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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

Viva Saúde Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia 
e Traumatologia

*MédicoEspecialistadeOrtopediaeTraumatologiaPro-
fessorDoutoremMedicinaeCirurgia MestreemMedicina 
Desportiva Diretor Clínico da CLÍNICA MÉDICA DA FOZ 
– PORTO ( 226178917) Coordenador da Unidade de Me-
dicina Desportiva e Artroscopia Avançada do HOSPITAL 
LUSÍADAS - PORTO Vice Presidente da Sociedade Portu-
guesa de Medicina e Cirurgia do Pé Membro do Council 
Europeu do Pé - EFAS CLÍNICA DESPORFISIO – EDIFICIO 
RIO TINTO I RIOTINTO

POSITIVO

Filipa Martins, natural da Lomba, foi premiada 
com o Prémio Professor Jacinto Nunes, que pre-
meia os melhores alunos de Economia (licencia-
tura) do país.

NEGATIVO

Em Rio Tinto, duas árvores do concurso, Árvores 
de Natal Solidárias, foram roubadas. No caso, as 
furtadas foram, a da Vivanimal, árvore 36 e a ár-
vore 35, da Esc. Bás. Infanta D. Mafalda.

CONTINUAMOS COM O COVID19

Estimados leitores, será incontornável abordarmos este tema 
que alterou profundamente o nosso quotidiano da nossa vida, 
com uma experiência inédita e que espero única. Isto eu es-
crevi há cerca de um ano, no entanto a Pandemia continua ga-
nhando a força de uma doença que provavelmente se tornará 
sazonal como a Gripe.
Infelizmente o surto de Covid 19 reaparece com nova estirpe, 
que se pensa não tão perigosa, mas muito contagiosa, alastran-
do rapidamente em todo o Mundo. 
Eis que os países que mais sofrem são aquelas que a percen-
tagem de cidadãos vacinados é menor, tal como em Africa, aí 
não por motivos de idealistas “da treta” que teimam em não se 
vacinar, mas por motivos económicos, dado serem dos países 
mais pobres do mundo. 
Felizmente no nosso país o surto atual parece estar controlado, 
não só pelo elevado nível de pessoas vacinadas, exemplo para 
todo o Mundo, mas também há tomada de medidas de restri-
ções, pelo qual já passamos. 
É essencial a tomada da terceira dose, para que o domínio e 
controle da doença se faça, com êxito, de forma a minorarmos 
as consequências. São os que não foram vacinados que mais 
têm transmitido pois os vacinados embora podendo transmitir 
a doença não tem as consequências graves do que tem nos não 
vacinados. Existem riscos com as vacinas, sim estou certo que 
as vantagens são enormemente mais do que as desvantagens. 
Em principio levarei a terceira dose dia 14.12 e calculo que no 
dia seguinte estou como se tivesse “levado uma cossa” , a ava-
liar pela ultima vez, mas esse sacrifício vale bem para contri-
buir para a minha saúde e a dos outros...
Bem façam o Vosso MELHOR, tentem ter espírito coletivo e de 
cidadania, afinal SOMOS PORTUGUESES... 
Até breve, estimados leitores…

José Ângelo Pinto

Economista e Prof. 
Adjunto da 
ESTG.IPP.PT

Caros leitores,
O conceito de qualidade de vida muito se tem al-

terado ao longo dos últimos anos. Condições de vida 
que acharíamos normais há 50 anos, como a inexis-
tência de saneamento, eletricidade, telefone ou água 
potável, consideramos hoje indignas e não estamos 
disponíveis para que os nossos mais próximos vivam 
nessas condições.

Ainda bem.
Os cidadãos sabem que uma grande parte deste de-

senvolvimento ocorreu apenas e só por causa do re-
forço do poder local e do Municipalismo. Sabem que 
não são as eleições legislativas que vão melhorar sig-
nificativamente a sua qualidade de vida, pois as me-
lhorias que ocorreram até agora, no Portugal para lá 
de Lisboa, foram motivadas, foram inspiradas, foram 
desenvolvidas e foram consolidadas pelo poder local. 

Não são os deputados nem o governo que melhora 
a qualidade de vida de todos os dias das pessoas. Es-
tes governantes, quando muito, podem estabelecer e 
definir as políticas de desenvolvimento e de sustenta-
bilidade que podem ser implementadas ao nível local. 
Mas não são eles que as promovem nem são eles que 
as colocam em funcionamento. 

Isto explica porque, a apenas 7 semanas de elei-
ções legislativas que vão ser das mais disputadas e 
interessantes dos últimos anos, parece haver um total 
alheamento por parte dos cidadãos em relação a es-
sas eleições.

Aliás, os eleitores comuns estão fartos de eleições. 
Estão fartos de ver posters gigantes com fotos horrí-
veis de candidatos que nada lhes dizem. Estão fartos 
de ver as terras com estruturas de ferro ferrugen-
to com cartazes de gosto duvidável, muitas vezes já 
adulterados pelo tempo. E, depois de umas eleições 
autárquicas bem disputadas e de verem porventura 
aproveitamentos inimagináveis dos seus votos, estão 
céticos em relação aos políticos, especialmente aque-
les que estão lá para Lisboa e que pouca ou nenhuma 
ligação têm com a terra.

É por isso especialmente importante que os 
partidos se saibam focar no essencial, por exemplo na 
posição que têm sobre a regionalização ou na forma 
como acham que deve ser reforçado o financiamento 
dos setores mais afetados pelo COVID 19 e pelas suas 
consequências.

Aproveito para desejar a todos os leitores umas Festas 
Felizes.
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BREVES

ROTÁRIOS DE GONDOMAR HOMENAGEADOS PELA CPCJ

Atendendo ao apoio dado em prol da 
CPCJ, a Presidente dos Rotários de Gondo-
mar, Madalena Lima, em representação da 
sua equipa, foi homenageada por todo o 
trabalho desenvolvido. O reconhecimento 
foi atribuído pela Presidente da Instituição 
gondomarense, Liliana Martins.

AMUT com formação modular para empregados e desempregados

Com vista a 2022, a AMUT- Associação Mutualista de Gondomar- já se encontra a desen-
volver  e  a promover o seu programa de atividades. Em causa está a realização de um plano 
de formação  gratuita para empregados e desempregados. Todas as formações, no âmbito 
deste projeto, são financiadas pelo POISE (Portugal 2020) e têm os seguintes apoios: Bolsa 
de Formação: 1,18€/hora (para desempregados); Subsídio de Alimentação: 4,77/Dia; Subsí-
dio de Transporte (para desempregados); Seguro de Formação e Material Pedagógico. Para 
informações e inscrições poderá contactar: 935481951 ou candidaturas@amut.pt.

MELRES PROMOVE “CAMINHO DO MADEIRO” 

No próximo dia 18 de dezembro, pelas 14.30 horas, os gondomarenses podem anotar na 
agenda o evento “Caminho do Madeiro”. Realizado pela União de Freguesias de Melres e 
Medas, o momento consistirá numa caminhada de aproximadamente 7 km, sem caráter 
competitivo. Após a caminhada, será então realizada a tradicional queima do Madeiro, no 
adro da igreja, onde também será feito um pequeno convívio, em que cada participante 
terá direito a um cálice de Vinho do Porto, fornecido pela organização. O objetivo é assina-
lar a época natalícia, juntando à prática desportiva. Para os interessados, o evento é livre 
e gratuito, no entanto requer uma inscrição prévia através do link disponível no Facebook 
desta União de Freguesias, ou por via telefónica.

Associação Animais DA Quinta realizou desfile de Natal na Trindade

Com o intuito de promover a adoção dos amigos de quatro patas, a Associação Animais 
da Quinta realizou no dia 11 de dezembro, um desfile de Natal no Metro da Trindade. O 
evento contou com a presença de Bebiana Cunha, cabeça de lista pelo círculo eleitoral do 
Porto do PAN, que se fez acompanhar, por vários outros elementos da Comissão Política 
Distrital do Porto.

Exposição “Porto”

No dia 11 de dezembro, na sede da ARGO- Associação Artística de Gondomar, decorreu 
a inauguração da exposição “Porto”- Aguarelas de Dina de Souza. A exposição encontra-se 
patente até ao dia 21 de janeiro.

Biblioteca Infantil- Especial Natal

Tendo em conta que entramos na quadra natalícia, a Biblioteca Infantil desenvolveu um 
programa de Natal dedicado aos mais novos, que decorre na Biblioteca Municipal de Gon-
domar Camilo de Oliveira. No dia 18 de dezembro, pelas 10.30 horas, será realizado a Hora 
do Conto, com “Feliz Natal Lobo Mau”. Nos dias 16 e 23 de dezembro, entre as 10.30 e as 
15horas, terá lugar um Workshop de “Enfeites de Natal”. As inscrições devem ser realizadas 
para o email: cultura@cm-gondomar.pt. A entrada é livre.

Exposição Fedra Santos

Foi inaugurado no dia 12 de dezembro, na Quinta do Passal, a exposição de Fedra Santos. 
O espólio conta com trabalhos de ilustração dos livros infantis “O meu pinheiro de Natal” e 
“Os três Reis do Oriente”. A exposição está patente ao público até 30 de janeiro de 2021, no 
horário da CEA Quinta do Passal. A entrada é gratuita.

Casa Educativa da Marioneta – Mariométricas
No dia 18 de dezembro, atendendo à quadra natalícia, a oficina da Casa Educativa da 

Marioneta volta mais cedo com o tema “Mariométricas”. Esta oficina é destinada para to-
das as crianças e famílias. a partir de formas geométricas, é proposta a construção de uma 
marioneta/fantoche com articulação de boca e inspiração na época natalícia. As inscrições, 
gratuitas mas obrigatórias, deverão ser efetuadas pelo e-mail cultura@cm-gondomar.pt.

Indy e o mundo do faz de conta – Especial Natal 
O Município de Gondomar apresenta o mu-

sical “Indy e o Mundo do Faz de Conta – Espe-
cial Natal”, pela Trupe Sons em Cena, dirigido 
a crianças até aos doze anos e respetivas famí-
lias. Nesta peça, o Indy abre um Livro e a ma-
gia acontece! Histórias e paisagens sonoras são 
reveladas e todos os presentes são convidados 
a viajar para esse mundo do faz de conta! Os 
bilhetes, no valor de 3 euros, estão disponíveis 
para venda no Auditório Municipal de Gondo-
mar. Entrada sujeita às normas da DGS. 

Germana Rocha e Carlos Brás em lugar elegível à Assembleia da República

Os atuais deputados gondoma-
renses com assento na Assembleia 
da República, Germana Rocha 
(PSD) e Carlos Brás (PS), estão no-
vamente presentes na lista pelo 
círculo do Porto dos partidos que 
representam à Assembleia da Re-
pública. 

Museu Mineiro de S.Pedro da Cova com várias iniciativas

 “Ajoelhados a teus pés imploramos a tua Proteção” é o nome da nova exposição tem-
porária no Museu Mineiro, da autoria de Hélia Luís Gama, onde promove uma devoção a 
Santa Bárbara, Padroeira dos mineiros. Esta exposição irá ser inaugurada no próximo dia 
18 de Dezembro pelas 10h30. Já no passado dia 11 de Dezembro, foi exibido no mesmo local, 
um documentário que retrata a realidade das mulheres na exploração mineira de carvão. 
“Contra o Pó” é o nome  do novo filme de Clara Borde de Castro, que foi visualizado por 
por uma sala cheia.

 
Oficinas de Natal regressam a Fânzeres e S. Pedro da Cova

 Nos próximos dias de 20 a 23 de Dezembro, das 14h às 17h, na Biblioteca de Fânzeres e 
no Museu Mineiro, as crianças dos 6 aos 12 anos podem inscrever-se de forma gratuita para 
participar nestas atividades.

iServices inaugura nova loja no Parque Nascente, em Rio Tinto 

 O novo espaço da marca que é líder na-
cional na reparação multimarca de smar-
tphones e tablets abriu no passado dia 
6 de dezembro, em Rio Tinto, mais con-
cretamente no centro comercial Parque 
Nascente. Bruno Borges, CEO da iServices 
afirma que “a abertura da nossa sexta loja 
no distrito do Porto confirma o nosso com-
promisso de proximidade para com todos 
os clientes. Queremos estar cada vez mais 
perto de todos os consumidores, disponi-
bilizando o nosso serviço premium de re-
paração multimarca, agora também, num 

centro comercial de grande importância na cidade de Rio Tinto”. Dezembro é ainda o mês 
em que decorre na iServices a Campanha de Natal, com ofertas até 50 por cento de des-
conto numa seleção de produtos, tanto nas lojas físicas como na loja online da marca. Esta 
campanha foi lançada no dia 1 de dezembro e irá decorrer até 25 de dezembro.

Doe Sangue, doe vida!

No que concerne ao mês de dezembro, as doações de dádivas podem ser realizadas nos 
seguintes dias: no dia 18 e 19, decorrerá à mesma hora, na Escola Secundária de Gondomar, 
e ainda no dia 22, no mesmo local, a recolha será realizada entre as 15h, até às 19h.

mailto:cultura@cm-gondomar.pt
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SOCIEDADE

O Clube Europeu do AEG1 promoveu diversas 
atividades com vista à divulgação da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, adotada 
e proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 10 de dezembro de 1948.
Entre elas, os alunos assistiram a excertos do fil-
me “Pay it forward”, que os levou a refletir acer-
ca do seu papel na melhoria da sua escola e da 
sua comunidade.
Foram realizados diversos debates, que conta-
ram com a participação ativa de várias turmas, 
destacando-se o papel da Escola e da Educação 
na construção de conhecimento que deve ser co-
locado ao serviço do bem comunitário.
A atividade intitulada “Conversas sobre Direitos 

AEG1 EM PARCERIA COM O INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO (I3S) 

Os Projetos i3S-ESG, Labi9 e Eco-
-Escolas proporcionaram aos alunos 
do 10º e do 12º ano uma visita ao I3S, 
em Paranhos, no dia 10 de novembro. 
Assistiram a uma apresentação do i3S 
(organização, funcionamento e missão) 
e a uma palestra da Doutora Margarida 
Saraiva sobre a doença da tuberculose, 
a imunidade de grupo e a eficiência das 
vacinas da Covid-19. Conheceram a sala 
de Biossegurança 3 e foi-lhes explicado o 
funcionamento do método científico em 
laboratório. Visitaram, ainda, uma plata-
forma cientifica do i3S, dedicada à análi-

se de células pela técnica de citometria de 
fluxo, que analisa e identifica vários tipos de células através da marcação com fluorocromose. 
No final, todos tiveram oportunidade de observar um microscópio eletrónico “Siemens Elnistop IA”, oferecido, em 
1964, pela Fundação Calouste Gulbenkian, que, durante os seus 28 anos de funcionamento, tirou mais de 200 000 
fotografias. 
As alunas do 10º ano colocaram perguntas relacionadas com o projeto DAC, que estão a desenvolver na escola, ten-
tando perceber se o Instituto, neste momento, está a trabalhar com o lítio.
Esta parceria é extremamente valiosa para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais e transversais dos alu-
nos do AEG1, pois permitem o contacto com investigadores do maior instituto de investigação em saúde em Portugal 
e com as investigações inovadoras que estão a levar a cabo para benefício da saúde.  Pretende-se, também, estimular 
a curiosidade e a vontade de aprender, partilhar o fascínio pela descoberta científica, aprofundar e ampliar conheci-
mentos, capacidades e atitudes, no sentido de atingirem o perfil esperado à saída do ensino secundário.

Margarida Urbano, Maria Inês Ferreira e Matilde Santos, 10º 5 (participaram na redação do artigo)
Gracinda Castro, Maria João Gomes e Luísa Marques, professoras de Biologia e Geologia  

Nuno Correia (prof. responsável pelo Projeto i3S-ESG  
Fernando Silveira (prof. responsável pelo Labi9)

INTERAÇÃO ENTRE A ESG E A COMUNIDADE

Educação Física fora de portas  
Os alunos da ESG têm a oportunidade de experimentar, desde novembro, modalidades 
desportivas, como Ténis, Ténis de Mesa e Voleibol no Clube Ala de Nun’Álvares de Gon-
domar, com os treinadores, fruto de uma cooperação entre a escola e o clube.

11º 13 E 12º 13, DO CURSO PROFISSIONAL 
DE TÉCNICO EM ANIMAÇÃO 
DE TURISMO DA ESG     
 participaram na organização do XXII Torneio Aberto 
de Ténis de Mesa da Ala Nun’Álvares de Gondomar, 
que decorreu no Multiusos de Gondomar, a 13 e 14 de 
novembro. No evento, que contou com mais de 500 
inscrições, os alunos assumiram as funções de controlo 
e gestão do acesso ao recinto, bem como aos espaços 
de treino e competição

ALUNOS DO 1º CICLO, DA EB DE 
JANCIDO E DA EB DO OUTEIRO, 
PREMIADOS NO CENTURIUM MMXXI 
Neste programa educativo, através da prática 
dos jogos ancestrais de tabuleiro, os alunos são 
levados a envolverem-se na construção das suas 
aprendizagens académicas, sociais e de desen-
volvimento pessoal.
No CENTURIM MMXXI, estiveram envolvidos 
13.000 alunos de cinco concelhos do Norte de 
Portugal e a final intermunicipal realizou-se em 
julho, com a participação dos melhores alunos 
de cada jogo no seu escalão.
Registámos, com muita alegria, o 1º lugar do alu-
no José Sousa, da EB de Jancido, no Jogo do 
Soldado, e o 2º lugar, no jogo do Moinho, do alu-
no Dinis Santos, da EB do Outeiro.
Os prémios foram entregues no dia 8 de dezem-

bro, no Auditório Municipal de Gondomar.
Vamos continuar a aprender, alargando a nossa 
participação!

10 DE DEZEMBRO: 
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Humanos, Educação e Ativismo”, destinada a alu-
nos de 9º ano, no âmbito da disciplina de Cidada-
nia e Desenvolvimento, foi dinamizada, na ESG, 
pelo Professor Doutor Matias Alves e, na EBJFS, 
pelo Prof. David Freitas e por  Sérgio Salinas.
Citando as palavras do Professor Doutor Ma-
tias Alves, neste dia 10 de dezembro, 
“A Escola prepara-nos para sermos 
livres”.

A coordenadora do Clube Europeu, 
Prof. Etelvira Figueiredo

COM OS OLHOS POSTOS NO ENSINO SUPERIOR  
AEG1 EM PARCERIA COM A FEUP  
Professores e alunos do 3º Ciclo e do Ensino Secundário da ESG participaram no concurso escolar “Dis-
cover Manufacturing” - projeto europeu financiado pelo EIT-Manufacturing, que tem como parceiros a 
Stryker e I-Form na Irlanda; FEUP (Universidade do Porto) em Portugal; e ESI Software no Reino Unido. 
Foram desafiados a investigar necessidades de saúde reais da comunidade local e a prototipar e im-
primir em 3D um produto que desse resposta à necessidade encontrada, utilizando um processo de 
Design Thinking. Na categoria Best Design, venceu o projeto “Parkinson Cup”, que concebeu um copo 
para ser usado por doentes com Parkinson. Este permite que bebam sem derramarem o seu conteúdo, 
dado que os tremores são uma das principais características da doença. Na categoria Best Learning 
Journey, o projeto “Flap and Cap” criou um dispositivo para ser usado por crianças ou adultos, que 
impede a água de entrar nos ouvidos ou de molharem a cara – quando, por motivos de saúde, tal não 
pode acontecer.
Os dois projetos foram desenvolvidos por alunos do 12º 1, na disciplina de Aplicações Informáticas B, 
conseguindo, para o AEG1, os prémios “Escola com o Best Design – Impressora Creality Ender 3 + 1Kg 
de PLA e Escola com o Best Learning Journey – Kit de ferramentas 3D + 1Kg de PLA”.
As duas equipas vencedoras apresentarão os seus projetos, em inglês, no próximo dia 14 de dezembro 
(online), no Discover Manufacturing – European showcase, que contará com a presença de escolas fina-
listas portuguesas e irlandesas.

