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Foto Arquivo Vivacidade

Estamos no Verão. Por todo o Portugal, somos fortemente animados pela
visita dos turistas e dos muitos portugueses e seus descendentes e consortes que se espalharam pelo mundo em
busca de melhores condições de vida.
Portugal sabe receber melhor que
qualquer outro país. Mas em Gondomar não há muita tradição de turismo
e a maior parte das estruturas (por
exemplo, nas praias fluviais) são para
os cidadãos locais. Esta é uma altura
para sarar feridas velhas e para fazer
amigos novos, pois é a altura do ano
em que as famílias se conseguem juntar, celebrar e por vezes até se reconhecer.
O desafio é levar os amigos e familiares a conhecer Gondomar e as suas
aptidões turísticas.
Aproveitar bem este tempo, distribuindo o esforço dos afazeres pelo
esforço do investimento nos amigos e
família é um forte desafio. Se tiverem

que deixar de jogar no computador algumas vezes ou deixar de assistir aos
desafios com que a televisão nos tenta
(des)alimentar a inteligência para investirem no contacto com os vossos
familiares e amigos distantes, então
qual é que pode ser a dúvida sobre a
melhor opção?
Procurar entender os outros para
perceber as suas opções e ajudar com
bons conselhos e boas alternativas é
desafiante e obriga a esforço. Manter
amigos e familiares, que não se vêm
há muito tempo, no nosso coração é
fácil, mas alimentar estas amizades e
fraternidades com inteligência e emoção que sejam úteis aos visados já não
é para todos!
Mas o esforço é recompensado com
um muito maior conhecimento dos
outros e de si próprio e o saldo é muito positivo.
Investir nos amigos e familiares compensa!

No dia 12 de julho, a Pousada do Porto
acolheu a apresentação pública da marca "Filigrana de Portugal". A iniciativa,
que uniu os Municípios de Gondomar e
Póvoa de Lanhoso, veio implementar a
certificação das unidades produtivas artesanais que produzem peças de filigrana e,
desta forma, proteger uma das principais
tradições de ambos os concelhos.

A remoção integral dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova é
um processo sem fim à vista. Desta vez foi
impugnado pela via judicial e continua
a ser adiado. Urge dar à população, que
nunca foi ouvida no âmbito da deposição
dos resíduos, a melhor e mais rápida solução do problema.

Baguim do Monte: para quando o sonho de um centro cívico?
BISTURI
Já por diversas vezes aqui tem sido
dito que um dos principais estrangulamentos ao desenvolvimento de
Baguim do Monte é a falta de um
verdadeiro centro cívico, capaz de
servir de referência central e núcleo
de desenvolvimento urbanístico
integrado.
Compreende-se que assim aconteça pela génese e raízes da freguesia.
É sabido que a freguesia de Baguim
do Monte foi desanexada do território original de Rio Tinto apenas há 33 anos. Não tem, por isso,
uma centralidade histórica como a
maioria das freguesias antigas, que,
de um modo geral, se desenvolveram e cresceram a partir de um núcleo referencial, normalmente uma
Igreja ou um qualquer elemento
agregador da vida cívica das populações.
Esta espécie de fatalidade genética
vem de longe, e poderia levar-nos
a questionar se a criação desta nova
freguesia, a meio da década de oitenta, teria sido mesmo uma opção
racional. Porque antes da fundação
da freguesia foi criada a Paróquia
do Sagrado Coração de Maria de
Baguim do Monte, sem ter sido
dotada verdadeiramente de uma
Igreja Matriz própria.
A Paróquia de Baguim abrigou-se sob o telhado da Capela de S.
Braz, quase a título de empréstimo,
e nunca construiu de raiz a sua

própria casa. A opção foi abrir a
núcleos populacionais mais densificados, o que levou à construção
da Capela de Nossa Senhora de
Fátima, na zona de Vale Ferreiros, e
mais tarde à construção da Capela
de Santo António, no Alto da Serra. Paralelamente, foi construído o
Centro Social com lar de idosos e
auditório.
Este espartilho de estruturas da paróquia, sendo totalmente independente das instituições políticas, induziu a uma espécie de mimetismo
administrativo, que, em bom rigor,
também foi aparecendo de forma
urbanisticamente desintegrada e
dispersa. Foi assim que se instalou
a sede da Junta de Freguesia num
edifício incaraterístico, integrado
numa urbanização; foi assim que
foram construídas as instalações da
escola secundária e o seu pavilhão
desportivo; foi assim que nasceu o
cemitério, atirado para uns montes
laterais da freguesia; foi assim que
surgiu o novo complexo de escolas
básicas; e agora o centro de saúde,
etc, etc.
Esta manta de retalhos infraestruturais, quer de natureza religiosa
quer administrativa, faz com que
Baguim do Monte nunca se tenha
desenvolvido de forma integrada e harmoniosa em torno de um
centro cívico. E é por isso que urge
começar a pensar segundo lógicas

integradoras, que potenciem a tal
inexistente centralidade. E parece
óbvio que só com um golpe de asa
verdadeiramente ousado se pode
iniciar este longo e difícil caminho.
Para tanto impunha-se definir um
território central, que o bom senso
aconselha que tenha por localização o eixo da Avenida D. António
de Castro Meireles, onde se centralizem novas instalações político-administrativas, como sendo a
Junta de Freguesia, uma Casa de
Cultura, um Complexo Desportivo, enfim, uma verdadeira praça
digna desse nome, a que poderiam
juntar-se as instalações de apoio religioso integrado.
Claro que um projeto desta natureza exigiria muita força política,
muita mobilização das principais
instituições da freguesia, e, sobretudo, muito dinheiro que só poderia
conseguir-se com fortes apoios do
município e do poder central.
Mas ensina-nos a história que as
grandes obras só foram possíveis
com a fibra e a determinação de
grandes lideranças. Será que tudo
isto não passa de uma utopia sem
sentido? Se nada disto faz sentido,
podemos esquecer tudo, que Baguim do Monte nunca passará de
uma freguesia dos arrabaldes da
grande cidade. Então é preferível
acabar com ela, e regressar às origens…
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Breves
Fânzeres e São Pedro da Cova receberam caminhadas
Foto DR

A iniciativa Freguesias em Movimento, promovida pela União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova,
decorreu nos dias 8 e 15 de julho. O
desafio consistia numa caminhada
seguida de aula desportiva com o objetivo de promover a prática de exercício físico entre os participantes.

CDU critica degradação de pavilhão em Rio Tinto
Foto DR

A CDU Gondomar denunciou, no início deste
mês, a degradação do pavilhão da Escola Secundária de Rio Tinto. "Em 2017, Gondomar foi capital europeia do desporto, mas por todo o concelho
agravam-se os problemas nos equipamentos desportivos", acusam os comunistas em comunicado.

"Dança Catarse" no Auditório Municipal de Gondomar
Foto DR

A Companhia Motirô vem ao Auditório Municipal de Gondomar nos dias 26 e 27 de julho,
pelas 21h30, apresentar o mais recente espetáculo, intitulado "Dança Catarse", com direção
de Otto Reuss. O custo do ingresso é de cinco
euros.

Fábio Paím assina pelo São Pedro da Cova
Foto DR

O São Pedro da Cova confirmou, no
dia 8 de julho, a contratação de Fábio
Paím, jogador de 30 anos. Recorde-se
que o atleta passou, no total, por 21
clubes na sua carreira, com destaque
para o período de formação no Sporting, Paraíba do Sul (Brasil), Shenzhen
(China), entre outros.

Universidade de Verão Lipor
na 4ª edição
A 4ª edição da Universidade de Verão da Lipor
terá lugar entre os dias 24 e 28 de setembro. A
iniciativa visa capacitar os formandos com a
possibilidade de identificar oportunidades associadas ao empreendedorismo circular, através
da adoção de políticas de gestão e planeamento
financeiro.

No dia 4 de julho, a Universidade Sénior de
Gondomar (USG) promoveu a iniciativa "Dia
Aberto", que ficou marcado pela atuação de vários grupos da USG durante a manhã. Durante a
tarde realizou-se uma sessão das Tertúlias Poéticas, rastreios gratuitos e uma aula de adufes.

Gens recebe 32.º Festival
de Folclore

Divino Salvador realiza-se
entre 3 e 5 de agosto

O Rancho Folclórico de Gens está a preparar a
32ª edição do Festival de Folclore. No dia 4 de
agosto, pelas 21h30, o rancho organizador junta-se ao Rancho Folclórico dos Moleanos (Alcobaça), Rancho Folclórico Fazendeiros Montemor-o-Novo (Évora), Ronda Típica de Carreço
(Viana do Castelo) e Grupo Danças e Cantares
Vale Domingos (Aveiro).

As festas em honra do Divino Salvador de Fânzeres
vão realizar-se entre 3 e 5 de agosto. No primeiro dia,
atua o QuartetoVerazin, na Igreja Matriz de Fânzeres.
No segundo, atuam os Segundo Céu. No último dia,
atuam a Banda Ass. Recreativa Eixense, a Fanfarra
Boinas Verdes de Valongo e a Vaga Band. A procissão
também se realiza neste dia.

Largo Júlio Dinis recebe
34.º Festival de Folclore
Internacional

EB 1 de Gens volta a ter 1.º
ano do Ensino Básico

O Rancho Regional de Fânzeres vai promover,
no dia 2 de agosto o 34.º Festival de Folclore Internacional - Mund'Art, no Largo Júlio Dinis.
Vão participar grupos de Portugal, Bélgica, Bolívia, Hungria, Espanha, Sérvia e Eslováquia. A
gala de abertura terá lugar a 29 de julho, pelas
21h30.

Areja em Festa animou
freguesia da Lomba
Nos dias 13, 14 e 15 de julho, a aldeia de Areja,
na freguesia da Lomba, esteve em festa. Houve
noite de fados, concerto de Nelo Silva e Carla
Maria, Festa da espuma e stand up comedy para
os visitantes. As iniciativas foram gratuitas.

Bazar da Bagageira regressa
a 29 de julho

Crianças em Movimento trouxe centenas à Quinta das Freiras
Foto DR

Nos dias 17 e 18 de junho, a Quinta das
Freiras, em Rio Tinto, recebeu centenas de famílias no âmbito da iniciativa
Crianças em Movimento, organizada
pela Junta de Freguesia. A festa de final
de ano letivo contou com atividades e
animação, insufláveis, animação desportiva, artes marciais, yoga, escalada e
workshops.

Colégio Paulo VI realizou 13ª Gala de Méritos
Foto DR

O Multiusos de Gondomar recebeu, no dia 6 de
julho, a 13ª Gala do Colégio Paulo VI. O evento
teve como principal objetivo homenagear todos
os méritos alcançados por esta comunidade
educativa, com especial destaque para os alunos
do quadro de mérito, os concursos internos e as
conquistas desportivas.

O Clube Náutico de Marecos e o Bom & Barato
- Gondomar vão realizar o Bazar da Bagageira,
iniciativa que visa a venda de artigos usados,
antiguidades, relíquias e artesanato, no dia 29
de julho, entre as 11h e as 18h, junto ao Clube
Náutico de Marecos, em Atães, Jovim.

Caminhada Solidária
com cerca de 300 inscritos
No dia 1 de julho, realizou-se uma caminhada
solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro (Núcleo Regional Norte) contou com
298 inscritos, tendo participado 150 pessoas. A
iniciativa foi promovida pela União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, com o apoio de várias coletividades do território. Foram angariados mais de 1000 euros.

Colónia Balnear Sénior levou
dezenas à Praia da Aguda

Durante uma semana, as manhãs no areal da
Praia da Aguda estiveram bastante animadas
com a presença dos utentes que integraram a
Colónia Balnear promovida pela União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim. Os seniores aderentes contaram ainda
com a realização de diversas atividades.

Water Slide regressa a Rio Tinto
Foto DR

Depois de ter passado por
Gondomar (São Cosme), o
Water Slide vai regressar à
cidade de Rio Tinto, nos dias
25 e 26 de agosto. Recorde-se que este é o maior escorrega da Europa.

Universidade Sénior
de Gondomar teve Dia Aberto

Colónias Balneares prestes
a começar
A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova está prestes a iniciar a colónia balnear,
iniciativa que leva centenas de idosos à praia do
Senhor da Pedra. Este ano, a colónia balnear
realiza-se de 30 de julho a 3 de agosto e de 6 a
10 de agosto.

A Associação de Pais de Gens conseguiu reunir
o número necessário de alunos inscritos para
reabrir uma turma de 1.º ano do Ensino Básico,
que não tinha sido possível no ano letivo anterior. A notícia foi bem recebida pela população
local.

Multiusos recebe Exposição
"100 Artistas"
Entre 8 e 16 de setembro, a Sala D'Ouro do Multiusos de Gondomar vai receber a exposição de
arte "100 Artistas", organizada pela Associação
Gens'Arte - Movimento Artístico "Gondomar à
Frente". A mostra ficará aberta ao público nos
dias úteis e fim de semana.

Joana Branco e Inês Oliveira
são medalhas de ouro
As remadoras Joana Branco e Inês Oliveira, em
representação da Universidade do Porto, garantiram bons resultados nos Campeonatos Europeus Universitários. Joana Branco, atleta do
Clube Naval Infante D. Henrique, venceu a final
feminina em "skiff ". Na final feminina em "double scull", Joana Branco e a gondomarense Inês
Oliveira garantiram também a liderança.

"O brinquedo de outros
tempos" em exposição
A mostra "O brinquedo de outros tempos" está
patente até 31 de julho, na Biblioteca de Fânzeres. A exposição reúne uma seleção de objetos
do espólio dos colecionadores Armando Dourado e Acúrcio Moniz, cedido temporariamente à
Escola Superior de Educação.

Actual Gest promove Dia Aberto
A Actual Gest - Formação Profissional vai promover um "Open Day" (Dia Aberto) a 30 de
julho, entre as 10h e as 17h30. A iniciativa visa
dar a conhecer a oferta formativa da instituição
fundada em 1991.

São Pedro Got Talent
por uma boa causa
No dia 8 de setembro, a cripta da Igreja Matriz
de São Pedro da Cova vai receber a iniciativa São
Pedro Got Talent, organizada pela Missão Cabo
Verde. O evento visa angariar fundos para uma
visita solidária a Cabo Verde através de um concurso de talentos.
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Hugo Gilberto:
«Se vamos falar de comunicação e de marca, a
e que se transformou num paradigma de comunicação

Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a paixão pelo jornalismo?
Começou muito cedo. Lembro-me de um
episódio que traduz isso mesmo, e a minha professora da escola primária, a Dona
Celeste, também o diz. Na segunda classe,
desenhei um boneco com um microfone e
uma câmara de televisão no sítio onde perguntavam o que queríamos ser no futuro.
No mínimo, há mais de 30 anos que existe
isto na minha cabeça.

“Fizeram daquele
programa [Trio
D’Ataque] um raro
exemplo de como se
pode discutir um
assunto tão emocional
e epidérmico de uma
forma tão inteligente
e elaborada”
O que é que a experiência no jornalismo
o fez aprender sobre a área que não sabia
no início?
Uma coisa é querer ser, outra coisa é fazer.
Não posso dizer que é extraordinariamente diferente daquilo que eu estava à espera.
Cada um tem o seu caminho no jornalismo, onde existem mais ou menos oportunidades, dependendo do ‘timing’ e do órgão
de comunicação. É certo que experimentar
uma coisa dá sempre um olhar diferente
daquilo que imaginávamos. Mas não vou
dizer que a experiência do jornalismo me
desiludiu, bem pelo contrário.
E quais são, para si, as principais características que um excelente jornalista deve ter?
Insatisfação permanente em relação a tudo,
Foto DR

> Hugo Gilberto é o moderador do famoso programa "Trio D'Ataque"

Foto TSN

Hugo Gilberto sonhara, desde
muito novo, seguir uma carreira como jornalista. Agora,
com 40 anos, é um dos maiores
nomes do jornalismo português e revelou ao Vivacidade
a importância da dedicação à
causa, do conhecimento e da
insatisfação permanente em
relação a tudo. Com o nascimento dos filhos, a vida do
estudioso gondomarense ficou
bem mais difícil e, ao mesmo
tempo, muito melhor.

> O jornalista gondomarense em Gramido, local que tanto aprecia

em particular em relação ao mundo. O rigor que deve colocar em tudo aquilo que
faz. O conhecimento que deve ter, quer da
sua área de trabalho, bem como atingir um
largo espetro de saberes. E, claro, a criatividade.
E as suas qualidades enquanto jornalista?
Sou um pouco suspeito para falar sobre isso.
Mas a dedicação diária à causa, a decência
em tudo aquilo que faço e a independência
são três qualidades que eu tenho a certeza
que tenho. As outras já são mais subjetivas.
Como é ter o papel de mediador num
tema que envolve tanta paixão como o futebol?
É difícil e é bom. Mas deixe-me dizer-lhe que
quando eu comecei a fazer o Trio D’Ataque não
havia mais nenhum programa com adeptos
conhecidos de clubes de futebol. Dez anos depois existem quinze ou vinte réplicas do Trio
d’Ataque em variadíssimos canais. Mas nenhum manteve o bom senso, o nível, a educação e o rigor como este. E isso é um crédito que
se deve dar a todos aqueles que passaram por
lá, incluindo o atual Presidente da República,
que chegou a ser comentador algumas vezes
como adepto do Braga, o Prémio Camões [Manuel António Pina] chegou, também, a ser comentador como adepto do Sporting, António-Pedro Vasconcelos, Rui Moreira, Rui Oliveira
e Costa, João Gobern, Sérgio Godinho, Miguel
Guedes, Jorge Gabriel e outros que posso não
estar aqui a lembrar-me e que fizeram daquele
programa um raro exemplo de como se pode
discutir um assunto tão emocional e epidérmico de uma forma tão inteligente e elaborada.

