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Parque Urbano de Rio Tinto
aberto aos gondomarenses

Sociedade
Rota da Filigrana
desperta interesse
de turistas estrangeiros
> Pág. 6

Os Azeitonas são cabeça
de cartaz das Festas
de Rio Tinto
> Pág. 17

Cultura
Marionetas "invadem"
Gondomar de 6 a 8
de julho
> Pág. 29

• "Finalmente, Rio Tinto tem um equipamento digno desta cidade", afirmou Marco Martins
• Intervenção foi totalmente suportada pelo Município e criou a maior zona verda da cidade
• Segue-se a construção do Parque Urbano de Fânzeres/São Cosme

> Págs. 24 e 25

PUB

2 VIVACIDADE JUNHO 2018

Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

Administrador da Vivacidade, SA.
Economista e Prof. Adjunto da ESTG.IPP.PT

Caros leitores,

SUMÁRIO:

FICHA TÉCNICA

Breves

Registo no ICS/ERC 124.920
Depósito Legal: 250931/06

Sociedade

Diretor: Augusto Miguel Silva Almeida (TE-873)
Redação: Pedro Santos Ferreira (CP-10017)
Tiago Santos Nogueira (CP-10184)
Departamento comercial: Tel.: 910 600 079
Paginação: Rita Lopes
Administração e Propriedade do título:
Vivacidade, Sociedade de Comunicação
Social, S.A.
Rua Poeta Adriano Correia de Oliveira, 197
4435-778 Baguim do Monte
Administrador: José Ângelo da Costa Pinto
Estatuto editorial: www.public.vivacidade.
org/vivacidade
Detentores com mais de 10% do capital
social: Lógica & Ética, Lda.
Sede de Redação: Rua Poeta Adriano
Correia de Oliveira, 197 4435-778 Baguim
do Monte
Tel.: 919 275 934

Página 4
Páginas 6 a 28

Destaque

Páginas 24 e 25

Cultura

Páginas 29 a 31

Política

Páginas 32 a 36

Desporto

Páginas 37 a 40
Empresas e Negócios
Página 41 a 43

Lazer

Página 44
Opinião
Páginas 46 e 47

PRÓXIMA EDIÇÃO
26 JULHO

Colaboradores: Andreia Sousa, António
Costa, António Valpaços, Carlos Almeida,
Diana Ferreira, Domingos Gomes, Germana
Rocha, Guilhermina Ferreira, Henrique de
Villalva, Isabel Santos, Joana Resende, Joana
Simões, João Paulo Rodrigues, José António Ferreira, José Luís Ferreira, Luís Alves,
Luís Monteiro, Luís Pinho Costa, Manuel de
Matos, Manuel Teixeira, Marta Sousa, Paulo Amado, Paulo Silva, Pedro Oliveira, Rita
Ferraz, Rita Lopes, Rui Nóvoa, Rui Oliveira,
Sandra Neves e Tiago Nogueira.
Impressão: Unipress
Tiragem: 10 mil exemplares
Sítio: www.vivacidade.org
Facebook: facebook.com/vivacidadegondomar
E-mail: geral@vivacidade.org
Agenda: agenda@vivacidade.org

Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org

Foto DR

Há coisas que são difíceis de entender. O
fecho de lojas dos CTT e a sua externalização para os balcões de supermercados
com toda a certeza que não está de acordo
com aquilo que foi determinado e concordado no acordo de privatização daquela
empresa, pelo que esperamos que as autoridades estejam já a trabalhar para resolver
este grave problema.
Chamar “entidade local” a um grande
supermercado é algo bem estranho. Se
se subcontrata uma Junta de Freguesia
ou até uma loja bem localizada no centro das povoações para fazer o serviço de
um posto de correio não haverá muito
a dizer. Mas, ao subcontratar grandes
superfícies, na maior parte dos casos situadas em locais de acesso difícil para as
pessoas com mais idade, pois os critérios
de escolha de localização são muito mais
ligados com a situação da rede viária do
que propriamente com a situação dos
utilizadores para fazerem o trabalho que
compete aos correios, a administração

dos CTT está a colocar-se numa posição
muito complexa e difícil e a prejudicar
seriamente os utilizadores dos serviços
que oferece, arriscando-se a perder muito
mais do que o que ganha.
Este fecho de estações – estão anunciadas cerca de 60 – ocorre em localizações
em que as estações fazem falta e são um
indutor de bem-estar social. Quando
tantos falam das enormes vitórias que a
democracia trouxe ao país uns poucos
continuam a percecionar os problemas
e a resolvê-los de forma completamente
errada.
Por outro lado, a Anacom confirma que
os CTT não cumpriram indicadores de
qualidade, o que a ninguém surpreende
pois nunca tanto tempo demorou a chegarem as cartas. Ainda recentemente fiz
quase 400 quilómetros de propósito para
uma consulta que tinha sido adiada por
carta que chegou três dias após a própria
consulta.
E a pergunta da Comissão de Trabalhadores da empresa é muito pertinente: - “qual
é o limite?”. Também gostávamos de saber.

O Parque Urbano de Rio Tinto, inaugurado a 21 de junho, é a
concretização do sonho de muitos
riotintenses para o centro cívico
da cidade. Em 2005, Onofre Varela ilustrou-o numa aguarela. Este
mês, a ilustração ganhou vida e
está agora aberta à comunidade.

A ponte de Foz do Sousa tem causado preocupação junto dos habitantes locais. Tudo porque a base
da estrutura está a degradar-se.
Diariamente, circulam nesta ponte
dezenas de pessoas e automóveis.

Rio Tinto: um centro urbano bom para viver
BISTURI
Quem acompanhou o crescimento e desenvolvimento de
Rio Tinto nas últimas quatro
décadas não pode deixar de
reconhecer que este território
urbano não tem hoje nada a
ver com o que era no final da
década de setenta. Ao tempo,
Rio Tinto era a maior freguesia
do concelho de Gondomar, estendendo-se da fronteira portuense de S. Roque até ao Alto
da Serra de Valongo, e desde as
fronteiras da Areosa até Ermesinde.
O seu território era dominado por uma malha de ruelas
e vielas, atravessado pela EN
15, e polvilhado por um casario desordenado, aqui e além
pontuado por dezenas de fábricas e armazéns, perdidas a
esmo entre o verde de quintas
agrícolas ainda exploradas. A
construção civil, e as migrações do interior para a grande
cidade faziam de Rio Tinto o
território ideal para a construção de um gigantesco dormitório urbano em crescimento
galopante.

Quando Rio Tinto perdeu, no
verão de 1985, cerca de 5,5
quilómetros quadrados do seu
território, para nordeste, que
deram origem à freguesia de
Baguim do Monte, acentuou-se
a tendência de concentração
populacional na zona ocidental
da freguesia, mais concretamente numa meia lua que vai
de Soutelo à Venda Nova, e se
estende dali numa linha de passagem pela estação da CP até à
Areosa.
E este é hoje o território mais
nobre da cidade de Rio Tinto.
Com particular ênfase para o
eixo de Soutelo, Cavada Nova,
Igreja, e Parque Nascente. Aqui
se concentram todos os serviços e equipamentos necessários
a uma cidade moderna: escolas, centro de saúde, farmácias,
centro cultural, igreja, bancos,
piscinas, parques de lazer, centros comerciais, supermercados, comboio, metro, autocarros, mercado, cemitério, clínicas, etc, etc.
Trata-se de um espaço encrustado à fronteira nascente da ci-

dade do Porto que faz inveja a
várias outras zonas da própria
cidade do Porto. Um território
com qualidade de vida, devidamente equipado, com um
parque residencial satisfatório,
e com espaços públicos abertos
e airosos.
É claro que não se pode falar
de um desenho urbano muito
bem conseguido. Todos sabemos que quando se acumulam
erros urbanísticos durante décadas, é praticamente impossível repará-los antes de duas a
três gerações.
Não é possível hoje arrasar alguns monstros residenciais levantados nesta zona, na década de noventa, e que hoje são
agressões urbanísticas inqualificáveis. Mas a história das
cidades também é feita destes
erros, e por isso temos de viver com eles, evitar outros, e
procurar que o tempo nos traga novas oportunidades. Seja
como for, o centro cívico de
Rio Tinto está no bom caminho, e por isso mesmo se recomenda…
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Breves
Trail das Fardas apoiou Hugo Magalhães
Foto DR

A 3ª edição do Trail das Fardas teve
lugar a 16 de junho, junto ao Pavilhão
Gimnodesportivo de Covelo. Este
ano a prova apoiou o ex-bombeiro
Hugo Magalhães, que padece de esclerose múltipla progressiva. A prova
solidária contou com o apoio e participação de milhares de atletas.

Gondomar representado na distrital do CDS-PP
Foto DR

Os gondomarenses António Aguiar Pereira, Pedro Moura de Oliveira, Pedro Carvalho e Margarida Silva integram a lista de Fernando Barbosa,
recém-eleito presidente da Comissão Política Distrital do Porto do CDS-PP. A inclusão dos quatro
militantes de Gondomar constituem um momento histórico para a concelhia gondomarense.

MC Kevinho atua em Gondomar a 7 de outubro
Foto DR

O músico brasileiro MC Kevinho vai atuar em
Portugal no dia 7 de outubro. O concerto que
marca o regresso do artista fenómeno do funk
brasileiro vai realizar-se no Multiusos de Gondomar. Kevinho tem 19 anos e conta com mais
de um bilião de visualizações no YouTube.

As tradicionais caminhadas de verão em Fânzeres e São Pedro da Cova estão de volta. As
caminhadas vão ter lugar a 8 de julho e 15 de
julho, em São Pedro da Cova e Fânzeres, respetivamente. O ponto de encontro é às 9h, nos edifícios da Junta de Freguesia. As inscrições são gratuitas e há aula desportiva no final do percurso.

Clube Gondoclássicos
organizou 10ª concentração

Abertas candidaturas
para a Noite Branca

No Dia de Portugal, o parque da feira de Gondomar (São Cosme) foi ponto de encontro de
bólides clássicos e pré-clássicos, no âmbito da
10ª Concentração de Clássicos e Pré-clássicos de
Gondomar. O evento foi organizado pelo Clube
Gondoclássicos de Portugal.

Estão abertas as candidaturas para as áreas de animação da Noite Branca de Gondomar. Desta forma,
até 15 de julho, os interessados devem enviar as suas
propostas para o Município de Gondomar. A próxima Noite Branca vai realizar-se no dia 1 de setembro.

Associação Animais da Quinta
comemora 13.º aniversário
A Associação Animais da Quinta vai comemorar o 13.º aniversário da sua fundação, na CEA
Quinta do Passal. A iniciativa realiza-se entre as
14h e as 19h e contará com workshops, concursos, exposições e um lanche solidário. Os participantes terão direito a prémios e surpresas.

Foto DR

O Largo do Mosteiro, Rio Tinto, vai receber o
16.º Festival de Folclore de Rio Tinto. A iniciativa está agendada para 2 de julho, pelas 21h30,
e irá contar com grupos de folclore do Ribatejo,
Tábua, Figueira da Foz e Galiza. A organização
é do Grupo Etnográfico da Escola Preparatória
de Rio Tinto.

Festival de Música Moderna
já tem datas

EB1 São Caetano 2 foi reinaugurada
Foto DR

A Escola EB1 São Caetano 2, em Rio
Tinto, foi reinaugurada a 22 de junho,
após um período de requalificação. A
intervenção suportada pelo Município
de Gondomar dotou o ensino pré-escolar e básico de novos e melhores equipamentos.

"Gondomar no Coração" visitou Lacovale
Foto DR

A coligação "Gondomar no Coração" (PSD/
CDS-PP) visitou, a 12 de junho, a Lacovale Technology and Innovation, situada na Zona
Industrial das Mimosas, São Pedro da Cova.
Durante a iniciativa, Rafael Amorim ficou a conhecer a história da empresa inovadora e prometeu dar seguimento à visão empreendedora
defendida durante as campanha autárquica.

A 22ª edição do Festival de Música Moderna
Portuguesa vai realizar-se nos dias 4, 11, 18 e 25
de agosto. Os concertos das bandas de garagem
vão ter lugar no anfiteatro do Largo do Souto,
em São Cosme. Até dia 30 de junho, a organização continua a aceitar inscrições das bandas.

Zebreiros recebe 38.º
Festival Nacional de Folclore
No dia 14 de julho, pelas 21h30, o anfiteatro-jardim de Zebreiros vai acolher o 38.º Festival Nacional de Folclore. A iniciativa vai contar com
as presenças dos ranchos de Zebreiros, Granho
(Santarém), Mundão (Viseu), Vila Praia de Âncora (Caminha) e Moncarapacho (Algarve).

"Juntos pela Filipa"
a 15 de julho

O grupo "Filipa Power" está a promover a caminhada solidária "Juntos pela Filipa". A iniciativa,
que visa angariar dinheiro para apoiar a jovem
gondomarense, vai ter lugar a 15 de julho, pelas
10h15, junto ao terminal do metro, em Fânzeres.
A inscrição tem um custo de cinco euros.

Juvenis do Sousense sagram-se campeões
Foto DR

A equipa sub-17 da União
Desportiva Sousense conquistou o título distrital no
escalão de juvenis. Desta
forma, a formação gondomarense irá disputar, na próxima época, o Campeonato
Nacional de juvenis.

Fânzeres e São Pedro da Cova
voltam a ter caminhadas

O Tum Tum Tum realizou, no dia 16 de junho,
no Pavilhão Multiusos da Escola Secundária
Augusto Gomes, em Matosinhos, a 5ª mostra do
projeto. A iniciativa ficou marcada pela atuação
de todos os grupos em funcionamento e das peças musicais coletivas.

Largo do Mosteiro recebe
16.º Festival de Folclore

Colégio Paulo VI no Parlamento Europeu
Nos dias 2 e 3 de junho, 22 alunos do
Colégio Paulo VI deslocaram-se ao
Parlamento Europeu de Estrasburgo.
A visita esteve inserida no EYE 2018, o
maior encontro de jovens realizado na
Europa. Este ano o evento contou com
cerca de 10 mil participantes provenientes de todos os cantos da Europa.

Tum Tum Tum realizou 5ª
Mostra

Caminhada Solidária
a 1 de julho
A União das Freguesias de Gondomar, Valbom e
Jovim está solidária com a Liga Portuguesa contra o Cancro e vai organizar, no dia 1 de julho,
uma caminhada de 6,5km que reverterá a favor
da causa desta instituição. O custo de inscrição
é de três euros.

Colónias Balneares iniciam
a 30 de julho
A praia do Senhor da Pedra volta a ser o local
escolhido pela União das Freguesias de Fânzeres
e São Pedro da Cova para as próximas colónias
balneares. De 30 de julho a 3 de agosto e de 6
a 10 de agosto, os seniores deste território vão
deslocar-se até esta zona balnear.

Estrelas de Fânzeres
consegue utilidade pública
O Estrelas Futebol Clube de Fânzeres conseguiu, no dia 6 de junho, o estatuto de Instituição
de Utilidade Pública Desportiva. O parecer de
declaração de utilidade pública mereceu uma
aprovação unânime do executivo da Câmara
Municipal de Gondomar.

Faleceu Amadeu de Sousa
Amadeu de Sousa, o primeiro Provedor Municipal de Gondomar, faleceu, no dia 13 de junho,
vítima de doença. O advogado e antigo dirigente
do CDS-PP foi o primeiro - e único até à data -,
Provedor Municipal de Gondomar.

Baguim do Monte recebe
Festa da Espuma
O Polidesportivo do Crasto, em Baguim do
Monte, vai receber, no dia 30 de junho, a Festa
da Espuma. O evento inserido no 23.º aniversário da cidade de Rio Tinto vai contar com vários
animadores e muita espuma. O início da atividade está previsto para as 15h30 e a entrada tem
um custo de quatro euros.

Iberanime OPO 2018 já tem data
O Multiusos de Gondomar volta a receber o
maior evento da cultura pop japonesa nos dias
27 e 28 de outubro. A data foi anunciada pela
organização, tal como a abertura das bilheteiras
com uma campanha especial. Os primeiros bilhetes custam 10 euros e os passes de dois dias
são vendidos a 17 euros.

Município avança
com saneamento na zona
da Belavista

A Câmara Municipal de Gondomar aprovou, a
6 de junho, a construção de redes de saneamento e outras infraestruturas na zona da Belavista, em São Pedro da Cova. A proposta prevê a
instalação de 540 novos ramais e representa um
investimento de 2,5 milhões de euros. A medida
beneficiará cerca de 600 famílias.
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Rota da Filigrana atrai cada vez mais turistas
nacionais e estrangeiros

Gondomar é reconhecido como a "capital da
Ourivesaria", tendo como elemento identificador do território a filigrana, que ocupa lugar de destaque entre as criações dos ourives
locais. O material, em ouro ou em prata, dá
lugar a peças únicas, concebidas em oficinas
de pequena escala, de cariz familiar, através
de técnicas transmitidas de geração em geração.
Foi esse processo de produção que a Câmara Municipal de Gondomar quis dinamizar
através da criação da Rota da Filigrana, produto turístico lançado em 2017, que visa dar a
conhecer o concelho e a tradição da filigrana.
"O balanço que fazemos é extremamente positivo, com visitas de todos os locais do país
e do estrangeiro, além de algumas figuras
públicas que se têm interessado pela Rota da
Filigrana. O segredo é mostrar o processo
produtivo, porque as pessoas ficam imediatamente encantadas", afirma Carlos Brás, vereador do Turismo da Câmara de Gondomar.
O Vivacidade acompanhou no dia 14 de junho, a visita de duas comitivas estrangeiras ao
CINDOR - Formação Profissional de Ourivesaria e Relojoaria e à ARPA, dois espaços
que estão associados à Rota da Filigrana desde a sua fundação.
Vindo de Espanha, o primeiro grupo de tu-

Foto PSF

A Rota da Filigrana, produto
turístico da Câmara Municipal de Gondomar, tem atraído
um maior número de visitantes portugueses e estrangeiros,
de ano para ano. Até à data, o
retorno financeiro gerado ascende aos 49.500 euros e mais
de 6000 visitantes.

Turistas surpreendidos
com a Rota da Filigrana

Ana Álvarez, aluna da Escola de Artes
e Ofícios de Vigo:
"Este é o primeiro contacto que tenho
com a filigrana. O detalhe das peças encanta-me e este produto é interessante
porque cruza a ligação de Gondomar à
história da ourivesaria, aliado às belas
paisagens do concelho"

> Na CINDOR, é explicado o processo de fabrico das peças de filigrana

ristas da Escola Municipal de Artes e Ofícios
de Vigo visitou o CINDOR para conhecer a
casa onde são formados os ourives gondomarenses.
No único centro de formação profissional de
ourivesaria do país, os espanhóis foram recebidos por Flávia Santos, que deu a conhecer
as instalações, antes de dar início a uma pequena demonstração do processo de fabrico
de uma peça de filigrana.
"O interesse desta visita é que as pessoas percebam que quase todos os especialistas na
filigrana passam por aqui durante a sua formação profissional", destaca Eunice Neves,
presidente da direção do CINDOR.
Surpreendidos, os visitantes experimentaram
depois produzir e "encher" as suas peças, mas
rapidamente perceberam que a arte não está
ao alcance de todos [ver caixa].
Mais tarde, já na ARPA, em Valbom, Antó-

nio Almeida, fundador da empresa, recebe
uma comitiva francesa da empresa "On Travel Solutins". A visita encaixa-se nas 'famtrips'
que o Município tem promovido, na tentativa
de demonstrar às agências de viagens e aos
seus colaboradores a mais-valia da Rota da
Filigrana.
"Quando a Rota da Filigrana nos foi proposta,
quisemos pegar novamente nesta tradição e
voltar às nossas origens. Desde então, tudo o
que o Município tem feito pela promoção da
filigrana tem ajudado a revitalizar o setor. A
filigrana gondomarense não é igual a mais nenhuma, por isso deve ser preservada", aponta
António Almeida.
No ano passado, a Rota da Filigrana recebeu
5000 visitantes e gerou um retorno financeiro
de 38 mil euros. Este ano, o produto turístico
já totaliza mil visitantes e 11.500 euros de retorno financeiro. ■

Henar Quintas, aluna da Escola de
Artes e Ofícios de Vigo:
"Não sabia que existia esta arte em Gondomar e também não conhecia a Rota
da Filigrana. Esta demonstração é muito
importante para quem visita, mas é muito difícil trabalhar este material"

Bourdes Courtois, representante da
"On Travel Solutins":
"Esta visita é muito interessante. Tenho
interesse por tudo aquilo que é artístico
e manual e estas peças são fantásticas.
Saber como são feitas é também um
privilégio"

Jean-Ivé Kanté, representante da "On
Travel Solutins":
"O que vemos aqui é uma arte antiga e
que importa descobrir. Cada vez mais os
turistas querem conhecer o território e
as suas histórias. A filigrana faz parte da
história de Gondomar"
> Na ARPA, António Almeida recebeu uma comitiva francesa

> As peças de filigrana têm despertado cada vez mais interesse
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Multiusos de Gondomar recebeu
1.º Luxury Design & Craftmanship Summit

Durante dois dias designers ("thinkers") e
artesãos ("makers") estiveram no centro da
discussão sobre o real contributo do design
e do artesanato para o setor de luxo. O debate foi realizado na 1ª edição da Luxury
Design & Craftmanship Summit, organizada pela Covet Group. A iniciativa convocou
especialistas de todas as áreas ligadas ao setor mobiliário, artes e moda para discutir
o futuro.
"O evento é uma peça do puzzle que nos
faltava. Na verdade, durante muito tempo
erguemos a bandeira do design, mas falta-

va-nos realçar a componente humana dos
artesãos, o tal 'craftmanship'. Hoje temos
mais de 200 pessoas a trabalhar essas artes
manuais e com esta iniciativa também procuramos enaltecer esse contributo diário",
afirma Amândio Pereira, administrador do
Covet Group.
Ao Vivacidade, o responsável pelo grupo
detentor de marcas como Boca do Lobo,
Delightfull, entre outras, mostrou-se satisfeito pelo sucesso da 'summit' que contou
com Fátima Santos, da AORP, Luís Onofre,
António Moura, da Luxury Field, entre outros oradores nacionais e internacionais.
"Quisemos criar dois dias dedicados ao design e ao 'craftmanship'. Esperamos, sobretudo, que este seja o início de outras edições, porque temos orgulho em conseguir
juntar pensadores, designers e artesãos, todos no mesmo espaço e em sinergia", refere
o responsável.
A inauguração contou com as presenças de
Ana Teresa Lehmann, secretária de Estado
da Indústria, e Carlos Brás, vereador do
Empreendedorismo da Câmara Municipal
de Gondomar. Ambos realçaram o "im-

portante contributo" do Covet Group para
tornar Portugal uma referência ao nível do
design e do artesanato inserido nos setores

de luxo.
A Luxury Design & Craftmanship deverá
ter 2ª edição no próximo ano. ■
Foto PSF

Nos dias 20 e 21 de junho, o
Pavilhão Multiusos de Gondomar foi local de encontro de
designers, estilistas e amantes
das artes, no âmbito da Luxury Design & Craftmanship
Summit, organizado pelo Covet Group.

