PUB

Ano 13 - n.º 147 - setembro 2018

Preço 0,01€

Mensal

Diretor: Miguel Almeida - Dir. Adjunto: Pedro Santos Ferreira

Visite-nos em: www.vivacidade.org - E-mail: geral@vivacidade.org

Farmácia Castro - R. Dr. Francisco Sá Carneiro 1º Andar Drt. nº 653
4420-237 Gondomar | Tel. 962090334
Mais Grávida - R. da Igreja 60, 4420-164 S. Cosme | Tel 962090336
Clínica Dr. Castro Ferreira - Praça Manuel Guedes, 17 | 4420-193 Gondomar
Tel. 224831069

ais
Agora m e
sd
3 posto m
e
colheita r
a
Gondom

Romaria do Rosário anima
Gondomar até 14 de outubro

Sociedade
Medieval de Rio Tinto
deverá ter entrada
paga em 2019
> Pág. 12

Cultura
"Quero ir pra ilha"
inaugura Festival de
Teatro de Fânzeres
> Pág. 28

Desporto

• Rui Veloso e Carminho atuam a 5 e 12 de outubro, respetivamente
• Feira das Tasquinhas volta a dividir-se por dois fins de semana
• Procissão é o expoente máximo da Feira das Nozes

> Págs. 24 e 25

Ala de Gondomar:
Manuel Silva
regressa
ao clube
que o viu
nascer
> Págs. 36 e 37
PUB

2 VIVACIDADE SETEMBRO 2018

Editorial
Foto DR

José Ângelo Pinto

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

Caros leitores,
Festas, festas e festas!
As festas são muito importantes. No
caso especial das nozes, a Festa das
Nozes é uma longuíssima tradição que
temos sabido manter e promover com
eficiência, mesmo que muitas vezes
deturpando o espírito que presidiu à
sua criação e desenvolvimento.

Achamos que todas as instituições
do concelho deveriam fazer uma boa
promoção das festas. Acontece que
aparentemente e até hoje, além do
Vivacidade, encontramos apenas e

No último Boletim Municipal disponível, temos a promoção de alguns
eventos das Festas do Concelho, mas o
programa das festas não foi publicado.
Gerir festas como as do concelho é
muito complexo, pois envolve todos
os serviços e nem sempre a coordenação e a gestão são fáceis pois a habitual
abordagem empresarial de gerir os
eventos como projetos não é adotada
pelos municípios, o que é pena pois tal
potenciaria e muito a orientação das
equipas para os resultados.

O problema da recolha do lixo não
é um fenómeno exclusivo de Gondomar, mas tem vindo a intensificar-se por todo o concelho. Nesta
E com orientação para resultados me- edição, questionamos o vereador
diríamos a quantidade de locais (neste do Ambiente que promete estar
caso virtuais) em que a promoção da atento à questão e em diálogo com
festa está a ser feita.
a empresa concessionário, a Rede
Ambiente.
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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

Saber comunicar e explicar às pessoas
o que está a ser feito e de que forma é
que se organiza a festa é essencial. A
disponibilização de informação sobre
a festa do concelho no site do Vivacidade com o programa completo é o
único local virtual onde se consegue
obter toda a informação.

só no Facebook da Banda Musical de
Gondomar um programa das festas e
no site da AMP uma breve referência
com a informação “Consultar programação específica” mas sem ligação
para nenhum lado.

O arranque das obras de beneficiação
da Avenida da Conduta, entre a rotunda da Carvalha e a rotunda do Centro
Ciclista, traz consigo a requalificação
deste eixo estruturante de circulação
automóvel, ciclável e pedonal, com
vista à criação de um percurso público equipado altamente qualificado. A
obra corresponde a um investimento
de 1,5 milhões de euros.
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Continuamos a desaproveitar potencial da margem do Douro

BISTURI

A par com o Parque das Serras
do Porto, onde o concelho de
Gondomar tem uma posição de
relevo, e de elevadíssimo potencial de turismo da natureza e de
lazer, o Rio Douro é, porventura, uma das maiores riquezas
que temos à mão de semear.
Praticamente toda a fronteira
sul deste concelho é feita pelo
leito do rio, desde o Freixo a
Melres, numa extensão de cerca
de 36 quilómetros, excluindo a
fronteira da freguesia de Lomba, na margem esquerda do
rio. Ao longo deste percurso, o
Douro oferece-nos um potencial paisagístico de uma beleza
incrível, que é bem testemunhada em grandes extensões pela
estrada marginal Porto – Entre-os Rios.
Mas quem faz estes mesmo
percurso sulcando as próprias
águas do rio fica absolutamente
deslumbrado com o que a natureza oferece aos nossos olhos.
Todavia, rapidamente podemos
constatar que pouca gente pode
apreciar este potencial turístico,
e que o aproveitamento que é
feito da margem esquerda é incompreensivelmente baixo.

É certo que há algumas zonas
com acessos razoavelmente
aceitáveis, mas passam-se quilómetros onde não se vê nada
mais a não ser a luxuriante paisagem verde, inacessível por
terra à maioria dos cidadãos.
Torna-se assim claro que o Município de Gondomar, e os seus
autarcas não têm olhado para
o rio com a devida atenção, e
muito menos têm tido a preocupação de potenciar tão importantes recursos turísticos.
Aqui e ali há algumas zonas de
praia fluvial onde têm sido melhoradas algumas estruturas de
apoio. Igualmente se pode falar
de alguns pontos destinados
aos desportos náuticos, com
particular relevo para a zona
do Gramido. Mas há muitos
mais pontos por explorar, que
se encontram totalmente selvagens.
Bem sabemos que há hoje uma
tendência para deixar estar a
natureza em paz, e preservá-la
na sua expressão mais natural.
Mas também sabemos que é
possível preservar essa mesma
natureza e, ao mesmo tempo,
disponibilizá-la, sem agressões,

ao usufruto dos cidadãos. Tudo
depende do que se faz, e como
se faz.
Ora, em muito sítios inexplorados desta magnífica margem
do Douro é possível criar polos
de atração e de interesse turístico sem agredir a paisagem, e os
seus recursos. É possível criar
pontos estratégicos de pesca,
e miradouros magníficos, com
poucos gastos e muito proveito.
É possível criar zonas de lazer
equilibradas e de grande atratibilidade. É possível criar baías
de mergulho e exploração subaquática. É possível criar pontos
de observação da fauna e da flora, etc etc.
Não ignoramos que para tudo
isto são necessários recursos
financeiros que escasseiam no
município. Mas também sabemos que há linhas de apoio no
âmbito do Portugal 2020, como
haverá no âmbito do Portugal
2030. E o primeiro desafio aqui
fica: para quando a continuação
do passadiço que começa no
Freixo e termina em Gramido?
Basta dar continuidade a esta
obra para tudo o mais aparecer
por arrasto…
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Breves
Orfeão Clave de Sol & Fá
celebra 2.º aniversário

"Ligada à Terra"
até 12 de outubro

A 5ª edição da Semana Cultural de Melres e Medas encerrou, no dia 21 de setembro, com uma
conferência alusiva ao tema "Melres - das origens ao Solar da Bandeirinha". Recorde-se que
a iniciativa teve início a 1 de setembro e recebeu
centenas de visitantes durante duas semanas.

O Orfeão Clave de Sol & Fá de Fânzeres vai comemorar o 2.º aniversário do projeto musical,
no dia 28 de outubro, pelas 16h, no Salão Paroquial de Fânzeres. O espetáculo vai contar com a
participação do Fides - Orfeão de Valbom e tem
entrada livre.

A exposição de pintura "Ligada à Terra", de
Filomena Campos, foi inaugurada no dia 7 de
setembro, na sede da Associação Artística de
Gondomar, no Pavilhão Municipal de Fânzeres.
A mostra estará patente até ao dia 12 de outubro.

Trilhos do Sousa realiza-se
a 30 de setembro

João Carlos Brito apresenta
"Clássicos da Literatura
à Moda do Porto"

Foto DR

Semana Cultural de Melres e Medas terminou
no Solar da Bandeirinha

Centro Ciclista de Gondomar realizou 50.º Grande Prémio
Foto DR

O Centro Ciclista de Gondomar organizou, nos
dias 7, 8 e 9 de setembro, o 50.º Grande Prémio
Centro Ciclista de Gondomar. A prova contou
com centenas de atletas de formação que competiram nas categorias escolas, CRI juniores, cadetes
e juniores. A iniciativa ficou igualmente marcada
pelas danças e espetáculos paralelo ao evento principal.

Confraria do Caldo de Nabos realizou 2.º Grande Capítulo
Foto DR

No dia 23 de setembro, a Confraria do Caldo
de Nabos realizou o 2.º Grande Capítulo, cerimónia de entronização de novos membros,
que teve lugar na Igreja Matriz de Gondomar,
durante a missa das 11h. Seguiu-se um almoço
de convívio entre os membros desta irmandade
que zela pelo tradicional caldo de nabos.

A 2ª edição dos Trilhos do Sousa vai realizar-se
a 30 de setembro, com partida desde o Centro
Social Paroquial São João da Foz do Sousa, a
partir das 10h. Estão abertas as inscrições para a
iniciativa solidária.

Centro Social da Lomba
organizou 5.º Dia da Família
No dia 23 de setembro, o Centro Social da Lomba (CSL) promoveu o 5.º Dia da Família. Durante a tarde atuaram o Grupo de Concertinas
Oliveira do Arda e os utentes do CSL. No final,
houve um lanche partilhado entre todos.

Lipor realiza Dia Aberto

"À Descoberta de Gondomar" em Melres
Foto DR

A iniciativa "À Descoberta de Gondomar" teve nova edição, desta vez
em Melres, no dia 23 de setembro. A
iniciativa contou com dezenas de inscritos que percorreram o território do
Alto Concelho. A próxima edição será
no dia 21 de outubro, em São Pedro da
Cova.

No dia 29 de setembro, a Lipor convoca todos os
interessados para um Dia Aberto nas instalações
do Serviço Intermunicipalizado de Gestão de
Resíduos do Grande Porto. A entrada é gratuita
para os que levarem resíduos para reciclar.

Fânzeres e São Pedro
da Cova comemoram Dia
Mundial da Música

MC Kevinho atua em Gondomar a 7 de outubro
Foto DR

O tão aguardado regresso de MC Kevinho a Portugal vai acontecer no dia 7 de
outubro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Kevinho é atualmente um dos
maiores cantores de funk paulista, com
apenas 19 anos. O músico traz consigo
mais de um bilião de visualizações no
YouTube nos vários temas lançados. Os
bilhetes custam entre 35 e 55 euros.

Panda e os Caricas regressam a 23 de dezembro
Foto DR

A turma do Panda e os Caricas vai regressar ao
Pavilhão Multiusos de Gondomar, no próximo dia 23 de dezembro. Desta vez, o grupo vai
atuar em formato musical. As entradas estão à
venda nos locais habituais e custam entre 18 a
30 euros.

Paula Barbosa é bronze no "The Belt and Road"
Foto DR

A gondomarense Paula Barbosa, atleta bikini fitness de Gondomar, vice-campeã nacional, conquistou a medalha de bronze no concurso "The
Belt and Road" da Federação Internacional de
Musculação e Fitness, na China. A atleta ocupa
o 53.º lugar do ranking mundial, sendo previsível, agora, uma escalada na tabela classificativa.

A União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro
da Cova vai assinalar o Dia Mundial da Música com duas iniciativas. No dia 30 de setembro,
atua a Banda Musical de São Pedro da Cova,
entre as 9h30 e as 11h30, no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova. No dia 1
de outubro, atua o Movimento Sénior Saúde e
Bem-Estar, entre as 10h e as 12h, no Largo Júlio
Dinis, em Fânzeres.

Estudo recomenda reduzir
ou eliminar portagens
na CREP
Um estudo desenvolvido pela Associação Comercial do Porto avisa que é "fundamental alterar o modelo de portagens". A investigação
admite que seria importante baixar "significativamente" ou eliminar as portagens na Circular
Regional Exterior do Porto (CREP) para "desviar tráfego da VCI".

"Várias visões sobre a
cidade do Porto"
no restaurante 3 M
A Associação Artística de Gondomar (ARGO)
inaugurou, no dia 22 de setembro, a mostra de
pintura "Várias visões sobre a cidade do Porto",
que junta dezenas de artistas. A exposição vai
estar patente até ao dia 31 de outubro.

O autor João Carlos Brito vai apresentar a sua mais
recente obra, intitulada "Clássicos da Literatura à
Moda do Porto", no dia 29 de setembro, pelas 17h30,
na Mimos e Livros, em Gondomar (São Cosme). A
entrada é livre.

Agrupamento de Escolas
de São Pedro da Cova
realizou Jornadas TEIP
O Agrupamento de Escolas de São Pedro da
Cova desafiou toda a comunidade educativa a
participar nas Jornadas TEIP 2018. A iniciativa
teve lugar no dia 12 de setembro, no auditório
da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova.

Crianças voltam a dormir
na Biblioteca de Fânzeres
A Biblioteca de Fânzeres vai acolher, na noite de
4 para 5 de outubro, crianças entre os 6 e os 12
anos, para participar na 7ª edição da iniciativa
"Noite na Biblioteca". A atividade visa proporcionar às crianças uma noite na biblioteca com
jogos lúdicos, leitura de contos, visionamento de
filme e acampamento no meio das estantes. As
inscrições são gratuitas e limitadas a 10 crianças.

AMP promove
"Sons no Património"
A Área Metropolitana do Porto (AMP) vai promover, entre os dias 27 e 30 de setembro, 17 concertos em locais patrimoniais dos 17 município
que integram a AMP. A par do lançamento desta
iniciativa, foram igualmente apresentados quatro Roteiros Temáticos no projeto PIN - Museus
e Património Cultural da AMP.

Spinning 24h IPO
nos dias 8 e 9 de dezembro
Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Multiusos de
Gondomar volta a receber centenas de atletas
em 24 horas dedicadas ao spinning. Está prevista a participação de 5 master trainers, 21 instrutores, 120 bicicletas e 115 equipas. O evento tem
como objetivo ajudar o IPO Porto.

Carlos Brito no Rotary Club
de Gondomar
O Rotary Club de Gondomar recebeu, no dia 25
de setembro, o professor Carlos Brito, ex-reitor
da UP, que proporcionou uma palestra sobre o
tema "A escola, a universidade e as novas tecnologias".
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Noite Branca de Gondomar
trouxe milhares de pessoas
às ruas de São Cosme
Foto PSF

Música, animação, dança, espetáculos e performances musicais e teatrais marcaram a
última Noite Branca de Gondomar, no início deste mês, a par do público que voltou a
superar as expectativas da organização.
De acordo com a Câmara Municipal de
Gondomar, responsável pelo evento, terão
estado nas ruas de São Cosme entre 115 a
120 mil pessoas.
"Desde a primeira edição que este evento
tem tido um crescimento gradual. Nesta edição foram superadas todas as expectativas,
quer pelo número de pessoas que estiveram
nas ruas quer pelo glamour que a iniciativa
teve", começa por referir Sandra Almeida,
vereadora com o pelouro do Desporto e Juventude do Município de Gondomar.
O palco principal contou com a presença
dos HMB e dos DJ's Mastiksoul e Tiger
Lewis e pela primeira vez a festa prolongou-se até às 4h nos cinco palcos do recinto.
A aposta num novo palco exclusivamente
dedicado à sonoridade dos anos 80 também
foi uma "ganha", segundo a autarca. "O palco dos anos 80 e a decoração do recinto, que
envolveu toda a comunidade, foram as principais novidades desta edição e vieram para

Foto PSF

No dia 1 de setembro realizou-se nova edição da Noite Branca de Gondomar, evento que
marca a abertura das Festas
do Concelho. Ao Vivacidade,
Sandra Almeida, vereadora
da Município gondomarense,
fala em mais um "evento de
grande sucesso".

> As ruas de São Cosme voltaram a ficar repletas de visitantes vestidos a rigor

ficar. Registamos a satisfação das pessoas
quando viram os seus trabalhos expostos na
rua e posso adiantar que já estamos a trabalhar em novas decorações para a próxima
edição", acrescenta Sandra Almeida.
Para os comerciantes e coletividades que
marcaram presença na Noite Branca, a iniciativa também foi um sucesso. A comida
e as bebidas esgotaram nas várias barraquinhas de rua, fator que "justifica o in-

vestimento do Município nesta iniciativa",
aponta a vereadora.
A festa passou pelas Ruas do Monte Crasto,
25 de Abril, Largo do Souto, Rua da Igreja
e Avenida 25 de Abril, todas enfeitadas com
rendas de croché, confecionadas por utentes das instituições de solidariedade social.
O trio elétrico também voltou a animar a
noite, espalhando música pelas principais
artérias de Gondomar (São Cosme).

> Mastiksoul em palco

Foto PSF

Foto PSF

Foto PSF

> Os HMB inauguraram os concertos no palco principal

"Quem nos visita nesta noite já percebeu o
conceito desta iniciativa e opta por vir mais
cedo para o recinto. O Município fica orgulhoso por registar a satisfação dos gondomarenses e o retorno económico que
conseguimos gerar para os comerciantes e
coletividades que se associam a nós", conclui a vereadora.
As Festas do Concelho prolongam-se até 14
de outubro. ■

> Sandra Almeida e Marco Martins
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Pista Mágica está a celebrar
o 10.º aniversário

A Pista Mágica - Escola de Voluntariado
comemora, em 2018, 10 anos de atividade. O projeto idealizado por Sónia Fernandes nasceu em São Mamede de Infesta, mas em 2016 mudou-se para o Centro
Cultural de Rio Tinto - Amália Rodrigues, local onde está sediado desde então.
A única escola de voluntariado do país
quis marcar a diferença no setor social
em Portugal, orientando a sua atividade
para os voluntários através de formação e
preparação adequada à causa que servem.
"A Pista Mágica é um projeto pessoal,
fundado em 2008, e criado a pensar na
necessidade de dar competências aos voluntários e a todos os agentes ligados ao
voluntariado, nomeadamente quem os
gere", começa por explicar Sónia Fernandes, presidente da associação.
Na base do projeto está uma forte ligação ao voluntariado e uma "forte vontade
de contribuir para um crescimento desta
área em Portugal".
"Esta sempre foi a minha área de formação. Sempre fui voluntária desde muito
jovem e os escuteiros desempenharam
um papel muito importante na minha
caminhada pessoal e vocação para a cidadania. Aos poucos comecei a sonhar
com este projeto e criei a Pista Mágica",

Foto DR

A primeira e única escola de
voluntariado do país está a
festejar o 10.º aniversário. O
projeto de Sónia Fernandes,
intitulado "Pista Mágica",
fixou-se em Gondomar, em
2016.