O futuro da comunicação social preocupa-me, bem como o facto de um clube ser
apenas analisado pela sua equipa de futebol. Não considera que deveríamos dar
mais destaque a outras modalidades?
Concordo em parte com o que está a dizer.
Mas depois tudo depende da forma como
o público adere ou não às coisas. Temos

“Gondomar tem
mais margem de
frente de rio Douro
do que o Porto, um
manancial para ser
bem explorado”
imensas horas de desporto e uma hora e
meia de Trio D’Ataque. São 700 horas de
modalidades por ano na RTP. Todos os fins
de semana temos magazines sobre variadíssimas modalidades. Mas o “Trio” sozinho
acaba por ter mais gente a vê-lo do que uma
série de programas. Temos centenas de horas de transmissões e resumos de jogos de
outras modalidades.
Mas referia-me ao facto de não se impulsionar programas onde se fomente a discussão sobre outros desportos...
Mas existe discussão. Temos magazines
onde se ouvem os protagonistas, os treinadores e onde se fala de outros desportos. O
futebol foi eucalipto e tem culpa, mas existem outras modalidades - não todas, mas
uma boa parte delas - que se deixaram levar.
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instituição que mais cresceu no nosso país
é a Federação Portuguesa de Futebol»
“A vida será
sempre 80 ou 90%
de transpiração e o
resto de inspiração”
O desaproveitamento do hóquei em patins
foi o maior exemplo disso. O hóquei foi, durante muitos anos, a segunda modalidade
preferida dos portugueses. Lembro-me de
fazer alguns jogos na RTP que tinham centenas de milhares de espetadores. Mas, depois, a Federação ou outras entidades, isso
já não sei, foram deixando que a modalidade perdesse relevância.
Para além do futebol, aprecia outros desportos?
Sim, gosto muito de basquetebol. Também
aprecio o surf que, ao contrário das outras
modalidades, soube ganhar um espaço
enorme em Portugal. Há 10 anos, não se falava de surf. Sendo que com a etapa portuguesa do circuito mundial de surf, com a ligação a Peniche e com as ondas da Nazaré, a
modalidade foi crescendo. O surf percebeu
os novos tempos e, desta forma, tenho um
particular apreço por este desporto. Gosto igualmente dos Jogos Olímpicos, assim
como os Europeus e Mundiais de atletismo.

Sei que o Hugo foi um aluno de excelência. Muito trabalho ou muito talento?
É sempre muito fácil dizermos que não estudávamos muito. No entanto, eu acredito
que para as pessoas terem resultados deverá
existir muito trabalho associado. Há indivíduos que podem ter 10 ou 20% de talento.
Mas a vida será sempre 80 ou 90% de transpiração e o resto de inspiração.
É pai de dois meninos. Este facto atrapalha a sua vida profissional?
A partir do momento em que nós temos filhos, a nossa vida começa a ser muito mais
difícil e muito melhor. A partir daquele dia
perdemos autonomia e liberdade, nunca mais
haverá nenhum dia na nossa vida em que
não pensemos no nosso papel de pai, educador, protetor e amigo. Por exemplo, mesmo

Existe algum clube que, no que respeita à
comunicação, se tem destacado de todos
os outros?
Todos têm coisas boas e coisas más. Todos
souberam crescer na área do marketing. E a
comunicação não ganha campeonatos mas
ajuda muito, não é algo irrelevante. Mas se
vamos falar de comunicação e de marca, a
instituição no nosso país que mais cresceu
e que se transformou num paradigma de
comunicação é a Federação Portuguesa de
Futebol. O maior exemplo de como se pode
transformar algo que era quase sempre alvo
de alguma chacota numa instituição que é,
provavelmente, a mais eficaz e, neste momento, unânime e inatacável em Portugal.

“A comunicação não
ganha campeonatos
mas ajuda muito, não
é algo irrelevante”
Agora, para terminar, vamos falar um
pouco sobre o concelho de Gondomar.
Sente diferenças entre a era de Marco
Martins e a de Valentim Loureiro?
Eu confesso que não acompanho tanto o
concelho quanto gostaria. Porque aos 18
anos fui estudar para Coimbra e, portanto,
não acompanhei assim tanto a fase de Valentim Loureiro no concelho, que entrou
em 1993. Aquilo que eu acho é que Gondomar cometeu um erro histórico, que não
tem a ver com o atual nem com o anterior
presidente da Câmara - até acredito que o
atual pense dessa forma e tem feito algumas coisas nesse sentido… - cresceu contra
aquilo que é a sua maior sorte, que é o rio.
Gondomar é um dos concelhos de Portugal
que tem maior margem frente-rio. Começa
na Ponte do Freixo, depois vai até Entre-os-Rios e ainda tem a freguesia da Lomba.
Julgo que Gondomar, nos últimos 40 anos,
fez sempre as decisões erradas no momento
errado. Agora se me perguntarem se ainda
é revertível, acho que sim. É só uma questão
de se fazer bem, de se tentar procurar um
caminho melhor.
Quando o Hugo fala de Gondomar, fala também do presidente da Câmara da altura…

Não, isso não sei. Eu nunca acho que as
coisas se devam a um presidente nem a
um executivo de uma Câmara. Acho que
as pessoas que moram nos concelhos é que
permitem que as coisas sejam feitas assim
ou não.
Mas o executivo camarário tem uma preponderância enorme...
Claro. Claro que o executivo camarário
tem um peso enorme. Mas eu acho que os
concelhos onde há melhores trabalhos são
os concelhos onde a população se envolve
mais e as elites se envolvem mais. Há mais
pressão para que as coisas sejam bem feitas. Há outros locais onde se faz mal feito,
onde corre mal porque as pessoas também
não se interessam ou então são coniventes
com más práticas. Faz algum sentido gastar
dinheiro em voos de crianças que vão andar
de avião pela primeira vez? É uma coisa absurda, é de terceiro-mundo.
Viveu em Gens durante toda a sua infância, agora vive em Valbom. Sente uma
grande ligação ao concelho?
Sinto ligação, embora talvez gostasse de
sentir mais. Basicamente só durmo em
Gondomar. Se calhar gostava de ter uma
ligação mais forte. Mas a minha vida também muitas vezes não mo permite, passo

muitas vezes metade da semana em Lisboa e chego tarde a casa mesmo quando
estou no Porto. A minha ligação é mais
emocional e histórica do que vivenciada,
chamemos-lhe assim.
Só para encerrar, e terminamos com
Gondomar, apesar de ter dito que basicamente só dorme aqui, posso saber o
que mais gosta de fazer quando está no
nosso concelho?
De vez em quando venho para aqui [Gramido] passear com os meus filhos neste
circuito pedonal da marginal. Eles também gostam de andar aqui de bicicleta.
Eu próprio também gosto de andar aqui.
Junto ao rio…
Sim, esta parte do rio. E tenho que voltar
outra vez àquilo que eu disse. Gondomar
tem mais margem de frente de rio Douro do que o Porto, um manancial para
ser bem explorado. Como é que isto vai
sendo desaproveitado? Até mesmo pelos
empresários deste país que não percebem o filão que têm aqui. Gosto imenso
disto e também gosto de, pontualmente,
passar ali perto da escola onde eu estudei,
no centro. E, claro, gosto muito de conviver com os meus familiares, que estão em
Gondomar. ■

Foto TSN

Quem gostaria de entrevistar?
Neste momento, a pessoa que me daria mais
gozo entrevistar era Donald Trump. Sobretudo para fazer perguntas que incomodam
milhões de pessoas espalhadas pelo mundo
e para perceber até que ponto há ali encenação, maldade, loucura, estupidez, frieza,
dissimulação ou, se calhar, tudo ao mesmo
tempo.

quando estou num Campeonato do Mundo,
na Rússia, estou sempre a pensar se eles estão bem e quero-lhes ligar a toda a hora. Esta
dependência é para sempre. Não se trata de
encaixar os filhos na nossa vida mas sim de
encaixar a nossa vida nos filhos. Mas devo
dizer-lhe que não existe nada melhor do que
ter um amor incondicional por alguém.

> Hugo Gilberto tem 40 anos e revelou-nos a importância da comunicação no desporto
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Manuel Silveira e José Costa e Silva
integram medalhados de mérito de Rio Tinto

À semelhança dos anos anteriores, a cidade de Rio Tinto voltou a escolher dois
dos seus cidadãos de prestígio para juntar ao já vasto leque de personalidades
riotintenses de mérito. Desta vez, foram
eleitos Manuel Silveira e José Costa e
Silva, dois nomes ligados à luta pela melhoria da qualidade de vida dos gondomarenses.
Em 1991, Manuel Silveira criou, em
conjunto com um grupo de cidadãos, a
atual Fundação Nuno Silveira. A Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) adotou, mais tarde, o nome do filho do fundador e lutou, desde a sua génese, pela integração social das pessoas
mais vulneráveis, em especial as pessoas

com deficiência e incapacidades. Esse
trabalho foi agora reconhecido pela cidade de Rio Tinto, através da Junta de
Freguesia de Rio Tinto e Junta de Freguesia de Baguim do Monte.
"Estou extremamente grato por se terem
lembrado da minha pessoa e desta instituição. Em todo o caso, o mérito não
é meu, é de todos que aqui trabalham
e encaro essa distinção como um reconhecimento a todos eles", afirma Manuel Silveira.
O gondomarense regressou de África,
onde estava emigrado, e rapidamente
percebeu a necessidade de dignificar a
vida das pessoas com deficiência e incapacidades.
"Eu tinha especial sensibilidade para o
problema porque tinha um caso semelhante em casa, o meu filho, que me
obrigava a ter cuidados diferenciados.
Tomei conhecimento de vários casos,
juntei alguns pais e conseguimos criar
esta instituição. Entretanto, a obra foi
crescendo, o meu filho acabou por falecer, mas a fundação perpetuou o nome
dele, por decisão da Assembleia-Geral",
recorda o presidente da direção da Fundação Nuno Silveira.
Ao Vivacidade, confessa que as ideias
são permanentes. No horizonte está já
Foto PSF

> José Costa e Silva, ex-comandante dos BVART

Foto PSF

Manuel Silveira, criador da
Fundação Nuno Silveira, e
José Costa e Silva, ex-comandante dos Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto,
receberam, em junho, as medalhas de mérito da cidade de
Rio Tinto. O Vivacidade falou
com os homenageados.

> Manuel Silveira, presidente da direção da Fundação Nuno Silveira

um novo projeto para a EB 1 de Santegões, em Rio Tinto, que deverá dar resposta à procura das formações práticas
para pessoas com deficiência.
"A escola foi-nos cedida pela Câmara de
Gondomar e será requalificada. Espero
ter as obras prontas em janeiro do próximo ano, a tempo de receber novos formandos. Nos últimos anos, temos apostado nas formações de caráter prático e
temos proporcionado uma grande felicidade aos nossos utentes, conseguindo
até colocar alguns no mercado de trabalho", sublinha o dirigente.
A Fundação Nuno Silveira tem ainda
outro projeto, de maior dimensão, que
aguarda aprovação e apoio financeiro da
Segurança Social. A ideia poderá dar origem a um novo polo com 12 mil metros
quadrados, num terreno oferecido pela
família Silveira, perto de Valongo. "O
novo projeto prevê a construção de um
lar para deficientes e idosos, com e sem
poder económico. É um sonho antigo e
neste momento estamos dependentes do
apoio da Segurança Social", conclui Manuel Silveira.
Por sua vez, José Costa e Silva, que passou 22 anos da sua vida no comando dos
Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio
Tinto (BVART), também passou a integrar a lista de personalidade de mérito
da cidade.
"A nível pessoal é um reconhecimen-

to que me orgulha muito. Ao longo da
vida já recebi vários, mas nunca tinha
recebido nenhum da sociedade civil",
começa por dizer o ex-comandante dos
BVART.
José Costa e Silva juntou-se à corporação riotintense em 1977, quando ainda
morava em São Roque da Lameira. "Começou aí a paixão por este contributo",
recorda. "Depois veio a carreira militar,
o trabalho, o casamento e acabei por ficar seis anos afastado dos bombeiros.
Finalmente, em 1990, fui novamente
convencido a retomar esta atividade e
dediquei-me a sério", acrescenta.
A dedicação foi tanta que em 1995 foi
convidado para ser elemento de comando, tendo subido ao cargo de comandante dez anos depois. Hoje, já retirado de
funções operacionais, é vice-presidente
da direção da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto e dá um novo apoio à comunidade.
"Quero continuar a dar o meu contributo. Julgo que tenho sido um elemento importante no apoio à estrutura de
comando e procuro levar as suas vozes
às reuniões da direção, tendo também
em conta a minha experiência anterior
no cargo de comandante, que me ajuda a compreender melhor as principais
necessidades do meu sucessor", conclui
José Costa e Silva. ■

PUB
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Viva Prevenido
Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

O Festival da Juventude é organizado pela Câmara
Municipal de Gondomar, Junta de Freguesia de Rio
Tinto, Instituto Português do Desporto e Juventude e
Conselho Municipal de Juventude.
A entrada é livre. ■

A Câmara Municipal de Gondomar mantém a
aposta dos últimos anos no Festival da Juventude e, na 3ª edição do evento, reforça-o com
um novo espaço e um programa igualmente
renovado, que inclui a final do concurso Miss
Portuguesa.
Pela primeira vez, Gondomar vai ser palco da
eleição da próxima Miss Portuguesa e a cerimónia vai ter lugar no recém-inaugurado Parque
Urbano de Rio Tinto.
Na parte superior do recinto, na Avenida do Rio
Tinto, vão decorrer todas as outras atividades
do Festival da Juventude, que irá abrir portas às
10h, com o Verão Desportivo. Pelas 15h, há festa
de Hip Hop e às 23h terá início o concerto do
cabeça de cartaz Jimmy P. Segue-se o DJ Set do
DJ Overule, previsto para a 00h30, com direito a
"warmup" do DJ Uziboy.

FolkGondomar D'Ouro
realiza-se a 28 de julho
No dia 28 de julho, o anfiteatro do
Largo do Souto volta a receber o
Festival Internacional de Folclore
da Cidade de Gondomar. No total,
oito grupos etnográficos vão participar na iniciativa.
O Grupo Folclórico de São Cosme de Gondomar vai convidar, pelo 46ª vez, oito grupos e
ranchos folclóricos para integrar o cartaz do
Festival Internacional de Folclore da Cidade de
Gondomar.
A iniciativa, igualmente conhecida como

FolkGondomar D'Ouro, vai ter lugar no anfiteatro
do Largo do Souto, em São Cosme, e contará com
as participações do Grupo Típico "O Cancioneiro de Castelo Branco", Ballet Folclórico Municipal
Rancágua (Chile), Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira (Leiria), Embers of Anatolia - Anadolu University Folklore Research Center (Turquia),
Rancho Folclórico do Ourundo (Covilhã), Grupo
de Folclore "Monte Verde" - Funchal (Madeira), The
Free Steppe (Rússia) e o Grupo Folclórico São Cosme de Gondomar.
À semelhança das edições anteriores, a iniciativa
terá início durante a tarde com a chegada dos grupos e ranchos convidados a Gondomar, que serão
recebidos oficialmente no salão nobre do Município.
O ponto alto, os espetáculos, deverão ter início perto das 21h30 com o arranque do festival. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Os primeiros anos de vida de uma criança são aqueles
em que podemos evitar problemas visuais, se estes forem detetados na altura certa.
Quando iniciam o seu percurso escolar podem apresentar algumas dificuldades na aprendizagem, e por
isso deve-se estar atento a todas as tarefas que realizam.
Existem vários problemas visuais mas a hipermetropia é um dos problemas que mais afeta as crianças e
muitas vezes não é descoberto atempadamente por não
manifestar sintomas. Para além disto, pode desenvolver outros problemas como por exemplo estrabismo e
ambliopia (olho preguiçoso).
A hipermetropia é um erro refrativo que afeta principalmente a visão de perto, mas também a visão de longe, se o valor desta for elevado. Isto acontece porque o
olho é mais pequeno, a córnea é demasiado plana ou
o cristalino tem curvaturas diferentes em comparação
com um olho normal, e todas estas alterações fazem
com que as imagens se foquem depois da retina, sendo
que o normal deveria focar na retina.
Quando uma criança inicia a aprendizagem manifesta dificuldades principalmente na leitura, mostrando
uma leitura mais lenta, queixando-se de dores de cabeça e perdendo muito facilmente a concentração, porque acabam por exercer um grande esforço acomodativo para tentar manter a visão nítida.
Uma forma de tratar este problema é através da utilização de óculos que poderão ser temporários ou permanentes dependendo dos valores e do tipo de hipermetropia. Em alternativa pode-se também usar lentes
de contacto.
Caso verifique que o seu filho apresenta insucesso escolar ou dificuldade em ler e na concentração, queixando-se de dores de cabeça mais ao final do dia, deve
suspeitar deste problema e sendo assim é aconselhável
marcar uma consulta com um profissional da visão o
mais breve possível.

O 3.º Festival da Juventude tem em
Jimmy P o seu nome maior, mas
esta edição será igualmente marcada pela final do concurso Miss
Portuguesa, no Parque Urbano de
Rio Tinto.

Foto DR

Os seus filhos não gostam de
estudar e perdem facilmente
a concentração?
Saiba o que pode provocar
estes sintomas.