> O Multiusos de Gondomar acolheu dois dias de debate sobre design e Craftmanship
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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

“Eis que voltamos”

Na realidade, nunca me ausentei totalmente, pois
mantive a direção clínica do Lar Paroquial da Terceira Idade de Baguim Do Monte, onde, há cerca
32 anos exerço esta nobre atividade clínica, a qual
muito me orgulha. Tal como disse um prestigiado
banqueiro, quando no final da sua carreira regressou à sua terra natal, "para crescermos por vezes
temos de partir para mundo, mas sempre regressamos à origem".

Acho que devo isto aos meus pacientes da minha
cidade, podendo partilhar e ajudar do muito que
cresci na medicina e em especial na Ortopedia. Pacientes esses que não devem ser prejudicados por
fatores de interesses mesquinhos.
Hoje, já no topo da minha carreira, como doutorado internacionalmente na investigação em medicina e cirurgia, haverá sempre disponibilidade para
reencontrar muitos dos pacientes que por nós já
passaram.

Até 15 de setembro, as praias de Melres e Lomba
estão preparadas para receber dignamente os milhares de veraneantes que se esperam ao longo da
época balnear. Os espaços foram preparados para
garantir as condições de utilização segura pelos
utentes destas praias, passando com distinção
nas vistorias realizadas, no dia 12 de junho, pela
Capitania do Porto do Douro.

A praia fluvial da Lomba recebeu a distinção "Praia
com Qualidade de Ouro", atribuída pela Quercus
pelo terceiro ano consecutivo.
Em sentido inverso, a praia de Zebreiros não foi classificada na presente época balnear, devido a um episódio de contaminação em 2017. Contudo, apesar da
sua não classificação, o Município optou por manter
a vigilância da praia durante toda a época balnear e
manteve os serviços dos anos anteriores.
"No que toca a Zebreiros, temos trabalhado em conjunto com as entidades competentes para avaliarem
a possibilidade de descargas dos navios que circulam
no rio. Pessoalmente, acredito que quanto mais embarcações circulam no rio, mais focos de poluição
existem. Tenho a certeza que não tem sido feito um
tratamento de resíduos apropriado", conclui Carlos
Brás, vereador do Turismo da Câmara Municipal de
Gondomar. ■

Quinta das Freiras recebeu
Rio Tinto Cão e Gato
No dia 17 de junho, a Quinta das
Freiras voltou a acolher a iniciativa "Rio Tinto Cão e Gato". Centenas de pessoas e animais participaram nas atividades gratuitas.
A Junta de Freguesia de Rio Tinto e as lojas
PetOutlet e Petlandia voltaram a unir esforços para organizar o Rio Tinto Cão e Gato,
evento inteiramente dedicado aos melhores
amigos do homem. A iniciativa teve lugar na
Quinta das Freiras, com ofertas para todos os
participantes.
O evento contou com uma maratona canina, desfile canino, demonstração cinotecnia,
mercado e adoção de animais, em prol da Associação VivAnimal.
"Foi um dia diferente na Quinta das Freiras.
Nesta edição tivemos um número recorde de
participantes, mas importa, sobretudo, ver o
equipamento [Quinta das Freiras] a receber
outro tipo de atividades e repleto de pessoas e
animais. É um espaço que nos permite realizar

diversos tipos de iniciativas", afirma Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto.
Importa recordar que esta foi a 3ª edição do evento que, de acordo com a organização, tem a sua
continuidade garantida já no próximo ano. ■
Foto PSF

Assim aconteceu, eu e o meu companheiro de
muitos anos, Dr. Bruno Martins, conhecido e excelente fisioterapeuta, colaborador no tratamento
de um número imenso de pacientes, voltamos ao
consultório inicial, no Centro Comercial de Rio
Tinto 1, na sala 2, local que me deixa uma sensação de nostalgia, quando há cerca de 32 anos dei
os primeiros passos para a minha atividade clínica, como clínico geral e logo depois como especialista em Ortopedia e Traumatologia.

Está aberta a época balnear de
2018. Este ano, o Município de
Gondomar conta com duas praias
fluviais aptas para a prática balnear: Melres e Lomba. A praia de
Zebreiros perdeu essa classificação.

Foto DR

Na edição número 100 deste jornal - a publicação
mais prestigiada e divulgada da cidade de Rio Tinto -, na primeira página, numa entrevista concedida por mim, afirmei que nunca sairia da cidade
de Rio Tinto, na minha atividade profissional. Por
motivos meramente pessoais e inesperados, tive de
me ausentar profissionalmente durante três anos,
interrompendo a minha atividade clínica durante
três anos.

Época balnear abriu
a 15 de junho
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Gondomarenses lá fora

Helena Martins Pinto:

"Uma experiência que me abriu os olhos para
as possibilidades que moram longe da zona de conforto"
Helena Martins Pinto é natural de São Cosme, tem 27
anos, e as ciências farmacêuticas são a sua grande paixão.
Como não há lugar para acomodação no setor farmacêutico, Helena vai provando, em
território norueguês, que é
necessário estar em constante
evolução e aprendizagem.

casa. Para além disso, devo dizer que é bastante
mais frio nos meses de inverno, algo que implicou uma adaptação muito grande.
Dentro das várias peripécias que já colecionaste nesta tua aventura norueguesa, podes
contar-nos uma delas?
Por motivos de sigilo profissional, não há muito
que possa contar, mas especialmente nos meses
iniciais, quando ainda não falava bem norueguês, aconteceram alguns mal-entendidos muito cómicos. O melhor de todos, que ainda hoje
me faz rir, foi quando uma senhora foi à farmácia comprar algo para o cão e eu entendi que
era para o marido. Passei uns bons 15 minutos
a dar-lhe conselhos antes de me aperceber que
era um animal que ia usar o produto e nada do
que eu estava a dizer fazia sentido. Felizmente, a
senhora achou imensa piada à situação [risos].

Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a tua paixão pelas ciências farmacêuticas?
Desde pequena que sempre tive grande curiosidade por medicamentos. Sempre gostei de
saber que medicamento se tomava quando se
tinha febre, ou tosse, ou dor de barriga. Lembrome de chatear a minha mãe com perguntas de
"para que se usa isto?", apontando para todos
os medicamentos que tínhamos em casa. Mas,
curiosamente, durante a minha adolescência
nunca pensei na profissão farmacêutica, a ideia
só surgiu na hora de me candidatar à faculdade.
Na altura pareceu-me um excelente curso, com
imensas saídas profissionais e achei que era uma
boa aposta, visto que ainda não sabia muito bem
o que queria ser. O resultado final foi excelente,
dado que percebi realmente a minha vocação.
Entretanto foste para o mercado de trabalho e
como foi o feedback em Portugal?
Eu fui uma daquelas pessoas que começou por
um estágio profissional. Queria trabalhar em
farmácia comunitária e as oportunidades na
zona do Porto não eram muitas e as que exis-

> Helena Pinto numa visita às montanhas Trollstigen

tiam eram estágios profissionais. O salário era
muito mais baixo comparado com os outros
colegas farmacêuticos, embora as horas e as
funções fossem as mesmas, com a desvantagem
de eu ter de trabalhar todos os domingos - coisa
que só os "estagiários" faziam e não os "farmacêuticos". Posso dizer que a experiência não foi
positiva e a vontade de sair do país foi crescendo.

ge da zona de conforto. Por isso diria que sim,
desde essa altura que pensei sempre que queria
experimentar trabalhar noutro país.

Mas trabalhar fora do nosso país sempre foi
um dos teus objetivos?
Eu fiz Erasmus numa farmácia hospitalar, em
Itália, e já nessa altura o fiz a pensar na possibilidade de emigração. Enquanto os meus amigos
combinavam aquilo a que se iam candidatar de
maneira a poderem ficar no mesmo país, eu
candidatei-me sozinha. Queria ver se era capaz
de me orientar, adaptar e de aprender uma língua diferente em pouco tempo. E o resultado
foi fantástico e muito enriquecedor. Foi, sem
qualquer dúvida, uma experiência que me abriu
os olhos para as possibilidades que moram lon-

Mas foste bem recebida na Noruega?
Sim, fui extremamente bem recebida na Noruega e tive a sorte de conhecer pessoas fantásticas.

> A farmacêutica e uma vista fantástica de Alesund

E qual a pior parte de trabalhares a milhares
de quilómetros dessa zona de conforto?
A pior parte são as saudades da minha família,
sem dúvida alguma.

Viver em Trondheim assume-se como uma
experiência muito diferente daquilo que é viver no Porto?
Trondheim tem uma universidade que está na
lista das melhores do mundo. É, por isso, uma
cidade com muitos estudantes e com cerca de
200 mil habitantes. É bastante diferente do Porto e bastante mais pequena, mas também tem
o rio e várias pontes, o que dá um cheirinho a

Sei que, recentemente, assumiste a direção
técnica de uma nova farmácia. O que está na
origem desse salto na tua carreira?
O meu objetivo sempre foi esse. Até porque investi num MBA quando cá cheguei e ficou claro
para os meus superiores que eu queria progredir na carreira. Há cerca de um ano, surgiu a
proposta para ser diretora técnica de uma nova
farmácia e aceitei de forma imediata.
Que conselho darias aos atuais estudantes de
farmácia?
O conselho que eu posso dar aos futuros farmacêuticos é este: aproveitem todos os estágios,
todos os congressos, todas as oportunidades,
aprendam línguas novas, não se limitem a ser
“só” estudantes de farmácia.
Está nos teus planos um regresso definitivo a
Portugal?
Eu sou uma pessoa que nunca digo “nunca”.
Todavia, regressar a Portugal não está nos meus
planos. ■

> Apotek 1 Orkanger é o local de trabalho da gondomarense
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Viva Prevenido
Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Uma em cada cinco
crianças têm problemas
de visão que afetam o
rendimento escolar

No dia 16 de junho, o piloto gondomarense Filipe Madureira realizou uma iniciativa solidária, no
Hospital-Escola da Universidade
Fernando Pessoa.
A Operação Nariz Vermelho (ONV) tem um novo
embaixador em Gondomar. Filipe Madureira, antigo
campeão nacional de Ralis Promoção e um dos embaixadores da Cidade Europeia do Desporto 2017,
associou-se à Instituição Particular de Solidariedade
Social (IPSS) e planeou um dia diferente no Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa.
Objetivo? Juntar amigos, familiares e conhecidos e
sensibilizar quem passava para o programa de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais
portugueses, através da visita de palhaços profissionais.
"No ano passado, fui convidado a participar numa exposição do 15.º aniversário ONV e fiquei ainda mais
sensibilizado para a importância desta causa. Desde
então, procurei associar-me através do desporto que
pratico e tive um apoio imediato do Hospital-Escola

e das Águas de Gondomar para a realização desta iniciativa", explica Filipe Madureira ao nosso jornal.
Segundo o piloto, que se mostrou satisfeito com a adesão ao evento, "o objetivo principal é cativar as pessoas e
angariar contributos para esta causa solidária". "Os meus
colegas do desporto automóvel estão a dar um importante
contributo, mas é importante que todos se unam em torno
da Operação Nariz Vermelho", conclui o gondomarense.
A ONV visita 45 mil crianças por ano e marca presença
em 15 hospitais abrangidos pelo programa. A equipa de
artistas é constituída por 26 doutores palhaços e nos bastidores trabalham 14 profissionais. A IPSS foi fundada a 4
de junho de 2002. ■
Foto PSF

Gondomar celebrou
Dia Mundial da Criança
Entre os dias 2 e 3 de junho, Gondomar acolheu milhares de jovens
e familiares nas comemorações do
Dia Mundial da Criança. As atividades gratuitas marcaram os
festejos com alegria e muita animação.
O Polis de Gramido voltou ser o palco escolhido pela
Câmara Municipal de Gondomar para abraçar as
comemorações do Dia Mundial da Criança. Durante dois dias, entre as 10h e as 18h, os mais novos e os
seus familiares tiveram a oportunidade de usufruir de

diversas atividades gratuitas, proporcionadas pelo Município, instituições e associações do concelho. De notar que,
sobretudo, os insufláveis, a escalada, os jogos tradicionais e
os “pedal karts” fizeram as delícias dos milhares de crianças que estiveram presentes na marginal de Valbom. O
Vivacidade esteve à conversa com algumas delas e o entusiasmo era notório. João Pinto, de 6 anos, adorou o dia na
companhia dos seus pais e propôs “um torneio de futebol”
no próximo ano. Já Leonor Pereira, de 10 anos, falou-nos
de “um dia muito feliz para todas as crianças” e recordou
que no ano passado também participou neste dia “tão especial”, ao atuar na dança.
Em São Pedro da Cova, na Escola Secundária, a Junta de
Freguesia também promoveu uma iniciativa alusiva ao
Dia Mundial da Criança. O evento contou com insufláveis, pedal karts, jogos radicais, música, dança, jogos tradicionais e muita animação. ■
Foto DR

A Organização Mundial de saúde (OMS) estima que 7,5
milhões de crianças em idade escolar tenham algum tipo
de deficiência visual, no entanto só 25% delas apresentam
sintomas.
O sistema visual evolui, desde o nascimento até sensivelmente aos 12 anos de idade, período durante o qual, o
olho cresce e se desenvolve em função de estímulos visuais (luz e formas). Caso o olho seja privado desses estímulos durante o seu desenvolvimento, a visão estaciona
ou regride, podendo apresentar baixa visão - ambliopia.
As causas da privação desse estímulo podem dever-se a
erros refrativos não corrigidos, como a miopia, hipermetropia, astigmatismo, assim como a anisometropia ou
problemas binoculares.
Verificamos que, nas atividades escolares, as crianças
passam a maior parte do tempo a praticar atividades ao
perto. É necessário, portanto, terem uma boa visão de
perto e uma boa perceção para lerem mais rapidamente
e compreenderem o que leem. Quando há problemas no
processamento da informação visual, as crianças, efetivamente, precisam de um maior esforço de concentração,
que se traduz em falta de atenção e de motivação para a
leitura e escrita. A longo prazo, estes problemas podem
levar ao insucesso escolar, pelo que deve ser o educador
(pais ou professor) a estar atento.
A lentidão ou rejeição das tarefas que exigem esforço
visual, o fechar ou tapar um dos olhos, apresenta letras
tortas e grandes para a idade, os erros a copiar do quadro
são sinais de alerta. As dores de cabeça, náuseas, olhos
vermelhos, inchados ou lacrimejantes, estrabismo (olhos
desviados para o nariz ou para fora) e fotofobia (dificuldade em suportar a luz) são sintomas que não devem ser
ignorados.
Os rastreios visuais na infância, pelo menos, a partir dos
3/4 anos, têm elevada importância, pois através destes
conseguem-se detetar os problemas oculares e a deteção
precoce é fundamental para o tratamento antes de virem
a arrastar consigo outros mais vastos.
Para promover a saúde visual, os pais e educadores devem providenciar boa iluminação, cadeira e secretária
adequadas para tarefas de leitura, corrigindo posições
erradas (como ler deitado de barriga para baixo) e certificarem-se de que a distância de leitura é de 30 a 40 centímetros. No computador os olhos devem estar a um nível
superior (15 a 20º) do centro do monitor e a distância da
televisão deve ser cinco vezes a largura do ecrã.

Filipe Madureira associou-se
à Operação Nariz Vermelho
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Gondomar marcou presença
no Salão Imobiliário do Porto
De 7 a 10 de junho, a Câmara
Municipal de Gondomar marcou presença no Salão Imobiliário do Porto, na Exponor.

da presença na Exponor.
"A presença de mais de 25 mil visitantes
demonstra que foi um acontecimento
impactante e realça ainda a fase otimista do mercado imobiliário atual. Foi um
certame com excelente organização, com
inúmeras conferências e workshops, e
marcado pela aposta no 'networking' na-

cional e internacional", explica a agente
imobiliária da Century 21.
A abertura do SIP contou com as presenças de Ana Pinho, secretária de Estado
da Habitação, e Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, na companhia de organizadores e
de vários autarcas. ■
Foto PSF

O Município de Gondomar fez-se representar na 1ª edição do Salão Imobiliário
do Porto (SIP), evento organizado pela
Associação dos Profissionais e Empresas
de Mediação Imobiliário de Portugal e Associação Portuguesa dos Comerciantes de
Materiais de Construção, em parceria com
a Associação Empresarial de Portugal, na
Exponor, em Matosinhos.
O stand da Câmara de Gondomar apostou
na afirmação do concelho enquanto destino turístico, com destaque para a promoção da Rota da Filigrana.
"Tivemos uma presença interessante no
SIP. Este não é o estilo de evento a que estamos habituados, mas procuramos criar
elementos de comunicação que permitissem dar a conhecer as várias característi-

cas do nosso concelho, que podem ser
fatores decisivos para futuros investidores", afirma Carlos Brás, questionado
pelo Vivacidade.
O SIP contou também com a presença da
agência Century 21 de Rio Tinto, liderada por Joana Resende. Ao nosso jornal, a
gondomarense faz um balanço positivo

Sociedade
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Alunos da EB 2/3 Rio Tinto
visitaram França e Polónia
No âmbito do Programa
"Erasmus +", cerca de duas
dezenas de estudantes da Escola Básica 2/3 de Rio Tinto
visitaram, no final de maio, a
França e a Polónia
Em setembro de 2017, a Escola Básica 2/3 de
Rio Tinto associou-se ao Programa "Erasmus +", que irá terminar em julho de 2019.
Em curso, estão três candidaturas aprovadas,

intituladas "Learning through theatre and
technology" (aprender com o teatro e a tecnologia), "From knowledge to competences"
(do conhecimento às competências) e "Safe
school, successful students" (escola segura,
alunos de sucesso).
Os três projetos têm permitido aos alunos desta
escola viajar pela Europa, no âmbito do "Erasmus +", tendo, assim, a oportunidade de contactar de perto com diferentes realidades académicas. As últimas viagens, no final do mês
passado, levaram cerca de 20 jovens estudantes
até à França e à Polónia.
"Estes projetos são formas diferentes de trabalhar as matérias que lecionamos através do

envolvimento com outros países europeus, que
torna a experiência ainda mais enriquecedora.
Esse é o principal objetivo", afirma Maria Gomes, professora da EB 2/3 de Rio Tinto.
Por sua vez, Maria José Monteiro, docente na
mesma escola, mostra-se entusiasmada com as

experiências na Polónia e na França. "Fiquei
surpreendida, sobretudo com aquilo que acho
que deve ser o ensino das artes. Os alunos têm
um grande nível de conhecimento e as ideias de
saber ouvir e saber estar são-lhes transmitidas
desde pequenos", conclui. ■

Paulo Silva, 14,
Polónia:

Maria Ribeiro, 13,
França:

"A escola que visitei era diferente da nossa.
Haviam mais computadores, um para cada
estudante, e uma grande aposta na tecnologia. Os alunos também eram mais sociáveis
e procuravam realizar outras atividades extracurriculares fora das salas de aula"

"Vimos muita aposta na tecnologia e nesse
tipo de equipamentos nas escolas. As escolas
também eram diferentes das nossas. As salas
de aula tinham umas disposições diferentes
e eram nomeadas por personalidades famosas como, por exemplo, Albert Einstein"

Gondomar Jazz termina
a 30 de junho

"Rota da Floresta"
arrancou em Gondomar

Está a decorrer o Festival
Gondomar Jazz, iniciativa da
Câmara de Gondomar, que dá
protagonismo a este estilo musical. Os concertos terminam
a 30 de junho.

