente de um erro jurídico que afetou quase todos os municípios. Esse acordo previa o pagamento de 30% da dívida em 20 anos,
sendo que o montante final (70%) seria liquidado num
só pagamento em 2017.
Sendo esse valor 48 milhões de euros, num orçamento
que ronda entre os 70 e os 80 milhões de euros, aquele

pagamento bloquearia qualquer iniciativa municipal.
Assim, este executivo negociou um acordo com a EDP,
em que a elétrica aceitou um desconto de 20 milhões a
troco de uma liquidação imediata do remanescente (a
obter com recurso à Banca).
Para além de um perdão substancial de dívida, esta
liquidação tiraria o nosso município definitivamente
do endividamento excessivo, e permitiria ao executivo
um investimento com mais meios em vários campos.
Infelizmente, maio trouxe a pior das notícias. O Tribunal de Contas inviabilizou a operação, e torna cada vez
mais difícil retirar o município do nível “vermelho” de
endividamento, e mais provável o recurso ao Saneamento Financeiro.
Os pedidos de empréstimos para saneamento finan-

ceiro dos municípios são instruídos com um estudo
fundamentado da sua situação financeira e um plano
de saneamento financeiro para o período a que respeita o empréstimo, sendo que os empréstimos para
saneamento financeiro têm um prazo máximo de 14
anos e um período máximo de carência de um ano.
A elaboração do plano de saneamento financeiro inclui a apresentação de medidas específicas necessárias
para atingir uma situação financeira equilibrada, nomeadamente da contenção da despesa corrente (com
destaque para a despesa com o pessoal), da limitação
da despesa de investimento prevista, da maximização
de receitas, designadamente em matéria de impostos
locais, taxas e operações de alienação de património,
entre outras medidas. Em suma, retiraria ao executi-

vo grande parte da gestão do município, hipotecando
algumas das medidas previstas e almejadas pelo mandato atual.
De notar que toda a oposição da Câmara Municipal se
uniu em solidarização com o presidente Marco Martins, porque é claro para todos que o município não
beneficiaria em nada com esta medida.
Assim, foi criada uma “equipa de crise”, que está a ouvir
consultores externos do foro técnico e jurídico, para se
encontrar uma alternativa a apresentar junto dos poderes legislativos e ao chefe de Estado da Nação.
Gondomar não pode parar, e juntos faremos tudo para
que o desenvolvimento que se sente continue e cresça
até os objetivos estarem todos (sem exceção) cumpridos.

A ordem “natural” das coisas…

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Enquanto pai, empresário e dirigente associativo,
para mim existe uma ordem natural das coisas…
Mas, pelos vistos, para outros, enquanto políticos
(ou, mais precisamente, enquanto candidatos autárquicos), parace que a ordem natural das coisas é, com
aspas propositadas, “natural”.
Refiro-me, obviamente, à mais recente decisão do
Tribunal de Contas (TdC) e das implicações que tal
terá na vida económica, política e social do concelho
de Gondomar. Tivemos, em meados de 2017, inúmeros e exagerados cartazes de propaganda eleitoral
autárquica que anunciavam, adivinhando o futuro,
reduções de imensos milhões de euros na dívida da
Câmara Municipal de Gondomar.
Sim, Gondomar tinha, e tem, uma elevada dívida.
Mas, sejamos claros, considerável parte de tal dívida
foi herdada do tempo da gestão camarária do Partido Socialista. Veio de um período em que a Câmara,
liderada pelo PS, recebia dos gondomarenses os valores de pagamento de eletricidade e, depois, usava esse
dinheiro vá-se lá a saber em quê… O que é certo é

que tais valores, recebidos pela gestão socialista desse
passado, nunca foram entregues à EDP.
E, daí, uma considerável dívida. E, daí, muitos problemas para resolver no futuro (agora já passado).
Valentim Loureiro herdou a dívida. E negociou-a, definindo pagamentos mensais. Valentim
Loureiro herdou um problema e tentou resolvê-lo. Agora, na atualidade, com a atual gestão camarária do PS, herda-se o mesmo problema mas,
em vez de o resolver, anunciam-se soluções mágicas, fazem cartazes eleitoralistas e, na prática,
ludibriam-se e enganam-se os gondomarenses e
os eleitores.
O grande cartaz de campanha do PS, nas autárquicas
de 2017, não foi a obra feita. Foi, em opção, o anúncio de algo que ainda não se tinha conseguido… A
redução da referida dívida que, não sei se já vos tinha
dito, foi herdada, precisamente, dos tempos da gestão
socialista…
Andou-se com a carroça à frente dos bois. E, contrariando o que é normal e de pessoas com visão,