Festival da Juventude
traz Jimmy P a Rio Tinto
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Igreja Matriz de Rio Tinto
comemora 250 anos

grande dimensão. É um espaço de culto que
se destaca pela sua riqueza histórica e artística.
Queremos que seja uma igreja aberta e mais
próxima das pessoas", afirma Avelino Soares.
A data redonda não passa ao lado do vereador
da Cultura do Município de Gondomar, Luís
Filipe Araújo, que salienta o impacto da iluminação instalada para assinalar os 250 anos.
"A iluminação veio ajudar as pessoas a perceber a importância da data, porque convoca
quem por ali passa. Assinalar estes 250 anos
tem toda a relevância porque estamos a falar
de um património significativo da cidade de

Rio Tinto", lembra o autarca.
Já Nuno Fonseca, presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, prefere apontar ao futuro
e promete a instalação de iluminação exterior
no recinto da igreja "para que ganhe outro encanto durante a noite".
"Este ano já lavamos as pedras de granito do
exterior e pintamos os muros que a rodeiam.
Julgo que a paróquia fará agora o mesmo no
interior. É importante estimarmos esta igreja porque é um dos monumentos da cidade,
com um altar em talha dourada e um órgão
do século XVIII no seu interior", conclui. ■
Foto PSF

Foto PSF

Não tendo sido edificada de raíz em 1768, é
precisamente a partir deste ano que a Igreja
Matriz de Rio Tinto tem a sua primeira referência cronológica, inscrita na lápide exterior
do edifício. Desta forma, este ano, estão a comemorar-se os 250 anos da igreja riotintense
com um conjunto de iniciativas que visam
assinalar a data.
Uma das mais significativas é, precisamente, a
edição do livro intitulado "Memorial". Editado pela Paróquia de Rio Tinto e coordenado
pelo riotintense e ex-pároco, Justiniano Santos, a obra tem "uma finalidade pastoral" e
visa ajudar a suportar os custos das obras de
manutenção da igreja.
"Quando o padre Avelino Soares tomou posse, alguém do Conselho Pastoral o alertou
da efeméride que iria celebrar-se em 2018
e ele veio procurar-me para escrever este livro. Aceitei o desafio e procurei reanimar a
comunidade e dar a conhecer a história dela
aos que aqui vêm morar", afirma Justiniano
Santos, em entrevista ao nosso jornal.
Ao Vivacidade, o autor de "Memorial" recorda que a Igreja de Rio Tinto deverá ter sido
erguida séculos antes da data que serve de
referência a estas comemorações [1768] e

lembra a requalificação de 1930-1935 como
a última grande intervenção na morfologia
do edifício.
Justiniano Santos teve em conta a "Monografia do Concelho de Gondomar", da autoria
de Camilo de Oliveira, e a obra "Rio Tinto
- Apontamentos monográficos", escrita por
vários autores do concelho, entre outros documentos disponíveis nos arquivos da Torre
do Tombo e da Biblioteca Municipal do Porto.
"Não quis repetir os trabalhos que já tinham
sido publicados e procurei dar-lhes uma
nova visão, com o objetivo principal de animar pastoralmente esta comunidade no âmbito dos 250 da Igreja Matriz", conta o autor,
que fez questão de se designar como "coordenador", após ter convidado outros autores
para darem o seu contributo ao livro.
Justiniano Santos não tem dúvidas que sobram estórias que a história da igreja ainda
não descobriu e deixa o repto para os próximos investigadores: "há um tema interessante por explorar que está relacionado com o
facto de ter existido uma associação que ficou responsável pela gestão desta igreja durante dois anos da I República".
De acordo com o historiador, "a separação de
poderes e o laicismo da I República geraram,
em Rio Tinto, muita polémica e contestação".
Por sua vez, Avelino Soares, pároco de Rio
Tinto e vigário do concelho de Gondomar,
prefere focar-se nas comemorações dos 250
anos da igreja que considera "motivo mais
que suficiente para promover um conjunto
de iniciativas que recordam o passado e pensam no futuro".
Ao nosso jornal, o padre aponta a edição do
livro e a apresentação de uma medalha comemorativa como iniciativas inseridas no
programa das comemorações, bem como a
iluminação instalada pela Câmara Municipal de Gondomar, no âmbito das Festas em
Honra a São Bento das Peras e São Cristóvão.
"Esta igreja tem qualidade artística e uma

Foto PSF

A Igreja Matriz de Rio Tinto
está a comemorar os 250 anos,
tendo como base a lápide exterior que indica que "foi feita em 1768, sendo Abadessa
a Madre D. Teresa Maria da
Silva". Contudo, apesar da comemoração desta efeméride,
julga-se que a construção inicial da igreja deverá ser anterior a esta data.

Foto PSF

> O interior, em talha dourada, é um dos destaques da igreja

> Justiniano Santos

> Padre Avelino Soares
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Oposição de Rui Rio ameaça
"geringonça"
1 – A pouco mais de um ano das eleições legislativas é já visível
um invulgar frenesim quer dos partidos políticos em geral, quer
dos comentadores e analistas da imprensa, rádio e televisão. Não
é por acaso que tal acontece. Bastaria que o PSD não tivesse mudado de líder e, seguramente, tudo seria muito diferente. Mas é
claro como água cristalina que o estilo que Rui Rio adotou para
fazer oposição ao Governo é a principal causa desta espécie de
nervosismo generalizado em quase todos os partidos, incluindo
em alguns setores do PSD.
Daqui não resulta, naturalmente, qualquer garantia de sucesso
eleitoral para os social-democratas. Aliás, a fazer fé nos prognósticos de muitos comentadores, António Costa até aparece como
um ganhador antecipado, havendo inclusive quem considere que
o PS poderá conquistar uma maioria absoluta, o que seria um
feito que nas hostes socialistas só foi conseguido uma vez, pelo
anterior líder, José Sócrates. E para quem atribui grande fé às sondagens, aí as coisas ficam mais baralhadas, já que há previsões
para todos os gostos.
2 – Mas mais importante do que entrar em exercícios de adivinhação, a uma ainda tão grande distância das eleições, melhor será
analisar o estilo oposicionista de Rio, e o tal nervosismo político
que ele gera em quase todos os quadrantes partidários. Rui Rio
assumiu a liderança do PSD prometendo um corte com o passado,
e um único objetivo para a sua liderança: colocar sempre o interesse nacional acima de qualquer outro, em todas as decisões ou
tomadas de posição que o PSD tenha de assumir sobre a política
nacional.
Ora, para quem está fora do poder, e se assume como alternância
governativa, esta postura põe os cabelos em pé a todos aqueles
que defendem a conquista do poder a qualquer preço. O país não
estava habituado a ver o líder de um partido com a história e a
força do PSD a posicionar-se com um discurso que muitas vezes até parece de alguém que não está à espera de reconquistar
o poder. E é por isso que muitos dos adversários de Rui Rio não
se cansam de apregoar que ele apenas pretende recriar um bloco
central, isto é, um governo PS/PSD, dispondo-se a ser a chamada
“bengala de Costa”.

As Festas de São Roque, em Gens,
vão contar este ano com um concerto do músico Emanuel, no dia
20 de agosto. Na véspera, tem lugar
a procissão solene em honra a São
Roque.
A Comissão de Festas de São Roque já fechou
o cartaz das festividades em honra do santo padroeiro de Gens. O cabeça de cartaz será o músico Emanuel, autor dos hits "O Ritmo do Amor",
"Pimba Pimba" e "Baby, és uma bomba", que atua
no dia 20 de agosto e será o responsável pelo encerramento da programação.
Antes, a 15 de agosto, terá lugar uma procissão de
velas em honra de Nossa Senhora da Saúde que
marcará o arranque das comemorações. Segue-se uma Noite de Fados (16 de agosto); Noite de
Folclore (17de agosto); Música cubana com "Los
Cubanitos" (18 de agosto); e uma missa solene em
honra a São Roque, cantada pelo Grupo Coral de

Gens, seguida da procissão solene em honra a São
Roque (19 de agosto);
Nesta última iniciativa participam também a Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca
(Albergaria-a-Velha) e Banda Musical de Fajões
(Oliveira de Azeméis) até à 1h do dia seguinte.
No dia 20, após o concerto de Emanuel, vai ter
lugar a tradicional sessão de fogo de artifício. ■

Caminhada recolheu fundos
para as festividades
No âmbito das Festas a São Roque, a
Comissão de Festas dinamizou, no dia
22 de julho, uma caminhada com o objetivo de recolher mais fundos para a
dinamização da festa que se irá realizar
em agosto. Participaram cerca de 150
pessoas.

Festival Peixe do Rio anima
Lomba de 3 a 5 de agosto
O Festival Peixe do Rio vai voltar
a animar a freguesia da Lomba de
3 a 5 de agosto, no Cais de Pé de
Moura. A iniciativa é organizada
pela Junta de Freguesia da Lomba e
Câmara Municipal de Gondomar.
No início do próximo mês, o Cais de Pé de Moura, na freguesia da Lomba, volta a ser palco de
um festival dedicado ao peixe do rio. Os pratos
e petiscos - com carne para os que a preferem
- prometem ser um dos principais atrativos da
iniciativa organizada pela Junta de Freguesia da
Lomba e Câmara Municipal de Gondomar.

Haverá tasquinhas com bifanas, picanha e pão com
chouriço, apesar do maior destaque ser, sem dúvida,
o peixe.
No cartaz constam espetáculos de folclore, concertos, uma festa branca, sunsets, barraquinhas de artesanato e insufláveis para os mais novos. O momento
alto da festa será o concerto de Maria Leal na festa
flutuante durante a noite de sábado, 4 de agosto.
A música ambiente vai ficar a cargo do saxofonista Zé
Guilherme durante a tarde do primeiro dia. À noite, há
mais dois concertos, um de Jorge Bandeira e outro de
Marcus Machado. Após o concerto, terá lugar a Festa
Branca animada pelo DJ Bruninho. No sábado há ainda
um espetáculo de rancho que começa às 20h30.
No último dia do festival, de manhã, às 9h, realiza-se
uma caminhada e, a partir das 16h, o Sunset D'Ouro,
que vai contar com a presença de vários DJ's. ■
Foto Arquivo Vivacidade

3 – Desiludam-se os que assim pensam. Podem bradar aos quatro ventos que a intenção de Rio é chegar ao poder, ainda que
pela mão de António Costa. Mas a probabilidade de tal acontecer
é praticamente nula, para quem o conhece bem, como é o caso
do autor deste texto. O que Rio realmente pretende é demonstrar ao país em geral, e aos socialistas em especial, que só haverá
uma nova “geringonça” se António Costa preferir governar com
o apoio dos partidos à sua esquerda. Se Costa ganhar as eleições
terá de fazer uma opção clara: ou governa sozinho, negociando
com o PSD as grandes reformas de que o país precisa, ou mantém-se refém da esquerda radical, e o país continuará a marcar passo,
à mercê das conjunturas internacionais.
A fazer fé nas declarações que o líder socialista tem vindo a tornar
públicas, a opção de Costa está tomada: continuar a governar à
esquerda, porque – como diz – quem se sente bem com a companhia não precisa de mudar! Pelos vistos, António Costa sente-se
muito bem acompanhado. E se assim é, compete aos portugueses
fazerem o juízo e o balanço da governação no momento próprio,
para poderem dizer como querem e quem deve assumir a governação. Nas últimas eleições os eleitores não sonhavam que pudesse haver um governo apoiado por uma “geringonça”. Nas eleições
do próximo ano, tudo será mais claro, e serão os eleitores a fazerem as escolhas que considerem melhores para o país. Isto sim, é
a democracia a funcionar…

Emanuel atua em Gens
a 20 de agosto
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Festas aos Padroeiros São Pedro
e São Paulo animaram São Pedro da Cova

No dia 1 de julho, terminaram as Festas aos
Padroeiros São Pedro e São Paulo. O programa
das festas encerrou com uma sessão de fogo de
artifício, após o concerto do artista musical Augusto Canário e a sua banda com centenas de
pessoas a assistir.
Antes, tinha passado pela vila de São Pedro da
Cova o bispo do Porto, D. Manuel Linda, que
presidiu à missa solene em honra dos padroeiros, no mesmo dia em que teve lugar o Encontro

de Folclore dos Grupos de São Pedro da Cova e
Fânzeres, seguido do espetáculo do humorista
João Seabra.
O dia 30 de junho ficou marcado pela entrega
de prémios do 35.º Concurso de Quadras Populares a São Pedro. A cerimónia decorreu no
auditório do edifício da Junta de Freguesia de
São Pedro da Cova.
Mais uma vez, a União das Freguesias prestou
reconhecimento aos 117 participantes que totalizaram 449 propostas. O júri foi constituído
por Clarinda Santos, Ivone Sousa e Jerónima
Santos. Os grandes vencedores foram os pseudónimos Trovador (Maria Brito Neto - Lisboa)
e Zebra (Nelson Rio Marques - São Pedro da
Cova).
O dia terminou com as tradicionais Marchas
Populares. Participaram 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 Desportiva e Cultural da
Mó e a Associação Social Recreativa Cultural
dos Moradores do Conjunto Habitacional da

Gandra.
No último dia, antes do encerramento das festas,
realizou-se a procissão solene com a participação da Banda de Música e Fanfarra.
As Festas a São Pedro e São Paulo foram orga-

nizadas pela Comissão de Festas de São Pedro
da Cova e União das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova, com o apoio da Câmara
Municipal de Gondomar, comércio e empresas
locais. ■
Foto PSF

Entre os dias 28 de junho e 1 de
julho, as Festas aos Padroeiros
São Pedro e São Paulo atraíram milhares de pessoas à vila
de São Pedro da Cova. O regresso das marchas populares
e os espetáculos do humorista
João Seabra e do músico Augusto Canário foram os pontos altos da programação.

> O "marchódromo" recebeu várias coletividades

Gondomar tem nova viatura de recolha
seletiva de recicláveis
A Lipor investiu 1,9 milhões
de euros em novas viaturas
para a recolha seletiva de recicláveis nos seus municípios.
No dia 12 de julho, Gondomar
foi beneficiado com uma nova
viatura movida a gás natural.

Estamos satisfeitos com a aposta que fizemos na recolha porta-a-porta residencial,
medida em que apostamos recentemente",
recorda José Fernando Moreira, vereador
do Ambiente da Câmara Municipal de
Gondomar.
O investimento da Lipor, que rondou os

dois milhões de euros, foi financiado pelo
Programa POSEUR e visa reforçar a aposta na recolha seletiva de materiais recicláveis, a par de uma busca por soluções
alternativas que ajudem a diminuir a poluição do ar e o ruído nos grandes centros
urbanos. ■

Foto PSF

O auditório da Lipor acolheu a cerimónia
de entrega das novas viaturas de apoio à
promoção da recolha seletiva de resíduos
recicláveis e orgânicos aos municípios que
integram a instituição. A iniciativa contou
com a presença de Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, que se mostrou "orgulhoso do trabalho desenvolvido
nos últimos 20 anos".
"Hoje somos modelo de referência ao nível
ambiental e servimos de lição a outros países. Importa sinalizar que a Lipor tem estado
sempre a correr atrás de novas metas e estas
viaturas surgem para antecipar uma obrigação que surgirá brevemente", lembrou o representante do Governo português.
No total, foram entregues 13 viaturas, das
quais nove são movidas a gás natural, ten-

do, uma delas, sido adjudicada ao Município de Gondomar.
"A mais-valia desta viatura é o facto de
ser mais silenciosa e mais cuidada em termos ambientais. O nosso objetivo, aliado
à consciência ambiental dos cidadãos, é
otimizar cada vez mais os nossos serviços.