> A associação dá formações na Casa do Voluntariado, em Rio Tinto

recorda ao nosso jornal.
A ideia, sem paralelo a nível internacional, visa formar novos voluntários para
diferentes causas e alargar o seu âmbito
a outros países.
"Criamos um manual de educação para
o voluntariado que está inserido no Plano Nacional de Leitura, intitulado 'Todos
temos asas, mas apenas os voluntários
sabem voar', que é uma das principais
referências nesta área e temos procurado implementar uma nova mentalidade
geracional dedicada ao voluntariado",
acrescenta Sónia Fernandes.
A mentora do projeto quase perdeu a
vida em Moçambique, onde estava a fazer voluntariado, por não ter recebido
formação adequada aquele local. O episódio marcante levou-a a refletir sobre
esta lacuna e a fazer mais pelos cerca de
dois biliões de voluntários no mundo.
"Queremos internacionalizar a nossa atividade e a longo prazo queremos tornar a

gestão de voluntariado uma profissão reconhecida. Em breve, vamos lançar uma
novidade e esperamos que contribua em
grande medida para esse fim", adianta ao
Vivacidade.
A presença em Gondomar, inserida na
também designada Casa do Voluntariado,
"tem sido feliz", classifica Sónia Fernandes, que vê com bons olhos "a adesão dos
gondomarenses aos diferentes tipos de
voluntariado".
"Ao longo do tempo temos aumentado as
nossas parcerias de qualidade. Na Casa do
Voluntariado temos procurado administrar várias formações, através do Banco
Local do Voluntariado do Município de
Gondomar, mas a nossa maior fatia de
atividade é feita nas instituições", reconhece a criadora da Pista Mágica.
O 10.º aniversário está a ser celebrado
com diversas iniciativas, mas o ponto alto
das comemorações está reservado para o
dia 5 de dezembro, na Biblioteca Almeida

Garret, no Porto.
"A Pista Mágica é um projeto altamente influenciado pelos conhecimentos do
autor americano Rick Lynch. Entretanto,
fui convidada a fazer uma versão portuguesa deste livro. Fiz a tradução e inclui
alguns casos portugueses. O lançamento
vai realizar-se no Porto e contará com a
presença de Rick Lynch", garante Sónia
Fernandes.
Antes, está previsto um jantar de aniversário, no dia 18 de outubro, às 20h,
na Casa do Ribeirinho, em Matosinhos.
A iniciativa serve para angariar fundos
para a publicação da versão portuguesa
do manual mais reconhecido em todo o
mundo na área de Gestão do Voluntariado, da autoria de Steve McCurley e Rick
Lynch.
Em 10 anos, a Pista Mágica - Escola de
Voluntariado estima ter capacitado mais
de 13 mil voluntários. O projeto tem vários manuais e três livros publicados. ■
Foto DR

Foto DR

> Sónia Fernandes, mentora da Pista Mágica

> As crianças são um dos públicos da escola voluntariado
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POSTO DE VIGIA
Manuel Teixeira

Professor universitário
e investigador científico

Os analistas políticos
e as "pitonisas" da TV

É este o cenário dominante da nossa paisagem mediática, sobretudo da televisão. Todos os dias nos servem
comentários e análises da espuma dos dias que nunca resistiriam ao simples confronto de três questões.
A saber: os pressupostos desta análise ou comentário
são verdadeiros? Há aqui algum interesse pessoal ou
de grupo encoberto? Quanto ganha e quem paga a este
comentador?
2 – Vivemos num mundo dominado por interesses,
onde “tudólogos” e “tachólogos” refinam a sua verbe,
destilam frustrações, e semeiam a intriga. Sob o sacrossanto manto de “insuspeitas fontes” forjam os seus
comentários sobre mentiras grosseiras, meias verdades escondidas, planos e intenções que só existem nas
suas cabeças. Sem o menor escrúpulo, sem um pingo
de vergonha.
Constroem o seu diário na vertigem das futilidades. Vivem no frenesim dos contactos, e nos encontros fugazes dos almoços e jantares de quem lhes sopra recados
aos ouvidos. Não perdoam a quem recusa aparar-lhes
o jogo, ou a alimentar-lhes a agenda. São verdadeiros
saltaricos a borboletar entre gabinetes e escritórios, ou
nos corredores da conspiração. E, todavia, vendem-se
como figuras de Estado…

Ninguém duvida que fazer política exige o conhecimento de umas tantas regras, e até o domínio de certos códigos para bem interpretar os comportamentos,
anseios e reações das pessoas, dos grupos e das instituições. Mas há linhas e fronteiras que não podem ser
ultrapassadas. Porque o que separa o legítimo do ilegítimo está muitas vezes apenas à distância do espelho
da dignidade ou da desfaçatez.

novidade desta edição.
Em cada categoria está prevista a entrega de diversos
prémios, desde experiências radicais a peças de filigrana, produzidas em Gondomar.
Até ao fecho desta edição, o júri do concurso ainda
não tinha reunido, não sendo, por isso, conhecidos
os vencedores dos 10 prémios, divididos por cinco
categorias. ■

No total, o concurso "My Selfie in Gondomar"
reuniu 29 propostas de 15 concorrentes. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal, tem
lugar no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo e visa "dinamizar, dar a conhecer e destacar o potencial turístico do concelho
de Gondomar, além de envolver as comunidades
e visitantes na dinâmica turística do concelho",
adianta o Município.
Em disputa estão cinco categorias: 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

Restaurante "3M" venceu
27.º Concurso Gastronómico
do Caldo de Nabos
O restaurante "3M" sagrou-se vencedor da 27ª edição do Concurso
Gastronómico do Caldo de Nabos,
inserido no Festival do Caldo de
Nabos, que se prolonga até 8 de outubro, nos restaurantes aderentes.
Está descoberto o melhor caldo de nabos de
2018. De acordo com o júri do 27.º Concurso Gastronómico do Caldo de Nabos, o restaurante "3M" confecionou o melhor caldo de
nabos a concurso nesta edição. Nos segundo e
terceiro lugares, respetivamente, classificaram-se o "Clube dos Caçadores" e "O Cardeal".

O Concurso Gastronómico, promovido pela Câmara Municipal de Gondomar, insere-se no Festival Gastronómico dedicado à forte tradição do
caldo de nabos, que se prolonga até 8 de outubro,
nos 21 restaurantes aderentes.
Desta forma, até ao último dia da iniciativa será
possível degustar o tradicional caldo de nabos
nos restaurantes participantes e ganhar ofertas
em todas as refeições. Para o efeito, basta solicitar uma caderneta no restaurante. O 1.º carimbo
garante um saco de nozes, o 2.º carimbo uma sobremesa e o 3.º carimbo dá direito a uma malga
oficial do Festival Gastronómico do Caldo de
Nabos.
De modo a promover também a tradição cultural
do Município, são também realizadas nos restaurantes aderentes, atuações musicais asseguradas
por um grupo folclórico da região. ■
Foto DR

3 - Não é preciso chamá-los pelos seus nomes. São
sobejamente conhecidos pelo seu percurso político,
profissional ou social. Mas o descrédito que semeiam
na vida política faz destes profissionais da intriga verdadeiros snipers da democracia. É preciso dizer, alto
e bom som, que estes, SIM, retiram à política o pouco
que resta da sua nobreza e de serviço à comunidade.

O prazo de entrega de propostas ao
concurso "My Selfie in Gondomar
terminou no dia 16 de setembro.
No total, o Município recebeu 29
selfies de 15 concorrentes.

Foto Arquivo Vivacidade

1 – O comentário e a análise tornaram-se em Portugal o “fast-food” do nosso quotidiano político. E no
cardápio da oferta o que abunda em ilusão escasseia
em seriedade. Quem não tem tempo para mais, come
o que está à mão, sem preocupações de rigor ou de
verdade. Para os cozinheiros e vendedores do “pronto
a consumir” a única preocupação é assegurar o resultado imediato do seu negócio.

Concurso "My Selfie in Gondomar"
recebeu 29 propostas
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Medieval de Rio Tinto:
9ª edição foi "a melhor de todas"
Foto Nuno Fonseca

A 9ª edição da Medieval de
Rio Tinto, considerada "a melhor de todas" pela organização do evento, trouxe milhares de visitantes à Quinta das
Freiras, entre os dias 13 e 16
de setembro. Em 2019 haverá
nova edição.
Texto: Pedro Santos Ferreira

Sem apontar números, a organização da
Medieval de Rio Tinto - partilhada entre
a Junta de Freguesia de Rio Tinto e a Associação Artística de Gondomar (ARGO)
- não hesita em considerar a 9ª edição "a
melhor de todas".
A resposta é unânime e merece também a
concordância das milhares de pessoas que
visitaram a Quinta das Freiras durante os
quatro dias do evento.
No entanto, o que mudou em relação às anteriores edições? Essencialmente, o espetáculo principal, que este ano se cruzou com a
História de Portugal e recorreu ao episódio
histórico em que D. Afonso Henriques entrega o foro de couto de Rio Tinto. Mas houve também o regresso dos cavalos, uma am-

> Os reis D. Tremoço e Dna. Surbia foram uma das principais atrações do evento

pliação do espaço ocupado pela Medieval,
uma aposta reforçada na animação itinerante e uma das maiores praças de alimentação
do circuito medieval em Portugal.
"Esta foi, sem dúvida, a maior e a melhor
edição de todas. Aliás, na noite de sábado,
quase tivemos que encerrar o recinto por
questões de segurança, porque as pessoas
não paravam de entrar e isso provou-nos
que tínhamos razão quando optamos por
alargar a área ocupada pela feira", afirma

Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio
Tinto.
À semelhança dos anos anteriores, a Medieval de Rio Tinto volta a dar especial
atenção aos artesãos. Este ano, no total, o
recinto recebeu 82 expositores, desde a alimentação, aos artesãos e tendas dedicadas
ao esoterismo.
"Todos os anos a procura por esta Medieval tem vindo a aumentar, quer da parte
do público quer da parte dos comerciantes

que nos procuram. Este ano tivemos cerca
de 150 inscrições para os 80 espaços disponíveis. É um bom sinal, mas não podemos
abdicar do rigor que implementamos até
hoje", explica Albertino Valadares, presidente da direção da ARGO.
Contudo, a organização admite que há ainda aspetos por melhorar como, por exemplo, o escasso número de casas de banho, o
acesso a pessoas com mobilidade reduzida
e a necessidade de diminuir as filas de espera na praça de alimentação.
No próximo ano, "a entrada deverá ser
paga", admite Nuno Fonseca. O autarca
sustenta esta medida com a necessidade
de "encontrar uma forma de fazer crescer
o evento".
"Não nos interessa ter lucro, mas queremos trabalhar com algumas garantias, nomeadamente financeiras. Neste momento
os únicos patrocínios que temos são do
Municípios e de alguns empresários locais, mas já atingimos um ponto de saturação. Por isso, precisamos de chamar o
público a contribuir para engrandecer este
evento", explica o presidente da Junta de
Rio Tinto.
Para a 10ª edição são esperados milhares de
visitantes, com um reforço de segurança e
a garantia de um regresso à lenda do Rio
Tinto no horizonte. ■

Foto PSF

Foto PSF

> O espetáculo principal contou com uma nova história sobre a cidade de Rio Tinto

> A Junta de Rio Tinto é a principal dinamizadora da organização do evento
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Viva Prevenido
Catarina Gonçalves
Optometrista da Opticália

Astigmatismo infantil

A Câmara Municipal de Gondomar renovou o site oficial do
Município, após um design que se
manteve no ar ao longo dos últimos nove anos. A nova imagem
deriva da logomarca do concelho.
O site da Câmara Municipal de Gondomar foi renovado e apresenta um novo design aos internautas.
De acordo com o Gabinete de Comunicação do
Município, a nova imagem "deriva da logomarca do
Concelho e das suas diferentes variações" e traz também "uma estrutura que responde às novas exigências
tecnológicas e que, sobretudo, se adapta aos vários
dispositivos disponíveis no mundo contemporâneo",
referindo-se ao computador, telemóvel e tablet.
A uniformização da apresentação dos conteúdos foi
um dos objetivos principais, após o anterior design da
página oficial do Município, que se manteve no ar ao
longo dos últimos nove anos.
"Além da substituição da plataforma existente e do
acompanhamento da evolução tecnológica, o novo
site da Câmara Municipal de Gondomar quer tornar

mais funcional e eficiente a ligação dos cidadãos com os
serviços camarários e com o Município no seu todo. Daí
que se tenha reforçado o impacto visual e, essencialmente,
a facilidade do acesso à informação de carácter geral, das
Notícias aos Eventos, passando pela Atividade Autárquica, prosseguindo a política de aproximação aos cidadãos,
graças às funcionalidades do Balcão Virtual", continua o
comunicado.
Por sua vez, Marco Martins, presidente da Câmara de
Gondomar, admite que este é "um passo importante" no
que toca à proximidade com os gondomarenses. "Embora
não seja ainda perfeito, é um bom indicador do que ainda
queremos fazer neste domínio", admite o autarca. ■
Foto DR

Município mantém prémios
de Mérito Escolar
A Câmara Municipal de Gondomar vai manter os Prémios de
Excelência Municipal por mérito
escolar. A decisão foi tomada a 24
de setembro, com duas abstenções
dos vereadores da CDU.
Os melhores alunos, do género feminino e masculino, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico (público e privado), do Ensino Secundário (público e
privado) - cursos científico-humanísticos e Ensino Profissional público vão voltar a ser distinguidos com os Prémios de Excelência Municipal.
A decisão foi aprovada em reunião do executivo
da Câmara de Gondomar, com duas abstenções

dos vereadores da CDU, e destina-se a premiar o percurso académico de sucesso dos alunos que, no ano
letivo 2017/2018, frequentaram os estabelecimentos
de ensino na área geográfica do Município de Gondomar.
De acordo com a autarquia, a aprovação deste documento "pretende colaborar na construção de um
modelo de incentivo ao desempenho escolar, na convicção de que, reconhecendo e premiando o mérito
e a excelência, estará a dar um forte contributo para
que, desde os primeiros passos na Escola, as crianças
e jovens sintam que vale a pena aprender".
Em comunicado, o Município de Gondomar recorda que tal direito está já contemplado no Estatuto
do Aluno e Ética Escolar que estipula como direito do estudante: "Ver reconhecidos e valorizados o
mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado
nesse sentido”. ■
Foto DR

O astigmatismo é uma doença ocular que impede as
crianças de verem corretamente. Este resulta de uma alteração da configuração dos olhos que afeta a forma como
as imagens são formadas e transmitidas ao cérebro. Isto
é, a córnea apresenta uma superfície irregular com zonas
mais elevadas e outras mais planas, fazendo com que sejam produzidos vários pontos de focagem na retina. O
astigmata tem uma visão imperfeita, quer ao perto, quer
ao longe, porque não tem a perceção nítida dos contrastes
entre linhas horizontais, verticais e oblíquas.
Não se conhece a causa exata deste problema refrativo.
Em grande parte dos casos, está presente desde o nascimento, podendo estar também associado a outros problemas oculares como a miopia ou a hipermetropia.
Quando não é hereditário, o astigmatismo pode surgir
após uma lesão ocular, como um traumatismo ou cirurgia ocular.
Os sintomas do astigmatismo infantil podem não ser fáceis de identificar porque a criança não conhece outra
forma de ver ou se, por exemplo afeta apenas um dos
olhos. Por isso o paciente não refere sintomas.
Porém, há alguns sinais que os pais devem estar atentos.
As crianças podem queixar-se de dores de cabeça, cansaço, tendem a aproximar-se muito da televisão ou dos
objetos, semicerram os olhos para ver melhor ao longe,
têm dificuldade de concentração na escola afetando o seu
rendimento escolar. Mas, em muitos casos, nada disso
acontece.
O astigmatismo não tem cura. Embora possa sofrer alterações ao longo do tempo, sendo necessário atualizar
a graduação, trata-se de um problema refrativo sem implicações permanentes na visão. A exceção corresponde a
crianças com idade inferior a cinco ou seis anos.
Quando existe um astigmatismo significativo desde os
primeiros anos de vida e que não é devidamente corrigido pode vir a desenvolver-se uma ambliopia, ou “olho
preguiçoso“, interrompendo o normal desenvolvimento da visão. Essa interrupção, depois desta idade tende
a tornar-se permanente e irreversível. Por essa razão, é
importante realizar um rastreio visual por volta dos três
anos de idade. Essa consulta irá permitir detetar a presença de astigmatismo, miopia ou hipermetropia e, se
necessário, proceder à sua correção.
O astigmatismo é corrigido com óculos, sensivelmente
até aos quinze anos de idade. A partir desta idade pode
também ser corrigido com lentes de contacto. Quando
adulto pode recorrer a cirurgia.
O cuidado da visão é muito importante. A deteção e tratamento precoce de problemas de visão nas crianças é fundamental não só para evitar possíveis ambliopias como
também acautelar problemas no seu desenvolvimento.

Município de Gondomar
renovou site oficial
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Albergues para animais
de Rio Tinto e Covelo aguardam conclusão
No mês em que foi implementada a lei do abate zero, que
proíbe o abate de animais
nos albergues municipais, em
Gondomar há dois projetos
que aguardam conclusão: o
Centro de Acolhimento de Rio
Tinto e o Albergue para Animais de Covelo.
Em Rio Tinto, a Vivanimal, Associação de Defesa dos Animais de Gondomar, anunciou, em
novembro do ano passado, a criação de um
Centro de Acolhimento para felídeos no terreno do antigo Ecocentro da Granja, após ter celebrado um acordo com a Câmara Municipal
para a cedência daquele espaço. Contudo, quase um ano depois, a obra ainda não teve início.
"Inicialmente, o projeto começou a ser feito
por um arquiteto do Município de Gondomar. Entretanto, estávamos a concorrer para
o material de construção, que nos iria ser cedido em fevereiro. Contudo, a Câmara deixou
de se interessar por esse projeto que estava a
ser preparado e propôs-nos adquiri-lo por
9400 euros. Logicamente, nós não tínhamos
esse valor disponível e tivemos que voltar à
estaca zero", lamenta Emília Silva, responsável da Vivanimal.
A associação, sediada na Rua Guedes de Oliveira, em Rio Tinto, contou depois com a ajuda
do arquiteto Nuno Coelho, ex-presidente da
Junta de Freguesia de Baguim do Monte, que
se voluntariou para realizar um novo projeto
para o Ecocentro da Granja, que prevê uma
capacidade de acolhimento até um total de 200

A única certeza é a necessidade de aumentar a capacidade de alojamento de animais
abandonados, numa altura em que passou
a ser proibido por lei o abate dos animais.
"Gondomar está a adaptar-se à lei em vigor. Nesta fase já esperávamos ter parte do
projeto de Rio Tinto concluído, mas ainda
não foi possível. A lei do abate zero tem sido
uma das minhas preocupações diárias, porque queremos cumprir essa regulamentação", faz notar o vereador.

> O albergue de Rio Tinto é no Ecocentro da Granja

gatos e um número limitado de cães.
"Agora estamos a retomar contactos com
o objetivo de conseguirmos o material de
construção para iniciarmos a obra. O local
reúne as condições que procurávamos, porque está isolado e não incomoda quem nos
rodeia. Além disso, podemos rentabilizar o
equipamento, aumentar o número de voluntários, organizar iniciativas de angariação de fundos e campanhas de adoção dos
nossos animais", acrescenta.
Ao Vivacidade, Emília Silva reconhece que
a Câmara Municipal de Gondomar não se
comprometeu com a realização da obra e
que apenas se limitou a ceder o espaço.
"Não posso dizer que o Município está a
fugir ao compromisso que fizemos, porque
eles nunca disseram que iriam ajudar na
fase de construção, apenas se comprometeram a ceder o espaço e ele foi cedido em
novembro de 2017", relembra a voluntária

> José Fernando Moreira, vereador do Município de Gondomar

da Vivanimal.
Nuno Fonseca, presidente da Junta de Rio
Tinto, também se mostra empenhado no
avanço da obra porque, afirma, "o projeto
agrada, bem como a existência da Vivanimal".
No entanto, o autarca admite que é necessário
"outro tipo de apoio" para ir de encontro ao
projeto para o Ecocentro da Granja.
"A associação está num espaço sem as condições mínimas e o nós [Junta de Rio Tinto] esperamos poder ajudar diretamente
na construção, campanhas de angariação e
campanhas de apoio para que a ideia se possa concretizar", revela o autarca.
No que diz respeito ao contributo do Município de Gondomar, José Fernando Moreira, vereador do Ambiente, admite reunir
"em breve" com a Vivanimal para "perceber
o que é que a Câmara Municipal pode fazer
para resolver ou ajudar a resolver o problema o mais depressa possível".