alterou-se a ordem natural das coisas.
Agora, resultado da decisão do Tribunal de Contas,
fazemos como o Calimero. Lamentar é a palavra de
ordem. Cria-se um “equipa de crise” e pondera-se
recorrer “à hipótese mais consistente”, que é o saneamento financeiro. Afinal, verifica-se, a dívida não se
reduziu nos milhões anunciados nos cartazes.
Enquanto gondomarense fico preocupado. A decisão do TdC ameaça os bolsos de todos nós. Ameaça
o futuro da gestão autárquica. E, principalmente, é
um sério aviso aos que fizeram anúncios antecipados
e centraram quase toda a campanha eleitoral numa
mentira.
Fico com esperança na publicação da Lei das Finanças Locais que antecipa mecanismos de reequilíbrio
financeiro nas autarquias. E fico, igualmente, com
esperanças que a “equipa de crise” não se fique pelas lamentações e encontre uma outra solução – sem
ficar à espera de milagres que, pelos vistos, nunca
acontecem.
Estaremos todos disponíveis para encontrar uma

solução e para tentar resolver o problema. Mas, enquanto eleitos, não podemos deixar de lamentar esta
alterção à ordem natural das coisas. Não havia necessidade…
É que, resumindo toda esta história, as heranças e as
promessas, tudo se resumirá a uma frase: A Câmara
de Gondomar ficou sem dinheiro para pagar conta
da EDP!
E que tal não sirva de desculpa para durante uns anos
se andar a poupar, desinvestir, onerar os impostos
dos gondomarenses e, como num “passe” de mágica,
em 2021 voltar a ter os cofres “cheios” para gastar em
publicidades, cartazes e “coisas” habituais em ano de
eleições locais.
Nota: Desagrada-me ler nos jornais – desconhecendo se foi bem citado, ou nem por isso – alguém a
dizer que nos últimos quatro anos e meio não aumentou os impostos ou as taxas… Não diga que
“continuamos a garantir que isso não vai acontecer”.
Não é verdade.

Câmara Municipal de Gondomar – Da mentira à verdade
Maria Olinda Moura | CDU
A mentira tem perna curta e, em Gondomar, demorou
pouco mais de meio ano de mandato do atual presidente da Câmara.
Como bem lembramos, o concelho, na campanha
para as autárquicas, cobriu-se de outdoors que diziam
que a dívida da EDP estava resolvida. No Facebook,
em setembro de 2017, o presidente da Câmara, candidato a um novo mandato, dizia, a propósito do seu
programa eleitoral, que o mesmo era, "Um programa
realista e exequível, agora que as finanças do município
estão mais saudáveis!!!". Souberam bem aos gondomarenses estas palavras... Mas, afinal, a verdade é outra:
Gondomar continua em situação de endividamento
excessivo. E a dívida à EDP não está resolvida, apesar
do acordo em vigor ter aspetos positivos. Fosse a Lei
das Finanças Locais a preconizada pelo PCP e muitos
destes problemas seriam resolvidos valorizando-se
o Poder Local. No entanto, a maioria PS na Câmara
parece não ter solução para a situação, nem mesmo

com o castigo que infligiu aos gondomarenses com o
aumento do IMI.
E não vale atribuir culpas ao Tribunal de Contas. As
regras eram claras e o Presidente da Câmara tinha
obrigação de as conhecer quando usou esta "estratégia"
para ganhar os votos dos gondomarenses.
O que vai acontecer agora? Como vai continuar a garantir o investimento tão necessário ao concelho? Que
"gorduras" vai cortar?
Todos sabemos que se a Câmara for sujeita a um saneamento financeiro, os gondomarenses irão sentir na
pele o aumento dos impostos, pois não lhe será permitido jogar com os valores mínimos e máximos permitidos por lei. Então o que vai ser feito?
Antes de mais, um pedido de desculpas aos gondomarenses pela mentira da campanha. É o que deve
ser feito por qualquer político que se dê ao respeito. E,
depois, criar condições para se encontrarem soluções,
ao nível de toda a Câmara (não só a maioria que a tem

governado) para que o investimento continue a ser feito de forma priorizada e com todo o rigor necessário.
É preciso repensar a forma como muitas festas no
concelho são projetadas. O que traz de desenvolvimento para Gondomar eventos feitos com recurso
constante a grandes empresas de prestação de serviços de lazer, em vez de se envolver as forças vivas do
concelho, valorizando as suas dinâmicas próprias e
diversas? Justifica-se um aumento de 180% em publicidade (cerca de 500 mil euros em 2017)? Foi por ser
ano de campanha eleitoral? O que traz de desenvolvimento para o concelho a realização de grandes espetáculos de entretenimento em vez de uma aposta séria na Cultura? O que deixou de verdadeiramente útil
para o concelho a promissora "Capital do Desporto"
com gastos de mais de um milhão de euros quando
não se soube aproveitar o evento para a criação de
infraestruturas desportivas para os nossos atletas?
Temos mais jovens a praticar desporto nas condi-