> Nova viatura do concelho de Gondomar

> Carlos Martins e José Fernando Moreira
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Milhares de pessoas visitaram
Festas de São Bento das Peras e São Cristóvão

Uma vasta programação pensada pela Comissão de Festas de São Bento das Peras e São Cristóvão, Junta de Freguesia de Rio Tinto e Câmara
Municipal de Gondomar trouxe à cidade riotintense milhares de visitantes.
Este ano, o Parque Urbano de Rio Tinto e a comemoração dos 250 anos da Igreja Matriz de
Rio Tinto [ver pg. 11] foram os principais atrativos das Grandiosas Festas em Honra de São
Bento das Peras e São Cristóvão.
A igreja contou com uma iluminação especial

que assinalou a efeméride, numa iniciativa patrocinada pelo Município de Gondomar, que financiou também o concerto da banda Os Azeitonas,
no dia 13 de julho.
"A Câmara de Gondomar foi convidada a integrar a Comissão de Festas. Aceitamos o desafio,
mas não interferimos na programação. No que
diz respeito ao concerto, vem cá uma banda de
renome nacional", afirma Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura do Município de Gondomar.
Durante as festividades, destacaram-se iniciativas
como o 18.º Festival de Folclore de Rio Tinto, o
3.º Encontro Internacional de Música Popular, o
Rio Tinto Magic Dance, o 3.º Rio Tinto Noite de
Fados, o 3.º Rio Tinto Karaoke, os concertos dos
Azeitonas e Iniciadores, a sessão de fogo de artifício e a majestosa procissão.
"A passagem do fogo de artifício para o sábado à
noite foi uma aposta ganha, que provocou uma
enchente nunca antes vista nestas festividades. A
somar a isso, a mudança radical que se verificou
nos últimos anos, com a entrada da Junta de Freguesia e da Câmara de Gondomar na Comissão
de Festas, deu dimensão à celebração e prolongou
os festejos", explica Nuno Fonseca, presidente da

Junta de Rio Tinto, ao nosso jornal.
Por sua vez, Avelino Soares, pároco de Rio
Tinto, também faz um balanço positivo das
Festas em Honra de São Bento das Peras e São

Cristóvão. Ao nosso jornal, o responsável pela
Paróquia salienta "a adesão dos populares" e a
"chamada de atenção para as comemorações
dos 250 anos da Igreja Matriz de Rio Tinto". ■
Foto DR

Os padroeiros da Paróquia de
Rio Tinto foram homenageados por milhares de pessoas,
entre os dias 6 e 15 de julho.
As festividades contaram com
o concerto da banda Os Azeitonas e com a tradicional procissão.
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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

Férias

No dia 16 de julho, a Associação
"Vai Avante" promoveu uma mesa
redonda sobre o tema "Os impactos
da proposta de lei do Associativismo Juvenil", no auditório do CINDOR.
A Associação "Vai Avante" convidou Tiago
Rego, presidente da Federação Nacional das
Associações Juvenis, Hugo Carvalho, do grupo
parlamentar do PS, Francisca Goulart, do grupo
parlamentar do PCP e Mariana Silva, membro
do Conselho Nacional do Partido "Os Verdes",
para debater a nova proposta do Governo para a
lei do Associativismo Juvenil.
A iniciativa teve lugar no auditório do CINDOR

e teve como objetivo avaliar o impacto das alterações
propostas pelo Estado ao associativismo jovem.
"Já fomos ouvidos na Assembleia da República e já
expusemos as nossas preocupações e anseios. A falta de auscultação das associações juvenis durante
este processo é talvez a sua falha mais grave", apontou Tiago Rego.
Por sua vez, Hugo Carvalho considerou a discussão
de "grande relevância" e alertou para a necessidade
de renovação dos líderes das associações juvenis,
fenómeno que lamentou não ocorrer com tanta frequência "nos últimos 10 anos".
Já Francisca Goulart recuperou a tese de Tiago Rego
e afirmou que a proposta de lei não pode avançar
"sem auscultar as associações juvenis". "Esta lei não
espelha o conjunto de necessidades e reivindicações
do movimento associativo", criticou a comunista.
A mesa redonda prosseguiu depois com a intervenção do público. ■

Junta de Rio Tinto e Centro Social
de Soutelo têm novo projeto
Rio Tinto SOS (Somos Obreiros Solidários), assim se intitula a mais recente parceria da Junta de Freguesia
de Rio Tinto com o Centro Social de
Soutelo. O projeto visa apoiar a população sénior riotintense.
A Junta de Rio Tinto e o Centro Social de Soutelo
(CSS) uniram esforços para melhorar as condições
de habitabilidade e de vida da população sénior de
Rio Tinto, através da realização de pequenas reparações e melhoria para a autonomia nas habitações
de idosos em situação de carência económica.
Desta forma, a Junta de Freguesia será a entidade
promotora do projeto, sendo o CSS a entidade gestora do mesmo.
"O objetivo é criarmos uma nova dinâmica que

permita fazer pequenas reparações em casa das
pessoas, nomeadamente de idosos que necessitem
do nosso apoio. Entretanto, queremos arranjar
novos parceiros que nos disponibilizem materiais
e número de horas", afirma Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto.
Por sua vez, Sandra Felgueiras, presidente da direção do CSS, considera o projeto "uma mais-valia
para a comunidade", que passará a dispor de uma
nova solução para os seus problemas, "nomeadamente, os idosos em situação de carência económica, em casa própria ou arrendada, em condições
de fragilidade económica e saúde".
De acordo com a dirigente da IPSS de Rio Tinto, o
Somos Obreiros Solidários visa dar continuidade
e sustentabilidade a um projeto anterior, intitulado "Mais para Todos", que funciona nesta cidade,
promovido pelo CSS.
O projeto terá a duração de um ano e poderá ser
renovado por decisão conjunta dos parceiros. ■
Foto PSF

Na verdade, é um período especial para todos nós,
pois principalmente por sermos obrigados a interromper rotinas do nosso dia a dia.
Que mais se poderia dizer das férias relacionadas
com a saúde? Apenas que muitas vezes escolhemos
mal os nossos destinos de férias. Em vez de procurar locais calmos, lindos e principalmente sossegados, pensamos logo em criar mais problemas, pois
o que existe fora de Portugal é que é bom. Será?
Efetivamente, viajar de avião nestas alturas do ano,
não será a melhor escolha. Além de encontrarmos
os aeroportos sobrelotados, confusos e sucessivos
adiamentos de voos, aparecem também greves e
etc, ou seja, as férias que seriam calmas, transformam-se em problemas, só que outros problemas
diferentes da rotina diária.
Assim será conveniente que as férias sejam realmente um tempo de repouso aproveitando os muitos locais que temos no nosso país de beleza e fantásticas paisagens. Ainda este fim de semana levei
um amigo meu a visitar um local onde me desloco
muitas vezes, que é Entre-os-Rios, Penafiel, e ele
que viajou para muitos países no estrangeiro em
vários continentes, não conhecia este pequeno paraíso a 40 minutos do Porto. Andamos de barco
visitando locais únicos que o rio Douro nos oferece, património mundial da UNESCO. Paramos no
Rocha, em Santiago Melres, para comer uns bolinhos de bacalhau ou pataniscas, com sabor único,
acompanhado de arroz de tomate, este produzido no seu quintal ali ao lado. Depois fomos lanchar ao Restaurante do Arda, em Pedorido, onde
o dono, sr. Pinto nos recebe para comermos uns
simples tremoços e uma cerveja. Finalmente, atracamos no local final, a Marina de Entre-os-Rios,
onde o sr. Rui, dono da esplanada da Marina, nos
abastece - a nós e não ao barco - de um prego em
pão com bife de origem provável de Arouca, dado
o excelente sabor.
Enfim uma amostra de férias, ou como deveriam
ser...
Até breve, estimados leitores…

"Vai Avante" debate lei
do Associativismo Juvenil
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AMUT Fest encheu de alegria
o Multiusos de Gondomar

O Multiusos de Gondomar, no décimo
quarto dia de julho, abraçou um evento
que se destinou, sobretudo, a promover o
convívio entre gerações e a prática de atividades que fomentam a saúde e a qualidade de vida. A Associação Mutualista de
Gondomar propôs um programa recheado
de iniciativas, com companhias de dança,
diversas aulas de yoga e pilates e várias atividades que alcançaram todas as gerações.
Ao longo do dia estiveram disponíveis insufláveis, pinturas faciais, parede de esca-

lada com slide, jogos tradicionais e muitas
opções de comida e bebida.
Ângela Pereira, diretora da AMUT, falou-nos da importância de ter “um evento para
todas as gerações” e referiu que a prioridade passou pela existência de “um espaço
agradável para que as pessoas se consigam
divertir num festival de alegria intergeracional”.
Nas palavras da diretora, o balanço do aniversário da AMUT foi bastante positivo e
a adesão razoável sendo o primeiro evento
do género. “Somos uma associação relativamente jovem, aproveitamos este dia para
divulgar a nossa imagem e, acima de tudo,
para as pessoas perceberem que a AMUT
não é só para os sócios. É para todos”, realçou Ângela Pereira.
“Quanto mais pudermos prevenir e cuidar
uns dos outros melhor. Trouxemos os seniores da União de Freguesias de Fânzeres
e São Pedro da Cova, vários bailarinos do
Brasil e do Porto, uma professora de yoga e
duas professores de pilates. Aquilo que fazemos na AMUT passa sempre por aproximar. Não há idades. Há vontades”, concluiu

a diretora. De notar que todas as receitas da
festa se destinaram à criação do Centro de
Recursos de Ajudas Técnicas da AMUT e

ficou a promessa de que no próximo ano
a divulgação do evento será feita de forma
mais ampla. ■
Foto PSF

O Pavilhão Multiusos recebeu, no dia 14 de julho, a
“AMUT Fest”, evento que assinalou o sétimo aniversário
da Associação Mutualista de
Gondomar. Uma festa repleta de atividades para todas as
idades.

Rio Tinto acolhe primeiro
grupo de "escoteiros"
em Portugal

Artur Santos Silva
vem às Conferências
de Gondomar

No dia 30 de junho, abriu, em
Rio Tinto, o primeiro grupo de
Escoteiros da Associação de
Escoteiros de Portugal. A coletividade defende um escotismo
sem religião, credo ou partido,
diferenciando, assim, o escotismo do escutismo.

Artur Santos Silva, 77 anos,
jurista e empresário, será o
próximo convidado das Conferências de Gondomar. A iniciativa terá lugar a 16 de outubro, pelas 21h30, no Auditório
Municipal de Gondomar.
A comissão das Conferências de Gondomar, composta por um conjunto de cidadãos gondomarenses, já definiu o seu próximo convidado, que será o jurista e empresário, Artur Santos Silva.
O orador conta com um vasto currículo
com passagens pelo conselho de administração da Jerónimo Martins, presidente do
conselho administrativo do "Porto - Capital Europeia da Cultura 2001", membro do
conselho de fundadores da Casa da Música,
presidente da Comissão Nacional para as
Comemorações do Centenário da República, presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, entre outros cargos
de relevo.

Assim, no dia 16 de outubro, Artur Santos
Silva desloca-se até ao Auditório Municipal
de Gondomar e será desafiado a abordar o
tema "O Porto culto do século XX - Na cidadania, literatura e economia".
À semelhança das edições anteriores, por
onde passou, por exemplo, Luís Valente de
Oliveira, a entrada é livre. ■

Foto DR

Foto DR

A Associação de Escoteiros de Portugal
(AEP) escolheu a cidade de Rio Tinto para
criar o seu primeiro grupo de escoteiros
(não confundir com escuteiros) em Portugal. A diferença é fácil de explicar, a AEP
propõe-se a defender um escotismo que
não distinga religião, credo ou partido.
O grupo em formação iniciou as suas atividades no campo-escola, junto à ETAR do
Meiral, contando desde já com mais de 30
jovens com idades entre os seis e os 21 anos
e 14 adultos. De acordo com a organização,
o objetivo passa por "realizar já o seu primeiro acampamento no início do próximo
mês".
Desta forma, o concelho de Gondomar é

pioneiro ao acolher uma oferta diferenciada das restantes existentes relativamente à
prática escotista, uma vez que é multicultural e sem restrições de credos.
Contudo, em comunicado, a AEP esclarece
que este grupo de Rio Tinto pretende ser
"um complemento à oferta já existente no
concelho", tendo em conta os diversos grupos de escuteiros católicos.
Por agora, o grupo em formação de Rio
Tinto vai ficar sediado no antigo horto municipal, espaço cedido pela Câmara Municipal de Gondomar. As atividades têm lugar
aos sábados das 15h30 às 19h, na Travessa
do Meiral, junto à ETAR. ■
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A filigrana tornou-se o primeiro produto
Gondomar tem desde o dia 12
de julho mais um forte argumento a sustentar o estatuto
de "Capital da Ourivesaria":
a certificação da filigrana e
criação da marca "Filigrana
de Portugal". O projeto, da autoria dos Municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso,
foi apresentado, pela primeira
vez, na Pousada do Porto, Hotel Palácio do Freixo, perante
centenas de representantes do
setor, familiares e amigos.
Texto: Pedro Santos Ferreira

As Câmaras Municipais de Gondomar
e Póvoa de Lanhoso, os dois núcleos de
produção por excelência da filigrana portuguesa, apresentaram a certificação do
produto "Filigrana de Portugal".
A iniciativa veio dar resposta a um dos
maiores anseios dos filigraneiros gondomarenses, fazendo-se agora a distinção entre peças 100% filigrana, filigrana
e aplicação em filigrana na etiqueta que
acompanha o produto final.
A certificação de produções artesanais
passa a constar do Sistema Nacional de
Certificação das Produções Artesanais
Tradicionais, sendo, assim, a filigrana o
primeiro produto certificado do concelho de Gondomar.
"Este passo começou em 2013, quando
sufragamos uma mudança de imagem
de Gondomar, em que decidimos valori-

> A marca "Filigrana de Portugal" foi apresentada no Hotel Palácio do Freixo

zar a história e traços de identidade do
concelho, sempre em diálogo com os industriais, artesãos e empresários. Agora
queremos fazer da 'Filigrana de Portugal'
uma grande marca, com valor acrescentado a nível internacional", diz Marco
Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar.
Ao seu lado, Avelino Silva, presidente da
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, mostrou-se igualmente satisfeito pela
conquista da certificação de uma arte secular e identitária de ambos os concelhos.
"Era uma ambição antiga que agora se
concretiza. Além disso, é um ato de justiça
para com os artesãos que há muitos séculos preservam esta técnica, não desistindo
de afirmar a filigrana como elemento dis-

> Marco Martins, na apresentação da marca "Filigrana de Portugal"

tintivo na ourivesaria tradicional", afirma.
Os autarcas não deixaram de assinalar
a sinergia que garantiu a certificação da
Aderecertifica [ver caixa], organismo
de certificação acreditado pelo Instituto
Português de Acreditação.
A certificação pretende preservar as características de uma produção artesanal,
autónoma no seio da ourivesaria portuguesa. As especificidades técnicas que definem o processo produtivo, predominantemente manual e utilizando técnicas e
utensílios ancestrais, estão discriminadas
no caderno de especificações, documento
normativo que regulamenta esta norma.
Desta forma, cada unidade produtiva tem
um punção e etiqueta para colocar na
peça certificada.
"A filigrana teve um crescimento exponencial nos últimos anos. A certificação
é mais uma forma de diferenciar e distinguir esta arte. Ao mesmo tempo, permite impulsionar uma lógica associada à
procura turística. Felizmente, o processo
resultou de uma vontade dos municípios
e dos artesãos e trouxe uma mudança
muito positiva para o setor", afirma Eunice Neves, diretora do CINDOR - Centro
de Formação Profissional da Indústria de
Ourivesaria e Relojoaria.
O benefício é partilhado por Carlos Brás,
vereador do Desenvolvimento Económico do Município de Gondomar. O autarca
foi um dos principais impulsionadores do
processo de certificação e criação da marca "Filigrana de Portugal", tendo desafiado os artesãos.
"Fizemos um levantamento exaustivo junto dos artesãos de Gondomar e da Póvoa

de Lanhoso. Em conjunto, definiram-se
todas as regras que estão plasmadas no caderno de especificações. Esperamos agora
que no próximo ano o número de membros possa ser alargado, caso a comissão
assim o entenda", explica o vereador.

O processo
de certificação
A certificação de produções artesanais consta do Sistema Nacional de
Certificação das Produções Artesanais Tradicionais publicado no Decreto-Lei 121/2015, de 30 de junho.
A pedido dos Municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso, o processo iniciou-se com a elaboração
de um caderno de especificações,
realizado pela Associação Portugal
à Mão, aprovado pela Comissão
liderada pelo Instituto de Emprego
e Formação Profissional. Seguidamente foi realizado um registo de
Indicação Geográfica e de marca no
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
A certificação é efetuada por uma
entidade neutra e imparcial, a Aderecertifica, acreditado pelo Instituto Português da Acreditação. A
Aderecertifica criou uma Comissão
de Acompanhamento que monitorizará todo o processo.
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Destaque

o certificado de Gondomar
Para o autarca, uma das principais vitórias
foi reunir os ourives dos dois concelhos. "Sabemos que é um setor que vive do sigilo, mas
foi realmente uma grande conquista. Foi
percebido que o benefício comum era maior
que o pessoal", acrescenta Carlos Brás.
O lançamento do produto contou com
vinte e uma Unidades Produtivas Artesanais pioneiras que poderão exibir nas suas
peças a marca de certificação com a chancela da "Filigrana de Portugal".
Ourives satisfeitos com a certificação
No total, 12 ourives [ver caixa] de Gondomar e nove da Póvoa de Lanhoso aderiram
ao processo de certificação e da marca "Filigrana de Portugal".
O Vivacidade conversou com quatro filigraneiros gondomarenses e todos reconhecem
o mérito da iniciativa.

"É preciso que o cliente saiba o que está a
comprar"
António Almeida, fundador da ARPA, é um
dos aderentes ao processo de certificação.
Para o ourives, "é um processo interessante
para uma arte tradicional".
"É preciso que o cliente saiba aquilo que está a
comprar. No entanto, fiquei surpreendido com
a etiqueta, porque pensei que iria distinguir
claramente entre os 50% e 100% de filigrana.
Julgo que no futuro será pertinente explicar
essa diferença ao consumidor final", refere.

"É preciso valorizar ainda mais a filigrana"
Na oficina da sua casa, em Jovim, António Cardoso trabalha mais uma peça enquanto recebe
o nosso jornal. O filigraneiro, que esteve na origem do processo de certificação, diz-nos que
este reconhecimento "não vem resolver todos
os problemas da filigrana", nem "acaba com a
filigrana industrial", que diz ser necessária. No
entanto, explica, "valoriza ainda mais o que é
100% artesanal".
"Para já estou a manter os preços que praticava, mas
o objetivo é acrescentar valor às peças", admite.

"A grande vitória foi ter unido os ourives"
O mais jovem ourives de Gondomar, Arlindo Moura, também se associou à marca
"Filigrana de Portugal". O artesão faz parte
de uma família dedicada à ourivesaria e
procura misturar a filigrana com a cortiça
nas suas peças.
"Para mim, a grande vitória deste processo é o facto de ter sido capaz de unir os
ourives. Isso, só por si, é uma grande conquista. No que diz respeito à marca, acho
que é muito positiva, porque a filigrana
esteve prestes a desaparecer e agora, com
esta certificação, volta a reafirmar-se", faz
notar.