> Emília Silva, responsável da Vivanimal

Covelo também aguarda construção de
albergue para animais
Em Covelo, está também em espera um
Centro de Recolha Oficial (CRO) de Animais de Companhia, ideia vencedora do
Orçamento Participativo (OP) 2017.
O espaço será constituído por dois edifícios,
um de caráter municipal, de recolha e tratamento de animais, outro com uma clínica
veterinária, sala de quarentena, enfermaria,
armazém de rações, armazém de equipamentos, sala de occisão, sala de higienização, gabinetes veterinários, petshop, entre
outras valências.
"No caso de Covelo, estamos a fazer tudo
para que a obra possa prosseguir, mas há
um impasse relacionado com a posse de um
dos terrenos, que pertence a um proprietário privado que está no Brasil. Essa tem sido
a nossa maior dificuldade", relata José Fernando Moreira.
Ao Vivacidade, o autarca admite que espera
ver o processo desbloqueado "até ao final do
ano", uma vez que a data de conclusão da
obra vencedora do OP 2017 falhou a 31 de
dezembro do ano passado.
O CRO de Covelo será gerido pelo Município de Gondomar e terá capacidade para
receber mais de 200 animais. ■
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Dr. Aristóteles
Rosmaninho
Coordenador Dermatovenerologia na Unidade Local de Saúde do Alto Minho
Assistente Hospitalar Dermatologia no
Centro Hospitalar do Porto
Departamento de Dermatologia do Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa

Dermatovenereologia

"Douropteris Alvarezii", assim se
designa o novo género de planta
fóssil descoberto em São Pedro da
Cova. A investigação é da responsabilidade de Pedro Correia, 38
anos, natural de Valongo e residente em Rio Tinto.
A descoberta de três fragmentos de rocha fossilífera da "Lesleya iberiensis", em São Pedro
da Cova, deu origem à descoberta de um novo
fóssil com mais de 300 milhões de anos, descoberto pelo paleontólogo Pedro Correia
Intitulado "Douropteris Alvarezii", o novo género e nova espécie foi encontrada em 2010,
durante uma escavação efetuada pelo investigador do Instituto de Ciências da Terra da
Universidade do Porto.
"Este fóssil reúne características de diferentes
géneros [Pteridófitas e Pteridospérmicas]. Foi
um trabalho longo e envolveu uma ida à República Checa, onde fui rever toda a literatura
produzida sobre as espécies fósseis conhecidas, com o objetivo de perceber se esta seria
inédita", começa por contar Pedro Correia.
O trabalho foi publicado na revista científica
"Geological Journal" e contou com as participações de Artur Sá, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Zbyn k Simunek,

da República Checa, e Christopher Cleal, do
Reino Unido.
"Alvarezii" consiste numa homenagem ao
geólogo americano Walter Alvarez, autor da
teoria da extinção dos dinossauros causada
pela colisão de um asteroide, há cerca de 65
milhões de anos. "Douropteris" homenageia
a importância de São Pedro da Cova para a
paleobotânica.
"Infelizmente, o local onde foi encontrado
este exemplar está em vias de desaparecer,
porque o terreno vai servir para construção.
Tudo farei para tentar impedir que isso aconteça, porque está provado que existe interesse
científico naquela zona", aponta o jovem investigador.
Pedro Correia já contabiliza várias publicações do mesmo género e foi também responsável pela descoberta da "Aphontomartus
pustulatus", uma aranha fóssil da região de
São Pedro da Cova.
"Esta espécie teria um corpo curto com pernas fortes e longas e uma carapaça blindada
com uma densa tuberculação dorsal que a
protegia contra possíveis predadores", caracteriza.
Ao Vivacidade, o investigador garante que na
sua profissão "é essencial ter paixão pelo que
se faz" e mostra-se orgulhoso com os contributos que tem dado ao conhecimento e à
ciência. "Infelizmente sou o único português
a realizar este tipo de investigação, mas esta
área é ótima para os jovens geólogos que agora se iniciam", conclui Pedro Correia. ■
Foto PSF

A dermatovenereologia é a especialidade médico-cirúrgica que se centra no diagnóstico e tratamento das afeções da pele, cabelo, unhas, bem como de
doenças das mucosas e infeções sexualmente transmissíveis.
A pele além de ser o maior órgão do corpo humano é também uma estrutura muito complexa e local
de aparecimento de muitas lesões que por vezes são
reveladoras de doenças sistémicas graves de que são
exemplos o lúpus, a esclerodermia ou a artrite reumatoide.
A dermatologia desempenha um papel importante
não só no diagnóstico e tratamento de doenças inflamatórias mais comuns como o acne, a rosácea,
a psoríase ou o eczema, mas também no diagnóstico e tratamento de patologia oncológica onde se
incluem tumores malignos (alguns potencialmente fatais) como o melanoma maligno, o carcinoma
espinocelular e o carcinoma basocelular. Assim, a
vigilância de “sinais” de forma a prevenir e detetar
precocemente os tumores de pele adquire especial
importância. Para uma monitorização controlada e
comparativa dos “sinais”, atualmente recorre-se ao
uso da Dermatoscopia Digital. Esta técnica permite detetar pequenas alterações que podem ser significativas mas impercetíveis a “olho nú” e que são
fundamentais para um diagnóstico atempado da
doença.
Na sociedade moderna, a dermatologia, adquire um
papel crescente, uma vez que nos permite melhorar
a nossa imagem com recurso a diferentes técnicas
de dermocosmética (peelings, lasers, mesoterapia,
toxina botulínica, entre outras).
A especialidade tem diferentes vertentes e áreas
de diferenciação, nomeadamente: Dermatologia
Cirúrgica (onde se inclui a realização de biópsias,
criocirurgia, curetagem cirúrgica, plastias, retalhos
ou enxertos cutâneos), Oncologia Cutânea (prevenção, diagnóstico, tratamento e seguimento de lesões
malignas e pré-malignas), Dermatologia Pediátrica;
Alergologia Cutânea e Dermatoses Profissionais e a
Dermocosmética.

Investigador descobriu
novo género de planta fóssil
em São Pedro da Cova

> Pedro Correia é o responsável pela descoberta
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Empresa gondomarense produziu medalhas
de mérito do MPLA

No dia 5 de setembro, José Eduardo dos
Santos foi agraciado com as medalhas
máximas do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e consagrado
como presidente emérito, membro honorífico e militante distinto do partido angolano.
As distinções são recentes - foram aprovadas a 6 de agosto no Comité Central do
MPLA - e constituíram, por isso, um grande desafio para a empresa Domingos Gue-

des, Lda, sediada no concelho de Gondomar, que ficou responsável pela produção
das medalhas que foram entregues ao ex-presidente de Angola.
"Fomos abordados pelo MPLA porque
o tempo de concretização deste trabalho
era muito escasso e até nos chegaram a dizer que seria praticamente impossível de
cumprir. Decidimos aceitar o desafio que
nos foi colocado e começamos a trabalhar
nas medalhas, sempre acompanhados pelo
escultor angolano, Etona [António Tomás
Ana] e pelo escultor português, Jorge Coelho", começa por dizer Domingos Guedes,
fundador da empresa.
Esta não é a primeira vez que as peças da
empresa gondomarense merecem o reconhecimento internacional, no entanto,
para Domingos Guedes é "sempre motivo
de orgulho e regozijo".
"Para nós foi uma grande honra e prazer.

Foi um trabalho que nos trouxe grande felicidade. Já tínhamos trabalhado com o exército angolano e com algumas universidades
angolanas, mas neste caso trabalhamos diretamente com o MPLA", afirma.
A empresa é também responsável pela
produção dos principais troféus de futebol
sénior nacional, com destaque para a Taça
de Portugal, Taça da Liga e a taça da Primeira Liga. O sucesso foi, entretanto, replicado noutras modalidades e até há uma
parceria com o Museu CR7. A arte sacra é
outra das principais apostas da marca, que
conta até hoje com várias réplicas e restauros de peças sagradas.
"Temos dado provas que temos capacidades que desconhecíamos. Nos últimos
tempos, temo-nos transcendido. Ver os
nossos produtos finalizados é sempre
motivo de satisfação", conclui Domingos
Guedes, em entrevista ao Vivacidade. ■

Foto DR

A empresa Domingos Guedes,
sediada em Gondomar (São
Cosme), foi responsável pelo
fabrico das medalhas máximas que o MPLA atribuiu, no
início deste mês, a José Eduardo dos Santos.
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Artur Santos Silva é o próximo convidado
das Conferências de Gondomar

A próxima edição das Conferências de Gondomar terá como tema principal "O Porto
Culto do Século XX: na cidadania, literatura
e economia". O convidado será Artur Santos
Silva, jurista e administrador, ex-vice-governador do Banco de Portugal, ex-presidente
da comissão executiva do Banco BPI, ex-presidente da Fundação Gulbenkian, ex-presidente do Conselho Geral da Universidade de
Coimbra, entre outros cargos de grande responsabilidade a nível nacional.
"O Artur Santos Silva é mais um convidado

de prestígio desta iniciativa. Muito nos honra
receber personalidades desta estirpe, porque
Gondomar não estava habituado a este género de iniciativas com protagonistas de renome. Nesta edição, vamos procurar debater o
salto cultural que o Porto deu no século XX
com homem que exerceu o cargo de presidente do Conselho Administrativo do 'Porto
- Capital Europeia da Cultura 2001'", afirma
Manuel Rosas, porta-voz do grupo de cidadãos independentes que organiza as Conferências de Gondomar.
Ao Vivacidade, o representante da organização admite que o objetivo das conferências
passa por "colocar à reflexão dos gondomarenses um conjunto de temas relevantes
da vida histórica, social e cultural do país".
"Queremos despertar a consciência coletiva
e a discussão despretensiosa de vários temas.
Temos tido grande adesão e esperamos que
as próximas edições se mantenham assim",
admite.
Após esta edição, estão já previstas mais duas
que vão ter como oradores convidados Sobrinho Simões e Onésimo Teotónio Almeida.
"Há diversos convidados que temos tentado

trazer a Gondomar, nomeadamente Ramalho Eanes, Jorge Sampaio, António Barreto, Pacheco Pereira e Adriano Moreira, por
exemplo", explica Manuel Rosas ao nosso
jornal.
A próxima edição das Conferências de Gon-

domar será moderada pela jornalista Nassalete Miranda, diretora do jornal "As Artes
entre as Letras". A entrada é livre.
Recorde-se que já passaram pelas conferências de Gondomar Guilherme d'Oliveira
Martins e Valente de Oliveira. ■
Foto PSF

O jurista e administrador
Artur Santos Silva vai ser o
próximo convidado das Conferências de Gondomar. A
próxima edição está marcada
para o dia 16 de outubro, pelas 21h15, no Auditório Municipal de Gondomar.

> Artur Santos Silva vai estar no Auditório Municipal de Gondomar

Feira de Artesanato prolonga-se Secretária de Estado
até 30 de setembro
visita Lipor
Entre os dias 26 e 30 de setembro, o Largo do Souto, em
Gondomar (São Cosme), recebe a iniciativa Artesanato
D'Ouro. Todas as noites há
música para os visitantes.

A manhã do dia 3 de setembro
assinalou a visita de Ana Teresa
Lehmann, secretária de Estado
da Indústria, às instalações da
Lipor, em Baguim do Monte.
Durante a manhã do dia 3 de setembro,
Ana Teresa Lehmann, secretária de Estado da Indústria, deslocou-se às instalações da Lipor. Na oportunidade, foi
apresentada a Estratégia da Lipor 2030,
assente nos pilares da economia circular,
inovação, descarbonização e na promo-

ção da biodiversidade. Foi possível, em
reunião, dar a conhecer as principais linhas estratégicas nas quais a Lipor está
já a orientar a sua atividade até 2030. Decorreu, também, uma visita à Central de
Valorização Orgânica da Lipor, onde Ana
Teresa Lehmann teve a oportunidade de
acompanhar a produção do Nutrimais –
um caso de estudo de circularidade Lipor. De notar que a secretária de Estado
é docente na “Porto Business School” e
trabalhou em cinco continentes ao longo
dos últimos 22 anos. OCDE, UNCTAD e
Comissão Europeia são alguns exemplos
de organizações para onde desenvolveu
trabalhos. ■
Foto DR

A antiga Feira de Artesanato de Gondomar
foi reformulada e passou a designar-se Artesanato D'Ouro. O novo formato traz consigo uma aposta na melhoria das condições
dos expositores e um programa musical
para todos os dias do evento.
Organizada pela Câmara Municipal de
Gondomar, a Feira de Artesanato vai contar com as participações dos Músicos
D'Ouro, Orfeão de São Pedro da Cova, So-

ciedade Columbófila Dez de Junho, Banda
de São Cristóvão de Rio Tinto, Grupo Coral Kyrios, Orfeão de Rio Tinto, Clube de
Caça e Pesca de Aguiar e Cantabile - Grupo
Coral e Recreativo de Melres.
"A iniciativa [Feira de Artesanato] tinha
cerca de 40 anos, mas decidimos reformulá-la. Somos muito seletivos na escolha dos
artesãos e contamos com o apoio de várias
coletividades especializadas nesta área. É
uma forma importante de darmos a conhecer as nossas tradições e artes, bem como de
outras regiões do país", afirma José Fernando Moreira, vereador da Câmara Municipal.
No dia 28 de setembro a feira está aberta
entre as 18h e as 24h. No dia 29 de setembro a mostra abre portas das 14h30 até às
24h. No último dia o recinto está aberto ao
público entre as 14h30 e as 20h.
A entrada é livre. ■
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Quinta do Passal:
espaço ecológico comemorou 5.º aniversário

foi procurado por dezenas de crianças
que usufruíram também da parede de escalada e de diferentes jogos e insufláveis
ligados à questão ambiental.
No fim, houve sunset canino no CARCAG, o primeiro parque canino do Município de Gondomar.
"Espero que este equipamento esteja cada
vez mais aberto à população, que ainda
não o conhece bem. Vamos ainda reforçar a sinalética e a divulgação dos servi-

ços que oferecemos na Quinta do Passal
e queremos que este seja um espaço de
workshops e de lazer", afirma José Fernando Moreira, vereador do Ambiente da
Câmara Municipal de Gondomar.
"No próximo ano, vamos instalar um parque infantil na Quinta do Passal e quere-

mos definir um regulamento que prevê o
aluguer deste espaço para a realização de
eventos a custos simbólicos", acrescenta o
autarca ao nosso jornal.
Refira-se que a Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal recebeu, em
2017, cerca de 25 mil visitantes. ■
Foto PSF

Cinco anos após a sua inauguração, a
Quinta do Passal é nos dias de hoje um
equipamento inteiramente renovado, ecológico e ao serviço dos gondomarenses.
O espaço foi resgatado ao abandono e
transformado num Centro de Educação
Ambiental. A intervenção custou cerca
de 1,6 milhões de euros e esteve inserida
no âmbito do Programa Polis, que requalificou a faixa ribeirinha de Valbom.
Hoje, a Quinta do Passal, um projeto que
teve coordenação global do arquiteto
Eduardo Ribeiro, é um espaço verde privilegiado com uma vertente pedagógica,
onde se desenvolvem diversas atividades,
desde o cultivo de hortas biológicas ao
arborismo e treino canino.
O espaço assenta ainda na sustentabilidade ambiental e recorre à utilização de
energia solar e eólica para alimentar as
suas salas de trabalho e espaços para atividades pedagógicas.
No dia 12 de setembro, assinalou-se o
5.º aniversário do equipamento com um
cartaz preenchido por diversas atividades
gratuitas, com destaque para a participação da Trupe Sons em Cena.
Durante a tarde, o circuito de arborismo

Foto PSF

O Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal
festejou, no dia 12 de setembro, o seu 5.º aniversário. O
dia ficou marcado por diversas atividades gratuitas.

Foto PSF
Foto PSF

> José Fernando Moreira, vereador do Ambiente da Câmara de Gondomar

> O equipamento tem diversas valências e espaços de lazer
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Do banco para a
universidade:
crédito para estudantes

No dia 7 de setembro, a Águas de
Gondomar (AdG), SA concluiu as
obras de remodelação na Estação
de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) de Gramido, de modo a
eliminar potenciais focos de odores
na zona envolvente.
Estão concluídas as obras que visam garantir a eliminação de potenciais focos de odores na zona envolvente à ETAR de Gramido.
Decorrente da política de responsabilidade
ambiental da AdG - responsável pela exploração do Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem e Tratamento
de Águas Residuais de Gondomar, desde
janeiro de 2002 - e procurando ir ao encontro da satisfação de todos os seus clientes,
a empresa efetuou um investimento na referida ETAR, procedendo ao aumento da
cobertura da obra de entrada.
A intervenção durou cerca de duas semanas. Em causa está a possibilidade de asse-

gurar a mitigação/eliminação de maus cheiros
para o exterior.
AdG com campanha de adesão à fatura eletrónica para reduzir consumo de papel
A AdG tem em curso uma campanha de adesão à fatura eletrónica para os serviços de
água e saneamento, com o objetivo de reduzir
de forma significativa o consumo de papel e
minimizar a pegada ambiental no Município
de Gondomar.
Além de ajudarem a poupar o ambiente, através de uma redução significativa do consumo
de papel, os utilizadores passam a receber
comodamente as faturas em formato digital
no seu correio eletrónico, podendo aceder às
mesmas de uma forma imediata e muito mais
prática, a qualquer hora e em qualquer lugar.
As faturas eletrónicas apresentam a mesma
validade fiscal e legal que a fatura tradicional
em papel e são totalmente seguras e confidenciais.
A adesão a este serviço pode ser feita através
da internet ou nas lojas de atendimento, na
Rua 5 de Outubro, nº 112, ou na Loja do Cidadão de Gondomar. ■
Foto DR

Propinas, livros, alojamento: nem sempre se consegue
encaixar a ida para a universidade no orçamento familiar. Pedir um crédito específico para financiar os
estudos pode ser a solução. Não sendo a solução ideal,
mas a possível.
Os créditos específicos para pagar estudos superiores
ou outras formações distinguem-se dos comuns empréstimos pessoais por apresentarem algumas vantagens como juros mais baixos, comissões menores e
por permitirem a possibilidade de se receber o financiamento em tranches, poupando nos juros. Analise
a TAEG (a taxa que reflete todos os custos do financiamento) para comparar diferentes propostas de empréstimo.
De qualquer forma, nem todos os bancos disponibilizam este produto e é necessário comprovar a inscrição
ou a frequência na instituição de ensino.
Outra vantagem deste tipo de crédito é a eventual possibilidade de dispor de isenção de custos iniciais ou
comissões mensais, dependendo do banco.
O crédito para estudantes oferece ainda a possibilidade
de se definir um período de carência de amortização
do capital. Ou seja, nos primeiros anos pagam-se só juros e as prestações são bem mais reduzidas. Mas adiar
a amortização do capital é fazer subir a conta dos juros
no final do contrato. Não aconselhamos esta escolha.
Neste tipo de crédito para estudantes, uma boa opção é
receber o financiamento de forma parcelar ao longo de
uma parte do prazo contratado. Outra boa ideia é ter
boas notas, pois alguns bancos preveem uma redução
do spread aplicado ao crédito se o estudante tiver uma
boa média.
De qualquer forma, a melhor ideia de todas, claro, é
não precisar de recorrer ao crédito para estudar na
universidade. Crédito que é crédito vem associado às
palavras “juros” e “custos”.
Mais informações em: www.gasdeco.net
Para aconselhamento personalizado, contacte o
Gabinete de Apoio ao Consumidor da Câmara Municipal de Gondomar. A DECO tem um protocolo de
colaboração com o Município e presta atendimento
presencial gratuito no concelho. Marcações: gac@
cm-gondomar.pt; T.224 660 536.

Águas de Gondomar
concluiu obras na ETAR
de Gramido
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Helicóptero ajudou a combater
incêndio em São Pedro da Cova
Um incêndio de "grandes proporções" consumiu, no dia 25
de setembro, uma sucata em
São Pedro da Cova.