No dia 4 de junho, cerca de 120
alunos passaram pelos Paços do
Concelho, dando início à atividade "Rota da Floresta" no âmbito do projeto "Do CO2 ao O2".

O pianista Júlio Resende o seu 4Teto trouxeram o espetáculo "FadoJazz" ao Auditório Municipal de Gondomar. O concerto
realizou-se a 26 de junho e marcou o início da 3ª edição do Gondomar Jazz, uma
iniciativa com o selo do Município. Este
foi apenas o primeiro de cinco dias de

música dedicados ao jazz, estilo musical
de Nova Orleães, nos Estados Unidos da
América.
A 27 de junho, subiu ao palco a Big Band
da Banda Musical de Gondomar, no único
espetáculo com entrada gratuita, no terraço da Biblioteca Municipal.
Até 30 de junho, último dia do Gondomar Jazz, ainda será possível assistir aos
concertos de Isabel Ventura Quinteto (28
de junho), Beatriz Pessoa (29 de junho) e
Laurent Filipe & The Song Band (30 de
junho).
Estes espetáculos vão ter lugar no Auditório Municipal de Gondomar e têm um
custo de cinco euros por espetador. ■

Foto DR

Foto DR

Mais de 100 alunos de oito agrupamentos
de escolas, uma escola não agrupada e de
um colégio liceal que aderiram ao Programa Eco-Escola, deram início à "Rota da
Floresta". A iniciativa está inserida no desafio "Do CO2 ao O2", criado pela Associação Bandeira Azul da Europa e promovido
pelo Município de Gondomar.
Os estudantes foram recebidos por Marco
Martins, presidente da Câmara de Gondomar, e Aurora Vieira, vereadora com o pelouro da Educação. Em seguida, entregaram
ao Município as medidas e compromissos
dos eco-estabelecimentos participantes:
Agrupamento de Escolas (AE) Rio Tinto n.º
3, AE Infanta Dna. Mafalda, AE de Valbom,
Colégio Paulo VI, AE de São Pedro da Cova,
AE Santa Bárbara, AE n.º 1 de Gondomar
e Escola Secundária de São Pedro da Cova,
tendo o AE À Beira Douro estado ausente da
sessão, apesar de ser outro dos participantes
desta "Rota da Floresta".

A "Rota da Floresta" pretende tornar-se
uma ação catalisadora de sinergias entre as
escolas e as suas respetivas autarquias (municípios e freguesias) com a premissa de
agir pela proteção dos ecossistemas existentes no Município, com particular enfoque na floresta. "Estrutura-se em torno de
uma atividade que visa ainda promover a
mobilidade sustentável, e pôr em prática
o exercício da cidadania alertando para
os direitos, deveres e responsabilidades
de cada um dos intervenientes", informa
a Câmara de Gondomar em comunicado.
Desta forma, o Município deverá, em articulação com as suas escolas, calendarizar
e traçar o percurso, tendo em atenção as
distâncias a percorrer entre escolas, a idade dos alunos, os meios de deslocação e os
percursos mais seguros. ■
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Festividades populares honram
padroeiros de Gondomar

> As marchas populares de São Pedro da Cova regressam a 30 de junho

ra de Artesanato de Rio Tinto.
Festas aos padroeiros São Pedro e São
Paulo vão animar São Pedro da Cova
A vila de São Pedro da Cova prepara-se
para entrar em festa. No dia 28 de junho,
têm início as festas aos padroeiros da localidade mineira. O primeiro dia ficará
marcado por um concerto da Escola de
Arte, da Universidade Católica do Porto,
na Igreja Matriz.
Na sexta-feira, dia 29, o bispo do Porto,
D. Manuel Linda, vai celebrizar a missa
solene aos padroeiros, pelas 19h. Segue-se
o Encontro de Folclore dos grupos de São
Pedro da Cova e Fânzeres e a atuação do
humorista João Seabra.
Um dia depois, dá-se a entrega de prémios

do 35.º Concurso de Quadras Populares,
pelas 15h, no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova. No dia 30 de
junho, às 21h, terão lugar as Marchas Populares de São Pedro da Cova [ver página 19].
Por último, a 1 de julho, vai decorrer a procissão solene embelezada com a participação da Banda de Música e Fanfarra, pelas
18h30, com partida da Igreja Matriz de São
Pedro da Cova.
À noite, atua o artista Canário e a sua banda, seguida da sessão de fogo-de-artifício
que encerrará o programa de 2018.

Fânzeres homenageia Srª Auxiliadora,
Stª Bárbara e São Vicente
No dia 29 de junho, têm início as festividades em honra da Srª Auxiliadora, Stª
Bárbara e São Vicente, em Fânzeres. A
procissão de velas e missa estão reservadas
para 30 de junho, pelas 21h, seguindo-se a
atuação da Impecáveis Band.
No dia 1 de julho, tem lugar a procissão,
às 10h, seguida da tradicional missa solene. À noite, atuam a Associação Recreativa
Flor de Fânzeres e o Duo João Paulo e Filipe, antes da sessão de fogo-de-artifício. ■

Foto DR

Em Rio Tinto, as grandiosas festas em
honra de São Bento das Peras e São Cristóvão estão prestes a começar. De 6 a 15 de
julho, a cidade homenageia os seus santos
padroeiros com uma vasta programação
que resulta da união de esforços entre a
Junta de Freguesia de Rio Tinto, Comissão de Festas de São Bento das Peras e São
Cristóvão e Câmara Municipal de Gondomar, que é pela primeira vez organizador
do evento.
O ponto alto das comemorações ficará a
cargo da banda portuense Os Azeitonas,
que irão atuar no dia 13 de julho, pelas
21h30, no anfiteatro do Parque Urbano de
Rio Tinto.
No dia 14, atuam Os Iniciadores, às 22h,
no palco do Largo do Mosteiro. Segue-se a
grandiosa sessão de fogo-de-artifício, que
terá lugar no parque urbano da cidade.
A grandiosa procissão está reservada para
o último dia, 15 de julho, às 18h30, com
partida da Igreja Matriz de Rio Tinto.
Do programa constam ainda outras atividades como o 18.º Festival de Folclore de
Rio Tinto, o 3.º Encontro Internacional de
Música Popular, o 3.º Rio Tinto Noite de
Fados, o 3.º Rio Tinto Karaoke e a 17ª Fei-

Foto DR

As tradicionais festividades
populares em honra dos padroeiros das paróquias do
concelho de Gondomar iniciaram este mês, mas até outubro
não faltam motivos para celebrar. O Vivacidade organiza-lhe o calendário.

Foto DR

> Os Azeitonas atuam no Parque Urbano de Rio Tinto a 13 de julho

> As festas são sinónimo de entretenimento para todas as idades
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Dia do Cliente Samsys
teve mais de dois mil participantes

Este ano, o DDC, o maior evento nacional
de desenvolvimento pessoal e profissional,
completou a sua 7ª edição que reuniu mais
de 2000 participantes, entre visitantes, staff,
oradores e artistas. O tema "Mente sã em
corpo são", focado no mediático tema de
'coaching' foi o que mobilizou mais visitantes até à data.
Ao Vivacidade, Ruben Soares, fundador da
Samsys, sublinhou uma "responsabilidade
social muito forte" do evento, através da
possibilidade dos inscritos terem acesso a
formações que são, por norma, pagas. "Isto
implica um investimento colossal na organização do evento, à responsabilidade de
uma empresa privada. Gastamos cerca de
80 mil euros a organizar esta conferência,
mas damos às pessoas a possibilidade de
contactarem com personalidades inspiradoras e exemplos de referência na sociedade", explica o responsável pelo DDC.
O evento visa transmitir ideias que possam
ajudar a melhorar projetos profissionais e
pessoais, graças à partilha de histórias de
vida ou experiências. Assim o fizeram Samuel Soares, Susana Torres, que no Euro
2016 ficou conhecida por ter contribuído

Foto DR

No dia 6 de junho, realizou-se o Dia do Cliente (DDC)
Samsys, que contou com mais
de 2000 pessoas, cerca de 60
marcas representadas e quatro associações apoiadas. O
evento teve lugar no Multiusos
de Gondomar.

> No final, a festa da equipa Samsys fêz-se em cima do palco

para o sucesso do jogador Éder, Ricardo
Peixe, responsável pelo desenvolvimento
de mais de 40 mil pessoas e de 120 empresas, Pedro Vieira, um apostador profissional, Ricardo Mendoza, especialista em
resultados máximos, entre outros convidados.
Ao longo do dia, para além dos vários painéis de convidados que passaram pelo palco, o programa foi preenchido com vários
momentos de trabalho em rede.
Durante a tarde, novo debate, desta vez
sobre a adoção de hábitos saudáveis, cujos
protagonistas foram os desportistas Gonçalo Uva, Carlos Sá e a nutricionista Carla
Sousa.
Pela primeira vez no DDC Samsys, foi in-

troduzida uma vertente solidária, já que os
participantes contribuíram para associações como a Apela, Pirilampo Mágico, Por
+ Sorrisos e AIJA.
Ao Vivacidade, Ruben Soares admite que
"espera esgotar a capacidade do Pavilhão
Multiusos de Gondomar em três anos, até
2022". "A partir daí, provavelmente vamos
ter que dar o salto para o pavilhão Altice
Arena, porque o evento não para de crescer,
quer em número de pessoas, quer na sua
duração", refere.
O responsável pela Samsys quer "dar o
exemplo do caminho que achamos que os
outros devem seguir". "Por isso", explica,
"antes de colocarmos estes oradores em palco, convidamo-los a passar o dia connosco".

O balanço da 7ª edição é, segundo Ruben
Soares, "muito positivo" e poderá, inclusive, levar à repetição do tema "porque ainda
tem muito por explorar", admite.
O DDC é um evento anual gratuito, que
começou por ser dedicado aos clientes e
atualmente é aberto à sociedade. A iniciativa surgiu em 2012, tendo inspirado a
criação da Academia Samsys, que organiza
eventos que se enquadram no âmbito da
responsabilidade social da empresa. ■

Foto DR

> O DDC contou com dezenas de convidados inspiradores

> Rubén Soares
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Grupo Pestana abre primeiro
hotel de Gondomar em 2019

No final de 2019, o concelho de Gondomar
passará a dispor de uma unidade hoteleira,
intitulada Pestana Douro Hotel e situada
na Avenida Escritor Costa Barreto, em Valbom. O estabelecimento terá a assinatura
do Grupo Pestana e vai corresponder a um
investimento de cerca de 16 milhões de euros, assim como a criação de uma centena
de postos de trabalho.
"Este projeto afirma o destino, juntamente com outros que estamos a desenvolver
no Porto. Este hotel vem complementar a

oferta da Pousada que temos aqui ao lado
e poderá tornar-se um dos maiores espaços
de eventos em cima do rio Douro", afirma
Luís Castanheiro Lopes, administrador do
Pestana Hotel Group.
O novo hotel terá capacidade para 140
quartos, que irão tirar proveito da requalificação da antiga fábrica do São Floral, hoje
abandonada e em ruínas.
"Estamos confiantes que vamos entregar a
Gondomar um produto que vai orgulhar
o concelho e quem por aqui passa. Queremos criar aqui uma oferta diferenciadora e
exclusiva, com um espaço inovador e que
tire proveito desta frente ribeirinha", disse
o responsável pelo Grupo Pestana.
Para Marco Martins, presidente da Câmara
Municipal de Gondomar, o primeiro hotel
do concelho "vai potenciar o território, mas
é só o início de algo maior". "A partir daqui
queremos criar uma alavanca para captar
investimento e emprego para Gondomar.
Além disso, consideramos que este equipamento ainda pode potenciar mais a marginal gondomarense e dar a conhecer que
Gondomar é D'Ouro", aponta o autarca.
PUB

O novo hotel do Grupo Pestana terá cinco
estrelas e vai beneficiar de uma redução de
taxas de licenciamento pela construção do
empreendimento, ao abrigo do regulamento municipal de incentivos ao investimento.
Na prática, o grupo vai pagar 25 mil euros

pelo licenciamento e outras taxas municipais, poupando 68 mil euros.
Refira-se que este hotel é o primeiro de
três projetos aprovados pelo Município de
Gondomar, sendo previsível que a unidade
abra ao público na primavera de 2020. ■
Foto PSF

O Grupo Pestana e o Município de Gondomar uniram-se,
no dia 19 de junho, para a
sessão pública de lançamento
da 1ª pedra do primeiro hotel
de Gondomar. A obra deverá
ficar concluída em dezembro
do próximo ano.

“Campus Artístico”
da APPC na 6.ª edição
Entre 21 e 27 de maio, a Associação do Porto de Paralisia
Cerebral dinamizou a 6ª edição do “Campus Artístico”. A
iniciativa, que se realizou em
Vila Nova de Cerveira, contou
com 66 participantes.
Durante sete dias de trabalho, em residência,
foi criado um diálogo artístico que culminou
com a apresentação de uma performance final na tarde de 26 de maio, no Terreiro de Vila
Nova de Cerveira. “O que é isto, a arte?” foi o
tema central desta edição do “Campus Artístico” da Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) com distintas “linguagens” a merecer formação: Clown, Dança e Movimento,

Escrita Criativa, Escultura, Música Acústica,
Música Tecnológica, Pintura e Teatro foram as
propostas apresentadas.
A proposta foi de “fazer arte” nos vários
workshops que integraram o programa deste
ano. A obra transversal a todos os workshops
foi o inovador título de Peter Handke, “A Hora
Em Que Não Sabíamos Nada Uns Dos Outros”.
Foram sete dias de limitações esquecidas. Já no
final, a 26 de junho, o Terreiro de Vila Nova
de Cerveira encheu-se para assistir e aplaudir
aqueles que foram artistas durante uma tarde
de sol – num espetáculo que fez sentir especial
cada um dos elementos que se atreveu a trabalhar a sério para viver aquele momento único.
Foi uma semana de gargalhadas reveladoras
de alegrias espontâneas nas instalações do
INATEL. O “Campus” foi cofinanciado pelo
Programa de Financiamento a Projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação. ■
Foto Manuela Santos
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Bruno Pinto
Presidente do Núcleo
do PSD de Rio Tinto

A promessa da Areosa

À semelhança de anos anteriores, a
Câmara Municipal de Gondomar
está a promover viagens de barco pelo rio Douro para premiar os
alunos do ensino público e privado
que concluíram com sucesso o 4.º
ano de escolaridade.

como dos Colégios Carrocel Mágico e Santa Margarida, e no dia seguinte viajaram os alunos dos
Agrupamentos de Escolas de Valbom, Gondomar nº
1 e Pedrouços. Seguem-se, no dia 28, os alunos dos
Agrupamentos de Escolas Infanta D. Mafalda, S. Pedro da Cova e dos Colégios Madre Isabel Larrañaga
e Camões. A 29 participam os alunos dos Agrupamentos de Escolas de Santa Bárbara, Rio Tinto nº 3,
À Beira Douro, Canedo e do Colégio Paulo VI. ■

Entre os dias 26 e 29 de junho, milhares de alunos
do ensino público e privado que concluíram o 4.º
ano de escolaridade vão percorrer de barco o rio
Douro.
A viagem, patrocinada pela Câmara Municipal de
Gondomar, envolve 1430 alunos e tem embarque
diário no Cais de Gaia às 9h. O percurso até Entre-os-Rios tem regresso e desembarque no mesmo
local às 17h.
De acordo com o Município, "as viagens têm
como objetivo promover as potencialidades do
concelho, bem como o desenvolvimento das suas
crianças, colocando-as em contacto direto com o
património local e natural".
Assim, no dia 26 participaram os alunos dos
Agrupamentos de Escolas AERT, Júlio Dinis bem

Foto DR

Lipor inaugurou Centro
de Interpretação Ambiental
de Rio Tinto
No dia 11 de junho, realizou-se a
cerimónia de inauguração do Moinho do Rio, Centro de Interpretação Ambiental do rio Tinto e Trilho
Ecológico da Lipor.
O Centro de Interpretação Ambiental (CIA) da
Lipor abriu portas ao público no início deste mês.
O espaço conta com uma escultura de Bordalo II,
naquele que será o primeiro "peixe" do rio Tinto.
A obra, feita de plásticos reciclados, simboliza o
processo de renaturalização e recuperação que
está a ser levado a cabo no troço do rio Tinto que
passa no Trilho Ecológico da Lipor.
A inauguração do CIA da Lipor contou com as
presenças de Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, José Manuel Ribeiro,
presidente da Câmara Municipal de Valongo.
"Estar aqui hoje, a inaugurar este espaço, é um ato
simbólico, de grande importância. Os municípios
associados da Lipor querem trazer mais gente a este
espaço e dar continuidade a esta luta de preservação ambiental", afirmou o edil gondomarense.
Por sua vez, para José Manuel Ribeiro, acredita

que a atividade da Lipor está a "devolver a Natureza
ao público". "Como autarca fico muito satisfeito com
o trabalho que aqui estão a desenvolver. Hoje, a zona
em que estamos não é de aterro, como já foi. Além
disso, esperamos que um dia possam voltar a viver
aqui alguns peixes", pediu o autarca de Valongo.
O moinho do rio e o Centro de Interpretação Ambiental são o culminar de um trabalho desenvolvido
ao longo dos cerca de 500 metros em que o rio passa
no Trilho Ecológico da Lipor.
Os equipamentos inaugurados dizem respeito a uma
operação de despoluição e limpeza do leito do rio,
valorização das margens e a criação de um trilho
apropriado para percursos pedestres. ■
Foto PSF

Existe a ideia de que a classe política não cumpre. Não
é inteiramente falso, nem inteiramente verdade. Então,
em que ficamos? Ficamos nisto: os políticos identificam
os anseios da população pela auscultação. Alguns, nas
campanhas eleitorais, anunciam medidas que tudo irão
resolver. Se, depois das eleições, o político eleito não
cumprir, o eleitor sentir-se-á defraudado. Este é o erro
mais comum na política: não cumprir.
Na qualidade de membro da Assembleia da Freguesia de
Rio Tinto, assisto, ao resultado da promessa não cumprida. Não faltam eleitores desiludidos. Geralmente, o
eleitor refere um erro do passado; depois, menciona que
determinado político, em campanha, foi muito simpático, e propôs uma solução; mais tarde, quando a solução
não é implementada, é àquele político, o último que foi
eleito e prometeu, que cabe responder ao famoso “Como
é?!”. Esse, responde que quando chegou à autarquia encontrou algo de escondido que invalidou a execução da
promessa. Surge, então, o não menos famoso “A culpa
não é minha!”. E, assim, se descredibiliza o político anterior, fazendo-se passar por coitadinho e bom homem
sem que, ao outro, seja dado o benefício da dúvida ou
da resposta.
O que está errado nisto? Fácil: o político não deveria ter
feito a promessa se não sabia o que esta envolvia. A responsabilidade da viabilidade da promessa e do conhecimento das suas condicionantes deve ser do político que
a faz: não sabe, não promete!
O cidadão tem que ser capaz de dizer ao político das
promessas: “Deixe lá o passado! Quem prometeu foi
você! Se não sabia o que estava a prometer, deveria saber… deixe de culpar os outros, isso é feio, e assuma as
suas responsabilidades!”.
Apesar de novas condições criadas na Praça do Mercado da Areosa e da sua ocupação com um mercado de
legumes e fruta, a verdade é que o mais difícil não foi
cumprido.
O Sr. Presidente da J.F. de Rio Tinto, Nuno Fonseca e o
Sr. Presidente de Câmara Marco Martins, no Verão de
2013, apresentavam na campanha eleitoral, um projeto
para dinamizar o palco da Areosa com festivais, folclore
e dança. Para o edifício do mercado: serviços da Junta
e Câmara para o 1.º e 2.º pisos no prazo de um ano. Já
passaram cinco anos. Em 2017, vão a votos sem cumprir e desculpam-se com o desconhecimento de condicionantes de utilização do edifício. Entretanto fechou a
delegação da Junta na Triana.
Nós, coligação PPD.PSD-CDS.PP “Gondomar no Coração”, apresentamos uma solução exequível até 2021.
Foi estudada e explicada. O Ensino Profissional é um
modelo existente em Gondomar que tem de crescer e
precisa de instalações. Aguardamos e trabalhamos para
que aconteça com respeito pelos comerciantes. Nós sabemos como o fazer.