> O Coração de Ouro é uma das referências da filigrana

> Eunice Neves, diretora da CINDOR

"A certificação veio, finalmente, separar
as águas"
Para Conceição Neves, a mais jovem filigraneira de Gondomar, o processo de
certificação "veio, finalmente, separar as
águas".
"Quem respeita verdadeiramente esta arte,
vê agora reconhecido todo o seu trabalho
e empenho. Sou filha de filigraneira e sou
filigraneira, por isso olho para esta arte
numa perspetiva artesanal. Só assim se
pode chamar filigrana", conclui.
Filigrana a Património Imaterial da Humanidade
Durante a apresentação pública da "Filigrana de Portugal", Marco Martins apontou baterias ao próximo objetivo, uma
candidatura da filigrana a Património
Imaterial da Humanidade, que considerou
"o próximo grande desafio para o concelho
e para o país".
Também Avelino Silva, presidente do Município da Póvoa de Lanhoso, considera o
estatuto merecido, "pela preservação de
uma arte que tem um valor cultural incalculável". ■

> Carlos Brás, vereador da Câmara Municipal de Gondomar

Filigraneiros aderentes de Gondomar
Alberto Moura Oliveira
António Cardoso
António Martins de Castro & Filhos
ARPA
Celior
Classic Silver

Conceição Neves
F. Ribeiro
José Alberto Moura
Manuel Fernando Oliveira
Só Ouro
Topázio
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Gondomar apresenta a maior
peça de filigrana do Mundo a 28 de julho

A Câmara Municipal de Gondomar, o
CINDOR e 13 artesãos do concelho estão
a ultimar os preparativos para a produção
da maior peça de filigrana do Mundo, um
Coração de Prata de grandes dimensões.
A peça terá 1,20 metros de altura e 13kg
de prata e será apresentada, pela primeira
vez, durante a gala final do concurso Miss
Portuguesa, que se terá lugar no Parque
Urbano de Rio Tinto.
"Esta peça será um monumento único,

porque cada ourives deu o seu cunho pessoal a uma parte do Coração, trabalhando
de maneiras diferentes", começa por dizer
Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico do Município de Gondomar e mentor do projeto.
"Mais uma vez, a nossa grande vitória foi
juntar vários ourives no mesmo objetivo
e em volta de um desafio que também é
novo para eles", assinala o autarca.
O artesão António Cardoso partilha a
mesma ideia e confessa-se motivado "pela
grande dimensão do projeto". Ao Vivacidade, diz nunca ter pensado "que desse
tanto trabalho", apesar de ter sido "um dos
primeiros a aderir". "Sabem que podem
contar comigo para fazer tudo o que seja
possível para dignificar a filigrana", conclui.
O colega de profissão, Arlindo Moura,
também fez questão de se juntar ao grupo
de criadores da maior peça de filigrana do
Mundo, tendo encarado o desafio como
um projeto "muito pessoal".

"A minha parte da peça foi feita, exclusivamente, em horas extraordinárias. Decidi participar porque considerei a ideia
quase impossível e isso alicia-me sempre.
Pediram-nos para criar uma peça de grandes dimensões, que sai da nossa zona de
conforto, e nós conseguimos surpreender,
mais uma vez", afirma o jovem ourives.
Conceição Neves aceitou igualmente a

proposta de participar na conceção da
peça e revela ao nosso jornal que a sua
parte "já está pronta". A artesã considera
a maior peça de filigrana do Mundo "mais
um ponto a favor de uma arte com tradição em Gondomar".
A apresentação pública está marcada para
o dia 28 de julho, pelas 21h, no Parque Urbano de Rio Tinto. ■
Foto DR

A maior e mais pesada peça
de filigrana do Mundo vai
ser apresentada publicamente durante a gala do concurso Miss Portuguesa 2018,
que se realiza a 28 de julho,
às 21h, no Parque Urbano de
Rio Tinto.

APPC tem duas novas viaturas ao serviço

A Associação do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC), com unidades orgânicas repartidas pelo Porto e por Gondomar (Valbom),
adquiriu recentemente duas novas viaturas

com o apoio da Câmara Municipal do Porto e do Fundo de Socorro Social da Segurança Social. No âmbito do plano de renovação e requalificação da frota automóvel,
de acordo com o planeamento estratégico
da APPC, e de forma regular ao longo dos
últimos anos, esta dupla aquisição visa proporcionar deslocações ainda mais seguras e
confortáveis.
Totalmente adaptadas e equipadas com ajudas
técnicas de última geração, em conformidade
com as normas europeias e americanas, as viaturas de nove lugares permitem transportar até
seis cadeiras em simultâneo.
Com esta e outras medidas, aliadas à formação contínua dos profissionais desta instituição
na utilização dos novos sistemas de restrição,
manuseamento de bancos e plataformas elevatórias das viaturas, procura-se melhorar continuamente as condições de prestação de serviço
e qualidade de vida dos clientes da APPC. ■

Paralisia Cerebral: nova “app” nasce na APPC
Uma parceria entre a Fundação PT e a Federação das
Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral está a desenvolver uma aplicação para telemóvel e tablet que visa
melhorar a comunicabilidade das pessoas com paralisia
cerebral. Denominada de “Magic Contact”, a aplicação
tem vindo a ser testada na APPC e baseia-se numa tecnologia que permite ao utilizador comunicar por mensagem escrita e aceder à Internet.
O responsável pelo desenvolvimento da aplicação
Magic Contact, Daniel Freitas, explicou que a aplicação “desenvolvida de raiz a pensar nos utilizadores
com paralisia cerebral” pretende “resolver o problema
de como uma pessoa com graves limitações motoras
pode interagir com um ecrã tátil”. Enaltecendo as
“mais-valias” que a proximidade com a APPC e com
os seus utilizadores trazem ao projeto, Daniel Freitas
e Marta Samúdio, terapeuta ocupacional da equipa do
Serviço de Tecnologias de Apoio da APPC, concordaram que as sugestões apresentadas pela associação
vão no “sentido de uma personalização da aplicação”.

Foto DR

A Associação do Porto de
Paralisia Cerebral tem duas
novas viaturas ao serviço.
Adquiridas com o apoio da
Câmara Municipal do Porto
e do Fundo de Socorro Social
da Segurança Social, visam
proporcionar deslocações ainda mais seguras e confortáveis
aos clientes desta instituição.

Foto DR

Foto DR
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Festival de Música Moderna realiza-se
durante o próximo mês

Doze bandas de garagem vão disputar, no
próximo mês, o título de vencedor do 22.º
Festival de Música Moderna Portuguesa.
As três eliminatórias e a respetiva final vão
ter lugar no "rockódromo" do Largo do
Souto, em São Cosme.
O mote é dado pela Associação Festival de
Gondomar, coletividade que anualmente
convida as bandas amadoras a dar o salto
para o grande palco, com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar.

"O que torna este evento nobre é o seu conceito e o seu sentido de valorização da criação. Queremos que este festival continue
a ser dedicado às bandas amadoras e não
abdicamos desse objetivo", explica Victor
Macedo, mentor do projeto.
O Festival de Música Moderna, iniciado
em 1996, passou por vários locais de Gondomar (São Cosme) mas firmou-se, nos
últimos anos, no Largo do Souto, local
considerado "ideal" pelo seu criador. Ao
Vivacidade, Victor Macedo lamenta apenas
as datas das últimas edições, considerando
que "o mês de agosto tem mais prejuízos do
que benefícios para a iniciativa".
Entretanto, o alinhamento desta edição
[ver caixa] já foi publicamente divulgado
e Victor Macedo mostra-se ansioso por
ver as bandas em palco. "Temos condições
singulares em relação a outros festivais e
recintos. Nesse sentido, marcamos a diferença. Além disso, temos um excelente som
e um espaço de referência para os músicos
atuarem", recorda.
"O festival está bem, continua fresco e
continua a despertar a atenção de novos

projetos musicais de temas originais. Por
isso, continuamos lúcidos, humildes e
responsáveis. Até aqui fizemos um trabalho brilhante, tendo em conta os recursos
que tínhamos, e queremos continuar a
dignificar este concelho", conclui Victor
Macedo, presidente da direção da Associação Festival de Música, responsável
pela organização do Festival de Música
Moderna Portuguesa. ■
Foto PSF

Está prestes a começar a 22ª
edição do Festival de Música
Moderna Portuguesa. A iniciativa da Associação Festival
de Gondomar vai prolongar-se durante o mês de agosto,
tendo como epicentro o anfiteatro do Largo do Souto, em
Gondomar (São Cosme).

Cultura

Programação
do Festival de Música
Moderna
4 de agosto
Offtime
Nuno Alves
Senhor Sombra
Mind Crawler
11 de agosto
The Passion
Ming Mao John
No Association
Cato
18 de agosto
HoraZero
Panic Resort
Phalik Johnson & The P Magnets
The Treehouse Experience
25 de agosto
Final
PUB
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Festival Gasómetro:
tributos aos Queen atrairam
milhares a São Pedro da Cova

OPINIÃO

A companhia aérea cancelou
o seu voo na sequência
de uma greve?

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.

Os One Vision - Tributo aos Queen foram o cabeça de cartaz da 19ª edição do Festival Cultural
Gasómetro, iniciativa dinamizada pela Associação Social Estrelas de Silveirinhos.
Fundada em 2003, a banda conta com mais de
700 concertos realizados, número que a torna o
grupo tributo mais requisitado em Portugal, liderado pelo vocalista Alex VanTrue. Os One Vision
atuaram no dia 8 de julho perante centenas de
pessoas e esta foi a segunda vez que a banda participou no Festival Gasómetro.
Antes, no dia 6, foi a vez de duas bandas tributo
sampedrenses subirem ao palco do Gasómetro
para interpretar temas dos Queen e dos The Police, após a tradicional sessão solene inaugural.
"No próximo ano cumprimos o 20.º aniversário deste projeto e será, porventura, uma boa
oportunidade para refletir sobre a continuidade do evento. Dezanove anos depois ainda não
conseguimos agregar a este projeto uma grande
empresa, mas este continua a ser o maior dos
pequenos eventos", salientou João Martins, fundador do Gasómetro e presidente da direção da
Associação Social Estrelas de Silveirinhos.
O dirigente associativo não deixou de chamar a
atenção para a falta de apoios à organização do

evento, da parte das autarquias, empresas e público,
dirigindo uma mensagem aos que o escutavam na
plateia: "Também da vossa parte continuamos a não
ter ajuda para suportar todos os encargos. Sempre
que pedimos uma pequena contribuição à entrada
do recinto, vocês não estão dispostos a ajudar".
Para Pedro Miguel Vieira, presidente da União das
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, o Festival Gasómetro "ultrapassa as fronteiras do concelho
de Gondomar" e é "reconhecido pelas outras coletividades de São Pedro da Cova".
O autarca deixou ainda a garantia que a União das
Freguesias irá "continuar a lutar pelo evento e pela
melhoria das condições de vida na freguesia", destacando depois a urgência da remoção dos resíduos
perigosos depositados em São Pedro da Cova.
A Câmara Municipal de Gondomar fez-se representar pelo vereador da CDU, José António Pinto, e pela
Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência, Sofia
Martins. ■
Foto PSF

Na eventualidade de ver o seu voo cancelado na sequência de
uma greve, há certos direitos que lhe são garantidos, ainda que
a companhia aérea não seja obrigada a indemnizar, por se tratar
de uma circunstância extraordinária. Contudo, caso a companhia aérea efetue a venda bilhetes após o anúncio do pré-aviso de
greve e os cancele depois, a situação poderá ser diferente.
Relativamente à sua viagem, poderá optar pelo reencaminhamento para o primeiro voo disponível, alterar as datas dos
seus voos, ou ainda solicitar o reembolso do valor dos bilhetes.
Ao informar os passageiros do cancelamento, a companhia
aérea deve prestar todos os esclarecimentos sobre eventuais
transportes alternativos e sobre os seus direitos de assistência
e compensação.
Caso seja necessário, a companhia aérea é obrigada a prestarlhe assistência, garantindo o alojamento e transporte, refeições,
bebidas, e chamadas telefónicas.
Poderá encontrar informações mais detalhadas sobre os seus
direitos de passageiro ou sobre os seus direitos quando viaja,
nos transportes, alojamento, circuitos turísticos, entre outros,
na aplicação móvel Appy Tourist, criada pela DECO Norte, que
poderá descarregar gratuitamente para Android e IOS.

Entre os dias 6 e 8 de julho, o Festival Gasómetro atraiu milhares de
pessoas ao Largo da Vila Verde.
Em 2019, a iniciativa da Associação Estrelas de Silveirinhos chegará à 20ª edição.

Foto DR

Encontro Internacional
de Marionetas encantou
Gondomar
De 6 a 8 de julho, o concelho foi invadido por marionetas no âmbito
do 4.º Encontro Internacional (EI)
de Marionetas. A iniciativa passou por vários palcos espalhados
pelo território gondomarense.
Foi com uma vasta e diversificada programação
que a companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora e o Município de Gondomar brindaram
os visitantes do EI 2018. Durante três dias, não
faltaram fantoches com vida própria para todos
os gostos e idades, de Melres até Valbom.

No total, foram mais de 30 atividades para os espetáculos "E as histórias acontecem...", dos Agrupamentos
de Escolas de Gondomar em parceria com o Centro
de Formação Júlio Resende; "Teatro D. Roberto", pelos Valvedinhos - Teatro de Marionetas; "A Ilha do
Tesouro", pela Urze Teatro; "Punch & Judy", dos The
Puppetree Company (Reino Unido); "A menina que
vendia fósforos", dos Red Cloud - Teatro de Marionetas; "Circus", da Companya Jordi Bertran (Espanha).
A par dos espetáculos, o EI trouxe ainda apresentações de sala e rua, exposições, conversas, feiras, mostras e concertos a Gondomar.
Em 2019, a parceria entre a companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora e a Câmara de Gondomar
deverá ser renovada para a 5ª edição do Encontro
Internacional de Marionetas. ■
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In Skené escolhe "Pi"
para o Exercício Final

Samba Sem Fronteiras
atuam nas Noites de Verão

No dia 29 de julho, pelas 17h,
a Companhia de Teatro Residente do Auditório Municipal de Gondomar dará início
ao Exercício Final, iniciativa
anual que põe à prova os formandos da coletividade. O
espetáculo interpretado intitula-se "Pi".

O grupo Samba Sem Fronteiras será o próximo convidado
das Noites de Verão do Município de Gondomar. O concerto está marcado para 28 de julho, às 21h45, na Casa Branca
de Gramido.
A banda composta por Luca Argel, Saulo
Giovaninni, Fankão, Sergio Guri e Felipe
Vargas, intitulada Samba Sem Fronteiras,
é a próxima aposta da Câmara Municipal
de Gondomar para a iniciativa Noites de
Verão, na Casa Branca de Gramido.
O espetáculo terá entrada livre e insere-se numa programação diversificada que
teve início a 14 de julho e prolongar-se-á
até 25 de agosto com os concertos do Trio
Pagú (11 de agosto) e Bossa Libre (25 de
agosto).
"As Noites de Verão estão a decorrer
conforme o modelo ensaiado nos anos
anteriores, contudo, este ano esperamos

experimentar dois concertos no Parque
Urbano de Rio Tinto e essa experiência
vai concretizar-se", afirmou Luís Filipe
Araújo, vereador da Cultura do Município de Gondomar, sem adiantar nomes
ou datas dos artistas convidados.
Segundo o autarca, "os concertos têm
tido uma boa adesão, o que leva o Município a reforçar a aposta na iniciativa e a
descentralizar os espetáculos".
Recorde-se que todos os concertos inseridos no cartaz das Noites de Verão têm
entrada livre e início marcado para as
21h45. ■
Foto DR

Os In Skené - Companhia de Teatro estão prestes a realizar o tradicional Exercício Final, que este ano vai explorar, pela
primeira vez, um formato de exercício
coletivo que resultará num espetáculo
chamado "Pi". No total, vão atuar 16 formandos que irão procurar "transportar o
público para um somatório de histórias
e de vivências, que permitem uma reflexão sobre o ser humano e a sua condição
enquanto indivíduo e membro de uma
sociedade que o molda", afirma João Fer-

reira, presidente da direção dos In Skené.
A peça não será convencional e visa permitir a todos os atores explorar áreas da
representação na qual se sentem menos
confortáveis. "Acreditamos que, desta forma, o público poderá desfrutar de
uma viagem interessante junto destes
atores", afirma.
No júri vai estar Nuno Nolasco, ator e
encenador, mestre em teatro, com especialização em Encenação pela Escola Superior de Teatro e Cinema. O arquiteto
António Teixeira Lopes vai completar o
painel.
"Mais do que ser um momento de reflexão para o grupo, é um desafio de criação e experimentação artística para nós.
Convidamos a comunidade que gosta de
teatro a assistir de forma livre e a discutir
abertamente o trabalho do ator e a compreender melhor as intenções de uma
encenação. Faz parte dos nossos compromissos enquanto Companhia Residente,
mas acima de tudo faz parte da nossa
identidade enquanto associação cultural", conclui João Ferreira. ■

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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Política
António Braz
Coordenador do PS Valbom

Credibilizar a política é uma
tarefa constante!