No local estiveram mais de 80 operacionais de 11 corporações do Grande
Porto, apoiados por 30 viaturas. Uma
bombeira foi assistida por exaustão e

inalação de fumo.
O incêndio deflagrado na zona de armazém de viaturas, não afetou a zona
de escritórios. ■
Foto DR

Foto DR

O alerta foi dado cerca das 11h e de
acordo com a Proteção Civil no local, pelas 11h30, estavam 55 homens
apoiados por 20 viaturas.
Em causa esteve a empresa Júlio Rodrigues, uma sucata de carros localizada na avenida D. Miguel, em São
Pedro da Cova, em direção ao concelho de Valongo.
Durante o incêndio verificou-se ainda a retirada de pessoas que se encontravam nas imediações da estrada e
explosões causadas pelo rebentamento de botijas de gás e oxigénio.
O combate ao incêndio obrigou também ao encerramento de uma escola,

a EB1 de Fânzeres, "por precaução",
disse Marco Martins, presidente da
Câmara Municipal de Gondomar, à
agência Lusa.
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Festas do Concelho: outubro traz concertos, tasq
Com o mês de setembro a acabar, faltam ainda mais de 15
dias de festa nas ruas de Gondomar (São Cosme). Há nozes, caldo de nabos, farturas,
regueifa, vinho doce e outras
iguarias para descobrir, a par
da programação oficial da
Feira das Nozes, que promete concertos, tasquinhas, fogo
de artifício e a tão aguardada procissão em honra de São
Cosme, São Damião e Nossa
Senhora do Rosário.
Texto: Pedro Santos Ferreira
> A procissão continua a ser o expoente máximo da festa

Até 14 de outubro o concelho de
Gondomar não para. Motivo? As
Festas do Concelho, uma tradição
com mais de 300 anos de história,
que traz a Gondomar milhares de
visitantes.
Para trás ficaram a Noite Branca de Gondomar [ver pg. 6], o 4.º
Merend'Ouro, um concerto de Júlio
Resende com Júlio Machado Vaz, o
23.º Desfile Nacional do Traje Popular Português, o 29. Encontro de
Dança do "Vai Avante" e os Corais

na Festa, entre outras iniciativas,
mas por estes dias não faltam motivos para visitar São Cosme.
Na calha estão iniciativas como o
Artesanato D'Ouro [ver pg. 18],
evento que dá continuidade à antiga Feira de Artesanato, entre os
dias 26 e 30 de setembro; o Festival
Internacional de Plectro [ver pg.
30]; a 18ª edição da Feira das Tasquinhas, que se volta a dividir entre
dois fins de semana, no Mercado
Municipal de São Cosme, nos dias 4

> Rui Veloso atua a 5 de outubro, na Via Direcional

a 8 de outubro e 12 a 14 de outubro;
e a tradicional sessão de fogo de artifício, no dia 6 de outubro;
A atenção vai também para os concertos das Festas do Concelho. A
Orquestra Sinfónica do Porto vai
dar o mote, no dia 4 de outubro, às
22h, na Via Direcional.
Este ano, a organização optou ainda
por convidar Rui Veloso, que atua
na Via Direcional, no dia 5 de outubro, pelas 22h, e a fadista Carminho, que sobe ao palco do anfiteatro

> A Noite Branca voltou a ser um sucesso

do Largo do Souto, no dia 12 de outubro, à mesma hora. Os concertos
têm entrada livre.
Contudo, os eventos de caráter religioso têm também grande expressão
no cartaz desta edição da Romaria
do Rosário.
No dia 3 de outubro há nova Conferência dos Padroeiros, desta vez dedicada ao tema "Santus Cultus" pelo
cónego José Paulo Abreu, vigário
geral da Arquidiocese de Braga.
Merecem ainda referência as homí-

> Carminho sobe ao anfiteatro do Largo do Souto no dia 12 de outubro
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quinhas, fogo de artifício e procissão
As Festas do Concelho de Gondomar contam com organização da
Câmara Municipal de Gondomar e
da Confraria de São Cosme, São Damião e Nossa Senhora do Rosário,
tendo o apoio de vários parceiros e
coletividades gondomarenses.
Até 14 de outubro são, assim, esperados milhares de visitantes, seja
por motivos religiosos ou profanos.

lias dos dias 5 de outubro, pelo Padre Alípio Barbosa, pároco de Gondomar; 7 de outubro, por D. António Vitalino Dantas, bispo emérito
de Beja; e 8 de outubro, por D. Manuel Linda, bispo do Porto.
A grandiosa procissão de louvor e
honra a Nossa Senhora do Rosário e
aos padroeiros São Cosme e São Damião está marcada para as 16h, no
dia 8 de outubro [feriado municipal],
com partida da Igreja Matriz de Gondomar, como manda a tradição.

Município de Gondomar e Confraria unem esforços no planeamento
da Feira das Nozes
À semelhança das edições anteriores, a Câmara Municipal de Gondomar e a Confraria de São Cosme,
São Damião e Nossa Senhora do Rosário voltam a unir esforços no planeamento da programação oficial
das Festas do Concelho.
"Este ano, os concertos em destaque
são do Rui Veloso e da Carminho,
mas também destacamos a atuação da
Orquestra Sinfónica da Casa da Música que também vai subir ao palco do
Largo do Souto, com um espetáculo
produzido exclusivamente para esta
romaria", afirma Luís Filipe Araújo,
vereador da Cultura do Município de
Gondomar.
Francisco Ascenção, da Confraria,
também vê na última romaria do
Norte do país uma excelente oportunidade para os católicos fiéis visitarem a Igreja Matriz de Gondomar.
"Notamos que a procissão ainda arrasta

consigo milhares de visitantes. Isso foi
visível no ano passado, por exemplo, e
é assim sempre que as condições meteorológicas nos ajudam. Nesta edição
vamos tentar substituir a publicidade

sonora no percurso por uma explicação bíblica e dos andores que
seguem na procissão, porque não
podemos deixar que estas tradições
caiam no esquecimento", conclui. ■

> O desfile Nacional do Traje Popular foi uma das novidades

> O Merend'Ouro voltou ao Monte Crasto

> Os Grupos corais atuaram no Auditório Municipal de Gondomar

> Luís Filipe Araújo, vereador da Cultura do Município de Gondomar
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Viva Saúde
Paulo Amado*
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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

Osteoporose
o que há de novo...
A osteoporose é sempre um tema médico atual, pois
é um fator a ter em conta nas mulheres, em especial
após a menopausa e nos homens, embora nestes em
menor número.
O sem tratamento médico tem se relevado em muitos casos de eficácia duvidosa, alterando-se os conceitos de prevenção medicamentosa, pois temos de
ter em conta os efeitos secundários que se têm descrito.

É claro que uma vez demonstrada a existência de
osteoporose acentuada num indivíduo, existem variados fármacos que podem controlar a situação
ou até tratar, no entanto o ideal é não chegar a esse
ponto.
Deste modo façam análises regulares que incluam a
titulação da vitamina D e por favor pratiquem atividade física regularmente.

Um grupo de representantes do
Porto, entre os quais dois elementos do "Era uma vez... Teatro" da
Associação do Porto de Paralisia
Cerebral (APPC), rumaram a Bruxelas com o objetivo de participar
no evento final do projeto "Reclaim
the Future".
O convite do “Visões Úteis” era linear e esperado: levar até Bruxelas um grupo de representantes
de todos os que, em meados de 2017, ajudaram a
criar e apresentar a “Parada Desatada”, evento português do projeto “Exige o Futuro”.
Este grupo, que inclui habitantes e membros de
entidades e associações de Campanhã (Porto),
bem como formandos do serviço educativo do
“Visões Úteis”, integrava ainda dois elementos da
Associação do Porto de Paralisia Cerebral (e do
“Era uma vez... Teatro”): a encenadora e atriz Mónica Cunha e o ator Nate Sam.
Chegados a Bruxelas, todos os elementos envolvidos no “Reclaim the Future” participaram em inúmeras atividades, a grande maioria das quais de

âmbito artístico e educativo. Ainda antes da Parada
Final, que se realizou a 22 de setembro, houve tempo
para uma noite com um concerto de “sons nórdicos”,
dinamizado pelos parceiros da Suécia e da Letónia,
assim como para o workshop “Defining the Centre”,
de Stephen Collins (Reino Unido) e Michael Gustavsson (Suécia), acerca do projeto de investigação que
o “Reclaim the Future” desenvolveu em paralelo aos
encontros e criações.
Além da realização de uma exposição, da inerente
e obrigatória preparação de adereços e, ainda, dos
ensaios, a Parada Final foi apresentada, em tarde de
chuva, no dia 22 de setembro.
A Parada Final de “Reclaim the Future” percorreu o
centro de Bruxelas num percurso urbano inspirado
pelas ideias e performances dos cinco eventos nacionais que os parceiros desenvolveram nos seus países,
e integrando artistas e membros das comunidades
envolvidos nesses eventos.
Esta Parada Final foi parte integrante da programação do Festival “Signal #7” promovido pelo CIFAS –
International Centre for Training in the Performing
Arts (Cifas Asbl). De recordar que o “Reclaim the
Future”, depois do Porto, passou ainda pela Escócia,
França e Letónia.
O projeto “Exige o Futuro” juntou a companhia “Visões Úteis” a parceiros europeus para dar voz a periferias. Todas as iniciativas desenvolvidas no âmbito
do projeto pretendem dar visibilidade às culturas
sub-representadas e criar redes entre as periferias. ■
Foto DR

É de suma importância, isso sim, a prevenção. E
aqui nada melhor do que o exercício físico praticado com regularidade, contínuo e orientado por profissionais. Este sim, será de ter atenção à prevenção,
não ficarmos dependentes dos medicamentos. Assim o jogging, a marcha prolongada e diária, enfim,
todo um conjunto de exercícios e modalidades desportivas podem ser extremamente benéficos para
a prevenção da osteoporose. Outro factor muito
importante é a medição da vitamina D, fator muito
importante na estrutura óssea e sua remodelação,
que até há pouco tempo se dava enfase na infância
apenas e hoje sabemos a importância no metabolismo ósseo na idade adulta. E aqui sim os suplementos vários de vitamina D podem ser muito eficazes e
prevenirem as doenças ósseas.

"Era uma vez... Teatro"
em Bruxelas
a “Reclamar o Futuro”

> O grupo deslocou-se a Bruxelas, Bélgica, para o evento final do "Redain The Future"
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Leonor Castro é a aluna da Universidade
do Porto com a melhor nota de acesso em 2018

No dia 8 de setembro, Leonor Castro,
natural de Gondomar, tornou-se um
dos cerca de quatro mil estudantes que
garantiram uma vaga na Universidade
do Porto na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
A média de 20 valores com que ingressou no ensino superior valeu-lhe um
lugar no curso de Direito da Faculdade de Direito, que sempre desejou. Mas
qual é, afinal, o segredo para o sucesso
académico?
"O que está em causa é muito trabalho
desde o início do ensino secundário.
Sempre tive os meus objetivos bem de-

finidos e isso sempre me ajudou e motivou a estudar para atingir essas metas",
começa por dizer a caloira com a melhor nota de acesso deste ano.
O percurso académico começou no
Externato Santa Margarida, em Gondomar, e passou também pelo Colégio
Luso-Francês, antes de regressar novamente ao concelho onde reside para
completar o 12.º ano de escolaridade,
na Escola Secundária de Gondomar
(ESG).
"Eu não me sentia bem no colégio e na
última fase do ensino secundário decidi regressar a Gondomar. Senti que precisava de mudar de ares e já conhecia
pessoas da ESG, que facilitaram a minha mudança. Fui muito bem recebida",
acrescenta a estudante.
Leonor rejeita a ideia de que se tem
de abdicar de tudo para ter a média
perfeita e alerta para a necessidade de
"preparar o estudo para os exames com
antecedência". "Se trabalharmos e prepararmos bem o estudo para os exames
finais, torna-se tudo mais fácil. Esse
trabalho deve começar logo no 10.º ano
e, por vezes, os alunos esquecem-se dis-

so", admite a jovem gondomarense.
O curso de Direito "nunca gerou grande
dúvida", mas no horizonte está agora a
vontade de alcançar a magistratura.

"Sempre tive o objetivo de seguir advocacia, depois pensei ser juíza e agora quero ser procuradora para estar no
terreno", conclui. ■

Foto PSF

Leonor Castro, 17 anos, entrou para a Universidade do
Porto com a melhor nota de
acesso deste ano: 20. Ao Vivacidade, a ex-aluna da Escola
Secundária de Gondomar explica o segredo para o sucesso
académico.

Fórum Gondomar Social debateu
"Desafios e futuro do acolhimento"
Nos dias 20 e 21 de setembro,
realizou-se o 2.º Fórum Gondomar Social, na Sala D'Ouro
do Multiusos de Gondomar.
O evento centrou-se, este ano,
no tema "Desafios e futuro do
acolhimento".

dencial Especializado (CARE). Além disso,
também queremos falar na prevenção e
perceber o custo deste tipo de casos", explica ao Vivacidade.
Questionada sobre o futuro desta iniciativa, Helena Loureiro não duvida da sua
continuidade e pertinência. A dirigente
sublinha a "adesão de técnicos de todo o
país, desde a Segurança Social, às CPCJ, a

profissionais do ensinou ou da saúde". "O
ideal era um período de reflexão de uma
semana, mas nós temos que desenvolver
a nossa atividade diária e isso impede-nos
de conseguirmos estar muitos dias fora das
nossas organizações", conclui.
O 2.º Fórum Gondomar Social terminou
com um jantar de aniversário da CARE
Coração d'Ouro. ■
Foto JLA

Foto JLA

Pelo segundo ano consecutivo, a Gondomar Social - Associação de Intervenção
Comunitária organizou o 2.º Fórum Gondomar Social. A iniciativa teve lugar no
Pavilhão Multiusos de Gondomar e contou
com 130 inscritos.
"O objetivo deste evento é partilharmos
o que fazemos na nossa intervenção diária junto dos jovens e conseguirmos, em
conjunto, encontrar soluções para as dificuldades que encontramos nessa intervenção", começa por explicar Helena Loureiro, presidente da direção da Instituição
Particular de Solidariedade Social (IPSS).
Os dois dias ficaram marcados pela presença de vários convidados, com destaque

para as presenças de Maria Herczog, Sílvia
Ferreira, Rui Lopes, Paulo Delgado, Rui
Godinho, Cristina Queirós e o convidado
de honra, Patrick Tomlinson.
"Nesta 2ª edição do Fórum focamo-nos na
importância do clima terapêutico e, pela
primeira vez, decidimos avaliar o nosso
trabalho com os jovens que já saíram e que
ainda estão na Casa de Acolhimento Resi-
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Festival de Teatro de Fânzeres
inaugura a 13 de outubro

O experiente ator Carlos Areia, que participou em "Nós os Ricos", "Milionários
à Força", "Malucos do Riso", "Morangos
com Açúcar", vai atuar no Salão Paroquial
de Fânzeres, no dia 13 de outubro, pelas
21h30. Trata-se do espetáculo "Quero ir
prá ilha", que irá inaugurar nova edição
do Festival de Teatro de Fânzeres.
A completar o cartaz, seguem-se três
produções de teatro amador: "É Dramá-

tico de Rio Tinto em Revista", do Grupo de
Teatro Renascer, no dia 20 de outubro; "O
Doido, a Morte e o Mundo", dos Alunos de
Meirim FC, no dia 27 de outubro; "A Piada
da Revista", do Grupo de Teatro O Republicano", no dia 3 de novembro.
"O nosso objetivo é proporcionarmos diferentes espetáculos ao público de Fânzeres
e São Pedro da Cova. A nossa aposta vem
nesse sentido, porque queremos atrair habitantes de ambas as freguesias e das restantes
do concelho de Gondomar", explica Maria
José Cardoso, do executivo da União das
Freguesias, ao Vivacidade.
De acordo com a responsável pela iniciativa,
"as pessoas têm a possibilidade de assistir a
espetáculos que percorrem o país, a um preço mais acessível". A autarca sublinha ainda a importância da "interação entre teatro
profissional e amador no cartaz do festival
de teatro ".
Os bilhetes já estão à venda nas secretarias
da Junta das Freguesias de Fânzeres e São

Pedro da Cova, na Paróquia de Fânzeres ou
no Centro Republicano e Democrático de
Fânzeres.
O passe para as quatro sessões pode ser adquirido por 10 euros, o ingresso para o espetáculo "Quero ir prá ilha" tem um custo

de cinco euros e as restantes sessões custam
2,5 euros.
O Festival de Teatro de Fânzeres conta com
os apoios da Paróquia do Divino Salvador
de Fânzeres e do Centro Republicano e Democrático de Fânzeres. ■
Foto PSF

O Salão Paroquial de Fânzeres vai voltar a receber
quatro espetáculos integrados no Festival de Teatro de
Fânzeres. A peça "Quero ir
prá ilha", com Carlos Areia,
inaugura a iniciativa no dia
13 de outubro.

Luís Bento lança
"Dex Existir do Improviso"
na Casa de Montezelo

Rancho Folclórico de Zebreiros
lança "Memórias Fotográficas"
a 29 de setembro

No dia 30 de setembro, a Casa
de Montezelo vai acolher o
lançamento da obra vencedora do 27.º Prémio Nacional de
Poesia da Vila de Fânzeres. A
iniciativa terá início às 17h e
tem entrada livre.

O Rancho Folclórico de Zebreiros vai lançar o livro "Memórias Fotográficas", no dia
29 de setembro, pelas 21h30,
na sede da associação. A obra
reúne alguns dos momentos
mais marcantes dos 60 anos
de atividade.

> Luís Bento

A etnografia e a tradição vão estar em evidência no livro "Memórias Fotográficas",
coordenado por Adélio Amaro. A obra
retrata em imagens os cerca de 60 anos
de atividade do Rancho Folclórico de Zebreiros e vai ser apresentada no dia 29 de
setembro, na sede deste grupo etnográfico.
"Este livro surge do convite do Adélio
Amaro, responsável por esta coleção a nível nacional. Para nós [Rancho Folclórico
de Zebreiros], foi um orgulho participar
neste desafio, na qualidade de representante do Douro Litoral Norte", explica Lúcia Santos, da direção da coletividade.
Assim, será lançado o 15.º volume da coleção, onde fica patente um registo fotográfico do Rancho de Zebreiros, desde 1959 até
à atualidade, num arquivo da associação e
de vários associados e amigos do grupo.

"Em quase 60 anos de história existem vários momentos marcantes, mas podemos
destacar as viagens a França (1989, 1991
e 1993); Arquipélago dos Açores (1994 e
2000); Brasil (1995); Festival do Algarve
(1996 e 2005), Espanha (1997 e 2010) e
Madeira (2008). Destacamos ainda o festival de 1997, que teve transmissão em
direto da Missa Dominical da TVI. Outro
momento marcante foi a apresentação do
grupo "Camponeses de Portugal", no Rio
de Janeiro, que desde 2011 representam o
nosso grupo no Brasil. São sem dúvida os
nossos momentos marcantes", enumera a
dirigente associativa.
No próximo ano, o Rancho Folclórico de
Zebreiros comemora o 60.º aniversário e
promete "vários momentos de festa e convívio entre todos". ■
Foto Arquivo Vivacidade

Foto Arquivo Vivacidade

O livro "Des Existir do Improviso", de
Luís Bento, sagrou-se vencedor do 27.º
Prémio Nacional de Poesia da Vila de
Fânzeres. A obra vai ser apresentada ao
público no final deste mês, na Casa de
Montezelo.
A cerimónia contará com a presença do
autor, um momento musical e declamação de Cidália Santos.
Questionado sobre a sua mais recente
obra, Luís Bento admite "um desconcerto, aliado ao sarcasmo, ao humor de
sempre, um registo que oscila entre o
poético e o amargo, mas não muito".
Ao Vivacidade, o autor explica também
a escolha do título, que define como um
"mero jogo de palavras", para acrescentar que se trata de "uma busca, um caminho, uma crítica à nossa forma distraída
e desprendida de estar no mundo neo-

liberal".
Luís Bento, que já tinha vencido a 25ª
edição do Prémio Nacional de Poesia,
refere que o concurso "é um excelente
incentivo para continuar a escrever" e
considera que a distinção "veio fortalecer a tomada de consciência que é na
escrita que quero trilhar o meu caminho
profissional".
Por sua vez, Pedro Miguel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, considera a
iniciativa "nobre e tradicional para a população de Fânzeres".
Já Maria José Cardoso, mentora do Prémio Nacional de Poesia, faz notar que
a adesão ao concurso "tem vindo a aumentar". ■
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"A Língua" vence 3.º Concurso
de Curtas-Metragens

O filme "A Língua", produzido e filmado
em Évora com apoios privados e sem financiamento foi o vencedor do 3.º Concurso
de Curtas-Metragens, iniciativa organizada pela União das Freguesias de Fânzeres e
São Pedro da Cova.
A entrega de prémios realizou-se no dia 22 de
setembro, no auditório da Junta de Freguesia
de São Pedro da Cova, e contou com a presença da produtora Carla Dias, que recebeu
o prémio em nome da realizadora Adriana
Martins da Silva, que está a viver e a trabalhar
"temporariamente" na Nova Zelândia.
Carla Dias deixou à União das Freguesias
um agradecimento pela aposta na iniciati-

va dedicada ao cinema e leu, em seguida,
umas palavras da realizadora. "Agradeço
ao júri do concurso esta distinção que muito nos honra, bem como a oportunidade
que temos de transmitir esta mentalidade
e possibilidade de criar uma história", disse
Adriana Martins da Silva.
A completar o pódio da 3ª edição do concurso ficaram os filmes "Snooze", de Dinis
Leal Machado, e "O Candeeiro", de Hugo
Palhinha. À curta-metragem "Fânzeres e
São Pedro da Cova: Ontem, Hoje e Sempre!", de Ernesto Ferreira, foi atribuída uma
menção honrosa local.
A cerimónia de entrega de prémios contou com uma atuação de músicos da Banda Musical de São Pedro da Cova e com a
exibição do filme "Patagónia - A Ponta do
Mundo", de Paulo Ferreira.
"Notamos que existe mais profissionalismo nas propostas que recebemos"
Ao Vivacidade, Pedro Miguel Vieira, presidente da União das Freguesias de Fânzeres
e São Pedro da Cova, mostra-se orgulhoso
com a 3ª edição do Concurso de Curtas-Metragens. De acordo com o autarca,
"existe mais profissionalismo nas propostas
PUB
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que recebemos". Contudo, Pedro Miguel
Vieira não deixa de lamentar a "pouca adesão à iniciativa a nível local".
Por sua vez, Pedro Barbosa, mentor da iniciativa e membro do executivo da União
das Freguesias, faz um "balanço positivo"
desta edição.