(ilustração natalícia do aluno Dinis, 7º1, ESG)
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HORTA BIOLÓGICA ESRT

A horta biológica da 
ESRT é um espaço de 
cultivo, com o pro-
pósito de incentivar 
a produção agrícola 
biológica, a valori-
zação orgânica dos 
resíduos e o estímulo 
à economia circular. 
Situada num terreno 

no interior da escola, a 
horta tem sido trabalhada para ver nascer e cres-
cer diversos tipos de produtos hortícolas e para 
melhorar a Biodiversidade da área envolvente. Es-
tas ações têm sido realizadas pelas mãos de uma 
equipa de professores e alunos – Clube da Horta 
Biológica ESRT.
Para que este projeto tivesse viabilidade, foi feita 
formação, na área da agricultura biológica, reali-
zada em parceria com a Lipor e com o Eco-Esco-
las, com o objetivo de aprender sobre noções de 
conservação do solo, da água e dos recursos para 
uma horta mais sustentável e funcional. Teve 
uma componente de compostagem caseira e a 
componente de agricultura biológica como for-
ma de incentivar à melhoria das práticas agríco-
las, do tratamento de pragas e doenças, da altura 
das colheitas e da qualidade dos produtos. 
A horta tem, atualmente, uma área de cerca de 
120 metros quadrados, dispõe de dois conten-
tores para compostagem, onde são depositados 
os resíduos orgânicos provenientes da horta e as 
borras de café do bufete. Para melhorar a Biodi-
versidade, esta horta tem uma bordadura com 
plantas  aromáticas e um hotel de insetos. Além 
disso, o espaço disponibiliza um abrigo agrícola, 
onde se podem deixar as ferramentas e as se-
mentes devidamente guardadas.
Na verdade, há uma constante preocupação, por 
parte de toda a equipa, na criação de estratégias 
que incentivem os alunos e a comunidade esco-
lar para práticas que promovam o contacto com  
a natureza e o aumento da qualidade de vida. 
Registe-se com satisfação que a horta biológica 
da ESRT tem vindo a gerar, cada vez mais, um 
crescente interesse e participação de todos. Esta 
participação está hoje associada a vários outros 
projetos de intervenção ambiental iniciados e 
sustentados na horta, nomeadamente, Eco-Esco-
las, a Lipor Geração+, o AgroEscolas, programas 
Erasmus+ e a equipa da Educação Inclusiva.
As práticas agrícolas permitiram transformar o 
terreno verde num espaço para o cultivo e para 
a promoção da educação ambiental, possibilitan-
do assim a existência de local de convívio saudá-
vel, espontâneo e de motivação para a prática de 
atividades ligadas à agricultura.

Uma palavra final de reconhecimento a todos os 
parceiros a nível local e nacional, entre outros, 
ABAE, Lipor, Quinta do Passal, Parque das Ser-
ras do Porto, Ciência Viva, Juntas de Freguesia de 
Baguim do Monte e Rio Tinto, Câmara Municipal 
de Gondomar e Confederação de Agricultores de 
Portugal (CAP) sem os quais as atividades referi-
das não poderiam ter sido tão bem realizadas.

“Com uma população mundial de mais de 7 
mil milhões de pessoas e recursos naturais 
limitados, nós, como indivíduos e socieda-
des, precisamos aprender a viver juntos de 
forma sustentável. Precisamos agir de forma 
responsável com base no entendimento de 
que o que fazemos hoje pode ter implica-
ções futuras para a vida das pessoas e para 
o planeta. A educação para o desenvolvimen-
to sustentável (EDS) contribui para mudar a 
forma como as pessoas pensam e agem para 
alcançarmos um futuro sustentável.”

Fonte: UNESCO

No ano letivo 2020/2021, no AERT3, continuaram 
a desenvolver-se as boas práticas de educação 
ambiental para a sustentabilidade e, por isso, o 
agrupamento voltou a receber a Bandeira Verde 
do Eco-Escolas em todas as escolas e o Galardão 
de ECO-AGRUPAMENTO.

O AERT3 NA PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 
A SUSTENTABILIDADE

EC0-AGRUPAMENTO

A cerimónia de entrega do 
AgroSelo decorreu na Escola 
Secundária de Rio Tinto, no 
dia 10 de dezembro de 2021, e 
coincidiu com a Comemoração 
do Dia Nacional da Agricultura 
(DNAE). 
Nesta cerimónia, o Represen-
tante da Confederação de Agri-
cultores de Portugal da Região 

Agrária de Entre Douro e Minho esteve presente e parti-
cipou nas atividades desenvolvidas pelos alunos.
Das atividades realizadas no DNAE destacou-se a reali-
zação de debates sobre a “Contribuição da Agricultura 
para a Biodiversidade” e a preparação e distribuição, a 
toda a comunidade educativa, de uma sopa de nabos 
feita exclusivamente com  produtos biológicos. Muitos  
destes produtos foram cultivados na horta da Escola 
Secundária de Rio Tinto (ESRT). Para a obtenção deste 
AgroSelo foram desenvolvidas várias atividades relacio-
nadas com a agricultura biológica. 
Este projeto visa a sensibilização dos alunos e da comu-
nidade escolar para a importância da agricultura biológi-
ca no que concerne a um desenvolvimento sustentável, a 
um despertar de eventuais vocações para o setor, contri-
buindo para o desenvolvimento da literacia agronómica 
e reduzindo o desperdício alimentar. Para além disso, 
tem, obviamente, como objetivo, consolidar as aprendi-
zagens essenciais das áreas disciplinares.
Para a obtenção deste AgroSelo foram desenvolvidas vá-
rias atividades relacionadas com a agricultura biológica. 
Este projeto visa a sensibilização dos alunos e da comu-
nidade escolar para a importância da agricultura biológi-
ca no que concerne a um desenvolvimento sustentável, a 
um despertar de eventuais vocações para o setor, contri-
buindo para o desenvolvimento da literacia agronómica 
e reduzindo o desperdício alimentar. Para além disso, 
tem, obviamente, como objetivo, consolidar as aprendi-
zagens essenciais das áreas disciplinares.

SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO 
DE RESÍDUOS NO AERT3

O principal objetivo da Semana Europeia de Pre-
venção de Resíduos (EWWR – European Week for 
Waste Reduction), é sensibilizar a população para 
a problemática dos resíduos. Em 2021, o tema da 
EWWR foi “Comunidades Circulares”, e preten-
deu-se fundamentalmente alertar para o papel a 
desempenhar pelas comunidades na partilha e na 
colaboração, que conduzam à adoção de novos há-
bitos mais sustentáveis e à redução da produção de 
resíduos. 
No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos 2021, que decorreu entre os dias 23 e 26 de 
novembro, no AERT3, foi intensificada a campanha 
de recolha de resíduos em especial de óleos usados, 
roupas e acessórios. Com os resíduos os alunos rea-
lizaram trabalhos e fizeram Workshops para os cole-
gas da escola. As roupas e acessórios foram usados 
num desfile e na (re)abertura da "Loja Vintage." 
No que respeita aos Workshops, podem elencar-se 
os seguintes: UpCycling - Fazer Sacos com T-Shirts; 
natal em origami; reutilizar com estilo; reaproveita-
mento de tecidos, de rolhas, tampas e resíduos para 
brinquedos e instrumentos musicais; velas; decorar 

PROJETO AGROESCOLAS

No âmbito do projeto ReDescobrir a Ter-
ra, o AERT3 decidiu participar no projeto 

Agroescolas dinamizado pela Confede-
ração de Agricultores de Portugal e pela 
Fórum Estudante, tendo conquistado o 
AgroSelo atribuído pelas entidades promo-
toras.

CONCURSO INTERNACIONAL 
JOVENS REPÓRTERES DO AMBIENTE

No ano letivo 2020/2021, um grupo de alunos do 
12.º ano, do curso de Línguas e Humanidades, da 
Escola Secundária de Rio Tinto participou no con-
curso Jovens Repórteres do Ambiente Internacional 
( JRA-Internacional). Um programa implementado 
em Portugal pela ABAE que incentiva jovens entre 
os 11 e os 21 anos a contribuir para a prática de uma 
cidadania proativa, incentivando o jornalismo am-
biental.
Um grupo de alunos motivados não hesitaram em 
colaborar com jovens de outros países no projeto e, 
principalmente, por se tratar de uma área que lhes 
é tão querida e familiar, o ambiente. 
Durante cerca de oito meses, os alunos partilha-
ram experiências com alunos turcos de idades 
compreendidas entre os 16 e 17 anos da escola TED 
Ankara Koleji, na Turquia, em Ankara. Após várias 

reuniões semanais,  Via Zoom, os alunos concluíram 
o projeto final que consistiu na realização e produ-
ção de uma reportagem em vídeo denominada, Dif-
ferent  Countries, Same Problem – Finding a Solu-
tion For The Pollution. A este trabalho foi atribuída 
uma Menção Honrosa no Concurso Internacional. O 
Júri enviou o seguinte parecer : “ Notamos este ano 
um grande progresso relativamente às participações 
internacionais colaborativas, parabéns! Este traba-
lho usou uma boa abordagem: a abordagem sobre 
mudanças comportamentais foi criativa (fornecendo 
desafios individuais para os participantes), é encan-
tadora, coerente e elegante. (…) Juntar um inquérito 
foi uma boa ideia. (…) Foi produzido um bom rela-
tório, mostrando os hábitos de pessoas de dois paí-
ses diferentes e feita uma apresentação criativa das 
conclusões.”
Os alunos que participaram na atividade descreve-
ram-na como “uma mais-valia” e “uma experiência 
inesquecível”. 
Testemunho dos participantes: “Para mim, que es-
tou agora no curso de Jornalismo, a experiência foi 
uma enorme mais-valia.”  e  “Fomos uns sortudos, 
principalmente, numa altura de pandemia, apesar 
de não estarmos lá fisicamente, tivemos a oportuni-
dade de estar em contacto com outra cultura”.

o natal e jogos divertidos. 
Para além disso, foi realizada uma exposição com 
oferta de produtos da horta biológica.
As atividades foram realizadas em articulação com 
a Lipor, o Clube Ciência Viva na Escola, o Desporto 
Escolar, a Educação para a Cidadania e Desenvolvi-
mento e o Eco-Escolas. 

https://yrecompetition.exposure.co/untitled-story-35
https://yrecompetition.exposure.co/untitled-story-35
https://yrecompetition.exposure.co/untitled-story-35
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Dê-nos a conhecer um pouco da 
história desta Instituição?

O ISLA – Instituto Superior de 
Línguas e Administração, foi fun-
dado a 8 de setembro de 1989. Este 
ano comemoramos 32 anos de exis-
tência. Mas para compreendermos 
a história desta Instituição temos 
de recuar a 1962, quando em Lis-
boa foi criado o Instituto Superior 
de Línguas e Administração, sendo 
reconhecida como a primeira Insti-
tuição de Ensino Superior Privada 
em Portugal.

Desde a sua fundação, o ISLA 
encontrou o foco em áreas da for-
mação universitária que ainda hoje 
compõem o núcleo de oferta de 
conhecimento. Em 2011 surgiu-nos 
a oportunidade de fazer parte do 
maior grupo português de ensino 
superior privado - Grupo Lusófona, 
que nos abriu portas fundamentais 
para abraçar muitos dos projetos 
que neste momento desenvolve-
mos, fruto da dinâmica de uma ins-
tituição além-fronteiras e que tem 
tido a capacidade de oferecer às 
várias organizações que compõem 
o grupo a criação de sinergias com 
vista à evolução da oferta formati-
va e da internacionalização, sem 
perder a capacidade na aposta da 
produção científica. Ainda este ano 
criamos uma nova unidade, voca-
cionada para o ensino da forma-
ção pós-graduada, denominada de 
IBAGaia - ISLA Business Academy, e 
que conta já com uma larga oferta, 
bem como parcerias de valor.

Qual é a vossa premissa?
O nosso objetivo é ser uma Ins-

tituição de referência no ensino 
superior politécnico em Portugal, 
com a missão de desenvolver um 
ensino baseado na aquisição de 
competências com particular foco 
na vertente prática, sem esquecer 
a importância da investigação cien-
tífica e tecnológica. Estamos com-
prometidos com uma forte relação 
com o tecido empresarial, através 
do desenvolvimento de prestação 

“O NOSSO OBJETIVO É SER UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA 
no ensino superior politécnico em Portugal”
Com 32 anos, o ISLA – Ins-
tituto Superior de Línguas 
e Administração- foi a 
primeira Instituição de 
Ensino Superior privada 
em Portugal, a fazer parte 
do maior Grupo Português 
de Ensino Superior Priva-
do. Estivemos à conversa 
com o Presidente António 
Lencastre Godinho que nos 
revelou todos os pormeno-
res da história desta Insti-
tuição de referência. 

de serviços à comunidade, contri-
buindo para a valorização profis-
sional, social e cultural das partes 
interessadas, sejam estudantes, 
docentes, empresas, organizações 
e autoridades.

O que é que vos distingue?
O que nos distingue é a clara 

aposta na evolução humana e in-
telectual dos nossos estudantes, ao 
mesmo tempo que os nossos do-
centes se empenham na atualiza-
ção dos conhecimentos que trans-
mitem, fruto da experiência que 
têm vindo a adquirir, ao fazerem 
parte de alguns mais renomados 
circuitos de investigação nacional e 
internacional.

Perante a diversidade dos estu-
dantes, e a crescente valorização das 
suas capacidades e aptidões, os pro-
blemas relacionados com o processo 
de aprendizagem ganham nova re-
levância. Neste sentido, os objetivos 
centrais de formação têm de passar 
pelo “aprender fazendo”, valori-
zando a aquisição de competências 
que garantam aos diplomados uma 
maior capacidade de adaptabilidade 
aos contextos de mudança

O ISLA-IPGT atua proativamen-
te, quer durante a formação, quer 
depois da conclusão de qualquer 
formação que promove. A elevada 
taxa de empregabilidade dos nos-
sos diplomados assim o comprova.

Assim, a aposta na qualidade de 
ensino, investigação e prestação 
de serviços, contribui para o incre-
mento do prestígio e reputação da 
escola como entidade que forma 
quadros e especialistas qualifica-
dos. O contacto direto entre Pro-
fessores e Estudantes assegura a 
permuta de informação e pontos 
de vista, contributo para uma dou-
trina comum, aberta à análise críti-
ca e criativa, assente na Liberdade 

Científica. Uma finalidade que se 
entronca em sentimentos de pro-
funda solidariedade entre Profes-
sores, Estudantes e o Saber, uma 
“Família ISLA”.

Quais são as vantagens de estu-
dar num Politécnico?

A mais valia é realmente o foco 
na vertente prática, uma modalida-
de de transmissão e execução dos 
conhecimentos adquiridos a que 
chamamos o “saber-fazer”. As uni-
versidades encontram-se vocacio-
nadas para um ensino de pendor 
teórico, ligado ao “saber-pensar”, 

voltadas sobretudo para uma refle-
xão teórica com vista à investiga-
ção, deixando pouco espaço para 
a natureza prática da teoria apreen-
dida. O ensino politécnico, sem 
descurar a investigação científica, 
investe o seu esforço na preparação 
dos estudantes para os desafios do 
mercado de trabalho e na ação que 
as empresas e organizações desen-
volvem no tecido social e empresa-
rial.

Que tipo de cursos vocês têm na 
vossa oferta formativa?

Atualmente o ISLA-IPGT dis-

põe de uma vasta gama de oferta 
formativa, que passa pelo desen-
volvimento de Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais, vulgar-
mente conhecidos como cursos 
TeSP, nas áreas da Comunicação e 
do Marketing Digital, da Hotelaria 
e do Turismo, da Contabilidade 
e Gestão, da Multimédia e Infor-
mática, da Gestão da Qualidade 
e também na área dos Recursos 
Humanos.

No plano das licenciaturas, o 
ISLA-IPGT promove as licencia-
turas de “Gestão de Recursos Hu-
manos”, “Gestão de Empresas” e 
o novo curso de “Gestão do Turis-
mo”, assim como cursos técnico-
-laboratoriais nas áreas de “Enge-
nharia Informática” e “Engenharia 
da Segurança do Trabalho”.

Já ao nível dos mestrados, a 
nossa oferta conta com os cur-
sos de “Gestão” e de “Gestão de 
Recursos Humanos”, bem como 
os mestrados em “Engenharia de 
Tecnologias e Sistemas Web” e 
“Gestão da Segurança e Saúde do 
Trabalho”.

Como é que está a decorrer 
este novo ano letivo?

Apesar das contingências deri-
vadas à realidade pandémica que 
vivemos, este ano superou larga-
mente as expectativas, como um 
dos melhores anos de sempre ao 
nível da inscrição de novos estu-
dantes, ultrapassando a meta dos 
900 novos alunos.

Tal situação não é alheia ao fac-
to de dispormos de novas instala-
ções desde o início deste ano, o 
que nos permitiu, nomeadamen-
te, receber a Mostra Nacional de 
Jovens Criadores, iniciativa que 
resultou num enorme sucesso e 
uma cada vez maior projeção do 
ISLA-IPGT.■
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Conte-nos um pouco da vossa 
história, há quanto tempo fun-
daram esta associação e o por-
quê?

CR: A nossa Associação foi 
fundada em 2013. Sempre gostei 
muito de Ouriços desde criança e 
quando comecei a entrar mais no 
mundo das redes sociais, percebi 
que havia uma diferença abismal 
entre Portugal e os outros países. 
No nosso país não havia nenhuma 
entidade que se dedique apenas 
a estes animais, quando noutros 
países há imensas. Assim, pensei, 
porque não fundar uma no nosso 
país?

Atualmente, a nossa Associação 
é a única do país, e só não somos a 
única na Península Ibérica, porque 
também temos uma em Espanha, 
no entanto, eles não recolhem, 
nem tratam animais, eles fun-
cionam mais a nível informativo. 
Portanto, enquanto Associação 
somos a única no país e enquanto 
Centro de Recuperação, somos os 
únicos na Península Ibérica. 

Podemos dizer que os Ouriços 
pertencem à nossa Fauna e Flo-
ra?

CR: Sim. Existem 16 espécies de 
Ouriços, mas o Ouriço Europeu é 
o único que está presente em Por-
tugal continental e também nos 
Açores. É uma espécie autóctone 
da nossa fauna. Como são espé-
cies protegidas pela lei, é ilegal 
manter o Ouriço Europeu em casa 
como animal de estimação, eles 
podem entrar nos jardins, mas 
não os podem manter em cativei-
ro. Têm que poder entrar e sair 
livremente. 

É importante referir que há uma 
diferença entre os Ouriços e os 
Porcos Espinhos. O Porco Espinho 
é um roedor e não existe nenhum 
exemplar na Europa, nós só temos 

CLARISSE RODRIGUES: “É necessário que o departamento 
ambiental tenha a consciência da importância da Fauna selvagem”
Atualmente, a Amigos 
Picudos - Associação para 
a Preservação e Protecção 
dos Ouriços- é a única em 
Portugal que se dedica ex-
clusivamente à preservação 
desta espécie e é o único 
Centro de Recuperação da 
Península Ibérica dedicado 
aos Ouriços. Estivemos à 
conversa com a Presiden-
te e Fundadora, Clarisse 
Rodrigues e com o Vice 
Presidente, Tiago Vieira, 
que nos revelaram todos os 
detalhes do trabalho que 
desenvolvem diariamente. 

Ouriços. O Porco Espinho, quando 
ameaçado, consegue desprender 
o espinho, como forma de defesa 
perante um atacante. No caso dos 
Ouriços, os picos que eles têm, é 
semelhante a um cabelo pontiagu-
do, e não fere o homem.

A partir do momento que o ani-
mal fica na vossa tutela, o que 
é que normalmente acontece?

CR: Após os animais darem en-
trada no nosso Centro, realizamos 
a ficha de registo e fazemos uma 
triagem\diagnóstico do mesmo. 
Todos os procedimentos de pri-
meiros socorros, também são 
realizados na nossa enfermaria. 
Quando o animal está relativa-
mente estável, dependendo da 
situação, pode passar para a ala 
de quarentena, como é o caso 
dos animais que possuem uma 
infeção fúngica. Quando são casos 
em que não consideramos graves, 
eles passam para internamento. 
Mas por norma, deixamos sempre 
uns dias na quarentena, porque 
mesmo assim, chegam com para-
sitas internos. Fazemos tudo aqui. 
Se o animal precisar de oxigénio, 
ou de uma incubadora, ou até se 
precisar de passar 24h com uma 
manta de aquecimento, estamos 
preparados.

Entrando agora na realidade 
do concelho de Gondomar, re-
cebem alguns animais durante 
o ano. Quais são as freguesias 

que recebem mais chamadas?
CR: Durante o ano, recebemos 

muitas chamadas provenientes 
do vosso concelho e sentimos um 
aumento da procura. Neste mo-
mento andamos a compilar o nú-
mero de animais que nos chegam 
por freguesias, mas de Gondomar, 
recebemos Ouriços provenientes 
das freguesias de São Pedro da 
Cova, Baguim do Monte, Foz do 
Sousa (Gens) e Jovim.

Vocês tem alguma relação es-
treita com as autarquias locais, 
em particular a de Gondomar?