A Administração dos Portos do
Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e o empreiteiro Inersel
assinaram, a 16 de julho, o auto
de consignação para a execução
do projeto na Zona Portuária da
Lixa.
A obra no Cais da Lixa, que tem como principal objetivo criar as condições para a instalação
de quatro novos postos de amarração para operações logísticas de navios tipo hotel, resulta do
protocolo de cooperação assinado entre a APDL
e o Município de Gondomar, correspondendo
a um investimento de 1,6 milhões de euros por
parte da APDL.
Desta forma, assinado o auto de consignação, ato
que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins,
"o projeto contempla a execução da retenção
marginal e respetiva proteção com enrocamento; a execução do arruamento e respetivo arranjo
exterior; a rede de abastecimento de água e incêndio; a rede de drenagem de águas residuais e
pluviais; as instalações elétricas e iluminação pú-

blica; e a instalação de sensores ambientais", informa
o Município de Gondomar.
A obra, recorde-se, visa ainda contribuir para a regularização das margens do Douro e para a contenção
da erosão costeira.
Este é um dos muitos investimento já efetuados e
em curso pelo "Douro Inland Waterway 2020", projeto orçado em 76,3 milhões de euros que pretende
melhorar as condições de segurança e os sistemas de
comunicação e de informação, corrigir os constrangimentos no canal e nas eclusas de navegação e criar
condições para que mais empresas possam usar o
Douro como meio de transporte. ■
Foto DR

A política consiste no governo da cidade, conforme os
gregos antigos definiram no seu tempo, deixando-nos
como herançaa a ideia generosa e universal da democracia como governo do povo, para o povo. É claro que
o tempo se encarregou de moldar e modificar estes conceitos, sem contudo mudar a sua essência. Ideia de democracia, a antiga e mais nova ideia do mundo.
No plano local como nacional, não há democracia sem
cidadãos exercendo cidadania. Sem essa base facilmente se descamba no afastamento entre governados e governantes, com os perigos maiores à espreita, a tirania,
mesmo disfarçada, ou a demagogia, mesmo que em
nome de justos princípios.
Quem é eleito para governar é servo do interesse público e existe para servir os outros. Poderá dizer-se: mas
não é assim, esse é um sonho que a realidade desmente.
Prefiro responder: não pode é ser de outra maneira!
Servir a causa pública é um ato nobre, quando: as decisões se regerem pela ética e cumprimento da lei. Mas
hoje já não é o bastante, as redes sociais, publicação/
publicitação de dados parcelares, algumas vezes fora de
contexto, obrigam os eleitos a ter que ser ainda mais
rigorosos na sua actuação. Esse nível de exigência é positivo, se na sociedade se incentivar a seriedade e o rigor
e não a crítica e o mal dizer de café ou de rede social.
Credibilizar a política é uma tarefa constante!
A transparência e a prestação de contas são indispensáveis, não como uma intenção excecional, mas como
rotina que não pode esbarrar na indiferença ou cinismo
de muitos setores da sociedade.
Nós, no PS Valbom, temos desenvolvido um conjunto
de ações para credibilizar a política; denunciar a corrupção, não manifestar aos que seguem por esse caminho qualquer solidariedade.
Os que sendo inscritos no PS, pratiquem ou promovam a
corrupção não são nossos camaradas, serão apenas corruptos. A solidariedade nada tem a ver com cumplicidade e os partidos políticos devem ser organizações abertas ao serviço do bem comum, norteadas por perspetivas
ideológicas diversas mas de modo nenhum permissivas
com interesses obscuros e aproveitamento pessoal.
A política é baseada em partidos políticos, mas é saudável, que outros cidadãos não inscritos participem ativamente com propostas e soluções para melhorar. No PS
Valbom é o que fazemos sempre, convidando os vários
intervenientes que na sociedade civil são protagonistas
nos vários setores da sociedade, a trabalhar, participar e
serem candidatos nas nossas listas.

Obras no Cais da Lixa
avançam para execução
do projeto

Retirada dos resíduos
de São Pedro da Cova
impugnada em tribunal
A remoção da totalidade dos resíduos industriais perigosos de São
Pedro da Cova foi adiada devido
a um processo judicial de impugnação instaurado ao concurso de
adjudicação da empreitada. A impugnação implica o "adiamento
do início da remoção".
Em comunicado, a União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova deu conta de
uma reunião com o presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Fernando Freire
de Sousa, tendo este informado que o concurso público internacional decorreu dentro
da normalidade, no entanto, no ato de adju-

dicação foi instaurado um processo judicial de
impugnação pré-contratual. De acordo com a
autarquia, isto "implica o adiamento do início
da remoção".
Em causa está uma situação que remonta a
2001/2002 quando toneladas de resíduos industriais perigosos provenientes da Siderurgia Nacional, que laborou entre 1976 e 1996, na Maia,
foram depositadas em São Pedro da Cova.
A 24 de abril foi anunciado que a retirada da
totalidade dos resíduos industriais perigosos
de São Pedro da Cova arranca este ano e termina no próximo ano. O anúncio foi feito pelo
ministro do Ambiente, João Matos Fernandes,
quando era ouvido na comissão parlamentar de
Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, no âmbito
de uma audição regimental.
Face à impugnação da remoção, a União das
Freguesias manifesta-se "atenta e ativa, com vista à definitiva remoção dos resíduos". ■

PUB

28 VIVACIDADE JULHO 2018

Política

Município apresentou reabilitações
urbanas de São Pedro da Cova, Fânzeres
e da Rua D. Afonso Henriques

O Município de Gondomar continua a
apresentar as suas propostas de Operação
de Reabilitação Urbana (ORU) para as
Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) definidas pela autarquia.
Após a apresentação, no mês passado, da
ORU de São Cosme e Valbom, no dia 14 de
julho, a Câmara Municipal de Gondomar deu
a conhecer a intervenção que planeia concretizar em São Pedro da Cova e Fânzeres.

O projeto prevê uma reconversão e reabilitação em 200 hectares dos territórios das
duas freguesias, com a particularidade do
investimento público nesta ARU estar já
numa fase adiantada, "de que são exemplo
o arranjo urbanístico do Largo Júlio Dinis,
em Fânzeres, e da intervenção em Beloi e
Ramalho, em São Pedro da Cova", recorda, em comunicado, o Município.
Desta forma, num prazo de 15 anos, esta
ORU aponta a um investimento público
na ordem dos 15,5 milhões de euros. A
musealização dos espaços mineiros e a
construção do parque urbano, em São Pedro da Cova, e a recuperação dos tanques
comunitários e a requalificação do "Largo
do Soldado", em Fânzeres, são alguns dos
destaques desta proposta.
Por sua vez, para a Rua D. Afonso Henriques, onde a Câmara de Gondomar quer
intervir nos próximos quatro meses, é esperada a passagem para um só sentido de
circulação (descendente), entre a Rua das
Oliveiras e a Estrada da Circunvalação. O
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projeto estende-se, depois, por 1,7 quilómetros, numa parceria com a Câmara Municipal da Maia. A obra deverá começar
no verão do próximo ano. O investimento
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar deu continuidade às
apresentações públicas das
Operações de Reabilitação
Urbana que tem previstas os
próximos 15 anos. São Pedro
da Cova, Fânzeres e a Rua D.
Afonso Henriques, na Areosa,
foram divulgadas este mês.

inicial será de 760 mil euros.
A ORU prevê ainda a plantação de árvores
ao longo da via e espera ainda os contributos da população [ver caixa]. ■

ARU's já estão
em discussão pública
Até 7 de agosto, a ORU de São
Cosme e Valbom está em período de discussão pública. Os
documentos da proposta estão
disponíveis para consulta, nos
dias úteis e no horário das 9h às
12h e das 14h às 17h, no Balcão
Único de Atendimento.
Até 17 de agosto, a ORU de São
Pedro da Cova, Fânzeres e da
Rua D. Afonso Henriques também estão em fase de discussão
pública.

Augusto Santos Silva
visitou Casa Branca
de Gramido
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos
Silva, visitou, no dia 20 de
julho, a Casa Branca de Gramido e tomou contacto com
a Rota da Filigrana, produto
turístico da Câmara Municipal de Gondomar.
Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, foi recebido pelo Município de Gondomar na Casa Branca de
Gramido, em Valbom, no âmbito de uma
ação promovida pelo Gabinete de Apoio
do Investidor da Diáspora (GAID). A visita visou ter contacto direto com o projeto
de internacionalização da Rota da Filigrana.
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, recebeu a comitiva
dos Negócios Estrangeiros, acompanhada

por Eurico Brilhante Dias, secretário de
Estado da Internacionalização, e José Luís
Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, no local onde está instalada a Loja
Interativa de Turismo de Gondomar.
A visita ficou marcada por uma breve apresentação e resenha histórica do edifício,
seguida de uma visita à exposição permanente sobre a produção da filigrana, antecedida por uma exibição de produção ao
vivo, a cargo do artesão António Cardoso
e esposa. A Rota da Filigrana foi posteriormente apresentada, bem como a criação da
marca e certificação "Filigrana de Portugal"
e a preparação da candidatura a Património
da Humanidade.
A iniciativa insere-se na missão do GAID,
nomeadamente no apoio à internacionalização de micro e pequenos projetos de
base local e regional, incluindo a promoção de produtos endógenos e artes e ofícios tradicionais portugueses, tendo como
retorno a atração do turismo às suas regiões de origem. ■
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José Santos:
"A Volta a Portugal preenche uma lacuna
importante no desporto nacional"

Quando começou a sua ligação ao ciclismo?
O meu pai, Império dos Santos, foi um
grande ciclista durante a década de 40. A
partir daí, tive sempre uma grande ligação
à modalidade, que se foi cimentando graças
aos diversos cargos que ocupei.
Comecei por cobrir seis Voltas a Portugal
enquanto jornalista do "Comércio do Porto". Antes, tinha feito duas Voltas enquanto ciclista. Agora vou entrar na minha 32ª
Volta a Portugal, na qualidade de diretor
desportivo do Boavista. Por isso, este ano
será a minha 40ª Volta a Portugal.
Quando é que decide dedicar-se inteira-

mente à direção de uma equipa e a esta
modalidade?
No momento em que fui convidado para
substituir o meu pai no Boavista. Encarei o
desafio com grande responsabilidade e julgo que me saí bem, porque dois anos depois
fui nomeado selecionador nacional.
Entretanto, estive sempre ligado ao Boavista e a esta modalidade apaixonante.

"Falta a Gondomar
uma equipa de
ciclismo que aposte
forte na modalidade."
Considera-se treinador ou responsável
técnico de uma equipa de ciclismo?
Considero-me algo mais do que um treinador. Ao fim ao cabo, eu sou responsável por
gerir uma equipa de uma ponta à outra.
No entanto, o ciclismo não vive apenas da
Volta a Portugal?
Pelo contrário, temos um calendário de
provas muito alargado. Ao longo do ano
conhecemos milhares de pessoas e percorremos muitas terras de Portugal. Posso
dizer que conheço muita gente em diversas
localidades.
Como é que se prepara uma época?
Uma equipa de ciclismo tem características
diferentes das outras modalidades. Dado o

Foto DR

O gondomarense José Santos,
diretor desportivo da equipa de ciclismo do Boavista,
vai partir para a 80ª Volta a
Portugal na qualidade de dirigente com o maior número
de Voltas no curriculum. No
total, passarão a ser 40, motivos mais do que suficientes
para uma entrevista ao nosso
jornal em que fala sobre a carreira, o ciclismo e Gondomar.

Desporto

volume de provas, os treinos também são
diferentes. Normalmente, em fevereiro
abrimos a época e a partir daí planificamos
a temporada e distribuímos bicicletas pelos
ciclistas. Depois seguimos para as provas.
Este [Volta a Portugal] continua a ser o
maior evento desportivo em Portugal?
Julgo que sim. A Volta a Portugal preenche
uma lacuna importante no desporto nacional. Mais no passado do que hoje, mas de
qualquer das formas ainda é através da passagem dos ciclistas que um grande número
de pessoas consegue ver ao vivo a passagem
das camisolas do Porto, Sporting, Boavista,
entre outras equipas nacionais.
O futebol não chega a tantas terras como a
Volta a Portugal, só através da televisão. O
ciclismo tem essa virtude, aproxima as pessoas dos seus clubes.

O Boavista, equipa que dirige, quer melhorar a prestação obtida no ano passado?
Preferimos ter uma política de continuidade. Temos a consciência que não somos os
melhores, mas também sabemos que não
somos os piores. Há uma grande disparidade de orçamentos, mas também não é isso
que garante a vitória.
Esta será a 80ª Volta a Portugal. Gostaria de
escrever uma história bonita nesta edição?
Sem dúvida. Vamos procurar fazer isso
mesmo. Estamos a fazer uma das melhores
épocas até ao momento e somos a equipa
mais vitoriosa até agora. A Volta é sempre
diferente, mas queremos disputar os momentos mais decisivos, nomeadamente na
Serra da Estrela e na Senhora da Graça.

Foto PSF

As apostas do Porto e do Sporting vieram
ajudar a modalidade a crescer?
O público continua a ser o mesmo. Chama
mais a atenção dos media, fala-se mais na
Volta, isso notamos que acontece. Contudo,
importa realçar que esses dois clubes estão
a patrocinar projetos de ciclismo. O Boavista está de corpo e alma e tem um projeto
próprio de ciclismo. É bom que se faça essa
distinção.
Gondomar tem recebido a Volta a Portugal nos últimos anos. Considera que a
prova deixa marcas no concelho?
Deixa sempre uma marca positiva. Isso
aconteceu em São Cosme e em Rio Tinto
e fomos recebidos por uma multidão. Falta
a Gondomar uma equipa de ciclismo que
aposte forte na modalidade. Ainda não desistimos dessa ideia [Gondomar Cultural],
mas sabemos que não é fácil conseguir.

> José Santos, diretor desportivo de ciclismo do Boavista, na Quinta das Freiras, em Rio Tinto

O concelho tem as condições necessárias
para a modalidade?
Existem, de facto, alguns clubes que apostam no ciclismo, mas não é dada continuidade aos atletas que produzem. Falta dar
esse passo. Neste momento, o ciclismo está
na moda e cresce cada vez mais. ■
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Trail da Lomba: 2ª edição
teve 1300 participantes

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Sobre lealdade.
Foto DR

O Trail da Lomba voltou a contar com mais
de 1000 participantes nas tipologias caminhada (13 quilómetros), trail curto (13 quilómetros) e trail longo (22 quilómetros).
A 2ª edição da prova realizada pela Associação Desportiva Ultra Trail Radical voltou a
percorrer as principais ruas da Lomba com
partidas e chegadas no cais de Pé de Moura,
na Avenida de Feysin.
"O balanço que fazemos é que foi mais uma
edição de sucesso, fruto da experiência da

nossa associação neste tipo de eventos. Quem
além de nós pensava que conseguiríamos trazer
tantos participantes para a Lomba? Quem pensava que conseguiríamos fazer com que a prova
de Trail Longo fizesse parte do Campeonato da
Taça de Portugal da Associação de Trail Running
de Portugal? Ninguém", afirma Luís Pereira,
mentor do Trail da Lomba.
Ao Vivacidade, o responsável pela criação da
prova confessa esperar a organização de uma
nova edição, que dependerá do apoio do Município de Gondomar. "Só temos que agradecer
à Câmara Municipal de Gondomar e à Junta de
Freguesia da Lomba todo o apoio dado ao evento
com a certeza que só por algum motivo excecional não haverá outra edição", garante o presidente da direção da Associação Desportiva Ultra
Trail Radical.
O 2.º Trail da Lomba contou ainda com os apoios
da Câmara Municipal de Gondomar e da Junta
de Freguesia da Lomba. ■

André Pereira sagrou-se
tricampeão nacional
dos 3000 metros obstáculos
Natural de Baguim do Monte, André Pereira, 22 anos, atleta do SL
Benfica, sagrou-se, no dia 8 de julho, campeão de Portugal de atletismo nos 3000 metros obstáculos
pelo terceiro ano consecutivo.
André Pereira não para de somar títulos. O atleta
do Benfica voltou a alcançar o topo na categoria
3000 metros obstáculos pelo terceiro ano consecutivo. A conquista valeu-lhe também a qualificação
para o Campeonato da Europa, que se disputa em
Berlim, nesta mesma disciplina.
"Ser tri-campeão de Portugal nos obstáculos é uma
sensação de que o trabalho está a ser bem feito!
Tenho noção que chego a um título destes devido
à situação atual do meio fundo nacional que não
tem a expressão de outros tempos, contudo, estão
a surgir muitas novas promessas nas quais eu me
incluo e com o devido apoio sei que iremos conseguir ser atletas de relevo a nível europeu e quem
sabe a nível mundial", começa por dizer o atleta ao
Vivacidade.
Questionado sobre o próximo desafio, André Pereira não tem dúvidas e aponta o foco ao Campeonato Europeu de Seniores, que vai ter lugar no
próximo mês, em Berlim. "Sei que valho mais do

que já fiz e estarei pronto para chegar na minha
melhor forma de sempre ao Europeu. O grande
objetivo passa por fazer recorde pessoal e tentar ir
à final, mas tudo a seu tempo", confessa.
A preparação é feita em casa [Gondomar], "apenas
porque é o local onde vivo", lamenta o atleta. "Faço
dois treinos por dia e tenho de me deslocar todos
os dias à Maia, pois é o único concelho que tem
atualmente uma pista com condições para atletas
de alto rendimento. Por Gondomar faço apenas o
rolamento diário, porque para fazer treinos específicos não há nenhum local adequado", lamenta o
gondomarense. ■
Foto DR

Podia desenvolver a brilhante carreira de Daniele De Rossi, que há
dois dias celebrou o seu trigésimo quinto aniversário, e que tocou no
céu de Roma. De Rossi é "o exemplo" e já soma 17 épocas e 593 encontros ao serviço dos “giallorossi”. O médio italiano não vestiu mais
nenhuma camisola durante toda a sua trajetória como futebolista.
Este é um amor infinito e categórico por um clube, uma cidade e uma
massa associativa. Mas, hoje, trago-lhe uma história diferente. De um
desporto distinto. Mas com um sentimento similar.
Oscar Daniel Bezerra Schmidt, com mais de dois metros de altura, marcou uma geração no basquetebol brasileiro e, mais tarde,
ultrapassou 30 sessões de radioterapia e 45 de quimioterapia, encestando, de uma vez por todas, um cancro no cérebro. Ele que jamais esquecerá aquilo que a sua esposa fez por ele. Numa orgulhosa
referência à sua (grande) mulher, Oscar Schmidt revelou que Maria
Cristina ficava a passar-lhe a bola até que os seus braços estivessem
doridos, uma e outra vez. Durante uma semana. Um mês... Porque
o verdadeiro amor é o melhor amigo do sucesso. E sucesso é muito
mais do que um emprego de sonho.
Mas quem é Oscar Schmidt? O "Mão Santa", como ficou conhecido,
nasceu no dia 16 de fevereiro de 1958, na cidade de Natal, e foi um
basquetebolista de eleição, marcando quase 8000 pontos pela sua
seleção e passando por diversos clubes brasileiros, entre os quais se
destacam o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Nota para o facto de Schmidt nunca ter colocado coisa alguma acima do seu país.
Da sua pátria. Do seu hino. A lealdade pelas suas cores pesou mais
do que o sonho de jogar na melhor liga de basquetebol do mundo.
Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, o atleta ficou a saber
de que havia muito interesse por parte da NBA na sua contratação.
Todavia, numa entrevista dada à imprensa, Oscar referiu que “sabia
que não iria aceitar nada, porque naquela época tinha que abdicar
da minha seleção, a regra era essa, e eu não tinha como lutar contra isso”. É verdade, Oscar Schmidt disse que não aos New Jersey
Nets e, mesmo assim, ainda recentemente foi alvo de uma grande
homenagem por parte do clube americano. “Dizem que fui um dos
melhores da história, porque fui para o 'Hall of Fame' sem nunca ter
jogado na NBA, isso é um orgulho danado [risos]", as palavras de
uma super estrela. Um autêntico vencedor que fala português. De
realçar que o eterno Kobe Bryant é um grande fã de Schmidt. E isto
não é um mero pormenor.