Estudantes celebram fim
do ano letivo no rio Douro
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Parque Urbano de Rio Tinto: maior espaço verde
O dia 21 de junho de 2018
fica inscrito na história de
Rio Tinto. Foi nesta data que
o Parque Urbano desta cidade abriu portas à comunidade, tornando-se o primeiro de
cinco parques urbanos que a
Câmara de Gondomar quer
criar até 2021.
Texto: Pedro Santos Ferreira

"O parque é vosso. A partir de hoje,
cuidem dele", disse Marco Martins,
presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, após descerrar a placa
inaugural do primeiro parque urbano do concelho. Situado no centro
de Rio Tinto, o espaço conta com
36.500 metros quadrados, que correspondem a um investimento municipal a rondar os 2,6 milhões de
euros. O momento inaugural ficou
marcado pela chuva que "abençoou"
a abertura do parque à comunidade.
"Estamos a inaugurar este recinto
no dia do 23.º aniversário da cidade
de Rio Tinto. Finalmente, os riotintenses têm um verdadeiro equipamento digno desta cidade", começou por dizer o edil gondomarense.
A obra diz respeito a uma das promessas do Partido Socialista. Desta
forma, na hora de abrir o parque aos
gondomarenses, Marco Martins não
deixou de salientar: "todo o dinheiro que gastamos a liquidar dívidas

anteriores, daria para construir
mais 12 parques urbanos idênticos
a este".
Em discurso, frente a centenas de
gondomarenses que não quiseram
deixar de marcar presença na inauguração, o autarca recordou ainda o
moroso processo de construção do
Parque Urbano de Rio Tinto.
"Este sonho antigo da cidade, obrigou-nos a reverter o Plano de Pormenor para o Centro Cívico de Rio
Tinto e a criar o maior projeto de requalificação urbana da história deste
concelho. Hoje devolvemos o espaço
à cidade, apesar de todas as críticas e
tentativas de impedimento da obra.

> A plantação de árvores marcou a inauguração do Parque Urbano de Rio Tinto

A diferença entre nós e os outros é
que quando prometemos, cumprimos", concluiu Marco Martins.
A zona envolvente do parque passou a dispor de vários equipamentos
de lazer, lugares de estacionamento,
um anfiteatro, uma esplanada, equipamentos desportivos e equipamentos caninos.
Nuno Fonseca, presidente da Junta
de Rio Tinto, mostrou-se igualmente satisfeito com o parque, que, no
entender do próprio, "vem dar nova
vida à cidade".
"Esta é uma obra para as próximas
gerações e faz com que Rio Tinto
deixe de ser identificada como uma
cidade-dormitório. Cada vez mais
temos de contrariar esse estigma e
dar aos riotintenses condições para
viver aqui", acrescenta.
A inauguração do Parque Urbano
ficou ainda marcada pela presença
de centenas de crianças, numa plantação simbólica de árvores, centenas
de alunos do concelho, do projeto
Eco-Escolas.
Recorde-se que o Município de
Gondomar adjudicou já a obra de
construção do Parque Urbano de
Fânzeres/São Cosme e pretende
construir mais três parques urbanos
ainda este mandato: o da Ribeira da
Archeira, em São Cosme/Valbom,
o Parque Urbano de São Pedro da
Cova e o Parque Urbano e Desportivo de Ramalde, em São Cosme. ■

Movimento em Defesa
do Rio Tinto lamenta
exclusão da Quinta da
Boavista
Questionado pelo nosso jornal,
o Movimento em Defesa de Rio
Tinto (MDRT) lamenta a exclusão
da Quinta da Boavista na construção do Parque Urbano de Rio
Tinto.
"Sempre consideramos que a
Quinta da Boavista deveria integrar o parque. Sem que nada o
obrigasse, no primeiro mandato
de Marco Martins, foi dada capacidade construtiva a parte significativa dos terrenos da referida
quinta, cedendo às pretensões do
proprietário e da especulação imobiliária. Essa decisão política manchará para sempre o projeto deste
parque", afirma fonte do MDRT.
Contudo, os ativistas pelo rio
Tinto defendem a ideia que o espaço melhorou "significativamente" e
acrescentam que o projeto "parece
pensado para os mais jovens", em
tom de elogio.
Por fim, o MDRT contesta a "artificialização desnecessária", lembrando as opções de desnaturalizar
o leito, as margens da ribeira da
Castanheira e a construção de um
dique.
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e da cidade foi inaugurada este mês
Líderes da oposição
pronunciam-se sobre o
Parque Urbano de Rio
Tinto
Valentim Loureiro, vereador do Movimento Independente "Valentim Loureiro"
"O Parque Urbano de Rio Tinto é uma
boa obra. Valoriza a cidade e o concelho de Gondomar. Foi uma intervenção
bem planeada e bem construída"

> Marco Martins inaugurou o parque e recordou o processo de construção

> Nuno Fonseca mostrou-se feliz com o novo equipamento da cidade

> Durante o dia inaugural o parque teve convidados muito "especiais"

Daniel Vieira, vereador da CDU
"A CDU defende um desenvolvimento
equilibrado das 12 freguesias de Gondomar. Os espaços verdes são parte integrante desse desenvolvimento.
É público que a CDU defendia o Parque
Urbano de Rio Tinto desde 2001. No
entanto, defendíamos a inclusão da totalidade da Quinta da Boavista, o alargamento para lá da linha de caminho
de ferro, a continuidade com a Quinta
das Freiras e um processo de renaturalização do rio Tinto e suas margens, aliado à integração e preservação do património: paisagístico e arquitetónico.
Contudo, não podemos deixar de notar
que estamos perante uma requalificação urbanística que criou um importante espaço verde, de lazer e deu utilidade pública a terrenos abandonados e
degradados"
Rafael Amorim, vereador da coligação PSD/CDS-PP
"O Parque Urbano de Rio Tinto é uma
obra importante que merece a nossa
aprovação. Não é o nosso projeto pois
gostaríamos de algo mais abrangente
– que envolvesse a Quinta das Freiras
e resolvesse os problemas da Feira de
Rio Tinto – com mais cuidado ao nível
do trânsito e da segurança para os seus
utentes.
Todavia, o executivo socialista da Câmara de Gondomar tem de começar a
encarar os problemas de frente e com
coragem. Não pode andar a prometer
que vai fazer quando ele sabe, desde
2013, qual o estado das finanças da autarquia.
A nossa prioridade são as pessoas, as
empresas, a indústria, o trabalho e o
emprego. Já chega do discurso do passado: primeiro foi a divida deixada,
depois as dívidas judiciais, a seguir a
recuperação de dinheiro comunitário,
agora a EDP. A herança da dívida é, em
grande medida, do Partido Socialista
mas também é da responsabilidade do
executivo socialista que esta no Município desde 2013"

Destaque

Riotintenses
aprovam a obra

Angelina Resende, 60 anos:
"O espaço foi bem aproveitado. Este
equipamento é uma maneira de atrair
as pessoas e de as entreter. Além disso,
acho bem que o Município tenha dado
este espaço às pessoas em vez de o ceder
ao interesse dos privados"

José Pinheiro, 68 anos:
"Este parque urbano corresponde às expectativas das pessoas. Está aqui uma
excelente obra, só foi pena que tenha
implicado outras despesas para os gondomarenses, como a subida do IMI, por
exemplo"

Angélica Gandra, 58 anos:
"Acho que era necessário um espaço
como este. A cidade de Rio Tinto não
tinha uma zona verde e já a merecia há
muitos anos"

Rosa Pinto, 54 anos:
"Ainda estou a ver o parque, mas pareceme muito bem. Era um espaço verde que
os riotintenses precisavam"
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Marchas populares animam
São Pedro da Cova a 30 de junho

A Comissão de Festas de São Pedro da Cova
e a União das Freguesias de Fânzeres e São
Pedro da Cova voltam a unir esforços na organização das Marchas Populares, tradição
da vila que foi recuperada em 2015. A iniciativa está marcada para o dia 30 de junho
e contará, este ano, com um novo espaço,
maior que o anterior, perto do edifício da
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova.
Vão participar nas marchas a Associação
Recreativa Cultural e Desportiva Vila Verde, o Grupo Folclórico e Etnográfico de
São Pedro da Cova, a Associação Recreativa Cultural e Social Silveirinhos, o Rancho
Folclórico do Passal, o Grupo Zés Pereiras
do Passal, a Associação Recreativa Despor-

tiva e Cultural da Mó e a Associação Social Recreativa Cultural dos Moradores do
Conjunto Habitacional da Gandra.
"Este é, efetivamente, um dos pontos altos
das festas aos padroeiros São Pedro e São
Paulo, porque envolvem toda a freguesia.
Este ano voltamos a bater o recorde e vamos contar com sete marchas a desfilar",
afirma Carlos Moura, responsável pela Comissão de Festas.
Os desfiles vão realizar-se ao som da Banda Musical de São Pedro da Cova, que irá
animar a iniciativa. Cada grupo terá cerca
de 20 minutos para atuar perante o público. São esperadas centenas de pessoas na
assistência.
"É um evento que desperta as rivalidades
entre os vários lugares da freguesia. Todos
querem fazer melhor que os seus vizinhos,
apesar de não existir vertente competitiva.
Trata-se apenas de um momento exibicional de cada uma das marchas e cabe ao
público fazer a sua avaliação", acrescenta
Carlos Moura.
Para Pedro Miguel Vieira, presidente da
União das Freguesias, "está provado que
São Pedro da Cova é uma terra de tradições
e com identidade própria". As marchas po-

pulares encarregam-se, segundo o autarca,
de evidenciar isso mesmo.
"Este evento vem reforçar o bairrismo e a
identidade da nossa terra, graças a um envolvimento coletivo muito forte. Da nossa
parte, gostaríamos que cada lugar da freguesia fosse representado pela sua marcha,

mas sabemos que não é fácil, porque isto
envolve muitas pessoas e muito tempo de
ensaio", faz notar Pedro Miguel Vieira.
As Marchas Populares de São Pedro da
Cova contam também com um apoio à organização da Câmara Municipal de Gondomar. ■
Foto PSF

No dia 30 de junho, o 'marchódromo' da freguesia mineira volta a aquecer com sete
marchas populares que vão
desfilar ao som da Banda Musical de São Pedro da Cova. A
iniciativa tem início às 21h30.

> Carlos Moura e Pedro Miguel Vieira no "marchódromo" da freguesia

Luís Bento vence 27.º Prémio Nacional
de Poesia de Fânzeres
O autor Luís Bento foi eleito
vencedor do Concurso Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres, com a obra "Des Existir
do Improviso", do pseudónimo Miguel Barbosa.

Prémio Nacional de Poesia.
A sessão de entrega de prémios ainda não
tem data definida, mas vai ter lugar na Casa
de Montezelo.
Quadras Populares: prémios são entregues a 30 de junho
No dia 30 de junho, o auditório da Junta de
Freguesia de São Pedro da Cova vai acolher,
pelas 15h, a cerimónia de entrega de prémios

do 35.º Concurso de Quadras Populares.
"Conta-me um Conto" ultrapassou as 50
propostas
A 4ª edição do Prémio "Conta-me um
Conto" teve, este ano, mais de 50 propostas. Face à grande adesão dos proponentes,
a União das Freguesias optou por atribuir
menções honrosas em todas as categorias
do concurso. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Luís Alberto Gonçalves Bento é o vencedor da 27ª edição do Concurso Nacional
de Poesia, prémio organizado pela União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da
Cova, que teve início em 1990. A decisão
foi anunciada no final de maio, sendo esta a
segunda vez que o autor recebe a distinção.
"Esta excelente notícia veio colocar a cereja no topo do bolo, no dia em que tinha
acabado de defender, com sucesso, a dissertação de mestrado. A mais-valia deste
prémio, mais do que o valor monetário é,
acima de tudo, a oportunidade de ver um
produto literário publicado, divulgado e
associado a uma entidade de prestígio e pa-

trocinadora das artes", afirma Luís Bento,
em declarações ao Vivacidade.
Para Luís Bento, a obra literária proposta
a concurso é composta por versos soltos, desconstruídos e desconcertados.
"Na primeira vez que participei tinha
em mente desenvolver os meus textos,
tomar-lhes o pulso e perceber se conseguiria fazê-los vingar num prémio individual. Depois participei na comemoração dos 25 anos do prémio, o ano passado não participei e este ano resolvi enviar
uns textos novos aos quais quis fazer a
"rodagem", num prémio de prestígio que
tenho acompanhado desde que o descobri", acrescenta.
Para Maria José Cardoso, do executivo
da União das Freguesias, a 27ª edição fica
marcada por um "grande número de participantes, face às edições anteriores". "O júri
fez notar que a decisão não foi fácil, porque
havia grande qualidade nas propostas que
chegaram até nós. O vencedor volta a ser o
Luís Bento, que tem-se dedicado à escrita
e que já venceu este prémio há dois anos",
afirma a responsável pela organização do

> Luís Bento venceu novamente o Prémio Nacional de Poesia
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Águas de Gondomar distribui
água 100% segura

Este reconhecimento, pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), catapulta a água da rede
pública de Gondomar acima da média
nacional e confirma o investimento
que a empresa tem vindo a efetuar no
estabelecimento de um sistema seguro,
controlado e de confiança para os munícipes.
Assim, e com a aproximação do tempo
quente e a consequente necessidade de
ingestão de água, os gondomarenses

podem e devem consumir água da rede
pública, uma vez que a água da torneira
em Gondomar é atualmente uma das mais
seguras em território nacional.
Para além de ser mais económica - apenas
um cêntimo chega para comprar 14 litros
de água - a água da torneira é considerada
100% segura e está disponível 365 dias por
ano, 24 horas por dia.
O ato de beber água da rede pública é também um ato ecológico, já que não necessita de embalagem e dispensa, por isso, o
plástico, um dos principais poluidores do
meio ambiente da atualidade.

consumo da água destaca-se ainda o facto
de proteger o coração, ajudar na perda de
peso, contribuir para o transporte de nutrientes e oxigénio e de hidratar o maior

órgão do corpo humano: a pele.
Beba água, pela sua saúde, é a recomendação da Águas de Gondomar para esta época
estival, mas também durante todo o ano. ■
Foto DR

A Águas de Gondomar tem
sido distinguida, ano após
ano, pela qualidade da água
que diariamente faz chegar a
casa dos gondomarenses.

Porque se deve beber água
Para além de facilitar a digestão, a água é
um excelente regulador da temperatura
do corpo, ajuda na concentração e previne
dores de cabeça. De entre os benefícios do

Jornal Vivacidade 28/06/2018
CARTÓRIO NOTARIAL DE RIO TINTO
LIC.JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA - NOTÁRIO

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e seis de Junho de dois mil e dezoito, exarada de folhas 82 e ss, do
livro de notas nº 113 , deste Cartório,
BEATRIZ ANDRADE MENDES DA SILVA e marido ALBERTO MENDES DA SILVA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de Cedofeita concelho do Porto e ele da freguesia
de Rio Tinto, concelho de Gondomar, residentes na Rua do Loio, 302, em
Baguim do Monte, Gondomar,:
realizaram escritura de justificação outorgada neste cartório notarial no dia dez de Julho de dois mil e nove, lavrada a folhas dez e
seguintes do Livro trinta e dois, veem agora em rectificação e aclaração
dizer o seguinte:
Que são efectivamente e com exclusão de outrem do prédio urbano, composto de uma casa de rés do chão destinada a habitação,
situada na Estrada de D. Miguel, 149, da freguesia de Baguim do Monte,
concelho de Gondomar e com o artigo matricial 9507 e omisso na respetiva Conservatória do Registo Predial de Gondomar. Que o prédio foi
adquirido pelo primeiros outorgantes da forma e na época indicada na
escritura rectificada, e em que foi doadora a mãe da outorgante Maria
Emília Martins Andrade, viúva , e residente que foi em Baguim do Monte.
O prédio foi adquirido ainda como rustico e posteriormente foi ainda no
ano da aquisição edificado o imóvel lá existente, a expensas dos justificantes.
Que o prédio tem efectivamente a área de noventa e quatro metros quadrados correspondendo sessenta e seis virgula oitenta metros
quadrados a área coberta , seis metros virgula cinquenta de área dependente e o remanescente a área descoberta.
Que mantêm  quanto ao mais a escritura rectificada.
O presente extracto vai conforme o original, destina-se a publicação e está nos termos dos números um e dois do artigo cem, do
Código do Notariado.
Rio Tinto, vinte e seis de junho de dois mil e dezoito.
O Notário,
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Andreia Campos
representa Portugal
no Miss Humanitária
Andreia Campos, aluna da
Escola Profissional de Gondomar, vai representar Portugal
no concurso Miss Humanitária. A final do concurso realiza-se em agosto, na Alemanha.
A jovem estudante Andreia Campos viu,
recentemente, a sua paixão pela moda ser
coroada com a notícia que irá representar
o nosso país no concurso Miss Humanitária, que este ano terá lugar na cidade Gross
Umstadt, no norte da Alemanha.
A aluna da Escola Profissional de Gondomar (EPG) foi escolhida por um painel de
jurados europeus e a sua coroação decorreu no auditório da EPG, onde recebeu a
respetiva faixa de Miss das mãos de Pedro

Miguel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
na presença de toda a comunidade escolar,
familiares e amigos.
A escolha do auditório da EPG prendeu-se
com a ligação afetiva da estudante ao seu
estabelecimento de ensino, dando vida ao
lema da instituição: "A tua Escola, a tua Família, o teu Futuro".
No dia 8 de agosto, a nova Miss Humanitária vai gravar um vídeo no Hospital de São
João com o propósito de angariar donativos
para as crianças com problemas oncológicos. No dia 10 do mesmo mês, como prémio pela sua vitória, Andreia Campos irá
sobrevoar a cidade de Braga, no seu primeiro batismo de voo.
Até final de agosto, a representante portuguesa irá, então, desfilar na Alemanha,
onde poderá ser coroada Miss Humanitária. Andreia Campos vai participar também em várias sessões fotográficas para
lojas de roupa e perfumarias portuguesas. ■
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Encontro Internacional de Marionetas
começa a 6 de julho
As marionetas estão prestes a
regressar a Gondomar. Entre
os dias 6 e 8 de julho, vários
locais do concelho de Gondomar vão receber espetáculos de títeres. As iniciativas
inserem-se na programação
do Encontro Internacional de
Marionetas.

lhores. Em cada uma das edições é proporcionada a oportunidade de contacto com
diferentes interpretações e variantes do teatro de marionetas, com apresentações dirigidas a todos os públicos e, claro, com uma
atenção especial dirigida aos mais novos",
acrescenta Luís Filipe Araújo.
Este ano, a organização ainda não sabe se
poderá contar com o apoio financeiro da
Direção-Geral das Artes, condição que
"obrigou a reestruturar a iniciativa de moda
a cumprir os limites orçamentais", mas a
programação do evento [ver caixa] promete não defraudar o público dos 8 aos 80. ■
Foto PSF

A programação do 4.º Encontro Internacional (EI) de Marionetas foi apresentada
no dia 8 de junho, no Auditório Municipal
de Gondomar, após o espetáculo "Madrugada Trás-os-Sonhos". A iniciativa organizada pela companhia Teatro e Marionetas
de Mandrágora vai "invadir" as ruas, escolas, auditórios e a biblioteca do concelho.
"Vamos ter 30 espetáculos protagonizados
por mais de 15 companhias e das mais variadas formas. Tentamos segmentar o EI
em três partes, com vários 'workshops' a
decorrer em paralelo. Além disso, vamos

ter connosco o Jordi Bertrán, um especialista no domínio desta arte", começou por
dizer Filipa Mesquita, da Teatro e Marionetas de Mandrágora.
O evento é apoiado pela Câmara Municipal
de Gondomar, que, de acordo com Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura deste Município, espera "mais um importante momento cultural, com espetáculos de grande
qualidade, incluindo a presença de artistas
nacionais e internacionais de reconhecido
mérito".
"Este evento traz até nós [Gondomar] o teatro de marionetas interpretado pelos me-

Cultura

Programação
Encontro Internacional
de Marionetas
6 de julho
21h30 - "E as histórias acontecem...", no
Auditório Municipal de Gondomar
7 de julho
11h - "Os mostrengos - parada dos sete
mares", jardins da Biblioteca Municipal de
Gondomar
11h30 - "Teatro D. Roberto", jardins da Biblioteca Municipal de Gondomar
16h - "A ilha do tesouro", no Auditório Municipal de Gondomar
17h - "Uma lágrima no oceano", na Casa
Branca de Gramido
22h - "A menina que vendia fósforos", no
Auditório Municipal de Gondomar
8 de julho
10h - "Conchas", no Auditório Municipal
de Gondomar
11h30 - "Punch & Judy", pátio da igreja de
Melres
18h - "Circus", no Auditório Municipal de
Gondomar
PUB

Jornal Vivacidade 28/06/2018
Isabel Leão - Notária

CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura lavrada em dezoito de Junho de dois mil e dezoito, exarada a folhas oitenta e dois, do Livro de Notas Duzentos
e Trinta e Nove,  deste Cartório, foi feita uma justificação, na qual:
		