CR: Não. Por acaso, nunca tive-
mos nenhuma reunião com um 
representante do Município, nem 
das Juntas. Já tivemos em Valongo, 
onde já falamos com um responsá-
vel do departamento do ambiente, 
porque nós também realizamos 
ações de educação ambiental. Mas 
a nível de freguesias, ou de Câma-
ra, nunca surgiu esse interesse ou 
essa procura, mas como é obvio, 
estamos sempre abertos.

Falando agora dos vossos pro-
jetos, que tipo de ações promo-
vem?

CR: Com o intuito de tornar o 
assunto mais apelativo, todos os 
animais que dão entrada no nosso 
centro, têm um número, mas para 
tornar mais pessoal e não chamá-
-los pelos números, decidimos 
que, as pessoas que os resgatam 
podem dar um nome. As pessoas 

também podem ir à nossa página 
(Amigos Picudos - Associação para 
a Preservação e Protecção dos Ou-
riços) e têm lá a lista dos nomes de 
todos os animais que temos con-
nosco e podem apadrinhá-los. Ao 
apadrinhar, a pessoa recebe um 
certificado, com a foto do afilha-
do e pode receber e pedir noticias 
sobre a evolução do mesmo. Caso 
não seja possível, dado que são 
animais noturnos, nós enviamos 
o vídeo da libertação ao padrinho. 

Para além do apadrinhamento 
individual, as turmas das escolas 
também podem apadrinhar um 
animal, ou ainda as empresas. No 
caso das escolas, custa 1 euro por 
aluno e, para além do vídeo da 
libertação, ainda podem receber 
uma ação de educação. Nestes 
casos vamos diretamente à escola 
ou realizamos via zoom. Esta ação 
didática que realizamos é sempre 
adaptada à faixa etária e a qualquer 
nível de ensino, desde a pré-pri-
mária, até ao ensino universitário. 
Quanto às empresas, elas também 
podem apadrinhar. Fazem o patro-
cínio e nós divulgamos a empresa. 

Com a pandemia, os eventos e as 
feiras que normalmente fazíamos 
parou, assim o merchandising tam-
bém parou, mas agora, estamos 
aos poucos a voltar. Mas para os in-
teressados, basta estarem atentos 
ao nosso Facebook.

O que é que espera para o futu-
ro?

CR: O próximo passo é a inau-
guração de recintos externos. Em 
princípio, o primeiro será inaugu-
rado ainda este ano e ficará locali-
zado no Horto Municipal da Maia. 
Serão Paddocks semelhantes aos 
recintos internos que temos aqui, 
todos vedados, porque são mui-
tos animais, dado que só este ano 
recebemos mais de 100 Ouriços, 
quando no ano passado recebe-
mos aproximadamente 40.

Sabemos ainda que, irá haver 
uma nova revisão da classificação 
do livro vermelho e das espécies. 
A nossa luta passa pela mudança 
da classificação deste animal, por-
que por falta de dados científicos 
e estudos, não há informação. E 
atendendo à falta de dados sobre 
esta população, nós não pode-
mos classificá-la como uma es-
pécie “Pouco preocupante (LC)”. 
Isto é uma falácia. Assim teria 
que estar classificada como DD 
(Informação Insuficiente). Em 
Inglaterra, esta espécie saltou da 
categoria “Pouco Preocupante”, 
para “Vulnerável”, saltou logo 
duas classificações. Nós, e outros 
colegas pela Europa, especial-
mente este ano, sentimos este 
aumento de registo de animais 
a dar entrada. E o porque disto? 
Não é por aparecer mais Ouriços, 
que há mais, é porque há menos 
Ouriços e os que existem estão 
a passar mais dificuldades (mais 
fome, mais frio, mais doenças… 
), ou seja, a situação está a pio-
rar, e falta-nos dados estatísticos, 
no entanto, sabemos que há um 
declínio enorme da população, e 
os poucos estudos que existem 
corroboram isso. 

A luta das pessoas que estão 
envolvidas nesta causa passa 
por alertar para a importância 
destes animais. É necessário sen-
sibilizar as pessoas e o estado, a 
fazer mais medidas de proteção 
e a dar mais visibilidade a esta es-
pécie. Ao mudar a classificação, 
pode parecer pouco, mas dá logo 
outra importância à sua conser-
vação. Quem está no terreno 
sente a diminuição. Há pequenos 
gestos que fazem toda a diferen-
ça. Deixo ainda aqui um apelo 
às Câmara Municipais, porque 
é necessário que as autarquias 
tenham muita atenção ao PDM 
(Plano Diretor Municipal), é mui-
to importante eles terem este 
interesse e é necessário que o 
departamento ambiental tenha 
a consciência da importância da 
Fauna selvagem.■
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Consideras que a tua imagem 
de marca é o teu constante sor-
riso, de orelha a orelha? Ele é 
sempre vitorioso?

O meu sorriso sempre foi assim. 
Espelha o meu estado natural de 
ver a vida. Sempre pelo lado posi-
tivo. Não se trata de uma imagem 
de marca. Nunca conseguiria viver 
sem um sorriso para oferecer. 

Nestas quase três décadas de 
carreira o que te custou mais 
aprender e aplicar no teu quo-
tidiano, mesmo que contraria-
do, tanto profissional como 
pessoal?

Nesta profissão estamos sempre 
aprender. Cada programa é um de-
safio. Mesmo com quase 30 anos 
de carreira, cada vez que subo ao 
palco há sempre um nervosismo 
mesmo que seja por alguns segun-
dos. E sentir a responsabilidade 
que nada pode falhar. 

Sentes-te como um filho ou o 
filho pródigo da SIC, por seres 
um dos únicos que se mantém 
no canal desde a fundação? O 
que faz com que estejas tão fi-
delizado a esta estação?

Sinto-me um profissional que 
nasceu neste canal. Desde a pri-
meira hora que me sinto realiza-
do. Talvez por isso nunca tenha 

“NUNCA 
CONSEGUIRIA 
VIVER SEM 
UM SORRISO 
PARA 
OFERECER”

 O tirolês faz e fará sem-
pre parte da minha vida. 
Já lá vão 27 anos. Sempre 
gostei de cantar e essa foi 
a oportunidade que se tor-
nou um sucesso, sem estar 

à espera. Por isso, teve um 
sabor diferente. Nunca imaginei 

na vida que poderia gravar 
um disco que se tornou 

num caro sério no 
panora-

mudado de estação. Os projetos 
e as pessoas fazem com que me 
sinta em casa, sem necessidade de 
mudar. 

Depois duma breve primeira 
experiência televisiva como 
ator, apresentaste a meteoro-
logia. Foi essa uma fase de ne-
voeiro ou de sol, para ti? Por-
quê?

Ator foi apenas uma experiên-
cia. Nunca fui ator, apesar de con-
tinuar a ter algumas participações 
em séries da SIC. A minha profis-
são, que começou como jornalista 
profissional, evoluiu para apresen-
tador de grandes formatos televisi-
vos, de que me orgulho muito. Por 
isso, acho que - logo desde o início 
- foi uma fase de Sol.

Ao apresentares diariamente 
o teu programa televisivo, que 
estratégias adotas para te rein-
ventares continuamente e esta-
res sempre bem disposto?

Todos os dias temos conteúdos 
diferentes. Abordamos temas va-
riados no “Alô Portugal”. Não po-
demos ser monótonos, temos que 
ser criativos. Reinventar faz parte. 
Aliás, somos nós logo pela manhã 
que iniciamos o entretenimento 
na SIC. Temos que agarrar o te-
lespectador com a boa disposição 

matinal. 

Já apresentaste e 
tens apresenta-
do programas 
com várias apre-
sentadoras co-
nhecidas. Qual 
aquela que mais 
te inspira e com 
a qual mais te 
identificas?

Tive e tenho o 
privilégio de ter 
trabalhos com 
alguns rostos fe-
mininos nos vários for-
matos. Todas elas têm a 
sua característica e a sua 
postura para os diferentes 
programas, mas todas se 
ajustam tal como eu. Neste 
momento, estou com a Ana 
Marques no “Alô”, mas em 
Monte Carlo estou com a Sofia 
Cerveira, como também já estive 
com a Bárbara Guimarães e com a 
Liliana Campos, bem como com a 
Rita Ferro Rodrigues no “Portugal 
em Festa”, aos domingos à tarde .

É sabido que ficaste famoso por 
dançar e cantar tirolês, tendo 
até um álbum próprio. Que his-
tória acompanha essa tua habi-
lidade?
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ma musical. Nasce de uma simples 
brincadeira ao imitar uns tiroleses, 
na Áustria. De repente, dou por mim 
a tocar e ouvir-me na rádio com um 
disco que chegou a Ouro, pelo núme-
ro de vendas na altura. Um orgulho.

O que mais te satisfaz nesta vida 
e o que mais te arrelia? Porquê?

Estar rodeado de pessoas de quem 
gosto e ter o privilégio de ter uma 
profissão que amo. Arrelia-me muito 
a hipocrisia e a arrogância do ser hu-
mano. Chateia-me profundamente 

a falta de respeito por parte dos 
outros. 

Certamente, num dos 
teus muitos programas 

temáticos ao vivo, já 
apresentados em 

várias localida-
des, passaste por 

Gondomar? O 
que te fica / fi-

cou deste mu-
nicípio?

Em pri-
meiro lu-
gar, adoro 

o amor-
tecedor 

d o 
país. 

Ado-
ro a 

hospi -
t a l i d a -

de das 
pessoas e 

o carinho 
com que me 

tratam sem-
pre. Gondomar 

tem uma carac-
terística especial 

pela sua marginal 
lindíssima, entre a 
ribeira de Abade e 
Gramido e as espla-
nadas fantásticas. 

Destaque também para a gastro-
nomia fantástica. 

Um símbolo humano deste con-
celho, entre muitos outros, é o 
jogador Ricardinho, algumas 
vezes eleito o melhor do mun-
do no futsal e que entretanto 
largou as chuteiras. O que mais 
admiravas neste futebolista?

O Ricardinho é um orgulho 
nacional. Tenho o prazer de o 
ter como amigo e trocar algumas 
palavras quase todas as sema-
nas. Já esteve comigo em vários 
programas. É um exemplo de ser 
humano pela sua simplicidade e 
humildade, que o torna o melhor 
do mundo no futsal e no seu dia 
dia. Adoro e todos adoramos o Ri-
cardinho. 

Para ti, o que é mais especial no 
Natal e o que fazes nesta época 
fazendo com que ele seja real-
mente especial?

O Natal é a família num todo. 
Adoro o Natal, a magia, as luzes, 
tudo! Sinto-me um miúdo a olhar 
para as montras. Acho que ainda 
acredito no Pai Natal. 

És precisamente, há muitos 
anos, um dos rostos portugue-
ses que apresenta o magnífico 
Grande Circo de Natal de Mon-
te Carlo. Quais os episódios que 
mais te marcaram nesse emble-
mático espetáculo mundial?

O contacto com os fantásticos 
artistas internacionais. Toda aque-
la magia circense. O orgulho de 
poder apresentar os verdadeiros 
Óscares do circo num ambiente 
de glamour junto de príncipes e 
princesa. Afinal, trata-se do maior 
espetáculo do Mundo, o grande 
prémio internacional de Monte 
Carlo. E sentir orgulho quando 
temos a presença de artistas por-
tugueses em palco, considerados 
dos melhores do mundo.

De tudo o que já viste e de to-
dos esses artistas circenses que 
já entrevistaste, o que te deixou 
mais surpreendido e mesmo es-
tupefacto?

Todos eles são especiais. Mas 
houve um palhaço, que no meio 
de todo aquele glamour, se apre-
sentou de uma forma simples 
como se fosse o palhaço pobre 
que ninguém dava nada por Ele. 
Fez uma atuação brilhante e aca-
bou por levar o prémio máximo 
do concurso - palhaço de ouro. 

Das várias mensagens e valores 
ao Natal e ao espírito natalino 
quais as que te caracterizam 
mais?

A mensagem fundamental nesta 
quadra é a partilha. Ajudar quem 
mais precisa, nem que seja uma 
vez por ano, nesta altura. Pensar 
também nos outros e não olhar só 
para o nosso umbigo. 

E quais aquelas que consideras 

que mais falta fazem à nossa 
Sociedade e que deviam ser 
melhor valorizadas?

Respeito, humildade e solidarie-
dade. 

Por fim, um desafio ou repto 
final de motivação aos que nos 

leem, nestes tempos que tei-
mam em ser difíceis...

Nunca desistir: nunca!... E apli-
ca-se em qualquer área! ■

Texto: André Rubim Rangel
Créditos das fotos: José Figueiras
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JOÃO MARTINS: “Temos os melhores funcionários do mundo e isso 
distingue-nos logo à partida, como sendo uma instituição de referência”

Começo por questionar-lhe a 
história desta Associação?

A Associação Social Estrelas de 
Silveirinhos nasceu em 1968, na al-
tura como Estrelas de Silveirinhos 
FC. Era uma coletividade apenas 
recreativa, cultural e desportiva, 
onde a sede funcionava, num edi-
fício que ainda existe, na Rua de 
Silveirinhos. Em 2004, a nossa 
coletividade transformou-se com-
pletamente na sua área de ação e 
passou a ser dominada de Associa-
ção Social Estrelas de Silveirinhos. 
Mudou-se os estatutos e tornou-se 
numa IPSS. 

Inicialmente, começamos a tra-
balhar na área de apoio ao domi-
cilio, com um suporte jurídico de 
uma outra associação, que neste 
caso foi o Centro Social de Soutelo. 
Até que, em 2009, através do Pro-
grama PARES II da Segurança So-
cial construímos este centro social 
onde estamos hoje. Fruto de buro-
cracias, o que é normal neste tipo 
de empreitadas, apesar de ter sido 
aprovado em 2009, inauguramos 
este Centro a 1 de outubro de 2014.

Atualmente, este Centro Social 
tem a funcionar uma creche, um 
Centro de Dia, o Serviço de Apoio 
ao Domicilio e um Centro de Con-
vívio, paralelamente no edifício an-
tigo, fomos adaptando com o tem-
po e hoje, temos a funcionar o pré 
escolar e uma sala de estudo. Estas 
são as nossas atuais valências. Neste 
momento, temos 24 funcionários, 
temos 40 crianças na creche, 16 na 
sala de estudo e 20 na pré escolar. 
Quanto aos idosos temos 20, que 
integram o serviço de apoio ao do-
micilio e temos 14 no nosso Centro 
de Dia, um número reduzido com-
parado ao normal, porque estamos 
limitados devido à pandemia.

Para a rubrica da associa-
ção do mês, estivemos à 
conversa com o Presidente 
da direção da Associação 
Social Estrelas de Silvei-
rinhos. Localizada em 
São Pedro da Cova, é uma 
instituição de referência em 
Gondomar, que tem como 
missão ajudar e disponi-
bilizar um conjunto de 
respostas sociais que vão ao 
encontro das necessidades 
e interesses da sua comu-
nidade. Atualmente, fazem 
parte desta Associação 
cerca de 134 pessoas.

Com os vossos serviços, vocês 
abrangem só a população de 
São Pedro da Cova?

Ao nível de apoio ao domicilio e 
atendendo ao número elevado de 
pedidos, só damos apoio à União 
de Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova. Não temos capaci-
dade para mais, o nosso protocolo 
abrange apenas 20 utentes, o que 
é manifestamente insuficiente face 
ao número de pedidos e daí o facto 
de limitarmos a nossa área de atua-
ção. Mas essa situação já não acon-
tece com a creche, porque nela te-
mos crianças de várias localidades, 
por exemplo Campanhã. 

De todas as vossas valências, 
qual é o setor que sentem mais 
procura da população?

De facto, é o Serviço de Apoio ao 
Domicílio. A concretização deste 
apoio implica determinados ser-
viços que obrigatoriamente temos 
que fazer aos utentes. Neste leque 
de cinco ou seis serviços que temos 
disponíveis, pelo menos três ou 
quatro eles têm que optar. Sendo 
eles, higiene pessoal, limpeza da 
habitação, alimentação, lavanda-
ria, entre outras. Quem nos procu-

ra dentro desta área, normalmente 
escolhem mais a alimentação e a 
higiene pessoal (mais requisitado). 
Porque a maioria das pessoas estão 
acamadas ou a família já não conse-
gue ajudar.

Como é que foi a readaptação 
perante uma pandemia?

É verdade que a pandemia trou-
xe alterações, não só a nós, mas a 
todas as instituições da nossa área. 
Desde logo, a necessidade das alte-
rações de funcionamento desta es-
trutura, porque tivemos que orien-
tar os funcionários, porque houve 
muita coisa que teve que parar de 
ser feita, nomeadamente o contac-
to com o outro.

Eu diria que, independentemen-
te de haver um Presidente, ou um 
gestor, as coisas quando funcionam 
bem, deve-se efetivamente ao cor-
po profissional que souberam as-
sumir aquilo que deveriam ou não 
fazer. Desde o início da pandemia 
até hoje, infelizmente, quase todas 
as instituições tiveram um caso ou 
outro, nós também tivemos, mas 
nunca interferiu no funcionamento 
da associação. Isto só foi possível 

graças ao profissionalismo e res-
ponsabilidade de todos os profis-
sionais que exercem esta atividade. 
É a eles que se deve tudo do bom 
que se faz aqui. 

Esta pandemia, veio demonstrar 
e reforçar a importância que têm 
as infra-estruturas como a nossa. 
É muito importante para os idosos 
a existência de um Centro de Dia, 
para que eles possam conviver, e 
onde estão em segurança. Senti-
mos que os nossos idosos se sentem 
melhor aqui, do que em casa, e de 
facto o encerramento das instala-
ções, por causa da pandemia, veio 
a demonstrar que cada vez mais, há 
mais necessidade destes espaços. 
O facto dos idosos terem ido para 
casa com o confinamento, consta-
tamos, infelizmente, que muitos 
deles regrediram na sua saúde e há 
casos pontuais de alguns utentes 
que acabaram por falecer. 

Como é que neste momento 
vocês estão a lidar com esta si-
tuação de aumento de casos? E 
quanto às atividades que vocês 
tinham programadas, houve al-
guma alteração?

Normalmente, nesta altura, nós fa-
zíamos a festa de Natal, e este ano de-
cidimos, semelhante ao ano de 2020, 
cancelar a festa. Assim, não iremos 
realizar nenhuma iniciativa coletiva. 
Quanto à pandemia, todos os nossos 
idosos e mesmo os nossos funcioná-
rios levaram as duas vacinas.

Quanto ao futuro, o que é vocês 
têm em mente?

Primeiramente, gostaria que, 
num curto espaço de tempo, a pan-
demia estivesse ultrapassada. Isso 
seria ouro sobre azul, porque já te-
mos saudades de ver a sala cheia de 
idosos, e de ver as atividades inter-
geracionais que desenvolvíamos, 
onde os idosos contavam histórias 
às crianças, entre outras situações. 

Mas ainda sobre o futuro, tenho 
um sonho, mas não passa disso, 
porque as coisas não se fazem 
num clique, mas adorava um dia 
ter a capacidade de construir um 
lar aqui em São Pedro da Cova. De 
facto, é uma das minhas preocupa-
ções, porque verificamos que, cada 
vez há mais idosos que necessitam 
de um espaço para passar o resto 
da vida. Certo é, que não será fácil, 
mas há 10 anos atrás, se me per-
guntasse se algum dia iria conse-
guir construir este centro social, eu 
diria que não, mas está construído 
e temos aqui uma obra que ronda 

o valor de 1 milhão de euros e não 
devemos nada a ninguém. Assim, 
nada é impossível, mas é um sonho 
que tenho, falta-nos apenas o terre-
no para isso. 

Para terminarmos, queria per-
guntar-lhe o que é que distin-
gue a vossa Associação? Se ti-
vesse que a descrever, o que é 
que diria?