No dia 15 de julho, o Cais de Pé de
Moura recebeu perto de 1300 participantes na 2ª edição do Trail da
Lomba. A organização da prova é
da Associação Desportiva Ultra
Trail Radical.
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Mercadona está a contratar
para supermercado em Gondomar

A Mercadona está a dar continuidade ao
processo de contratação de operadores de
supermercado para a loja que irá abrir em
Gondomar no próximo ano.
Na vila de Fânzeres, a Mercadona escolheu
um terreno com 10.000 metros quadrados,
onde irá construir um supermercado que

terá uma área de vendas de cerca de 1.800
metros quadrados, além de um espaço adicional para a zona de colaboradores e um
parque de estacionamento com capacidade
para 200 lugares.
Para o processo de recrutamento em Gondomar, à semelhança do que acontece com
as outras três lojas, a Mercadona procura
operadores de supermercado para todas
as secções: furtaria, peixaria, talho, charcutaria, pastelaria e padaria, perfumaria,
caixas, reposição, limpeza, serviço ao domicílio e manutenção. Os candidatos deverão ter a escolaridade mínima obrigatória,
disponibilidade para trabalhar em horário
semanal de 40 horas e uma forte orientação
para o atendimento ao cliente.
As pessoas contratadas vão receber uma
formação inicial em Espanha, onde aprenderão o Modelo de Qualidade Total (modelo de gestão aplicado pela Mercadona)
e a desempenhar as funções próprias do
respetivo posto de trabalho. Durante o período de formação, os colaboradores terão

todos os gastos de alojamento e alimentação a cargo da empresa, assim como as
deslocações.
Os interessados nas diferentes ofertas de
emprego podem apresentar a sua candidatura no site da empresa, acedendo à secção

“emprego” e submetendo o seu currículo.
Recorde-se que a Mercadona está a integrar 200 operadores de supermercado para
as suas primeiras quatro lojas na zona do
Grande Porto: Gondomar, Matosinhos,
Maia e Vila Nova de Gaia. ■
Foto DR

A Mercadona está a oferecer
emprego para Gondomar,
uma das primeiras cidades a
receber um supermercado da
marca, em Portugal, já em
2019. Em causa está um “emprego estável e de qualidade,
com contrato sem termo desde o primeiro dia e progressão salarial”.

Águas de Gondomar promove campanha
para diminuir práticas erradas do consumidor
águas residuais, que são essenciais para garantir uma devolução ambientalmente correta dos efluentes.
Um estudo recentemente publicado pela
Sociedade de Conservação da Marinha, no
Reino Unido, concluiu que existem atualmente 35 toalhitas por cada quilómetro de
praia.

Neste contexto, e porque importa promover um comportamento ambientalmente
responsável, a AdG promove uma campanha junto dos consumidores, informando-os sobre quais os resíduos que não devem
entrar na rede de saneamento de águas residuais. As informações estão também disponíveis no site da empresa. ■
Foto DR

Apesar das sucessivas ações de sensibilização e de informação que a AdG tem realizado junto dos consumidores, continuam
a persistir práticas erradas no que ao tipo
de lixo despejado na rede de saneamento
diz respeito. Restos de comida, emplastros
curativos, produtos químicos e toalhitas,
entre outros, são alguns dos resíduos que
continuam a ser colocados nos esgotos
domésticos e que acabam por gerar graves
obstruções nas redes, para além de serem
poluidores do ambiente.
As toalhitas são, de resto, um dos piores e

mais frequentes resíduos que, erradamente,
são deitados nas sanitas. Não são biodegradáveis, por conterem fibras de plástico, e
tendem a ficar agarrados nos equipamentos de transporte e de tratamento de água
residual, provocando a degradação dos
equipamentos de tratamento e dificultando
os próprios processos de tratamento dessas
Foto DR

A empresa Água de Gondomar (AdG) tem em curso uma
campanha de sensibilização
para promover a utilização
correta da rede de saneamento, no sentido de reduzir as
obstruções na rede de águas
residuais e as avarias nos
equipamentos que têm vindo
a verificar-se com maior frequência.
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Beef D’Ouro, do campo para o prato
O número 5559 da Avenida
do Clube dos Caçadores trouxe aos gondomarenses algo
único: carnes verdadeiramente suculentas juntamente
com legumes puros e de altíssima qualidade.
O restaurante “Beef D’Ouro” é um negócio familiar situado na Avenida do
Clube dos Caçadores, onde José Alves e
Hélio Alves, dois irmãos que andaram
desde sempre ligados ao negócio de carnes, prometem aos gondomarenses um
serviço de excelência. “O projeto surgiu
através das nossas ligações intrínsecas ao
negócio das carnes, foi criada uma envolvente que fomentou a criação deste restaurante”, começou por dizer José Alves.
Este espaço oferece aos clientes produtos
de uma qualidade ímpar, não está dependente de fornecedores, e a carne viaja do
campo para o prato.
“Temos alta qualidade em tudo aquilo
que vendemos, desde as carnes até aos
legumes. É tudo muito fresco, sendo que
aquilo que as pessoas mais procuram são
os costeletões e os bifes”, revelou-nos Hélio Alves, que ainda foi mais longe no seu
discurso ao dizer que possuem um vasto
leque de opções capaz de agradar a todo

> José Alves e Hélio Alves, dois irmãos que trouxeram carnes de excelência aos gondomarenses

o tipo de pessoas. “Temos carne na sua
simplicidade máxima, ou seja, carne grelhada na brasa com sal, batata a murro
e legumes salteados. Assim como bifes
mais elaborados, com outros molhos e
acompanhamentos, além de toda a vertente de grelhados: frango, costelinhas e
picanha. Temos, também, polvo e bacalhau na nossa ementa. Existe, desta forma, uma oferta que se estende a todo o
tipo de clientes e ficamos muito conten-

tes com isso”, destacou o empresário.
Este espaço encerra às segundas-feiras,
sendo que de terça a domingo está sempre
aberto e dispõe de serviço take-away. Um
projeto gondomarense com pouco mais
de um ano, onde o balanço é positivo e os
clientes vão apreciando os produtos puros e de altíssima qualidade. “Queremos
levar a melhor qualidade ao cliente, porque acreditamos que ele merece. Temos o
processo todo, desde a criação até ao con-

sumidor final. Não dependemos de ninguém e não estamos sujeitos àquilo que
nos vendem”, realçou José Alves. Algo
que alcança uma importância vital neste
tipo de negócio e que se reflete na felicidade daqueles que frequentam o “Beef
D’Ouro”. No que toca a ambições para o
futuro, os irmãos Alves pretendem “levar
a qualidade dos produtos até ao Porto e
Gaia”. Não deixe de visitar este restaurante, só ficará a ganhar. ■

> O Beef D'Ouro está situado junto ao rio Douro

> No interior do restaurante, podemos encontrar um espaço acolhedor e moderno
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Filipe’s Automóveis:
A paixão pelos carros
e um serviço de excelência
A paixão já vai longa mas este
projeto tem apenas três anos.
A Estrada de Dom Miguel
voltou a unir Filipe Guedes e
Daniel Guerra, que há mais
de 20 anos vão prestando aos
gondomarenses um serviço
rigoroso e de qualidade.
Corria o ano de 2002 quando Filipe
Guedes e Daniel Guerra, dois grandes
amigos apaixonados por automóveis, se
viram sentados nos bancos do aeroporto
de Paris, completamente “às escuras”. Só
sabiam que queriam comprar um Mercedes-Benz de forma a voltar para Portugal
e a poderem vendê-lo quando regressassem a casa. Depois de um conjunto de
aventuras pela capital francesa, incluindo o desaparecimento momentâneo do
casaco onde guardavam todo o dinheiro,
conseguiram fazer negócio com um profissional de automóveis de descendência
portuguesa que, mais tarde, viria a realizar várias vendas aos dois sócios.
“Quando começámos nesta área, tudo
era muito mais complicado. Há dezasseis
anos, todo o processo que envolvia a importação e legalização de uma viatura era
bem mais burocrático e inseguro. Havia,
por isso, mais risco associado”, revelounos Filipe Guedes. Nascidos e criados em
Gondomar, os dois amigos conhecem-se
há mais de vinte anos, e relembram que,
no início, a importação foi fundamental
para fomentar melhores condições de negócio. No entretanto, Filipe deixou esta
área para se dedicar à mediação imobiliária, vertente onde ainda permanece no
ativo desde então. Mas eis que, há cerca
de três anos, surgiu uma oportunidade de
negócio na Estrada Dom Miguel e “voltamo-nos a aproximar, importando carros
de quase todos os países da União Europeia”, disse Daniel Guerra.
O balanço destes três anos é muito positivo, até porque os clientes ficam satisfeitos com os automóveis que lhes
são vendidos e com um crucial acompanhamento pós-venda, algo que facilita
na dinamização deste projeto. Ambos
realçaram que o grande objetivo desta
empresa passa por prestar um serviço

> Filipe Guedes e Daniel Guerra prestam aos seus clientes serviços primorosos

de excelência a todos os clientes. “Temos seriedade e qualidade naquilo que
estamos a vender ao cliente, sempre
acompanhados de um excelente serviço pós-venda. Todas as nossas viaturas

são vendidas com garantia”, disse Filipe.
Num stand que está aberto também aos
domingos, o cliente poderá encontrar
uma gama média de automóveis nacionais e importados, entre valores a rondar

> Aqui poderá encontrar automóveis nacionais e importados

os 6 mil e os 16 mil euros. Quanto a ambições, abrir um segundo espaço de venda é a prioridade. “Em Gondomar será
de certeza. Só ainda não sabemos onde
exatamente”, concluiu Daniel Guerra. ■

> Atendimento personalizado e rigoroso

PUB

Jornal Vivacidade 26/07/2018
Cartório Notarial
Sofia Carneiro Leão

CERTIFICADO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura celebrada hoje neste cartório, exarada a folhas cem e seguintes do livro número sessenta e nove, MARIA
ROSA LEITE DA ROCHA OLIVEIRA, e marido AMADEU BARBOSA DE OLIVEIRA, ambos naturais da freguesia de Melres, concelho de Gondomar, onde
residem na Rua do Cerejo, número 66, casados no regime de comunhão de adquiridos., declaram;
Que, com exclusão de outrem, são os únicos donos e legítimos possuidores do seguinte bem imóvel:
Prédio urbano, comporto de casa de rés-do-chão, com área coberta de sessenta e três metros quadrados e descoberta de cem metros quadrados, sito na
Rua do Cerejo (antigo Lugar do Pessegueiro), número 66, freguesia de Melres, concelho de Gondomar, não descrito na Conservatória do Registo Predial de
Gondomar e inscrito na matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 6234 da União de Freguesias de Melres e Medas (que provém do anterior artigo
matricial 936 da extinta freguesia de Melres), com o valor patrimonial de 19.150,00 euros.
Que, em dia e mês que não podem precisar do ano de mil novecentos e oitenta e oito, os justificantes adquiriram uma parcela de terreno com a área total de
cento e sessenta e três metros quadrados, onde edificaram posteriormente a referida casa, por doação verbal feita pelos ante-possuidores, seus pais e sogros
respetivamente, Jerónimo Rocha e mulher, Maria Rita da Cunha Leite, ele já falecido, casados que foram no regime da comunhão geral de bens, residentes na
Rua do Cerejo, em Melres, Gondomar, e, desde essa data, entraram na posse do referido imóvel, não tendo nunca formalizado o respetivo contrato de doação.
Que dada a distância temporal e apesar de terem realizado buscas nos documentos que detêm em casa e junto das competentes entidades, desconhecem proveniência do mencionado artigo matricial 936, desconhecendo ainda pela mesma razão a quem é que os referidos ante-possuidores adquiriram o mencionado
imóvel.
Que sempre estiveram e se têm mantido na posse e fruição do indicado terreno há mais de vinte anos, usufruindo por isso de todas as utilidades por ele proporcionadas, limpando-o e debastando o mato, cultivando-o e ajardinando-o, construindo e mantendo um muro de vedação e, posteriormente, edificando a
referida casa, pagando os respetivos impostos, administrando-o com ânimo de quem exercita direito próprio, pacificamente, porque sem violência, pública e
continuamente, com conhecimento de toda a gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem quer que seja.
Que dadas as enumeradas características de tal posse adquiriram o mencionado prédio (terreno) por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de
propriedade, para efeitos de primeira inscrição no Registo Predial, dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal
extrajudicial.
Está conforme o original na parte reproduzida.
Gondomar, um de junho de 2018.
A Notária,
Sofia Carneiro Leão
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE
EXPOSIÇÕES

MÚSICA

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

21h45, 28 de julho
Noites de Verão, na Casa Branca
de Gramido

DIVERSOS
30 de julho
Dádiva de Sangue, no Salão
Paroquial de Fânzeres

DANÇA
21h30, 28 de julho
FolkGonondomar D’Ouro 2018,
no Largo do Souto

TEATRO
17h, 29 de julho
Exercício Final In Skené, no
Auditório Municipal de Gondomar

PAVLOVA DE CHOCOLATE
E FRUTOS VERMELHOS

INGREDIENTES
p/ Pavlova

120 g de chocolate preto para culinária
5 claras
200 g de açúcar em pó (+ 50 g)
1 colher (sobremesa) de farinha Maizena
1 colher (sobremesa) de vinagre
1 colher (sobremesa) de essência de
baunilha
200gr de natas frescas
200gr de framboesas
200gr de morangos

28 de julho

Até 31 de agosto
“Paisagem”, na ARGO
Até 1 de setembro
“A Central de Captação do
Sousa”, no Museu Mineiro de São
Pedro da Cova
Até 9 de setembro
“À Superfície”, na Casa Branca de
Gramido

Festival da
Juventude,
no Parque
Urbano de
Rio Tinto

p/ creme de chocolate

150 g de chocolate preto para culinária
1 dl de natas frescas
2 colheres (sopa) de leite

WhatsApp vai ter três novas
funcionalidades
VIVA TEC | Pedro Santos Ferreira

Preparação:
Foto DR

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: evite que a teimosia possa criar mal-entendidos entre
os seus familiares.
Saúde: Estará em plena forma física, aproveite para se dedicar
a um novo passatempo!
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade na sua vida
profissional.

Foto DR

Um homem rindo às gargalhadas conta a um
amigo:
- Hoje às 3h da manhã entrou um ladrão em
minha casa!
O amigo diz:
- A sério? Mas um ladrão entrou na tua casa e estás a rir?
E o que é que ele levou?
E o homem responde:
- Levou porrada da minha mulher! Achou que era eu a
chegar bêbado!

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

O WhatsApp, uma das aplicações de mensagens
mais utilizadas, continua a evoluir com o objetivo
de se aproximar da sua concorrência mais direta
e vai trazer três novidades em breve. As ferramentas já estão a ser usadas por um pequeno
grupo de pessoas e devem chegar aos mais de
mil milhões de utilizadores ao longo das próximas
semanas.
A principal novidade é a possibilidade de usar autocolantes (stickers) no WhatsApp. Os utilizadores
vão ser capazes de pré-visualizar os autocolantes
antes de os enviar e vão poder descarregar pacotes de stickers a partir de uma loja integrada
na app.
As outras duas novidades estão relacionadas com
as notificações, que poderão passar a ser silenciadas de forma mais célere, e a marcação de mensagens como lidas a partir da notificação da mesma.
O objetivo passa por diminuir o impacto das conversas de grupo e o número de notificações recebidas.
As três funcionalidades começaram a ser testadas
este mês no sistema operativo Android e ainda
não há uma data concreta para o lançamento da
atualização. No entanto, sabe-se que a partir do
momento em que entram na fase de testes públicos, bastam algumas semanas para chegarem à
versão final da aplicação.

