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• São esperados milhares de visitantes na Quinta das Freiras
• Espetáculo principal vai recriar entrega do couto de Rio Tinto por D. Afonso Henriques
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Editorial
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José Ângelo Pinto

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

Caros leitores,
É preciso fazer sacrifícios para
podermos disfrutar das transformações que o ser humano consegue realizar e implementar.

As transformações obrigam muitas vezes a disrupções. Em muitos
casos, é possível transformar e
avançar sem quebrar o estado anterior, mas só gestores excecionais
o conseguem fazer sem grandes
problemas. O que é normal é que
se vá fazendo uma boa gestão do

Inteligente é modificar e alterar
todos os dias um pouco de modo
a que nunca seja necessário aplicar medidas dramáticas.
É por isso que modificar Gondomar é algo que não se consegue
fazer de uma vez e é por isso que
são as coisas que se vão modificando é que fazem com que no
geral as coisas melhorem.
Mas não faltam para aí os velhos
do restelo, sempre a discordarem
de todas as alterações mesmo
quando as vantagens são evidentes.
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Alerte para o que está bem e denuncie o que
está mal. Envie-nos as suas fotos para
geral@vivacidade.org

Foto DR

É por isso que temos que ter muita paciência e suportar as consequências, especialmente quando
para se fazerem grandes obras é
por vezes necessário fazer interrupções e modificações nos sistemas de funcionamento anteriores.

dia a dia ou então uma boa gestão
do que é preciso transformar por
ter atingido um ponto de ineficiência tal que qualquer coisa que
se faça é boa gestão.

As Festas do Concelho de Gondomar,
também conhecidas por Romaria do Rosário ou Feira das Nozes, estão prestes a
iniciar e trazem consigo um mês de festa
religiosa e profana. Por esta altura, Gondomar recebe milhares de visitantes e não
faltam iniciativas para todos os gostos.

Já vivo nesta zona há cerca de 20 anos e
continuo a assistir a constantes congestionamentos inexplicáveis na rua dos Azevinhos, em Fânzeres.
Principalmente ao final do dia, quando
chega a estar uma fila de carros absurda.
Tudo por culpa dos caixotes do lixo que
estão na faixa de rodagem e estacionamento abusivo neste local.
A leitora,
Vânia Teixeira

Pedagogia cívica precisa-se... a começar no espaço público
BISTURI
Quem olha para o espaço público
com olhos de ver não pode deixar
de se indignar com certos comportamentos que põem a nu as graves
faltas de civismo um pouco por
todo o lado. Referimo-nos à banalização e destruição injustificada
de equipamentos públicos, que são
bem o espelho da cultura cívica,
ou falta dela, um pouco por todo
o lado.
Vejamos alguns exemplos: dezenas de milhares de sinais de trânsito são destruídos, roubados ou
vandalizados todos os anos em
todo o tipo de vias de circulação
rodoviária; milhares de abrigos ou
paragens de transportes públicos
são objeto de verdadeiros ataques
destruidores; lugares de lazer, desde bancos de jardins e espaços verdes são tratados de forma selvática
em tudo quanto é sítio; milhares de
candeeiros de iluminação pública
são partidos ou mesmo roubados
sem qualquer razão justificada; milhares de equipamentos sanitários,
desde casas de banho públicas a
contentores do lixo são destruídos
ou vandalizados como se de brinquedos desnecessários se tratas-

sem; centenas de monumentos ou
outras peças artísticas e decorativas
são grafitadas num absurdo inqualificável; centenas de carruagens de
comboios circulam com as ditas
pinturas de “street art”, como se fosse um feito de cultura avançada…
Poderíamos aqui continuar a enumerar os danos que diariamente
são causados aos bens públicos,
quer em espaços abertos quer em
espaços fechados, mas que são do
interesse coletivo, e que foram feitos com o objetivo de apoiar ou dar
conforto às nossas vidas na convivência pública.
Dir-se-á que isto acontece em todo
o mundo, e não é um exclusivo do
nosso país. É verdade que estes
fenómenos de marginalidade existem igualmente noutros países.
Mas não têm a mesma expressão
em todos os países, nomeadamente dentro do espaço europeu. Há
grandes países, como a França ou
a Itália onde estes desvios comportamentais têm grande expressão.
Mas o inverso é igualmente verdadeiro, como muito bem o provam
casos como a Suíça, a Noruega, e
muitos outros países, sobretudo

nórdicos.
Daqui se conclui que a falta de
civismo e de respeito pelo espaço
público depende do grau de educação que é dado a cada povo. É
nas famílias, em primeiro lugar,
e na escola logo a seguir que se
moldam os comportamentos dos
cidadãos, e se consolida uma verdadeira educação cívica sobre estas matérias.
Portugal tem um longo caminho
a percorrer no que respeita a estas
coisas. E é sobretudo nas grandes
cidades que se registam as maiores
atrocidades e atentados aos bens
e equipamentos públicos. Ora, é
igualmente nas grandes cidades
que existe maior vigilância policial, e até mesmo individual. Por
isso, não há razões para que não se
invertam estes comportamentos,
de molde a criar, desde o berço,
uma verdadeira consciência cívica. Também aqui, Estado e Família
têm um grande desafio pela frente. Nunca é tarde para começar, e
o primeiro passo deve ser mesmo
o da sensibilização coletiva, com
campanhas maciças e voluntárias
nos media. Vamos a isto?
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Breves
Festival de Folclore anima Rio Tinto
Foto DR

O 34.º Festival de Folclore vai ter
lugar nos dias 7 e 8 de setembro,
na Praceta Padre Ivo Tonelli, em
Rio Tinto. A iniciativa organizada pelo Grupo Folclórico Nossa
Senhora da Lapa vai contar com
um concerto da banda PortoSom
e grupos folclóricos de Coimbra,
Barcelos, Tondela e Ermesinde.

O Multiusos de Gondomar vai receber, nos
dias 20 e 21 de setembro, o 2.º Fórum da
Gondomar Social. A iniciativa é organizada
pela Casa de Acolhimento Coração d'Ouro
e insere-se no 5.º aniversário da instituição.
O tema é "Desafios e Futuro do Acolhimento".

Festival Peixe do Rio recebeu
Maria Leal

Água da Cruz Vermelha chegou a Monchique
Foto DR

A Delegação de Gondomar-Valongo da
Cruz Vermelha Portuguesa fez chegar milhares de garrafas da nova água solidária
de marca própria a Monchique. A ação
solidária visou apoiar os bombeiros e a
população afetada pelos incêndios. A água
da Cruz Vermelha está disponível nas suas
delegações e nas superfícies comerciais.

Delegação de Cabo Verde visitou Gondomar
Foto DR

Uma delegação da Cidade da Praia, Cabo
Verde, foi recebida, no início deste mês,
pelo executivo municipal no salão nobre
dos Paços de Gondomar. A comitiva integrava Óscar Santos, presidente da Câmara
Municipal da Praia, e Dulcelina Costa, diretora de Ambiente e Saneamento Local.

Multiusos recebe 2.º Fórum
da Gondomar Social

A 5ª edição do Festival Peixe do Rio realizou-se de 3 a 5 de agosto, na Lomba. A
iniciativa da Junta de Freguesia da Lomba contou com as atuações de Maria Leal,
Marcus, DJ Bruninho e Bruno Cordeiro,
tendo recebido centenas de visitantes.

Choque causa quatro feridos
no Alto Concelho
Uma colisão entre dois veículos causou
quatro feridos, um homem e três mulheres,
em Vila Cova. O acidente ocorreu no dia
19 de agosto, na N108, no sentido Régua-Porto. Os Bombeiros Voluntários de Melres coordenaram o socorro às vítimas.

"A arte sobe ao monte"
a 9 de setembro

Gondomar representado no Dia Metropolitano dos Avós
Foto DR

A Área Metropolitana do Porto
voltou a assinalar o Dia dos Avós
e juntou 6500 seniores na 12ª edição do evento realizada no Europarque, em Santa Maria da Feira.
Gondomar levou cerca de 600 avós
a um evento que contou com a participação de Herman José.

Trail das Nozes tem lugar a 28 de outubro
Foto DR

A próxima edição do Trail das Nozes está agendada para 28 de outubro, com partida pelas 10h, junto ao
Multiusos de Gondomar. A prova
organizada pela Associação Desportiva Ultra Trail Radical conta com as
categorias de Trail Longo (25km),
Trail Curto (12km) e Caminhada.
As inscrições estão abertas.

A Associação Gens'Arte e o Movimento
Artístico "Gondomar à Frente" vão realizar, no dia 9 de setembro, uma iniciativa de
pintura e escultura ao vivo, entre as 9h e as
17h, na Capela do Monte Crasto.

Cadáver encontrado
em Baguim do Monte

O cadáver de um homem foi encontrado,
no dia 23 de agosto, em Baguim do Monte.
O corpo foi descoberto junto a um campo
de milho, situado nas redondezas de umas
casas devolutas da rua D. António Castro
Meireles. Os inspetores da PJ descartaram
a hipótese de crime e julga-se que a vítima
teria 48 anos.

Férias de Verão
na Quinta do Passal
O Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal acolhe, desde o dia 6 de agosto
até 31 de agosto, as Férias Ambientais de
Verão da Câmara Municipal de Gondomar.
A iniciativa visa sensibilizar os mais novos
para as questões ambientais.

Water Slide cativou milhares a escorregar
Foto DR

Nos dias 25 e 26 de agosto, a Avenida Dr.
Domingos Gonçalves Sá transformou-se
num escorrega gigante e trouxe muita animação aos milhares de visitantes que recebeu de forma gratuita. O equipamento já
tinha passado por Gondomar (São Cosme)
e promete regressar em 2019.

Jimmy P liderou Festival
da Juventude

O músico Jimmy P foi a atração principal
na última edição do Festival da Juventude,
em Rio Tinto. O evento da Câmara Municipal de Gondomar realizou-se na Avenida
do Rio Tinto.

Cemitérios de Valbom e Jovim
com terrenos disponíveis
A União das Freguesias de Gondomar (São
Cosme), Valbom e Jovim tornou pública a
disponibilidade de gavetas ossário, jazigos
e terrenos para concessão ou venda nos cemitérios de Valbom e Jovim. Para o efeito,
os interessados deverão contactar as respetivas secretarias ou solicitar informações
adicionais à autarquia.

Queen e Abba em destaque
no Multiusos de Gondomar
A Legends Day's - Europe Tribute Tour vai
passar pelo Multiusos de Gondomar nos
dias 9 e 10 de novembro. O espetáculo visto
por mais de um milhão de pessoas em toda
a Europa vai trazer os clássicos dos Queen
e dos Abba a Gondomar. Os bilhetes estão
à venda.

Centro Social da Paróquia
de Rio Tinto lança newsletter
O Centro Social da Paróquia de Rio Tinto
lançou, no dia 22 de agosto, a 1ª edição da
newsletter, folha informativa online, que
terá periodicidade mensal. Aos leitores,
promete informação sobre algumas das
atividades desenvolvidas no que considera
ser "um meio de partilha de experiências".
Remoção dos resíduos aguarda decisão judicial

Remoção dos resíduos
aguarda decisão judicial
O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu que a retirada da totalidade dos resíduos industriais perigosos de
São Pedro da Cova, empreitada adiada devido a um processo judicial, "começa imediatamente a seguir à decisão do tribunal".

Gondomarenses conhecem
adversários na Taça de Portugal
Está definido o sorteio da 1ª eliminatória
da Taça de Portugal, cujos jogos estão marcados para 9 de setembro. O Gondomar
SC vai estrear-se na "prova rainha contra o
Leça, no Estádio São Miguel. Por sua vez, o
SC Rio Tinto vai ao campo do Coimbrões
disputar o acesso à próxima fase da prova.

Iberanime OPO 2018
muda-se para a Exponor
A próxima edição do Iberanime OPO 2018
já não irá realizar-se no Pavilhão Multiusos
de Gondomar. O evento volta a mudar-se
para a Exponor, em Matosinhos, e antecipa-se para os dias 13 e 14 de outubro. A organização informa ainda que os detentores
de bilhete podem ficar descansados, serão
igualmente válidos. Há, contudo, a possibilidade de pedido de reembolso, tendo em
conta a nova data.

PUB

8

VIVACIDADE AGOSTO 2018

Sociedade

Romaria do Rosário: vem aí mais de um mês
Mas nem só de gondomarenses
se enchem as ruas de São Cosme. Na verdade, as Festas do
Concelho, também conhecidas
por Feira das Nozes, trazem
milhares de pessoas a Gondomar, seja por motivos religiosos
ou profanos. Este ano, os músicos Rui Veloso e Carminho são
cabeças de cartaz.
De 1 de setembro até 14 de outubro, as principais ruas de Gondomar (São Cosme) vão
receber milhares de visitantes no âmbito das
Festas do Concelho. Para o efeito, a Câmara
Municipal de Gondomar e a Confraria de
São Cosme e São Damião e Nossa Senhora
do Rosário preparam um vasto programa
profano e religioso [ver caixa] para todos os
gostos e idades.
À cabeça, o músico portuense Rui Veloso, que
atua no dia 5 de outubro, na Via Direcional,
e a fadista Carminho, no dia 12 de outubro,
no Largo do Souto, prometem ser as atrações
principais desta edição.
No entanto, entre as novidades destaca-se o
23.º Desfile Nacional do Traje Popular Português, no dia 15 de setembro, na Av. 25 de
Abril, uma iniciativa da Federação do Folclore Português, que irá realizar-se, pela primeira vez, em Gondomar.
Por outro lado, repetem-se outras iniciativas
como a Noite Branca de Gondomar (1 de se-

> A Feira das Tasquinhas é um dos principais atrativos das festas

tembro), o Merend'Ouro (8 e 9 de setembro),
o Artesanato D'Ouro (26 a 30 de setembro),
o Festival Internacional de Música de Plectro
(29 de setembro) e a tradicional Feira das
Tasquinhas, que promete atrair milhares de
pessoas durante dois fins de semana (4 a 8 de
outubro e 12 a 14 de outubro), no Mercado
Municipal de São Cosme.
Está também previsto, no dia 4 de outubro,
um concerto da Orquestra Sinfónica da Casa
da Música, no Largo do Souto, que preparou
um espetáculo único para a Feira das Nozes.

Os músicos Júlio Resende e Júlio Machado
Vaz também vão protagonizar um espetáculo
único no dia 12 de setembro, pelas 21h30, no
Auditório Municipal de Gondomar.
A Grandiosa Sessão de Fogo de Artíficio está
prevista para as 23h45, no dia 6 de outubro.
Do programa religioso, destacam-se ainda as
visitas do bispo da Diocese do Porto, D. Manuel Linda, no dia 8 de outubro, e do bispo
emérito da Diocese de Beja, António Vitalino,
no dia 7 de outubro.
Destaque ainda para a Conferência dos Pa-

droeiros, no dia 3 de outubro, dedicada ao
tema "Santus Cultus", que será moderada
pelo cónego José Paulo Abreu, vigário-geral
da Arquidiocese de Braga, no Auditório Mu-

Programa religioso
e cultural
16 de setembro
Igreja Matriz de Gondomar, 11h
Missa Solenizada, presidida por Rev. Padre António
Pojeira, Sup. Padres Capuchinhos de Gondomar
26 de setembro
Igreja Matriz de Gondomar, 21h30
Solene Concelebração, sendo pregador o Rev. Padre
Antonino Sousa
29 de setembro
Igreja Matriz de Gondomar, 21h30
Missa em honra de S. Miguel e Almas
3 de outubro
Auditório Municipal de Gondomar, 21h30
Conferência dos Padroeiros
Tema: “Santus Cultus”, Cónego José Paulo Abreu,
Vigário Geral da Arquidiocese de Braga
5 de outubro
Igreja Matriz de Gondomar, 10h
Missa pelos Romeiros e Emigrantes do concelho
7 de outubro
Igreja Matriz de Gondomar, 11h
Solene Concelebração em Honra e Louvor a Nossa
Senhora do Rosário, presidida por António Vitalino,
bispo emérito da Diocese de Beja
8 de outubro
Igreja Matriz de Gondomar, 10h
Solene Concelebração em Honra e Louvor aos nossos Padroeiros São Cosme e São Damião, presidida
por Manuel Linda, bispo da Diocese do Porto.
Gondomar (São Cosme), 16h
Solene Procissão em Honra e Louvor aos nossos
Padroeiros São Cosme e São Damião e a Nossa Senhora do Rosário

> Fancisco Ascenção, presidente da Confraria

> Luis Filipe Araújo, vereador da Cultura da Câmara de Gondomar

14 de outubro
Igreja Matriz de Gondomar, 11h
Missa solene em honra e louvor dos padroeiros São
Cosme e São Damião e de Nossa Senhora do Rosário
Solenidade de Encerramento das Festas Litúrgicas,
presidida pelo Senhor Reverendo Padre Alípio Barbosa, Pároco de São Cosme de Gondomar

VIVACIDADE AGOSTO 2018

de festa para todos os gondomarenses
nicipal de Gondomar.
A Grandiosa Procissão de louvor a Nossa Senhora do Rosário e aos padroeiros São Cosme
e São Damião acontece no dia 8 de outubro,
pelas 16h, com partida da Igreja Matriz de
Gondomar.
"Queremos manter o lado tradicional da romaria"
Ao nosso jornal, Luís Filipe Araújo, vereador
da Cultura da Câmara Municipal de Gondo-

mar, destaca a aposta na tradição, "presente
em diversas iniciativas" que constam da programação oficial do evento.
"Existe, obviamente, um lado mais comercial
das festas, suportado pelos artistas principais,
mas não se esgota aí. Queremos manter o
lado tradicional da romaria, porque as Festas
do Concelho não podem ser só um arraial. O
facto de sermos a última romaria do norte do
país ainda é uma marca muito forte destas festas e é precisamente isso que arrasta milhares

de pessoas até Gondomar", refere o autarca.
Sem adiantar valores, o vice-presidente do
Município de Gondomar confirma que nesta
edição o orçamento é "ligeiramente superior"
ao do ano passado.
Por sua vez, Francisco Ascenção, presidente da Confraria São Cosme e São Damião e
Nossa Senhora do Rosário, mostra-se satis-

> Carminho atua no Largo do Souto

> A Feira de Artesanato está de regresso

> Rui Veloso atua na Via Direcional

> A procissão é o ponto alto da festa

> Orquestra sinfónica do Porto vai atuar no Largo do Souto
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feito com a simbiose criada na organização
do evento e com os resultados alcançados nas
últimas edições da Romaria do Rosário.
"Este ano, o bispo do Porto estará connosco.
Além disso, a Semana dos Padroeiros também merece destaque, porque vamos contar
com um convidado especialista no culto dos
santos", acrescenta o confrade. ■
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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

Joanetes: como se podem
evitar e como se tratam

Em Gens, Foz do Sousa, a festa fez-se rija com milhares de pessoas a
prestar tributo a São Roque, atraídos por uma programação pensada pela Comissão de Festas deste lugar. O músico Emanuel foi a
atração principal.
Entre 15 e 20 de agosto, Gens esteve em alta. Durante seis dias, a Comissão de Festas atraiu milhares de pessoas a Foz do Sousa, movidas pela
programação diversificada entre fado, folclore e
as respetivas iniciativas religiosas, com destaque
para a procissão de velas em honra de Nossa Senhora da Saúde, que percorreu toda a extensão

da Rua Central de Gens.
No dia 19 de agosto, a missa solene foi cantada pelo
Grupo Coral de Gens e a procissão contou com nove
andores, tendo, inclusivamente, contado com as participações do Rancho Folclórico de Gens, estudantes
universitários devidamente trajados da localidade e forças policiais naturais de Gens, com acompanhamento
musical da banda da Associação Recreativa e Musical
Amigos da Branca e a Banda Musical de Fajões e da
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Estarreja.
No último dia, coube ao músico Emanuel, autor do
êxito musical "O Ritmo do Amor (Kuduro)", encerrar a festa com toda a pompa e circunstância.
Exposição Coletiva Gens'Arte integrada nas Festas
À semelhança das edições anteriores, a exposição coletiva Gens'Arte voltou a estar inserida nas Festas a S.
Roque, no Salão da Capela de Gens. A mostra esteve
patente entre os dias 16 e 20 de agosto. ■
Foto João Santos