ções exigidas? Temos as Associações com melhores
instalações e mais preparadas para dar resposta ao
desporto associativo? Temos mais equipamentos
desportivos públicos de livre acesso? Nada. Deixou
muito foguetório, muitos eventos e muitas fotografias com os "artistas" do costume, transformando-se
numa oportunidade perdida.
A CDU não aceitará as velhas desculpas de que não há
dinheiro para investir nas necessidades do concelho
enquanto se continuar a esbanjar recursos financeiros
e humanos em foguetórios que mais não trazem do
que a ilusão de que em Gondomar se faz muito, quando, na verdade, muito pouco se faz.
A Câmara está em situação financeira difícil e a CDU
está pronta a participar nas soluções que devem ser encontradas. Mas não passaremos cheques em branco. A
estratégia tem de ser concertada entre todas as forças
políticas que tiveram os votos dos gondomarenses. Só
assim daremos dignidade à política.
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A preocupação é Gondomar e os gondomarenses
Valentina Sanchez | PSD
Nos tempos que correm cada vez mais é exigido
aos nossos atores públicos que planeiem, preparem e tenham seriedade nas suas decisões. É necessário solidez, fundamentação e uma correta
gestão das expectativas dos gondomarenses nas
suas opções políticas.
Não obstante os avisos que os eleitos locais do
PPD/PSD têm feito, esta é uma trajetória que o
executivo do partido socialista (PS) na Câmara

Municipal de Gondomar (CMG) não percorre,
nem dá sinais de o querer fazer. A resistência a
uma nova e correta forma de gestão esta francamente marcada nas decisões do partido socialista e revelou-se, agora, na questão do endividamento autárquico.
Esta atitude de recolha de informação, planeamento, fundamentação e gestão de expectativas
falhou redondamente com o atual executivo do

PS. E, mais uma vez, depois do regabofe e festarola do PS cabe ao PPD/PSD encontrar uma solução para Gondomar e para os gondomarenses.
Nós apontamos alternativas e fazemos uma
oposição construtiva. Não alinhamos em foguetórios, promessas vãs ou episódios inconsequentes. Baseamos as nossas opções com conhecimento e com a maturidade que o tempo e a
reflexão fornecem.

Por isso é que, durante o ano passado, defendemos que o caminho para a redução da dívida da
CMG deveria ser feito de forma equilibrada e
com concertação entre todas as forças políticas.
Agora que batemos no fundo as consequências
podem ser bem mais gravosas.
Estamos solidários com a CMG mas a nossa
principal preocupação é Gondomar e os gondomarenses!

A encruzilhada

Pedro Oliveira | CDS-PP
Pois é. A encruzilhada em que o município se
encontra desde há anos, ganhou novos contornos, claramente mais dramáticos, com a
recusa do Tribunal de Contas (TC) em visar,
isto é, em autorizar a contratação de um volumoso empréstimo, tendente a minorar as
consequências orçamentais daquelas que são
as responsabilidades do município para com
a EDP.
De há muito que tal matéria tem vindo a exigir
uma espécie de “Pacto de Regime” no concelho,
com o qual se comprometam as diferentes forças
politicas representadas nos órgãos municipais,
objectivando-se um caminho, uma solução, que
estribados nos contornos legais aplicáveis, definitivamente enquadrem o assunto, potenciem
o seu enfrentar sem peias ou subterfúgios e, de

uma vez por todas se aprove, com uma maioria
larga e com a intervenção de todos os interessados, um rigoroso esquema que potenciando
o inerente pagamento da dívida existente não
signifique, em paralelo, inultrapassáveis constrangimentos na capacidade que o município
deve sempre ter, de intervir na facilitação da dinâmica de desenvolvimento e modernização da
sociedade gondomarense.
Os engulhos para o concelho emergentes da recusa do TC, são claramente evidentes. Tal facto,
associado à já consabida depauperada situação
financeira geral do município, influencia sem
qualquer margem para dúvidas, a sua capacidade de intervenção nas diferentes valências
da sociedade gondomarense, pela limitação
das iniciativas de investimento, pela limitação

do exercício quotidiano das suas competências
legais, pela ampliada dificuldade em acudir às
crescentes dificuldades dos estratos sociais mais
carenciados.
Ora esta nefasta realidade obriga, cremos nós, a
um inelutável refletir por parte dos atuais gestores do município, sobre as verdadeiras prioridades de ação e intervenção da autarquia, devendo
interiorizar a premência na opção de abandonar
gastos que, podendo ser justificáveis, não sejam
prioritários ou absolutamente necessários, designadamente em áreas como a publicidade e/
ou propaganda, ou iniciativas com elas correlacionadas.
No momento não cuidamos de abordar o “porquê” de o município se encontrar neste lamentável estado financeiro, importando muito mais