Derreta o chocolate no micro-ondas, deixe
arrefecer.
Entretanto, bata as claras em castelo e vá
acrescentando, pouco a pouco, o açúcar
em pó até formar um merengue espesso.
Numa tigela, misture a maizena, vinagre
e a essência de baunilha, envolva bem
e adicione esta mistura ao merengue
incorporando-o muito bem. Acrescente o
chocolate derretido e envolva bem.
Forre o tabuleiro do forno com papel
vegetal, desenhe dois discos e divida o
merengue pelos discos desenhados.
Leve ao forno, previamente aquecido a
180º.
Numa tigela, bata as natas com as 50 g de
açúcar em pó e reserve.
Entretanto, prepare o creme de chocolate:
aqueça as natas no microondas, adicione o chocolate partido em pedaços. Mexa até dissolver
bem o chocolate. Junte o leite, mexa novamente e deixe arrefecer.
Num prato de servir, disponha um disco de merengue, barre com um pouco das natas batidas,
coloque por cima algumas framboesas e morangos. Por cima, coloque o outro disco, barre novamente com as natas e por cima verta o creme
de chocolate.
Por cima da Pavlova, enfeite com mais framboesas e morangos a gosto.

SOLUÇÕES:
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Hotel Pestana Douro – o primeiro hotel de Gondomar
Joana Resende | PS
Escrevo-vos em Julho, nos meados do nosso
Verão, e quando muitos de nós estão na expectativa das suas merecidas férias. A temática do
veraneio e das atividades lúdicas que a ele se
associam, levam-me a pensar num outro fenómeno de que muito se fala na actualidade,
e que dá agora os primeiros passos também no
nosso concelho: o Turismo.
Após um período de crise que assolou o nosso
pais, e cujos primeiros passos sustentáveis para
sair definitivamente dela se dão, muito se fala
sobre o turismo e da forma como este impulsionou a nossa economia. Na verdade, e analisando
os dados dos últimos dois anos, o turismo surge
como um dos grandes expansionistas do país,

tendo um peso de aproximadamente 7% no PIB
nacional. Significa isto que contribui anualmente com mais de 10 mil milhões de euros em receitas turísticas, representando cerca de 8% do
emprego em Portugal. Face ao constante crescimento do setor nos últimos anos, é esperado
que na próxima década cerca de 915 mil empregos sejam suportados pelo setor, podendo vir a
representar 22% do emprego em Portugal, no
conjunto das várias atividades inerentes.
Acredito que as várias regiões devem aproveitar as potencialidades que dispõem, rentabilizando exponencialmente os seus recursos
disponíveis sem nunca descurar a sustentabilidade dos seus investimentos.

Gondomar não é exceção, e desengane-se quem
pense que a única mais valia da região é a sua
proximidade ao Porto. Não vamos negar uma
relação que claramente nos é vantajosa, mas
Gondomar é muito mais, e o turismo deve ser
(e felizmente é) uma grande aposta de futuro.
Desde a mudança que se fez sentir com as eleições autárquicas de 2013, que o concelho viu
serem traçados planos de estratégia e orientação claros nos seus propósitos de futuro, inovação e desenvolvimento. Como tal, estes planos
não poderiam esquecer o turismo, e isto foi
sempre entoado de forma viva como um dos
grandes objectivos do Executivo Socialista.
Após uma enorme transformação cultural, que

nos oferece mensalmente um leque variado e
riquíssimo de eventos de música, de exposições artísticas, de apresentações literárias, etc,
passando pela maravilhosa Rota da Filigrana,
e sem esquecer a revitalização de vários equipamentos culturais, faltava apenas o coroar de
todos estes esforços: uma unidade hoteleira.
Assim, lançada a primeira pedra para o primeiro hotel do concelho – Hotel Pestana Douro - e
com os trabalhos de construção já em franco
desenvolvimento, é um motivo de orgulho e
satisfação ver que o nosso concelho acompanha as estratégias de crescimento do país e
mantém-se na vanguarda do investimento e
desenvolvimento nacionais.

Trabalhar para bem mais de 44.871 eleitores

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
A Gala Miss Portuguesa 2018 realiza-se no próximo dia 28 de julho, pelas 21h. Local? Onde
mais… Em Rio Tinto, claro!
De há uns tempos a esta parte que o executivo
da Câmara de Gondomar parece querer validar
a “voz do povo” que diz, certo ou erradamente,
que esta Câmara faz tudo em Rio Tinto.
A ninguém passa despercebido o facto de o presidente da Câmara ter, há uns anos, sido presidente da Junta de Rio Tinto. E a mim não passa
despercebido o facto de o assunto também ter
outra leitura.
Vamos a números! E com dados do Ministério
da Administração Interna.
Em 2017, o Município de Gondomar tinha
145.371 eleitores inscritos. Em 2017, nas eleições Autárquicas, votaram 81.614 eleitores –

pouco mais de 56%, mas dentro da (a)normalidade verificada a nível nacional.
E o que representa Rio Tinto em termos de eleitorado? Perto de 1/3 de todo o Município de
Gondomar. Mais precisamente, 31% em termos
de inscritos e 29% em relação a eleitores. Não
vou dizer que esta Câmara trabalha em função
da obtenção do voto. Mas, ainda que discretamente, também o faz – pois nenhuma escolha é
totalmente inocente.
Escrevi, há um mês, umas quantas linhas a elogiar o Parque Urbano de Rio Tinto. Escrevo,
agora, que há que o promover e criar dinâmicas
e hábitos. Mas, repito-me, nem tudo pode “calhar” a Rio Tinto. Há mais freguesias em Gondomar. E outras obras a fazer.
Vejo com satisfação quando o Município faz o

anúncio de obras. Depois espero, com ansiedade, que as obras se concretizem.
Umas quantas observações sobre outros assuntos que me preocupam (enquanto pai e dirigente
associativo). Em que ponto está a obra do Orçamento Participativo na Escola Júlio Dinis? Ou
não está?... Destinava-se, para crianças especiais
e do ensino especial. Pois… Destinava-se. Pelo
que tenho visto, até à data, a única obra foi colocar uma lona publicitária.
O tempo vai passando e uma obra relativa ao
Orçamento Participativo ainda está longe de ser
concluída.
Ainda sobre as escolas, uma referência à greve
de professores que se verifica. Não contesto os
direitos dos professores, muito menos a forma
como, por alguns governos, têm sido “tratados”.

Mas sendo a greve um direito, há outros deveres
que deviam ser acautelados. Alguns professores,
mais ou menos instrumentalizados pelas estruturas sindicais, esquecem-se do seu principal
dever e daqueles que, devido a tão prolongada
greve, estão a prejudicar – os alunos.
Além de que, saliento, nada disto irá ajudar a
um pacífico e planeado início de ano letivo…
E mais? Boas férias! Para quem as possa/mereça
gozar. Até me dá impressão que o país fica “meio
parado” durante uns meses… E é preciso mudar este paradigma, quer político, quer social.
Falando de férias (e, por implicação, do Verão),
uma palavra de incentivo e de apoio aos “soldados da paz”. Se 2018 seguir o triste exemplo de
2017, adivinha-se um período complicado para
os nossos bombeiros.

O papel da STCP na Área Metropolitana
Maria Olinda Moura | CDU
Apesar de várias tentativas contrárias, a STCP
continua a ser uma empresa estratégica para a
região, continuando a ser salvaguardado o seu
caráter público.
A privatização desta empresa, desenhada e imposta no anterior governo do PSD/CDS, foi revertida, assegurando-se estatutariamente o impedimento da sua privatização futura. Foi uma
vitória para os trabalhadores e as populações
que com persistência e luta souberam defender
os seus interesses e o futuro da região.
Discute-se, agora, no âmbito do Regime Jurídico de Transportes Públicos, o papel futuro
da STCP. O PCP já divulgou a sua posição de
rejeição face à tentativa de liberalização do
serviço de transportes públicos bem como à
transferência de encargos para as populações

e para os municípios. Este Regime Jurídico (RJTP) determina a fim da concessão em
2019 e o lançamento de concurso público para
a sua renovação. O PCP e a CDU dizem que
deve ser assegurada a manutenção da STCP e
a sua afirmação como “operador interno” de
toda a área metropolitana. Foi esta proposta
que a CDU levou à Assembleia Municipal e
que foi rejeitada pela maioria dos partidos,
incluindo o PS.
Mas, então, o que se passa? A Assembleia Municipal de Gondomar e a Câmara Municipal
querem entregar o serviço de transportes públicos a outros, que, de acordo com o RJTP até
podem ser estrangeiros? A STCP é para abater?
Então, os serviços públicos não têm de ser defendidos? Já foram os CTT, já foram balcões da

CGD, já foram repartições de finanças... Afinal,
o que quer o PS na Assembleia e na Câmara
Municipal?
A CDU, sempre na defesa de que o público é
de todos e deve ser mantido na esfera pública
quer:
Que o governo não se desresponsabilize das
suas competências e obrigações para com a
região na garantia do direito ao transporte e à
mobilidade para todos;
Que a STCP seja assumida como “operador interno” de toda a Área Metropolitana do Porto
consolidando-se o seu alargamento nos seis
concelhos da AMP onde opera atualmente;
Que seja feito o alagamento destes serviços aos
restantes concelhos da AMP onde a STCP passará futuramente a assumir a operação;

Que se assegurem medidas de defesa e salvaguarda dos postos de trabalho das empresas
privadas que fazem hoje o serviço, designadamente com a prioridade à contratação para a
STCP destes motoristas (e outros trabalhadores) para responder às necessidades decorrentes do alargamento da empresa pública.
Que se assegure o alargamento do ANDANTE
a toda a Área Metropolitana do Porto, afirmando-o como título de transporte para todos os
serviços, de todos os operadores, de todos os
meios de transporte público que operam na
Área Metropolitana do Porto.
Ou somos muito claros naquilo que defendemos ou andamos a enganar quem em nós confiou. Para reflexão da maioria na Assembleia e
na Câmara Municipal de Gondomar.
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Instabilidade laboral
Valentina Sanchez | PSD
Pessoas inseridas em relações laborais, no contexto das quais não conseguem aceder a uma
série de direitos que estariam afetos a essa relação laboral, por exemplo, a estabilidade, a remuneração digna, garantida e periódica, o acesso a uma indemnização quando deixa de estar
vinculada, o acesso a um sistema de saúde, são
preocupações reais e comuns deste tempo.
As Estatísticas do Emprego do INE indicam
que, em 2017, existiam 829 mil trabalhadores
com contratos não permanentes no nosso país,
correspondendo a 21,48% do total dos traba-

lhadores por conta de outrem. Em Gondomar,
embora não tenhamos os dados oficiais, esta
realidade também se verifica, mas temos a certeza que, com o devido apoio aos nossos gondomarenses, às nossas empresas e indústrias,
podemos começar a alterar a mesma.
Os efeitos desta instabilidade laboral afetam
todas as gerações, e acarretam consigo instabilidade e insegurança, mas notam-se principalmente nas gerações mais novas, onde comprar carro, casa e constituir família é um plano
constantemente adiado.

Assim, urge estarmos atentos a este fenómeno, identificar, e combater estes fenómenos em
Gondomar.
Por um lado, devemos premiar as empresas
gondomarenses conscientes da sua responsabilidade social, por outro lado, apoiar os trabalhadores gondomarenses que vivem esta
realidade com, por exemplo, a criação de um
gabinete de apoio e esclarecimento de forma a
terem plena noção da legalidade laboral e a não
se sentirem desinformados e desprotegidos, assim como prestar apoio aos jovens empreen-

dedores na criação das suas empresas, muitas
vezes fruto do desemprego jovem, (outro fenómeno presente em Gondomar). Tal como propusemos no nosso Plano de Ação "Gondomar
no Coração".
Focados sempre que Gondomar são os gondomarenses, neste sentido devemos ajudar,
proteger, e incentivar os nossos munícipes para
que Gondomar possa crescer e se desenvolver
de forma sustentada, garantindo qualidade de
vida aos seus moradores, e vontade de se fixarem no nosso concelho!

Adversidades climatéricas
Pedro Oliveira | CDS-PP

Quando fora do país, defendemos Portugal e
os portugueses com toda a convicção, jamais
perdendo esse sentimento de pertença à comunidade nacional, imbuídos dessa tão nossa
característica, de viver uma nostálgica saudade
de tudo quanto é português.
Ora, sendo intrinsecamente assim, a verdade
é que quando entre nós, e por ventura paradoxalmente, mais não fazemos que elogiar os
estrangeiros, e muito, os nossos companheiros
da Comunidade Europeia (UE), que são sempre mais objetivos, mais eficazes, mais preparados, na gestão preventiva das suas diferentes
obrigações, em especial os Nórdicos, que rotulamos de organizados, frios e responsáveis,
comparativamente com os países do sul, vide
os portugueses, tendencialmente laxistas, irresponsáveis, incompetentes.

Em regra, abstraímo-nos das reais diferenças
existentes, das desiguais causas potenciadoras das nefastas consequências e, centramo-nos unicamente no lastro dos resultados que
tais diferenças de contexto fazem operar para,
exagerada e injustamente, nos acusarmos de
incompetentes.
Reportamo-nos aos incêndios florestais que
anualmente proliferam no nosso país, e que
apesar da atenção e do esforço de várias entidades como autarquias, bombeiros e protecção
civil, não conseguimos evitar de acontecer.
Com certeza que nem tudo é bem feito e que
há sempre falhas na estratégia preventiva, no
entanto e anualmente, é preparado todo um
plano de intervenção limitador da quantidade,
da duração e dos efeitos dos incêndios. Algum
facilitismo das pessoas, contudo, mas essen-

cialmente as condições climatéricas, anulam
drasticamente tal propósito.
A este respeito, da importância das condições
climatéricas como fator potenciador da ocorrência de incêndios, constatamos o facto de ter
bastado um início de verão anormalmente seco
na Escandinávia (e não mais quente/seco que
aquilo que é normal no sul da europa), para
que os incêndios tenham proliferado, particularmente na tão preparada e competente Suécia, ao ponto de ter solicitado a ajuda da UE no
concernente combate. Um país como a Suécia,
organizado, prevenido e responsável, viu-se
impotente, apesar dos meios disponíveis, para
obviar a uma realidade climatérica tendencialmente normal em Portugal. Esta realidade é
necessariamente elucidativa da particular dificuldade com que, nomeadamente os países do

sul da europa, se debatem anualmente na matéria. Portanto, não somos nós países do sul, que
somos mais incompetentes na gestão destes
fenómenos. É o clima, é o verão acintosamente
mais quente, que nos impede de fazer melhor.
Veja-se o que acontece anualmente na Califórnia e na Austrália, onde os incêndios dantescos se sucedem, não constando qua tais países
(no primeiro exemplo os EUA) sejam laxistas
ou incompetentes na gestão da sua prevenção
e combate.
Vamos então deixar de nos autoflagelarmos e de
elogiar sistematicamente os outros, sempre em
nosso detrimento. Muitas são as entidades que
quotidianamente se esforçam por defender a segurança pessoal e patrimonial dos portugueses,
pelo que, no mínimo, aquilo que lhes devemos,
é o respeito pelo trabalho desenvolvem.

João Sem Medo!

Bruno Pacheco | BE
Quando conheci o João Semedo, ele era o rosto
da luta por alternativas que permitissem levantar novamente a tão nobre conquista do Serviço Nacional de Saúde.
O João que passava os dias em comissão parlamentar de inquérito era o mesmo que passava
os fins de semana no Porto a dirigir campanha,
dar-nos força, distribuir tarefas, fazer propostas,
inventar caminhos novos, juntar gente. Uma
energia inesgotável e aquele sorriso ternurento,
mesmo quando confessava estar “estoirado”.
A política, esta coisa de tomar em mãos a responsabilidade coletiva de desenhar futuro, de

disputar relação de forças para construir caminhos novos, é o que contava para ele. Queria
fazer, transformar, não se contentava com palavras ocas. E o João foi incansável nessa tarefa
de fazer. Juntou gente e construiu pontes.
O João respondeu pelo presente e pelo futuro.
Defendeu um Serviço Nacional de Saúde centrado nos utentes e capaz de responder pela dignidade nos momentos de maior vulnerabilidade.
Pela sua mão passou a ser possível ter companhia quando se recorre às urgências, conhecer
e exigir o cumprimento de tempos de espera
no acesso à saúde, saber o preço dos medica-

mentos, optar pelos genéricos, levar a medicação necessária para casa depois da alta médica.
Defendeu o direito das mulheres ao aborto legal
e seguro e o alargamento do acesso às técnicas
de procriação médica assistida, bateu-se contra
todas as discriminações e por um SNS que fosse
garante de igualdade e de avanços. Devemos-lhe o Testamento Vital e o caminho que nos
trará, mais cedo do que tarde, a despenalização
da eutanásia, em Gondomar, quando em 2005
foi candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara
Municipal de Gondomar, defendeu uma política
social de Esquerda, que permitisse dar uma res-

posta cabal aos problemas das pessoas.
Ambição imensa, essa de conseguir refazer “um
SNS universal, geral e gratuito, de gestão integralmente pública, cuja prestação de cuidados
obedeça a padrões de qualidade e humanidade
e que se relacione com as iniciativas privadas
e sociais na base da complementaridade e não
da concorrência. Em resumo, para o João havia sempre alternativas, nunca estava pronto a
desistir, para ele:” lutar é perder, lutar é vencer,
mas lutar é construir”.
Era o sentido da sua vida. É a tarefa que nos
deixou.
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