Os joanetes, conhecidos cientificamente como "Hallux Valgus",
são realmente um apanágio da civilização moderna, em especial
dos ocidentais, muito influenciados pelos costumes e modas, mas
não só, pois existe um forte componente genético, sendo como
tal, multifatorial a sua etiologia. Sendo raros nos orientais, em
especial devido ao tipo de calçado, têm tendência a aumentar nas
populações ocidentais. A sua profilaxia, ou seja, a forma de os
evitar, pressupõe o cuidado com o uso de sapatos adequados, não
estreitos no ante pé e sem saltos altos. Ora isto é antimoda feminina, em especial na Europa e continente americano. No entanto,
se existir um forte fator hereditário, ou seja, uma história familiar
com vários casos de joanetes, mesmo com o uso de sapatos adequados, não se consegue evitar o seu aparecimento, mesmo com
uso de separadores adequados.
Então o que fazer quando aparecem os joanetes? Bem, primeiro
temos de questionar se provocam dor ou não. Os que não doem,
deve-se interrogar se devem ser tratados, pois esta alteração dos
pés pode não influenciar a marcha normal. No entanto, os pés
são o nosso contacto obrigatório com o mundo e o aparecimento
dos joanetes, vai muitas das vezes provocar dores, em especial na
marcha, ou seja, no caminhar e outras alterações nos pés, como
dedos em garra, ou mesmo nas outras articulações e até na coluna
vertebral.
Se os tratamentos de podologia ou fisioterapia, não surtirem efeito, pode-se questionar a necessidade de um tratamento cirúrgico.
Esse tratamento cirúrgico dos joanetes tem melhorado muito na
sua técnica, nos últimos anos, sendo mais eficazes, mais estéticas e menos dolorosas. Surgiu mesmo uma técnica de cirurgia
mini-invasiva que recorre a fresas especiais com correções ósseas
feitas por cicatrizes punctiformes, ou muito pequenas. Podemos
afirmar, que existem essencialmente duas técnicas cirúrgicas, uma
denominada cirurgia aberta, método mais utilizado com pequena incisão na pele, com cerca de quatro centímetros em média,
retirando-se os pontos aos 15 dias. A outra técnica denominada
mini-invasiva ou cirurgia per-cutânea, pois faz-se com pequenos
furos na pele, sem abrir, técnica esta mais recente para determinados joanetes, sem a necessidade de retirar pontos. Ambas as
técnicas necessitam de um sapato de carga especial, que permite a
marcha imediata do doente e o qual tem de usar em regra durante
30 dias.
Existe uma certa ideia negativa na população geral, sobre o tratamento cirúrgico dos joanetes, fama essa vinda do passado, mas
hoje em dia, como antes o referi, as técnicas de correção melhoraram muito, com aplicação de estabilizadores ósseos, que evitam as recidivas e antecipam as recuperações. O doente pode ser
operado, em muitos casos, por anestesia loco regional e com alta
no mesmo dia. Por tudo isso, procurem uma clínica ou unidade
especializada em cirurgia do pé e informem-se nas possibilidades
de tratamento de uma doença muito comum e muitas das vezes
causa de perda de qualidade de vida.

Festas a São Roque atraíram
milhares de pessoas a Foz do Sousa

"My Selfie in Gondomar"
termina a 31 de agosto
O concurso "My Selfie in Gondomar" está prestes a terminar o
período de apresentação de fotografias. A iniciativa da Câmara
Municipal de Gondomar vai premiar as melhores "selfies" tiradas
em território gondomarense.
Escolher o melhor spot, tirar uma "selfie", publicar no mural com a hashtag "#myselfieingondomar" e enviar por mensagem privada por Facebook para a página Turismo de Gondomar. Basta

seguir estas instruções para participar no Concurso
"My Selfie in Gondomar", uma iniciativa dinamizada
pelo município gondomarense.
Para os mais criativos e originais haverão dez prémios divididos pelas diferentes categorias: "Selfie no melhor spot
turístico de Gondomar"; "Melhor selfie de grupo"; "Selfie
mais romântica"; "Selfie a minha praia é d'ouro"; e "Selfie
Rota da Filigrana", a principal novidade desta edição.
O prazo esgota-se a 31 de agosto, mas até lá ainda é
possível submeter as fotografias.
Entre os prémios, destacam-se experiências equestres, passeio de barco, trekking, mountain tour, cruzeiro no Douro, uma noite de alojamento, passeio de
kayak e uma Vintage Experience. A proposta vencedora da "Selfie Rota da Filigrana" será premiada com
uma peça em filigrana certificada. ■
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Lugar da Palavra:
editora gondomarense com sotaque do Norte

Focada em contrariar a lógica do mercado
editorial, inundada de publicações de autores, futebolistas, atores de novela, apresentadores de televisão, entre outros protagonistas mediáticos, há nove anos, nasceu em
Gondomar a editora Lugar da Palavra.
Fundada por João Carlos Brito, professor
bibliotecário e responsável pelas bibliotecas
do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar, o projeto visou, numa fase inicial, dar
a conhecer novos e jovens autores. "Já tinha
estado ligado a outras chancelas editoriais,
mas quis criar uma ideia nova que desse
oportunidade a novos autores. Contudo, tivemos logo a felicidade de ter no mercado
uma publicação 'bestseller', meio ano após a

fundação", explica João Carlos Brito.
"Heróis à Moda do Porto" foi, assim, o primeiro sucesso comercial da editora gondomarense. O livro congrega sete contos, carregados com o sotaque do Norte, que têm o
Porto como cenário de fundo. Estava descoberto o "portoguês".
"O Porto foi sempre a minha paixão. Sou
linguista e, por isso, dedico-me a investigar
a origem das palavras, quer do Porto quer
de outras regiões de Portugal. Esse livro acabou por dar origem a uma coleção em que
reescrevíamos contos locais com palavras
típicas de várias regiões portuguesas. Claro
que isto obrigava a um grande trabalho de
investigação e um grande rigor linguístico",
explica o editor e autor da série "Heróis à
Moda...".
Contudo, nem só deste tema vive a editora,
que junta um total aproximado de 150 autores sob a sua chancela, tendo contabilizado
mais de 250 publicações.
João Carlos Brito, o Homem da Cartola,

José Espúrio, Maria Eugénia Ponte, Onofre
Varela, Serafim Gesta "Mazola", entre outros
nomes, são alguns dos autores editados pela
Lugar da Palavra.
Entretanto, foi também criada a chancela
Mimos & Livros, que trouxe consigo a criação de uma loja, na Rua 5 de Outubro, em
Gondomar (São Cosme).
O mais recente trabalho lançado pela editora
[ver caixa] foi apresentado este mês, no Porto, e promete recontar os clássicos da literatura portuguesa com sotaque do norte. ■

Foto DR

Fundada em março de 2009, a
editora Lugar da Palavra nasceu com o objetivo de dar a conhecer novos e jovens autores.

"Clássicos da Literatura
à Moda do Porto" lançado a
21 de agosto
No dia 21 de agosto, o livro "Clássicos da
Literatura à Moda do Porto" foi apresentado
no Café Piolho, no Porto. A apresentação
contou com a presença do autor, João Carlos
Brito. Isaura Afonseca, Vitória Ferreira e Joel
Dias completaram o painel de convidados.

> João Carlos Brito, fundador da editora
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Gondomarenses lá fora

Andreia Santos:
"O nosso plano é regressar quando
estivermos reformados, a não ser que ganhe
a lotaria, nesse caso estaria aí já amanhã"

Com Gondomar no coração,
Andreia Santos, de 37 anos,
foi estudar para o Canadá,
em agosto de 2002, e aquilo
que no início começou por ser
uma aventura transformou-se num casamento, do qual
surgiram duas filhas. A desempenhar funções no departamento de recursos humanos
do Governo da Terra Nova, a
ideia de regressar em definitivo a Portugal perdeu peso.
Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a oportunidade de ires estudar e,
consequentemente, trabalhar para o Canadá?
A oportunidade de ir estudar para o Canadá
surgiu através de uma paixão antiga de ir estudar para o estrangeiro. Desde miúda que tinha
o sonho de ir viver para o estrangeiro, mas na altura o foco estava nos Estados Unidos. Fui sempre boa aluna a línguas e, um dia, disse aos meus
pais que queria ir aprender inglês num instituto
de línguas para aperfeiçoar o meu conhecimento. Assim foi e obtive o “Proficiency Certificate
in English” da Universidade de Cambridge. Os
anos foram passando e completei o primeiro
ano de Jornalismo na Universidade do Porto

"A grande
diferença é que aqui
o ditado "colhes o
que semeias" é
verdade, enquanto
em Portugal,
infelizmente, nem
sempre é assim"
mas não me sentia realizada no curso. Depois
do ataque terrorista nos Estados Unidos, em
2001, decidi que esse país talvez não fosse a
melhor opção e foi então que comecei a procurar informações em como me candidatar a
faculdades no estrangeiro, desta vez no Canadá.
Em agosto de 2002, estava a caminho da Terra
Nova para estudar na “Memorial University of
Newfoundland and Labrador” em St. John's. De
realçar que este sonho nunca se teria tornado
realidade sem o enorme suporte financeiro dos
meus pais.
No teu primeiro trabalho lidaste com crianças. Ainda assim, estás mais realizada agora?
A minha licenciatura no Canadá foi em Psicologia. Na altura em que me licenciei, haviam
restrições em termos do tipo de trabalho que
podia arranjar para poder ficar aqui a trabalhar.
O meu emprego tinha que ser na minha área de
estudo. Quando ainda estava a completar o curso, cheguei a ver várias oportunidades de trabalho nos boletins da faculdade para terapeuta
de crianças no espetro de autismo. Assim que
me licenciei, sabia que queria ir trabalhar nessa

área. Trabalhei como terapeuta durante cinco
anos. Posteriormente, tomei conhecimento do
mestrado em relações do trabalho e decidi que
era esta a direção que queria tomar na minha
carreira. Completei o mestrado e comecei a
trabalhar em recursos humanos, primeiro em
recrutamento e transição de carreira e, atualmente, trabalho no departamento de recursos
humanos do Governo da Terra Nova.
E quais as tuas perspetivas de futuro em termos profissionais?
Espero continuar na área de recursos humanos
e gostava muito de, um dia, fazer consultoria em
transição de carreira.

Viver no Canadá assume-se como uma experiência muito diferente relativamente ao
nosso país?
Sim, o estilo de vida é bastante diferente. Ex-

> A aventureira gondomarense enaltece a justiça social do Canadá

Apesar da distância, continuas atenta ao que
se passa em Portugal?
Sim, sempre. Mantenho contacto diário com a
minha família em Portugal, acompanho as notícias portuguesas pela Internet e visito o nosso
país todos os anos na altura das férias.
E no nosso concelho em particular?
Sim, também, mas mais pela minha família que
reside aí.
Foste bem recebida em St. John's?
Sim, muito bem. St. John's não é uma grande cidade e a personalidade das pessoas aqui é equivalente à das que vivem em vilas pequenas onde
toda a gente se conhece. A maioria das pessoas
são simpáticas, educadas e acolhedoras.

> Andreia Santos no porto de SJ. Tohn's

tura. Os anos foram passando, casei e tive duas
filhas, sendo que as saudades foram aumentando. Perder o Natal por diversas ocasiões e datas
especiais em família, perder familiares ao longo
dos anos e pensar que não vou estar perto para
ajudar os meus pais com o passar dos anos são
sentimentos sempre difíceis de lidar. O clima,
a praia, a história e a cultura do nosso país são
coisas que também sinto a falta. E, claro, a gastronomia portuguesa, que é excelente.

E qual a parte menos boa de trabalhares a milhares de quilómetros de distância do país que
tanto aprecias?
São tantas! Primeiramente a família. Quando
saí do país era nova e apesar de saber que ia ser
difícil e que ia ter muitas saudades, a probabilidade do “para sempre” não era concebível na al-

cluindo as diferenças óbvias, como a língua,
o clima e a gastronomia, a grande diferença
é que aqui o ditado "colhes o que semeias" é
verdade, enquanto em Portugal, infelizmente,
nem sempre é assim. Sente-se um controlo
maior sobre o nosso destino, há mais justiça
social. A hierarquia social, financeira e etária
são menos demarcadas aqui no Canadá. As
pessoas são mais abertas a aprenderem umas
com as outras, independentemente de quem
são, de onde vêm e do que fazem. Também
acho que aqui a sociedade é menos crítica
no geral e mais aberta às individualidades de
cada um. Foram estas as razões que me levaram a ficar.
Com família já formada, têm em mente regressar em definitivo a Portugal?
Não vejo possibilidades de isso acontecer num
futuro próximo. Digo isto devido a certos obstáculos como perspetivas de trabalho e a barreira
da língua portuguesa, principalmente para o meu
marido. No entanto, o nosso plano é regressar
quando estivermos reformados, a não ser que
ganhe a lotaria, nesse caso estaria aí já amanhã. ■

PUB
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Viva Prevenido
Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

A importância
dos óculos de sol

A maior e mais pesada peça de filigrana do mundo foi apresentada
em Rio Tinto, no dia 28 de julho,
no decorrer da gala final do concurso Miss Portuguesa. A peça vai
percorrer o concelho.
O maior coração colaborativo feito em filigrana
foi produzido em Gondomar, por filigraneiros
gondomarenses, e apresentado ao mundo, no fim
do mês passado, no Parque Urbano de Rio Tinto.
A iniciativa da Câmara Municipal, contou com a
participação de 12 artesãos - Alberto Moura de
Oliveira & Filho, Lda.; António Oliveira Cardoso; Classic Silver Unipessoal; Conceição NevesFiligree & Jewwelery; F. Ribeiro, Lda.; Flamingo;
Goris, Indústria e Comércio de Ourivesaria, Lda.;
Gradiz Unipessoal, Lda.; J. Monteiro de Sousa &
Filhos, Lda.; José Alberto Castro Sousa; Só Ouro-Artigos de Ourivesaria, Lda.; e Topázio-Ferreira
Marques & Irmão, SA –, sob coordenação técnica
de Paulo Martinho, do CINDOR (Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e
Relojoaria).
No total, foram milhares de horas de trabalho, a
partir de 13kg de prata, para um projeto com 120
centímetros de altura.
"Em primeira instância, esta peça simboliza a
técnica da filigrana que foi apurada em Gondomar, sobretudo tendo em conta que os nossos
artesãos não estão habituados a produzir peças

desta dimensão. No que diz respeito ao desenho da
peça, também temos que valorizar a proposta do
CINDOR", afirma Carlos Brás, vereador da Câmara
Municipal de Gondomar.
Assim, partindo da figura do coração, a peça simboliza também a união dos filigraneiros, das freguesias
de Gondomar e do território do concelho. O custo
da peça cifrou-se nos 25 mil euros, partilhado entre
a câmara e as empresas.
Questionado sobre o futuro desta peça, Carlos Brás
deixou no ar a intenção de "produzir alguns pendentes para utilizar ao peito". A par dessa medida, a obra
"vai percorrer todo o território". "Também já tivemos
uma abordagem do Vaticano, que demonstrou interesse em receber este coração", conclui o vereador.
Recorde-se que o maior coração em filigrana do
mundo tem 1,20 metros de altura e 13 quilogramas
de prata. ■
Foto DR

Hoje em dia os óculos de sol mais do que um acessório de moda, tem um papel fulcral na vida das pessoas.
Protegem os olhos das radiações ultravioleta, principalmente daqueles que exercem atividades profissionais ao
ar livre.
Estas radiações são altamente nocivas para a saúde em
geral e ao bom funcionamento de todo o sistema ocular
podendo causar doenças tais como: catarata (opacificação do cristalino que causa uma diminuição da capacidade visual), fotofobia (sensação de sensibilidade ou
aversão a qualquer tipo de luz), degeneração macular
(perda gradual de visão), pterígio (massa fibrovascular
da conjuntiva que cresce em forma triangular do ângulo
interno nasal em direção à córnea), fotocreatite (inflamação da córnea causada pela luz) e muitas outras.
Para uma proteção eficaz as lentes de sol devem filtrar
entre os 290 e os 400 nm (nanómetros). No que toca à
coloração, não existe uma regra específica mas existem
cores indicadas para cada tipo de necessidades:
- Verde: para todas as atividades na terra, no ar e na
água excepto em condições de nevoeiro e neve. Reduz a
luminosidade e mantém as tonalidades das cores.
- Castanho/Âmbar: para alta e média exposição ao sol,
permitem boa visão de profundidade e reduz reflexos.
- Cinza: ideal para conduzir em dias de nevoeiro uma
vez que aumenta os contrastes.
- Amarela: indicada para atividades em ambientes com
pouca luminosidade natural. Aumentam o contraste e o
brilho aumentando a luz desses ambientes pouco iluminados (por esta razão distorce as cores).
- Azul: a mais indicada para atividades desportivas em
condições de sol moderado. Reduzem a absorção das
cores vivas, nomeadamente os vermelhos.
- Lentes fotocromáticas: ideal para quem não quer mudar de óculos brancos para os de sol. Mudam de cor à
medida que a luz incide sobre elas.
- Lentes Polarizadas: possuem uma camada de proteção
capaz de eliminar os reflexos de luz que vem da água,
dos vidros, metais, principalmente nas situações em
que o sol está baixo como amanhecer e pôr do Sol. Tem
como objetivo oferecer mais conforto ao utilizador, embora distorça a nitidez das cores em algumas situações.
Independentemente da cor da lente, o importante é proteger os olhos da radiação UV.
A proteção da sua saúde ocular é feita usando sempre
óculos de sol, quer em condições de chuva, nevoeiro ou
mesmo de dias claros com bastante sol. Os óculos de
sol com proteção só podem ser encontrados em óticas
especializadas como a Opticalia Gondomar.