Não é uma pergunta fácil. Eu não 
tenho o hábito de puxar a brasa à 
minha sardinha (risos). Mas se me 
perguntar se somos uma institui-
ção diferente? Eu diria que sim, 
como qualquer outro dirigente diz 
da sua instituição. Agora, há coisas 
importantes a salientar e tenho que 
o fazer, acho que temos os melho-
res funcionários do mundo e isso 
distingue-nos logo à partida, como 
sendo uma instituição de referên-
cia. Dá-me prazer presenciar que, 
em muitos locais por onde passo e 
as pessoas com que eu falo, falam-
-me bem da instituição e do serviço 
que nós prestamos com as crian-
ças, bem como do serviço que nós 
prestamos com os idosos e isso, 
efetivamente, só é possível graças à 
qualidade dos nossos funcionários, 
que são extremamente profissio-
nais, dedicados e que criam, com 
uma enorme facilidade, uma em-
patia com todos os nossos utentes 
e isso demarca-nos. Paralelamen-
te, isto traz-nos outra vantagem 
que é, estamos situados no fim do 
mundo, porque estamos localiza-
dos no extremo da freguesia, onde 
o acesso não é fácil porque não 
há transportes públicos -quando 
começamos a construir o centro, 
confesso que tive medo, pensei 
que não teríamos ninguém, mas 
hoje sabemos que se tivéssemos 
outro edifício igual, nós tínhamos 
utentes para o encher…- e o que é 
que eu quero dizer com isto? É que 
independentemente do local onde 
estamos, a qualidade dos serviços 
é suficiente para termos sempre 
a casa cheia. E, se as pessoas nos 
procuram é porque se sentem bem 
aqui. Claro que não somos os me-
lhores do mundo, temos defeitos, 
como é óbvio, mas de facto as virtu-
des são mais e isso é demonstrado 
no dia a dia, naquilo que fazemos 
e no bem comum que praticamos. 
Costumo dizer que, nós não temos 
nas nossas mãos a solução para os 
problemas do mundo, mas de facto 
perante os problemas do mundo, 
todos vós poderão contar com as 
nossas mãos. ■
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Ao conversar com o nosso jor-
nal revela-nos toda a história que 
aconteceu no café naquela manhã 
de um dia comum. A raspadinha 
de “ouro” era inicialmente para 
outra apostadora que acabou por 
rejeitar a mesma, alegando que 
“Nunca saía nada”. Foi quando, 
passado um tempo, uma outra 
senhora adquiriu a raspadinha 
“A senhora foi raspá-la ao carro, 
e apercebeu-se que provavelmen-
te teria recebido algum prémio. 
Quando vi, descobri que tinha 15 

CAFÉ FERNANDES: uma casa de sorte que deu meio 
milhão numa raspadinha
Ângelo Fernandes, é 
proprietário do estabele-
cimento Café Fernandes 
que se encontra situado 
na freguesia de Fânzeres. 
Desde 1983, que esta casa 
tem dado prémios a quem 
se aventura a apostar nos 
jogos da sorte. Para muitos 
esta casa é mesmo uma 
“Casa de sorte”.

a 1 milhão, há quinze dias demos 
5 mil euros, recentemente demos 
meio milhão e agora, na sexta feira 
demos mil euros”.

Para o responsável é sempre um 
“Orgulho” dar estes prémios aos 
seus fregueses, “É uma mais valia 
para nós e a nossa casa já é con-
siderada uma casa que dá sorte. 
Sinto que, ao longo destes anos, 
a procura tem aumentado, por-
que quantos mais prémios dá-mos 
numa casa, mais procurada ela 
é, e como é obvio, não pode sair 
a toda gente e até há pessoas que 
dizem, ‘’Que não dá nada’’, mas 
depois quando vem que outras 
pessoas são contempladas, elas 
acabam por procurar. Portanto, é 
como costumo dizer, aqui é uma 
casa que tem vindo a dar bons 
prémios”, Ângelo termina referin-
do ainda que, entregar prémios é 
“Uma mais valia para nós comer-
ciantes, porque ajuda que voltem 
a vender novamente”. ■

bengalas o que resultava num pré-
mio de 500 mil euros. A senhora 
ficou incrédula”.

Segundo Ângelo, este não foi o 

único prémio que a sua casa deu 
aos apostadores: “O primeiro que 
demos foi em 1983\84, e foi o pri-
meiro prémio do Totobola, na-

quela época ainda não tínhamos 
o prémio do Totoloto. Mais tarde, 
demos um segundo premio do 
Euromilhões, que correspondeu 
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Mais informações sobre este projeto e as espécies invasoras em www.serrasdoporto.pt e invasoras.pt.

intervenções efetivas de controlo em mais de 157 hectares

com espécies invasoras

Parque das Serras do Porto implementa projeto integrado de combate às plantas invasoras, em

várias parcelas de Gondomar, Paredes e Valongo, promovendo a recuperação de habitats e a

biodiversidade. Controlar, monitorizar, capacitar, sensibilizar e envolver são palavras-chave.

Será fundamental monitorizar regularmente as parcelas intervencionadas, de forma a procurar promover, sempre que necessário, controlos de continuidade,
prevenindo que as plantas invasoras proliferem novamente e assegurando boas condições para a regeneração de habitats e espécies nativas.

Será também importante envolver outros proprietários, alargando a área alvo de controlo. Se a sua propriedade estiver ameaçada por plantas
invasoras, informe-se previamente a qualquer intervenção, para conrmar a melhor metodologia.

Aplicação da técnica de descasque em 

acácias, por parte de equipas operacionais 

prossionais.

Exemplo de um habitat de charneca antes densamente ocupado por háquea-picante e atualmente em regeneração.

fo
to

: 
C

R
E

.P
o
rt

o

Promoção do envolvimento cívico ativo, 

mediante a dinamização de ações de 

voluntariado dirigidas à população.
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Participação nas ações de voluntariado de grupos organizados da comunidade, com um importante papel mobilizador.

Envolvimento dos Sapadores Florestais no processo de avaliação da erosão dos solos, relevante na recuperação de habitats. 

Capacitação de técnicos, professores, membros de associações e voluntários para a problemática das plantas invasoras.

Exemplo de combinação de controlo físico 

e químico, nomeadamente em acácias 

(corte + aplicação localizada de herbicida).

Operações motomanuais e mecanizadas,  de modo a maximizar a capacidade de controlo em áreas densamente invadidas.

As espécies nativas, como o medronheiro, 

encontram nas áreas intervencionadas 

melhores condições para se desenvolver.

Monitorização e consultoria especializada, 

para denição das melhores técnicas de 

controlo inicial e de continuidade.

Desenvolvimento de vários materiais de 

divulgação e sensibilização dirigidos à 

comunidade, especialmente a educativa.

Como dar continuidade a este trabalho?
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O grupo constituído por António 
Gonçalves, Fernando Sousa, Albino 
Sousa, Manuel Sousa e Paulo Cam-
pos, dedicam todos os seus sábados 
desde 2017, a trabalhar pela preser-
vação, limpeza e reflorestação de 
todo aquele espaço envolvente. 

A plantação destas árvores fo-
ram realizadas num ha de terreno, 
cedido por um proprietário. Ante-
riormente este local estava ocupa-
do com espécies invasoras -Euca-
liptos e Mimosas- após o grupo ter 
conversado com o responsável o 
mesmo concordou com o abate e 
a reflorestação de todo aquele es-
paço. A mesma situação será futu-
ramente realizada noutros terrenos 
que também foram cedidos para 
este fim. A intenção do grupo é re-
florestar mais um ha de terreno no 
próximo outono.

RAPAZES DE JANCIDO comemoram quinto aniversário 
com plantação de árvoresCom o intuito de come-

morar o seu quinto ani-
versário, os Rapazes dos 
Moinhos de Jancido come-
moraram a data no último 
fim de semana de novem-
bro, 27 e 28, com atividades 
onde incentivaram aos que 
por lá passavam, a praticar 
aquilo que este grupo faz 
de melhor, conservar a 
natureza, através da plan-
tação de árvores. No total, 
foram plantadas nestes dois 
dias cerca de 300 árvores.

“Foi um fim de semana exce-
lente”, refere um dos elementos, 
“Tivemos grupos de voluntários e 
plantamos mais de 300 árvores. De-
vemos um agradecimento especial 
à Conceição Almeida, do projeto 
Futuro 100 mil árvores, e à Iva Fer-
reira, da Câmara de Gondomar que, 
em parceira connosco, forneceram 
as árvores e formaram o grupo de 
voluntários, que nos ajudou a con-
seguir este feito”.

“Neste processo de plantação, 
quisemos também envolver a popu-
lação. Assim as pessoas que vinham 
passear eram brindadas com uma 
sandes de proprietário do Talho 
do Povo ao qual deixamos o nosso 
agradecimento pelo gesto- com um 
copo de vinho ou de sumo e tinham 
também a possibilidade de plantar 
mais uma árvore que neste caso, 

as que estavam disponíveis, era o 
Medronheiro e a Aveleira”, diz An-
tónio.

Como diz o provérbio de “Barriga 
vazia não conhece alegria” e aten-
dendo a esse facto, um dos elemen-
tos revelou-nos que para ajudar na 
comemoração, o Talho do Povo 
decidiu oferecer a este grupo um 
porco. 

Talho do Povo ofereceu aos 
rapazes um Porco no espeto

Assim, com a fome satisfeita e 
no meio daquele que é conside-
rado um dos paraísos naturais de 
Gondomar, a alegria fez-se sentir 
pelos presentes nas atividades de-
senvolvidas, sendo que, nem o mau 
tempo impediu a plantação destas 
árvores, nem a comemoração des-

te grupo que protege e conserva 
diariamente a Fauna e Flora, bem 
como a história daquele espaço.

Sobre os últimos cinco anos, os 
Rapazes de Jancido referem que, o 
que é realmente importante “Não 
somos nós, mas sim o trabalho que 
temos vindo a desenvolver. Isso sim 
é o que realmente importa e espe-
ramos que isso sirva de inspiração 
para muitas pessoas. De facto, é 
um orgulho para nós conseguirmos 
perceber que tornarmos esta zona 
muito mais natural, muito mais 
autóctone e muito mais nativa, e 
conseguimos fazer com que este 
habitat seja mais residencial para a 
nossa Fauna”.

Quanto ao futuro, António re-
vela que “É evidente que existe 
algum desgaste, embora não se 
note, mas não há dúvida que pre-

tendemos continuar, pelo menos 
mais cinco anos”, quanto ao ex-
pectável que aconteça, acrescenta 
que o primordial é ver a natureza 
-Fauna e Flora- a desenvolver-se e 
a tomar conta, cada vez mais, da-
quele espaço.

No que concerne aos visitantes 
deste espaço, o grupo deixa um 
apelo: "Quando as pessoas entra-
rem neste espaço, o comporta-
mento tem que ser semelhante a 
quando entramos na casa de um 
vizinho e nesse sentido, quando se 
entra na casa de alguém, entramos 
com todo o respeito e bons modos, 
e é isso que nós queremos transmi-
tir às pessoas. A partir do momento 
que pisem neste espaço elas têm 
que perceber que não é dos huma-
nos, mas sim dos animais e da flo-
resta. Isso é o que é fundamental. ■
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o mesmo local
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Na loja da Rua 5 de Outubro, 
o horário será das 8h30 até às 
16h, de segunda à sexta. Para 
efetuar agendamento pode con-
tactar os números 224660200 ou 
224660295. Os Pagamentos em 
Tesouraria serão realizados por 
ordem de chegada e com restrição 
de entrada de apenas um cliente 
de cada vez em loja. Quanto ao 
Balcão da Loja do Cidadão, o horá-
rio de funcionamento é das 9h, até 
às 16h, se segunda à sexta.

Apesar do atendimento pre-
sencial vigorar nas lojas, a AdG 
aconselha a utilização preferencial 
dos contactos telefónicos e/ou di-
gitais. O objetivo é o de promover 
a adoção de comportamentos res-
ponsáveis, acautelando a proteção 

AdG COM ATENDIMENTO PRESENCIAL RESTRITO
Na semana de 2 a 9 de 
janeiro, tendo em conta o 
determinado pelo Governo, 
e com o objetivo de pre-
servar a saúde e segurança 
de todos, a empresa Águas 
de Gondomar, S.A. (AdG) 
informa que o atendimento 
presencial será restrito, pri-
vilegiando o atendimento 
por marcação prévia.

individual e coletiva e a segurança 
sanitária, através de medidas de 
prevenção e segurança, que aju-
dem a quebrar a cadeia de trans-
missão do coronavírus e que pro-
tejam os clientes, colaboradores, 
parceiros, gondomarenses e a so-

ciedade, em geral.
Mantendo a qualidade e a nor-

malidade dos habituais serviços, 
os clientes podem entrar em con-
tacto com a Águas de Gondomar, 
S.A. (AdG), através do atendimen-
to telefónico já mencionado, do 

email (geral@aguasdegondomar.
pt) e do chat online (www.aguas-
degondomar.pt), para dar segui-
mento a questões relacionadas 
com esclarecimentos de fatura-
ção, comunicação de leituras, so-
licitação de meios alternativos de 

pagamento (mesmo que a data 
limite da fatura tenha sido ultra-
passada, antes de se dirigir às ins-
talações da AdG, poderá contactar 
a empresa para lhe serem forneci-
dos novos dados para pagamento) 
e pedidos de ligação urgentes.

mailto:geral@aguasdegondomar.pt
mailto:geral@aguasdegondomar.pt
http://www.aguasdegondomar.pt/
http://www.aguasdegondomar.pt/
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RECOLHA DE LIXO: Natal e Ano Novo

Com as épocas festivas à 
porta, o horário da Reco-
lha Seletiva será alterado. 
Assim, passaremos a listar 
como irá funcionar estes 
serviços nas épocas festivas. 
Sendo que, a recolha nos 
dias 25 de dezembro e 1 de 
janeiro, foram cancelados.

a recolha será realizada na zona de 
Baguim do Monte e Rio Tinto, en-
tre as 8h e as 15h. No mesmo dia, 
mas entre as 19h e a 1h, será a zona 
de Fânzeres e Baguim do Monte.

Nas sextas feiras, dos dias 24 e 
31 de dezembro, a recolha normal 
diurna de todos os circuitos no 
horário habitual a partir das 7h. 
Quanto ao horário noturno, todas 

as recolhas, tanto indiferenciado 
e seletivo, será antecipado para 
as 13h. 

No que concerne ao dia 26 de 
dezembro e 2 de janeiro, a re-
colha diurna terá os seguintes 
circuitos: Ecopontos; Moloks; 
Orgânicos; três circuitos de reco-
lha contentores de superfície; e 3 
circuitos de caixa aberta para dar 

apoio aos circuitos de recolha de 
Moloks e Ecopontos de papel (re-
forço). Já a recolha noturna, con-
tará com os seguintes serviços: 
Ecopontos; Moloks; três circuitos 
de recolha de contentores de su-
perfície (reforço); e uma carrinha 
de caixa aberta, com o intuito de 
dar apoio aos circuitos de recolha 
de Moloks. ■

Começando pela recolha do vi-
dro, será realizada da seguinte for-
ma: dia 23 de dezembro, entre as 
8h e as 15h, a recolha será efetuada 
na zona de São Pedro da Cova, no 
mesmo dia, mas entre as 19h e a 
1h, as recolhas serão efetuadas na 
zona de Rio Tinto, Fânzeres e São 
Cosme. Ainda sobre o mesmo as-
sunto, mas no dia 30 de dezembro, 

Feliz Natal 
e Próspero Ano Novo
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Formação Modular
Financiada para

EMPREGADOS E
DESEMPREGADOS

TRABALHO SOCIAL E ORIENTAÇÃO

SERVIÇOS DE APOIO - CRIANÇAS E JOVENS

CIÊNCIAS INFORMÁTICAS

SECRETARIADO E TRABALHO ADMINISTRATIVO

CONTABILIDADE E FISCALIDADE

DESTINATÁRIOS

REGIME

Empregad@s com
habilitações iguais ou
superiores ao 6º Ano
de Escolaridade

Desempregad@s
(não DLD) com
habilitações iguais ou
superiores ao 12º Ano
de Escolaridade

Data:  AO LONGO DE 2022

Informações e Inscrições

Rua 5 de Outubro, 135
4420-086 Gondomar

+351 224 633 184 / 935 481 951
candidaturas@amut.pt 

Laboral

09h00 - 13h00
e/ou 14h00 - 18h00

Pós-laboral
18h30 - 22h30

APOIOS
Subsídio de Alimentação,
Subsídio de Transporte,
Bolsa de Formação,
Material Pedagógico,
Seguro de Formação.

Morada: Rua Padre Joaquim das Neves nr 991 CP 4435-766 Baguim do Monte Rio Tinto
Telf.: 224 040 080 Telm.: 966 365 648 | E-mail: geral.divinogosto@gmail.com | Facebook: 
divinogostocroissanteira

Com fabrico próprio e mediador de Jogos Santa Casa

Desejamos que 
o seu Natal seja 

brilhante de alegria, 
iluninado de amor, 

paz e harmonia.

Feliz Natal

Morada: Rua Padre Joaquim das Neves nr 991 CP 4435-766 Baguim do Monte Rio Tinto

Lorem ipsum
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Esta iniciativa consubstancia-se 
num instrumento privilegiado de 
reflexão dinâmica, que encerra a 
intervenção implementada pela 
Operação Gondomar#Cria#Ativida-
de, e que pretende repensar para-
digmas e potenciar respostas dife-
renciadoras, reforçando o papel 
do empreendedorismo social e da 
inovação na agenda do desenvol-
vimento social local. É um espaço 
de debate, iniciativas emergentes, 
projetos e boas práticas, que procu-
ra congregar, dinamizar a comuni-
dade de profissionais, académicos, 
estudantes e cidadãos interessados 
na área do empreendedorismo de 
impacto e Inovação Social. 

Foi em 2018, que surgiu a Opera-

“GONDOMAR A INOVAR 4.0” 
debate empreendedorismo e inovação social

Perante a emergência de 
novas realidades e contex-
tos, o Município de Gondo-
mar, com a colaboração da 
AMUT, realizou o “Gondo-
mar a Inovar 4.0”, nos dias 
23 e 24 de novembro. Um 
debate que aborda o em-
preendedorismo e a inova-
ção Social, a nível nacional 
e internacional. O palco do 
evento foi, o Parque Urbano 
de Rio Tinto. 

ção Gondomar#Cria#Atividade, com 
o intuito de criar uma estratégia di-
ferenciada de promover a Inclusão 
Social, tendo como base parcerias 
de cariz experimental e inovador, 
que abrange um vasto leque de 
parceiros, e esteve em destaque 
nesta edição do Gondomar a Ino-
var 4.0.

Cláudia Vieira, Vereadora da 
Coesão Social da Câmara Munici-
pal de Gondomar, evidenciou o 
trabalho desenvolvido pelas enti-
dades parceiras, ao nível das ferra-
mentas e áreas em que cada uma 
delas vai trabalhando, com vista 
à criação de riqueza e emprego e 
“ter pessoas mais capacitadas e 
mais felizes”.

Sobre a próxima edição do “Gon-
domar a Inovar”, a autarca desta-
cou que este é “Um projeto que 
está a crescer” e que “Conseguimos 
passar do sonho para a realidade”, 
nesse sentido Cláudia revelou que 
no próximo ano, o palco do evento 
será num cruzeiro sobre o Douro. 

O evento internacional con-
tou com uma performance do 

Equilibrium Social Circus. Após a 
apresentação, seguiu-se o painel 
“Conta-me como foi... Gondo-
mar#Cria#Atividade”, que contou 
com a intervenção da Vereadora 
Cláudia Vieira. 

Após uma pausa “Energizante”, 
foi a vez do público presente as-
sistir ao painel “E os loucos somos 
nós?!", que contou com a modera-
ção de Matilde Monteiro da Asso-
ciação Recreativa, Cultural e Social 
de Silveirinhos e as participações 
de Marta Alves (Equilibrium Social 

Circus), Hugo Cruz (Operação PAL-
CO’S - Um Projeto de Arte Comu-
nitária) e João Pedro Costa (Rádio 
Miúdos).

No mesmo dia à tarde, foi a vez 
do painel internacional “Água Mole 
em Pedra Dura...”, que contou com 
a moderação de Maria Lencastre 
(AMUT) e Jordi Mayals (L’estoc), 
Frans Prins (De Fryske Marren), 
Elena Duran (55+) e José María Ba-
talla (La Casa de Carlota & Friends) 
como oradores.

Quanto ao dia 24 de novembro, 

após uma performance da Compa-
nhia- Projeto Artístico, decorreu o 
momento “Alô Alô, Academia!”, 
onde presenciou-se uma apresen-
tação do observatório criativo e re-
sultados da avaliação da Operação 
Gondomar#Cria#Atividade. Este 
momento ficou na responsabilida-
de de Américo Mendes, professor 
da Universidade Católica Portugue-
sa, na Área Transversal de Econo-
mia Social. 

Seguiu-se o painel de Filipe Al-
meida, do Portugal Inovação So-
cial, que contou com o tema “O 
papel do empreendedorismo e 
inovação social na empregabili-
dade do Futuro”. O último painel 
do evento teve como tema “Com 
amor ao propósito”. A moderação 
ficou à responsabilidade de Helder 
Nogueira, do Centro Social de Sou-
telo e com os oradores Cristina Cas-
tro, da Companhia- Projeto Artísti-
co, de João Esteves, do Diverge e 
de Kiko Kislansky. O encerramento 
desta edição ficou à responsabili-
dade de Marco Martins, Presidente 
da Câmara de Gondomar. ■

A QUERER SER - Associação 
para o Desenvolvimento Social, 
voltou a assinalar, no âmbito do 
Projeto Saber Amar, o Dia Inter-
nacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, 
que se realiza a 25 de novembro 
de cada ano, com mais uma cam-
panha de sensibilização contra o 
flagelo social da violência domés-
tica e de género. 