"Recebemos propostas de todo o país, dos
mais variados géneros cinematográficos e
já com vários prémios nacionais e internacionais atribuídos. Foram cerca de 35
curtas-metragens e notamos uma melhoria na qualidade dos trabalhos propostos",
conclui o organizador. ■
Foto PSF

A curta-metragem "A Língua", da realizadora Adriana Martins da Silva, sagrou-se vencedora da 3ª edição do
Concurso de Curtas-Metragens da União das Freguesias
de Fânzeres e São Pedro da
Cova.

> Carla Dias (ao Centro) representou o filme vencedor
PUB
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Gondomar tem novo projeto teatral,
mas "não cabe mais ninguém"

Duas atrizes, uma encenadora e não cabe
mais ninguém. Foi assim que nasceu o
mais recente projeto teatral gondomarense, intitulado "Não Cabe Mais Ninguém".
Joana Linhas, 35 anos, Cátia Ferreira, 36
anos, e Paula Castro, 51 anos, todas naturais do concelho de Gondomar, decidiram levar a sério a paixão pela represen-

tação e encenação e apostaram na criação
de um novo projeto, que teve a sua estreia
no dia 24 de abril de 2017, nas comemorações do 25 de Abril da Junta de Freguesia de Rio Tinto.
"Essa é a data que marca o nosso início
de atividade. Fomos desafiadas a preparar
um espetáculo de poesia e musical alusivo
à Revolução dos Cravos e assim fizemos.
No ano seguinte, voltamos a ser convidadas e apresentamos o espetáculo 'O Rio de
Liberdade'", afirma Joana Linhas.
Contudo, a experiência deste trio remonta ao corAGEM - Grupo de Teatro do
Centro Social de Soutelo, a IPSS de Rio
Tinto onde se conheceram.
"Conhecemo-nos no final da década de
90, no grupo corAGEM. Tivemos esse
percurso em comum, elas [Joana e Cátia]
sempre como atrizes e eu como encenadora", recorda-nos Paula Castro.
O nome - "Não Cabe Mais Ninguém" surgiu por brincadeira, conta a encenadora. "A Joana estava ao telemóvel com
a cunhada há demasiado tempo e eu fui
lá interromper a chamada. Ela disse à

cunhada que tinha que desligar porque
estava em ensaio de teatro e a cunhada
perguntou-lhe se não cabia mais ninguém. A Joana respondeu: "Não, não cabe
mais ninguém". Estava escolhido o nosso
nome", conta, entre risadas.
Recentemente, o grupo levou a cena o
espetáculo "Uma Noite a Preto e Branco.
É só isso!", uma adaptação de três "sketches" de Harold Pinter.
O projeto, "cem por cento amador", dizem, sai-lhes "do corpo e do bolso", mas
tem dado "muito gozo" e "alguns bons momentos de reconhecimento do público".

No horizonte está também a vontade de
criar um espetáculo dedicado ao amor e
uma peça de teatro radiofónico, a par da
possibilidade de ver o projeto associado a
uma coletividade que ainda não tenha o
teatro nas suas fileiras.
"Somos amadoras por amor a esta arte e o
maior reconhecimento que temos é o do
público. Sabemos que temos que crescer
lentamente, porque somos uma estrutura
pequena, mas até agora tem acontecido
tudo no tempo certo e esperamos que
possa continuar assim", sintetiza Cátia
Ferreira. ■
Foto PSF

Joana Linhas, Paula Castro e
Cátia Ferreira são as fundadoras do grupo de teatro intitulado "Não Cabe Mais Ninguém". O grupo estreou-se em
abril de 2017 e apresentou, a
22 de setembro, o espetáculo
"Uma Noite a Preto e Branco
[é só isso]", de Harold Pinter,
no Dramático e Beneficente de
Rio Tinto.

> Cátia Ferreira, Joana Linhas e Paula Castro
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Festival Internacional de Música de Plectro
realiza-se a 29 de setembro
A Associação Cultural de Plectro preparou um cartaz "de
referência" para o 5.º Festival
Internacional de Música de
Plectro. A iniciativa surge integrada na programação oficial
das Festas do Concelho e acontece no dia 29 de setembro.

"Queremos transformar Gondomar na Capital Nacional de Plectro"
Em 2015, a Associação Cultural de Plectro
(ACP) saiu da Maia e fixou-se no Centro Cultural de Rio Tinto - Amália Rodrigues, onde
desenvolve toda a sua atividade desde então.
A Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins (OPGB) é a face mais visível da ACP
e tem, durante o primeiro semestre do ano,
uma temporada regular que percorre vários
locais do concelho.
"A nossa temporada regular de concertos e o
Festival Internacional de Música de Plectro

são duas mostras da nossa intervenção na
comunidade. No entanto, gostaríamos de fazer ainda mais por este concelho. Queremos
transformar Gondomar na Capital Nacional
de Plectro", assume António Vieira, em entrevista ao nosso jornal.
A OPGB tem, atualmente, 19 músicos profissionais.
No próximo ano, a orquestra deverá realizar a sua primeira tour europeia, através
de um concurso de internacionalização
que mereceu a aprovação da Direção-Geral das Artes. ■
Foto DR

A música de plectro vai voltar a estar em
destaque, durante um dia, no concelho de
Gondomar. No total, o cartaz desta edição
contempla quatro concertos com diferentes
protagonistas em diferentes locais.
O primeiro concerto ficará a cargo de Amadeu Magalhães, que vai ter como elementos
essenciais o cavaquinho e a percussão. O arranque do Festival Internacional de Música
de Plectro está previsto para as 15h e, pela
primeira vez, vai passar pelo terraço da Biblioteca Municipal de Gondomar.

Seguem-se os concertos da Orquestra de
Plectro y Guitarra "Cuerda para un Rato" Segóvia (Espanha), às 16h30, na Biblioteca
Municipal de Gondomar; Pedro Caldeira
Cabral, pelas 18h, no Auditório Municipal de Gondomar; e Quatour à Plectres de
France (França), às 22h, na Casa Branca de
Gramido.
Ao Vivacidade, António Vieira, presidente da
Associação Cultural de Plectro, que organiza
este festival, mostra-se satisfeito com o cartaz
desta edição e pela inclusão da iniciativa na
Romaria do Rosário.
"Esta é uma das nossas valências e ano após
ano tentamos trazer a Gondomar os melhores executantes de guitarra dedilhada em Portugal. Além disso, a nossa presença no programa oficial das Festas do Concelho foi uma
forma de garantirmos o apoio municipal e a
adesão dos milhares de pessoas que visitam
Gondomar, por esta altura. Temos tido sempre casa cheia", afirma o dirigente.
Refira-se que todos os concertos têm entrada
livre. O Festival Internacional de Música de
Plectro conta com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar.

> A Associação Cultural de Plectro está sediada em Rio Tinto
PUB
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União das Freguesias desencadeou tomadas
de posse administrativas de forma coerciva

Após o envio de várias notificações
para que procedessem à limpeza e desmatação de dois terrenos, a União das
Freguesias de Gondomar (São Cosme),
Valbom e Jovim decidiu intervir, coercivamente, nos terrenos sitos na Rua
Dr. Albino Montenegro, n.º 99 e Rua
João de Deus, n.º 270, na freguesia de
Valbom.
A decisão surge na sequência do incumprimento dos seus proprietários e
pela constituição, no entender da autarquia, de um perigo iminente de incên-

dio e insalubridade.
As despesas resultantes destas execuções serão, posteriormente, imputadas
ao seu proprietário, nos termos do n.º
4 do artigo 177.º e 181.º, ambos do Código de Procedimento Administrativo.
Estas foram duas das várias execuções
previstas pelos serviços da União das
Freguesias perante a violação do Regulamento de Resíduos Sólidos do Município de Gondomar e que constitui na
prática de uma contraordenação, punível com a aplicação de uma coima que
pode variar entre 124 e 2400 euros.

Foto DR

A União das Freguesias de
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim procedeu, entre 6
e 12 de setembro, procedimentos de execução coerciva através da tomada de posse administrativa de dois terrenos por
incumprimento dos seus proprietários.

Autarquia apresentou projeto "Circular é ajudar"
O projeto "Circular é ajudar", desenvolvido pela União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim e
apoiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, foi apresentado
este mês.
A ideia visa agregar os benefícios económicos, sociais e ambientais que se
irão traduzir numa melhor qualidade
de vida da comunidade local. ■

João Pedro Sousa avança
com candidatura
à concelhia do PSD

"Gondomar no Coração"
admite "diferença abissal"
na política de educação

O social-democrata João Pedro Sousa tornou pública a intenção de encabeçar uma candidatura à concelhia do PSD
em Gondomar. As eleições estão marcadas para o dia 19 de
outubro.

No início deste mês, a coligação PSD/CDS-PP iniciou, com
a Federação das Associações
de Pais do Concelho de Gondomar (FAPAG) uma série de
visitas inseridas num período
de reflexão conjunta com os
agentes educativos do Município de Gondomar.
"Há uma diferença abissal entre o que a coligação
[PSD/CDS-PP] defende e a prática do executivo
socialista na Câmara Municipal de Gondomar",
lamenta, em comunicado, o vereador da coligação
"Gondomar no Coração", Rafael Amorim.
A tomada de posição surge na sequência de uma
visita à FAPAG, inserida num conjunto de iniciativas de contactos com professores e dirigentes
educativos.
"Somos favoráveis a uma saudável colaboração
com as forças vivas em Gondomar para a concretização das atribuições da autarquia em todos os

pelouros. Por exemplo, na educação, a gestão das
cantinas das escolas, sob responsabilidade do município, pode ser assegurada pelas IPSS ou em colaboração com as Associações de Pais ou mesmo
com a FAPAG, desde que assim o desejem e que
demonstrem ter condições para tanto, através de
um contrato-programa devidamente monitorizado", aponta o vereador social-democrata.
Na nota enviada à imprensa, a coligação de direita
ressalva ainda "um papel crescente" das associações de pais "na monitorização das políticas educativas da autarquia". "São um verdadeiro exemplo
de associativismo no seu estado mais genuíno e
puro no apoio ao projeto educativo e na defesa dos
melhores interessas das crianças e jovens". ■
Foto DR

João Pedro Sousa vai avançar com uma candidatura à concelhia do PSD Gondomar.
Ao Vivacidade, João Pedro Sousa admite que o
PSD Gondomar "necessita de se reformar", desde logo, continua, com "uma aposta concreta nos
núcleos, que são quem está mais perto das pessoas e dos seus problemas". "A base de tudo são
as pessoas e é com elas e para elas que queremos
trabalhar, dentro e fora do partido", reitera o social-democrata.
Com o objetivo de "fazer algo mais por Gondomar
e pela nossa gente", João Pedro Sousa vê na mobilidade, limpeza e recolha de lixos, saneamento e
desaproveitamento das condições naturais do concelho, oportunidades perdidas pela maioria PS na

Câmara Municipal.
"Mas fundamentalmente falta uma visão estratégica a longo prazo para o concelho, ou seja, saber
onde queremos estar daqui a 20 anos", afirma o
candidato.
Ao seu lado, João Pedro Sousa terá Rui Quelhas,
ex-vereador do PSD na Câmara Municipal de
Gondomar, como cabeça de lista à Mesa da Assembleia de Secção.
A apresentação desta candidatura vai realizar-se
no dia 4 de outubro, em local a definir.
As eleições na Concelhia do PSD Gondomar estão
marcadas para o dia 19 de outubro.
A outra candidatura, pelo que o Vivacidade conseguiu apurar, encabeçada por José Luís Oliveira,
não se mostrou disponível para prestar declarações ao nosso jornal.■
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Orçamento Participativo aguarda propostas
dos gondomarenses até 3 de outubro
Está em marcha o Orçamento
Participativo de Gondomar
de 2018. A medida arrancou
a 18 de setembro e aceita as
propostas dos gondomarenses
até 3 de outubro, seguindo-se
o período de votação.

gostaria de registar uma maior participação
dos jovens nesta iniciativa. "Isso aconteceu
na 2ª edição do OP e esperamos que se possa
repetir este ano", conclui.
Até 3 de outubro decorre o período de apresentação de propostas. De 4 a 12 de outubro
segue-se a votação. O 3.º ciclo do OP corresponde à execução da obra.
Proposta vencedora do OP 2017 ainda não
está concluída
O Albergue de Proteção Animal que venceu

o OP 2017 falhou o prazo de conclusão estabelecido no regulamento (31 de dezembro).
Ao nosso jornal, a vereadora admite que o
prazo não foi cumprido e explica que o Município "tem procurado concretizar sempre
a obra vencedora no respetivo ano, até para
que os gondomarenses percebam que as propostas do OP se concretizam". "No que diz
respeito ao Albergue, estamos a falar de uma
grande obra, que vinha sendo adiada por
executivos anteriores. O problema está a ser
resolvido", conclui. ■
Foto Arquivo Vivacidade

Está novamente aberta a possibilidade dos
gondomarenses apresentarem ao Município
as suas propostas de obras públicas de interesse municipal. Para o efeito, basta ter mais
de 18 anos e ser recenseado no concelho de
Gondomar.
A iniciativa é da Câmara Municipal, tendo
sido apresentada pela primeira vez em 2014,
e visa reforçar a relação entre os cidadãos e o
Município, fomentar a participação ativa dos
munícipes e garantir uma gestão assente na
transparência e proximidade.
"À semelhança dos anos anteriores, os gondomarenses têm nova oportunidade e dizer o

que querem para a sua terra. Esse é o grande
objetivo desta iniciativa", aponta Aurora Vieira, vereadora da Cidadania e Participação do
Município de Gondomar.
Até 21 de setembro realizaram-se quatro Assembleias Participativas (Rio Tinto, Foz do
Sousa, Fânzeres e Gondomar) sobre o Orçamento Participativo (OP), que está agora no
seu segundo ciclo, o período de apresentação
de propostas. Após a análise técnica e divulgação, segue-se a votação.
A verba atribuída ao OP 2018 volta a cifrar-se
nos 150 mil euros do Orçamento Municipal
para financiar os projetos mais votados pelos
cidadãos que não excedam este valor máximo.
"Se uma ideia não se sagrar vencedora do OP,
isso não significa que o Município não a venha
a adotar mais tarde. Por exemplo, consideramos que a ideia de construção de um parque
infantil adaptado foi brilhante e decidimos
replicá-la noutros estabelecimentos de ensino
com unidades de ensino especial. É importante que as pessoas percebam que quanto maior
é o impacto da proposta na comunidade, mais
votos poderá obter", admite a autarca.
Ao Vivacidade, Aurora Vieira admite que
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António Gonçalves Pereira
é o novo Provedor Municipal
de Gondomar
No dia 5 de setembro, António
Gonçalves Pereira tomou posso como novo Provedor Municipal de Gondomar, no salão
nobre dos Paços do Concelho.

Município mantém prémios
de Mérito Escolar
A Câmara Municipal de Gondomar vai manter os Prémios
de Excelência Municipal por
mérito escolar. A decisão foi
tomada a 24 de setembro, com
duas abstenções dos vereadores da CDU.
Os melhores alunos, do género feminino e masculino, dos 1.º, 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico (público e
privado), do Ensino Secundário (público e privado) - cursos científico-humanísticos e Ensino Profissional
público vão voltar a ser distinguidos
com os Prémios de Excelência Municipal.
A decisão foi aprovada em reunião
do executivo da Câmara de Gondomar, com duas abstenções dos vereadores da CDU, e destina-se a premiar

o percurso académico de sucesso dos
alunos que, no ano letivo 2017/2018,
frequentaram os estabelecimentos de
ensino na área geográfica do Município de Gondomar.
De acordo com a autarquia, a aprovação deste documento "pretende colaborar na construção de um modelo
de incentivo ao desempenho escolar,
na convicção de que, reconhecendo
e premiando o mérito e a excelência,
estará a dar um forte contributo para
que, desde os primeiros passos na Escola, as crianças e jovens sintam que
vale a pena aprender".
Em comunicado, o Município de
Gondomar recorda que tal direito
está já contemplado no Estatuto do
Aluno e Ética Escolar que estipula
como direito do estudante: "Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a
dedicação, a assiduidade e o esforço
no trabalho e no desempenho escolar
e ser estimulado nesse sentido”. ■

O Parque das Serras do Porto
vai receber o apoio do Fundo Ambiental, no âmbito da
Conservação da Natureza e
Biodiversidade. A cerimónia
de assinatura dos protocolos
teve lugar no dia 18 de setembro, no Parque da Nossa Senhora do Salto, em Paredes.
O ministro do ambiente, João Matos Fernandes, deslocou-se até ao Parque das Serras do Porto, acompanhado pela secretária
de Estado do Ordenamento do Território e
da Conservação da Natureza, Célia Ramos,
com o objetivo de assinar os protocolos do
Fundo Ambiental, que servirá de apoio a
este projeto intermunicipal que junta os Municípios de Gondomar, Valongo e Paredes.
Em discurso, Matos Fernandes destacou o
papel fundamental das autarquias na conservação da Natureza, fruto da mudança de
mentalidade e definição das prioridades.
"O Parque das Serras do Porto, cujo projeto
é hoje contemplado com apoio do Fundo
Ambiental, é um dos sinais dessa mudança
de mentalidade, numa assunção do papel

que as autarquias têm na reconstituição e
preservação dos ecossistemas naturais originais", referiu o ministro do Ambiente.
Antes, Célia Ramos destacou a diversidade
da natureza e âmbito dos 16 projetos apoiados pelo Fundo Ambiental, num desafio
intergeracional que a todos envolve. "Eles
são um exemplo de um ciclo virtuoso que
devemos repetir: recuperar, apropriar e
cuidar", destacou a governante.
O projeto da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, que junta Gondomar, Paredes e Valongo, foi apoiado com um
financiamento de quase 100 mil euros pelo
Fundo Ambiental, referente ao apoio a projetos no âmbito da conservação da Natureza. ■
Foto DR