Maior peça de filigrana
do mundo foi apresentada
em Gondomar

VIVACIDADE AGOSTO 2018 15

Noite Branca traz HMB e milhares
de pessoas ao centro de Gondomar

Programação Noite
Branca de Gondomar
Palco D'Ouro
(Praça da República)
22h - HMB
00h - DJ Mastiksoul
2h - DJ Tiger Lewis
4h - Encerramento
Palco Anos 80
(Av. 25 de Abril Biblioteca Municipal)
19h30 - DJ MJ
22h30 - DJ Francisco Gil
1h30 - DJ PP
4h - Encerramento

> Sandra Almeida, vereadora do Município de Gondomar

Praça da República, junto ao Largo do
Souto.
A organização teve também em conta
uma das principais críticas das edições
anteriores e dobrou o número e casas de
banho públicas espalhadas pelo recinto
da Noite Branca de Gondomar. Foi também reforçada as parcerias com a STCP
e ETG.
"Na edição anterior rondamos as 100
mil pessoas na rua, por isso, queremos
tornar este evento uma referência a nível
nacional. Nesta noite recebemos pessoas
de todos os lugares do Grande Porto,
mas queremos antes de mais uma festa construída para os gondomarenses",
afirma a vereadora.
Ao nosso jornal, Sandra Almeida destaca
o impacto das coletividades na organização do evento e realça a sua importância
"em todo o processo criativo". "As asso-

ciações gondomarenses estão envolvidas
em tudo, desde a animação, ao dinamismo e oferta gastronómica do evento", relembra a autarca.
A iniciativa enraizou-se e é já esperada por milhares de pessoas. O facto de
marcar a abertura das Festas do Concelho de Gondomar é encarado como uma
"responsabilidade acrescida", sendo, na
opinião da vereadora da Juventude, "um
excelente ponto de partida para o que aí
vem".
A última chamada de atenção vai para a
preferência pela deslocação em transportes públicos até ao centro de Gondomar
(São Cosme). Caso os visitantes optem
pela viatura própria estão disponíveis
parques de estacionamento na zona envolvente, com destaque para o Parque de
Merendas do Multiusos de Gondomar, à
saída da IC29. ■
Foto DR

A noite mais branca de Gondomar está a
chegar. São esperados mais de 80 mil visitantes que vão distribuir-se pelo centro de
São Cosme e dividir atenções pelos cinco
palcos - mais um face à edição anterior que a Câmara de Gondomar está a preparar na Praça da República, Av. 25 de Abril,
Rua Monte Crasto, Praça do Cidadão e
Rua 25 de Abril.
A grande novidade será a aposta na revitalização de uma arte com tradição no
concelho gondomarense, a renda, obra
delicada, de malha ou tecido aberto, com
vários desenhos, feita com linho, seda, entre outros materiais. O desafio do Município às Casas de Juventude alastrou-se com
rapidez aos centros de acolhimento de
idosos, centros de dia e outras instituições
de Gondomar que quiseram associar-se à
produção da decoração do recinto.
"A introdução do tema das tradições portuguesas é a grande novidade desta edição.
Optamos pela renda porque é uma arte
com tradição em Portugal desde o século
XVI e conseguimos envolver centenas de
pessoas neste grande trabalho. Além disso, voltamos a lançar o repto aos comerciantes e residentes na zona onde se realiza a Noite Branca. Também eles foram
desafiados a decorar os seus espaços com
rendas brancas", afirma Sandra Almeida,
vereadora da Juventude do Município de
Gondomar.
A par da decoração, vão ser muitos os
atrativos desta edição, tendo em conta a
programação oficial [ver caixa] dos cinco
palcos que será completada pela animação itinerante e oferta gastronómica dinamizada por cerca de 60 coletividades de
Gondomar.
No total, estão previstas mais de 200 atuações com destaque para o concerto dos
HMB e as performances dos DJ's Mastiksoul e Tiger Lewis no Palco D'Ouro, na

Foto DR

Está prestes a realizar-se a
5ª edição da Noite Branca de
Gondomar, uma iniciativa da
Câmara Municipal, que marca o arranque da Romaria do
Rosário. Este ano, no dia 1 de
setembro, a aposta na tradição é a principal novidade,
por isso o recinto será embelezado com renda artesanal
branca, um trabalho que envolveu centenas de gondomarenses.

Sociedade

> Os HMB vão abrir o Palco D'ouro, na Praça da República

Palco Performances
(Rua Monte Crasto)
Atuações entre as 21h30 e 2h45
Palco Eletrónico
(Praça do Cidadão)
19h - DJ Tempation
20h30 - DJ Pulso
22h - DJ Kathy
23h30 - DJ's Deep Brothers
1h - DJ's Wild Playaz
2h30 - DJ's Dirty Sound Boys
4h - Encerramento
Palco Tradições
(Rua 25 de Abril)
20h - Banda Musical de São Pedro da Cova
20h45 - Roda de Capoeira Nagô
21h30 - Kantares de Sempre
22h15 - Gestrintuna
23h - Os Lamirés
23h45 - Fados da ARCS Silveirinhos e Orfeão de São Pedro da
Cova
1h - New Old Timeless Rock
Band
3h - Encerramento
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Ricardo Couto:
"Há uma tendência dos humoristas
para chocar e não acho que isso seja bom"
Ricardo Couto, 25 anos, descobriu o talento para a comédia em 2016, após ter atuado
no NOS Alive. Desde então,
o percurso é longo e o humorista é hoje responsável pela
apresentação diária dos programas da manhã da Rádio
Nova Era, tem um programa
exclusivo no RTP Play e contabiliza mais de 200 espetáculos ao vivo. Em Gondomar,
concelho onde nasceu, ainda
não atuou, mas espera concretizar essa desejo em breve.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Ainda te confundem muito com o apresentador de televisão, Ricardo Couto?
Confere, já me aconteceu. Nos meus tempos de jornalismo, liguei a um senhor, disse
que era o Ricardo Couto e notei grande entusiasmo na voz do lado de lá. Depois o senhor fez questão de me perguntar se eu era
o Ricardo Couto do Porto Canal, eu disse
que não e o entusiasmo desvaneceu-se logo
ali [risos]. Foi a desolação completa.
Já passaste pelo jornalismo, tiveste uma
experiência de sucesso no cinema [vencedor do Prémio Sophia Estudante 2016] e
agora estás mais empenhado na comédia.
Há alguma data que marque a tua transição para este setor?

Eu gosto de estrear-me em sítios pequenos,
então decidi começar no NOS Alive, em
2016. Costumo dizer que abri para Radiohead [risos].
Essa oportunidade surgiu graças a um concurso em que participei, incentivado pelos
meus amigos. Fiz um vídeo que me deu a
oportunidade de atuar no Palco Comédia
do festival e esse dia mudou a minha forma de pensar. Deixei de sonhar com o dia
em que faria stand-up e passei a pensar na
próxima vez que faria stand-up. Quebrei o
obstáculo mais difícil, que foi subir ao palco pela primeira vez.
Fui convidado para um espetáculo, dois
meses depois, mas ainda estava numa fase
experimental. A partir daí criei um texto
e estreei-o no dia 1 de dezembro de 2016.
Considero que foi nessa data que a minha
vida passou a ser mais centrada no humor.
O espetáculo foi no Maus Hábitos, no Porto. Felizmente foi um sucesso e hoje tenho

"É sempre melhor
tentar fazer rir
pessoas que não
conheço de lado
nenhum"
cerca de 200 espetáculos realizados.
Como é que se passa de umas piadas com
amigos para cima de um palco com um
público à espera de rir?
Foi um desafio estimulante, mas para mim
é sempre melhor tentar fazer rir pessoas
que não conheço de lado nenhum. No
entanto, não posso deixar de referir a minha formação em jornalismo e a experiên-

> No total, o humorista tem mais de 200 espetáculos

> Ricardo Couto, 25 anos, é natural de Valbom

cia que tive no cinema. Penso muito no
mundo como artista e como comediante.
Expresso-me nesse olhar cómico e em
piadas. Ter uma profissão ligada a isso é a
cereja no topo do bolo.
É justo dizer que apostas muito na comédia de observação?
Sim, porque sou muito atento aos pequenos pormenores do quotidiano e aos hábitos das pessoas que me rodeiam. Acaba
por ser justo dizer isso, mas faço esse tipo
de comédia sempre numa ótica auto-depreciativa e irónica, porque olho sempre
por uma perspetiva pessoal. Se eu brinco
comigo mesmo, à partida posso brincar
com quase tudo.
Tens muitos textos sobre ti e também
fazes muitas piadas sobre Gondomar...
Sem dúvida. Acho que tudo tem um significado. Falo muitas vezes de Gondomar,
porque sou daqui, mas as experiências
que retrato não são exclusivas de Gondomar ou dos gondomarenses. Contudo,
nunca vou poder apagar da minha vida, o
meu passado, em Gondomar.

Eu considero todos os workshops de escrita criativa banha da cobra. A comédia pode
ser aprendida, mas eu optei por estudar na
esfera da comunicação e, dentro disso, fiz
experiências em relação à comédia. Ou seja,
formei-me e depois adaptei-me a este estilo.
Passaram cerca de dois anos desde a tua
data de estreia até hoje. Estás com mais de
200 espetáculos. Que experiências é que te
marcaram mais?
No Porto temos uma vantagem, o circuito
de stand-up comedy é muito mais intenso
e temos a oportunidade de conhecer vários
comediantes. Agora já sou cabeça de cartaz
em vários sítios, mas quando se começa fazemos 10 minutos numa noite com dois ou três
comediantes. É incrível porque começamos
logo a lidar com os melhores comediantes
nacionais. Isso dá-nos muita experiência.

Tens limites no humor?
Eu gosto de todos os tipos de humor que
tenham piada. Se houver um ponto de
vista original sobre um tema, pode tornar-se engraçado, mas há uma tendência
dos humoristas para chocar e não acho
que isso seja bom.

O Rui Xará é um dos principais impulsionadores do stand-up comedy nacional e
acabou por estar envolvido na tua carreira. Como tem sido essa relação?
O Rui foca-se muito no circuito do norte
do país, mas é a pessoa que procura promover o maior número de comediantes a nível nacional. O Xará trabalha sobretudo no
circuito "underground", mas já me permitiu
atuar com vários humoristas conhecidos:
Fernando Rocha, Hugo Sousa, João Seabra,
Eduardo Madeira, Miguel 7 Estacas, entre
outros. Só lhe posso agradecer por me ter
dado essa oportunidade.

Trabalhaste a tua formação humorística
ou tudo o que sabes hoje é resultado da
tua experiência em cima do palco?

Entretanto, respondeste a um anúncio de
locução e acabaste por te tornar apresentador das manhãs da rádio Nova Era...
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Estava a trabalhar numa produtora e estava à procura de alternativas de emprego,
porque queria fazer mais coisas. Vi um
anúncio de locução, algo que sempre me
interessou, e respondi, achando na altura
que seria para publicidade, até porque o
anúncio não era muito explícito.
Enviei o meu curriculum, pediram-me um
teste para as manhãs, fui lá, gravei um texto
e fiz um teste com a Sílvia Braga, que hoje
faz comigo as manhãs da Nova Era. Depositaram grande confiança em mim e isso
foi excelente.
Apresentar as manhãs de uma rádio é
também uma grande responsabilidade.
Como é que encaraste esse novo desafio?
É, de facto, uma grande responsabilidade,
mas costumo dizer que prefiro surgir na
vida das pessoas quando elas ainda não
estão cansadas, porque eu digo muita parvoíce.
A rádio é um meio espetacular e tem-me
trazido grande reconhecimento. Já cheguei
a receber mensagens de Angola e isso dá-me muita pica, porque sinto que o meu
trabalho está a ser ouvido em todo o lado.
Além disso, acaba por dar muita liberdade
para experimentar piadas novas, por exemplo.

"Gostava muito de dar
o meu contributo ao
concelho onde nasci"
Tens também um novo programa ["Diário de um miserável"] na Antena 1. Como
é que surgiu essa oportunidade?
A RTP tem uma consulta de conteúdos
aberta para televisão e para rádio. Apresentei esta ideia, inicialmente, na Academia RTP e brevemente vou estrear também
uma série online, que será um exclusivo
RTP Play. O que ouvimos no "Diário de um
miserável", na RTP Play, é uma espécie de
prelúdio do que aí vem.
Eu e o Fábio Pascoal fizemos duas propostas para rádio e foi-nos dada a oportunidade de melhorar uma delas, que é uma ideia
entre stand-up e crónica diária.
Preferimos não optar pela crónica de atualidade e procuramos fazer algo diferente,
ligado ao humor. Felizmente tem corrido
muito bem, apesar de ser um programa exclusivo de uma plataforma da RTP.
Para nossa surpresa somos hoje o melhor
podcast exclusivo da RTP e somos o 26.º programa mais ouvido da RDP (Antena 1, 2 e 3).

Quais são as tuas referências nacionais e
internacionais?
A nível nacional, o Ricardo Araújo
Pereira e o Bruno Nogueira são referências para mim, mas o rei disto tudo
- podes escrever mesmo assim - é o
Herman. Já tantos lhe fizeram o funeral e ele é sempre capaz de reinventar-se. Incrível!
A nível internacional, os Monty Python,
que me esqueço sempre de referir, o Louis
CK e o Bill Burr.
Quais são os teus próximos espetáculos?
Em outubro, vou estar envolvido na organização internacional do Festival Stand-up
Together que vai realizar-se nos dias 3 e 4
de outubro, no Teatro Sá da Bandeira, no
Porto. O Rafinha Bastos, por exemplo, é
um dos convidados.
O teu sonho passa por ter um espetáculo
em nome próprio?
Acho que já não lhe devo chamar um sonho, deve ser um objetivo como comediante. Espero fazer o que mais gosto para
quem gosta de me ouvir. Se conseguir encher um Sá da Bandeira, um Coliseu ou
uma Casa da Música, melhor.

"Encaro a comédia
como uma arte
popular que vai além
do entretenimento"
Sempre tiveste uma ambição de criar algo
novo em Gondomar. Qual é a tua ideia?
Gostava muito de dar o meu contributo ao
concelho onde nasci. A minha ideia passa
por organizar um conjunto de noites de comédia ou até um festival. Trabalho muito
no Porto e arredores e sinto que Gondomar
pode estar preparado para receber este tipo
de iniciativas.
Encaro a comédia como uma arte popular
que vai além do entretenimento, por isso
julgo que era um reforço da oferta cultural
em Gondomar e isso era positivo, sobretudo para os mais jovens.
Já atuaste em Gondomar?
Atuei em Valbom num evento privado e
em Gondomar (São Cosme) num evento
solidário. Gostava de atuar novamente em
Gondomar e se possível num espetáculo
com maior dimensão. ■
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Reabilitação Urbana discutida na APPC

Depois de uma primeira sessão realizada nas instalações da Junta de Valbom,
foi a vez da “Villa Urbana” da Associação
do Porto de Paralisia Cerebral (APPC). O
porquê de uma dupla apresentação? Um
grupo de utentes da APPC quis assistir ao
primeiro encontro mas, dado que o mesmo
se realizou num primeiro piso (e sem elevadores), a quase totalidade do grupo ficou à
porta. Uma representante da Comissão de
Residentes da “Villa Urbana” foi “carrega-

da” até ao local do encontro e, por existirem assuntos que os elementos da APPC
queriam ver discutidos e esclarecidos, ficou decidido realizar nova sessão na “Villa
Urbana”, sem barreiras físicas.
São, no total, sete as Áreas de Reabilitação Urbana identificadas em Gondomar
– num programa que, indica o Município,
resultará numa “profunda reconversão e
reabilitação urbana”, num prazo de 10 a 15
anos, associado a um investimento global
de 87 milhões de euros, dos quais 20 milhões serão de investimento público.
A abertura do debate foi realizada por José
Castelo Grande, técnico da Câmara Municipal de Gondomar. Salientando, no caso
específico da freguesia de Valbom, que se
constatam “conflitos de mobilidade, insuficiência de espaços públicos, arruamentos
estreitos e ausência de passeios”, o técnico
da Câmara de Gondomar deixou de imediato espaço aberto à opinião de vários residentes da “Villa Urbana”.
Inês Braga, da Comissão de Residentes,
questionou as estratégias de acessibilidade,
prontificando-se, com outros, a acompanhar os técnicos envolvidos na elaboração
destes planos. Ou seja, mostrando-se favorável à requalificação, disse: “A existir, que
PUB

seja bem feita”.
Joana Cardoso, técnica que representou a
APPC neste encontro, destacou a “necessidade de se rentabilizar esta janela de oportunidade, ainda que prevista a médio prazo,
para se beneficiar toda a população de Valbom... e os moradores, com paralisia cerebral, da ‘Villa’ igualmente incluídos”. Tanto
mais que, destacou, “algumas das soluções
necessárias para pessoas com paralisia cerebral acabam por, também, ser igualmente
válidas para a população mais idosa”.
António Magalhães, igualmente morador

na “Villa Urbana”, mostrava-se surpreso
por ainda se pensarem em soluções de reabilitação esquecendo-se das obrigatórias
acessibilidades. “É que ainda há políticos
e decisores que se esquecem totalmente da
população com deficiências, quer físicas,
quer resultado da idade”, defendeu. António Braz, presidente da União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim, argumentou em resposta a realização do debate.
E, destacou, “é deste diálogo que queremos
descobrir formas de intervir e aturar que a
todos tragam melhorias”. ■
Foto DR

O projeto de reabilitação urbana de S. Cosme e Valbom, que
aponta para um investimento de 87 milhões de euros, foi
apresentado em junho de 2018.
Depois dessa data, autarquias
e técnicos envolvidos têm realizado várias sessões de esclarecimento – algo que também veio
a acontecer em Valbom, mas
em “dose dupla”.

Cannes Corporate
Media & TV Awards
premeia "Patagónia"
O documentário "Patagónia
- A Ponta do Mundo", do fotógrafo gondomarense, Paulo
Ferreira, foi premiado no festival Cannes Corporate Media
& TV Awards.
Entre os dias 26 e 27 de setembro, o documentarista Paulo Ferreira, natural de
Gondomar, vai deslocar-se a Cannes, no
sul de França, para receber mais um prémio pelo filme "Patagónia - A Ponta do
Mundo".
O documentário foi premiado na categoria B18 - Natureza, Ambiente e Ecologia
e está entre as 201 obras premiadas da 9ª
edição do Cannes Corporate Media & TV
Awards.
"É sempre bom receber este tipo de reconhecimentos, sobretudo os que vêm dos
principais festivais internacionais. Acaba
por ser uma valorização de uma técnica
que tenho vindo a aprimorar. Também
acredito que a forte mensagem ambiental

que incuto nos meus trabalhos está a ser
reconhecida", afirma Paulo Ferreira, em
declarações ao Vivacidade.
O "Patagónia" junta, assim, mais um "título" aos muitos outros já alcançados,
com destaque para o galardão máximo
no Hollywood International Independent Awards e no Finisterra Arrábida
Film Art & Tourism Festival, tendo passado por vários festivais internacionais
de cinema. ■

Documentário
também foi
nomeado para
o Viva Festival
O documentário "Patagónia - A Ponta
do Mundo", do fotógrafo gondomarense,
Paulo Ferreira, foi igualmente nomeado
para os prémios do Viva Festival 2018,
em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina.
A cerimónia vai realizar-se no dia 15 de
setembro.
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Rota da Filigrana:
números traduzem sucesso
do produto turístico
FONTE:
CÂMARA MUNICIPAL
DE GONDOMAR

Fundada a 20 de março de 2016, a
Rota da Filigrana apresenta, dois
anos e cinco meses depois, números
que esclarecem o sucesso e a adesão
ao produto turístico da Câmara
Municipal de Gondomar.
A Rota da Filigrana tem despertado o interesse dos portugueses e estrangeiros.
No total, o número de visitantes ascende
a 439.500 mil visitantes até ao mês passado.
Entre outros destaques [ver infografia],
salienta-se o retorno financeiro gerado,
mais de 42.559 mil euros, o número de visitantes nacionais (11.521) e estrangeiros
(626).
"Temos recebido muitos visitantes portugueses e há cada vez mais estrangeiros
que nos procuram. Do ponto de vista financeiro, os nossos artesãos também nos
têm dito que o negócio corre bem e que
conseguem rentabilizar estas visitas", afirma Carlos Brás, vereador do Turismo da
Câmara Municipal de Gondomar. ■

439 500
Visitantes

Visitantes Welcome Center

626
Visitantes
Estrangeiros

11521
Visitantes
Nacionais

Visitantes Oficinas

3519
Visitantes
Nacionais

€42 559,06

Retorno Financeiro
> Carlos Brás, vereador da Câmara de Gondomar

1091
Visitantes
Estrangeiros
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Colónia Balnear levou
400 idosos à Praia
do Senhor da Pedra

OPINIÃO

Vai viajar para fora da zona
euro? Saiba como deve fazer
o câmbio de moeda.
Os custos da troca de moedas de euros pela divisa do outro país
são, em regra, mais baixos se a troca for feita em Portugal, mesmo considerando as comissões a cobrar. Para trocar moeda estrangeira poderá dirigir-se a uma instituição de crédito ou a uma
agência de câmbio registada no Banco de Portugal.
Poderá utilizar o conversor do Banco de Portugal em www.bportugal.pt/conversor-moeda se pretender saber quantos dólares
poderá obter pelos euros que pretende vender. Mas atenção, o
resultado é apenas uma referência, pois as entidades podem fixar
livremente as taxas de câmbio e comissões associadas.
Ao regressar da viagem, se pretender comprar euros em troca do
dinheiro que lhe sobrar, a cotação da taxa de câmbio a utilizar
será outra, certamente mais desfavorável, motivo pelo qual existem duas taxas de câmbio (a cotação de venda é superior à cotação de compra).
Assim, se vai de férias para fora da zona euro pesquise os melhores câmbios do mercado e, mais importante, recorra a instituições habilitadas e confiáveis. E faça-o com antecedência, pois
nem todas as instituições dispõem de moeda estrangeira em caixa,
principalmente quando se trata de divisas menos utilizadas.