Maria Virgínia Marques de Castro Bento Ferreira Marabuto, NIF 151 026 068, portadora do bilhete de identidade nº 1652514, emitido em 05.07.2008, pelos SIC do Porto,
natural da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar e marido Manuel da Silva Ferreira Marabuto, NIF 148 815 847, portador do Cartão de Cidadão nº 01964856 1ZY5,
válido até 27.08.2019, natural da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Soutelo, nº 360, Rio
Tinto, por si e ainda na qualidade de procuradora de sua mãe:
Custódia de Sousa Marques Castro Bento, viúva, NIF 161 803 369, natural da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, residente no Largo da Venda Nova,
103, Rio Tinto, declaram, com exclusão de outrem, que são donas, em comum e sem determinação de parte ou direito, do seguinte bem imóvel:		
Prédio urbano, composto de uma casa de habitação de um piso, com quintal, com a área coberta de 40,00 metros quadrados e descoberta de 212,00 metros quadrados, sito na
Rua do Repelão, anteriormente lugar da Venda Nova e mais anteriormente denominado lugar da Venda Velha, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, inscrito na matriz
sob o artigo 1234, em nome de “António Martins de Castro Bento – Cabeça de Casal da Herança de”, o qual faz parte do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
Gondomar sob o número doze mil e trinta e oito, onde se encontra registado a favor de Conceição Marques e Maria Ferreira de Jesus, pela inscrição Ap. dois de vinte e um de
agosto de mil novecentos e quarenta e dois.
Que, por volta do ano de mil novecentos e quarenta e cinco, as titulares inscritas Conceição Marques e Maria Ferreira de Jesus venderam o citado prédio a Maria Rosa
de Sousa Neves, que à data da venda era casada com António Martins Marques, sob o regime da comunhão geral de bens, mas, apesar das buscas efectuadas, elas outorgantes
não conseguiram encontrar a escritura que titula esse contrato, ignorando também qual o Cartório que a lavrou, não tendo, assim, possibilidade de obter o respectivo titulo, para
fins de registo.
Que a ora justificante Custódia de Sousa Marques Castro Bento adquiriu o citado prédio por doação feita pela sua mãe Maria Rosa de Sousa Neves, viúva, residente
que foi no lugar da Venda Nova, nº 102, Rio Tinto, por escritura de doação feita em 28 de fevereiro de 1964, no Quarto Cartório Notarial do Porto, lavrada de folhas um a folhas
nove, do Livro de Notas número A-Trezentos e Cinquenta e Cinco; à data da doação a donatária era casada com António Martins de Castro Bento, sob o regime da comunhão
geral de bens.
Que aquele António Martins de Castro Bento faleceu a cinco de novembro de mil novecentos e setenta e dois, tendo-lhe sucedido como única herdeira a ora primeira
outorgante Maria Virgínia Marques de Castro Bento Ferreira Marabuto, conforme escritura de habilitação de herdeiros outorgada a 23 de dezembro de 1976, no Quarto Cartório
Notarial do Porto, a folhas dezoito verso do Livro de Notas número D-Sessenta e Três.		
Que, assim, Maria Virgínia Marques de Castro Bento Ferreira Marabuto e sua representada, Custódia de Sousa Marques Castro Bento possuem todos os
títulos que lhes permite registar o imóvel em seu nome, excepto escritura de compra e venda, que apesar das buscas efectuadas não conseguiram encontrar essa escritura que
titula essa compra e venda, ignorando, também, o Cartório que a lavrou, não tendo, assim, possibilidade de obter o respectivo título, para fins de registo pelo que não conseguem
proceder ao trato sucessivo, desde as titulares inscritas até às actuais possuidoras.		
Nestes termos, Maria Virgínia Marques de Castro Bento Ferreira Marabuto e sua representada, Custódia de Sousa Marques Castro Bento, justificam por
este meio o seu direito de propriedade para reatamento do trato sucessivo, sobre o citado imóvel, inscrito na matriz sob o artigo 1234, a desanexar do prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial do Porto sob o número doze mil e trinta e oito.			
Está conforme o original.
Cartório Notarial de Isabel Leão, aos dezoito de Junho de dois mil e dezoito.
A Notária,
_______________________________________________________________________
Registado sob o nº 1053
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Festival da Juventude realiza-se
a 28 de julho

"Acreditamos que o espaço renovado
irá atrair mais visitantes"
Ao Vivacidade, Sandra Almeida, vereadora do Município de Gondomar responsável pelo pelouro da Juventude, admite
que a recente inauguração do Parque
Urbano de Rio Tinto poderá trazer um
maior número de visitantes ao Festival da

Juventude.
De acordo com a autarca, "o espaço renovado irá atrair mais visitantes". Além
disso, admite, "procuramos alargar o horário da iniciativa e optamos por integrar
a final da Miss Portuguesa, que acreditamos que faz todo o sentido estar enquadrada neste festival". ■

Foto DR

Um dia inteiro dedicado à juventude.
Esta é a proposta da Câmara Municipal
de Gondomar para o dia 28 de julho, no
recém-inaugurado Parque Urbano de Rio
Tinto.
A iniciativa, intitulada Festival da Juventude, vai ter Jimmy P como cabeça de
cartaz. O músico, filho do ex-futebolista
Jorge Plácido, vai trazer a Gondomar os
seus 'hits' "On Fire", "Young Forever", entre outros temas de referência. O concerto terá início às 23h.

Este ano, o festival é alargado e passa a
abrir portas às 10h com várias atividades
gratuitas disponíveis para os visitantes.
Às 15h terá lugar uma festa do hip-hop e
pelas 21h terá início a final do concurso
Miss Portuguesa, que irá eleger a próxima
Miss Portugal.
Para o final da noite está prevista a atuação do DJ Overule, pelas 00h30.
O Festival da Juventude é organizado pela
Câmara Municipal de Gondomar, com o
apoio da Junta de Freguesia de Rio Tinto,
Instituto Português do Desporto e Juventude e Conselho Municipal de Juventude.

Foto DR

A próxima edição do Festival
da Juventude, iniciativa do
Município de Gondomar, já
tem data e cartaz definido. O
evento vai ter lugar a 28 de julho, no Parque Urbano de Rio
Tinto.

> Sandra Almeida, vereadora do Município

> Jimmy P é cabeça de cartaz

Jornadas Culturais da SC Dez de Junho
prolongam-se até 22 de julho
As Jornadas Culturais da Sociedade Columbófila Dez de
Junho tiveram início a 9 de junho e vão prolongar-se até 22
de julho, no lugar de Broalhos.
A 20ª edição encerra com o
10.º Encontro de Música Tradicional.

De acordo com o dirigente associativo,
considera as Jornadas Culturais "a iniciativa mais relevante da associação" e mostra-se satisfeito com a adesão da população às diversas atividades que constam da
programação.
A 20ª edição das Jornadas Culturais vão
encerrar a 22 de julho com o 10.º Encontro de Música Tradicional. No dia 21 terá
lugar o 20.º Festival de Dança.
As Jornadas Culturais contam com os
apoios da Câmara Municipal de Gondo-

Foto PSF

São 20 edições consecutivas das Jornadas
Culturais da SC Dez de Junho, coletividade sediada na União das Freguesias de
Melres e Medas. O evento visa demonstrar as principais atividades da associação
recreativa através de um vasto programa
que se prolongará até 22 de julho.
As iniciativas arrancaram a 9 de junho,
com a inauguração da exposição "Passado, presente... futuro", que ficará patente
até ao último dia das vigésimas Jornadas
Culturais.
No dia 10 de junho, Dia de Portugal, realizou-se a sessão solene comemorativa do
38.º aniversário da SC Dez de Junho. A
efeméride contou com demonstrações
de dança, música e teatro. No mesmo
dia, realizou-se ainda uma apresentação

teatral do grupo "Era uma vez... teatro",
da Associação do Porto de Paralisia Cerebral.
"As jornadas tornaram-se uma mostra
das atividades que realizamos na coletividade. Começou por ser um Sarau de
Dança, antes de se tornar no que é hoje.
A iniciativa foi crescendo e atingiu uma
dimensão próxima de um festival, um
evento mais alargado", afirma Indalécio
Paiva, presidente da direção da SC Dez
de Junho.

> Indalécio Paiva, presidente da direção do SC Dez de Junho

mar, da União das Freguesias de Melres e
Medas e da Federação das Coletividades
do Concelho de Gondomar.
A SC Dez de Junho foi fundada em 1980
e tem cerca de 400 associados. ■

Dez de Junho
vai homenagear
ex-presidentes da
direção
No último dia das Jornadas
Culturais, 22 de julho, a direção da SC Dez de Junho vai
homenagear dois ex-presidentes da coletividade: António Gonçalves e António
Paiva.
"Queremos que seja um ato
simbólico e uma surpresa
para os familiares dos homenageados", conclui Indalécio
Paiva.
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Festival Gasómetro tem lugar
de 6 a 8 de julho

O maior festival de São Pedro da Cova está
prestes a regressar. No início do próximo
mês, o largo da feira da freguesia mineira
volta a receber o Festival Gasómetro, evento organizado pela Associação Social Estrelas de Silveirinhos, que cumprirá este ano a
sua 19ª edição.
À semelhança do que tem acontecido nas
últimas edições, o espetáculo inaugural ficará a cargo de duas bandas locais, que irão
protagonizar um concerto de tributo aos
U2 e The Police, entre outras bandas da década de 80.
"Será, mais uma vez, um espetáculo exclusivo, preparado de propósito para a sessão
inaugural do Gasómetro. Nos últimos anos

tem sido assim e temos vindo a assistir a
momentos únicos e diferenciadores", afirma João Martins, organizador do evento.
Contudo, o concerto mais aguardado será
no último dia do evento e ficará a cargo dos
One Vision, banda de tributo aos Queen,
que repete a presença neste festival. "Eles
já passaram por aqui, mas foi numa edição
em que choveu muito, por isso quisemos
dar a oportunidade de repetir esse concerto", explica o presidente da Assembleia-Geral da Associação Estrelas de Silveirinhos.
O cartaz do Gasómetro fica completo com
a sessão solene (dia 6) e o tradicional sarau
de dança (dia 7), além de outras atividades,
tasquinhas, artesanato, insufláveis, fado ao
jantar, entre outras iniciativas.
Ao nosso jornal, João Martins lamenta,
contudo, que o festival ainda não tenha
conseguido "arranjar um patrocinador que
queira estar mais envolvido na organização
do evento". "Na próxima edição, que irá
acontecer, temos que ponderar a continuidade do Gasómetro. Os anos passam para
todos e seria bom que conseguíssemos um
apoio importante que nos desse outras garantias", acrescenta.

O evento, criado pela extinta Associação
do Carvalhal, foi resgatado pela Associação
Social Estrelas de Silveirinhos que tenciona, em 2019, "ter um nome sonante" no
cartaz da próxima edição.
Recorde-se que pelo palco do Gasómetro já
passaram artistas como Mickael Carreira,
UHF, Quinta do Bill, Canta Bahia ou Santamaria, entre outros.
O Festival Gasómetro conta ainda com os
apoios da Câmara Municipal de Gondomar,
União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova e Instituto Português do Desporto e
Juventude, entre outros parceiros locais. ■

Foto PSF

A Associação Social Estrelas
de Silveirinhos vai organizar
a 19ª edição do Festival Gasómetro nos dias 6, 7 e 8 de julho. Os One Vision são os cabeças de cartaz.

Cultura

Programação Festival
Gasómetro
6 de julho
21h30 - Sessão solene
22h - Concerto de abertura - Duas bandas
tributo
7 de julho
21h30 - Sarau de Dança
8 de julho
22h - One Vision - Tributo ao Queen
> João Martins. organizador do evento
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Gondomar limpou 97,3%
das zonas florestais

OPINIÃO

A sua bagagem foi extraviada
no aeroporto?
A DECO esclarece sobre os
seus direitos
Em época de férias, são cada vez mais os consumidores que utilizam o transporte aéreo, sendo muitos deles confrontados com
a perda ou atraso das suas bagagens. As companhias aéreas são
responsáveis pelo extravio, atraso, destruição das bagagens que
transportam.
Na eventualidade da sua bagagem não chegar, o passageiro deve
apresentar uma reclamação escrita à transportadora para efeitos
de indemnização ou ainda para que lhe adiantem uma quantia
destinada a cobrir gastos necessários à compra de roupas e outros
artigos, no caso do atraso da bagagem. Nesta situação, é aconselhável guardar todos os recibos das despesas que efetuar.
Há prazos limite para as reclamações que os passageiros devem
cumprir. No caso de se tratar de um atraso, o prazo é de 21 dias a
contar da data da chegada. Já no caso de perda definitiva, a bagagem é dada como perdida 21 dias após a data em que deveria ter
chegado. Se verificar que a bagagem se encontra danificada, tem
sete dias a contar da entrega da bagagem. Na reclamação deverá
ser descrita a bagagem, conteúdo e valor de cada peça. A indemnização é variável e calculada caso a caso. Se transportar bens de
valor elevado, deverá pedir no check-in uma declaração especial
para os descrever e valorizar e poder, assim, se for o caso, provar
os concretos juízos.
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: gac@cm-gondomar.pt ou 224 660 536.

Grande parte das zonas perimétricas florestais de Gondomar estão limpas, conforme a lei determina. O Município está agora a
proceder à limpeza coerciva.
Faltam limpar apenas 2,7%, "o que corresponde a cerca de cinco hectares", afirmou
Marco Martins, numa visita à área florestal
do concelho, no âmbito da preparação para a
época de incêndios.
Na prática, foram limpos cerca de 160 hectares de área florestal e faltam agora "pequenos
focos" que corresponderão a 15 proprietários
privados. No âmbito desta operação, o Município de Gondomar, com o apoio da Proteção
Civil do concelho e respetivas forças de segurança, procedeu ao mapeamento de todo
o território.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Gondomar, mostrou-se satisfeito com
a adesão dos proprietários. "Antigamente as famílias juntavam-se para um piquenique de domingo, agora juntaram-se para limpar as matas",
disse o autarca.
No total, foram realizadas mais de 900 notificações a privados, alertando, sobretudo, para a
possibilidade de multas entre os 600 e cinco mil
euros em caso de incumprimento do regime de
exceção para 2018, aprovado pelo Orçamento de
Estado.
Em declarações à imprensa, o edil gondomarense adiantou ainda que "Gondomar está preparado para a época de incêndios".
Recorde-se que, em 2016, arderam em Gondomar 1.500 hectares, com incidência em São Pedro da Cova, Foz do Sousa e Melres. Em 2017,
ardeu uma área de 713 hectares.
Até meados deste mês, o Município de Gondomar
espera ter as suas zonas florestais todas limpas. ■

Caixa Geral de Depósitos
encerra duas agências
em Gondomar

O Município de Gondomar quer "debater o encerramento" de duas agências da Caixa Geral de
Depósitos (CGD) no concelho de Gondomar. Em
causa estão as agências de Fânzeres e São Cosme.
A Câmara de Gondomar considera que a CGD
"não pode agir como um banco privado" e acrescenta que esta posição "acompanha a que foi
assumida por unanimidade na última reunião
privada do Município, a 20 de junho, contra o encerramento das duas agências".
A CGD vai fechar cerca de 70 agências este ano, a
maioria já este mês e nas áreas urbanas de Lisboa
e Porto, indicou o banco público, sem precisar
quantas são exatamente as agências que fecharão
até ao final de junho nem onde se situam, acrescentando apenas que muitos desses balcões estão
em áreas urbanas.
A redução da operação da CGD, incluindo o fe-

cho de 180 agências em Portugal até 2020, foi
acordada entre o Estado português e a Comissão
Europeia como contrapartida pela recapitalização do banco público feita em 2017.
Em Gondomar, caso se verifique o encerramento
dos balcões de Fânzeres e São Cosme, a CGD ficará reduzida a três agências. ■
Foto DR

Foto DR

A Caixa Geral de Depósitos anunciou que pretende encerrar as agências de São Cosme e Fânzeres até
ao final deste mês. Em resposta à
decisão, a Câmara de Gondomar
solicitou uma reunião com a administração desta entidade bancária.

União das Freguesias
também solicitou uma audiência
À semelhança do Município de Gondomar, a União
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
também solicitou à administração da CGD uma reunião para debater o encerramento da agência de
Fânzeres.
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Reabilitação urbana de São Cosme e Valbom
prevê investimento de 90 milhões de euros

Em 2015, a Assembleia Municipal de Gondomar aprovou a constituição de sete Áreas de
Reabilitação Urbana (ARU) onde planeava
intervir a médio prazo. A primeira, de São
Cosme e Valbom, foi publicamente apresentada no salão nobre da Câmara Municipal de
Gondomar, perante dezenas de gondomarenses, bem como a sua respetiva Operação de
Reabilitação Urbana (ORU).
O programa de ação relativo a esta operação
prevê uma profunda operação de reconversão

e de reabilitação urbana, num prazo de dez a
15 anos, associado a um investimento global
previsto de 87 milhões de euros, dos quais 20
milhões serão de investimento público.
"Neste momento estão em desenvolvimento três ORU, mas queríamos começar por
esta, obviamente. Será uma intervenção que
abrange Valbom e São Cosme, mas antes haverá um período de discussão pública de 30
dias para acolhermos propostas e sugestões
de melhorias dos gondomarenses", começou
por dizer Marco Martins, presidente do Município de Gondomar.
Esta ARU abrange 374 hectares de território,
1500 edifícios e uma população de, aproximadamente, 11 mil habitantes.
"Relembro que este plano é apenas um conjunto de intenções que serão colocadas a
discussão pública. A ARU já está definida e
queremos olhar para este território na globalidade e não isolado daquilo que o rodeia",
acrescentou o autarca.
João Medina, da Sociedade Portuguesa de
Inovação, explicou o Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana e respondeu às questões
colocadas pelo público.
PUB

A ARU de São Cosme e Valbom, inserida
na União das Freguesias de Gondomar (São
Cosme), Valbom e Jovim, abrange os centros
cívicos das cidades de Gondomar e Valbom,
alguns núcleos rurais e espaços de uso agrícola e florestal que totalizam cerca de 374
hectares.
De acordo com a proposta de delimitação
apresentada pelo Município de Gondomar,
a estratégia preconizada para a ARU assu-

me como principal objetivo a melhoria do
ambiente urbano através da revitalização da
respetiva área de intervenção.
Entre as várias oportunidades de intervenção
neste território, destacam-se a disponibilidade de apoios para a regeneração urbana, a
potencial atratividade turística do território, a
possibilidade de ampliação da rede do Metro
do Porto e a prioridade política dada à reabilitação urbana. ■
Foto PSF

No dia 15 de junho, a Câmara Municipal de Gondomar
apresentou publicamente a
primeira Área de Reabilitação
Urbana onde irá intervir. A
proposta de intenções aponta
para um investimento de 90
milhões de euros em São Cosme e Valbom.

> Marco Martins apresentou a proposta aos gondomarenses
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José Costa e Silva e Manuel Silveira
homenageados pela Cidade de Rio Tinto

De 8 a 30 de junho, as Juntas de Freguesia de Baguim do Monte e Rio Tinto estão a unir esforços
para comemorar o 23.º aniversário de elevação
ao estatuto de cidade. O ponto alto das comemorações teve lugar no salão nobre da Junta de
Rio Tinto, que este ano preside às festividades.
Este ano, as medalhas de mérito da cidade foram
entregues a José Costa e Silva, ex-comandante
dos Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto (BVART), e Manuel Silveira, da Fundação
Nuno Silveira. Os ilustres riotintenses passam
agora a figurar numa curta lista de personalidade de mérito riotintense.
"É uma enorme honra receber esta distinção.
Divido-a com quem confiou em mim e quem
esteve sempre ao meu lado. Quero ainda agradecer à minha família que tantas vezes se viu
privada da minha companhia", disse o ex-comandante dos BVART.
Manuel Silveira, representado pelo filho, também foi distinguido nesta sessão. "O meu pai
tem feito grandes conquistas. Tentou sempre
ajudar Gondomar e as freguesias em que se
inseres, por isso creio que esta homenagem é

Foto PSF

Rio Tinto está a comemorar o
23.º aniversário da elevação
a cidade. No dia 21 de junho,
teve lugar a sessão solene comemorativa na Junta de Freguesia de Rio Tinto. José Costa e Silva e Manuel Silveira
foram os homenageados deste
ano.