António Gonçalves Pereira é o sucessor de
Amadeu de Sousa no cargo de Provedor
Municipal de Gondomar. A tomada de posse teve lugar no início deste mês, no salão
nobre da Câmara Municipal, perante uma
plateia de convidados, amigos e munícipes.
O novo provedor prometeu "dar voz aos
munícipes, privilegiando a diplomacia de
influência e incrementar o acesso ao direito à reclamação", tendo recebido de Marco
Martins, presidente do Município de Gondomar, a garantia de colaboração de todo

o executivo. "Mais transparência e proximidade são as condições para um Gondomar melhor e contamos com a experiência,
competência e bom senso do Provedor para
concretizar esse objetivo", destacou o edil.
Gonçalves Pereira, de 59 anos, é natural de
Gondomar e mantém há muitos anos uma
intensa intervenção política e associativa,
no concelho e fora dele.
Licenciado em Direito, desde 1982, pela
Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, integrou o Conselho de Jurisdição Distrital do Porto do PSD em 2004 e
2005, ano em que encabeçou a lista da coligação PSD/CDS para a Câmara Municipal
de Gondomar.
Atual presidente do Conselho de Disciplina
da Associação de Futebol do Porto, presidiu à Assembleia-Geral do Gondomar SC,
de 1990 a 1994, e à Direção do Clube de
Caçadores de Gondomar, de 1989 a 1991. ■

Parque das Serras
do Porto recebe apoio
do Fundo Ambiental

Câmara investe cerca
de três milhões na ligação
entre São Cosme e Fânzeres
A ligação entre a rotunda do
Centro Ciclista (São Cosme) e
a rotunda da Carvalha (Fânzeres) tem duas empreitadas
de beneficiação em curso. O
investimento municipal está
avaliado em cerca de três milhões de euros.
A requalificação da avenida da Conduta
teve início este mês e só deverá terminar na primavera de 2019. A intervenção faz parte da estratégia do Município para modernizar a principal ligação
entre as freguesias de Gondomar (São
Cosme) e Fânzeres.
No que diz respeito à avenida da Conduta, o projeto prevê uma reformulação do troço entre a Carvalha e a ro-

tunda do Centro Ciclista, numa extensão de 1,8 quilómetros. A obra custa
1,5 milhões de euros, verba comparticipada em 50% ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU).
O projeto inclui a instalação de um separador central em toda a extensão, construção de uma ciclovia nova e distribuição de mobiliário urbano e bebedouros.
Esta requalificação vai acompanhar a
construção do parque urbano de Fânzeres e São Cosme, cujo investimento,
avaliado em 1,4 milhões de euros, inclui percursos pedonais ao longo do
rio Torto, construção de um parque de
estacionamento para 250 carros, numa
área de 27 mil metros quadrados.
A construção do parque urbano está adjudicada e tem um prazo de obra de nove
meses. A intervenção aguarda o parecer
positivo do Tribunal de Contas. ■
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CDU critica maioria PS
por não debater descentralização
A CDU Gondomar acusou a
maioria PS na Câmara Municipal de ignorar a necessidade
de debate sobre a descentralização de competências para os
municípios.

autonomia", acrescenta o autarca.
Os comunistas apontaram ainda o dia 15 de
setembro como data limite para a possibilidade de rejeitar o acordo de descentralização de competências, mas a Câmara de
Gondomar já veio a público garantir que
esta data "não é vinculativa".
Contudo, os eleitos da coligação PCP/PEV
não se conformam e garantem que o processo "pode ter implicações profundas para
Foto PSF

Em conferência de imprensa, a CDU Gondomar criticou a ausência de debate sobre
a descentralização de competências para os
municípios. Os eleitos da CDU garantiram
aos jornalistas que "em Gondomar nada foi
discutido".
"Não estamos perante uma descentralização, mas sim uma desconcentração de
poder. Muitas autarquias estão a dizer que
não aceitam o que o Governo está a impor.
O caso do Porto é o mais mediático, mas
Gondomar nem sequer discutiu este tema
nos seus órgãos autárquicos", lamentou
Daniel Vieira, vereador da CDU na Câmara
de Gondomar.

"As transferências de competências irão representar custos para os munícipes, porque
as autarquias não têm condições financeiras para cumprir com as obrigações. Além
disso, não se perspetiva que esta descentralização traga consigo um caráter decisório,
porque as decisões continuam a ficar a cargo do Governo. Para os Municípios passa
apenas o caráter de execução e não o de decisão. Ou seja, o poder local não terá mais

o concelho". "Se a CDU gerisse a Câmara
de Gondomar, hoje estaria a dizer que não
aceitava esta transferência de competências
unilateral, do Governo para as autarquias",
conclui Daniel Vieira. ■

Comunistas contestam
Operação de Reabilitação
Urbana da Rua
D. Afonso Henriques
No início deste mês, a CDU promoveu uma
ação de contacto com a população na Rua D.
Afonso Henriques com o objetivo de registar
as preocupações de comerciantes e moradores
sobre a as alterações previstas no projeto de
Reabilitação Urbana que se estende da Areosa
até ao Forno.
Em comunicado, os comunistas defendem "o
alargamento da área do projeto a toda a zona
da Triana, a suspensão imediata da proposta de
reformulação da circulação na Rua D. Afonso
Henriques, a revisão das medidas de revitalização do Mercado da Areosa e a criação de
equipamentos públicos, como um gimnodesportivo, um auditório e um espaço verde".

> Eleitos locais da CDU contestaram a maioria PS
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Sábado (9h30-13h; 15-20h)
Domingo (Encerrado, Abre para Urgências)
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Ala de Nun’Álvares de Gondomar
quer voltar ao topo do voleibol
Fundado em 1923, o clube
“Ala de Nun’Álvares de Gondomar” iniciou-se com um
Grupo Coral, sendo que as
modalidades de ténis, ténis de
mesa e voleibol são, atualmente, a grande montra do clube.
Esta última sonha, agora, com
o regresso à primeira divisão
do voleibol nacional.

Com um projeto bem idealizado, o voleibol da Ala de Nun’Álvares de Gondomar
sonha com a subida à primeira divisão.
Para isso, terá que ficar nos cinco primeiros lugares da segunda divisão, apurando-se, posteriormente, para a fase
final, onde se junta a equipa vencedora
da série dos Açores. O primeiro classificado dessa fase final sobe diretamente
à primeira e o segundo classificado disputará um play-off com o penúltimo da
primeira divisão. O caminho promete
ser longo. Todavia, o foco e a determinação do treinador gondomarense nem por
isso são beliscados. “Não faço isto por
dinheiro, faço isto por paixão. Faço isto
porque gosto muito de voleibol e porque
gosto muito da Ala. Enquanto não me
sentir concretizado neste clube, não faz
sentido procurar outras aventuras. E se
não subirmos este ano cá estaremos para
o ano a tentar de novo”, concluiu Tiago
Rocha.

Texto e Fotos: Tiago Santos Nogueira

O voleibol masculino da Ala de
Nun’Álvares de Gondomar foi introduzido em 1943 e o feminino cerca de
20 anos depois. Tornou-se uma referência nacional devido ao seu número
de atletas (é o terceiro clube com mais
atletas inscritos na Federação Portuguesa de Voleibol) e aos títulos que
foi somando nesta modalidade. Entre
altos e baixos, Tiago Rocha, treinador
dos seniores, e a sua enorme ambição
querem, agora, voltar a colocar este
clube na mais alta roda do voleibol nacional. “No ano passado iniciamos um
projeto em que o objetivo passava por
darmos um salto qualitativo e não perdermos os jovens atletas do clube, que
são o ouro desta instituição. Fomos
buscar alguns reforços importantes e,
este ano, queremos subir à primeira
divisão”, realçou o técnico de 27 anos.
De notar que o reforço mais sonante

> Tiago Rocha e a sua equipa antes de um jogo amigável

para a nova época é Manuel Silva, voleibolista gondomarense que conta com
mais de 250 internacionalizações. Na
origem desta contratação está o trabalho
árduo do treinador formado na Ala, que
nos contou todo o processo: “Este ano
decidi vestir a camisola e angariei, juntamente com alguns atletas, patrocínios na
perspetiva de ajudar nos custos e trazer
alguns nomes que nos vão acrescentar
qualidade”, afirmou Tiago, que ainda foi
mais longe ao referir que Manuel Silva é
“a imagem do nosso clube, alguém que

> O voleibol da Ala sonha com um regresso à primeira divisão

consideramos muito importante, falei
com ele durante cinco meses e esta contratação teve a minha influência, mas o
Manuel veio, sobretudo, pelo projeto”.
Questionado sobre o facto de ter no plantel
atletas mais velhos e alguns amigos, Tiago Rocha revela que se tornou “normal”.
“Acredito que quando existe uma amizade,
o respeito é ainda maior. Eu sei que sou
um líder, não permito certas atitudes dentro do pavilhão, lá fora sim, mas aqui não.
E até à data de hoje não tive qualquer problema”, esclareceu o técnico.

> Manuel Silva trouxe esperiência à Ala

O Vivacidade esteve, também, à conversa com José Neves
Um dos diretores do voleibol da Ala de
Nun’Álvares, que destacou a importância de
“dar passos firmes e consolidados, tentando chegar o mais longe possível na presente
época”. “A experiência dos mais velhos é uma
mais-valia para a nossa equipa de seniores,
que conta com alguns jovens, sendo que temos, igualmente, uma equipa de juniores
bastante promissora”, evidenciou José Neves.
De referir que a secção de ténis deste clube
iniciou-se um pouco mais tarde, em 1978,
e pauta-se não só pelo foco no ensino
como também competição, tanto a nível
de seniores como nos escalões de formação. Por fim, mas não menos importante até porque é nesta modalidade que o clube
se tem destacado mais a nível nacional e
internacional -, foi criada, em 1980, a secção de ténis de mesa, modalidade na qual
a Ala de Nun’Álvares esteve representada,
pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro, em 2016, através da sua
atleta Shao Jieni. Além dos vários títulos
nacionais, qualificações para Campeonatos da Europa e títulos internacionais
no World Tour, há, também, uma grande
aposta na formação.
Acima de tudo, são os cerca de 500 atletas
deste clube que trazem uma intensa atividade cultural e desportiva ao concelho, tendo, por isso, sido reconhecido pelo Município de Gondomar, em 1998, com a Medalha
de Mérito Municipal - Grau Ouro. ■
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Manuel Silva:
"O meu amor à terra e a esta camisola
falaram mais alto e não vejo qualquer
problema em jogar numa segunda divisão"
Manuel Silva cresceu a jogar voleibol na Ala de
Nun’Álvares de Gondomar
e, volvidos mais de 20 anos,
está de regresso com a mesma ambição. Volta um pouco mais pesado, mas somente
na sala de troféus. Com dez
Campeonatos
Nacionais,
oito Taças de Portugal, quatro Supertaças, um Campeonato Espanhol e uma Taça
do Rei, o primeiro português
a ganhar um título fora do
seu país promete muito trabalho nesta nova aventura
em Gondomar.
Como surgiu a paixão pelo voleibol?
É uma história engraçada. Os meus pais e
os pais do Rui Castro viviam na Gandra,
aqui perto da Ala. E nós íamos para a
casa dos pais do Zé Manel (diretor da
ala) brincar, onde existia um espaço
em paralelo, nas videiras. Eles
cortaram aquilo e sobraram
dois ferros, amarramos uma
corda e estava tudo pronto
para o voleibol. Foram-me, assim, ensinando as bases e cresceu
essa paixão pelo voleibol. Joguei na
Ala desde o escalão “minis” até ao primeiro
ano de seniores, onde saí para o Sporting
de Espinho.
E, agora, estás de volta à equipa da terra.
Queres explicar-nos o porquê?
É um desafio diferente, saí daqui há largos
anos, já como sénior… E voltei, sobretudo, porque gosto do clube e das pessoas.
Acompanho a Ala há muito tempo,
costumava vir aqui fazer um treino
de vez em quando. Sendo que isto,
de um ano para o outro, mudou
muito. O treinador, a mentalidade e vamos dar o nosso melhor. O meu amor à terra e a
esta camisola falaram mais alto
e não vejo qualquer problema

em jogar numa segunda divisão. Os países da
Europa mais fortes em voleibol têm grande
qualidade na segunda divisão, às vezes até superior à primeira.
Sempre jogaste na zona 4 ao longo da tua
carreira?
Não, comecei a jogar voleibol como passador.
Fui para a zona 1 e depois também comecei a
jogar na zona 4. Sinto-me muito bem a jogar
nessas duas posições.
Quais são os objetivos da Ala para a presente
temporada?
Para conseguirmos títulos temos que ter muita
vontade de trabalhar, muita dedicação, muitas
horas dentro de um pavilhão, verdadeiro foco
naquilo que são os nossos objetivos. Os títulos
no voleibol são o reflexo de muito trabalho.
Muitos dias longe da família, dos amigos, com
dedicação extrema. E, aqui na Ala, temos que
ter os pés bem assentes na terra, só por vir um
jogador ou outro não quer dizer que vamos
subir de divisão. Agora é claro que o meu objetivo passa por ajudar a Ala a conquistar algo.
Trouxeste experiência a uma equipa muito
jovem...
Sim, esta é uma equipa bastante jovem, onde
muitos não têm verdadeira experiência no voleibol. A palavra voleibol significa muito, é
preciso suar sempre a camisola e nunca
rejeitar um treino. Tento transmitir
a minha experiência
e a minha
ambição a
todos os meus companheiros.
É, hoje, possível viver-se
do voleibol em Portugal?
Para viver do voleibol em
Portugal tudo depende do
clube onde se joga. O Sporting e o Benfica estão muito
acima da média em termos
de orçamento. E, por isso,
acho que vai ser uma guerra
entre eles para o título nacional.
Trazer o Manuel Silva para jogar voleibol na Ala não se adivinhava tarefa fácil. Como foi conseguido esse acordo?
O acordo foi feito com o treinador e alguns
jogadores. Entre eles arranjaram forma de me

"A palavra voleibol
significa muito,
é preciso suar
sempre a camisola
e nunca rejeitar
um treino"
pagar o estipulado. No fundo foi um convite
do Tiago Rocha (treinador dos seniores da
Ala). A conversa foi mais com o treinador do
que com a direção.
Optaste por abandonar a seleção aos 41
anos. Decisão difícil?
Sim, foi uma decisão muito difícil. A seleção
nacional é a grande montra para um atleta,
tens a oportunidade de te mostrar ao mundo.
Mas foram 23 anos de seleção e durante esses
23 anos foram poucas as férias. Terminava o
Campeonato e vinha a seleção. Não decidi
abandonar por estar mal fisicamente, foi sim
a pensar no tempo que também precisava de
dedicar extra-voleibol.
Sensação de arrependimento nos anos que
se seguiram a essa opção?
Não, não me arrependo de nada. Isto porque
sinto que honrei até ao último segundo aquela
camisola e aquele símbolo de ser português.
Qual o momento alto da tua carreira?
A conquista da Liga Europeia e a qualificação
para o Mundial de 2002. Andamos dez anos
para ganhar um título por Portugal. Ficávamos sempre à porta de conquistar algo e finalmente conseguimos um título europeu para
o voleibol. Sendo que uma semana antes do
apuramento para o Campeonato do Mundo
da Argentina, em 2002, alguns jogadores decidiram ir jogar voleibol de praia. O Juan Diaz
(selecionador nacional na altura) reuniu com
todos e alguns acabaram por sair. Os diretores
da Federação não queriam acreditar que íamos com tão poucos e, no final, conseguimos
o apuramento. Num Mundial que, posteriormente, ficamos nos oito primeiros lugares.
E a nível de clubes?
Sem qualquer desrespeito por outro clube,
tenho que referir o Numancia. Foi muito es-

pecial ser o primeiro português a vencer um
título fora de Portugal e, claro, a conquista da
Taça do Rei, entregue pelo Rei de Espanha. Foram momentos marcantes.
Pensas em ser treinador depois de terminares a tua carreira como jogador?
Sim, até porque mesmo não sendo licenciado
em Educação Física, lidei de perto com grandes treinadores ao longo da minha carreira e
fui aprendendo muito com eles. Essa experiência será sempre uma mais-valia.
Qual o treinador que mais te marcou ao longo de todos estes anos?
Juan Diaz. Um selecionador que catapultou o nível da seleção portuguesa de voleibol. Mas, como
disse anteriormente, isso só foi possível com muito
trabalho. Treinávamos três horas de manhã e três
horas à tarde. Num estágio, 11 juniores foram treinar connosco, nove deles saíram de lá com fraturas
de stress. E porquê? Porque não estão habituados a
treinar com essa intensidade nos clubes. Os nossos
treinos não eram assim tão puxados.
E, já agora, qual foi o companheiro de equipa com quem mais gostaste de jogar?
Tenho que dizer dois. Miguel Maia, que me ensinou muitas coisas. E o Carlos Teixeira, líbero
que terminou a carreira na Fonte do Bastardo.
Eu e ele jogávamos juntos de olhos fechados.
Para terminar, a nossa terra… Sentes que o
desporto em Gondomar está em crescimento?
Sim, vejo que está em crescimento e o Município tem apoiado o desporto para que esse
crescimento seja um facto. Mas julgo que o
voleibol foi um pouco colocado de parte. É
que se Ala é o terceiro clube da Federação com
mais atletas inscritos, temos que fazer isto mexer. No entanto, há pessoas do nosso concelho
que não querem que o voleibol da Ala cresça.
O porquê eu não sei. ■

Curiosidades
• Nos tempos áureos de Manuel Silva, o internacional português batia nos 3.45 metros.
• Começou a sua carreira no voleibol como passador.
• Dos “minis” da Ala de Nun’Álvares até às mais
de 250 internacionalizações por Portugal.
• Foi o primeiro português a conquistar um título no voleibol fora do seu país.
• Já foi treinador e jogador num clube brasileiro,
em João Pessoa.
• É o voleibolista no ativo mais internacional
por Portugal.
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TABELA
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL
Campeonato
de Portugal - Série B
<
<

<<
<

< <<
<<

<
<

<

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

<

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

Pontos
16
13
13
12
11
11
9
9
8
8
8
7
7
5
5
4
1
0

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 1

< <
<

<
< <

< < <
< < <

<

Equipa
Rio Ave B
Canelas 2010
Lavrense
Maia Lidador
Padroense
Avintes
Infesta
AD Grijó
Boavista B
FC Foz
Valadares Gaia
Vila FC
SC Rio Tinto
Sport Canidelo
Varzim B
Oliv. Douro
SC Salgueiros
Pedrouços

< < <

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Pontos
13
12
11
11
10
10
8
8
7
7
7
6
6
3
3
2
1
1

Próximos Jogos:
03/10 Infesta - SC Rio Tinto

Gonçalo Coutinho, 17 anos,
natural de Gondomar, garantiu o lugar mais alto do pódio
na quarta e penúltima prova do Rotax Max Challenge
Portugal da categoria sénior,
realizada no Kartódromo Internacional de Braga. No horizonte do jovem piloto está a
final mundial, no Brasil.

lidade, que passou a ser mais vencedora".
Gonçalo admite que já não se imagina a viver sem o karting, mas espera que a paixão
pelo automobilismo lhe permita dar o salto
para os carros de competição.
"Tudo isto começou porque o meu padrinho competia em carros clássicos. Eu andava muitas vezes com ele e a velocidade
começou a agradar-me. Além disso, foi
também uma forma de reforçar a minha
capacidade de concentração, porque eu
era um rapaz muito distraído", reconhece
o atleta.
A primeira prova não deixou grandes memórias ao jovem gondomarense, que até
teve um acidente, mas também não o ini-

O gondomarense Gonçalo Coutinho deu
mais um passo para a final mundial do Rotax Max Challenge, que irá realizar-se entre
os dias 26 de novembro e 1 de dezembro,
no Brasil.
A mais recente vitória no Kartódromo Internacional de Braga, a contar para o Rotax
Max Challenge Portugal, competição com
chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), garantiu ao
piloto da categoria sénior o lugar mais alto
do pódio antes da última prova e após ter
vencido nos circuitos de Palmela (Viana do
Castelo) e ter sido 2.º classificado em Baltar.
"Neste momento tudo indica que irei representar novamente Portugal na Final Mundial. Já aconteceu no ano passado e o objetivo é entrar na prova para vencer", admite
Gonçalo Coutinho ao nosso jornal.
O piloto gondomarense mostra-se orgulhoso com a sua prestação na presente época e admite que a principal mudança está
relacionada com "uma alteração de menta-