Entre 1 a 5 de agosto e 8 a 12 de
agosto, a União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova levou
cerca de 400 seniores até à Praia do
Senhor da Pedra, em Vila Nova de
Gaia. O Vivacidade acompanhou o
último dia de atividades.
A exemplo dos anos anteriores, a União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova proporcionou momentos de lazer, convívio e muita alegria a cerca de 400 idosos que visitaram, durante
duas semanas, a Praia do Senhor da Pedra, no âmbito da Colónia Balnear.
A par dos seniores, destacam-se também os 14 jovens voluntários que os acompanham. Cabe a este
grupo a responsabilidade de animar e dinamizar
as caminhadas, jogos populares, concursos diversos, entre outras atividades que entretêm os mais
velhos. A iniciativa, voltada para os seniores com

mais de 60 anos, junta residentes de Fânzeres e de
São Pedro da Cova.
"Esta iniciativa começou em São Pedro da Cova,
em 1984, e alargou-se a Fânzeres em 2014, após
a agregação de freguesias. Hoje podemos dizer
que também Fânzeres aderiu em força à Colónia Balnear. Esta vinda à praia é o espelho de
uma dinâmica muito forte que implementamos
em Fânzeres e São Pedro da Cova que está, sobretudo, ao serviço da população", afirma Pedro
Miguel Vieira, presidente desta União das Freguesias.
Pedro Barbosa, membro do executivo desta autarquia e monitor na Colónia Balnear, faz também
"um balanço positivo" desta edição e salienta as
inúmeras atividades realizadas. "Juntam-se aqui
pessoas das duas freguesias e esse convívio também é muito importante. A Junta de Freguesia
presta um importante serviço social e proporciona
a estes idosos uma semana diferente do resto do
ano", completa.
Por sua vez, os idosos dão a sua aprovação à ideia
da União das Freguesias e todos concordam na intenção de repetir a presença no próximo ano, "caso
haja saúde". ■

Seniores aprovam Colónia Balnear

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.
Gabinete de Proteção Financeira da DECO: www.gasdeco.net
Foto DR

Alberto Moreira
76 anos, São Pedro da Cova

Armindo Agostinho
65 anos, Fânzeres

"Vim para a colónia porque a minha esposa
já tinha vindo no ano anterior. Gostei e decidi repetir. Esta semana é uma maravilha
para nós"

"Estou a gostar muito da colónia e acho
que é uma excelente iniciativa. Se puder,
irei repetir a presença porque só vejo
benefícios para os reformados"

Maria Grande
62 anos, Fânzeres

Laura Camelo
63 anos, São Pedro da Cova

"Estou no Movimento Sénior e esta é a primeira vez que participo na Colónia Balnear. Vim reformada para casa e esta é uma
excelente forma de passar o tempo. Além
disso, temos várias atividades para praticar"

"Há três anos que venho para a Colónia
Balnear. Nunca vim com a União das
Freguesias, mas faço questão de juntarme a eles e venho no meu carro"
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Medieval de Rio Tinto espera milhares de visitan
Foto Arquivo Vivacidade

A Quinta das Freiras, em Rio
Tinto, volta a receber a Feira Medieval, que completará
a sua 9ª edição, entre os dias
13 e 16 de setembro. A novidade será o espetáculo principal que irá corresponder ao
momento histórico da entrega
do couto de Rio Tinto por D.
Afonso Henriques, primeiro
rei de Portugal.
Texto: Pedro Santos Ferreira

A Medieval de Rio Tinto está prestes a realizar-se. Nos terrenos da
Quinta das Freiras vão acampar nobres, burgueses, militares, cavalos
e romeiros que durante quatro dias
vão dinamizar o espaço e fazê-lo recuar à era medieval.
A 9ª edição do evento organizado
pela Junta de Freguesia de Rio Tinto
e Associação Artística de Gondomar (ARGO), com o apoio do Município de Gondomar, vai apostar
no reforço do caráter histórico do
evento, tendo pela primeira vez um
espetáculo principal assente numa
parte da história de Portugal: a en-

> Este ano, o espetáculo principal é a grande novidade

trega do foro do couto de Rio Tinto
por D. Afonso Henriques.
"É a grande novidade desta edição",
aponta Nuno Fonseca, presidente
da Junta de Rio Tinto. De acordo
com o autarca, "houve uma investigação histórica da empresa que

Foto Arquivo Vivacidade

desenvolve o espetáculo, que deu
origem à produção que vai estrear-se no terceiro dia da Medieval [15
de setembro]".
Assim, após vários anos de recriação
da lenda do rio Tinto, a Medieval
aproxima-se da história lusitana.
A par deste espetáculo, a 9ª Medieval de Rio Tinto vai fazer regressar
os cavalos para o tradicional acampamento militar, bem como o espetáculo de fogo que tem marcado as
últimas edições.
O recinto, que será alargado para a
totalidade da Quinta das Freiras, vai
contar também com 71 expositores,
entre comida, bebida e venda de artesanato.
"Anualmente, temos registado um
crescimento assinalável, quer no número de expositores quer no número de visitantes. O que idealizámos
é um evento com rigor histórico.
Felizmente, já ultrapassamos outras
iniciativas do mesmo género, com
orçamentos superiores e um maior
número de edições", revela o autarca.
Para Albertino Valadares, presidente da direção da ARGO, o cresci-

mento da Medieval nos últimos anos
é significativo, sem esquecer um dos
elementos fundamentais, a animação
itinerante. "Volta a ser uma grande
aposta da organização, quer através
do grupo de teatro Sururus quer com
outras empresas de animação vocacionadas para este tipo de cenários.
Além disso, o espaço gastronómico
também deverá crescer face à edição
anterior", afirma o organizador.
A avaliar pelo número de candidaturas (130), há cada vez mais interesse

Município satisfeito
com a iniciativa
Ao Vivacidade, Luís Filipe Araújo,
vereador da Cultura do Município
de Gondomar, mostra-se satisfeito
com a Medieval de Rio Tinto, "um
evento que tem progredido de
ano para ano e que traz cada vez
mais visitantes à cidade". "O lado
histórico da Medieval merece ser
reforçado e é bom verificar que
isso tem acontecido. É uma iniciativa relevante para o concelho",
conclui.
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ntes de 13 a 16 de setembro
Foto PSF

Programação
da 9ª Medieval
de Rio Tinto
13 de setembro
19h - Inauguração
20h - Ceia Medieval
Danças Medievais
Danças Orientais
14 de setembro
22h - Espetáculo de Dança
15 de setembro
23h - Entrega do Foro de Couto dada
a Rio Tinto pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques
24h - Espetáculo de fogo

> Isabel Andrade e Onofre Varela, o "casal real"
Foto PSF

16 de setembro
11h - Cortejo
17h30 - Torneio Medieval
21h - Esconjuro

no evento, que está agora "enraizado
no circuito Medieval".
A entrada será livre.

> Albertino Valadares, presidente da ARGO
Foto PSF

> Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio Tinto

Há um casal real que anima a Medieval
D. Tremoço e Dna. Súrbia são, pela
quinta edição consecutiva, o casal
real (ou real casal) da Medieval de
Rio Tinto. Apesar das personagens
serem ficcionadas, Onofre Varela e
Isabel Andrade, respetivamente, levam "a brincadeira muito a sério" e,
durante quatro dias, abdicam da família para representar duas personagens intimamente ligadas ao evento
riotintense.
"Na verdade, Rio Tinto tem uma feira medieval mas nunca teve um rei.
Contudo, a história de Rio Tinto
começa muito antes do primeiro rei
de Portugal, logo não havia monarca. Assim, decidimos criar este casal
com o propósito de marcar presença
neste evento e de lhe emprestar algum sentido de humor", começa por
dizer Onofre Varela.
A "rainha", nem sempre bem-comportada, diz-se reconhecida pelos visitantes, "nesta e noutras épocas do ano".
"Este ano, pela primeira vez, também
damos a cara pelo evento e constamos no cartaz oficial da Medieval,
que é sempre motivo de orgulho",
explica Isabel Andrade.

Destaque

Ambos fazem parte do grupo de
teatro Sururus, da ARGO, e não
esquecem os outros elementos que
ajudam a receber em festa os cerca
de 40 mil visitantes da Medieval de
Rio Tinto.
Entrada ainda será livre, mas pode
vir a ser paga na próxima edição
Questionado sobre a possibilidade de
vir a cobrar pela entrada no recinto,
Nuno Fonseca esclarece os visitantes. "A Medieval de Rio Tinto atingiu já um nível de qualidade que nos
obriga a investimentos muito avultados, de várias dezenas de milhares
de euros por dia. Nos últimos anos
tem sido financiada principalmente
de quatro formas: o apoio da Câmara
Municipal de Gondomar, que iniciou
apenas nos últimos quatro anos e
tem vindo a ser uma fatia muito importante deste investimento; com o
aluguer de stands para venda no recinto, que atinge este ano o seu ponto máximo e que não poderá crescer
nos próximos anos por limitação de
espaço; pelo apoio fundamental de
diversas empresas que de uma forma
financeira ou logística apoiam este
evento ficando depois os restantes
custos quer financeiros quer logísticos a cargo da Junta de Rio Tinto que
não consegue de uma forma regular
ultrapassar o já imenso investimento
neste evento. Parece-nos que neste
momento, não nos restará mais nenhuma opção para o financiamento de parte do evento que não seja
a cobrança de uma entrada a todos
aqueles que nos visitam, que mesmo
sendo de baixo valor para todos os
dias, nos irá permitir investir na melhoria e na qualidade da animação
do recinto, que tem sido a grande
dificuldade que temos sentido, pois
sem garantias de investimento não
conseguimos contratar atempadamente as grandes animações das medievais que se produzem em Portugal. Conseguimos trazer a Medieval
até este nível e sem o apoio dos visitantes, mas dificilmente conseguiremos continuar a fazê-la crescer em
qualidade, pelo que nos parece que
a partir de 2019, na 10ª edição, será
fundamental optar por este tipo de
investimento, à imagem daquilo que
se faz já em todas as outras medievais". ■
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Novo balcão de atendimento
da Águas de Gondomar é um sucesso
junto dos gondomarenses
do de forma sustentada ao longo do ano e,
passado um ano da sua abertura, a Direção-Geral da AdG faz um balanço extremamente positivo deste novo ponto de aten-

dimento, que reforçou a proximidade com
os clientes e com a comunidade e apostou
numa nova centralidade.
O balcão de atendimento da AdG, loca-

lizado na Loja do Cidadão de Gondomar, encontra-se na Praça Luís de Camões, em frente à Escola Secundária de
Gondomar. ■
Foto TSN

Foto TSN

O balcão de atendimento que
a Águas de Gondomar abriu
há um ano na Loja do Cidadão de Gondomar tem merecido cada vez mais a preferência dos munícipes.
Com um horário ininterrupto entre as 9h e
as 16h (dias úteis), este serviço localizado
numa zona mais central, foi criado com o
intuito de responder às solicitações do público, nomeadamente facilitando a acessibilidade, bem como reforçar o atendimento
no que diz respeito aos pagamentos, atendimento geral e serviço de contencioso, que
até então era exclusivamente prestado nas
instalações da sede da Águas de Gondomar
(AdG).
A afluência a este novo espaço tem cresci-
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Nova Miss Portuguesa
foi eleita em Rio Tinto
No dia 28 de julho, Carla Rodrigues, 25 anos, foi coroada Miss Portuguesa, em Rio
Tinto. A modelo representou
a Comunidade Portuguesa
em Espanha e vai representar Portugal no concurso Miss
World 2018, na China.
Centenas de pessoas presenciaram a final da
mais recente edição do concurso Miss Portuguesa, que teve lugar no Parque Urbano de
Rio Tinto. A noite foi de Carla Rodrigues, que
acabou por ser distinguida com o título mais

importante da beleza nacional, tendo-lhe juntado ainda o de Miss Fotogenia. O título de 1ª
Dama foi entregue a Ana Rita Aguiar, 21 anos,
e de 2ª Dama a Vânia Correia, 23 anos.
A gala final foi apresentada pelo ator e músico,
Ricardo Carriço e pela gondomarense e ex-Miss Portuguesa, Cristiana Viana. Ao palco
subiram também os músicos Bruno Correia,
Rui Andrade e RichFellaz.
Marco Martins, presidente da Câmara de
Gondomar, sublinhou, após o evento, o "motivo de orgulho" que a Miss Portuguesa representa e destacou a "grande festa" proporcionada pela iniciativa da Organização Miss
Portuguesa.
Recorde-se que o Concurso Miss Portuguesa
foi retomado em 2011 e é, atualmente, o maior
concurso de beleza português que veio dar seguimento ao antigo título Miss Portugal. ■
Foto DR
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Capuchinhos celebram 60 anos
de presença em Gondomar
Os Franciscanos Capuchinhos estão a assinalar os 60
anos de presença no concelho
de Gondomar. Foi nesse âmbito que o nosso jornal esteve à conversa com frei Vítor
Arantes, ex-superior provincial da Ordem Capuchinha
em Portugal e residente na
casa-solar da antiga Quinta
da Bouça-Cova.

Este ano, a presença dos Capuchinhos
em Gondomar completa 60 anos. A data
foi assinalada no mês passado através de
uma iniciativa que se realizou na Cripta
da Igreja, tendo contado com uma partilha de experiências entre os frades Capuchinhos e os fiéis.
A aventura teve início em 1958, com a
aquisição da casa-solar da antiga Quinta
da Bouça-Cova (do século XVIII/XIX),
adaptada para nela se instalar o Seminário Menor, já sem condições em Vila
Nova de Poiares (Coimbra).
"Fui o primeiro frade a entrar no antigo
solar, no dia 19 de julho de 1958. Contudo, prefiro apontar o dia 15 de agosto
de 1958, porque foi nesse dia que reabrimos a capela antiga da Nossa Senhora Mãe dos Homens e foi lá celebrada a
primeira missa para o povo gondomarense. É uma data que me diz muito",
recorda-nos o frei Vítor Arantes, um
dos frades Capuchinhos residentes em
Gondomar.
Aos 85 anos, são muitas as memórias
que guarda, dos Capuchinhos e de Gondomar. Pelo meio, uma ausência de dez
anos em missão, com passagens por
França e Angola, tendo regressado de
vez em 1993.
"Gondomar foi para nós a água que matou a sede. Viemos de Coimbra para
aqui porque não tínhamos as condições
necessárias para vivermos lá. Por exemplo, não tínhamos água suficiente para
abastecer um seminário com mais de
100 residentes. Procuramos um novo
local e encontramos este Solar que reunia todas as condições. Instalamo-nos
e começamos a nossa atividade com 87
seminaristas", recorda-nos o ex-Superior Provincial da Ordem Capuchinha
em Portugal.
O desenvolvimento, dos Capuchinhos e
de Gondomar, surge depois como uma
consequência natural e em vários cam-

> O Frei Vítor Arantes está em Gondomar desde a implementação dos Capuchinhos neste concelho

pos: educação, formação religiosa e social.
"Na educação, criamos o Externato Paulo
VI, em 1964, que é hoje uma das maiores
referências educativas a nível nacional,
motivo de orgulho para nós; a nível religioso, a história é vasta, mas a surpresa
maior foi o grande acolhimento dos gondomarenses e a nossa necessidade de crescer rapidamente para dar resposta a essa
procura; a nível social, implementamos
diversas iniciativas, desde as colónias balneares, aos diversos grupos corais, sem esquecer as várias atividades solidárias que
organizamos", aponta o frei Vítor Arantes,
sem esquecer a criação da Urbanização
dos Capuchinhos, criada nos antigos ter-

renos da Quinta da Bouça-Cova.
Mas afinal, o que diferencia os Capuchinhos? "Temos um espírito de acolhimento muito forte e creio que isso tem criado
uma certa sedução junto daqueles que nos
descobrem. Torna-se complicado prever o
futuro, mas temos que continuar a ser capazes de pensar o mundo com esta abertura ao pós-moderno e às várias tentações
que hoje existem. A igreja tem que saber
olhar para a frente, em vez de olhar só
para trás", refere.
Na memória coletiva estão também as três
feiras regionais, os sete cortejos e outras
formas de angariação de verbas promovidas pelo Grupo dos "Amigos de São Fran-

cisco" para a construção da cripta da
futura igreja, que seria inaugurada em
1966 e por várias vezes modernizada até
à versão atual, inaugurada em 2001.
Entretanto, o seminário deixou de funcionar, mas os espaços da Casa-Solar
são agora ocupados pela catequese e pelos sete grupos corais com sede naquele edifício, dos quais se destacam, entre
outros, o Grupo Chama, Grupo Coral
Kyrios e o Grupo Psallite.
"Temos, atualmente, uma grande iniciativa, que se realiza em novembro, intitulada Semana Bíblica. É um momento
aberto à comunidade em que debatemos
a importância deste texto sagrado, junto
de vários oradores convidados. Já tivemos, inclusivamente, a presença do atual
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Este ano, a iniciativa vai
realizar-se entre 5 e 10 de novembro",
faz notar o frei Vítor Arantes.
A par dos 60 anos da presença dos Capuchinhos em Gondomar estão também a ser
assinalados os 50 anos de sacerdócio de frei
António Pojeira e frei Acílio Mendes. ■

Cedência de terreno
vai dar origem a lar
de idosos

> Os Franciscanos Capuchinhos estão em Gondomar desde 1958

A mais recente iniciativa de responsabilidade social da Ordem dos Capuchinhos
em Gondomar, prende-se com a cedência
a título gratuito de um terreno situado entre o Solar da Quinta da Bouça-Cova e o
Colégio Paulo VI. Nesse espaço vai nascer
um lar de idosos da Associação Dignidade
e Futuro de Gondomar.
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Semana Cultural de Melres e Medas
tem lugar de 7 a 16 de setembro
A União das Freguesias de
Melres e Medas vai realizar a
5ª Semana Cultural de Melres
e Medas, de 7 a 16 de setembro, na Rua Padre Jerónimo,
junto ao rio Douro.

dicado ao estudo desta terra", acrescenta
o autarca.
Certas são também as tasquinhas, dinamizadas pelas coletividades de Melres e Medas, que vão oferecer comida e bebida aos
visitantes da 5ª Semana Cultural.
Ao Vivacidade, José Paiva admite que o
evento "tem melhorado e atingiu um bom
nível de qualidade", com uma programação muito assente nas atividades desenvolvidas pelas associações deste território.
A Semana Cultural de Melres e Medas
conta com o apoio da Câmara Municipal
de Gondomar. ■
Foto PSF

A Semana Cultural de Melres e Medas está
prestes a ter lugar. A iniciativa com mais
de uma década foi iniciada pela Junta de
Freguesia de Melres e alargou-se a Medas,
após a agregação das freguesias. O evento ganhou força, aumentou o número de
coletividades e alargou o número de dias
em que se fixa junto ao rio Douro, na Rua
Padre Jerónimo.
"Nesta edição vamos bater o recorde na
participação das tasquinhas, num total de
14 stands. Além disso, vamos manter uma
tenda exclusivamente dedicada ao artesanato e acreditamos que o evento conseguirá chamar cerca de 600 visitantes", afirma
José Paiva, presidente da União das Freguesias de Melres e Medas.
A iniciativa conta com uma vasta progra-

mação [ver caixa], a par de exposições,
música, dança, animação, desporto e muita festa. Merecem destaque o concerto
"Till the End of Time", que vai recordar
os êxitos musicais dos ingleses Queen, a
4ª edição do Peddy Paper e a caminhada
Caminho do Mineiro.
"A grande novidade será uma conferência
que irá realizar-se no edifício da Junta de
Freguesia de Melres e vai centrar-se, precisamente, sobre a história desse espaço,
conhecido como Solar da Bandeirinha.
A conferência vai ser promovida por Joaquim Soares, um melrense que se tem de-

> José Paiva, presidente da União das Freguesias de Melres e Medas
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Programação
1 de setembro
9h - 4.º Peddy Paper
2 de setembro
8h30 - Doube Action (Alma Douro)
7 de setembro
19h - Cerimónia de abertura
21h30 - Grande Noite de Fados
8 de setembro
22h - Concerto Orquestra Vale do Sousa
9 de setembro
22h - "Till the End Of Time - Songs of Love
and Majesty by Queen"
13 de setembro
21h30 - Dezafinados; DouroEncanto; Escola
de Música Estúdio 83;
14 de setembro
21h30 - Sarau de Dança
15 de setembro
18h - Zumba
21h - Caminhada Caminho do Mineiro
21h30 - Festival Nacional de Folclore
16 de setembro
13h30 - Regata de Valboeiros
15h30 - Encontro de Fanfarras
17h30 - Largada de Paraquedistas
21h30 - Desfile de Vestidos de Noivas Antigas
22h - Concerto Promenade - Banda Musical
de Melres
23h - Sessão de Encerramento
21 de setembro
21h30 - Conferência "Melres - Das origens ao
Solar da Bandeirinha"

Gens'Arte apresenta
"100 Artistas"
no Multiusos de Gondomar

Exposição "Pensamento
e Risco" patente até 15
de setembro

A Associação Gens'Arte vai
realizar uma exposição inédita, intitulada 100 Artistas,
na Sala D'Ouro do Pavilhão
Multiusos de Gondomar. A
mostra ficará patente de 8 a
16 de setembro.