> A sessão solene juntou Rio Tinto e Baguim do Monte no mesmo espaço

inteiramente merecida", disse ao receber a medalha.
À semelhança dos anos anteriores, os membros
de ambas as Assembleias de Freguesia tiveram
também a oportunidade de pronunciar-se sobre a cidade de Rio Tinto [ver caixa] num dia
especial, marcado pela inauguração do Parque
Urbano de Rio Tinto.
Após as boas-vindas dos presidentes das Assembleias de Freguesia, Eugénio Saraiva e
Nuno Coelho, a sessão alargou-se ainda aos
presidentes das Juntas de Baguim e de Rio Tinto, Francisco Laranjeira e Nuno Fonseca, respetivamente.
O autarca de Rio Tinto considerou o dia "extremamente importante para a cidade", ao passo
que o responsável baguinense considerou a fre-

guesia "parada há duas décadas", tendo, contudo, manifestado a vontade de corrigir o rumo de
desenvolvimento até 2021.
A sessão solene contou ainda com a presença
de Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, que lembrou que o futuro
da cidade de Rio Tinto "não é de prédios ao alto,
é dos cidadãos". "Queremos dar passos sustentados para não voltarmos a onerar as gerações
futuras. Hoje vale a pena viver nesta cidade e estamos todos de parabéns pela sua evolução nos
últimos anos", referiu Marco Martins.
As comemorações do 23.º aniversário da
cidade de Rio Tinto ficarão concluídas a 30
de junho, pelas 15h30, com uma Festa da
Espuma, no Polidesportivo do Crasto, em
Baguim do Monte. ■

Forças políticas
pronunciaram-se
sobre a cidade
Marta Macedo, representante CDU:
"É importante que o planeamento da
cidade possa ser feito num espírito de
ampla participação de todos. Há ainda
uma parca oferta de serviços de proximidade, falta um espaço de realização de
eventos culturais mais alargados e um
novo pavilhão gimnodesportivo"

Foto PSF

Foto PSF

Joaquim Figueiredo, representante
Movimento Valentim Loureiro:
"O Parque Urbano de Rio Tinto é uma
obra que merece todos os elogios, por
ser da maior necessidade para esta
cidade. É significativo que tenha sido
inaugurada nesta data, que simboliza
o aniversário de elevação a cidade"
Bruno Pinto, representante
coligação PSD/CDS-PP:
"A cidade de Rio Tinto atingiu a maioridade há cinco anos. Está na altura de
fazer jus à sua idade e de se afirmar
como cidade-modelo. Além disso,
também é preciso esbater fronteiras
geográficas entre Rio Tinto e Baguim
do Monte"
Frederica D'Armada, representante
Partido Socialista:
"Nunca o progresso foi tão rápido e
visível como nos últimos anos, durante os executivos socialistas. Hoje,
Rio Tinto é um espaço de liberdade,
onde não faltam oportunidades. Uma
cidade é uma obra inacabada, mas temos atravessado uma fase de grande
desenvolvimento"

> José Costa e Silva, ex-comandante dos BVART

> Filho de Manuel Silveira recebeu a distinção pelo pai
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CDU denuncia risco
de saúde na praia
de Zebreiros

Junta preocupada
com atraso na remoção
de resíduos perigosos

A CDU Gondomar considera
inaceitável a não existência de
um plano com um conjunto de
medidas corretivas e preventivas para a má qualidade da
água de Zebreiros. Recorde-se
que a praia perdeu a classificação de zona balnear.

A União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
está preocupada com o atraso
na remoção dos resíduos perigosos depositados na freguesia mineira. O executivo desta
autarquia solicitou, entretanto, uma audiência com o ministro do Ambiente.

Foto PSF

Face à má qualidade da água, o areal de Zebreiros não foi, este ano, classificado como
zona balnear. A CDU, através dos seus vereadores, denunciou a situação na última
reunião pública do executivo municipal e
visitou, no dia 15 de junho, o areal e contestou a falta de informação do Município
para a perda desta designação.
"Zebreiros é uma das zonas que perdeu a
condição de zona balnear, graças a um episódio de poluição de 2017. A prática de
banhos é hoje desaconselhada. O problema

é que não se conhecem informações sobre
esta condição e não existem medidas corretivas que a possam melhorar", critica Daniel Vieira, vereador da CDU na Câmara de
Gondomar.
De acordo com o autarca, "há descuido na
manutenção do espaço" e um "silêncio ensurdecedor" do Município sobre a falta de
condições de segurança para uma ida a banhos em Zebreiros.
O caso levou a deputada comunista Diana
Ferreira a visitar o local, garantindo aos
jornalistas que irá pedir uma audiência ao
Governo, no sentido de viabilizar a abertura a banhos ainda durante este verão. ■

Em comunicado, a União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova manifestou
receio dos sucessivos atrasos na remoção
dos resíduos perigosos depositados nas escombreiras das antigas minas de São Pedro
da Cova.
"A Junta de Freguesia, face às afirmações
proferidas pelo ministro do Ambiente,
Matos Fernandes, está preocupada com os
sucessivos adiamentos para a conclusão da

Política

remoção dos resíduos perigosos. Neste sentido, foi pedida uma audiência, com caráter
de urgência, ao ministro do Ambiente e à
Comissão Coordenação Desenvolvimento
Regional do Norte", informa a autarquia
em comunicado enviado às redações.
A nota termina com a garantia de que
a União das Freguesias "vai continuar a
acompanhar e a exigir a remoção de resíduos com a urgência que este atentado ambiental requer".
Ao Vivacidade, Pedro Miguel Vieira, presidente da Junta de Freguesia, garante estar
atento ao processo de remoção, "que ainda
não se verificou".
"Consideramos o caso demasiado grave
para ser sucessivamente adiado. Queremos
uma tomada de posição pública e que se
faça jus às promessas do Governo", insiste
o autarca.
No que diz respeito ao processo judicial sobre o caso da deposição dos resíduos, que
decorre em paralelo, Pedro Miguel Vieira
garante ao nosso jornal que este se encontra "nas alegações finais". ■
PUB
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"Geringonça" condenada
a beber a taça até ao fim
da legislatura
1 – É público e notório que desde as eleições autárquicas de
outubro passado a vida da “geringonça!” tem sido marcada
por sucessivos despiques entre o governo socialista e os seus
parceiros da esquerda radical. Os bons resultados obtidos
pelo PS para o poder local, e que corresponderam a uma
perda significativa dos comunistas – sem esquecer, claro
está, a estrondosa derrota do PSD! – fizeram tocar todas as
campainhas nos partidos apoiantes do governo.
Para os comunistas o abalo de outubro veio dizer claramente
que o seu fiel eleitorado não está contente com o apoio que
o partido tem dado a António Costa. Para os bloquistas os
resultados nas autárquicas foram absolutamente sofríveis,
mas não tão dramáticos, porquanto o BE não tem tradição
no poder local, e a sua expressão mantém-se residual a este
nível. Trata-se de um partido essencialmente urbano, e que
estará sempre disponível para apoiar os socialistas.

3 – Grande parte de todo este nervosismo no seio da “geringonça” resulta da mudança de liderança no PSD, com
uma linha de orientação de Rui Rio muito diferente da do
seu antecessor. Ao fazer o discurso do interesse nacional, e
ao recusar-se a radicalizar a oposição ao governo socialista,
PC e BE estão obcecados com a ideia de um possível acordo
ao centro, após as eleições legislativas do próximo ano. E a
última coisa que eles pretendem é atirar o PS para os braços
do PSD.
Mas não haja ilusões: António Costa tudo fará para assegurar a manutenção da “geringonça” até ao fim da legislatura.
O inverso é igualmente verdade. Pelas razões atrás invocadas, nenhum dos partidos da esquerda radical assumirá o
ónus de um chumbo do orçamento para o próximo ano. É
que se tal viesse acontecer as eleições teriam de ser antecipadas, e dentro da “geringonça” ninguém quer pagar essa
fatura. Eles vão mesmo beber a taça até ao fim, e toda a
aparente contestação serve apenas para marcar território
negocial…

A proposta de reforço da visibilidade das passadeiras de Rio Tinto
venceu a presente edição do Orçamento Participativo. A intervenção ficará concluída até ao final
do ano.
No terceiro ano do Orçamento Participativo
(OP) da Junta de Freguesia de Rio Tinto, a proposta de prevenção dos acidentes através do reforço da visibilidade das passadeiras da freguesia
foi a ideia que colheu mais votos.
Pretende-se, de acordo com a proposta, ter passadeiras "mais visíveis para que assim sejam prevenidos acidentes e possíveis mortes nas vias de
comunicação" de Rio Tinto, pode ler-se.
Ao Vivacidade, Nuno Fonseca, presidente da Junta
de Freguesia, mostra-se satisfeito com a decisão e
considera a ideia vencedora "muito pertinente".

"Todas as propostas tinham grande valor, mas esta
é muito curiosa. Vamos avançar com um reforço da
segurança rodoviária através de um maior número
de passadeiras luminosas. Os 10 mil euros que temos
disponíveis para o OP permitem-nos ter uma maior
cobertura das principais vias rodoviárias da cidade",
refere o autarca.
"Fanzone" de Rio Tinto destacada pela FIFA
A freguesia de Rio Tinto está a acompanhar o Campeonato do Mundo de futebol. Até 15 de julho, dia da
final, o Largo do Mosteiro dispõe de um ecrã gigante,
instalado pela Junta de Freguesia, onde é possível ver
todos os jogos do Mundial da Rússia.
O espaço chegou mesmo a ser distinguido pela FIFA,
na conta oficial do Instagram, no momento em que
Cristiano Ronaldo marcou um dos três golos contra
a Espanha.
"Quisemos criar um espaço de apoio à Seleção Nacional. Temos a política de dar condições às pessoas para
que possam viver dentro da cidade, por isso decidimos criar esta 'fanzone'", conclui Nuno Fonseca. ■

União das Freguesias
de Gondomar, Valbom e Jovim
aposta na teleassistência
A União das Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim apresentou,
no dia 28 de maio, uma parceria
com a Altice Portugal que irá beneficiar 25 gondomarenses com
um serviço de teleassistência.
A Fundação PT atribuiu à União das Freguesias de
Gondomar, Valbom e Jovim 25 equipamentos de teleassistência destinadas a seniores em situação de isolamento. A instalação realizou-se no Centro Comunitário da
Santa Casa da Misericórdia de Gondomar.
"Para já temos garantida a assistência a 15 pessoas, mas
o projeto irá abranger as 25. É uma ideia que vem do
mandato anterior e que quisemos reforçar. Este serviço
é, sobretudo, destinado a pessoas idosas ou que vivam
isoladas da comunidade", afirma António Braz, presidente da autarquia.
O serviço destina-se a pessoas com mais de 65 anos,
residentes no território da União das Freguesias, que
passem mais de oito horas diárias sozinhas em casa e
padeçam de alguma dependência funcional.
Orçamento Participativo poderá chegar aos 20 mil
euros
"Estamos a ponderar adjudicar entre 15 a 20 mil euros
para o Orçamento Participativo", disse António Braz ao
nosso jornal. A ideia, lançada pelo PS no mandato anterior, vai agora avançar e dará aos cidadãos deste território a possibilidade de contribuírem com propostas de
intervenções que considerem mais prementes. ■

Foto PSF

2 – É à luz destes dados que devem ser analisadas as movimentações da intersindical, que ao contrário do ano passado tem vindo a animar alguns movimentos de contestação
de rua e de greves, obviamente, no setor público, como seja
o caso dos transportes, saúde, ensino, etc. Mas tudo isto é
insuficiente para os comunistas se furtarem a um compromisso orçamental. No fundo, a direção do PCP sabe muito
bem que qualquer precipitação que ponha em risco o governo se voltará contra o próprio partido, favorecendo o. PS.
Já o Bloco de Esquerda, sem expressão no mundo sindical,
vê-se forçado a encontrar outras formas que lhe assegurem
a indispensável prova de vida. Por isso, é ver Catarina Martins a esticar as veias do pescoço, ainda que com o seu tradicional sorriso, a tentar liderar as iniciativas mais ousadas
no campo legislativo. Foi o caso da eutanásia, entre as mais
significativas, ou a anulação do imposto adicional sobre os
combustíveis. Mas também ela não ignora que a radicalização joga a favor dos socialistas.

Junta de Rio Tinto vai reforçar
visibilidade das passadeiras

Autarquia
obteve 2.º lugar
no programa "JUNTAr"
A União das Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim ficou em 2.º
lugar no programa "JUNTAr", do
Ministério do Ambiente. A medida
visa apoiar projetos no âmbito da
economia circular à escala nacional.
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Junta de Rio Tinto homenageou
clubes da terra

PUB

Jornal Vivacidade 28/06/2018

Aviso
Nos termos do n.º 2 do art. 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de
setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Gondomar, emitiu
em 24/8/2016, o Alvará de loteamento Nº 1/2018, em nome de Maria da Conceição Martins Vieira e Silva, Maria Madalena Martins
Vieira e Jerónimo Martins Vieira, na sequência do meu despacho de
8/02/2017, através do qual foi licenciado o loteamento do prédio sito na
Rua do Cemitério de Gens, da freguesia de Foz do Sousa e Covelo,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar, sob o nº 4235 e
inscrito na matriz Urbana sob o artigo nº 44, da respetiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal.
Operação do loteamento com as seguintes características:
- Área do prédio a lotear – 4 649.00m2
- Área de implantação – 317,00m2
- Área total de construção – 511,00m2
- Números de lotes – 3 (com a área de 863,00m2 a 2 885,00m2)
- Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 2
- Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira –
- Número de fogos total/unidade de ocupação – 3
- Áreas de Cedência para o domínio público municipal – 36,00m2
Paços do Município de Gondomar, 11 de junho de 2018
O Vice-Presidente
Por despacho do Exmº Sr. Presidente de 27/10/2017
Luís Filipe Araújo

cia para o clube". "Os nossos atletas foram
exemplares durante toda a época. Estou
muito grato por vos ter presidido e espero
que esta seja a primeira de muitas home-

nagens ao Atlético de Rio Tinto", concluiu.
As homenagens contaram ainda com a
presença de Sandra Almeida, vereadora do
Desporto do Município de Gondomar. ■

Foto DR

Vinte e nove anos depois, o SC Rio Tinto
voltou a conquistar um título no futebol, a
Taça da Associação de Futebol do Porto. A
vitória - que garante a presença do SC Rio
Tinto na próxima edição da Taça de Portugal - foi tirada a ferros, após a marcação de
grandes penalidades, frente ao Padroense,
no dia 3 de junho, e levou a Junta de Freguesia riotintense a proceder à entrega de
medalhas de mérito desportivo a atletas,
equipa técnica e dirigentes do clube, no

Largo do Mosteiro.
"A estrutura do SC Rio Tinto é hoje homenageada por esta conquista e pelo trabalho diário que realizam em prol da cidade.
Vocês são uma parte muito importante da
nossa cidade. Sem o vosso trabalho, Rio
Tinto seria muito mais pobre", afirmou
Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio
Tinto.
Já Jorge Pina, presidente do SC Rio Tinto,
agradeceu a distinção da cidade, que dedicou à direção e a todos os atletas.
Antes, o Clube Atlético de Rio Tinto também tinha sido homenageado pela autarquia, após a conquista da Série 1 da 1ª Divisão da AF Porto.
"Estou duplamente contente com esta conquista do Atlético de Rio Tinto. Espero que
o clube ainda se sagre campeão desta divisão, porque este título tem grande mérito
dos atletas e de todos aqueles que os apoiaram ao longo da época", disse Nuno Fonseca durante a entrega de prémios.
Por sua vez, António Taveira, presidente da
direção do Atlético de Rio Tinto, considerou a homenagem "de grande importân-

Foto DR

A Junta de Freguesia de Rio
Tinto atribuiu, este mês, as
primeiras medalhas de mérito
desportivo ao Clube Atlético
de Rio Tinto e ao SC Rio Tinto
pelas mais recentes conquistas
no futebol. As cerimónias realizaram-se no Largo do Mosteiro.

Desporto

Rio Tinto Cup nos dias 30 de junho e 1 de julho
O SC Rio Tinto volta a organizar o torneio Rio Tinto Cup, prova dedicada às camadas
jovens, vai ter lugar nos dias 30 de junho e 1 de julho, no Estádio Cidade de Rio Tinto.
Vão participar na prova 38 clubes e mais de 600 jovens atletas.

PUB
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Academia de Ginástica Paulo VI
é campeã nacional de desporto federado
A Academia de Ginástica do
Colégio Paulo VI juntou, este
ano, o título nacional de desporto federado ao tricampeonato de desporto escolar. Ao
Vivacidade, treinador e atletas explicam o segredo para o
sucesso.

Nos últimos três anos, a Academia de Ginástica do Paulo VI tem sido uma autêntica
dor de cabeça para a concorrência. Os mais
de 60 atletas só sabem vencer e juntaram,
pela primeira vez, o título nacional de desporto federado ao tricampeonato no desporto escolar.
"Estamos a adorar esta fase, apesar de ain-

da estarmos a crescer. A conquista recente
no desporto federado é algo inédito neste
clube, mas resulta dos treinos diários, que
é um dos segredos para o sucesso", explica
Pedro Santos, treinador e diretor da Academia de Ginástica.
As conquistas em trio feminino, trio masculino, par masculino, par feminino, trio
feminino e quadra masculina dão, assim,
novo alento ao trabalho desenvolvido no
pavilhão gimnodesportivo do Paulo VI,
onde diariamente treinam os atletas de
desporto escolar e federado. No entanto,
o espaço começa a ser curto para o rápido
crescimento do clube.
"Nós precisamos de um espaço próprio
para treinar. Gostaríamos de poder ter um
equipamento nosso, mesmo que não fosse
dentro do colégio. Obviamente, essa decisão teria que partir da direção do Paulo
VI", afirma Pedro Santos, em declarações
ao Vivacidade.

A pensar na próxima época desportiva, o
treinador aponta o caminho e renova metas para a temporada 2018/2019. "Estamos
obrigados a defender as nossas conquistas

no próximo ano e gostaríamos de vencer
o nosso primeiro título em pares mistos",
aponta o também diretor da Academia de
Ginástica do Paulo VI. ■

Atletas explicam o sucesso da equipa

Maria Cunha, 12 anos:
"Comecei a praticar há três anos, quando
entrei para o Paulo VI. Já praticava ballet
e decidi experimentar a ginástica acrobática. Ganhar o Campeonato de Desporto
Escolar foi ótimo para nós. No próximo
ano espero repetir a presença na final"

Diogo Teixeira, 21 anos:
"Comecei a praticar ginástica acrobática com 10 anos. Entretanto, andei noutro clube e estou aqui há cinco
anos. No ano passado tornei-me atleta
federado e fico contente com a vitória
alcançada"

Foto PSF

Próxima atuação na 13ª Gala do Colégio Paulo VI
A próxima atuação da Academia de Ginástica vai ter lugar na 13ª Gala do Colégio
Paulo VI, no dia 6 de julho, pelas 21h, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. A entrada é livre.

João Ramos conquista Baja TT de Gondomar
Graças ao segundo lugar do pódio, Hélder Oliveira mantém a liderança do
campeonato. No entanto, viu João Ramos aproximar-se, estando agora a apenas quatro pontos do comando, ficando

a sensação de que a discussão do título
será entre os dois pilotos, quando faltam somente duas provas para terminar a temporada. Sendo a próxima em
Idanha-a-Nova. ■
Foto Bruno Oliveira

Natural de Vila Nova de Gaia, João Ramos
compete desde 1992 e venceu, de forma
imaculada, a Baja TT Gondomar/Rota da
Filigrana. O piloto-arquiteto já tinha dominado o Prólogo, na véspera, e este triunfo
foi ganhando forma à medida que os quilómetros encurtavam. O condutor gaiense
terminou a prova com mais de seis minutos
de avanço sobre Hélder Oliveira (Mini Paceman), com Pedro Dias da Silva (Mazda
CX5 Proto) a completar o pódio, a quase
15 minutos do vencedor. Desta forma, João
Ramos foi o primeiro piloto a conseguir a
segunda vitória na temporada.
Refira-se que, na reta final, foi a vez de
o azar bater à porta de Pedro Ferreira
(o piloto, não o nosso jornalista), quan-

do seguia na segunda posição, após o
último CP (controlo de passagem). A
estreia estava a ser entusiasmante. Todavia, os triângulos de suspensão foram
o calcanhar de Aquiles da VW Amarok.