Foto DR

Divisão de Elite
Pro-nacional Série 2

<
<
< <

<
< < <

<

<

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

< < <<

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

Pontos
13
13
11
10
10
9
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
2
1

Próximos Jogos:
30/09 Gondomar B - Rebordosa AC
São Pedro da Cova - FC Vilarinho
Vila Caiz - Sousense

biu de persistir na caminhada pelo sonho
de competir.
Em retrospetiva de carreira, o atleta não
esquece o importante apoio dos pais, que
"têm estado sempre presentes", reforça
Gonçalo Coutinho.
Ao Vivacidade, o piloto admite que gostaria de ser reconhecido na próxima Gala do
Desporto do Município de Gondomar. A
acontecer, Gonçalo refere que iria encarar a
distinção como "uma motivação extra".
Gonçalo Coutinho sagrou-se vencedor do
Troféu Ibérico Rotax, na categoria sénior,
este ano, campeão do Troféu Rotax na categoria sénior, em 2017 e campeão do Troféu
Rotax na categoria mini-max, em 2014. ■
Foto DR

Próximos Jogos:
07/10 Gondomar - Paredes

Gonçalo Coutinho lidera Rotax
Max Challenge Portugal

> O jovem piloto gondomarense deverá representar Portugal no Brasil
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Gondomar e SC Rio Tinto piscam o olho
à terceira eliminatória da Taça de Portugal
Leça e Coimbrões foram os
carrascos de Gondomar e SC
Rio Tinto na primeira eliminatória da Taça de Portugal.
Seguem-se Cova da Piedade e
Moura. O Estádio de São Miguel e o Estádio Cidade de Rio
Tinto vão acolher dois jogos
que prometem fervilhar o concelho gondomarense durante
o fim de semana.
Com duas vitórias categóricas na primeira eliminatória da Taça de Portugal,
ambas por 2-0, as duas equipas gondomarenses querem, agora, alcançar a terceira eliminatória da mítica prova do
futebol português, onde já estarão pre-

sentes todos os clubes da Primeira Liga.
Quanto à formação orientada por José
Alberto, o adversário que se segue é o
experiente Cova da Piedade, que ocupa o décimo segundo lugar da Segunda
Liga. O jogo irá realizar-se no Estádio de
São Miguel, este sábado, às 15h30. Estivemos à conversa com o técnico gondomarense de 54 anos, que nos revelou a
importância de “jogar perante os nossos
adeptos nesta eliminatória”. “Acreditamos que será possível passar à terceira
eliminatória da Taça de Portugal, temos
algumas possibilidades perante um adversário de uma divisão superior, até
porque a nossa equipa está moralizada
tendo em conta os bons resultados que
temos alcançado”, destacou José Alberto.
Questionado sobre os pontos fortes do
Cova da Piedade, o treinador destacou
“um coletivo muito forte, onde abunda
a experiência de alguns jogadores que
já jogaram em clubes da Primeira Liga,

como Sporting e Belenenses”.
Já o Sport Clube de Rio Tinto, após
eliminar o Coimbrões fora de portas,
irá, no domingo, às 15h, medir forças
com o Moura, do Campeonato de Portugal, na segunda eliminatória da Taça
de Portugal. Pedro Ferreira, técnico da
turma riotintense, foi, também, contactado pelo Vivacidade. Ele que demonstrou um orgulho enorme no facto de o
SC Rio Tinto receber uma eliminatória
da Taça de Portugal em sua casa, junto
da sua massa associativa. “Nós acreditamos na passagem à terceira eliminatória, está a ser uma semana de muito
trabalho sempre com esse foco. Iremos
defrontar, em nossa casa, um clube do
Campeonato de Portugal, da Série D,
com equipas menos competitivas”, afirmou o treinador de 35 anos. “O nosso
adversário tem vários jogadores estrangeiros e funciona muito à base das individualidades. É uma equipa algo desor-

ganizada a nível defensivo e, por isso,
acredito que vamos derrotar o Moura”,
concluiu Pedro Ferreira. ■

Onze provável
do Gondomar SC:
Yeerzati; Mica, Meneses, Zé Pedro e Huguinho; Andrés Cabrera, Fabinho e Diogo Silva; Vieirinha, Yao e Abdoulaye.

Onze provável
do SC Rio Tinto:
Artur Micha; João Alves, Cláudio Lopes, Diogo Bonifácio e
Macieira; Andrezinho, Paulinho
e Bruninho; Ricardinho, Djaló e
Bruno Teixeira.
PUB
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Trail das Nozes:
5ª edição espera
1200 inscritos

VIVA DESPORTO
Tiago Nogueira
Jornalista / licenciado
em psicologia

Há limite de potência para o
novo motor de Abel?
Foto DR

Pelo quinto ano consecutivo, a Associação
Desportiva Ultra Trail Radical volta a apostar
no Trail das Nozes, prova que percorre trilhos
e caminhos do concelho de Gondomar.
Uma vez mais, o Multiusos de Gondomar volta
a servir de ponto de apoio, partida e chegada
para os cerca de 1200 inscritos que a organização espera receber. A prova, dividida em
três categorias (Trail Longo, Trail Curto e caminhada), vai passar ainda em São Pedro da
Cova, Gens, Jancido e Jovim, antes de regressar
ao Pavilhão Multiusos.
"Este trail está bem implementado na zona do
Grande Porto e arredores. As pessoas já sabem

o que este trail vale e, felizmente, continuamos a
integrar a Taça de Portugal de Trail, por isso os
atletas também querem vir a Gondomar ganhar
pontos", explica Luís Pereira, fundador do Trail
das Nozes.
Até ao dia 1 de outubro ainda está em vigor o 1.º
período de inscrições que contempla o custo de 12
euros para o Trail Longo (25km's), 10 euros para
o Trail Curto (12km´s) e seis euros para a Caminhada (12km's).
Ao nosso jornal, o presidente da Associação Desportiva Ultra Trail Radical admite que o percurso "é fácil de percorrer e ideal para quem se quer
iniciar no trail", em jeito de desafio aos que ainda
não participaram no Trail das Nozes.
O 5.º Trail das Nozes conta com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar e da União das
Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e
Jovim.
Entrega de dorsais no Multiusos de Gondomar:
A entrega dos dorsais será feita na véspera da prova, entre as 10h e as 13h e as 14h e as 18h, no
Multiusos de Gondomar. ■

Foto Arquivo Vivacidade

Sporting de Braga, um caso sério. Mas já não é de agora. As coisas mudaram de figura desde o momento em que Abel Ferreira
assumiu o comando da formação minhota. Fortíssimo na comunicação, escolheu, juntamente com a sua equipa técnica, uma
ideia de jogo atraente e positiva. Com os laterais bem abertos,
de forma constante a incorporarem-se no ataque, ora jogando
em profundidade, ora em largura, nota-se que o processo está
muito bem definido. O “novo motor” de Abel está em alta rotação e João Novais está um senhor jogador, recupera bem, passa
melhor, segura o jogo, dá equilíbrio e desequilibra, para não falar
do quanto acrescenta à equipa no que toca a bolas paradas. E a
importância desse tipo de lances no futebol moderno está mais
do que comprovada. Este Braga quer ser protagonista, dá prioridade ao ataque posicional e não sai em transição a qualquer
preço. Quer muito ter a bola, pois sabe o quanto custa recuperála, principalmente nos jogos com os “grandes”. De realçar que Ricardo Esgaio cresceu de forma inquestionável com Abel Ferreira.
Jogando como lateral ou mais à frente no terreno, o português de
25 anos dá uma grande dinâmica à turma bracarense. E do outro
lado mora Sequeira, o lateral-esquerdo que, a par de Alex Telles,
é quem melhor cruza nesta Liga.
Dyego Sousa. Seria tão injusto não mencionar este nome. Um
avançado fabuloso, que o Sporting de Braga contratou (e muito
bem!) ao Marítimo. São 190 centímetros e 83 quilos de classe. O
avançado brasileiro tem colecionado pormenores técnicos dignos de registo e exibições fabulosas. A última foi esta segundafeira, diante do Sporting, coroada com o golo que deu a vitória
aos “guerreiros do Minho”. De notar que o duelo que Dyego protagonizou com Coates, sobretudo na primeira parte - já que na
segunda caiu mais no lado de André Pinto e deu-se melhor - foi
soberbo para quem gosta verdadeiramente de futebol. Dois futebolistas imponentes, excelentes no jogo aéreo, muito intensos e
que saíram, seguramente, do Municipal de Braga com várias nódoas negras. Bem, uma coisa é certa: os adeptos do Sporting de
Braga vão sentir saudades de Abel Ferreira. Não me parece que o
técnico natural de Penafiel fique durante muito tempo no clube
dirigido por António Salvador. Um homem que, nos bons e nos
maus momentos, aparece sempre para dar a cara. Não manda
recados por ninguém. A propósito, Rui Costa, diretor desportivo
e administrador da SAD do SL Benfica, foi um dos melhores
futebolistas portugueses de sempre. Um ídolo para milhões de
pessoas. Perante tudo o que se vai passando, não se justificava
mais do que uma mera aparição na despedida do capitão?!

O Trail das Nozes está prestes a ter
a sua 5ª edição. A prova, marcada
para o dia 28 de outubro, volta a
ter três categorias (25km's, 12km's
e caminhada) e espera repetir a
marca dos 1200 inscritos.

> A prova tem início junto ao Pavilhão Multusos de Gondomar
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Multiusos recebe
Liga das Nações
de Voleibol em 2019
O Pavilhão Multiusos de Gondomar foi escolhido para ser
palco das mais importantes
competições que as seleções
nacionais de seniores masculinos e femininos vão disputar
em Portugal no próximo ano.
A Federação Portuguesa de Voleibol
(FPV) escolheu o Pavilhão Multiusos de
Gondomar para acolher as mais importantes competições que as seleções nacionais de seniores masculinos e femininos
vão disputar no nosso país em 2019.
No dia 6 de janeiro, o pavilhão vai acolher
o Portugal x Croácia, primeiro de dois jogos decisivos da Seleção Nacional de seniores masculinos na fase de apuramento
para o Campeonato da Europa. Três dias
depois, é a vez do Portugal x Geórgia, em
seniores femininos.
Nos dias 14 a 16 de junho do próximo
ano, o Multiusos de Gondomar vai acolher a participação da Seleção Nacional de
seniores masculinos na prestigiada e exigente Liga das Nações de Voleibol 2019,
ao receber as seleções do Brasil, Sérvia e
China.
Refira-se que a Seleção Nacional de seniores masculinos vai disputar a Liga das Nações 2019, após ter conseguido vencer na
final da Volleyball Challenger Cup 2018 a
República Checa por 3-1.

Juliano André Pinto

A Liga das Nações é disputada por 16
seleções nacionais: 12 "fixas" que estão
sempre qualificadas para a competição e
quatro "desafiadoras" (em 2019, Portugal,
Canadá, Bulgária e Austrália), sendo que
a última classificada destas seleções desce
à Golden League, sendo substituída pela
vencedora da Challenger Cup, um torneio
que qualifica o vencedor para a próxima
edição da Liga das Nações como equipa
"desafiadora".
Inaugurado em 2007, o Multiusos acolheu, recentemente, a Final Four da Taça
de Portugal - seniores masculinos 2017 e
o Eurobol 2017 (com mais de 1200 atletas), em voleibol, entre outras competições de vulto de outras modalidades.
"A Cidade Europeia do Desporto trouxe-nos este tipo de reconhecimentos"
Ao Vivacidade, Sandra Almeida, vereadora do Desporto da Câmara de Gondomar,
admite que a escolha do pavilhão gondomarense surge na sequência da distinção
Gondomar - Cidade Europeia do Desporto (CED) 2017.
"A CED trouxe-nos este tipo de reconhecimentos. Temos um equipamento de excelência para todas as modalidades", afirma a autarca.
A par destes eventos no voleibol, Sandra
Almeida confirmou também o Campeonato Europeu de Ténis de Mesa sub-21 e a
Taça de Portugal em futsal. "Está também a
decorrer uma candidatura ao Europeu de
Futsal Feminino", garante a vereadora. ■

André Silva:
Baguim do Monte como pontapé de
saída para o mundo… do futebol!
Foi no Salgueiros, Boavista e Padroense que cresceu enquanto jogador de futebol e no
Futebol Clube Porto fez-se muitas vezes o homem do jogo. Tem 22 anos. A sua primeira internacionalização teve lugar a 26 de outubro de 2010. Até parece que o Sevilla
Fútbol Club tinha o código promocional Betclic porque foi bafejado pela sorte já que o
menino de Baguim do Monte marcou um hat-trick no jogo de estreia e foi crucial na
vitória dos andaluzes sobre o Rayo Vallecano (4-1)
Bodas-de-prata para a proeza alcançada por André Silva, de marcar três golos na estreia no campeonato espanhol. O último a alcançar tal audaciosa façanha foi Romário,
que em 1993 assinalou três golos pelo Barcelona diante da Real Sociedad. De resto,
2018 é ano para André Silva ficar na história do futebol. Em maio último, frente à Tunísia, o dianteiro do Sevilha marcou o milésimo golo da história da Seleção Nacional,
uma dúzia nos 21 jogos de André Silva de quinas ao peito.
O sorriso que encanta meio mundo feminino, conta com 61 golos em 188 jogos disputados desde que se tornou profissional de futebol. Para a história ficam as recordações dos fins de semana fora do grupo de amigos e as rotinas certinhas do dia a dia,
sempre com o azimute direccionado em fazer mais e melhor futebol. Na seleção portuguesa é muitas vezes parceiro de ataque de Cristiano Ronaldo, e é visto por muitos
especialistas como o aliado ideal para o melhor do mundo.

Foto DR

Da consola de jogos para o melhor futebol do planeta
Conta-se que o futebol entrou na vida do pequeno e franzino André aos seis anos de
idade. Por indicação dos pais, foi entregue ao futebol de formação como forma de colmatar algum egoísmo, em que não deixava amigos e primos jogar na consola de jogos.
Um desporto coletivo pode ajudar, pensaram os progenitores. E ajudou com certeza!
Se assim pensaram melhor ele fez. Na vitória do jogo do grupo 3 da Liga das Nações
frente à Itália ouvimos André dizer que, o golo marcado pelo seu pé esquerdo no início
da segunda parte “é um golo do grupo, da seleção portuguesa e um golo que, nos permite sair na frente desta competição”. Lição aprendida, egoísmo eliminado, parabéns a
dobrar André!
Em entrevista ao “Alta Definição”, programa semanal de entrevista conduzido por
Daniel Oliveira, disse que vai acompanhando as fãs e os fãs que lhe vão escrevendo
muitas e tantas mensagens e comentários mas, infelizmente, não tem tempo para ler
tudo. Considera-se vaidoso. Causar boa impressão faz parte dos seus cuidados e do seu
rigor quotidiano. Para o André as atitudes e os comportamentos valem mais que mil
palavras por isso não é de muitas falas.
O jogador que a 6 de novembro assinala 23 anos, deu o salto para os grandes na passagem aos juvenis, depois de dar nas vistas num jogo em 2010 frente ao FC Porto. Tinha
15 anos. O Salgueiros ganhou 3-2, André contribuiu com um golo e foi considerado
o melhor em campo. Apetecido pelo Benfica e Sporting, foi o clube da Invicta, o seu
clube do coração, quem não deixou fugir o promissor avançado do concelho de Gondomar, que hoje nos enche o coração de orgulho e que muitas alegrias ainda vai dar aos
gondomarenses e às gentes da sua terra que nunca esquece.
O avançado internacional português está atualmente emprestado pelo histórico Milan
ao Sevilha. O clube andaluz assegurou uma cláusula de compra do passe do jogador no
final da temporada.
O Sevilha não revelou pormenores da cláusula, contudo, um diário desportivo avançou
com o valor de 38 milhões de euros, o mesmo que o clube italiano pagou em 2017 ao
FC Porto.
Neste vaivém as saudades da família são uma constante. Se por acaso se cruzar um dia
destes com o ponta de lança, não o convide para degustar “iscas”, porque é a única coisa
que não gosta de comer!
Foto DR
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POR SI
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SUA SIMULAÇÃO

225480542
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EXPERIENCIA DE

50 ANOS EM SEGUROS
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Corrida da República realiza-se
a 30 de setembro
A 5ª edição da Corrida da República está prestes a realizar-se. A prova tem lugar no dia
30 de setembro, com partida
do Largo do Mosteiro, em Rio
Tinto, e vai percorrer a Avenida da Conduta, com passagens por Fânzeres e Gondomar
(São Cosme).
São esperados mais de 1000 inscritos na
5ª Corrida da República, organizada pela
EventSport e Junta de Freguesia de Rio
Tinto.
A prova, que visa homenagear a Implantação da República em Portugal, é composta
por uma corrida de 10 quilómetros e caminhada de cinco quilómetros que vão ter
como pano de fundo a conhecida Avenida
da Conduta, à semelhança das edições anteriores.

A corrida vai passar por Rio Tinto, Fânzeres e Gondomar (São Cosme).
"Este ano optamos por antecipar a prova
uma semana por causa do feriado [5 de
outubro], que está junto ao fim de semana.
Esta é uma corrida com carisma, citadina e
que liga Rio Tinto ao centro de Gondomar.
É com satisfação que vemos a cara dos atletas no final da prova", afirma Carlos Ferreira, em entrevista ao nosso jornal.
O mentor da corrida admite que a prova
"tem condições para se firmar e vingar no
circuito do Grande Porto". "Temos vindo
a aumentar o número de inscritos e é por
esse fator que nos devemos guiar. A Corrida da República tem características muito
próprias, dificuldade acrescida e não é só
mais uma prova", refere Carlos Ferreira.
Por sua vez, Nuno Fonseca, presidente da
Junta de Rio Tinto, também vê com bons
olhos a 5ª edição desta iniciativa. "É uma
prova urbana que já faz parte do nosso programa anual de atividades. Uma das suas
maiores virtudes é a fidelização que tem
garantido entre os aficionados desta mo-
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Aviso
Nos termos do n.º 2 do art.º 78.º do Decreto-Lei n-º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Gondomar, emitiu em
20/7/2018, o alvará de loteamento Nº 2/2018, em nome de Efimóveis,
S A., na sequência dos meus despachos de 7/04/2017 e 18/09/2017,
através do qual foi licenciado o loteamento do prédio sito na Rua Dom António de Castro Meireles, da freguesia de Baguim do Monte, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Gondomar, sob o nº 2159 e inscrito
na matriz Urbana sob o artigo nº 16063, da respetiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal.

Operação de loteamento com as seguintes características:
- Área do prédio a lotear – 11 620,00 m2
- Área de implantação – 2 160,00 m2
- Área total de construção – 2 160,00 m2
- Número de lotes – 3 (com a área de 1 450,00 m2 a 5 290,00 m2)
- Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 1
- Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira – 0
- Número de unidade de ocupação – 3
- Áreas de Cedência para o domínio público municipal – 2 710,00 m2
Paços do Município de Gondomar, 20 de julho de 2018
O Vice-Presidente
Luís Filipe Araújo

dalidade e isso é fruto de um percurso de
excelência e da organização do evento, que
está sempre atenta aos pormenores", acrescenta o autarca.

Desporto

A entrega dos kits de prova está a ser feita
na Renault Gondomar até 29 de setembro,
véspera da Corrida da República.
O início da prova está marcado para as 10h. ■
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Lazer
RECEITA CULINÁRIA

AGENDA CULTURAL VIVACIDADE

OVOS RECHEADOS
COM ATUM

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

DANÇA

Até 29 de setembro
"Pensamento e Risco", no Auditório
Municipal de Gondomar

21h45, 28 de setembro
Concerto dos Padroeiros – Banda
Sinfónica Portuguesa, no Largo do
Souto

21h30, 29 de setembro
“Onde a Arte Acontece”, no Largo
do Souto

Até 29 de setembro
“GondoArtes 2018”, no Centro Cultural
de Rio Tinto
Até 12 de outubro
“Ligada à Terra”, na Sede da ARGO –
Fânzeres
Até 20 de outubro
“Lugares da Memória | Aguarelas”, na
Casa Branca de Gramido

Chef João Paulo Rodrigues
* docente na Actual Gest

INGREDIENTES
Ovos grandes
salsa picada
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de vinagre
Sal q.b.
Pimenta q.b.
Farinha de trigo sem fermento
q.b.
Pão ralado q.b.
Óleo para fritar
Atum

29 de setembro
Festival Internacional
de Música de Plectro,
em Gondomar

Foto DR

Apple apresenta novos
iPhones e Apple Watch

– Mãe!
– O que foi, menino?
– Acho que queimei o café!
– Mas como?
– Sei lá, a água tá preta!