A mostra "Pensamento e Risco", exposição internacional
de livros de artista, vai ficar
patente na Sala Júlio Resende do Auditório Municipal de
Gondomar até 15 de setembro.
No total, são mais de 200 obras de 124 artistas
que integram a exposição "Pensamento e Risco", com curadoria do pintor e jornalista Agostinho Santos. A iniciativa é já a mostra com o
maior número de artistas do atual ciclo de exposições que a Câmara Municipal de Gondomar tem vindo a organizar e uma das maiores
a nível nacional.
Desta forma, no Auditório Municipal de Gondomar estão expostos livros de artistas que dão
acesso ao público ao pensamento e rascunho
das várias obras dos mais de 120 artistas em
cartaz.
Ao desafio, responderam afirmativamente

artistas de Portugal, Espanha, Brasil, Inglaterra, França, Bélgica, Suécia e Holanda, destacando-se, entre outros, Siza Vieira, Zulmiro
de Carvalho, Francisco Laranjo, Paulo Neves,
Albuquerque Mendes, Alberto Péssimo, Beatriz Albuquerque, Diogo Góis, Elisabete Leite,
Henrique Duval, Jayme Reis, José Rodrigues,
Nadir Afonso, Marta Soutinho Alves, Filipe Rodrigues, Isabel Alves e Gilbert & George. Entre
artistas plásticos, pintores, desenhadores, escritores e escultores destaque, ainda, para Valter
Hugo Mãe, com dois livros de artista. ■
Foto DR

Entre 8 e 16 de setembro, a Sala
D'Ouro do Multiusos de Gondomar
vai receber as obras de mais de 100
artistas concentradas numa exposição inédita, dinamizada pela Associação Gens'Arte - Movimento Artístico
"Gondomar à Frente".
"Estamos convictos que este evento
cultural não só dará a devida e justificada notoriedade a esta associação,
como também vai chamar a atenção
para a arte que se desenvolve em
Gondomar", aponta Manuel Joaquim,

presidente da direção da Gens'Arte.
A coletividade com apenas 19 anos tem
vindo a dinamizar diversas iniciativas
artísticas em Foz do Sousa, onde está
sediada, e no concelho de Gondomar.
"Pretendemos divulgar a arte gondomarense além das nossas fronteiras e
mostrar que neste momento respiramos arte. Além disso, vamos contar
com as presenças de António Carlos,
Zulmiro de Carvalho, entre outros artistas de vários pontos do país.
O Município de Gondomar vai apoiar
a iniciativa e Luís Filipe Araújo, vice-presidente da autarquia e vereador da
Cultura, vê com bons olhos a 1ª edição
desta exposição. "É um evento novo da
Gens'Arte que motiva artistas de todo
o país e terá grande dimensão. Achamos que é uma proposta meritória e
que merece ser apoiada", afirma o autarca.
A exposição será inaugurada a 8 de setembro e tem entrada livre.
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Senhor Sombra vencem 22.º Festival
de Música Moderna Portuguesa

O júri do 22.º Festival de Música Moderna Portuguesa atribuiu a vitória desta edição à banda Senhor Sombra, que
deixou pelo caminho a concorrência dos
grupos Panic Resort e Ming Mao John.
À semelhança das edições anteriores, o
concurso ocupou o anfiteatro do Largo
do Souto de 4 a 25 de agosto, numa iniciativa organizada pela Associação Festival de Gondomar. Objetivo? Descobrir
e proporcionar uma oportunidade única
a uma banda de garagem de subir ao palco, perante centenas de pessoas.
Ao Vivacidade, Victor Macedo, mentor

do festival, faz um balanço positivo da
22ª edição. "Contamos com bandas vindas de vários pontos do país, que também consideraram o vencedor justo. Foi,
sem dúvida, uma final de grande qualidade e equilíbrio", salienta o organizador.
Desta forma, os Senhor Sombra foram
premiados com um mês de aulas na Escola de Jazz do Porto para cada um dos
membros da banda.
Victor Macedo pede, no entanto, mais
apoio "no sentido de publicitar mais o
evento, que é digno de voltar a ter prémios monetários para as bandas", aponta, com o objetivo de ter um maior número de concorrentes.
Em 2019, o festival deverá repetir-se e
assim será "enquanto a direção da Associação Festival de Gondomar tiver saúde
e meios para preparar as edições seguintes". "Prometemos continuar o trabalho,
que nunca foi fácil e nunca será, mas
sem trabalho árduo não há evento como

Foto DR

No dia 25 de agosto, a banda Senhor Sombra sagrou-se
vencedora da 22ª edição do
Festival de Música Moderna
Portuguesa, no anfiteatro do
Largo do Souto.

o que acabamos de encerrar. Queremos
aumentar o número de bandas e ter mais
divulgação", acrescenta Victor Macedo.
O Festival de Música Moderna Portuguesa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Gondomar e Escola de
Jazz do Porto. ■

Pódio do 22.º Festival
de Música Moderna
Portuguesa
1.º - Senhor Sombra
2.º - Panic Resort
3.º - Ming Mao John

"Artistas.Gondomar" muda-se
para a sede da ARGO

No dia 20 de outubro, pelas 21h30, a Associação Artística de Gondomar (ARGO) vai
inaugurar uma nova edição da mostra Artistas.Gondomar, que conta com mais de 20
edições.
A principal novidade passa pela mudança
da exposição, que sai do Auditório Municipal de Gondomar para a sede social da
ARGO, junto ao Pavilhão Municipal de
Fânzeres.
Ao Vivacidade, Albertino Valadares, presidente da direção da coletividade cultural,
lamenta a mudança e queixa-se da "falta
de resposta da Câmara de Gondomar" a
uma proposta enviada a 22 de novembro
de 2017. "O Município tem apoiado e financiado as nossas atividades através do
Programa de Apoio ao Movimento Asso-

ciativo, mas não vamos ficar eternamente
à espera de apoios ou cedências de espaços
para realizar esta mostra", critica.
Certa é a realização da exposição, que
"terá necessariamente menos trabalhos
em exposição". Segundo Albertino Valadares, "o objetivo é mostrar o trabalho

dos nossos associados nas suas diversas
categorias: artesanato, cerâmica, escultura e pintura".
Confrontado com as declarações do presidente da ARGO, Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura da Câmara de Gondomar,
mostra-se "recetivo a dialogar com qual-

quer dirigente ou coletividade". "Acontece
que a proposta do evento deveria ter sido
realizada agora, porque o apoio é atribuído
nesta época do ano. Além disso, o senhor
Albertino Valadares sabe que pode falar
comigo sempre que considere pertinente",
conclui o autarca. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Ao contrário das edições anteriores, a exposição Artistas.
Gondomar não vai realizar-se no Auditório Municipal de
Gondomar. A mostra da Associação Artística de Gondomar
vai mudar-se para a sede desta associação, em Fânzeres.

> Albertino Valadares, presidente da direção da ARGO
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Município apresentou Portal do Associativismo
às coletividades

No dia 1 de agosto, o Movimento Associativo de Gondomar passou a dispor de uma
nova ferramenta de trabalho
desenvolvida pelo Município,
o Portal do Associativismo.

tal que se consiga utilizar"
Ao Vivacidade, Manuel Pinto, presidente
da Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar, vê com bons olhos a
criação de um Portal do Associativismo,
contudo, não deixa de apontar a necessidade de formar os dirigentes associativos para que saibam lidar com a nova
plataforma municipal. "Eu acredito que
quanto mais ferramentas as pessoas tive-

rem, mais êxito terão. Se nós conseguirmos, por si só, ter todas as informações
é melhor para toda a gente. No entanto,
a Câmara de Gondomar devia fazer uma
formação, em parceria com a Federação
das Coletividades, no sentido de possibilitar a melhor utilização desses mesmos
meios. Não basta proporcionar, é fundamental que se consiga utilizar", refere o
porta-voz dos dirigentes associativos. ■
Foto DR

O Portal do Associativismo foi apresentado na cerimónia de assinatura dos contratos de cooperação entre o Movimento
Associativo e o Município de Gondomar,
no Auditório Municipal.
A ferramenta, desenvolvida pela Câmara
Municipal, será colocada ao serviço das
mais de 100 coletividades do concelho e
permitirá, entre outras funcionalidades,
a desmaterialização das candidaturas ao
Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar,
além de disponibilizar e de centralizar a
informação.
De acordo com a autarquia, "pretende

ser um sistema de partilha de meios e
instalações, bem como potenciar a presença social e dar visibilidade às ações e
iniciativas levadas a cabo pelas diferentes coletividades".
Marco Martins, presidente da Câmara de
Gondomar, sublinhou a mais-valia deste
portal, disponível para todas as associações gondomarenses. "Mais comunicação, mais proximidade e mais transparência, são os objetivos que pretendemos
atingir" com esta ferramenta, vincou o
edil.
O Portal do Associativismo foi, assim,
a atração principal da noite, que ficou
igualmente marcada pela assinatura e
entrega dos novos contratos de cooperação ao abrigo do programa de apoio municipal. Este ano, o Município decidiu
atribuir um milhão de euros em apoios
diretos às associações, coletividades e
instituições de Gondomar.
"Não basta proporcionar, é fundamen-

Eixo + Habitação: aprovadas 308 candidaturas

A Câmara Municipal de Gondomar
apreciou e validou 343 candidaturas,
tendo sido deferidas 308, indeferidas 22
e consideradas inválidas 13.
Assim, de acordo com o Município,
"atendendo ao elevado número de can-

didaturas, e tendo em consideração as
limitações orçamentais existentes, foi
definido o valor máximo a atribuir de 25
mil euros, perfazendo o montante global
semestral de 150 mil euros".
O Eixo + Habitação atribui apoio para
pagamento de renda ou crédito à habitação, por um período máximo de seis
meses, aos agregados familiares cujo valor da renda ou crédito à habitação seja
igual ou superior a 150 euros mensais e
cuja capitação seja superior ao valor definido pelo artigo 6.º do Regulamento do
Programa Social +, desde que os agregados familiares não beneficiem de apoio
para o mesmo efeito de outra entidade
com competência na área dos apoios sociais. ■

Foto DR

Foram aprovadas 308 candidaturas ao programa Eixo
+ Habitação, nos termos do
Regulamento do Programa
Social+. A listagem de resultados está afixada na Câmara
de Gondomar, Juntas de Freguesia e site do Município.
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Gondomar aprovou reabilitação
do edifício dos Paços do Concelho

O executivo municipal, com a abstenção
da Coligação Democrática Unitária, aprovou a reabilitação e ampliação dos Paços do
Concelho, tendo em conta a centralização
de serviços e oferecendo mais e melhores
condições para os trabalhadores e órgãos
autárquicos.
De acordo com a proposta do anteprojeto
levado a votação, em causa está também
uma tentativa de revitalizar a dinâmica social e económica em toda a zona envolven-

te, através de uma intervenção de reabilitação urbana integrada e sustentável.
Segundo o Município de Gondomar, a
intervenção, que abrange uma área de 7,7
mil metros quadrados, deverá ter um custo
global aproximado de 3,8 milhões de euros, pretendendo o executivo aproveitar os
instrumentos financeiros criados no âmbito do Portugal 2020, cujo objetivo é o financiamento de operações de reabilitação
urbana incidentes nas Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas pelos Municípios.
O início das obras está previsto para o verão do próximo ano e prevê a criação de
um novo imóvel acoplado ao que já existe,
com dois pisos subterrâneos para arquivo e
estacionamento. O estacionamento subterrâneo será, de acordo com a proposta, de
acesso público.
A par desta intervenção, está ainda previsto
um alargamento da Rua Novais da Cunha,
que passará a ter dois sentidos.
A proposta foi votada e aprovada na última reunião pública municipal, na Junta de
Freguesia da Lomba.

Coligação PSD/CDS-PP aprova, mas não
esquece dívida municipal
A coligação PSD/CDS-PP "Gondomar no
Coração" aprovou a proposta de Reabilitação e Reestruturação do Edifício dos Paços
do Concelho, mas não esqueceu a dívida
autárquica que, em maio, rondava os 100
milhões de euros.

Em comunicado, a coligação de direita,
encabeçada pelo vereador Rafael Amorim,
parte do valor da dívida municipal para
deixar sugestões ao executivo socialista e
considera, entre outros aspetos, a proposta
prematura, não prioritária e desenquadrada com a atual conjuntura financeira da
Câmara de Gondomar. ■
Foto DR

A Câmara Municipal de Gondomar aprovou, no dia 1 de
agosto, o anteprojeto de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, em Gondomar. Em causa está um custo
global aproximado de 3,8 milhões de euros.
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Praia de Melres volta a preocupar
os gondomarenses

"Temos detetado valores fora do normal
numa ou noutra praia fluvial. Infelizmente,
já aconteceu em todas as praias de Gondomar, mas já estamos a sensibilizar as outras
entidades para este problema", começa por
dizer Carlos Brás, vereador do Turismo da
Câmara Municipal de Gondomar, confrontado com as recentes "análises anómalas"
da água na Praia Fluvial de Melres.
O problema não chegou a interditar os banhos nem a desaconselhar o uso do areal.
"Não depende de nós tomar medidas ou

identificar os focos de poluição. O que fazemos é a monitorização da qualidade da
água em todos os efluentes do rio Douro
até que ele sai do território de Gondomar.
São medidas preventivas para salvaguardar
a qualidade da água durante a época balnear", acrescenta o autarca ao nosso jornal.
Carlos Brás garante que o problema foi
entretanto resolvido, "já é possível ir a banhos" e defende "uma intervenção das entidades responsáveis" para minimizar este
tipo de ocorrências.
No próximo ano, o Município de Gondomar espera recuperar a Praia Fluvial de Zebreiros e juntar o areal de Moreira, Melres,
às praias de Melres e Lomba.

"Repudiámos a falta de coordenação e de
resposta eficaz por parte dos executivos so-

cialistas na Câmara e na União das Freguesias", termina o comunicado. ■
Foto DR

É um cenário que tem vindo a
repetir-se. A Praia Fluvial de
Melres voltou a apresentar,
este mês, "picos de análises
anómalas" que deixam a Câmara Municipal de Gondomar "preocupada" com este
equipamento.

PSD/CDS-PP descontente com a "inoperância" do Município
A coligação PSD/CDS-PP demonstrou,
através de uma nota à imprensa, o seu
descontentamento "face à inoperância do
executivo socialista, quanto à interdição da
Praia de Melres".

Obras na ponte de Rio
Município desloca fábrica
Tinto podem prolongar-se de pirotecnia
até ao início de 2019
para São Pedro da Cova
A Câmara Municipal de
Gondomar estima que o corte de trânsito na Rua Afonso
de Albuquerque poderá prolongar-se, no máximo, por
um período de cinco meses.
A intervenção insere-se na
empreitada do Intercetor de
Rio Tinto.
Desde o dia 13 de agosto que a circulação na Rua Afonso de Albuquerque, junto à Ponte de Rio Tinto, foi
interrompida no âmbito da empreitada da construção do Intercetor de
Rio Tinto. O corte de um dos principais eixos de ligação rodoviária entre
o Porto e Gondomar, que corresponde à antiga Estrada Nacional 15, ge-

rou alternativas devidamente sinalizadas que visam garantir a circulação de
veículos particulares e de autocarros de
transporte público.
A Câmara Municipal de Gondomar reposicionou, desta forma, algumas paragens
de autocarro dos operadores STCP, Gondomarense e Valpi, garantindo, de acordo com o Município, "o normal serviço a
todos os utentes". Na pior das hipóteses o
cenário poderá manter-se até ao início do
próximo ano, mas a autarquia espera ver
a intervenção concluída antes do previsto.
Ao todo, são nove linhas de autocarro,
Gondomarense e STCP, e seis interurbanas, nomeadamente para Penafiel e
Lousada, que passam a desviar pelo centro de Rio Tinto.
Do mesmo modo, o local de transferência entre linhas, que acontecia na zona
de São Caetano, passará para junto do
Parque Urbano de Rio Tinto.
A empreitada serve também para renovar as infraestruturas de água e gás. ■

Nos próximos cinco meses, a
fábrica de pirotecnia situada
em Gramido vai mudar-se
para São Pedro da Cova. A
decisão foi tomada, no início
deste mês, pela Câmara Municipal de Gondomar.
Um parecer favorável da Direção-Geral de
Explosivos da PSP e a vontade da Câmara
Municipal de Gondomar vão relocalizar
uma fábrica de pirotecnia de Gramido,
Valbom, para Tardariz, São Pedro da Cova.
A decisão foi aprovada em reunião do
executivo municipal, mas mereceu a
oposição da CDU, por considerar que
o novo local "fica bastante próximo
de habitações residenciais".
O caso arrasta-se desde 2011, altura
em que a autarquia aprovou o projeto para deslocalizar a pirotecnia para

um terreno em que o Município cedeu
em São Pedro da Cova. Na altura, o objetivo passou por eliminar o risco da
zona de Gramido e levar a fábrica para
um local afastado, isolado e que cumprisse com as normas de segurança.
A mudança vai agora concretizar-se num
prazo de cinco meses. O proprietário já
foi notificado e, de acordo com a Câmara
de Gondomar, tem três meses para concluir as obras e, depois, outros dois, após
a emissão de licença, para se mudar de
vez de Gramido para São Pedro da Cova.
A empresa vai fixar-se por trás do antigo bairro ilegal de Tardariz, demolido
no ano passado pela Câmara.
CDU votou contra
Os vereadores da CDU votaram contra
a proposta do executivo socialista. "Tal
como afirmamos desde o início deste
processo, haviam outras possibilidades
para a instalação desta fábrica e para a
resolução deste problema". ■
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Obra do Intercetor do rio Tinto
antecipada três meses

Uma notícia pouco habitual, a antecipação
da conclusão de um prazo de uma obra, foi
dada aos jornalistas no percurso pedonal
criado junto ao rio Tinto, paralelamente à
obra maior, a construção do intercetor que
irá ligar a ETAR do Meiral à ETAR do Freixo, que promete a despoluição de uma das
piores massas de água do Grande Porto.