Foto Bruno Oliveira

A dupla João Ramos/Vítor de
Jesus (Toyota Hilux) confirmou o favoritismo que lhe era
atribuído e venceu a Baja TT
Gondomar/Rota da Filigrana,
depois de dominar a prova
por completo.
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Meia Maratona D'Ouro Run
contou com 2700 participantes

"É uma prova única com uma paisagem
ímpar"
Ao Vivacidade, Sandra Almeida, vereadora
do Desporto do Município de Gondomar,

Registamos a alegria com que as pessoas
percorreram a marginal de Gondomar e
consideramos que a D'Ouro Run já é uma
referência no calendário anual dos praticantes desta modalidade. O concelho não
tinha nenhuma prova deste género e passou a ter", sintetiza Sandra Almeida. ■

Vencedores querem
defender títulos em 2019

José Pires, Sociedade Recreio Cepanense,
vencedor da mini-maratona:
"Esta é a primeira vez que participo nesta
prova. O percurso é excelente, apesar dos
altos e baixos. Bater o recorde da prova
também foi importante e no próximo
ano tenciono repetir a presença"

Liliana Rocha, Run River - Escola
Atletismo de Rio Tinto, vencedora da
mini-maratona:
"Esta é a primeira vez que participo e
estreei-me logo com uma vitória. As
condições meteorológicas também
ajudaram muito a minha prestação"
Foto PSF

À 5ª edição a chuva. Foi assim a Meia Maratona D'Ouro Run Gondomar deste ano,
que teve lugar a 10 de junho, na marginal
do concelho.
As condições meteorológicas invulgares no
histórico da prova afastaram centenas de
atletas e caminhantes inscritos, mas, por
outro lado, contribuíram para várias reduções de marcas pessoais e da prova.
Pedro Magalhães, da Associação Mondim
Atletismo, sagrou-se vencedor na categoria
dos 21 quilómetros. No escalão feminino, a
medalha de ouro foi para a atleta Elisabete
Pereira, do Recreio Desportivo de Águeda.
Por sua vez, na mini-maratona (10 quilómetros) sagraram-se vencedores José Pires,
da Sociedade Recreio Cepanense, e Liliana
Rocha, da RunRiver - Escola Atletismo de
Rio Tinto [ver caixa].
Para Carlos Ferreira, da EventSport, empresa responsável pela organização da corrida, esta edição "foi um grande sucesso".
No total, participaram 2700 atletas e caminhantes, menos de 400 em comparação
com a edição anterior. Para isso, terá contribuído a chuva que se fez sentir no dia
da prova. Contudo, o número de inscritos
chegou perto dos 3000.
"Na prova, continua a destacar-se a preferência pela meia-maratona, com uma participação reforçada de atletas estrangeiros.
Tivemos entre nós brasileiros, espanhóis,
franceses, belgas, ingleses... tudo isto resulta de um trabalho exaustivo de divulgação
da prova ao longo do ano", explica o mentor da D'Ouro Run.
Ao nosso jornal, Carlos Ferreira admite
que a prova ainda pode crescer, "sobretudo
na caminhada", categoria que ainda pode
atrair mais gondomarenses. "A D'Ouro
Run vai realizar-se sempre na segunda semana de junho. Importa marcar a prova no
calendário dos atletas e acreditamos que até
à 10ª edição é perfeitamente possível conseguir passar à entrega de prémios monetários", conclui o organizador.

faz um "balanço muito positivo" da mais
recente edição da Meia Maratona D'Ouro
Run. A autarca considera a prova "única,
com uma paisagem ímpar".
"Infelizmente, este ano não fomos brindados com sol e céu limpo, mas esta edição
acabou por se diferenciar das anteriores.

Foto PSF

Pedro Magalhães foi o vencedor da Meia Maratona
D'Ouro Run Gondomar. O
atleta da Associação Mondim
Atletismo terminou a prova
em 1h14m08s. A 5ª edição
contou com 2700 participantes.

Desporto

Pedro Magalhães, AMA - Associação
Mondim Atletismo, vencedor da meiamaratona:
"Esta é a segunda vez que participo e é a
primeira vez que venço. No ano passado, fiquei em 2.º classificado. Felizmente
consegui uma grande redução no meu
tempo e foi muito bom"

Corrida da República já tem data
Já pode marcar no calendário a data da próxima edição da Corrida da República, em
Rio Tinto. A prova com o selo da EventSport vai realizar-se a 30 de setembro, pelas
10h, com partida junto ao Largo do Mosteiro.

Elisabete Pereira, Recreio Desportivo
de Águeda, vencedora da meia-maratona:
"Foi a primeira vez que participei na
D'Ouro Run. Venho de uma lesão muito
longa, mas correu tudo bem e a organização está de parabéns"
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Ataense vai receber
relvado sintético

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Equilíbrio é nota
dominante na Rússia
Foto DR

Sócios e atletas do Clube Recreativo Ataense
uniram-se para assistir à apresentação do projeto do novo relvado sintético. O tapete será
instalado após um investimento da Câmara
Municipal de Gondomar que rondará os 700
mil euros.
A "prenda" foi apresentada por Marco Martins,
presidente da Câmara Municipal de Gondomar. O autarca espera que a obra arranque no

Natal, "se tudo correr bem".
Recorde-se que a instalação de um novo relvado
sintético no Ataense insere-se num projeto do
Município de Gondomar que prevê a instalação
de seis sintéticos, lançada no verão de 2014. Desses, apenas quatro avançaram: Gens Sport Clube,
Gondomar Sport Clube, Atlético de RIo Tinto e
Complexo Municipal de Valbom.
Contudo, a Câmara de Gondomar refez os projetos que tinha para o Sport Clube de Rio Tinto
e o Ataense, tendo conseguido, agora, o parecer
positivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).
"Vamos agora avançar para os projetos de especialidades, acreditando eu que no Verão será possível
abrirmos concurso público", garantiu o edil gondomarense. ■

Trail da Lomba espera
um milhar de atletas
Pelo segundo ano consecutivo, o
Trail da Lomba vai realizar-se a 15
de julho. À espera dos atletas estão
um trail longo, trail curto e caminhada.
Em equipa que ganha não se mexe. Esta terá
sido a filosofia da Associação Desportiva
Ultra Trail Radical, responsável pela organização do 2.º Trail da Lomba, prova incluída na programação oficial da Cidade Europeia do Desporto, que veio para ficar.
Na 2ª edição, o Trail da Lomba tem como

principal novidade a inclusão da prova no calendário da Associação Trail Running Portugal
e no circuito da Taça de Portugal e de Trail.
"São esperados cerca de 1000 atletas", afirma
Luís Pereira, em entrevista ao nosso jornal,
número que a organização considera "excelente" para a freguesia e para a qualidade da
corrida.
O Trail da Lomba é composto por um trail longo (22 quilómetros), trail curto e caminhada
(13 quilómetros). Os percursos das provas têm
partida e chegada no cais de Pé de Moura.
A prova conta ainda com os apoios da Câmara
Municipal de Gondomar e da Junta de Freguesia da Lomba. ■
Foto DR

O Campeonato do Mundo, a decorrer na Rússia, é a maior prova
da evolução tática no futebol. A grande montra do ludopédio, apetrechada com os melhores jogadores do planeta, tem demonstrado
um equilíbrio tático de fazer inveja às mais belas criações italianas,
outrora ultrapassadas por autênticos génios da bola e estratégias
ofensivas assombrosas. Os jogos, na sua esmagadora maioria, têm
sido bastante equilibrados e a magia do futebol vai perdendo, com
frequência, para as robustas organizações defensivas. Os adeptos
do “futebol espetáculo” têm muitas razões de queixa no que toca a
esta competição. E os alemães? Bem, esses foram invadidos por uma
tristeza brutal, a que não estavam minimamente habituados. Algo
que custa mais. Muito mais. Relembro que o último Campeonato
do Mundo, disputado no Brasil, foi conquistado pela seleção alemã.
Sendo que agora não foram além de um último lugar na fase de grupos. Uma humilhação impactante que teve o seu auge na derrota,
por 2-0, frente à Coreia do Sul.
Por outro lado, e mesmo sem convencer, a seleção nacional fez os
mínimos e apurou-se para os oitavos de final da prova, onde irá defrontar o invicto Uruguai, no próximo sábado. No entretanto, a Argentina de Messi conseguiu também o apuramento, com tremenda
dificuldade, diante da Nigéria, carimbando um possível duelo com
Portugal nos quartos de final. Mas o meu destaque (para além da
lenda Ronaldo e da muralha Patrício) vai para Pepe. Isto porque o
orgulho enorme que tenho em ser português estende-se ao fascínio
de ver jogadores como Képler Laveran Lima Ferreira a jogar pela
nossa seleção. Um atleta que simboliza na perfeição a verdadeira
nação lusitana. O espírito de sacrifício, a determinação e a ambição.
Há dois anos, uma semana depois de termos sido Campeões da Europa, Pepe deu uma entrevista ao jornal Expresso, onde referiu o
seguinte: "Eu nunca me arrependi de ser português. Vibro com as
nossas conquistas, vibrei com as medalhas da Sara Moreira, da Jéssica Augusto e da Patrícia Mamona. Fui sempre acarinhado em Portugal, vim para um país que não conhecia com 17 anos e tive sempre
alguém a ajudar-me. Gosto de ser português, porque ser português
é ser humilde, ter capacidade de sacrifício e de luta". Palavras sublimes. Mas a atitude (!) de Pepe dentro de um campo de futebol
revela tudo isto. Nem era preciso ter dado a entrevista. E isso é o
que mais importa. Aquela imagem que temos de Paris, com Pepe, já
sem forças, a vomitar em pleno relvado depois de conquistarmos o
inédito Europeu... Bem, até arrepia. Impossível esquecer.

O Clube Recreativo Ataense vai ter
um novo relvado sintético. O investimento que ronda os 700 mil euros
foi apresentado a 15 de junho, nas
instalações da coletividade.
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Grupo “Decisões e Soluções”
chega a Gondomar

Empresas & Negócios

A Rua Nossa Senhora de Fátima, junto à Câmara Municipal de Gondomar, trouxe
uma nova oportunidade de
potenciar a vida financeira
dos gondomarenses. O Grupo
DS, Decisões e Soluções, promete acompanhar o cliente
em todo o processo de consultoria. Sempre de forma próxima e personalizada.
Decisões e Soluções abundam, agora, em
São Cosme. As vertentes “DS Seguros” e “DS
Crédito” foram inauguradas, esta segundafeira, num evento que contou também com
a presença do Município, representado pelo
vereador Carlos Brás. José Tavares é o gerente deste novo estabelecimento, tem 43 anos
e revelou-nos que “a experiência de 18 anos
na administração de imóveis, que acaba por
estar um pouco ligada à parte do crédito e
dos seguros, acabou por se complementar e
fomos à procura destas marcas que nos dão
todo o conforto para trabalhar com os gondomarenses”.
O objetivo principal desta empresa, para
além dos seguros e créditos, é realizar consultoria às pessoas, ou seja, melhorar a vida
financeira de todos os clientes. Para isso, José
Tavares refere que é de extrema importância
“estudar todos os seguros que uma família
pode ter de forma a que ela possa rentabilizar a sua vida, sendo que a base do crédito
vai complementar um bocadinho isto”. O gerente promete tratar de todo o processo, sem
qualquer trabalho para a pessoa, sempre com
o objetivo de melhorar as condições financeiras dos gondomarenses. Isto tudo “para que
eles possam, acima de tudo, ter uma vida
mais humana e mais correta”, explicou José.
Neste novo espaço poderão encontrar uma
série de soluções, dado que são mais de 20
os parceiros em cada área de seguros e intermediação bancária. “Vamos ter um intermediário de crédito, credenciado pelo Banco de
Portugal, e vamos conseguir estudar a melhor forma para o cliente, evitando que ele
perca tempo ao entrar em vários bancos para
escolher a melhor opção. Queremos estar ao
lado da pessoa desde o início até ao final do
processo, sendo que o nosso grande objetivo
é permitir um acompanhamento personalizado”, afirmou o gerente gondomarense.
Como principais ambições do projeto, José
coloca sempre como prioridade os gondomarenses e fala-nos do conforto e da estabilidade financeira que lhes quer dar. “Queremos,

> O grupo "Decisões e Soluções " contou com a presença do Município

sobretudo, estar ao lado dos gondomarenses
e de todos aqueles que queiram optar por
uma vida mais estável e aconselhada, uma
vez que para quem tem uma vida ativa isso é
fundamental”, concluiu José Tavares. De notar que o Grupo DS conta com mais de 60
agências implantadas em Portugal.
Carlos Brás, vereador da Câmara Municipal de Gondomar, esteve à conversa com
o Vivacidade e revelou-nos que, do ponto
de vista do Município, a iniciativa privada
é sempre bem-vinda e qualquer ato de empreendedorismo é recebido com entusiasmo.
“Gondomar tem cerca de 170 mil habitantes
e, por isso, parece-me que há espaço para a
expansão da marca. E há, seguramente, espaço para novos negócios e, para nós, é sempre
importante que novas marcas invistam no
nosso concelho”, realçou o vereador. ■

> Assim foi o primeiro dia de trabalho na DS

> José Tavares com a sua esposa e filha
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Hamburgueria D’Avó Ana marca
a diferença em Gondomar

O número 29 da Rua José do
Paço, em São Cosme, trouxe
aos gondomarenses muitas
novidades. Desde logo saborosos hambúrgueres artesanais. Mas há mais. Inclusive
uma grande história por trás
de tudo isto.
A Hamburgueria D’Avó Ana tem a sua
origem na Praça 5 de Outubro, na Maia,
sendo que as raízes de Ricardo Azeredo,
proprietário do espaço, fizeram com que
houvesse a intenção de criar um restaurante com características idênticas à casa-mãe,
desta feita em Gondomar. As hamburguerias artesanais pautam-se pela modernidade em Portugal e o nosso concelho sentia a
falta deste registo. Ricardo afirma que nas
suas duas hamburguerias “o artesanal é levado muito a sério, daí termos feito uma
cozinha à vista de todos, onde o cliente

pode espreitar e ver-nos a cozinhar. Não
há grandes processos de maquinaria, o
que vão encontrar aqui são produtos extremamente caseiros e frescos”. Tal como
seria de esperar, os hambúrgueres são o
forte desta casa. E os mais procurados são
o rústico e o de alheira. De notar que acabou de ser lançado um hambúrguer novo,
o marrão. Com carne de porco, molho
barbecue e queijo brie.
Este novo espaço em Gondomar funciona
nos períodos de refeição. De segunda a
quinta encerra às 23h, sendo que às sextas
e aos sábados fecha à meia-noite. O domingo é o merecido dia de descanso e o
serviço de esplanada estará brevemente
disponível, de forma a que os gondomarenses possam aproveitar o bom tempo ao
sabor de uma bebida fresca e de um delicioso hambúrguer artesanal.
Um restaurante que prima pelo profissionalismo e pela criatividade teve uma
origem ainda mais peculiar. “Durante
um convívio familiar, aquilo que mais
importa na vida, e ao tocarmos no assunto da nossa avó e dos hambúrgueres
fabulosos que ela nos fazia, surgiu esta

ideia. Eu tinha um café na Maia e há
cerca de quatro anos decidimos transformar o café numa hamburgueria”,
realçou Ricardo Azeredo. Que ainda foi
mais longe, acrescentando que o crescimento do projeto se deve, em grande

medida, à dedicação de toda a família. O
empresário deixou ainda um conselho e, ao
mesmo tempo, um desafio a todos os gondomarenses. “Visitem-nos e experimentem
um hambúrguer diferente, não se irão arrepender”. ■

> Um espaço moderno e acolhedor em Gondomar
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

www.euriseguros.pt
geral@euriseguros.pt
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Estrela e Vigorosa Sport,
um clube a caminho do centenário
A 30 de abril de 1924, nasce
o Clube Desportivo Estrela e
Vigorosa Sport. Desde cedo se
destacou na cidade pelas suas
instalações e modalidades pioneiras. Para a história fica um
importante património de títulos e diversas distinções.
Em 1924, no último dia do mês de abril,
o antigo Campo das Cavadas deu, assim,
origem ao Estrela e Vigorosa Sport, que
nasceu da fusão do “Estrela Sport Club”
e do “Vigorosa Sport Club”. Atualmente,
os sócios do clube podem praticar nas
suas instalações 13 modalidades: ténis,
andebol, hóquei em patins, ballet, acrobática, kung fu, aikido, karaté, hip hop,
zumba, kick boxing, ioga e “gym for
kids”. A preocupação com a qualidade
dos serviços prestados faz com que todos os técnicos responsáveis pelas atividades desportivas sejam licenciados em
Educação Física ou creditados a nível
pedagógico.
Os juvenis do andebol desta instituição
têm alcançado grandes feitos. Mas há
mais. Muito mais. O Estrela e Vigorosa
Sport foi um dos clubes fundadores das
Associações do Porto de andebol, basquetebol, voleibol e ténis, sendo igualmente o primeiro clube a ter um campo
de jogos próprio para a prática do basquetebol e o primeiro a ter um ringue
de patinagem. Joaquim Alfredo Oliveira
Dias é o presidente de um clube eclético e quase centenário, e o dirigente de
79 anos afirma, orgulhosamente, que “o
Vigorosa não deve nada a ninguém”. O
presidente refere que o Vigorosa é um
clube que tem todas as suas contas em
dia, e que, apesar de contar no quadro
com quase vinte treinadores e professores, nunca existiu qualquer incumprimento no clube.
O balanço dos seus quase dez anos
como presidente é muito positivo. De
notar que o momento mais marcante
da presidência de Joaquim Alfredo foi
“a construção da cobertura do nosso
pavilhão, com a ajuda da Câmara Municipal do Porto”, destacou o dirigente. A intervenção de requalificação no
clube rondou os 100 mil euros. Sem o
apoio da Câmara, o clube corria o risco de ter de encerrar as atividades que
decorriam nos dois espaços, já que não
tinham disponibilidade financeira para
avançar com os trabalhos necessários à
continuidade da prática desportiva com

> Courts de ténis modernos no Estrela e Vigorosa Sport

as devidas condições de segurança.
O dirigente salientou também que o
novo court de ténis, à base de resina e
que obedece a um tratamento especial,
foi o mais recente investimento desta
instituição. Todavia, os sócios podem
estar descansados, uma vez que “isto é
um clube, não uma empresa e, por isso,
não damos passos para além da perna”
referiu o presidente. Um emblema sempre em crescimento, que prima pelo rigor e pela confiança. Assim é o Estrela
e Vigorosa Sport, um clube que é considerado Instituição de Utilidade Pública
desde agosto de 1984. ■

> Joaquim Alfredo Dias é o presidente do clube

44 VIVACIDADE JUNHO 2018

Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

CARIL DE POLVO
COM CERVEJA

EXPOSIÇÕES

DIVERSOS

Até 6 de julho
“Dos Caminhos”, na Biblioteca
Municipal de Gondomar

Foto DR

Até 13 de julho
“Dicionário de personalidades da
história de Portugal”, na ARGO

Até 28 de julho
Rosa Bela Cruz, no Auditório Municipal de Gondomar

INGREDIENTES

Foto DR

30 de junho
Dádiva de Sangue, no Salão Paroquial de Fânzeres

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

Até 21 de julho
20.º PortoCartoon 2018, na
Casa Branca de Gramido

Apple revela novo iOS 12

Foto DR

- O que é que é preciso para fazer um sol rir?
- Dar um Rissol.

1 KG de polvo cozido( cozer
30mt na panela pressão)
1/2 pimento vermelho e verde
1 cebola média
4 dentes de alho
100g de bacon cortado em
tiras finas
Azeite e sal q.b.
3 colheres de sopa de polpa
de tomate e 2 colheres de
leite de coco.
4 pés de salsa picados
1 colher de sopa de caril em
pó e um pau canela
1 cerveja mini

VIVA TEC | Fábio Silva

- Porque é que numa peregrinação se deve levar
um terço e um colete refletor?
- Para durante o dia rezar e à noite refletir.

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Ao enfrentar algum problema lembre-se que este só poderá ser resolvido se for abertamente discutido pelos dois elementos
do casal.
Saúde: Cuidado com a alimentação hipercalórica, não abuse.
Dinheiro: Lembre-se que um bom líder deve ser capaz de cultivar
o bom-humor, pois num ambiente agradável as pessoas procuram
dar o seu melhor.

Foto DR

- Porque é que o pombo não bate nos outros?
- Porque tem pena.

No início do passado mês de junho, a Apple deu a conhecer a nova versão do seu sistema operativo para
dispositivos móveis, o iOS 12, numa apresentação que
decorreu na Worldwide Developers Conference, na Califórnia.
Segundo a Apple, o novo iOS irá duplicar a sua performance, quando em comparação à versão 11, que
trouxe um novo look ao ecossistema móvel da gigante
de Cupertino. Estas melhorias não irão cingir-se apenas
aos modelos mais recentes, já que o iOS 12 ficará disponível para os mesmos modelos da atualização anterior,
a partir do iPhone 5S e do iPad Mini 2, ambos lançados
em 2013.
Além das melhorias no desempenho, o iOS 12 trará
novidades no Facetime, com a introdução de videochamadas em grupo, até 32 pessoas em simultâneo.
O iPhone X também trará novidades relacionadas com
os animojis, através dos Memojis, onde poderá ser criado um avatar animado com as características faciais do
utilizador.
O modo “não incomodar” irá ter novas funcionalidades,
capacitando o utilizador de diminuir as notificações e o
ruído dos seus alertas quando não pretender ser incomodado. À semelhança do sistema Android, as notificações poderão ser agrupadas por assunto, tema ou
aplicação.
Segundo explica o Pplware, a assistente virtual do iOS,
a Siri, também terá melhorias, através da introdução
de Shortcuts (Atalhos): pequenas mensagens permitirão agora integrar a Siri com as apps do iOS, criando ações que vão despoletar outras ações nas apps.
Por sua vez, as aplicações vão ter associadas às suas
principais ações a possibilidade de criar estes atalhos.
Haverá ainda a possibilidade de combinar várias ações
num único Atalho.
Por enquanto, o iOS está ainda na fase beta, para os
respetivos testes e melhorias, sendo esperado o seu
lançamento por volta do mês de setembro.