A campanha intitulada “Vio-
lência em Cima da Mesa” procu-
rou transmitir uma mensagem 
de sensibilização sobre a violên-
cia contra as mulheres versando 
diretamente a importância do 
empoderamento como fator de-
terminante para as vítimas rom-
perem as relações violentas e 
garantirem a sua independência. 
Com esse propósito, recorreu 

à utilização de sacos de papel 
como veículo de transmissão da 
mensagem e contou com a cola-
boração de restaurantes que dis-
tribuem refeições no concelho 
de Gondomar e no distrito do 
Porto.

Durante o dia 25 de novem-
bro, 33 restaurantes distribuíram 
os sacos através dos seus servi-
ços de takeaway e de entrega 

ao domicílio. Cada um dos sacos 
continha a mensagem: “Sou Mu-
lher! Sou Livre”, bem como uma 
imagem de sensibilização para a 
importância da libertação de re-
lações violentas rumo à indepen-
dência das pessoas vítimas.

Esta campanha demonstra que 
cada um e cada uma de nós tem 
o direito de viver uma vida livre 
e que todas as pessoas desempe-

nham um papel importante na 
luta por uma sociedade mais jus-
ta, igualitária e não-violenta.

O projeto Saber Amar, cofinan-
ciado pelo Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego, sendo 
a Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género (CIG) o Or-
ganismo Intermédio, pode ser 
acompanhado através das redes 
sociais da Querer Ser. ■

QUERER SER COM COMBATE À VIOLÊNCIA
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O VIVACIDADE INICIA ESTE MÊS UMA RUBRICA 
onde vai “caricaturar” algumas personalidades do nosso concelho.

Autor: Jorge Grator Ferreira

Joana Resende, arqui-
tecta e empresária, 
trouxe a CENTURY 21 
para o concelho, onde 
se destaca por ser líder 
do mercado imobiliário 
local, e por elevar o 
nome de Gondomar nas 
10 melhores empresas 
nacionais dessa rede 
imobiliária.



PUB
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O ESPÍRITO DO NATAL JÁ INVADIU GONDOMAR…
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Este evento tem como 
hábito trazer a debate te-
mas atuais da esfera so-
cial. O momento contou 
com as intervenções da 
Ministra do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança 
Social, Ana Mendes Go-

dinho, com o Presidente 
da  Câmara Municipal de 
Gondomar, Marco Mar-
tins e com o Presidente 
do “Vai Avante”, Fernan-
do  Fernandes Duarte. O 
painel foi composto pela 
Diretora Adjunta do  Cen-

tro Distrital do Porto, Ins-
tituto de Segurança Social, 
Rosário Loureiro e pela 
Vereadora  Cláudia Viei-
ra. A moderação ficou à 
responsabilidade de Fer-
nando  Paulo, Professor e 
Consultor.■

“SOCIAL EM DEBATE” 
Debateu a descentralização 
de competências
O tema que esteve na mesa da XVI edição do “O Social em Debate” foi a 
descentralização de competências no Âmbito da Ação Social. Este even-
to é organizado anualmente pela Associação Social Recreativa Cultural 
e Bem Fazer Vai Avante. O palco do evento foi o Auditório Municipal de 
Gondomar.

 
 
 
 
 
 

 

DIREITO DE FAMÍLIA (DIVÓRCIOS, RESPONSABILIDADES PARENTAIS) 

INSOLVÊNCIAS (INDIVIDUAL E DE EMPRESAS, PROCESSOS DE REVITALIZAÇÃO) 

PARTILHAS, HERANÇAS, PREPARAÇÃO DE TESTAMENTOS, INVENTÁRIOS 

RECONHECIMENTOS DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS 

DIREITO LABORAL (DESPEDIMENTOS, PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES) 

DIREITO PENAL (INQUÉRITO – JULGAMENTO - RECURSOS)  
CONTRAORDENAÇÕES RODOVIÁRIAS (COIMAS)  

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (INJUNÇÕES, PENHORAS, NEGOCIAÇÕES) 

DIREITO ADMINISTRATIVO, FISCAL E TRIBUTÁRIO (RECLAMAÇÕES E OPOSIÇÕES)  
DIREITO IMOBILIÁRIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E PROCURADORIA) 

DIREITO INTERNACIONAL 

LEGALIZAÇÕES DE ESTRANGEIROS, AUTORIZAÇÕES DE RESIDÊNCIA 

APOIO LEGAL A CONDOMÍNIOS E A CONDÓMINOS 

CARTAS, REQUERIMENTOS E CONTRATOS (ARRENDAMENTO, TRABALHO) 

RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS 

TRADUÇÕES CERTIFICADAS (INGLÊS, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO, ESPANHOL) 

REGISTOS:  AUTOMÓVEL – COMERCIAL - PREDIAL 

PEDIDOS DE CERTIDÕES (CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL)  

CONSULTAS JURÍDICAS - AVENÇAS 

 
 
 
 
Travessa da Ferraria, 9 - Rio Tinto - Junto às Finanças – Venda Nova  
Tel: 222 434 035  Email: madalenadelima.advogados@gmail.com  

Fb: @advogadamadalenadelima 

 

MADALENA DE LIMA - ADVOGADOS 
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O NATAL NO FERNANDO PESSOA
São vários os profissionais 
ligados à área da saúde que 
abdicam do seu Natal em fa-
mília em prol de quem mais 
precisa de ajuda, este é o 
caso dos profissionais do 
Hospital Fernando Pessoa. 
Uma atitude nobre que, 
despertou a nossa curiosi-
dade. Assim, o VivaCidade 
neste mês de dezembro foi 
perceber em que moldes se 
celebra esta quadra festiva.
São vários os médicos, os 
enfermeiros, os técnicos e 
os profissionais de limpeza 
ou cozinha que fazem de 
tudo para trazer o espírito 
natalício aos utentes que 
não podem viver o Natal 
com quem mais amam.
Tudo é preparado ao 
mínimo detalhe, desde as 
decoração, às atividades 
organizadas pela equipa de 
animadores, até à ementa 
do dia, preparado com todo 
o carinho pela equipa da 
cozinha. Um trabalho em 
equipa que no final, faz 
toda a diferença e traz mais 
cor à vida dos internados.
Ao todo, a média de in-
ternados são cerca de 120 
pessoas, de três unidades, a 
Unidade Média de Reabilita-
ção, a Unidade de convales-
cência reabilitação e ma-
nutenção, e pela primeira 
ver este ano a Unidade de 
Longa Duração.

José Ribeiro é um destes pacien-
tes. Natural do Porto, sempre viveu 
em Matosinhos, mas foi em Gondo-
mar que, há cinco anos, descobriu 
a sua segunda casa, mais concreta-
mente, no Hospital Fernando Pes-
soa.

Na sua rotina diária, reinventa-se 
para não ser sempre a mesma. Gos-
ta de ler, de falar e particularmente 
de tocar guitarra portuguesa, sendo 
Carlos Paredes, um dos seus inter-
pretes preferidos. Nos corredores 
daquela unidade, passa o dia a falar 
com os profissionais e outros uten-
tes. 

É por dar-se bem com os utentes 
que José, todos os dias os visita para 
lhes dar a conhecer a ementa do dia 
e isso, também não irá mudar no 
dia de Natal. O paciente sente que 
os profissionais tudo vão fazer para 

assemelhar este dia, ao que tinha 
com a sua família. Consciente, sabe 
que não será a mesma coisa sem 
os seus, mas está confiante de que 
o trabalho da sua “Querida amiga” 
Maria do Céu e Bianca, fará com que 
este dia seja mais acolhedor. “Elas já 
prepararam quase tudo para a festa 
de Natal. Fazem trabalhos manuais, 
pinturas… tudo serve para decorar 
as salas e nós também ajudamos. 
Pintamos t-shirts, através de mol-
des, que são para oferecer aos ou-
tros”, explica o utente.

Quanto aos natais antes da pan-
demia, explica que sempre recebeu 
a visita da mãe e, por vezes, tam-
bém do irmão. No entanto, com 
o COVID-19, tudo mudou. No ano 
passado, foi o primeiro Natal que 
José passou longo dos seus, mas a 
saudade foi amenizada graças aos 
telefonemas que a equipa hospitalar 
ajudava a fazer.

Ao nosso jornal, confidencia que, 
sente a falta do contacto familiar, so-
bretudo após a morte do seu pai… 
“A partir da sua morte, comecei a 
sentir-me mais fechado, mais iso-
lado, e todas as pessoas que traba-
lham aqui diariamente, completam 
a minha vida, completa-me muito, 
por isso não vai ser difícil de passar 
o Natal aqui no Fernando Pessoa” ■

Maria do Céu, é licenciada em 
turismo e trabalhava na área, mas 
deixou o seu emprego para se dedi-
car ao próximo. Vive em Gondomar 
e atualmente, é animadora do Hos-
pital Fernando Pessoa.

Recorda-se da primeira noite de 
natal que passou a trabalhar, “Lem-
bro-me bem desse dia, de ter cho-
rado ao sair de casa, porque estava 
com a minha família e tive que os 
deixar, mas depois, ao entrar pela 
porta principal do hospital, passou 
tudo. Porque quando trabalhamos 
com gosto e quando amamos aquilo 

que, o que mais gosta no que faz é a 
possibilidade de dar um abraço, um 
carinho, um beijo, ou simplesmente 
arrancar um sorriso daqueles que 
mais sofrem. “O mais importante é 
dar”. Hoje, é uma profissional rea-
lizada, por saber que muda diaria-
mente a vida destas pessoas.

É da responsabilidade dos pro-
fissionais como a Maria do Céu de 
deixar antecipadamente tudo pla-
neado para que este dia seja ainda 
mais especial. Para além das video 
chamadas que começaram a ser fei-
tas no ano passado, estes utentes, ao 
contrario do que aconteceu no Na-
tal de 2020, cada Unidade terá a sua 
própria festa, dado que as equipas 
dos profissionais estão a trabalhar 
em espelho. “Se fosse um ano nor-
mal, viria cá a tuna da Universidade 
Fernando Pessoa, e um grupo  ex-
terno convidado, porque a intenção 
é proporcionar-lhes um ambiente 
normal”, mas por conta da pande-
mia, isso não será possível. 

Maria explica que todos os uten-
tes que podem participam na pre-
paração do Natal: “Juntamente com 
eles, conseguimos também fazer as 
lembrançinhas e depois fazemos 
uma troca de prendas, juntamente 
com os profissionais”. 

Quanto à ementa, este é um dia 
atípico, a animadora explica que, 
tudo é tratado com o olhar aten-

que fazemos, eu falo por mim, não 
custa…”

A animadora, juntamente com 
a sua equipa composta por Bianca 
Oliveira e Sara Nunes, são as prin-
cipais responsáveis por trazer vida 
aos corredores deste hospital, prin-
cipalmente nesta época festiva. É 
no amor que baseia o seu trabalho 
diário. Maria explica que, alguns 
dos seus doentes, não sabem o que 
é receber um carinho por parte dos 
seus familiares. É uma realidade que 
para a profissional é impensável, daí 
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Silvia Ribeiro, é a coordenado-
ra da enfermagem das Unidades 
dos cuidados continuados e da 
Unidade de Convalescença reabi-
litação e manutenção do Hospital 
Fernando Pessoa.

Ao nosso jornal, começa logo 
por referir que o dia 24, é par-
ticularmente um dia especial, é 
um dia onde o espirito natalício 
invade, sem piedade, estas Unida-
des Hospitalares, “Nós enquanto 
instituição não podíamos deixar 
passar este dia em branco e não 
o comemorar, porque estes doen-
tes também o merecem e é nesse 
sentido, que preparamos algumas 
atividades, especialmente realiza-
das e pensadas para que eles não 
sintam que é um dia igual a todos 
os outros”.

A Coordenadora explica que, 
este dia obriga a uma reestrutura-
ção interna, sobretudo na rotação 
do serviço, dado que, este ano 
sentiram um aumento do núme-
ro de pessoas internadas: “Se, em 
anos anteriores, nós ficávamos 
com 50 doentes, tínhamos menos 
profissionais, ao ficar com as três 
unidades, mais a Unidade Priva-
da temos que manter os recursos 
humanos adequados para que os 
doentes não sejam privados de 
quaisquer cuidados. Isto implica 
obrigatoriamente, que mais pro-
fissionais deixem as suas casas 
para passarem o natal a cuidar dos 
nossos doentes”.

“Claro que é um momento difí-
cil, porque é uma nostalgia, mas 
nós deixamos os nossos, para 
cuidar dos outros. Falamos de 
profissionais que têm filhos, pais, 
irmãos… é um desapegar, mas no 
sentido de obrigação de dar ao 
próximo. Porque apesar de ser-
mos remunerados para tal, inevi-
tavelmente, há aqui sentimentos, 
sobretudo nesta altura do ano. No 
entanto, estamos conscientes que 
alguém tem que vir trabalhar”, 
explica a profissional de enferma-
gem. 

Quanto à dinâmica de distribui-
ção de horários, revela-nos que é 
feito de forma democrática, ou 
seja, cada profissional, dentro da 
sua equipa, consegue escolher o 

O NATAL NO FERNANDO PESSOA
to da nutricionista responsável: 
“Juntamente com a nutricionis-
ta Cintia Reis, fazemos um lan-
che diferente, com leite creme, 

bolo rei, pão de ló... fazemos 
uma mesa toda bonita, para que 
eles não sintam tanto, a falta da 
família”. ■

turno que melhor se enquadra na 
sua dinâmica familiar, “Eles pró-
prios decidiram os turnos e não 
foi difícil de arranjar pessoas para 
o turno do dia de 24”. Para Silvia, 
não há dúvida que o que prevale-
ce, é o espirito de missão e nesse 
sentido “Cada profissional na sua 
consciência voluntariou-se para 
realizar a noite”.

Consciente de que nada subs-
titui a família a estes doentes, diz 
de forma aliviada que de tudo o 
fazem para que, de alguma forma, 
eles sintam o sabor do Natal. 

Antes de terminar, Silvia recor-
da ainda, a dureza do Natal do 
ano de 2020 e respira de ‘alivio’, 
por saber que este Natal será 
mais acolhedor: “A realidade do 
ano passado foi muito dura para 
os profissionais de saúde e para 
toda a comunidade. Nós estáva-
mos cá, sobretudo em contacto 
direto e foi um ano muito duro 
para a equipa. Sobretudo, por-
que tivemos muitas pessoas em 
isolamento, mas nunca fechamos 
as portas. Quem cá esteve deu o 
seu máximo todos os dias. Agora, 
apesar da situação pandémica 
ter-se novamente vindo a agravar, 
podemos dizer que ainda não o 
sentimos, na medida que, não te-
mos profissionais em isolamento, 
e se eventualmente tivermos será 
muito pontual. Porque em ter-

mos de proteção, a vacinação aju-
dou-nos muito. Não sendo o único 
meio, mas de facto, tem vindo a 
ajudar e creio que, a grande maio-
ria dos profissionais também está 
consciencializado da importância 
da higienização e da proteção in-
dividual”. ■

Bruno Soares, Membro do Con-
selho de Gestão, sobre esta época 
do ano diz que esta instituição tem 
“Sempre uma parte humana mui-
to presente”, daí a importância 
para o executivo comemorar junto 
dos doentes esta quadra: “No na-
tal, o Hospital organiza sempre ati-
vidades relacionadas com a época. 
Temos sempre uma ligação muito 
próxima com a parte religiosa, 
convidamos sempre aqui a Paró-
quia de Gondomar ou até mesmo 
os Capuchinhos, para fazerem vi-
sitas aos utentes que, sintam essa 
necessidade e que queiram, ainda 
nessa linha, temos também um 
espaço religioso, dedicado para 
celebrar essas festividades. Em 
anos anteriores, assinalávamos 
sempre com a celebração de uma 
missa. Este ano, devido às limita-
ções impostas, ainda não vamos 
conseguir realizá-la”.

O responsável sublinha ainda 
que, a administração, juntamen-
te com a direção clínica e a dire-
ção de enfermagem, faz questão, 
todos os anos de distribuir uma 
lembrança a todos os utentes. O 
próprio explica que, é importan-
te na sua perspetiva demonstrar 
esse carinho e é nessa linha que 
nos revela que, há a tradição de 
visitar todos os doentes que estão 
internados, “É importante demos-
trar esta proximidade, esse afeto” 
e que eles percebam que estão em 
comunidade e que não estão sozi-
nhos, “Isso é o mais importante”.

Bruno revela ainda que, com 
o intuito de trazer mais conforto 
neste dia, a administração auto-
rizou visitas aos familiares dos 
utentes em períodos diferentes, 
não se verificando qualquer res-
trição de horários, respeitando 
todas as normas impostas pela 
DGS. Para além disso, os pacien-
tes também terão a possibilidade 
de ir a casa, sendo que a institui-
ção irá disponibilizar as ajudas 
técnicas necessárias para que os 
utentes possam usufruir de um 
Natal em condições junto aos 

seus: “Eles precisam de recuperar 
as forças junto daqueles que mais 
gostam, porque já estão há muito 
tempo privados do seu cantinho, 
do cheiro da sua própria casa, do 
mimo da família que, por muito 
que se possa transmitir nas visi-
tas, casa é casa, e o sentimento 
de casa, muitas das vezes, para 
os pacientes que estão durante 
muitos anos institucionalizados, 
faz toda a diferença. Tudo isto é 
fonte de energia para que depois 
eles possam voltar quase reabili-
tados destas festividades”.

“A nossa missão, não é só curar 
a parte física, mas também curar 
a alma, assim consideramos que 
estes dois momentos, são muito 
importantes, porque são pesa-
dos, carregados de sentimentos, 
carregados de lembranças e nes-
se sentido, nós devemos ter este 
papel de continuar a prover esta 
ligação. É uma obrigação. Portan-
to a prestação de cuidados vai até 
a este ponto”, completa.

Quanto à sua equipa de profis-
sionais sublinha que, nestes dez 
anos nunca tiveram  problemas 
em arranjar pessoas que qui-
sessem abdicar a sua noite para 
ajudar quem mais precisa:“So-
mos uma equipa, como o pró-
prio nome indica. Normalmen-
te, estes horários são rotativos, 
existem outras pessoas que, por 
tarefa ou por coincidência, por 
vezes trabalham sempre nesta 
data, mas todos  temos essa cons-
ciência e tentamos distribuir um 
pouco a possibilidade de todos 

poderem estar com os seus fami-
liares. Mesmo com o crescimento 
de pacientes que sentimos,  essa 
nunca foi uma questão que se le-
vantou”.

Sobre esta época garante o 
seguinte: “Tudo aquilo que nós 
preparamos enquanto dinâmica 
hospitalar tem que, obrigatoria-
mente, cumprir as orientações da 
DGS. Todos os pormenores serão 
articulados com as famílias e as-
seguramos que iremos minimizar 
tudo o que tenha impacto a nível 
financeiro. Portanto, o que nos 
interessa realmente é que as pes-
soas possam usufruir deste mimo  
e deste carinho, que é partilhar 
estas datas com as suas famílias”.

O responsável antes de termi-
nar, deixa um aviso que, nestas 
festividades, o Hospital terá os 
seus serviços a funcionar normal-
mente, apenas algumas consultas 
já programas serão reajustadas 
para terminar às 16h\17h.

A finalizar, Bruno fez questão 
de deixar a seguinte mensagem: 
“Para nós, enquanto conselho 
de Gestão do Hospital, estamos 
muito satisfeitos com as nossas 
equipas. Graças a eles, conse-
guimos prestar estes cuidados 
de uma forma diferenciada, e 
com uma ligação muito próxima 
à comunidade. Estou certo que 
iremos fazer a diferença e que 
Gondomar, pode-se orgulhar de 
ter um Hospital desta dimensão e 
com esta qualidade. Como é ób-
vio, termino desejando um Feliz 
Natal a todos”. ■
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O REPARA resulta de sete meses 
de trabalho com 70 gondomaren-
ses (entre os 6 e os 80 anos) que, 
nos palcos do Auditório Municipal 
de Gondomar, assumiram o papel 
principal da peça. Um espetáculo 
que parte das histórias, memórias 
e gestos da população de Gondo-
mar e que levou a palco uma pro-
posta intergeracional.