Jornal Vivacidade 30/08/2018
Cartório Notarial
Sofia Carneiro Leão

O ministro do Ambiente, João Matos
Fernandes, foi porta-voz da boa nova e,
junto dos autarcas locais, reforçou a importância da intervenção desenvolvida
pelas Câmaras Municipais do Porto e de
Gondomar. "Esta obra visa despoluir o rio
Tinto e criar condições de circulação adicionais entre Gondomar e Porto. Quando
ficar concluída, acredito que as pessoas
vão passar a percorrer este percurso pedonal com grande regularidade. Além disso,
vão passar a usufruir deste espaço de lazer fantástico", afirmou o representante do
Governo.
Marco Martins, presidente do Município
de Gondomar, não esqueceu os "problemas pontuais" que ainda se verificam a
montante da ETAR do Meiral e prometeu
atuar, "primeiro de forma voluntária, junto das pessoas, e depois de forma coerciva,
caso seja necessário", referindo-se às ligações abusivas ao rio Tinto, num total de 38
casos identificados pela autarquia.
O investimento total na obra corresponde
a 9,7 milhões de euros.

Movimento em Defesa do Rio Tinto culpa Águas de Gondomar
Paulo Silva, do Movimento em Defesa do
Rio Tinto (MDRT), foi uma das vozes críticas da poluição que ainda se regista no
rio Tinto. À passagem da comitiva encabeçada pelo ministro do Ambiente verificou-se que a ETAR do Meiral estava a realizar
descarga direta para o rio e o MDRT não

passou ao lado do problema.
"Este é um rio de baixo caudal e só poderá
recuperar-se se todas as ligações diretas e
outros focos de poluição forem eliminados. Se nada for feito, o rio Tinto continuará com péssima qualidade a montante
da ETAR. A culpa é claramente da empresa Águas de Gondomar", afirmou o ativista pelo rio Tinto. ■
Foto PSF

A conclusão da obra do Intercetor de rio Tinto, projeto partilhado entre os Municípios
do Porto e Gondomar, vai ficar pronta em maio de 2019,
cerca de três meses antes do
previsto. A garantia foi dada
por João Matos Fernandes,
ministro do Ambiente, junto
dos autarcas locais.
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Certificado

Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura celebrada hoje neste Cartório, exarada a folhas quatro do livro setenta e um, MANUEL
ALVES NOGUEIRA, natural da freguesia das Medas, concelho de Gondomar e mulher MARIA CELESTE MARTINS DOS SANTOS, natural da
freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, casados no regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Souto, número 90, nas
Medas, Gondomar, declararam:
Que, com exclusão de outrem, são únicos donos e legítimos possuidores do seguinte bem imóvel:
Prédio rústico, denominado “Quinta”, composto por videiras em ramada e fruteiras, com a área de duzentos e cinquenta metros quadrados, sito
na Rua do Souto (antigo Lugar dos Carvalhos), da freguesia das Medas, concelho de Gondomar, a confrontar a Norte e Nascente com Adão Alves,
a Sul com José Alves dos Santos e do Poente com caminho e urbano do mesmo proprietário, não descrito na Conservatória do Registo Predial
de Gondomar e inscrito na matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 850 da União de Freguesias de Melres e Medas (que provém do
anterior artigo matricial 478 da extinta freguesia das Medas), com o valor patrimonial de 5,79 euros.
Que em dia e mês que não podem precisar do ano de mil novecentos e oitenta, os justificantes adquiriram o mencionado prédio urbano, por
compra aos falecidos ante possuidores, Adão Alves e mulher Francisca Gonçalves dos Santos, casados que foram no regime da comunhão geral
de bens e residentes na Av. da Carvalha, nº 497, em Fânzeres, Gondomar e, desde essa data, entraram na posse do referido imóvel, não tendo
nunca formalizado o respetivo contrato de compra e venda.
Que data a distância temporal e apesar de terem realizado buscas nos documentos que detêm em casa e junto das competentes entidades, desconhecem a providência do mencionado artigo matricial 478, desconhecendo ainda pela mesma razão a quem é que os referidos ante-possuidores
adquiriam o mencionado imóvel.
Que sempre estiveram e se têm mantido na posse e fruição dos indicados prédios há mais de vinte anos, usufruindo por isso de todas as utilidades
por eles proporcionadas, limpando-o, colhendo os frutos, cultivando os terrenos, 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 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 agosto de dois mil e dezoito
A notária,
Sofia Carneiro Leão

36 VIVACIDADE AGOSTO 2018

Política
POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Professor universitário
e investigador científico

1 – O verão político é sempre fértil na criação de epifenómenos que, à
falta de matéria substantiva de discussão pública, alimentam e preenchem o espaço mediático como se a vida do país dependesse desses
pequenos nadas. Todos os anos assim é, e por isso se convencionou
designar esta atmosfera e esta época como sendo a “sealy season”. Ou
seja, um período naturalmente calmo e despreocupado, que estimula
os profissionais da comunicação a sobrevalorizar “fait divers”, amplificando artificialmente notícias pouco mais que irrelevantes.
É claro que este fenómeno da lógica mediática é cada vez mais potenciado por alguns atores políticos, que aproveitam o vazio de verdadeiros acontecimentos para se colocarem em bicos de pés, como que
em busca dos seus pequenos momentos de glória. Nas suas mentes
está a falsa convicção de que poderão assim fazer ouvir as suas vozes,
e impor-se à opinião pública de forma mais eficaz. Esquecem-se que
no mês de agosto, porque se trata do período de férias dominante de
todo o ano, as pessoas desligam-se de quase todas as preocupações,
para valorizarem o descanso e o lazer.

O Gondomar Futsal Clube festejou, no início deste mês,
o 22.º aniversário da fundação da coletividade e, em simultâneo, abriu portas à nova sede do clube, situada no
número 273 da Rua Alegre, em Gondomar (São Cosme).
De acordo com Telmo Viana, presidente da direção do
Gondomar Futsal Clube, este foi um "aniversário especial" em que a prenda ao clube foi dada pela direção com
a inauguração da nova sede social.
"Decidimos dar uma prenda a nós próprios. Os diretores
e amigos deste clube presentearam-se com a concretização deste sonho antigo que estava nos primórdios da
coletividade. É um espaço alugado, próximo da rua e que
nos permitirá criar uma outra dinâmica com os nossos
associados, atletas e simpatizantes", afirma o dirigente.
Ainda a propósito dos 22 anos de atividade, Telmo Viana recordou ao nosso jornal a influência do Gondomar
Futsal Clube no concelho e lembrou que atualmente são
praticados três desportos nas fileiras do clube: futsal, trail
e dança. "Não excluímos a hipótese de acrescentar uma
nova modalidade nos próximos anos", apontou ainda o
presidente da direção.
A pensar no futuro, a direção do Gondomar Futsal Clube
espera agora juntar à nova sede uma nova carrinha que
facilite o transporte dos atletas para as diversas competições em que participa. ■

> Telmo Viana, presidente do Gondomar FC
Foto DR

2 – Este ano o acontecimento de verão – para além do incêndio de
Monchique – foi a decisão de Pedro Santana Lopes criar o seu partido político, abandonando por isso o PSD, onde fez carreira durante
44 anos. Até agora pouco se sabe deste projeto, para além de que se
vai chamar “Aliança”, e que o seu fundador e líder está a organizar
uma plataforma digital para a recolha das sete mil e quinhentas assinaturas indispensáveis para a sua legalização no Tribunal Constitucional. Sabe-se ainda que pretende ocupar o espaço do centro direita,
e será “europeísta não ortodoxo”, - o que quer que isso signifique!
Bastou a divulgação destes curtos pingos da política pura para de imediato surgirem notícias em catadupa sobre as grandes motivações de
Santana Lopes, a par com dezenas de artigos de opinião, análises e
comentários políticos sobre o passado, o presente e o futuro da nova
criatura, ainda antes de a dita ver a luz do dia. Caso para dizer: que a
“Aliança” seja bem-vinda ao convívio do mercado político nacional,
seja na lógica da oferta, seja na lógica da procura. É que a política também se faz destas coisas, e em democracia a liberdade não tem preço, e
é o principal catalisador das vontades individuais e coletivas…

O Gondomar Futsal Clube tem, desde
o dia 1 de agosto, uma nova casa, situada na Rua Alegre, em Gondomar
(São Cosme), junto à Rotunda dos
Sete Caminhos.

Foto DR

Santa Lopes anima
"rentrée" política

Gondomar Futsal Clube
tem nova sede

3 – Seja como for, há muita gente que se interroga sobre as verdadeiras motivações de Pedro Santana Lopes, sobre a oportunidade ou
falta dela do “timing” político que ele escolheu para anunciar o seu
projeto, ou sobre quem poderá ganhar ou perder com a fundação
de uma nova agremiação partidária. Mas é claro que, sendo Santana
Lopes um histórico do PSD, a maioria das opiniões vira-se para a
família laranja, vaticinando que a maior vítima será o líder dos social-democratas. Não vale a pena especular sobre futurologias. Mas
também não vale a pena ignorar a realidade e dizer que assim não
será. O tempo o dirá.
Mais importante do que saber qual dos partidos ou líderes existentes
terá mais a perder, será analisar se esta iniciativa trará ganhos ou
perdas ao eleitorado do centro e da direita. Isto é, se Santana Lopes soma ou subtrai ao eleitorado mais conservador, e se a “Aliança”
conseguirá ou não conquistar votos ao bloco da abstenção, maioritariamente considerado de centro esquerda. Finalmente, e não menos
importante, será a tradução destas contas em eleição de deputados.
Sim, porque no nosso sistema eleitoral a conquista de votos não traduz, necessariamente, a conquista de deputados. Tudo isto são boas
razões para esperarmos uma animada “rentrée política”.
> A inauguração da sede contou com casa cheia
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Desporto

Bernardo Marinho:
"Espero que esta época seja a minha grande
apresentação ao futsal português"
Bernardo Marinho, mais conhecido por Benny, tem no seu
pé esquerdo o sonho de uma
vida. O atleta gondomarense,
de apenas 19 anos, já se estreou no primeiro escalão do
futsal português e quer, agora,
demonstrar todo o seu valor
pelo clube da terra que o viu
crescer.
Texto: Tiago Santos Nogueira

Como surgiu a paixão pelo futsal?
A paixão pela bola surgiu mal comecei a
dar os primeiros passos. Embora tenha
começado pelo futebol de 11, fiz a minha
formação no Gondomar futsal, Escolas de
Gondomar e, mais tarde, joguei pelo Pinheirense nos juvenis e nos juniores, sendo
que o meu último ano de juniores foi a defender as cores do Modicus.
Começaste pelo futebol de 11... Qual a
origem dessa mudança?
Sou apaixonado pelo desporto em geral, em
particular pelo futebol. Ainda assim, gosto
mais de jogar futsal porque é um jogo mais
intenso. Temos muito mais bola, podemos
ser mais protagonistas e estamos mais vezes
em jogo.
Quais as tuas maiores referências neste
desporto?
O inevitável Ricardinho, Falcão, Bateria,
atualmente no Cartagena, e o Rivillos, que
joga no Barcelona, clube que tanto adoro.
Identifico-me muito com estes quatro jogadores, é o estilo de jogo que eu aprecio e que
quero para mim. Muito móveis, fortes no
1x1 e que não têm medo de assumir o jogo.

“O meu pai é
treinador de futsal
e é das pessoas
mais perfeccionistas
e atentas que
alguma vez conheci,
foi sempre com ele
que aprendi mais”

E porquê Benny?
Benny nasceu de forma curiosa [risos].
Quando o FC Porto foi campeão europeu,
em 2003/2004, eu idolatrava o Benny McCarthy. A partir daí, os meus pais começaram a chamar-me Benny e foi ficando. Hoje
já poucos me conhecem por Bernardo.
Qual o treinador que mais te marcou ao
longo da carreira?
O maior fator que me fez voltar ao Pinheirense foi exatamente o treinador, Paulo Vigário. Porque não me esqueço do que fez
por mim. Quando eu era ainda juvenil,
joguei pelos juniores e fomos campeões
distritais, indo à final four no Alentejo,
onde tive a oportunidade de jogar e onde
alcançamos o segundo lugar. Contudo, o
treinador que mais me marcou nunca foi
realmente meu treinador, ou melhor, foi
muito mais do que isso… O meu pai é treinador de futsal e é das pessoas mais perfeccionistas e atentas que alguma vez conheci,
foi sempre com ele que aprendi mais.
Com a tua saída do Modicus, pretendes
dar um passo atrás para depois dares dois
à frente ou não consideras que tenha sido
um passo atrás?
De certo modo não considero que esteja a
dar um passo atrás. Estou a jogar na mesma
Divisão e temos um grande plantel. Acima
de tudo, eu quero estar num clube onde
possa ser uma mais-valia. No Modicus tínhamos jogadores muito conceituados,
como Joel Queirós, Coelho, Fábio Lima,
entre outros, e aprendi bastante com eles,
mas não me sentia tão necessário e valorizado como espero ser durante esta temporada. E as nossas ambições para a presente
época são elevadas.

> "Benny" é canhoto, mas nem por isso deixa de treinar o seu pé direito até à exaustão

estava a ser reconhecido.
Sei, também, que Kobe Bryant é uma
grande inspiração para ti. Queres explicar?
Além de ser fascinado pelo seu jogo, sou
também um adepto do seu psicológico,
da sua vontade de vencer, seja onde for e
contra quem for. Aprecio a sua “Mamba
Mentality”, o alter-ego que ele criou para
combater os seus problemas pessoais e se
abstrair de tudo a partir do momento em
que entra em campo. Toda a sua forma de
ser me inspira a melhorar e a treinar sempre mais a cada dia que passa.
E qual é o teu maior sonho?
Jogar pela seleção nacional A.

E a nível individual, o que auguras?
Acumular minutos, começar a ter verdadeira experiência na primeira divisão nacional, que é o expoente máximo do futsal
em Portugal. Poder, sobretudo, mostrar
aquilo que eu realmente sou, espero que
esta época seja a minha grande apresentação ao futsal português.

Como gondomarense, qual o sentimento
de poder representar o Pinheirense?
Eu nasci e cresci em Gondomar. Poder representar o grande clube de futsal do nosso
concelho é um orgulho enorme. O facto
de o Ricardinho gostar tanto deste clube
e de também o seguir é uma mais-valia
para mim, tal é a admiração que tenho
por ele. Decidi voltar ao Pinheirense,
porque é um clube do qual gosto muito, sinto-me acarinhado e contamos
sempre com um grande ambiente no
nosso pavilhão.

Qual o momento alto da tua ainda curta
carreira?
Ter entrado, com apenas 18 anos, num
jogo da primeira divisão nacional de futsal,
contra o Aves. Foi um momento onde me
apercebi que, apesar da idade, o meu valor

Julgas que poderia haver uma maior
aposta nesta modalidade no nosso concelho?
Nem é só a nível do concelho, podes falar
do distrito do Porto. Este é o distrito com
mais jogadores de futsal inscritos em todo

Quais são essas ambições?
Queremos atingir os play-offs, ou seja, ficar
nos oito primeiros lugares do Campeonato.

o país. E considero que não se dá a devida
atenção nem o devido valor a quem pratica
esta modalidade. O futsal é uma modalidade incrível e continua em crescimento.
Já há alguns anos que se diz que está em
crescimento…
Sim, também é verdade, e o expoente máximo do crescimento desta modalidade em
Portugal foi o nosso grande título europeu.
Há que encarar o futsal de forma séria e
responsável. ■
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Desporto
TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal - Série B

<
< <

< <
< <

<
< < << <

<

Equipa
Gondomar
Paredes
AD Sanjoanense
Águeda
Cesarense
Penalva Castelo
Sp. Espinho
Marítimo B
Lusitânia Lourosa
Gafanha
SC Coimbrões
Lusitano FCV
Leça
U. Madeira
Amarante FC
Cinfães
FC Pedras Rubras
Sp. Mêda

<< < <

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pontos
9
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
0

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 1
Equipa
Rio Ave B
FC Foz
Canelas 2010
Vila FC
AD Grijó
Padroense
SC Rio Tinto
Lavrense
SC Salgueiros
Avintes
Maia Lidador
Boavista B
Sport Canidelo
Infesta
Varzim B
Oliv. Douro
Pedrouços
Valadares Gaia

Pontos
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Depois de na época passada ter ficado um gosto amargo na boca daqueles que sonham, ano após ano, com o
Gondomar SC na Segunda Liga - já
que a fase final ficou muito perto - o
início desta temporada augura um
ano com muitos triunfos. Três jogos,
três vitórias, oito golos marcados, três
golos sofridos e um avançado que faz
tremer as defesas contrárias. Abdoulaye Daffé tem 23 anos e metade dos
golos da sua equipa são seus. Ainda
neste último fim de semana, na receção ao Lusitano de Vildemoinhos, valeu o golo do ponta de lança senegalês, já perto do final da partida, para
dilatar a senda de vitórias da turma
gondomarense. Num encontro emocionante e muito equilibrado, o Gondomar jogou a última meia hora com
10 jogadores e, mesmo com esse handicap, numa rápida transição ofensi-

va, ao minuto 85, Abdoulaye atirou a
contar e deu mais três pontos a uma
equipa que quer demonstrar, em definitivo, que o seu lugar no futebol
português está situado num patamar
mais acima. De notar que o Sporting
de Espinho é o próximo adversário da
equipa comandada por José Alberto,
treinador que está no clube há largos
anos. Mais um teste de fogo, desta vez
fora de portas, onde o conhecido Rui
Quinta é o comandante dos espinhenses e o ambiente é sempre escaldante.
A motivação desta equipa, que conta
já com dois empates no Campeonato,
deverá estar em alta para um desafio
diante de uma formação que (ainda)

> José Alberto tem 54 anos e recusa entrar em euforia

Próximos Jogos:
02/09 Maia Lidador - SC Rio Tinto

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 2
P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Equipa
Barrosas
Lixa
Rebordosa AC
Sousense
Lousada
Ermesinde 1936
Baião
Gondomar B
Aliados Lordelo
Vila Meã
Freamunde
Vila Caiz
SC Nun'Álvares
Aliança de Gandra
S. Pedro da Cova
Tirsense
FC Vilarinho
CD Sobrado

Próximos Jogos:
02/09 Gondomar - Lixa
S. Pedro da Cova - Vila Meã
Aliança de Gandra - Sousense

só sabe ganhar. O Vivacidade esteve
à conversa com o técnico gondomarense José Alberto, que realçou a importância de ser “sempre bom começarmos com sucesso, em três jogos
conseguimos três vitórias, mas temos
a consciência de que isto ainda está
muito no início e não vamos fugir
aos objetivos a que nos propusemos”.
A manutenção é a grande prioridade
do Gondomar, clube onde pretendem
“valorizar jogadores e fazer um campeonato tranquilo, sendo que se dentro
dessa tranquilidade chegarmos a estar
numa posição de acesso à fase final é
lógico que não vamos fugir da luta”,
completou o técnico de 54 anos. ■

Foto Bruno Oliveira

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

O clube gondomarense conseguiu um arranque de Campeonato de sonho. A formação
comandada por José Alberto
soma tantos jogos quanto vitórias e o adversário que se
segue é o fortíssimo Sporting
de Espinho.