Preparação:
Colocar no tacho a cebola, o
alho, a salsa, o pimento e o bacon. Regar com um pouco de
azeite e levar a lume brando
para refogar. Deixar estar a cozinhar por uns 10 minutos.
Juntar o polvo, a polpa de tomate o caril e o pau canela e o
leite de coco. Mexer tudo muito
bem. Assim que levantar fervura, juntar a cerveja e esperar
que levante fervura novamente. Deixar cozinhar por mais 15
minutos, mexendo de vez em
quando. Servir acompanhado
de arroz branco.

SOLUÇÕES:

PUB

PUB

PLANO ABSOLUTO, UNIPESSOAL, LDA.
Estrada da Morgada nº 39
2910-170 Setúbal
Contribuinte 507690192
Email: planoabsoluto@gmail.com

Futuras instalaçoes:
Rua da Ferraria , 414 - Venda Nova
Gondomar (prox. Finanças de Rio Tinto
e Escola secundária)
Gondomar: Artur Oliveira: 968374957
Manoel Fontes: 961381211

Empresa portuguesa, situada na região do Grande Porto, dedicada à produção, comercialização e distribuição de produtos alimentares e bebidas, vem, no âmbito de um reforço qualitativo
de equipa, admitir para os seus quadros.
EMBALADOR/A (m/f)
Funções/Objectivos:
Regular, operar e vigiar o funcionamento das máquinas destinadas a embalar produtos diversos; Envolver produtos a embalar com o material indicado às suas características; Colocar e
acondicionar produtos no interior das embalagens; Preparar embalagens para a expedição,
assegurando a codificação da embalagem, dos lotes e validade dos mesmos; Alimentar a máquina de empacotamento com os materiais necessários; Verificar a qualidade das embalagens
antes e depois de produzidas e retira para recipiente próprio as embalagens que não cumpram
os requisitos de qualidade, higiene e segurança.
Perfil do candidato:
- Escolaridade Obrigatória (factor preferencial); - Idade entre os 20 e 45 anos.
- Bom relacionamento interpessoal;
- Capacidade de organização;
- Elevado sentido de responsabilidade, proactividade e espirito de equipa;
Local:
- Rio Tinto
Oferece-se
- Oferece-se integração em Empresa sólida e dinâmica;
- Remuneração compatível com as funções a exercer;
- Regalias sociais em vigor na empresa.
Agradecemos o envio de Curriculum Vitae para Direcção de Recursos Humanos através do e-mail drh.empresa@gmail.com.

Escritório: Av. Dr. Domingos Gonçalves de Sá,
434 - sala 14 (Centro Comercial Rio Tinto)
Armazém: Av. D.Miguel, 335 Zona Industrial
de Baguim do Monte
4435-678 Baguim do Monte
Tlf: 229710439 / 229731738 Tlm: 912778806
Email: ccaf.geral@gmail.com

Estrada Exterior da Circunvalação 814
4435-179 Rio Tinto
NIF: 513 986 219 Tlm: +351 931 918 221
Email: geral@terrazzacondominios.pt
Site: terrazzacondominios.pt
Regiões aonde atuam: Porto - Gondomar
Maia - Valongo - Ermesinde - V.N.Gaia

PUB
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O nosso Parque Urbano
Joana Resende | PS
Em Dezembro de 2013, já na qualidade de Deputada da Assembleia Municipal pelo Partido
Socialista de Gondomar, escrevia neste espaço
sobre a importância dos Parques Urbanos para
as populações, fazendo menção ao Programa
do PS para as eleições autárquicas desse mandato.
Escrevia que os Parques Urbanos de Gondomar
deveriam organizar os espaços disponíveis por
forma a maximizar as áreas permeáveis, a recuperar os ecossistemas naturais, e a requalificar
os espaços florestais das áreas abrangidas que,
ao longo dos tempos, se foram degradando.
Que se criassem novas estruturas, promovendo
a prática de desportos e de atividades de recreio

várias, capazes de atrair um elevado número de
pessoas, e que atenda a todas as classes etárias
e estratos sociais. E como o principal objetivo
é servir as pessoas, também elas deveriam ser
participativas, potencializando atividades e
protagonizando intervenções que se venham a
realizar. A melhor maneira de trabalhar é em
conjunto com a natureza, pois ela com a sua
grande generosidade garante a continuidade e
desenvolvimento das comunidades.
Em associação a isto, o tecido fechado de construção das nossas cidades, o desenvolvimento da tecnologia e a consequente redução de
espaços livres estabeleceram ambientes que
tendem a potenciar e a encaminhar as pessoas

para um estilo de vida sedentário, até inativo.
É por isso um desafio dos nossos dias, a construção e manutenção de ambientes saudáveis
que estimulem a prática regular de atividades
físicas. Em resumo, é necessário que os parques
apresentem infra-estruturas apropriadas, programação de atividades, ambientes agradáveis
e facilidade de acessos, para que com isto as
pessoas se sintam atraídas e motivadas a frequentá-los.
Lembrando as palavras do Dr. Marco Martins,
é “uma promessa, um sonho que (hoje) cumprimos”, apelando ao orgulho que todos os
gondomarenses devem ter neste equipamento,
totalmente pago pelo Município, quando no

passado “outros queriam ter aqui quatro torres
de habitação”.
Por esta razão, foi com enorme regozijo que
vi ser inaugurado no passado dia 21 de Junho
o Parque Urbano de Rio Tinto, que num investimento de cerca de 2,6 milhões de euros,
abrange 36.500 metros quadrados no centro de
Rio Tinto e conta com equipamentos de lazer,
lugares de estacionamento, um anfiteatro, uma
esplanada, equipamentos desportivos e afins.
E mais orgulho tenho neste Executivo e nesta
terra, quando sei que o Município já adjudicou
a obra de Construção do Parque Urbano de
Fânzeres/São Cosme e pretende construir mais
três parques urbanos ainda este mandato.

Levar o exemplo de Rio Tinto ao restante concelho
David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Para que não julguem que, nestas minhas crónicas,
só me costumo referir ao presidente da Câmara de
Gondomar, desta vez vou falar do (então) presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto.
Chegou à Junta de Rio Tinto jovem, com genica,
ideias e propostas. Apesar do curto passado político
e profissional, tinha já uma longa experiência enquanto ativista. Aproveitou o desgaste de executivos
caducos e sem propostas e, numa freguesia marcadamente urbana, conquistou o poder. Desde cedo
o jovem presidente da Junta não escondeu as suas
ambições. E desde cedo apresentou ideias e mostrou
trabalho.
Pecou, talvez, por ter opinião sobre tudo. E sobre
nada.
Agora, sobre a inauguração do Parque Urbano de
Rio Tinto, recordo-me de algumas das suas inter-

venções e dos seus protestos. Quando o poder camarário era de um partido, e ele de outro, o (então)
presidente da Junta não se cansava de reclamar. Algumas vezes bem, reconheço…
Quero, com tudo isto, dizer que, talvez pela primeira vez, subscreva na totalidade a opinião do (então)
presidente da Junta de Rio Tinto. O Parque Urbano
de Rio Tinto é uma “obra” a destacar, com qualidade, integrada e completa. Faltarão uns quantos
pormenores, quase irrelevantes, e que acredito em
breve serão resolvidos.
Gostei de apreciar a solução final. Gostei das “pequenas” intervenções que fizeram este Parque Urbano ainda maior. Gostei de ver, nos dias seguintes à
inauguração, o Parque cheio de gente, as estruturas
a serem utilizadas e, tal como eu, gostei de ver as
pessoas a elogiar esta intervenção em espaço públi-

co e urbano.
Posso fazer um pedido? Deixar um desejo? Que
se repita noutras freguesias. Que não seja apenas
na área urbana, mas que também se faça no chamado “alto concelho”. Que não seja apenas em
Rio Tinto – para, com injustiça, os gondomarenses não continuarem a dizer que “só se faz obra
em Rio Tinto”.
Sobre as famosas torres habitacionais de 11, 10, ou
uns quantos andares (que se falavam para a zona),
ainda haverá muito por esclarecer. Levantaram-se boatos, alimentaram-se mentiras e falharam-se
alguns prognósticos. Mas, repito a ideia, ainda há
muito por esclarecer. O futuro talvez nos ajude a clarificar essas ideias. E quem são os tais “outros” que
queriam não se sabe bem o quê… Ou quem são os
especuladores imobiliários que alimentam sonhos e

projetos.
Dou, por isso, os parabéns ao (então) presidente da
Junta de Rio Tinto e ao atual presidente da Junta de
Rio Tinto – que, em dia de aniversário da cidade,
não poderia ter recebido melhor prenda.
Últimas palavras para outra grande obra. Ainda que
não seja da responsabilidade da Câmara, mas sim
de privados, é bom ver finalmente concretizado o
antigo anseio de se ter um hotel digno desse nome
no Município de Gondomar.
Convenhamos que é mesmo no limite do concelho.
E convenhamos, também, que é uma obra que vem
do passado.
Mas, inquestionavelmente, é uma obra que finalmente avança.
Assim fosse com muitas mais. Em Rio Tinto e no
restante concelho de Gondomar.

a desvalorizar a interdição e a pôr em risco a sua própria saúde.
Tendo em conta que já ano passado existiu um episódio de contaminação, apesar de não tão grave,
pergunta-se: o que fez a CMG desde o ano passado
até agora para prevenir e remediar esta situação? Já
foram feitas as ações necessárias para perceber qual
a origem da contaminação? Há alguma ação concreta para avisar os banhistas dos perigos que correm?
E nos restantes espaços não classificados, o que tem
feito a CMG, para impedir que os gondomarenses
sejam expostos a condições que põem em risco a sua
saúde?
Ano após ano e em momentos decisivos para a vida
dos gondomarenses, a CDU tem vindo a reclamar e
a apresentar propostas para a revitalização e infraes-

truturação destes espaços, de forma a que possam
ser usufruídos sem representarem um perigo para a
saúde dos utilizadores. É necessário um investimento
contínuo e concertado com as entidades responsáveis
pela qualidade da água e do ambiente; é necessário
investir no correto funcionamento das ETAR que debitam as águas residuais para o rio; é necessário um
trabalho contínuo e permanente de manutenção das
condições de segurança e higieno-sanitárias.
Como se pode ver pelo exemplo de Zebreiros, não
chega gastar o dinheiro e fazer a inauguração. É preciso um trabalho contínuo e uma intervenção sistemática e sistematizada. Se assim não for, é dinheiro
deitado fora. Este ano ficamos sem a praia de Zebreiros e, se não se trabalhar de outra forma, acabaremos
por ficar sem praias classificadas em Gondomar.

Começou a época balnear
Maria Olinda Moura | CDU
Gondomar tem uma extensa frente ribeirinha, banhada pelo rio Douro, abrangendo oito das suas 12
freguesias. Em quase todas elas há areais utilizados
pelas populações em época balnear em condições de
grande precariedade e de perigo para a saúde pública,
dada a falta de condições para a classificação desses
espaços como praias fluviais.
Na verdade, a praia da Ribeira de Abade e a de Gramido, em Valbom, a de Marecos, em Jovim, e a de
Esposade, em Foz do Sousa, não estão classificadas
como praias fluviais, carecendo das condições necessárias para tal. No entanto, é sabido que todos os anos
esses espaços são intensamente frequentados e usados como “praias” por um número considerável de
famílias gondomarenses que aí passam as suas férias
e momentos de lazer.

Para além destes lugares, não classificados, há, ao longo da margem do Douro, três zonas que, reunindo as
condições necessárias, obtiveram, num passado recente, a classificação de praia fluvial, nomeadamente
a praia da Lomba, a de Melres e a de Zebreiros.
Nesta última, foi feito em 2015 um grande investimento pela Câmara Municipal, que reconhecemos,
resultando na criação de um espaço ordenado e dotado de condições próprias à prática balnear. No entanto, este ano, a praia perdeu essa classificação devido à
alta contaminação da água por bactérias coliformes,
tendo sido interditada a banhos.
Inexplicavelmente, desvalorizando esta interdição, a
Junta de Freguesia, por incumbência da CMG, instalou a rede delimitadora da zona de banhos como
se tudo estivesse bem, podendo levar os utilizadores
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Gondomar em Pleno – viver e trabalhar em Gondomar
Valentina Sanchez | PSD
Após a constatação (finalmente) por parte do
Partido Socialista da situação débil da Câmara
Municipal de Gondomar, já alertada pelo PSD
desde início de mandato, e numa época em que
continua alto o nível de dependência dos nossos munícipes de um qualquer tipo de prestação
social, em que a redução dos inscritos no IEFP
não acompanha a curva descendente de outros
municípios vizinhos, em que o nível de exportações das nossas empresas está aquém da evolução registada na Área Metropolitana do Porto
(AMP), cabe reafirmar o nosso compromisso
com os gondomarenses.
É necessário apoiar, de forma ainda mais vigorosa, a indústria e pequenas e médias empresas
com o objetivo de criar emprego de qualidade,

sustentável e equilibrado. A nossa prioridade, o
nosso compromisso, conforme estabelecemos
há mais de um ano, são as pessoas!
Os municípios competem entre si para mostrar
o que têm de melhor. Gondomar tem proximidade com as universidades e centros tecnológicos, pontos de turismo, mão de obra qualificada
e acessibilidades. Cabe à CMG deter mecanismos de decisão rápida, com previsão acertada e
licenciamento pronto.
Se queremos ter mais e melhores empresas e indústria em Gondomar, este tem de ser o caminho afirmando-se o poder autárquico como um
verdadeiro facilitador, e cativador das mesmas!
A CMG pode fazer muito pelas empresas e indústria. Promover políticas municipais acerta-

das, infraestruturas e apostar na educação como
motor do desenvolvimento económico.
Aliás, estas são as premissas do nosso programa
“Gondomar Empreendedor” que pretendem ser um
veículo catalisador de investimento, a par, do que
muito tem sido feito pela região norte de Portugal.
Acrescentamos agora uma nova vertente sob a
forma de uma proposta que tem sido maturada ao longo do nosso percurso de visitas a empresas, às freguesias e às associações que temos
realizado, de forma a perceber as verdadeiras
necessidades: Gondomar em Pleno – Viver e
Trabalhar em Gondomar.
No âmbito desta proposta, em articulação com
o setor privado, pretende-se juntar empresas,
estabelecimentos de ensino e pessoas de Gon-

domar, em matéria de seleção, recrutamento e
formação profissional. Promover entrevistas de
avaliação de competências de candidatos, com
base nos seus objetivos futuros e criar uma bolsa
de recrutamento.
Numa fase posterior, desenvolver fórmulas que
promovam processos de desenvolvimento de
emprego local e conciliação da vida pessoal e
profissional.
Também devemos potenciar parcerias e programas para a juventude, de forma a fixar os mais
jovens no nosso território, e garantir-lhes qualidade de vida, onde o acesso à educação e formação profissional é essencial!
Este é um desafio que devemos colocar quando
priorizamos as pessoas.

A renovação

Pedro Oliveira | CDS-PP
Decorreram no passado dia 16 as eleições para a
nova Comissão Politica Distrital do Porto (CPD)
do CDS/PP. Tratou-se de umas eleições com importância redobrada em tal estrutura do partido
na medida em que, pela primeira vez em muitos anos, iria ser necessariamente presidida por
um(a) novo(a) protagonista, pois o Dr. Álvaro
Castelo Branco, incontornável responsável por
este órgão nos vários últimos mandatos e por
razões estatutárias, não se apresentava a sufrágio.
Com efeito a longevidade do protagonismo do
último presidente, como normalmente acontece com quem se vai “confundindo” com o lugar,
foi motivando um crescente ampliar do desconforto de muitos militantes que em vez de motivação e capacidade de boa gestão, isto é, gestão
harmónica das diferentes pendencias concelhias

e reforço da importância da estrutura distrital
no seio da sua direção nacional, antes foram
constatando uma inadvertida secundarização
da natural e expectável capacidade de influência
dos seus representantes na atividade dos vários
órgãos nacionais do partido.
Ora, nestas eleições que ocorreram, apresentaram-se a sufrágio duas listas de candidatos à
direção da CPD, uma presidida pela deputada
nacional Cecília Meireles e outra presidida pelo
ex-presidente da concelhia de Gaia do partido,
Fernando Barbosa. A primeira das citadas listas
representava uma espécie de continuidade do
“ritmo” gestionário vindo de trás, enquanto que
a segunda das citadas se dispunha alterar a dinâmica procedimental instalada, acentuar a democraticidade na formação das opções políticas

da estrutura e manifestar um maior empenho
no diálogo com os representantes dos diferentes
órgãos nacionais do partido, sempre com o propósito de, salvaguardando os interesses maiores
deste, dignificar também sempre mais o papel
interventivo da CPD do Porto naquela que é a
dinâmica nacional do CDS.
Sem margem para quaisquer dúvidas que a Comissão Política Concelhia de Gondomar (CPC)
fez, desde cedo, a sua opção, colocando-se ao
lado de Fernando Barbosa, pugnando por colaborar numa efetiva renovação da realidade
funcional da CPD do Porto. Neste contexto
Gondomar viu a sua representação relativa neste
órgão distrital claramente potenciada, mediante
a inclusão de quatro membros da sua estrutura
concelhia na lista de Fernando Barbosa, o que

implicou um aumento para o dobro da sua presença na CPD.
As eleições aconteceram e o resultado não poderia ter sido mais inequívoco, com uma vitória
relativamente folgada da lista de Fernando Barbosa, atribuindo um largo efeito útil à convicção
de todos quantos se esforçaram por sensibilizar
os militantes para a bondade da candidatura. O
júbilo foi grande de quem partilhou, direta ou
indiretamente, este projecto. No entanto, tal vitória, mais que uma compensação pelo esforço,
representou e representa, em cada dia que passa,
uma grande responsabilidade de todos os eleitos
em saberem fazer mais, em saberem fazer melhor, pois assim sendo, será todo o partido a ser
mais credível e, por consequência, todo o País a
beneficiar.

A reabilitação urbanística ao serviço da resposta social
Bruno Pacheco | BE

Nos últimos quarenta anos, assistimos a um ritmo
fortíssimo de crescimento do parque habitacional.
Cerca de 63% dos alojamentos foram construídos
entre 1971 e 2001, assumindo um valor sempre superior ao aumento do número de famílias residentes: em 2001 existiam, em média, 1.4 alojamentos
por família.
Entre 1990 e 2005, entre 75% a 85% dos fogos concluídos para habitação referem-se a construções
novas, assumindo em 2005 um valor de 93%. Estes
dados mostram a insipiência do segmento de reabilitação em Portugal, ao contrário do que se passa
na maioria dos países europeus onde o peso da nova
construção tem vindo, gradualmente, a diminuir a favor da recuperação do edificado. Até ao ano de 2000 a
reabilitação de fogos para habitação não ultrapassou
os 4% dos fogos intervencionados, tendo aumentado

para os 7%, em 2005. Gondomar não é diferente relativamente ao panorama geral do resto do país.
Nesse sentido o Bloco de Esquerda defende um
conjunto de medidas capazes de mudar o paradigma que se vive no nosso concelho.
A necessidade de reabilitar o edificado existente é
grande, especialmente no centro do nosso concelho
onde a degradação física é mais evidente.
A aposta na nova construção ao invés da reabilitação urbana tem significado o aumento dos fogos
devolutos.
É urgente reabilitar estes fogos e colocá-los disponíveis para habitação, esta medida irá permitir ao
município dar resposta aos mais de três mil pedidos
de habitação social, que se encontravam pendentes
em Setembro de 2017.
Como refere o estudo de diagnóstico realizado no

âmbito da Estratégia Nacional de Habitação, a reabilitação urbana tem assumido, no contexto europeu, uma “importância relevante como vetor da
gestão do território, contribuindo de forma decisiva
para a competitividade local”.
À semelhança do que acontece na maioria das cidades europeias, Gondomar precisa de assumir a
reabilitação urbana como uma prioridade ao nível
das políticas de habitação e dos programas de investimento público.
Esta questão é ainda mais importante quando vivemos uma grave situação de crise económica e social
que se reflete numa elevada taxa de desemprego e
aumento das situações de pobreza, considerando o
efeito multiplicador imediato que o investimento
em reabilitação traz ao nível da criação de emprego
no curto prazo e dinamização das atividades eco-

nómicas de proximidade, ao contrário das grandes
obras públicas que só têm impactes no médio/longo
prazo.
Associado a medidas de dinamização do mercado
de arrendamento e combate aos fogos devolutos
através da penalização fiscal, desincentivando a sua
retenção especulativa ou abandono e degradação,
este investimento na reabilitação permite também
reduzir o preço da habitação e, portanto, aumentar
o rendimento disponível das famílias e contrariar o
seu crescente endividamento ao sistema financeiro
com os gastos de habitação. Além disso, a recuperação dos centros urbanos, onde o nível de degradação é mais evidente, contribui para rejuvenescer as
cidades e conferir-lhes maior atratividade, reduzir
os movimentos pendulares de transporte e combater a segmentação social entre centro e periferia.
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