Este evento promovido pela 
Câmara Municipal de Gondomar, 
surge de uma parceria realizada 
com a Mundo em Reboliço e seis 
instituições locais de âmbito ar-
tístico, cultural e social, que são: 
o Teatro e Marionetas de Man-
drágora; a Associação Social de 
Silveirinhos; Duarte Valadares/
Catarina Otto Reuss; a Associação 
«Vai Avante»; Gondomar Social – 
Associação de Intervenção Comu-
nitária; e a Três por Quatro - Asso-
ciação Cultural.

Sobre o espetáculo, foi referido 
o seguinte: “Tendo o corpo, espa-
ço essencial para o registo de me-
mórias - de trabalho, de gestos de 
força, de fragilidade, de celebra-
ção, de rituais - como instrumento 
fundamental, a dramaturgia de 
Repara: é marcada pelos símbolos 
de Gondomar. Da sua força, verda-
de e energia, mas também do seu 
peso, seriedade e disciplina. As 
coreografias ensaiam-se a partir 
dos gestos do trabalho, das minas, 
das fábricas, da filigrana, numa 
engrenagem sem fim, só parada 

REPARA: Uma peça que viajou pelas memórias de tempos
passados e surpreendeu os espectadores
Tendo como berço a “Ope-
ração PALCO’S - Um projeto 
de Arte Comunitária”, o 
espetáculo REPARA de-
monstrou que, a arte é a 
melhor ferramenta de in-
tegrar o outro. Duas noites 
surpreendentes que cati-
varam  todos os presentes, 
pelo talento esbanjado dos 
participantes.

pelas descrições do último dia de 
trabalho. Dos gestos transmitidos 
dos mais velhos aos mais novos, 
surge o futuro por construir. A 
partir da riqueza e diversidade de 
Gondomar perguntamo-nos como 
estamos juntos nesta história/
histórias? E o que fica depois disto 
tudo?” 

Este projeto pretende trabalhar 
em colaboração, promovendo a 
imaginação individual e coletiva 
e a reflexão sobre o próprio ato 
criativo e as distintas realidades 
sociais. O trabalho artístico é po-
tenciado e confrontado através da 
criação em conjunto e do contacto 

entre artistas profissionais e não 
profissionais ao longo da “Opera-
ção PALCO’S - Um Projeto de Arte 
Comunitária”. Este percurso ba-
seou-se na investigação de histó-
rias, que foram depois transferidas 
para o corpo através da improvisa-
ção e transformadas em materiais 
coreográficos, teatrais e musicais. 
O processo de criação passou por 
várias fases de trabalho: uma pri-
meira de carácter preparatório de 
apresentação, um período de in-
vestigação, a criação desta peça e a 
consequente apresentação pública 
do resultado final. 

Quanto à ficha artística do espe-

táculo, a equipa de integrantes foi 
vasta, mas na concepção e direção 
artística, estiveram os nomes Filipa 
Francisco e Hugo Cruz. A direção 
musical e a composição ficou à res-
ponsabilidade de Óscar Rodrigues 
e como assistente de direção mu-
sical, assumiu a responsabilidade, 
Tiago Oliveira. Os Músicos d’Ouro 
e a Banda Musical de Gondomar, 
foram convidados para realizar a 
interpretação musical.

OPERAÇÃO PALCO’S 
– UM PROJETO DE ARTE 
COMUNITÁRIA”

A “Operação PALCO’S – Um 

projeto de Arte Comunitária” 
pretende promover a inclusão 
social de grupos populacionais 
em situação de vulnerabilidade 
através da arte, garantindo uma 
intervenção de proximidade. 
Esta é uma iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Gon-
domar, no âmbito do programa 
“Cultura para Todos”, em par-
ceria com um conjunto de enti-
dades artísticas e sociais locais. 
Assente numa lógica e modelo 
de intervenção participada, com 
uma metodologia de constru-
ção coletiva, a Operação PAL-
CO’S assume o compromisso de 
capacitar e facilitar a inclusão 
social, de intervenções de ca-
ráter inovador e experimental 
nas áreas culturais e artísticas, 
destinando-se a grupos desfavo-
recidos e socialmente excluídos 
(jovens dos 16 aos 30 anos de 
idade, pessoas portadoras de 
doença mental ou outras inca-
pacidades e a idosos com mais 
de 60 anos de idade, residen-
tes no concelho de Gondomar). 
Assim, além do Repara:, decor-
re até dezembro de 2021 a ação 
“PALCO’S Comunitários” que 
consiste na realização de oficinas 
com recurso a três linguagens ar-
tísticas distintas: a Dança, a Músi-
ca e o Teatro/Formas Animadas, 
de acordo com os diferentes gru-
pos que as frequentam (cidadãos 
portadores de deficiência, doen-
ça mental ou outras incapacida-
des; idosos e jovens em condições 
de vulnerabilidade social, respeti-
vamente). As oficinas acontecem 
semanalmente, nas instalações 
das instituições sociais parceiras, 
dinamizadas de forma conjunta 
com os parceiros artísticos. Com 
a concretização desta Operação, 
espera-se também o aumento 
da participação cívica e social de 
toda a comunidade local. ■
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Desejamos a todos 
um Feliz Natal um Feliz Natal um Feliz Natal 

e Um P re Um P re Um P róóóe Um P róe Um P re Um P róe Um P re Um P róe Um P r spero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novospero Ano Novoóspero Ano Novoóóspero Ano Novoóóspero Ano Novoó

Desejamos a todos 
um Feliz Natal 

e Um P róspero Ano Novo
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“Sinto-me muito privilegiada 
que o concelho de Gondomar te-
nha contado comigo para ser a sua 
embaixadora da Filigrana. Sinto-
-me agradecida e muito honrada”, 
admite Cecilia ao nosso jornal, 
após ser empossada. Sobre a Filigra-
na descreve-a como uma “Pura arte, 
com uma técnica espectacular”.

Segundo a intérprete, a sua liga-
ção com o mundo da ourivesaria 
vem de família, dado que “50% 
são músicos e os outros 50% são 
ourives”, nesse sentido reconhece 
o valor destas peças e principal-
mente, de todo o trabalho desen-
volvido, “É espectacular, porque 
são peças únicas, nenhuma é igual 
à outra”.

Sobre Gondomar, revela que, 
no dia anterior à cerimónia, per-
correu vários pontos importantes 
ligados a esta área: “Ontem tive a 
oportunidade de visitar os ateliers 
dos artesãos, fui ainda à CINDOR, 
uma escola onde os jovens apren-
dem esta arte e fiz um pequenino 
coração de filigrana e admito des-
de já que foi muito difícil!”. 

Cecilia Krull diz que a sua liga-
ção com o nosso país é especial 
devido a todo o carinho que re-
cebe diariamente, por parte dos 
portugueses, e acrescenta que a 
sua ligação fortaleceu ainda mais, 
quando foi desafiada pela série a 
interpretar Grandôla Vila Morena, 
porque “É uma canção com uma 
mensagem importante” e agora 
com o titulo de Embaixadora da 
Filigrana.

Ainda sobre Portugal, mostra-se 
rendida ao país das quinas, desde 
a comida, à arte e à Música, revela 
que levará para sempre “Portugal 
no coração” e agora espera honrar 
esta responsabilidade que nesta 
noite lhe foi atribuída, garantin-
do ainda que levará esta arte an-
cestral para o mundo, através dos 
seus concertos.

CECILIA KRULL toma posse como Embaixadora da 
Filigrana de Gondomar
Foi ao interpretar os êxi-
tos da série de Casa de 
Papel, ‘My life is going on’ 
e ‘Grandôla Vila Morena’ 
que, a cantora espanhola, 
Cecilia Krull, emocionou 
e aqueceu a noite em que 
se tornou embaixadora da 
Filigrana. Foi no dia 4 de 
dezembro que, tudo acon-
teceu no Auditório Muni-
cipal de Gondomar, onde, 
numa cerimónia intimista 
e restrita aos convidados, 
oficializou este elo com o 
Município . 

Quanto ao futuro revela-nos 
que, para quem ainda não viu o fi-
nal da série, a segunda parte, tem 
um final muito especial, onde a 
própria surge a cantar. No entan-
to, “a vida continua” e a caminho, 
já tem alguns projetos no forno, 
sendo um deles o lançamento de 
um novo disco. Cecilia, antes de 
terminar, expressa a vontade de 
voltar brevemente aos palcos de 
Portugal para cantar. 

Marco Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Gondomar, 
sublinha a importância desta noi-
te para o Município, dado que, 
representa mais um passo, mais 
uma estratégia de levar esta arte 
para o mundo. 

“Sinto-me muito orgulhoso por 
tudo o que conquistamos com a 
Filigrana” acrescenta o autarca, 
constatando ainda que, “Tudo isto 
é importante para promover Gon-
domar e é necessário que as pes-

soas entendam que o Município 
produz 90% desta arte”. É nesse 
sentido que admite que a candi-
datura da Filigrana a Património 
Imaterial da Humanidade, está de 
vento em popa. 

O edil revela ainda que, desde 
que tomou posse, estas estratégias 
que foram criadas pela sua equi-
pa, fez-se sentir no registo do au-
mento da procura de turistas: “A 
procura por Gondomar aumen-
tou quando começamos a vender 
o Município, com a frente do rio 
Douro. Obviamente que a Rota 
da Filigrana também foi um pro-
jeto que impulsionou Gondomar, 
sendo que registamos desde 2016, 
20 mil visitantes, e só não tivemos 
mais, por causa da pandemia”.

“Para nós é com muita honra 
que hoje, a Filigrana seja um pro-
duto representante do nosso país, 
de Portugal, para o mundo”, col-
mata Marco Martins.

Sandra Almeida, Vereadora do 
Turismo, mostra-se realizada, 
“Porque projetar o nome de Gon-
domar a nível internacional com 
Cecilia Krull, é um motivo enorme 
de orgulho”.

A responsável admite que, há 
ainda muito a fazer por Gondomar 
e revela que o conformismo está 
fora de questão, “Esta nomeação 
da Cecilia é ao meu ver, uma conti-
nuidade de um trabalho que vai fa-
zer crescer muito mais o Turismo 
em Gondomar e acima de tudo, o 
reconhecimento da Filigrana”.

“Há cerca de dois anos que já 
tinha esta ideia de criar embaixa-
dores para determinados projetos 
em Gondomar entretanto, com a 
pandemia, não o foi possível de 
realizar. Apesar da série ter termi-
nado agora, a Cecilia vai continuar 
um ano em digressão pelo mundo 
fora e vai levar a Filigrana consigo. 
O que para nós é um orgulho”, 

conclui.
 Nascida no dia 29 de junho de 

1986, em Madrid, Espanha, Ce-
cilia Krull López é a responsável 
pelo tema “My Life Is Going On”, 
a música de abertura da série “La 
Casa de Papel”. A carreira da ar-
tista começou mais cedo, aos 7 
anos, com produções na Disney. 
Continuou na companhia até aos 
14 anos, fazendo muitas sessões 
de gravação e também como atriz 
de dobragem. Aos 12 anos compôs 
a sua primeira canção. Para além 
disso, a artista ficou ainda mais 
conhecida pelo público português 
depois de, na primeira parte da úl-
tima temporada da série, ter inter-
pretado a música “Grândola Vila 
Morena (War Version)”. Recorde-
-se que, no passado mês de setem-
bro, a produção da série ofereceu 
a Úrsula Corberó (que interpreta 
Tóquio) uma peça de filigrana feita 
em Gondomar. 
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"GOSTAVA DE VOLTAR A GRAVAR EM GONDOMAR, 
porque tenho um grande gosto em ser gondomarense"
José Freitas, tem nas suas ori-
gens a freguesia de Foz do Sou-
sa e foi no cinema que, desde 
criança descobriu a sua verda-
deira paixão. A Cultura esteve 
sempre presente na sua vida e 
ciente das dificuldades de criar 
carreira em Portugal na área, 
não cruzou os braços e decidiu 
criar a sua própria produtora, 
a Epicentro Filmes. Atualmen-
te, o seu mais recente trabalho 
rodado em Gondomar- Fora de 
Jogo- foi comprado pela produ-
tora espanhola Mailuki Films 
e, com essa parceria, começará 
a estreá-los em palcos interna-
cionais.

Conte-nos um pouco sobre si e 
a sua trajetória na sétima arte?

Eu estudei cinema em Inglater-
ra, na Universidade Southamp-
ton Solent (Solent University). 
Mas antes de tentar a minha 
sorte em cinema, era Designer 
de Multimedia e durante o meu 
Secundário, estudei para ser téc-
nico, na época estudava no IPTA 
( Instituto Profissional de Tec-
nologias Avançadas), no Porto. 
No entanto, desde pequeno que 
a minha paixão sempre foi o ci-
nema, no entanto, desde novo 
sabia que é um setor com muita 
precariedade que me fez desa-
creditar um pouco na área. No 
entanto, após um ano de estar a 
trabalhar num emprego normal 
de escritório percebi que real-
mente, mais valia arriscar e tirar 
uma licenciatura em algo que 
realmente gostasse. Foi nesse 
momento que surgiu a ideia de 
seguir este caminho. Pensei, ini-
cialmente estudar em Portugal, 
mas logo descobri que seria me-
lhor ir para Inglaterra.

Sentiu que estudar fora é dife-
rente de estudar em Portugal, 
principalmente na área do ci-
nema?

Sim. Nas faculdades, os recur-
sos disponibilizados são maiores, 
por exemplo na minha faculda-
de, trabalhei com equipamento 
que cá, em Portugal, provavel-
mente, só para os 40 anos é que 
teria a possibilidade de voltar 
a trabalhar com eles, dado que 
não há orçamentos para tal. Para 
além disso, os meus professores, 
eram realmente profissionais li-
gados à indústria e que trabalha-

o que não existe é, uma abertura 
com a Câmara, a nível de apoios. 
Existe por exemplo, o concur-
so das Curtas Metragens de São 
Pedro, que é uma boa iniciativa, 
em que o Pedro fez um bom tra-
balho, mas mesmo nisso, sinto 
que há um afastamento da Câ-
mara, porque é um projeto mais 
da Junta de Freguesia. Não sei de 
onde surge este distanciamento, 
porque em Marvão, o Município 
onde nós gravamos o documen-
tário, mostraram-se completa-
mente disponíveis, aliás, eles 
é que facilitaram praticamente 
tudo, e nem sequer foi um apoio 
monetário, mas sim um apoio 
logístico. Mas o meu objetivo é 
chegar a um ponto onde essa in-
teração seja mais fácil. 

Para terminarmos, quanto ao 
futuro, o que é que espera?

Agora, iremos estrear o "2020: 
Odisseia no 3º Esquerdo". Quan-
to ao Fora de Jogo ainda não teve 
a sua estreia internacional, ape-
sar de já ter sido apresentado 
noutros festivais. Mas estamos 
ainda à espera de estrear em 
Espanha, que provavelmente só 
vai acontecer na primavera do 
próximo ano. Também já temos 
uma seleção nos EUA, mas como 
o festival passou este ano para o 
online, decidimos passá-lo para 
2022. Agora a nível pessoal, es-
tou a escrever um projeto que 
será realizado no Alentejo. Por-
tanto, é continuar simplesmente 
a inventar histórias e a descobrir 
o que posso fazer, sem deixar de 
ter esse apetite criativo. Enquan-
to produtores, estamos já foca-
dos nos próximos projetos que 
irão decorrer no próximo ano, 
com novos realizadores, porque 
queremos dar oportunidade a 
pessoas que nunca conseguiram 
apoios. Estamos cientes que ire-
mos sempre perder dinheiro, 
até de facto conseguirmos ter 
um currículo que realmente se 
justifique pedirmos um finan-
ciamento público, porque o que 
eles valorizam é a presença nos 
festivais e apesar de não o que-
rermos, nós temos que jogar esse 
jogo. No entanto, o que importa 
é que façamos isto por gosto. 
Para quem nos quiser acompa-
nhar, pode-o fazer através do 
nosso site, ou das nossas redes 
sociais. ■

vam regularmente na área, em 
projetos relevantes.

Não tenho intenção em des-
valorizar, mas aqui em Portugal, 
não sentia que poderia ter um 
currículo de trabalho tão inte-
ressante, porque sinto que cá, é 
tudo muito mais teórico, do que 
prático.

No seu ponto de vista, em Por-
tugal, a sétima arte é mais des-
valorizada?

Sim. Neste momento, ainda 
estou a lutar nesse sentido. A for-
ma que encontrei para produzir 
os meus filmes foi construindo 
a minha própria produtora, mas 
estamos a trabalhar sem orça-
mentos, porque não consegui-
mos financiamentos. Não existe 
uma educação do nosso público 
para o consumo de cinema por-

tuguês. Por consequência, não 
existe dinheiro para este fim. 
Mas esta situação ocorre em todo 
o setor cultural, não é só no ci-
nema. Existe muitas pessoas a 
formarem-se para poucas opor-
tunidades de trabalho. O meu ob-
jetivo com a minha produtora é 
simplesmente conseguir tornar-
-me sustentável no cinema, o que 
pode parecer muito fácil, mas é 
difícil.

É interessante perceber que 
não cruzou os braços perante 
as dificuldades, fale-nos um 
pouco dessa sua experiência de 
criar a sua própria produtora...

No segundo ano do meu curso 
em Inglaterra, já tinha muita no-
ção de como funcionava o mer-
cado em Portugal e sempre tive 
em mente fazer cinema no meu 

país. Isto porque, o meu objetivo 
não era continuar emigrado, tan-
to que, após três anos, regressei. 
Mas, no meu segundo ano, já ti-
nha a mentalidade de fazer uma 
rede de contactos que me facili-
tasse a produção futura dos meus 
próprios filmes. Então, o meu ob-
jetivo passou por encontrar pes-
soas que estivessem na mesma 
situação que eu, ou seja, recém-
-licenciados e desempregados, e 
que adorassem a arte do cinema. 
Foi nesse sentido que conheci a 
Andreia, que é a minha sócia e 
que também é produtora. No ano 
passado fizemos três filmes, dois 
com o Ricardo Leite e o Fora de 
Jogo, que foi realizado por mim. 
Fizemos ainda, a nossa primeira 
longa metragem que é um do-
cumentário e agora, estamos a 
trabalhar nos próximos projetos, 
dado que a nossa intenção é dar 
o salto das curtas, para as longas 
metragens. A minha produtora 
chama-se Epicentro Filmes.

No futuro, pretende voltar a 
gravar por Gondomar?

Sim, penso que sim. Gostava 
de voltar a gravar em Gondomar, 
porque tenho um grande gosto 
em ser gondomarense, para não 
falar que conheço todos os can-
tos à casa. Foi o que sucedeu com 
o Fora de Jogo.

Sente que os gondomarenses 
ou as Instituições Públicas 
apoiam-no por ser filho da 
terra?

Sim. Senti um grande apoio dos 
gondomarenses, todos os apoios 
que tivemos no filme foram de 
empresas locais. Quanto às Ins-
tituições Públicas, não o sinto. 
Nós na altura até chegamos a en-
viar uma apresentação à Câmara 
Municipal, onde chegaram a de-
monstrar interesse sobre o proje-
to, mas entretanto, presumo que 
tenha sido por indisponibilida-
de, mas não conseguimos reunir 
com eles, também, no mês de se-
tembro, foi um período instável 
e que presumo que o principal 
objetivo deles era gerir a pande-
mia. No entanto, em Gondomar, 
só há um realizador ou outro, 
que realmente tem o apoio da 
Câmara e trabalham de forma 
constante com eles. De resto, 
existem muitos realizadores e 
produtores aqui na cidade, mas 
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Para além disso, no dia 8 
de dezembro, realizou um 
torneio de Basquetebol, no 
pavilhão da Escola Secun-
dária de Valbom, uma Missa 

FIDES 
- Orfeão de Valbom comemora 35 aniversário

No dia 27 de novem-
bro, pelas 17 horas, e 
no âmbito do encerra-
mento das comemora-
ções do seu 35º aniver-
sário, o FIDES- Orfeão 
de Valbom realizou a 
inauguração da expo-
sição “FIDES- Paixão 
e Compromisso”, na 
Quinta do Passal, em 
Valbom. O momento 
contou com um recital 
de piano, a cargo de 
Cláudio Ferraz e de 
violino, proporcio-
nado por Lara Pinto 
Coelho.

Ao todo 80 Confrades e 
Confreiras marcaram pre-
sença no almoço realiza-
do no dia 1 de dezembro. 
Para Paulo Araújo, Chan-
celer-Mor da Confraria, 
“sabe sempre bem voltar 
a reunir”, após dois anos 
de inatividade presencial, 
e perceber que, mesmo 
separados, “O espirito de 
união” prevaleceu peran-
te as circunstâncias vivi-
das.