Foto Bruno Oliveira

Próximos Jogos:
02/09 SP. Espinho - Gondomar

Gondomar SC só sabe vencer

Pontos
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

> Abdoulaye Daffé é reforço sonante e tem demonstrado a sua veia goleadora
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Corrida da República marcada
para 30 de setembro
A 5ª Corrida da República vai
realizar-se a 30 de setembro,
com partida junto ao Largo do
Mosteiro, em Rio Tinto. A organização é da EventSport e Junta
de Freguesia de Rio Tinto.
Pelo quinto ano consecutivo, Rio Tinto vai
receber uma prova desportiva que visa assinalar a Implantação da República a correr.
No total, são 10 quilómetros em passo acelerado ou cinco a caminhar que terão como
fundo as paisagens urbanísticas da Avenida
da Conduta.
A prova, intitulada Corrida da República, é
organizada pela EventSport e Junta de Freguesia de Rio Tinto, e pretende aliar a prática desportiva à referência histórica.
"A República é a simbologia máxima de
uma democracia e é também isso que queremos promover neste dia. Felizmente, a cidade de Rio Tinto tem respondido ao desafio", afirma Carlos Ferreira, da EventSport.
De acordo com o organizador, o objetivo

desta edição passa por reforçar a presença
de participantes na caminhada, "porque em
Gondomar as pessoas não estão tão predispostas para participar nesta categoria das
provas". Contudo, as atenções vão para a
corrida, que tem despertado interesse pela
dificuldade do percurso traçado entre o
Largo do Mosteiro e a rotunda do Centro
Ciclista de Gondomar.
"Esta corrida já é vista com algum carisma, por ser citadina e por ligar Rio Tinto
ao centro de Gondomar, em São Cosme. É
com alguma satisfação que no final da prova as pessoas mostram-se admiradas com
a dificuldade do circuito", reitera Carlos
Ferreira.
Para Nuno Fonseca, presidente da Junta de
Rio Tinto, a Corrida da República é uma
"aposta ganha" para a freguesia. "Até agora temos tido um crescimento no número
de inscritos e é uma prova urbana que já
faz parte do nosso programa de atividades.
Uma das suas maiores virtudes é que tem
fidelizado atletas e isso é fruto da excelência do percurso e da organização, que está
sempre atenta aos pormenores", faz notar
o autarca, que considera a prova "a maior
referência desportiva da cidade".

Para os vencedores haverão prémios dos
diferentes patrocinadores da corrida e os
tradicionais troféus com o logótipo oficial
da Corrida da República.
Até 17 de setembro os custos de inscrição
correspondem a cinco euros para a caminhada e oito euros para a corrida. Após esse
período a inscrição na prova tem um custo
acrescido. ■

Desporto

Entrega dos kits realiza-se
na Renault Gondomar
A entrega dos kits de prova vai realizar-se entre os dias 27 e 29 de
setembro, na Renault Gondomar, em
Valbom.

Paulo Teixeira sagrou-se
campeão nacional de paraciclismo

No mês passado, Paulo Teixeira, atleta de paraciclismo da Rodabike - Gondomar, sagrouse pela primeira vez campeão nacional de
contrarrelógio de estrada.
A propósito deste título, o jovem atleta recordou ao nosso jornal como tudo começou,
desde o acidente que aos 17 anos o deixou
internado e sem mobilidade até à conquista
do maior troféu da modalidade em Portugal.
"O acidente foi em Jancido e, segundo os médicos que me socorreram, eu não iria voltar
a caminhar. Perdi a memória e tudo o que
sei hoje é baseado naquilo que me contam.

Tinha 17 anos, estava a terminar o ensino
secundário, que ficou por aí. Infelizmente,
vários órgãos foram afetados e tive que habituar novamente às pequenas coisas do dia a
dia. Foram cerca de oito anos de fisioterapia",
lembra Paulo Teixeira.
Até que descobriu uma bicicleta que tinha em
casa e arriscou sentar-se em cima dela e voltar
a pedalar. A "brincadeira" foi repetida até que
os fisioterapeutas perceberam que o ciclismo
acelerava o processo de recuperação física.
Paulo decidiu investir numa bicicleta adequada ao seu tamanho e rapidamente começou a
competir, primeiro a nível individual, depois
pelo Centro Ciclista de Gondomar (2014).
"No fim do primeiro ano de competição, desafiaram-me a praticar a modalidade BTT.
Até aí só tinha participado em ciclismo de estrada. Experimentei o BTT e logo na primeira
época sagrei-me vice-campeão nacional, com
a ajuda da treinadora, Ana Paula Tomás", explica o paraciclista.
Em 2017, transfere-se para a equipa Quinta
das Arcas/Jetclass/Xarão e sagra-se vencedor
da Taça de Portugal BTT/XCM para, logo a seguir, passar a competir pela Rodabike/ACRG/
Gondomar, que representa nos dias de hoje.
Para Paulo Teixeira, sagrar-se campeão na-

cional de contrarrelógio "representa todo o
esforço de uma época somado num troféu".
"A época ainda não terminou, faltam algumas provas da Associação Ciclismo do Porto
e Associação Ciclismo do Minho, mas espero
terminar da melhor forma e ajudar a minha
equipa nas provas que faltam", acrescenta.
Gondomarense de gema, o jovem atleta gostaria de ser reconhecido pelo seu esforço
no desporto adaptado e espera também ter

a oportunidade de levar o nome do concelho cada vez mais longe. "Sou um patriota e
gosto muito da terra onde nasci. Nunca fui
reconhecido pelo Município de Gondomar,
mas acredito que isso ainda vai acontecer.
Além disso, gostava de representar Portugal
ao mais alto nível, é uma das principais ambições", conclui.
Refira-se que o atleta já disputou também
duas Taças do Mundo da modalidade. ■
Foto PSF

Paulo Teixeira, 28 anos, natural de Medas, sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio de estrada, na categoria
paraciclismo. Ao Vivacidade, o
gondomarense mostra-se orgulhoso pela conquista e espera o
reconhecimento do Município
de Gondomar.
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Desporto

GondoCup realiza-se entre
os dias 7 e 9 de setembro

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira

O lado (mais) bonito do futebol
Foto DR

Mais a Norte, o Dragão festejou ao intervalo, até porque vencia
por 2-0 diante de um Vitória que, esta época, ainda só tinha conhecido o sabor amargo da derrota. Uma equipa abalada. Triste.
Todos pensavam que os três pontos estavam, por isso, assegurados. Todos... menos Luís Castro e os seus pupilos. A crença e
o valor do plantel vitoriano falou mais alto do que todas as circunstâncias que puxavam a corda para o lado azul e branco. No
futebol não há vencedores por antecipação e, durante a segunda
parte, os golos de André André, Tozé e Davidson protagonizaram
a “remontada” que chocou a Invicta. O FC Porto já não perdia em
casa para o campeonato desde abril de 2016. É obra. Todavia, perante todo este cenário, a reviravolta da turma de Guimarães não
lhe fica atrás.

No início do próximo mês, o Multiusos de
Gondomar vai receber cerca de 350 atletas dos
escalões mini aos juvenis, que irão competir
na 3ª GondoCup do Clube Desportivo de Rio
Tinto.
Este ano, a novidade prende-se com o Festand, iniciativa integrada no torneio, que vai
juntar seis equipas do escalão de bambis e
será responsável pela participação de 60 futuros atletas.
Ao Vivacidade, Rui Cardoso, da comissão organizadora, salienta "a boa vontade dos dirigentes, pais e amigos do CD Rio Tinto, que dispensam algum do seu tempo na organização da
prova".
O GondoCup já passou por Baguim do Monte, Rio Tinto e fixa-se agora no Multiusos de
Gondomar tendo, pela primeira vez, três dias
de competição.
"Vamos assim contar com a presença de 24
equipas distribuídas pelos diversos escalões
de formação, num total de cerca de 350 atletas. Calculamos que nos 3 dias, possam passar
pelo Multiusos de Gondomar cerca de 2.500

pessoas", refere.
É esperada uma "festa do andebol" que marcará o
início da nova época. "Queremos também impor
o GondoCup como torneio de referência na abertura de cada uma das épocas de forma a transformar o mesmo num evento nacional", conclui Rui
Cardoso. ■
Foto DR

Na capital, logo à terceira jornada, águias e leões marcaram encontro num Estádio da Luz a ferver por todo o lado. Embora antecipado por um clima sereno e respeitador por parte dos dois
clubes, um dérbi será sempre um dérbi. Um jogo especial. Que
vale mais do que os três pontos, mesmo que alguns insistam em
negar. Permite uma confiança extra à equipa vencedora e leva as
emoções dos adeptos ao seu expoente máximo. Contudo, num
jogo faminto de qualidade exibicional, a frieza de Nani e o talento
de João Félix permitiram que cada equipa somasse um ponto. Os
miúdos encarnados vão mostrando aos graúdos que carácter não
tem idade. E não basta ter (muito) talento. Ao mais alto nível, a
mentalidade faz toda a diferença. Quando ninguém sai derrotado, como foi o caso no jogo deste fim de semana, já se avaliam
outras coisas. Porque como Mourinho fez questão de interpelar
nesta sua última conferência de imprensa envolta em polémica,
o que pesa mais afinal? O resultado ou a forma de jogar de uma
equipa? Eu acredito que existe uma relação de simbiose entre estas
duas premissas. Apesar de o tempo ser injusto com alguns treinadores, Pep Guardiola, Maurizio Sarri e Jürgen Klopp não enganam
ninguém. Só um deles vai ganhar a presente edição da Premier
League. Mas uma coisa é certa: nunca nos vamos esquecer deles
pelas melhores razões e isso é o que verdadeiramente importa. As
suas equipas fascinam dentro de um campo de futebol. Porque não
precisam de um adversário para mostrar toda a sua qualidade, ou
seja, não jogam em função de alguém. Implementam o seu futebol
dinâmico, querem ser os protagonistas, preconizam um futebol
bonito e, com ou sem títulos, este desporto só lhes pode agradecer.

O Clube Desportivo de Rio Tinto
vai promover a 3ª edição do torneio de andebol GondoCup, que
irá decorrer entre os dias 7 e 9 de
setembro, no Pavilhão Multiusos
de Gondomar.

Foto DR

Jornalista / licenciado
em psicologia
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Grande Prémio Centro Ciclista
de Gondomar realiza-se a 9 de setembro
No dia 9 de setembro vai realizar-se a 50ª edição do Grande
Prémio do Centro Ciclista de
Gondomar. A prova dedicada
ao ciclismo de formação completará a sua edição dourada
a pensar nos futuros talentos
da modalidade.

dição e por onde passaram grandes nomes
do ciclismo nacional". "É uma das corridas
mais importantes do norte do país, porque
tem uma forte componente das categorias de
formação e merece da nossa parte o maior
carinho", afirma Delmino Pereira.
Para José Pacheco, presidente da Associação de
Ciclismo do Porto, o Grande Prémio do CCG,
tem "imensa importância". "Conseguir chegar
a este bonito número é certamente motivador
para o CCG e para nós", acrescenta. ■

Programação festiva
7 de setembro
21h - Sarau de dança
8 de setembro
21h - Gondomar Band
9 de setembro
18h30 - Cerimónia protocolar
21h - Atuação Magik Show

Foto PSF

Este ano, o Grande Prémio do Centro Ciclista de Gondomar vai atingir as 50 edições
concretizadas e voltará a contar com as escolas, cadetes e juniores masculinos e femininos. No total, estão inscritos mais de 200
atletas que irão percorrer um percurso traçado entre a rotunda da Carvalha e a rotunda
dos Rotários.
"Fazemos o maior esforço possível para organizar esta prova. Temos que ter em conta
que a situação financeira do clube não nos
permite alargar a iniciativa e o apoio da Câ-

mara de Gondomar não tem sido o melhor",
lamenta Jorge Silva, presidente do Centro Ciclista de Gondomar (CCG).
Ao Vivacidade, o dirigente associativo mostra-se otimista sobre o futuro da coletividade
e admite a aposta numa equipa de ciclismo
de estrada "nos próximos quatro anos", assim
que o empréstimo bancário fique liquidado.
Nesta edição, o CCG não vai competir, será
apenas o organizador da prova.
Por sua vez, Sandra Almeida, vereadora do
Desporto, destaca a tradição gondomarense
"no ciclismo nacional" e considera o CCG
"um dos impulsionadores da modalidade
no concelho". Questionada sobre o apoio financeiro à coletividade, a vereadora do Município de Gondomar admite que o valor "é
público" e "está de acordo com os dados que
o CCG apresentou à autarquia".
Entidades aprovam edição dourada da
prova
Ao nosso jornal, Delmino Pereira, presidente
da Federação Portuguesa de Ciclismo, considera a prova "importante, com enorme tra-

PUB

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

PUB

www.euriseguros.pt
geral@euriseguros.pt
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Empresas & Negócios

Cliduca: onde o profissionalismo
e a solidariedade andam de mãos dadas
A Cliduca é um centro terapêutico especializado em
Psicologia, Terapia da Fala
e Terapia Ocupacional, que
presta apoio sobretudo a
crianças e jovens com necessidades educativas específicas. Há alguns dias, completou 18 anos, sendo, agora,
“maior de idade” e o balanço
é francamente positivo.
Constituída por uma equipa multidisciplinar
composta por psicólogos, professores/educadores especializados, terapeutas da fala e
terapeutas ocupacionais, a Cliduca – Centro
Psicopedagógico e Terapêutico, Lda – é uma
empresa privada, que nasceu em agosto de
2000, mas onde nem por isso a vertente solidária é ignorada. “Somos uma organização
privada, com fins lucrativos. Mas, acima de
tudo, somos uma empresa de laços familiares e uma instituição solidária, se eu oferecer
10% da minha faturação a quem não tem
qualquer apoio eu fico muito feliz com isso”
revelou-nos Manuel Pinto, responsável pela
gestão da Cliduca, um projeto que se iniciou
de forma peculiar: “A minha mulher era professora de ensino especial num centro terapêutico em Valongo. Os dois sócios chatearam-se, sendo que um deles endereçou-lhe
o convite para ser sua sócia e achamos que
era uma boa oportunidade. Nasceu aí o projeto Cliduca”, explicou Manuel Pinto. Mas as
coisas nem sempre correram de feição. “Dois
anos mais tarde, as coisas não estavam a correr como desejávamos e, por isso, compramos a quota deles (50%) e ficou um projeto
só nosso. A Cliduca festejou, há poucos dias,
18 anos, e eu a tempo inteiro estou aqui há
16. Sendo que a parte pedagógica diz respeito
a Maria Olívia Pinto, minha esposa”, completou o gestor de 60 anos.
Numa aposta clara na proximidade com as
crianças e na facilidade de estas terem acesso
aos seus serviços, quer através de transporte
próprio, quer com a cooperação de outros
organismos, a Cliduca é um projeto “onde
se dá valor às relações pessoais”. “Nunca tivemos um técnico ou colaborador que fosse
embora chateado connosco. Numa fase um
pouco mais difícil, tivemos que reduzir ao
quadro, mas aguentamos e dividimos as horas de trabalho por todos. Felizmente, nos
últimos três anos tem havido um grande
crescimento e as coisas estão a correr muito
bem”, referiu Manuel Pinto.
Apesar de já ter dois netos e a filha bem en-

> A Cliduca completou 18 anos e trata-se de um projeto sempre em crescimento

caminhada num projeto com características
idênticas intitulado “Cognitius”, o gestor gondomarense disse-nos sentir-se bem, em plenas faculdades, e se existir alguma oportunidade de negócio “não lhe vou fechar os olhos”.
Verdadeiros especialistas em psicologia,
na terapia da fala e na terapia ocupacional,
com mais de 80% de sucesso nos casos ao
longo destes anos, a Cliduca caminha para
novos horizontes: “O governo angolano fez
um protocolo connosco e, por isso, vamos
iniciar um novo projeto em Angola. O ob-

> O centro dispõe de várias salas personalizadas

jetivo passa por dar ferramentas aos professores e aos educadores de forma a que
eles consigam despistar possíveis problemas cognitivos nos jovens de forma mais
eficaz”, evidenciou Manuel Pinto, que ainda foi mais longe, dizendo que “em média,
o nosso crescimento tem sido de 30% ao
ano, fixo. Em três anos dobramos o nosso
volume de negócio, com muito sacrifício e
muito risco”.
Existe, neste centro, um novo departamento na especialidade do autismo, até porque

o progresso é e será sempre o objetivo desta
empresa. O sucesso está intimamente relacionado com o trabalho e os relatórios trimestrais que a Cliduca realiza, convidando
os pais para acompanhar o processo e para
irem falar, também, com os professores, são
fundamentais para se conseguir um bom
feedback da outra parte. “Ninguém sabe
tudo, isto é um dado adquirido, temos que
ter a humildade para ouvir e para aceitar
sugestões de outras pessoas competentes”,
completou Manuel Pinto. ■

> Manuel Pinto, gestor da Cliduca
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

TOUCINHO DO CEU
Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

EXPOSIÇÕES

Até 31 de agosto "Viagens", no Centro Cultural
de Rio Tinto
Até 1 de setembro –
“A Central de Captação do Sousa”, no
Museu Mineiro de São Pedro da Cova

Até 9 de setembro –
“João Carqueijeiro”,
na Casa Branca
de Gramido

INGREDIENTES
• 20 gemas
• 350g de açúcar
• 200 ml de água
• 100g de amêndoa moída
• 100g de doce de gila
• 1 colher de café de canela em pó
• Açúcar em pó para polvilhar
• 1 forma redonda com 20 cm de
diâmetro
• 1 rodela de papel vegetal com 20
cm de diâmetro
• Manteiga para untar
• Farinha para polvilhar

Foto DR

Até 31 de agosto –
“Paisagem”, na ARGO

Até 15 de setembro "Pensamento
e Risco", no Auditório
Municipal
de Gondomar

Foto DR

Havia um índio que era famoso pela sua fantástica memória.
Todos os dias os turistas faziam fila para fazer uma pergunta
ao índio.
Um homem bastante céptico põe-se na fila e, quando chega a sua
vez, diz:
– O que é que você tomou de pequeno-almoço no dia 4 de Julho de 1998?
– Ovos!
O homem fica perplexo e eventualmente acaba por se afastar.
Passados anos, o homem vê o mesmo índio numa rua e relembra-se do sucedido.
Conforme o índio passa perto dele o homem deixa escapar:
– Mas como?
E o índio:
– Estrelados.

Apple prepara iPhone
"gigante" de 6,5 polegadas
VIVA TEC | Pedro Santos Ferreira
Preparação:
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Amor: Poderá sentir uma atração por um amigo.
Saúde: Procure beber mais água para que os seus rins funcionem
na perfeição e o seu corpo se mantenha devidamente hidratado.
Descubra os benefícios dos chás e alie a hidratação às propriedades curativas das plantas. Um chá de camomila antes de dormir
irá ajudar a melhorar a qualidade do seu descanso.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.

A norte-americana Apple está a preparar uma nova geração do iPhone com um ecrã "gigante" de 6,5 polegadas. A informação ainda não é oficial, mas com base
nos rumores que vão surgindo na internet, perspetiva-se uma forte aposta da empresa na dimensão do seu
próximo smartphone.
De resto, as patentes submetidas pela Apple mostram
que o ecrã será curvo e poderá incluir ecrãs laterais que
servirão para lançar aplicações, em substituição dos botões físicos, além de acrescentar atalhos para controlar
ferramentas como leitores de música.
A publicação conseguida pela TrendForce revela ainda
aquilo que parecem ser as principais características dos
novos iPhone para 2018. A confirmarem-se as várias
fugas de informação, deverá ser apresentado o iPhone
X Plus, um modelo maior do já existente iPhone X.
Os rumores apontam também para o alargamento da
tecnologia de reconhecimento facial a todos os modelos
compatíveis e a possibilidade da marca da maçã apresentar pela primeira vez um smartphone com tecnologia dual-SIM. Está ainda prevista a possibilidade de usar
duas aplicações em simultâneo, lado a lado, tal como já
acontece com os iPad.
Segundo a Bloomberg, a estratégia da Apple está agora
orientada para o aumento do preço médio de venda de
cada equipamento, permitindo, desta forma, equilibrar
a estagnação verificada na venda de smartphones nos
últimos trimestres.
Recorde-se que estamos a poucas semanas da próxima
apresentação pública da Apple.