VIVA TEC | Fábio Silva

HORÓSCOPO

Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

Amor: Poderão surgir mudanças no seu
comportamento no que diz respeito às relações
afetivas.
Saúde: Este período é muito favorável, mas
necessita de ter muita reflexão para evitar os excessos.
Dinheiro: Seja mais equilibrado nos seus gastos.

Preparação:

Foto DR

Uma cobra pergunta à outra:
– Será que sou muito venenosa?
– Achou que sim. Por quê?
– Mordi a língua.

Depois da tradicional especulação, eis que foram
apresentados os novos equipamentos da gigante
norte-americana. Na habitual Keynote, que decorreu
no Steve Jobs Theatre, em Cupertino, a Apple deu a
conhecer três novos modelos da gama iPhone, bem
como a quarta série do seu Apple Watch.
No seguimento do iPhone X, que marcou a redução
das margens do smartphone e a introdução do conhecido notch, chegam o Xs, o Xs Max e o Xr.
Mantendo a linha do seu antecessor, os modelos Xs
e Xs Max apresentam ecrãs de dimensões generosas (5,8 e 6,4 polegadas, respetivamente), estando
equipados com o novo processador A12 Bionic, que
elevará o desempenho destes novos modelos. Ambos
apresentam também dupla câmara traseira de 12 MP,
com gravação de vídeo 4K até 60 fps, e frontal, com
7 MP e possibilidade de gravação em 1080p.
A par destes dois equipamentos, a Apple mostrou ao
mundo o iPhone Xr, destinado ao escalão de gama
média-alta ocupado, atualmente, pelo iPhone 8.
Munido com um ecrã LCD de 6,1 polegadas e com
câmaras frontal e traseira singulares, traz também
Face ID e o mesmo processador que os irmãos mais
avançados.
Convém ressalvar que tanto o iPhone Xs como o Xs
Max terão suporte para dois números de telefone,
através do eSIM – tecnologia que já havia sido integrada no Apple Watch Series 3.
Por falar no segmento de wearables, este também
foi alvo de novidades com a apresentação da série 4
do Apple Watch. Com um ecrã de maiores dimensões
em relação aos relógios anteriores (30%, segundo
a Apple), as maiores novidades chegam no campo
dos sensores, onde está incluído um ECG (electrocardiograma) que, segundo a empresa de Cupertino,
consegue, conforme indica o site Pplware, em poucos
segundos, recolher a informação e analisá-la para dar
informação aos utilizadores e detetar problemas com
o ritmo cardíaco.

Coloque os ovos a cozer durante 10 minutos.
Depois dos ovos cozidos coloque-os numa
tigela com água fria.
Deixe os ovos arrefecer e descasque-os.
Corte os ovos ao meio na vertical. Retire a
gema para uma tigela.
Tempere as gemas com sal e pimenta.
Junte o azeite, o vinagre e salsa picada a gosto e o atum bem desfeito.
Esmague tudo muito bem com um garfo até
que fique uma pasta.
Com cuidado, recheie as claras com a pasta
obtida.
Bata 2 ovos crus.
Passe os ovos recheados por farinha e sacuda o excesso.
Passe-os por ovo batido e por fim, por pão
ralado.
Frite os ovos de ambos os lados em óleo
quente.
Sirva com uma salada de Grão de bico temperada com um molho de salsa e cebola picada e azeite. Acompanha uma fatia de pão
saloio frito com molho de cebola e pimento.

SOLUÇÕES:
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Reabilitação urbana
Joana Resende | PS
A memória é alvo de constante evocação, na
medida em que o nosso meio está repleto de
lugares/objetos que criam imagens que a despertam. A preservação do património construído é fundamental, tendo em conta que ele
é o testemunho vivo da herança cultural, que
exerce papel crucial no momento presente, e se
projeta para o futuro, criando para gerações futuras referências de um tempo e de um espaço
singulares.
Assim, tem sido evidente a preocupação política, económica e social pelos espaços tradicionais, cujo fim de desenvolvimento regional
e revitalização populacional tem trazido à luz
mediática discussões de intervenções e proje-

tos da disciplina arquitetónica.
O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
definido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009 e republicado pela Lei n.º 32/2012, definia já no seu
texto aquilo que é uma urgência. Procurou-se
por isso que os Municípios fizessem uma delimitação objetiva nas áreas a reabilitar, bem
como uma clarificação da programação e planeamento das intervenções a realizar nessas
mesmas áreas.
Assim, e após consulta pública, Gondomar
aprovou as áreas de reabilitação urbana (ARU)
da Rua D. Afonso Henriques, de São Pedro
da Cova e Fânzeres, ARU do Vinhal, a de São
Cosme e Valbom, bem como as das Margens

do Douro/Atães e das Margens do Douro/Lixa,
incluindo as alterações levadas a discussão na
Assembleia Municipal. Estas áreas, em virtude
da insuficiência ou degradação dos edifícios,
infraestruturas, equipamentos e afins, foram
sinalizadas para serem reabilitadas, algumas
das quais com a operação de reabilitação urbana (ORU) já definida também (no caso a Rua
D. Afonso Henriques, a São Pedro da Cova e
Fânzeres, e a de São Cosme e Valbom).
As memórias de cada um são pessoais. Os afetos que nos ligam às nossas terras não nos permitem, por vezes, ter o distanciamento necessário para entender que muitas vezes os aspetos
práticos, legais e de enquadramento impedem

o alargamento destas intervenções, sendo necessário aceitar que devem ser valorizados os
intuitos, as urgências e o impacto global das
escolhas tomadas.
Cada um de nós poderá ter a sua ideia para
uma ARU, para uma operação de reabilitação
urbana específica para um determinado lugar,
mas não seria exequível. Acima de tudo temos que olhar a uma escala mais abrangente,
e tomar decisões que nos permitam avançar no
futuro, correr pela modernização do nosso território e pelo nosso tecido económico-social,
mas elevando os nossos ex-líbris, e deixando a
marca dos gondomarenses perpetuada para as
gerações vindouras.

Santa Cruz 2018 e, mais uma vez, “monos e monstros”...
David Santos | Movimento Valentim Loureiro - Coração de Ouro
Entre os dias 13 e 17 de setembro, Jovim esteve em
festa. Algo normal, anualmente, e algo normal, também, um pouco por todo o concelho. Mas este ano as
festividades em Jovim foram um pouco diferentes...
Começaram no dia 13 com os grupos folclóricos
locais. Decidindo apostar na “prata da casa”, a Comissão de Festas convidou, para o dia da abertura, o Rancho Folclórico de Santa Cruz de Jovim e
o Rancho Folclórico das Lavradeiras de Jovim. Há
que, sempre que possível, promover o que de bom
temos. Divulgar o que é nosso e defender as nossas
culturas e tradições. Assim foi, em Jovim.
Depois, ainda nestas Festas de Santa Cruz, houve
o normal e sempre aguardado programa religioso,
complementado com muita música (Diapasão, Zés
Pereiras, Fernando Rocha, DJs, Banda de Música de
Gondomar, Banda de Música da Arrifana, Fanfarra
Particular de Gondomar e Toy).
Mas o que me leva, nesta altura de Festas do Conce-

lho, a falar das Festas de Jovim?
Uma freguesia não é um concelho mas, neste caso,
uma freguesia conseguiu dar o exemplo a um concelho. As Festas do Concelho, com mais apoios,
mais entidades envolvidas e um conjunto de meios
que em nada se compara, deveriam “olhar” para o
grupo que, em Jovim, decidiu abraçar este projeto.
Disseram-me ser “malta nova”. Ou seja, pessoas que
decidiram realizar as festividades com um único
propósito: fazer umas festas dignas e que à população local agradassem. Acho que o conseguiram.
Bastará, por exemplo, verificar a lista de apoios e
patrocínios que conseguiram. E, ao mesmo tempo,
constatar a imensidão de público que esteve nos
principais atos religiosos e concertos musicais.
Foi, como escreveu Pedro Santos Oliveira (presidente da Comissão de Festas), “um programa eclético,
ao encontro de diferentes gerações e sensibilidades”.
Fica o exemplo. Outros, por todo o concelho/país,

que se esqueçam dos estatutos e das mordomias
para fazerem festividades que, de facto, vão ao encontro dos anseios das populações. E não dos seus.
De resto, e como escrevi na crónica do mês anterior,
“monos e monstros” continuam na ordem do dia.
Os gondomarenses continuam a não respeitar as
mais elementares regras de civismo e de boa educação. E o presidente da Câmara, também ele gondomarense, não consegue encontrar a melhor solução
para resolver este problema...
A cidadania e o respeito pelos outros, de que tantos
temos falta, é muito importante e um pilar básico
da vida em comunidade, mas senhor presidente da
Câmara de Gondomar, como já diziam os meus antepassados: "o exemplo vem de cima".
Em vez de educar, o presidente da Câmara agora
apela ao “nacional-chibismo”. Ou seja, à denúncia.
Passo a citar: «Bastava ligar 800 200 129 e iam a casa
recolher gratuitamente... PF quando virem cidadãos a

fazer isto, DENUNCIEM através do mail geral@cm-gondomar.pt para que se possam aplicar coimas.»
Até aqui tudo bem nesta publicação do presidente
da Câmara de Gondomar (feita no Facebook a 23
de setembro de 2018). Depois “estraga” tudo: «A denúncia deve conter fotografia da pessoa a colocar os
“monstros”, com nome e morada ou onde se veja a
matrícula da viatura se for de carro.»
Fotografia. Nome. Morada. Matrícula.
O “crime” de colocar “monos e monstros” na rua
tudo desculpa. Mesmo o desrespeito dos mais básicos direitos democráticos...
Tenho uma ideia!
Se souberem que a pessoa em questão tem dívidas
ao Fisco, façam denúncia para a Autoridade Tributária. E souberem que andar a “jantar fora”, telefonem ao marido/mulher a avisar, mas atenção vejam
lá se não tem "telhados de vidro".
Nada como um país de “bufos”!

A ilusão da transferência de competências
Maria Olinda Moura | CDU
Um acordo recente entre o PS e o PSD na Assembleia
da República permitiu aprovar a Lei da Transferência
de Competências para as Autarquias Locais.
Grosso modo, esta lei diz que o Governo passa para
as Câmaras um conjunto de obrigações suas, fazendo-as acompanhar de verbas do Orçamento do Estado para a sua execução.
PS e PSD chamam a essa transferência, descentralização. A CDU, que sempre defendeu uma verdadeira
descentralização de poderes que passa obrigatoriamente pela regionalização do país, sabe que esta lei
não vai trazer a tão esperada descentralização mas
sim uma desconcentração de poderes do Estado que
tornarão as autarquias completamente dependentes

do Governo, deste ou de qualquer outro que se lhe
siga, numa lógica de perda da sua própria autonomia.
Ou seja, com esta lei, será o governo a impor às
autarquias as suas decisões em matérias estruturantes da vida das populações como é o caso, por
exemplo, da saúde e da educação, livrando-se de
áreas específicas em que é essencial o papel do Estado, desresponsabilizando-se das suas próprias
competências.
O mesmo estado que permitiu que se fechassem
escolas, centros de saúde, repartições de finanças,
agências bancárias, postos de correios, quer agora
“assalariar” o poder local, fazendo-o correr riscos de
insustentabilidade financeira e de perda de autono-

mia nas decisões a tomar sobre o que é importante
para as populações, criando desigualdades entre autarquias locais e, consequentemente, para as regiões
e populações.
Às autarquias foi dado um tempo para se pronunciarem sobre a execução desta lei. Muitas Câmaras
e Assembleias Municipais, nomeadamente quase
todos os Municípios vizinhos de Gondomar, como
foi o caso do Porto (a 2ª Câmara do pais), rejeitaram
esta “descentralização”, percebendo o prejuízo que daí
podia advir para a sua própria sustentabilidade e para
a qualidade de vida das suas populações.
O Município de Gondomar, de maioria PS, numa
postura de subserviência com o seu partido, desva-

lorizando completamente um assunto desta importância e comprometedor do futuro dos gondomarenses, não o discutiu em nenhum dos seus órgãos
limitando-se o Presidente da Câmara a informar que
iria aceitar esta transferência.
A CDU, considerando que um tema de tamanha
importância deveria ser debatido, uma vez que põe
em causa os direitos das populações, tentou, quer
na Câmara, quer na Assembleia, que o assunto fosse
devidamente discutido e analisado para se poderem
tomar as decisões que mais benefícios trouxessem
à população. Mas nada aconteceu. Em Gondomar,
Marco Martins, fazendo lembrar outros presidentes
de má memória, “quer, pode e manda”.
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A Educação em Gondomar não é prioridade para o Partido Socialista!
Valentina Sanchez | PSD
Sempre defendemos a necessidade de desenvolver um eixo estratégico para a educação,
transversal a todos os pelouros autárquicos, e
que envolva as nossas associações, instituições e
coletividades, para que as escolas de Gondomar
sejam a primeira escolha na educação e na formação dos nossos jovens.
Os gondomarenses merecem melhores condições de vida e, para que Gondomar se transforme e se torne sustentável para todos, é necessário criar condições para fixar a população na
nossa terra, aumentar os índices de felicidade
dos nossos concidadãos e apostar na educação

como prioridade.
Estamos a acompanhar, desde julho, o arranque
do ano letivo e, não obstante as promessas do
executivo do Partido Socialista na Câmara Municipal de Gondomar de que tudo estaria preparado, o nosso périplo de reuniões de trabalho
com diversos agentes educativos em Gondomar
revela o contrário.
Temos reunido com representantes das Associações de Pais, Federação das Associações de Pais
de Gondomar (FAPAG), professores, alunos
e diretores de Agrupamentos que nos revelam
problemas quanto ao equipamento informáti-

co, à impossibilidade de abertura de cursos de
programação no 1.º ciclo na grande maioria
das escolas, a inexistência de contratos de manutenção, à falta de apoio na resolução de problemas administrativos, a crónica inexistência,
ou insuficiente, recuperação de infraestruturas,
a exiguidade de assistentes operacionais e a necessidade de melhorar o fornecimento de refeições escolares.
Uma vez que privilegiamos o contacto com a
comunidade educativa, em particular os professores e alunos, vamos continuar neste caminho de conhecimento, análise e reflexão

conjunta para, nos locais adequados, apresentarmos as melhores propostas em prol de um
Gondomar melhor.
Nota final: Felicito Leonor Castro, que teve o
melhor resultado de acesso ao Ensino Superior
neste arranque do ano letivo, e cujos parabéns
estendo aos seus pais, professores e funcionários da escola que contribuíram, direta ou indiretamente, para o seu sucesso. Espero que ela
tenha uma vida académica e pessoal repleta de
vitórias e que o seu exemplo de esforço e determinação seja uma luz para outros jovens gondomarenses!

Início do ano escolar
Pedro Oliveira | CDS-PP

Estamos no início de mais um ano escolar e a
verdade é que se mantêm aquelas que têm sido
as premências de vários estabelecimentos de ensino concelhios, no sentido de verem colmatados
muitos dos óbices que os impedem de propiciar
as adequadas condições de ensino e de aprendizagem, portanto seja a professores seja a alunos,
limitando imprudentemente o fundamental propósito, que pensamos ser transversal às diferentes
forças políticas municipais, de ver ampliado o
nível geral de escolaridade da população concelhia. Com efeito, a vertente educacional e respetivo grau, de uma comunidade, é condição sine
qua non para a potenciação da qualidade de vida
das pessoas que a integram, como também importante motivo de credibilização perante tercei-

ros, que lhe passam a assistir o reconhecimento
de capacidades e apetências motivadoras de um
enorme efeito multiplicador.
Ora importa, pois, que os estabelecimentos de
ensino reúnam os exigíveis parâmetros de qualidade e operacionalidade para que o binómio
ensino – aprendizagem, possa produzir em toda
a sua extensão, os resultados propostos.
Não é esta, contudo, a realidade em Gondomar,
onde várias escolas reúnem inadequadas condições de operacionalidade. Desde logo e referencialmente, as escolas de Jovim e Foz do Sousa onde as obras de reabilitação não tiveram a
profundidade esperada, ficando manifestamente
aquém do necessário. Depois as Escolas Básicas
do Outeiro e de Jancido ficaram sem intervenção,

quando se torna fundamental uma intervenção
imediata nas citadas, para recuperação dos inerentes telhados. Também no Jardim de Infância
do Bairro do Mineiro em S. Pedro da Cova, foram interrompidas em junho passado, as obras
no recreio/parque onde as crianças brincam, sem
que tenham ainda sido recomeçadas e sem que se
conheçam as razões da sua não continuidade. O
local, na situação em que se encontra, apresenta-se bastante perigoso para as crianças brincarem,
como a única casa-de-banho dos alunos (por
isso, necessariamente mista), se encontra igualmente perigosa já que tem os azulejos a caírem.
No outono e inverno chove no seu interior, concretamente no hall de entrada.
Estes são alguns, de entre outros vários, exem-

plos de inadequação ou de degradação de espaços de ensino no concelho, e que demonstram
uma inadvertida secundarização da importância dada, pelos responsáveis municipais, a
tal essencial valência da formação das nossas
crianças e jovens. Não pretendemos criar inusitado alarido na matéria nem inculpar, pelo
menos de forma acintosa, por esta realidade
constatada, quem responsável municipal mais
direto na matéria. Pretendemos somente alertar, quem de direito, para a premência de votarem mais concentração na célere resolução de
muitas destas maleitas enunciadas porque, ao
fazê-lo, é o futuro de Gondomar e dos gondomarenses que está a ser considerado, defendido
e salvaguardado.

Recuperação da gestão pública das cantinas escolares
Bruno Pacheco | BE

A política de concessão dos refeitórios escolares
à iniciativa privada tem-se revelado desastrosa.
Não só a qualidade da alimentação fornecida
aos estudantes baixou de forma dramática como
o controlo sobre a quantidade e a qualidade dos
alimentos se revelou muito difícil se não mesmo
impossível de concretizar de forma continuada.
Os protestos dos estudantes, das associações de
pais e das famílias em geral, têm-se multiplicado com publicitação de situações de grande
gravidade envolvendo quantidades diminutas

de alimentos nas refeições e alimentos em mau
estado.
No Orçamento de Estado para 2018, o Bloco de
Esquerda apresentou propostas para a avaliação
do funcionamento das cantinas e refeitórios,
com particular enfoque na qualidade e quantidade de alimentos fornecidos nas refeições, e
para a sua completa recuperação para a gestão
pública com a consequente alocação dos meios
materiais e humanos necessários para o efeito.
A estratégia seguida pelos anteriores governos

para extinguir as cantinas públicas, em especial
nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundários, baseou-se na não substituição dos recursos
humanos especializados nas áreas da cozinha
e refeitórios que, entretanto, se vão aposentando. Com a fusão das carreiras da administração
pública, e em particular com a redução a uma
única carreira, a de assistente operacional, da
maioria dos recursos humanos não docentes nas
escolas públicas, criaram-se as condições para a
não contratação de pessoal especializado nestas

áreas. As direcções dos agrupamentos de escolas
e escolas não agrupadas viram-se, assim, compungidas a recorrerem à concessão a privados
do serviço de refeições, a maioria a contragosto.
Em Gondomar, não podemos continuar a assobiar para o lado e fingir que o problema não
existe, por isso Bloco de Esquerda bate-se e
continuará a lutar na Assembleia Municipal por
uma política que defenda os serviços escolares e
o bem estar dos seus alunos, professores e pessoal não docente.
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