“Não foi possível con-
tinuarmos no ativo den-
tro daquela orgânica que 
costumávamos ter, mas 
estivemos ativos de outra 
maneira e é sempre bom 
que o nosso espírito de 
união continue forte”, e 
é nesse sentido que acres-

CONFRARIA GASTRONÓMICA DOS ROJÕES 
E PAPAS DE SARRABULHO comemora 12º aniversário
Neste mês de dezem-
bro, a Confraria Gas-
tronómica dos Rojões 
e Papas de Sarrabu-lho 
celebrou num almoço 
em família o seu 12º 
aniversário, após dois 
anos parados devido 
à pandemia. O evento 
decorreu conforme as 
novas medidas imple-
mentadas pela DGS.

de Aniversário, na Quinta 
da Azenha, de Gondomar 
e uma ho-menagem aos só-
cios e amigos falecidos.

No dia 9 de dezembro, or-
ganizaram no Auditório Mu-

nicipal de Gondomar, um 
concerto de encer-ramento, 
com entrega de diplomas, 
um recital de canto e violi-
no, bem como um momen-
to musi-cal proporcionado 
pelo Órfeão.  ■

centa que, embora não 
tenha havido ativida-des 
presenciais, como almo-
ços, convívios e eventos, 
a Confraria não parou e 
realizou outras atividades 
tais como, a criação de 
um site (www.confraria-
gastronomicadebaguim.
pt) e reorganizaram ainda 

lidade de adiar a data e 
realizá-lo ainda em 2022, 
“Mas tudo depende da 
evolução da situação que 
vivemos”.

Sobre o futuro e os 12 
anos, deixa a seguinte 
mensagem: “Deixo a mi-
nha palavra de agradeci-
mento aos Confrades e às 
Confreiras por toda a boa 
vontade e por toda a dis-
po-nibilidade que sempre 
nos presentearam a mim 
e aos meus colegas da 
chancelaria, que somos 
cinco. Sempre sentimos 
um grande carinho por 
parte deles. A segunda 
mensa-gem é que con-
sigamos todos, a nível 
mundial, ultrapassar esta 
situação para que pos-sa-
mos conviver, sem qual-
quer tipo de obstáculos e 
contingências”.

Para além das comemo-
rações de aniversário, a 
Confraria fecha o ano de 
2021 com cha-ve de ouro 
ao participar no progra-
ma Praça da Alegria, da 
RTP 1, onde tiveram de 
divul-gar os objetivos e o 
propósito desta Associa-
ção. ■

todo o regulamento in-
-terno, “Trabalhamos nos 
bastidores que também é 
muito importante”.

Quanto ao capitulo que 
era realizado em janeiro, 
adianta que, atendendo 
ao aumento dos casos, 
não se irá realizar, mas 
não descarta a possibi-

Saia do Porto à descoberta 
do magnífico património da 
região de Arouca, nesta fan-
tástica viagem de turismo 
pelos trilhos da natureza.

A viagem a caminho da 
Ponte Suspensa e dos Passa-
diços do Paiva, começa por 
marcar paragem em Arouca 
com o intuito de degustar 
os doces conventuais e visi-
tar a Igreja do Convento de 
Arouca.

Após a paragem inicial, 
seguimos em direção a Alva-
renga, onde subimos cerca 

TURISMO CIENTÍFICO: 
Ponte Suspensa 516 e Passadiços do Paiva
O Centro de Estudos 
Aventura Dinâmica, 
em Rio Tinto, promo-
ve visitas de turismo 
científico e cultural, 
disponíveis para os 
alunos do secundário 
e para o público em 
geral.

de 300 degraus em direção 
à incrível ponte 516 Arouca, 
a cerca de 175 metros acima 
do Rio Paiva. Atravessar 
esta ponte é uma experiên-
cia inesquecível.

Aprecie e desfrute das 
paisagens naturais e das 
gargantas apertadas do rio 
Paiva. Esta experiência ter-
mina com uma refeição típi-

ca regional num restauran-
te local, em Alvarenga.

Esta aventura realiza-se 
aos fins de semana e pos-
sui um número mínimo de 
quatro participantes. Para 
os interessados, pode obter 
mais informações ou in-
crever-se através do email: 
aventuradinamica@gmail.
com ■

mailto:aventuradinamica@gmail.com
mailto:aventuradinamica@gmail.com


VIVACIDADE  |  DEZEMBRO 2021

POLÍTICA

40

P E T R O
SÃO PEDRO

Combustíveis e Lubrificantes, Lda.

SERVIÇOS:
Combustíveis | Lubrificantes |  Lavagens Auto 
Loja de Conveniência | Pneus

Morada: Estrada Nacional 209 - Km 9.7 S.Pedro da Cova
Telefone: 224647370

O evento contou com a 
presença do antigo Minis-
tro da Administração Inter-
na, Eduardo Cabrita, com 
o Comandante-Geral da 
GNR, Tenente-General, Rui 
Manuel Carlos Clero e com 
Marco Martins, Presidente 
da Câmara Municipal de 
Gondomar, que se fez acom-
panhar pelo seu executivo.

No momento, Eduardo 
Cabrita destacou o quanto 
se sentia realizado com o 

POSTO DA GNR inaugurado 
no Alto Concelho

momento presenciado e su-
blinhou o papel “decisivo” 
do Município de Gondomar, 
nesta conquista. Antes de 
terminar o seu discurso, o 
antigo Ministro da Adminis-
tração Interna, deixou um 
discurso de homenagem a 
todos os profissionais que 
desempenham um papel 
fulcral na luta diária pela 
defesa da sua população.

Na perspetiva do autarca 
do concelho de Gondomar, 

este momento foi a realiza-
ção de um sonho, dado que 
agora, a população do Alto 
Concelho “está melhor ser-
vida”, não só no sentido de 
“fazer cumprir a lei” mas, 
acima de tudo, para que a 
comunidade se sinta, com 
a sua presença, “mais pró-
xima e mais segura”. Para 
Marco Martins, este proje-
to sempre foi uma priori-
dade para o executivo au-
tárquico. ■

Boas Festas

GANDARELA STORE
Drogaria / Bricolage / Chaveiro Automóvel

E-mail: gandarelastore@gmail.com
SITE: https://gandarelastore.business.site/

Endereço: Av. D. João I, 648 R/C 4435-208 RIO TINTO
Tel/Fax: 224 880 630 Tlm: 960 280 301

Terapeuta Espiritual
Consultas Mediúnicas

Tarot
Reiki Angelical

Espiritualidade Quântica
WorkShop's

Consultas Online 

☎ - 916 733 346

ESPECIALIZADO 
EM CHAVES E 

FECHADURAS 
CODIFICADAS 

DE AUTOMÓVEIS

Ema Ferreira



VIVACIDADE  |  DEZEMBRO 2021 41

POLITICA

A UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE MELRES E 
MEDAS DESEJA A TODOS 
UM FELIZ NATAL E UM 
PRÓSPERO ANO NOVO!

PUB

Foi tornado público o calendário das próximas reuniões públicas da 
Câmara Municipal de Gondomar. Assim, para os interessados, passa-
remos a mencioná-las.

No primeiro trimestre do ano, a primeira reunião será no dia 14 de 
janeiro e será realizada na freguesia de Baguim do Monte. Depois se-
gue-se no dia 11 de fevereiro na freguesia de Covelo. Em março, será 
no dia 11, e acontecerá na freguesia de Jovim. 

No que concerne ao segundo trimestre do ano, a reunião do mês de 
abril, será no dia 8, em Gondomar (São Cosme). No dia 6 de maio, a 
reunião terá lugar na freguesia de Fânzeres e no dia 6 de junho irá 
decorrer na freguesia de Medas.

Quanto ao terceiro trimestre, a reunião de julho irá decorrer no dia 1, 
na freguesia de Rio Tinto. No dia 12 de agosto, a reunião acontecerá 
na freguesia da Lomba e no dia 9 de setembro decorrerá em Valbom.

Para finalizar, no quarto trimestre do ano, no dia 10 de outubro, a 
freguesia escolhida para receber a reunião municipal é São Pedro da 
Cova. No dia 4 de novembro, decorrerá na freguesia de Foz do Sousa 
e a terminar o ano, será a freguesia de Melres a receber no dia 5 de 
dezembro, a última reunião.

Todas as reuniões serão realizadas às 14h 30. Caso ocorra alguma al-
teração às datas indicadas as mesmas serão comunicadas através da 
afixação por edital. ■

CALENDÁRIO DE 2022 
das reuniões públicas da CMG
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Foi entre os dias 7 e 12 de de-
zembro, com o intuito de valori-
zar e promover esta arte ances-
tral, Gondomar, em parceria com 
o Turismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP) e a Agência para 
o Investimento e Comércio Exter-
no (EICEP), marcou presença num 
dos maiores eventos mundiais.

Para além dos representantes 
do Município e das entidades men-
cionadas, os artesãos António Car-
doso e Rosa Maria (AC Filigranas) 
e Nuno Resende (F. Ribeiro, Lda), 
também participaram na viagem 
com o objetivo de demonstrar a 
delicadeza da criação da Filigrana.

A promover esta arte, para além 
do vestido e do coração, esteve 
em exposição as peças mais em-
blemáticas da Filigrana tradicio-
nal portuguesa desde a Caravela 
Portuguesa, à Cruz de Malta, os 
brincos da rainha, ao “Maior Cora-
ção em Filigrana do Mundo” (um 
projeto que contou com a colabo-
ração de 12 empresas locais com 
25 artesãos envolvidos sob a dire-
ção de Paulo Martingo, formador 
do CINDOR - Centro de Formação 
Profissional da Indústria de Ouri-
vesaria e Relojoaria).

Mas foi o vestido feito de Filigra-
na que chamou à atenção da co-
munidade internacional. Assinado 
pela estilista Micaela Oliveira, foi 
realizado em colaboração com o 
designer e ourives gondomaren-
se Arlindo Moura (Arlindo Moura 
Jewellery). Esta peça contou com, 
aproximadamente 2 mil horas de 
trabalho e com uma equipa de 10 
artesãos. No total, foram cerca de 
30 peças de filigranas produzidas, 
especialmente, para incorporar o 
vestido.

Para Arlindo, receber esta pro-
posta foi um autêntico desafio. 
Por momentos, admite que pen-
sou que o projeto seria “quase 
impossível” de ser concretizado, 
“porque tecnicamente era muito 

ARTE DA FILIGRANA SURPREENDE 
comunidade internacional no Dubai
O Município de Gondomar 
não para de surpreender 
o mundo com a Filigrana. 
Primeiro foi a confecção do 
maior coração do mundo 
feito de Filigrana agora, o 
executivo quis elevar a fas-
quia, com a criação de um 
vestido feito de Filigrana. 
Estas duas peças estiveram 
em destaque no Pavilhão 
de Portugal, nesta edição 
da Expo Dubai 2020.

complexo”. No entanto, admite 
que “Há projetos que não dá para 
recusar ou pelo menos eu não 
consigo dizer que não, principal-
mente aqueles que aparentam ser 
impossíveis”.

Na sua perspetiva, estes proje-
tos não são só importantes para 
quem os confeciona, mas também 
para toda a comunidade: “Claro 
que, a nível pessoal e profissional 
este projeto foi muito importante, 
mas a meu ver esta peça é feita 
com o objetivo de dignificar todos 
os ourives e principalmente, todos 
os filigraneiros de Gondomar e 
este salto, através desta peça, foi 
muito importante para o reconhe-
cimento nacional e internacional 
da Filigrana”.

“Esta ideia surgiu numa reu-
nião, com a Micaela Oliveira. 
Mais uma vez fomos procurados, 
porque Gondomar já começa a 
ser um Município apetecível para 
desenvolver projetos e a estilista 
contactou-nos porque tinha na 
sua ideia o sonho de realizar uma 
linha de vestidos com Filigrana. 
Como eu gosto de projetos, como 
eu gosto de inovar e de desafios, 
nessa mesma reunião disse à Mi-

caela que iria ajudá-la a realizar 
esse sonho. “O Arlindo foi o Fili-
graneiro escolhido porque, para 
além de ser o mais jovem, é ainda 
designer e a meu ver, os dois em 
conjunto, poderiam ter um pro-
jeto mais vanguardista. De facto, 
conseguimos!”, explica Sandra Al-
meida, vereadora do Turismo.

Sobre o vestido, a vereadora 
revela que, foi minuciosamente 
desenhado, tendo como base o 
nosso país, este vestido contempla 
peças que representam a história 
de Portugal, nomeadamente as 
andorinhas do Bordallo Pinheiro, 
as três naus dos descobrimentos, 

o rio Douro, o trevo da sorte, os 
socalcos do Douro vinhateiro, 
entre outros, “Todo ele é feito de 
filigrana portuguesa e repleto de 
símbolos portugueses. No centro, 
o vestido possui um coração enor-
me de Filigrana”.

Sandra Almeida explica que o 
vestido foi confecionado para ser 
estreado na Expo Dubai 2020, 
“porque é uma exposição única 
e importante a nível mundial, as-
sim quisemos surpreender mais 
uma vez, mas obviamente, no fu-
turo, estará exposta no Museu de 
Filigrana que abrirá as portas em 
janeiro. Levanto ainda aqui o véu, 

que ele foi feito exclusivamente 
para ir para o Dubai, mas depois 
faremos também um momento 
em Portugal, para mostrar o vesti-
do aos portugueses e sem dúvida 
que essa apresentação será aqui 
em Gondomar”.

Marco Martins revela que partiu 
para Dubai cheio de expectativas 
e voltou totalmente satisfeito, por-
que correu melhor do que estava à 
espera: “Superou todas as minhas 
expectativas. Não só com aqui-
lo que foi os potenciais negócios 
que os nossos empresários con-
seguiram criar, como foi também 
a atractividade e a divulgação, da 
Filigrana e da Ourivesaria que foi 
realizada na própria Expo”.

O edil acrescenta ainda que, 
“Logo no dia da inauguração for-
mal da semana de Gondomar, foi 
muito importante para nós o facto 
do Embaixador ter pedido para 
que, quer o vestido, quer o cora-
ção, ficassem lá como amostra 
permanente até ao final da Expo. 
O vestido não vai ficar, já regres-
sou, mas o coração ficou lá como 
amostra permanente na entrada 
principal do Pavilhão de Portugal 
até ao final da Expo”. ■
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Jovim
Rua Manuel Pinto Martins
4510-084 Jovim geral@uf-gvj.pt
Telefone: 224 509 703

Gondomar
Rua da Igreja 71 
4420-164 Gondomar geral@uf-gvj.pt 
Telefone: 224 833 552

Valbom
Rua Dr. Joaquim Manuel da Costa, 477
4420-435 Valbom geral@uf-gvj.pt
Telefone: 224 648 760

O executivo da União de Freguesias 
de Gondomar (S. Cosme), Valbom e

Jovim deseja a todos um Feliz Natal 
e um Feliz Ano Novo!
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Quem é a Ana Luísa?
Diria que é uma pergunta 

difícil. Mas a Ana Luísa, nasceu 
em abril, do ano 1980 e tem 41 
anos. Com 10 anos, mudei-me 
para Baguim do Monte. Foi lá 
que cresci e estudei. Licenciei-
-me em advocacia, mas tive que 
suspender a atividade que pra-
ticava, porque era incompatível 
com o cargo que agora desem-
penho. Pratiquei esta profissão 
durante 12 anos e sempre estive 
ligada ao direito do trabalho, 
mas direito privado, não públi-
co. Trabalhei com muitos sindi-
catos. 

A minha vida política é, mais 
ou menos, curta. Eu sempre 
tive o ‘bichinho’ que me ligava 
aos valores socialistas, no en-
tanto, como fui mãe aos 28 anos 
e ainda estava a estudar, nunca 
me liguei realmente ao partido. 
Foi só em 2016 que me filiei no 
partido, a partir desse momen-
to, comecei a ter uma vida ativa 
na política no PS, em Baguim. 

Quem é que a incentivou a 
entrar na vida política?

O Francisco Laranjeira, é 
quem mais me incentivou. Cria-
mos uma afinidade muito gran-
de, devido à maneira dele ser. 
Quando cheguei a Baguim per-
cebi que, naquelas reuniões, 
havia poucos jovens. Na altura 
reunia o Francisco, o Deocle-
ciano e mais algumas pessoas, 
e vi-a neles a satisfação de con-
tarem com a minha presença...

Mas no sentido de verem 
alguém de uma geração mais 
nova, a tentar seguir os mes-
mos ideais…

Inicialmente, a minha ida, 
nem foi na expectativa de even-
tualmente chegar um dia a este 

ANA LUÍSA GOMES: ”Estou aqui com um propósito que é, tentar 
resolver os problemas das pessoas. Este é o meu compromisso e para 
isso, irei dar o meu melhor”
Ana Luísa Machado 
Gomes, é o novo 
nome que integra a 
equipa dos sete de 
Marco Martins, e 
assume agora para 
os próximos quatro 
anos os pelouros dos 
Recursos Humanos, 
da Ação Climática, 
do Ambiente e da 
Qualidade de Vida / 
Florestas e Recursos 
Naturais. 

cargo... Mas a vontade e o en-
tusiasmo com que eles falavam 
sobre a política, mas faltava ali 
qualquer coisa, e eu percebia 
que eles ficavam satisfeitos -se 
calhar até mais o Francisco La-
ranjeira- de me ver presente nas 
reuniões. Foi assim que tudo 
começou. Na época, a Carla era 
vogal da Junta de Freguesia, mas 
desistiu e eles convidaram-me 
para integrar o executivo. Tudo 
aconteceu muito rápido.

A sua carreira política subiu 
exponencialmente em dois 
anos, onde parte de um car-
go simples, como membro da 
Assembleia de Freguesia, a 
vereadora. Como é que sur-
giu o convite para integrar o 
novo executivo ?

Sim, foi exatamente isso. O 
convite surgiu diretamente do 
Presidente Marco Martins. Ini-
cialmente foi muito ponderado, 
porque apesar de ter o ‘bichi-
nho’ e anseios políticos, tinha 
uma carreira na advocacia que 
conquistei com muito custo, 
onde já tinha os meus clientes, 
já tinha as minhas avenças, e 
hoje em dia é algo que um advo-
gado tem que valorizar, porque 
não está fácil. 

Aceitou de imediato a pro-
posta?

Não. 

Dormiu muito sobre o assun-
to?

Não dormi… (risos)

Mas por medo? Por falta de 
capacidade? O que é que lhe 
fez ponderar tanto?

Não... o que me fez ponderar 
foi mesmo a responsabilidade.

Se estava preparada para?
Não, acima de tudo, foi pela 

mudança muito rápida. A maior 
parte das grandes figuras do 
partido fez o seu percurso na-
tural, sendo que eu não tinha a 
mesma experiência que eles e lá 
está, também porque já tinha a 
minha vida tranquila, enquanto 
advogada. O receio era a minha 
vida que estava organizada, e 
porque também gosto da advo-
cacia, gosto mesmo de advogar. 

Quem foi decisivo(a) na sua 

aqui uma forma de que todos 
possamos queixar-nos e haver 
uma resposta imediata. 

Alguma celeridade na capa-
cidade do município respon-
der àquilo que é solicitado 
pela população ....

Sim, sem dúvida. Não só ce-
leridade, como eventualmente 
estudar meios para reduzir a 
pegada ambiental, para isso é 
preciso estudar soluções que 
auxiliem neste propósito e que, 
em simultâneo, satisfaça os 
munícipes.

Voltando um pouco atrás, tem 
na sua cabeça esse raio-x feito?

Não, mas já está a ser feito. O 
raio-x ao ambiente já está a ser 
trabalhado, no sentido de en-
contrar e dar essas soluções. 

Sente que há uma falta de ci-
vismo na população, no que 
concerne a este tema?

Eu não diria falta de civismo, 
provavelmente muitas delas 
poderão encarar o lixo como 
um problema do outro. Pos-
so dar até um exemplo muito 
simples... surpreende-me como 
é que as pessoas, com os con-
tentores cheios, vão lá e dei-
xam ainda outro saco do lixo, 
porque é que não guardam em 
casa mais uma hora ou duas e 
no dia a seguir, vão novamente 
lá quando o contentor estiver 
vazio...não era mais fácil? Por-
tanto, não digo falta de civismo, 
mas se calhar, pensam mais 
nelas, porque esquecem-se que 
ao deixar ali o saco, vem um ani-
mal e rasga-o, acabando por es-
palhar tudo. Estou a dar apenas 
um exemplo. Agora, estou cons-
ciente que é um trabalho árduo, 
sei que, se quiser realmente 
marcar a diferença, tenho aqui 
muito trabalho...