Unte muito bem a forma com manteiga.
No fundo, coloque a rodela de papel vegetal e
unte-a com manteiga.
Por fim, polvilhe com farinha.
Mexa as gemas com um garfo e coe-as numa
rede fina.
Num tacho, leve ao lume o açúcar e a água.
Mexa e deixe ferver.
Quando entrar no ponto de ebulição, deixe ferver durante 2 minutos.
Passado o tempo, baixe o lume e misture a
amêndoa.
Depois de bem misturada, aumente novamente
o lume e deixe ferver sem parar de mexer até
atingir o ponto de estrada, aproximadamente
2,5 minutos a 3.
Quando passar com uma colher no fundo do
tacho e se formar uma estrada que deixe ver o
fundo, está no ponto.
Misture o doce de gila e a canela em pó.
Mexa até que atinga novamente o ponto de
estrada.
Retire do lume e deixe arrefecer 5 minutos.
Com uma colher, misture rapidamente as gemas à calda.
Leve o tacho novamente ao lume e deixe cozinhar em lume brando sem parar de mexer até
que o creme engrosse.
Coloque o preparado na forma.
Leve ao forno pré-aquecido nos 160ºC e deixe
cozer durante 30 minutos.
Tire o papel vegetal e deixe arrefecer totalmente.
Depois do toucinho do céu frio, polvilhe com
bastante açúcar em pó.
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Opinião: Vozes da Assembleia Municipal
O rio Tinto

Joana Resende | PS
O nosso rio Tinto será em menos de um ano aquilo
que era há quase meio século: um rio limpo e despoluído, a correr entre Ermesinde (onde nasce) e o
rio Douro (onde desagua), cujas águas e margens
poderão ser novamente usufruídas pelas suas populações. O rio que dá nome a uma freguesia, que
ao longo destes anos foi desprezado, maltratado,
desviado e entubado, deixará de ser uma longínqua
recordação para passar a unir o centro de Rio Tinto
ao rio Douro até ao Freixo, atravessando o parque
Oriental do Porto e permitindo ligar quer ao percurso do Polis de Gondomar, quer à marginal do
Porto.
Em causa está o projeto no âmbito do Programa

Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos, no âmbito da operacionalização
da Estratégia Portugal 2020, que vai permitir a execução do intercetor a partir da descarga da ETAR
de Rio Tinto até à ETAR do Freixo, implantado nos
concelhos de Gondomar e do Porto, bem como
instalação de equipamentos de monitorização do
caudal e qualidade do efluente. Inclui os trabalhos
para a reunião das duas descargas na ETAR do Freixo e ligação à câmara de reunião das descargas, a
alteração do trecho final das águas pluviais na ETAR
do Freixo (que atualmente liga ao bypass do tratamento primário da estação de tratamento) para ligação ao rio Tinto, a execução do intercetor a partir

da reunião das descargas das ETAR de Rio Tinto
e do Freixo e descarga final do efluente tratado no
rio Douro, bem como a reabilitação do intercetor
existente entre a rotunda do centro de saúde de Rio
Tinto e a ETAR de Rio Tinto.
É evidente que, para nós gondomarenses, esta obra
é de importância extrema para o bem estar e desenvolvimento do nosso concelho, mas não podemos
deixar de referir também a sua importância para
o Porto, que nas palavras do seu presidente Rui
Moreira representa uma enorme oportunidade de
desenvolvimento, qualidade e investimento, resultando na duplicação da área do Parque Oriental da
Cidade, passando dos atuais nove hectares para 20

hectares e do desenvolvimento de Campanhã, uma
freguesia na qual foram "definidas duas áreas de
reabilitação distintas" e para onde estão projetadas
"obras estruturantes como o matadouro e o terminal intermodal.
A grande obra intermunicipal do intercetor do Rio
Tinto corre dentro do previsto, e soube-se este mês,
na visita do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que poderá estar concluída já em maio de 2019,
num compromisso deste executivo da Câmara Municipal de Gondomar, da Câmara do Porto e deste
Governo, que nos esforços unidos souberam elevar
aquilo que é mais importante: o bem estar das populações e o desenvolvimento dos seus concelhos.

Hoje vou falar de “monstros”!

David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
A Câmara Municipal de Gondomar tem divulgado,
recentemente, uma campanha em que apela aos
gondomarenses para não abandonarem os “monos”
na via pública.
Até aqui, no geral, tudo bem... vamos, agora, às partes.
Dizem que recolhem gratuitamente os resíduos volumosos fora de uso. Os tais “monos”, ou “monstros”.
É que, de forma mais frequente que o desejável, até
defronte de uma instituição da qual sou dirigente,
tenho visto eletrodomésticos, mobiliário, colchões e
“outros similares” espalhados pela rua.
Nem vou analisar a questão de resíduos/restos de
construção civil ou de restaurantes que são “abandonados” de forma completamente ilegal e imoral
num qualquer monte ou zona mais desabitada. Tal,
pela total falta de respeito, nem merece considerações.
Mas considerações, e várias, merece o excesso de

lixo existente junto dos pontos de recolha “oficiais”.
O problema tem várias razões de ser. Não é culpa da
Câmara o facto de os gondomarenses optarem por
acumular o lixo na rua, deixando-o num qualquer
lugar ou, até, colocando-o encostado a caixotes ou
moloks já suficientemente cheios – a transbordar,
até...
Isto é uma questão de educação cívica mas é, também, uma questão de fiscalização. É que a Câmara,
bem ou mal, no passado, decidiu privatizar o processo de recolha de resíduos sólidos urbanos. Algo
que, bem ou mal, no passado ou no presente, aconteceu e acontece também noutros municípios.
Vamos deixar de lado a quem pertence a decisão da
“privatização” – assim se costuma designar – da recolha de resíduos sólidos urbanos. Foi uma decisão
que gerou muita discussão, ainda mais confronto de
ideias e, até, alguma polémica. Foi, recordo-me ainda, uma decisão na qual alguns então autarcas opta-

ram por não participar (estariam doentes, de férias,
ausentes em parte incerta). O resultado é que, se necessário, agora podem dizer “eu não votei a favor!”
Claro que não. Nem a favor, nem contra!
O lixo na rua, em Gondomar, tem sido um verdadeiro atentado público. Atendado à saúde, à imagem de município desenvolvido que se pretende
e, principalmente, uma confirmação da absoluta
incapacidade da Câmara Municipal de Gondomar
fiscalizar/pressionar a empresa que tem esta concessão.
Mas o mal é abrangente. Em suma, quero dizer, não
se restringe a Gondomar. Acontece nos concelhos
vizinhos – até nos turisticamente sempre presentes
nas “bocas do mundo”.
Há duas coisas em comum. Inúmeras, aliás...
Em comum há o lixo na rua. Em comum há uma
empresa que trabalha para vários municípios. Em
comum há viaturas, (poucos) funcionários e mate-

rial, em constante deslocação, com horários a cumprir e mínimos exigidos pela entidade patronal. Só
que os mínimos exigidos, quer pela entidade patronal, quer pelos critérios da Câmara de Gondomar,
andam muito por baixo.
Faz-se de conta.
E, como também muitos fazem em sua casa, varrem
o pó para debaixo do tapete.
A Câmara de Gondomar diz, na publicidade, que
quem deixar “monos” na via pública está sujeito a
coimas. Aconselho, por tal, a Câmara de Gondomar
a ler bem todo o clausulado do contrato de concessão da recolha de resíduos sólidos urbanos. E ter a
mesma atitude de aplicação de coimas a montante,
e não apenas a jusante. Que puna, e bem, quem nos
proporciona este espetáculo deprimente e insalubre
de lixo nas ruas. Mas que puna, ainda melhor, quem
não cumpre com uma obrigação – que, não sei se se
lembram, é paga por todos nós.

partidos comunistas e movimentos revolucionários de todo o mundo que se solidarizam com os
comunistas portugueses na luta contra a opressão e
a exploração do capitalismo responsável pelas desigualdades, injustiças e guerras que marcam a atualidade e determinam o sofrimento de milhões de seres
humanos vítimas do desemprego, da exploração, da
pobreza, da miséria e da doença.
É neste contexto que na edição deste ano se concretizará no Pavilhão Central da Festa do Avante! uma
importante iniciativa do programa das comemorações dos 200 anos do nascimento de Karl Marx que
decorre sob o lema II Centenário do Nascimento de
Karl Marx. Legado, Intervenção, Luta. Transformar o
mundo onde será apresentada uma exposição qué será
mostrada por diversos meios desde o texto até elementos cénicos e figurativos com o tema “Capitalismo – a
história não termina aqui. Socialismo é o futuro”.
Para além desta exposição estará também patente no

Pavilhão Central, aquele que é considerado o «salão
de visitas» da Festa, uma outra mostra que remete
o visitante para o imaginário alentejano e para a extraordinária capacidade criadora popular: Os Bonecos de Santo Aleixo. Trazidos à Festa pelo Centro
Dramático de Évora, esta exposição promete encantar o público devido à dinâmica que será criada com
momentos de pequenos espetáculos e interação com
os presentes.
Todos os anos são milhares os visitantes e participantes na Festa do Avante!. Todos os anos há gente a ir
à Festa pela primeira vez. Todos os anos há gente a
ir mais uma vez. Todos os anos há milhares que no
domingo à noite, quando encerra a Festa, sabem que
no ano seguinte voltarão.
Podem calar-se os jornais e as televisões a quem a
Festa do Avante! parece incomodar, mas não se calarão os milhares que lá vão ano após ano. Viva a Festa
do Avante!

A Festa do Avante!

Maria Olinda Moura | CDU
É já nos próximos dias 7, 8 e 9 de setembro que se
realizará a Festa do Avante! Uma festa construída por
militantes comunistas aos quais se juntam muitos
amigos do PCP vindos de todo o país para ajudarem
na sua implantação e no seu funcionamento.
Ano após ano, durante três magníficos dias e contra
aqueles que sistematicamente tentam silenciar esta
grande manifestação política e cultural oferecida pelos comunistas a todos os portugueses, ergue-se na
freguesia de Amora, concelho do Seixal, esta grande
iniciativa do Partido Comunista Português que reúne
durante três dias, num mesmo local, compreendido
entre a Quinta da Atalaia, a Quinta da Princesa e a
Quinta do Cabo, espaços em representação de todas
as organizações regionais do PCP quer do continente
quer das ilhas, numa participação dinâmica e apelativa que permite a todos os visitantes e intervenientes
experiências únicas no contacto com uma oferta diversificada de iniciativas de índole política, cultural e

gastronómica.
Este ano cumprir-se-á a 42ª edição desta Festa cada
vez mais reconhecida pelos portugueses como uma
grande manifestação de conteúdo político e cultural
ímpar. Uma Festa que permite obter uma perspetiva sobre o PCP ao longo da história e na atualidade,
oferecendo exposições e espetáculos, debates, cinema, teatro, desporto, artesanato, feiras do livro e do
disco, espaços de lazer e convívio, espaços interativos
e temáticos.
Percorrer todos os espaços da Festa e visitar os pavilhões regionais ou de setor que se espraiam deste o
topo da Quinta da Atalaia até ao Tejo é contactar e
viver todo o país, o património de cada distrito, as
lutas, anseios e aspirações das gentes do nosso país
pelos quais os comunistas se batem no dia a dia do
seu trabalho e da sua luta sempre presente.
Mas a Festa é também internacional e nela estão representadas, a convite do PCP, delegações de vários
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O suposto milagre da multiplicação! "(Não) são rosas senhor, (não) são rosas..."
Valentina Sanchez | PSD
Na sequência do boletim municipal, pergunto-me como consegue, o presidente do executivo
da Câmara Municipal de Gondomar (CMG),
dizer que está preocupado com a situação da
dívida da CMG, e prometer projetos com elevadíssimos valores financeiros. É o milagre da
multiplicação. Pena não serem rosas, mas sim
dívidas. Não é preocupação, é populismo.
Se por um lado sabemos que o Tribunal de Contas (TC) recusou o empréstimo para conseguirmos o pagamento parcial da dívida à EDP, o que
deixou a saúde financeira da CMG bastante debilitada, por outro lado, existe um executivo que
promete, promete e efetivamente gasta.
Relativamente à preocupação deste executivo
com a dívida, e a situação débil em que a CMG se
encontra, está demonstrada quando de um passivo de 170 milhões, reduz à dívida de 2016 para

2017 apenas quatro milhões de euros e, não obstante a má notícia do TC, continuam em festas e
festinhas. Viagens, representações e passeios.
Entre aumentar o edifício da câmara municipal,
entre a rede de parques urbanos prometida, os
"water slides", e as tais festas e festinhas, - ainda
aguardamos que o executivo nos quantifique o
gasto com a Noite Branca) - viagens e representações, ficam perdidas as ajudas à população que
foram presenteadas com um custo acrescido de
saneamento, fica perdida a consciência sobre a
nossa rede de limpeza, sobre o Metro, sobre as
nossas praias, dando especial relevância ao que
se está a passar na praia de Melres, sobre o alto
nível de desemprego... resumidamente, ficam
perdidos os gondomarenses, as suas ânsias e a
sua qualidade de vida.
Pois se por um lado, o executivo multiplica di-

nheiro para o "bonito de se ver", divide muito
mal quando se trata de atribuir os valores aos
nossos bombeiros, associações culturais, desportivas ou educacionais! Foi por demais notório que não houve uma preocupação em recolher os elementos necessários para quantificar,
elaborar e aprovar uma estimativa, realista, dos
benefícios económicos que possam vir a ser auferidos por essa entidades e se as mesmas estão
de acordo com os seus anseios. Nem se percebe
como é que um programa de Apoio ao Movimento Associativo não foi devidamente articulado com quem está no terreno a dinamizar
atividades e a população.
O grupo parlamentar PPD/PSD, sempre defendeu uma gestão cuidada do erário público e tem,
sucessivamente, e nos mais diversos órgãos,
alertado para a necessidade de gerir, de forma

ponderada, o futuro da CMG e as expectativas
que se criam aos gondomarenses.
Não concordamos nem com o modelo de gestão
adotado, nem com a ação do atual executivo socialista, que desde 2013 tem vindo a adotar uma
gestão populista, direcionada para a obtenção
de votos e a empurrar as consequências para o
amanhã.
Não queremos ser responsáveis por "presentear"
uma geração futura o mesmo "presente" que o
executivo PS nos deu com esta enorme dívida
à EDP!
Tememos a obrigação de um saneamento financeiro, tememos um aumento global de impostos
para o teto máximo e todo o impacto que disso
resulta.
Tememos o suposto milagre da multiplicação
deste executivo!

Rentrée

Pedro Oliveira | CDS-PP
Estamos no início de mais um ano político que
se começa a fazer com as diferentes festas partidárias, onde cada partido se potencia através da
perspetivação que faz daquele que será o seu percurso interventivo junto da comunidade nacional sempre em prol, de acordo com as respetivas
convicções programáticas, do desenvolvimento,
da modernidade e da consequente melhoria das
condições de felicidade de todos.
Será, com toda a certeza, um ano particularmente
difícil para todas as forças partidárias pois, muito
do trabalho, do esforço de convencimento das inerentes ideias, desenvolvidos nos últimos três anos,
constituirão necessariamente o grande suporte direcional, da ação essencial a cumprir no ano que
ora se inicia. Haverá com certeza uma forte con-

glomeração das melhores iniciativas, das melhores
opções, do melhor discurso tomados, para que, em
conjunto, possam representar também as melhores propostas para a salvaguarda, isto é, para o bom
cumprimento, das expectativas da comunidade.
Este novo ano político contemplará duas importantes eleições gerais, a saber: as eleições para
o parlamento europeu e as eleições legislativas
nacionais. Tratam-se de dois fundamentais atos
eleitorais, com repercussões diretas e inequívocas
na vida dos europeus e dos portugueses. A nível
europeu, porque todos reconhecemos os inultrapassáveis e crescentes impactos das decisões
europeias no nosso quotidiano. A nível nacional
porque são estas as eleições que definem o enquadramento ideológico do rumo da nação, ou seja,

um maior ou menor pendor da liberdade individual de cada um na construção do seu futuro.
Nós no CDS estamos cientes, aliás como tem sido
nosso apanágio, da concernente importância relativa, apostando claramente no reforço da nossa
representatividade em cada uma delas. Porque
estamos convictos da bondade dos caminhos que
defendemos e porque, consequentemente, acreditamos que representam a melhor defesa dos
padrões de modernidade equilibrada e integrada
que todos necessitamos.
Obviamente que temos a noção do largo caminho que o partido tem a percorrer, não nos colocando, por isso, em bicos de pés, perante o que
ou quem seja, na abordagem que faremos destas
eleições. Tal seria não só irresponsável mas indu-

bitavelmente castrador da credibilidade que pugnamos por demonstrar que temos. Contudo, não
temos igualmente dúvidas que, especialmente no
que concerne ao processo nacional, urge sermos
incisivos na apresentação das propostas que defendemos, intervindo com a convicção que nos
move e demonstrando perante todos a justeza
dos nossos propósitos.
Ser incisivo, ser verdadeiro, implica vocação e
clarividência. Os detratores dirão ser arrogância, como já ouvimos recentemente. Apesar de
assim ser, aos dislates o partido deve responder
com serenidade e personalidade, seguindo a sua
bitola de partido autêntico e ciente das responsabilidades que tem na construção de um Portugal
moderno e desenvolvido.

Reabilitação urbana ao serviço das populações
Bruno Pacheco | BE

Integra a cidade o conjunto dos seus habitantes,
com as suas diferentes atividades e dinâmicas distribuídas por um território determinado, com características próprias, os bairros, que, na sua diversidade
constituem um todo identitário, uma comunidade.
O espaço público na cidade tem que ser encarado
como suporte da diversidade, da liberdade e forma
de contrariar a polarização e a segregação social.
Numa altura em que se levanta a discussão pública
sobre as ARU's no nosso município cabe-nos fazer
uma análise de como Gondomar evoluiu ao longo
dos últimos anos na chamada desregulação urbana,

seja pela construção desenfreada, pelas políticas que
esvaziaram o património em vez de primar pela sua
conservação e reabilitação, pelas acessibilidades que
tornam o município paupérrimo no que se trata às
questões da mobilidade, pela falta de espaços verdes e
locais de encontro que sejam locomotores do reforço
do laço social, seja políticas que promoveram a especulação imobiliária em vez do alojamento local.
A responsabilidade do município é de encontrar os
meios para promover a reabilitação sem descaracterizar as áreas a reabilitar, as chamadas ARU, Áreas
de Reabilitação Urbana. A isto chama-se revitaliza-

ção urbana, com preservação.
Este é o momento de fazer os debates sérios para
construir mudanças estruturais nas nossas cidades
e na vida das populações.
Para o Bloco de Esquerda a reabilitação urbana só é
possível se ela for capaz de dar resposta ao problema
das pessoas.
Como dizia David Harvey: “A questão de que tipo
de cidade queremos não pode ser divorciada do
tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos
de vida, tecnologias e valores estéticos desejamos.
O direito à cidade está muito longe da liberdade

individual de acesso a recursos urbanos: é o direito
de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade.
Além disso, é um direito comum antes de individual
já que esta transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o
processo de urbanização. A liberdade de construir e
reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos.”
Cabe a todos nós o papel de lutadores e construtores
de um modelo de cidade que seja de todos e para
todos, uma cidade rebelde!
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