ordenar os caminhos do seu futuro, por forma
a o relançar num clima mínimo de esperança e
de confiança, onde os gondomarenses, independentemente das suas crenças ideológicas, se possam rever. Certamente que o futuro próximo do
concelho será financeiramente tenso, com todas
as consequências, nomeadamente psicológicas,
daí advenientes. Será por consequência fundamental que, mais esta plausível certeza, se não
torne também em mais um inglório esforço dos
gondomarenses.
Nós, o CDS/PP de Gondomar, estamos cientes
dos desafios com que, a credibilidade do concelho, hoje se debate. Estamos contudo e neste
contexto, disponíveis para, com a responsabilidade de todos, ajudar a ultrapassar esta equívoca
realidade.

6 erros do Governo no processo dos precários do Estado
Bruno Pacheco | BE

António Costa, Mário Centeno e Vieira da Silva são os
pesos pesados do Governo que estão a tratar do programa extraordinário de regularização dos precários
do Estado. É natural que assim seja, é um processo histórico na Administração Pública e um dos pilares que
suporta os acordos que viabilizaram o Governo.
Por isso, porque estamos a falar dos ministros mais importantes do Governo e do próprio primeiro-ministro,
é de estranhar o acumular de erros a que temos assistido neste processo.
Vejamos que erros são esses:
1) Falta de transparência
Durante todo o processo, o Governo tem-se furtado a apresentar os números do programa. A custo,
após enorme pressão dos movimentos de precários,
o ministro Vieira da Silva informou que tinham
sido entregues cerca de 32 mil requerimentos e que
apenas um terço tinha sido aprovado até à data pelas Comissões de Avaliação Bipartida (CAB). Para
além disso, o Governo nunca divulgou o número

de decisões favoráveis e desfavoráveis por parte de
cada CAB.
2) Atrasos sucessivos
Todos os prazos iniciais já foram largamente ultrapassados. Os ministros já prometeram que a partir de
agora o processo irá correr com mais celeridade, mas o
que se sabe é que dos 32 mil requerimentos entregues
apenas 7% já tiveram despacho dos ministros. Num
momento em que se previa que a maioria dos concursos para recrutamento destes precários já estivesse a
decorrer, apenas 43 foram lançados.
3) Não proteção dos precários envolvidos no processo
O Governo não apresentou garantias de proteção
contra o despedimento dos trabalhadores precários
que submeteram o requerimento. Assim, há notícias
de serviços que estão a despedir os seus trabalhadores precários, apesar de estes estarem abrangidos pelo
programa de regularização. Ou seja, as CAB podem
decidir a integração de uma pessoa que foi despedida
há poucas semanas pela chefia. É uma situação absur-

da, bastava que o vínculo precário se prolongasse automaticamente até à decisão da CAB, havendo depois
integração ou dispensa.
4) Falta de coerência no processo
As Comissões de Avaliação Bipartida não estão todas
a funcionar da mesma maneira. Algumas CAB inventaram regras próprias, onde o falso outsourcing, as
bolsas ou os estágios estão excluídos do PREVPAP. A
multiplicidade de critérios e o não cumprimento da lei
por parte do Estado são situações graves que cumpria
ao governo fiscalizar.
5) Buraco negro nas autarquias locais
Não se sabe quase nada sobre o avançar do procedimento nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia.
Não há informação e os testemunhos que têm vindo
a público fazem temer o pior, com muitos presidentes
de câmara a inventarem regras próprias ou a roçarem o
despotismo. Relembre-se, os presidentes da câmara de
Sintra, Amadora ou Leiria deram conta que não vão integrar muitos dos seus trabalhadores precários. Apesar

da separação de poderes, o Governo tinha ferramentas
para garantir a transparência dos processos nas autarquias locais.
6) Falta de acção aos boicotes
O exemplo do que se passa na área do Ensino Superior e Ciência é paradigmático: segundo dados
da FENPROF, que participa nessa CAB, apenas
2% dos requerimentos de docentes foram aceites. E
para perceber este número basta conhecer a posição
divulgada pelos reitores da universidades portuguesas que recusaram reconhecer os investigadores e
professores precários como necessidades permanentes. Como é que uma universidade, cuja finalidade é investigar e ensinar, o faz sem investigadores
e professores? Infelizmente, o ministro da Ciência e
Ensino Superior tem sido conivente com os reitores,
ao arrepio da lei.
Ainda há tempo para resolver estes 6 erros e da sua resolução ou não se fará o balanço final da regularização
dos precários da Administração Pública.
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