O que podem os gondoma-
renses esperar de si?

Trabalho. Muito trabalho e 
muita dedicação. Estou aqui 
com um propósito que é, tentar 
resolver os problemas das pes-
soas. Acima de tudo é isso, este é 
o meu compromisso e para isso, 
irei dar o meu melhor, de outra 
forma, garanto que não estaria 
aqui. Por isso, é que ponderei 
muito a minha decisão. ■

tomada de decisão?
Fui convidada pelo Presiden-

te, inicialmente ponderei, por 
causa de todos estes motivos 
que já referi, mas acima de tudo 
pela responsabilidade e por não 
estar dentro da máquina pro-
priamente dita, ou seja, não ter 
feito aquele percurso normal. 
Mas ponderei e depois disse... 
‘oh Ana, é uma oportunidade que 
não podes dizer que não’... e de-
pois tive realmente o Francisco, 
o Carlos Brás a apoiar-me muito 
na decisão. A eles e obviamen-
te ao Presidente, o meu muito 
obrigada.

Tinha consciência de que 
ao entrar em sétimo lugar, a 
probabilidade de hoje estar 
aqui sentada nessa cadeira 
seria muito grande... alguma 
vez isso lhe passou pela ca-
beça?

Claro que passou, porque 
o que estava em causa no mo-
mento não era ser ou não verea-
dora, era aceitar ou não aquele 
lugar na lista...

Deixe-me fazer a pergunta 
ao contrário, sentiu que o 
seu nome e atendendo aqui-
lo que disse há dois minutos 
atrás, ao não ter um currí-
culo politico que muitos dos 
seus colegas camaradas têm, 
sentiu que ultrapassou mui-
tos que queriam estar no teu 
lugar?

Provavelmente.

Isso deixa-a tranquila?
A mim deixa-me, porque sei 

aquilo que sou capaz e o esforço 
que poderei vir a fazer. Mas eu 
não fiz nada propositado...

Há o compromisso de que, 
sempre que for preciso, vai 
estar lá... 

Claro que sim. Sem dúvida, 
porque se não, não estava aqui. 
O que eu disse ao Presidente na 
altura, é que para mim, ou é, ou 
não é. Eu fiz das ‘tripas coração’ 
nesta última campanha, para 
conseguir estar onde estou, por-
que na altura era advogada, mãe 

e tinha ainda o meu trabalho 
para fazer, trabalhava até às 3h 
da manhã para poder estar aqui,  
com filhos. E dou graças ao meu 
marido, porque deu-me e dá 
todo o apoio, porque, prova-
velmente, se fosse outra pessoa 
poderia reclamar... obviamente 
que a nossa vida mudou, princi-
palmente porque ele não está li-
gado à política. Mas sinto o apoio 
incondicional da parte dele.

Volvido todo este percurso 
e agora foi empossada como 
Vereadora, ficou com um 
dos pelouros mais difíceis de 
qualquer Município, o Am-
biente, no dia em que desco-
briu que iria ser a responsá-
vel deste pelouro, qual foi a 
primeira coisa que lhe veio à 
cabeça?

Independentemente do pe-
louro, a primeira coisa que veio 
à minha cabeça foi a responsabi-
lidade, que é acima de tudo ten-
tar mudar paradigmas, porque 
eu quero mudá-lo em Gondo-
mar. Gostava mesmo. 

Quer deixar daqui a quatro 
anos, a marca Ana Luísa no 
ambiente do concelho?

Eu gostava muito. Antes de 
mais, na minha perspetiva passa 
pelos serviços que temos e passa 
também pelas pessoas, portanto 
considero que as pessoas tam-
bém têm que ter consciência e 
isso, também passa por passar 
às pessoas a ideia da consciência 
da educação ambiental. O ter 
folhas no chão, obviamente que 
têm que ser limpas, não vá cho-
ver e entupir, mas as folhas não 
são lixos, elas têm que ser reutili-
zadas. Portanto, é essencial essa 
educação para o ambiente, essa 
educação para a reutilização. O 
dinamizar projetos importantes, 
cada vez mais, aqui com o nosso 
compromisso com a Lipor, pre-
cisamos de aproveitar a parceria 
que temos, porque nesse aspe-
to, estamos privilegiados. Por 
isso, precisamos de aproveitar 
esta parceria e acima de tudo, 
arranjar meios para que, cada 
vez mais, e quando digo meios, 
vou ter que estudar melhor essa 
parte, porque estou aqui há um 
mês, mas meios para que as 
pessoas ao queixarem-se, haja 
respostas. É necessário arranjar 
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Rua Padre Andrade e Silva, 1103 4420-242 
GONDOMAR
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SITE www.hortocircunvalacao.pt 
Correio electrónico: geral@hortocircunvalacao.pt
orcamentos@hortocircunvalacao.pt

- Aconselhamento 
- Aluguer 
- Venda 
- Revenda 
- Transporte 
- Construção e Manutenção 
de Parques e Jardins 
- Limpeza de terrenos e 
Matas 
- Projetos de Arquitetura 
Paisagista

GABINETE DE PROJETOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL

- ARQUITETURA 

- PROJETOS DE ESPECIALIDADES

- LEGALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PRAÇA MANUEL GUEDES, 
254 - 4420-193 GONDOMAR

(FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL)

Tel.: 220 192 652 - Tlm.: 934 368 249
gabineteprojectos.arturguedes@hotmail.com

ARTUR GUEDES
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PUB

Posto de Vigia
Manuel Teixeira
Professor Universitário 
e investigador 
do CEPESE (UP)

PSD: DIRETAS APONTAM PARA S. BENTO
1 – No próximo fim de semana o PSD reúne em 

congresso, no Europarque de Santa Maria da Feira, 
mais de mil e duzentos militantes, que vão discutir e 
aprovar a estratégia eleitoral do partido, e eleger os 
órgãos nacionais para os próximos dois anos. Será 
também ali dado o pontapé de saída para o terceiro 
mandato de Rui Rio como líder dos social democra-
tas, depois de ter ganho as diretas a Paulo Rangel no 
passado dia 27 de novembro.

Neste entretanto, o Conselho Nacional do parti-
do, reunido em Évora no passado dia 7, aprovou as 
listas de candidatos a deputados para as eleições do 
dia 30 de janeiro próximo. Todos estes atos fazem 
parte da liturgia estatutária do partido, e têm servido 
para dar uma enorme visibilidade ao PSD nos últi-
mos meses. No fim de contas, Rui Rio viu sufragada a 
sua estratégia interna e externa, e parte para as elei-
ções relegitimado e reforçado.

2 – É público e notório aos olhos de todos os por-
tugueses que o PSD tem hoje fortes probabilidades 
de ganhar as próximas eleições. Rui Rio é um cor-
redor de fundo, e ao longo dos últimos quatro anos 
foi enfrentando sucessivos desafios, dentro e fora do 
partido, sobrevivendo a todas as ameaças, e impon-
do-se de forma inequívoca perante os portugueses. 
As autárquicas deram-lhe o empurrão que faltava 
para virar o tabuleiro eleitoral.

Mas foi na disputa interna das diretas para a li-
derança do partido que Rui Rio mostrou inequivoca-
mente a sua fibra política, e a aceitação que granjeou 
nas bases do PSD. Contra tudo e contra todos – dire-
tórios das distritais, barões e baronetes, comentado-
res e analistas políticos – Rio ganhou as diretas com 
o voto livre dos militantes de base. Afirmou-se nas 
sondagens e deixou de boca aberta todos os que o 
davam como morto nos seus oráculos de politólogos. 

3 – Mas a verdadeira prova de fogo será a 30 de 
janeiro, quando for julgado nas urnas pelos milhões 
de portugueses que vão eleger uma nova Assembleia 
da República donde sairá um novo governo. E só há 
duas alternativas nesta escolha do futuro Primeiro-
-Ministro. Ou Rui Rio ganha as eleições, ou António 
Costa é reconduzido. Por isso, tudo indica que vai 
haver nestas eleições uma acentuada bipolarização 
entre o PS e o PSD, e o voto útil será determinante.
Ao contrário do que por aí se tem dito até à exaustão, 
os partidos à direita do PSD e à esquerda do PS não 
serão fatores de desequilíbrio, quando muito serão 
relevantes para o reajustamento das maiorias parla-
mentares. Resumidamente a escolha dos portugue-
ses será entre a continuação da política governativa 
socialista de estagnação e empobrecimento, ou a 
viragem para uma política social democrata de refor-
mas e relançamento da economia… porque a vida dá 
muitas voltas, diz o povo, e com razão… ■

Como o próprio Presidente explica, a re-
tirada destes resíduos remonta-nos para ou-
tubro de 2014. Na primeira intervenção rea-
lizada, a expectativa passava por remover 
88 mil toneladas, no entanto foram retira-
das mais de 105 mil. Terminada a primeira 
fase, constatou-se que a remoção não tinha 
sido suficiente e apurou-se que era necessá-
rio realizar uma segunda fase onde seriam 
retirados mais 137 mil toneladas.

Como este processo não para de sur-
preender os envolvidos, o prazo desta reti-
rada teve que ser novamente alterado, após 
os trabalhadores terem constatado que no 
local encontravam-se explosivos.  Assim, 
para os responsáveis o mais importante na-
quele momento era garantir a segurança de 
todos.

Para Marco Martin, Presidente da Câma-
ra de Gondomar “Este problema demorou 
a ser concluído porque quem o permitiu 
que ele existisse esteve em funções até nós 
entrarmos. Estou a falar na Junta da CDU 
(porque na altura  nunca se opôs) e da Câ-
mara PSD/Independente e, foi em 2013 que 
a Câmara começou a fazer pressão junto ao 
governo. Quem formalizou foi a Câmara, 

RETIRADA DOS RESÍDUOS TÓXICOS 
com fim à vista

Uma das maiores lutas da população 
da freguesia de São Pedro da Cova já 
tem luz ao fim do túnel. A expectativa 
é que a empreitada esteja concluída 
no primeiro trimestre do ano de 2022. 
Após este feito, o executivo camarário 
pretende começar a delinear uma estra-
tégia para aqueles território.

mas a Junta foi permissiva. Eles são culpa-
dos de terem criado uma situação muito 
delicada”.

Sobre o assunto o edil acrescenta que, “A 
Junta que nestes oito anos esteve em São 
Pedro da Cova, contribui para denegrir a 
imagem desta freguesia, porque nós sabía-
mos que o problema estava a ser resolvido, 
assim como a Junta sabia e o que eles fize-
ram foi colocar novamente na esfera públi-
ca uma imagem negativa de São Pedro da 
Cova, só para ter protagonismo. O que nós 
queremos é alavancar, potenciar, promo-
ver e desenvolver esta freguesia. Agora va-
mos fazer melhor, com um novo executivo 
na Junta e sem resíduos”. 

Quanto ao fim da empreitada, Marco 
Martins destaca três personalidades chaves 
que tiveram um papel importante neste 
processo: “Tenho que ser correto e dizer 
que, nesta empreitada deve-se um agrade-
cimento especial ao antigo Ministro Jorge 
Moreira da Silva e ao Paulo Lemos, Secretá-
rio de Estado do Ambiente, porque inicia-
ram o processo. Depois quem permitiu que 
houvesse esta segunda fase, foi o atual Mi-
nistro Matos Fernandes, ao qual qual deixo 
um obrigado muito especial”.

 Na visita, Matos Fernandes recordou to-
dos os obstáculos que surgiram durante o 
processo de retirada destes resíduos e ga-
rantiu aos presentes que a obra de remoção 
dos resíduos perigosos só terminará quan-
do tudo for, efetivamente, removido. “Num 
só lote havia seis parcelas onde esses resí-
duos estavam depositados. Em cinco, eles 

já estão completamente removidos e esta 
parcela, atrás de nós, é mesmo a última.”, 
garantiu. A previsão é que tal aconteça no 
início da primavera de 2022.

O Ministro evidenciou ainda o papel cru-
cial da Câmara Municipal, com o executivo 
liderado por Marco Martins, que no qual 
possibilitou que agora, a empreitada esti-
vesse a chegar ao fim. Recorde-se que, o 
Município investiu um valor superior a 1.7 
milhões de euros na aquisição de 19 hecta-
res de terreno, em 2019, com o Pedido de 
Declaração de Utilidade Pública com Carác-
ter Urgente. Sob o mote “Expropriar, reti-
rar resíduos perigosos e reabilitar”.

A Câmara Municipal de Gondomar to-
mou posse definitiva das parcelas em julho 
de 2020 e, logo de seguida, as mesmas fo-
ram disponibilizadas à CCDR-Norte, para 
que a empresa contratada por esta entida-
de procedesse à montagem do estaleiro e 
à preparação da operação. Em outubro do 
mesmo ano, tinha início a segunda fase da 
remoção.

Quanto ao futuro deste território, Marco 
Martins deixa explicito o desejo de requa-
lificar todo aquele espaço em prol da po-
pulação local: “Este território servirá para 
ampliar uma zona desportiva em São Pe-
dro da Cova, com uma zona de percursos 
e em simultâneo pretendemos criar uma 
porta de entrada para o Parque das Serras 
do Porto. Paralelamente a isto, queremos 
recuperar uma parte do Complexo Mineiro 
e recuperar o Cavalete, que no caso já está 
em concurso.”
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A instalação destes dispositivos 
surge no âmbito do rePLANT, um 
projeto de interesse nacional, que 
junta 20 entidades, 70 investiga-
dores e técnicos especializados e 
que irá trazer novas tecnologias 
para desenvolver a floresta portu-
guesa e torná-la mais segura.

 A colocação destes equipamen-
tos será posteriormente alargada a 
outras duas zonas piloto nos con-
celhos de Góis e Nisa, e serão sujei-
tos a uma avaliação de eficiência 
da visualização dos sistemas de 
monitorização antes da sua insta-
lação definitiva.

 Estes sistemas de videovigilân-

GONDOMAR é um dos primeiros concelhos escolhidos para a 
Instalação de Sistemas de Vigilância na Floresta
A REN e a Universidade 
de Coimbra estão a fazer 
testes para a instalação de 
câmaras óticas e térmicas 
no Parque Serras do Porto, 
que abrange os concelhos 
de Gondomar, Paredes e 
Valongo,  com o intuito 
de monitorizar, proteger 
e antecipar o impacto dos 
incêndios rurais na floresta. 

cia colocados nos postes da REN 
vão fornecer imagens em tempo 
real, com informações sobre a 
meteorologia e a vegetação, atra-
vés de colocação de sensores, que 
enviam uma comunicação para os 
sistemas de informação a serem 
criados para o efeito. 

A investigação científica permi-
tirá dotar estas ferramentas tecno-
lógicas de dinâmicas para detetar 
focos potenciais de incêndio, mas 
sobretudo para a simulação do 
comportamento do fogo e monito-
rização dos incêndios, contribuin-
do para a resiliência e integridade 
das infraestruturas elétricas. No 
território, estas ferramentas ino-
vadoras terão impactos na me-
lhoria dos sistemas de prevenção, 
combate a incêndios e diminuição 
de risco para as equipas envolvi-
das, e ainda na gestão de outras 
infraestruturas existentes nos ter-
ritórios, como as infraestruturas 
energéticas, rodoviárias, ferroviá-
rias, industriais, entre outras.

  Prevê-se a instalação de um 
conjunto de sistemas de vigilân-

cia, nas regiões norte e centro 
de Portugal, que vão possibilitar 
uma melhor gestão integrada dos 
incêndios rurais, numa área pre-

vista que poderá atingir cerca de 
226.000 ha da cobertura florestal 
do país.

 O rePLANT é um projeto tecno-

lógico inédito que junta empresas 
e universidades para a valorização 
e defesa da floresta. Este projeto 
mobilizador liderado pela Naviga-
tor Forest Portugal com coorde-
nação técnico-científica do CoLAB 
ForestWISE, foi iniciado em julho 
de 2020, engloba 20 entidades e 
irá trazer novas tecnologias para 
desenvolver e tornar mais segura 
a floresta portuguesa, num inves-
timento de cerca de 6 milhões 
de euros, envolvendo mais de 70 
investigadores e técnicos especia-
lizados. 

O rePLANT está estruturado em 
três grandes áreas de atuação – a 
primeira, dedicada à Gestão da 
floresta e do fogo (liderada pela 
Sonae Arauco e pelo Instituto Su-
perior de Agronomia da Universi-
dade de Lisboa); a segunda, sobre 
Gestão do risco (sob coordenação 
da REN – Redes Energéticas Nacio-
nais e da Universidade de Coim-
bra); e um terceiro pilar, sobre 
Economia circular e cadeias de 
valor (sob gestão da The Navigator 
Company e do ForestWISE). ■
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Na cerimónia foi assinalada a 
passagem de testemunho do Pre-
sidente da Câmara de Valongo, 
José Manuel Ribeiro, para o Pre-
sidente da Câmara de Gondomar, 
Marco Martins, atendendo ao fato 
de que a presidência do Conselho 
Executivo é rotativa, por períodos 
de um ano.

Esta sessão de instalação e to-
mada de posse decorreu das elei-
ções autárquicas, sendo que, na 
sua generalidade os membros se 
mantiveram, com a única exceção 
foi o empossamente da nova Ve-
readora  que assumiu o pelouro de 

MARCO MARTINS 
assume presidência do Parque das Serras do Porto
No dia 14 de dezembro, 
pelas 17 horas, decorreu 
na Quinta do Passal, em 
Gondomar, a sessão solene 
de instalação e tomada de 
posse da Assembleia-Geral 
e do Presidente do Conse-
lho Executivo da Associa-
ção de Municípios Parque 
das Serras do Porto para o 
ano 2022.

Ambiente do Município de Gondo-
mar, Ana Luísa Gomes.

Sendo assim, a Assembleia-Ge-
ral encontra-se constituída por 
nove elementos, sendo três de 
cada município que compõe a 
Associação de Municípios Parque 
das Serras do Porto. 

No que concerne a Gondomar, 
a equipa está agora composta pe-
las vereadoras  Ana Luísa Gomes, 

Cláudia Vieira  e Sandra Almeida, 
quanto a Paredes, estão como res-
ponsáveis o Vice-Presidente Elias 
Barros e os VereadoresFrancisco 
Leal e Paulo Silva, para finalizar 
a representar o concelho de Va-
longo, temos a Vice-Presidente 
Ana Maria Rodrigues  e os Verea-
dores Orlando Rodrigues e Paulo 
Ferreira.

  O Conselho Executivo é cons-

tituído pelos três Presidentes de 
Câmara, Marco Martins, de Gon-
domar, Alexandre Almeida, de 
Paredes e José Manuel Ribeiro, de 
Valongo.

Sobre o assunto, Marco Martins 
referiu o seguinte: “Continuamos 
sempre a reunir quinzenalmente 
em equipa, eu, o meu colega de 
Valongo e o de Paredes, e a verda-
de é que temos conseguido em seis 

anos, criar um nome, reconhecer 
este projeto, evoluir junto aos 
parceiros e às Associações de pro-
teção florestal ... e estamos agora 
a fazer alguns investimentos nas 
redes de percurso, nas rotas e na 
requalificação do património.  Por-
tanto, como já disse várias vezes, 
este é um projeto para 50 anos e é 
um projeto muito giro, que muito 
representa a região norte”. ■

Rua Vasco da Gama 308 Fânzeres, 4510-682 Gondomar 
Telefone: 22 401 8211 E-mail: minimercado3manitos@gmail.com 

FAZEMOS ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

Desejamos a todos os nossos Clientes e seus familiares, 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Acompanhe as nossas constantes promoções no Facebook 
em https://www.facebook.com/3-manitos

Mini Mercado - Padaria
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O projeto de execução, realiza-
do pela empresa Engenho e Rio 
Unipessoal, Lda e execu-tado pela 
ECORDE, incidiu na reabilitação e 
valorização dos troços finais da ri-
beira da Archeira, que possui uma 
extensão de aproximadamente 1.5 
km, do rio Torto, que possui cerca 
de 4.3 km, do troço do rio Ferreira, 
que possui uma extensão de cerca 
de 0.8 km e do Rio Tinto, que possui 
uma extensão de aproximadamente 
0.6 km. Em suma, esta in-tervenção 
contou com uma extensão de apro-

GONDOMAR PLANTA CERCA DE 5 MIL ÁRVORES 
Fruto de um protocolo rea-
lizado com a Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA), o 
Fundo Ambiental aprovou 
o financiamento total, no 
dia 24 de julho de 2020, à 
candi-datura do Município 
de Gondomar que visava a 
reabilitação e a valorização 
da Ribei-ra da Archeira e os 
Rios Tinto, Torto e Ferreira. 
Ao todo foram plantadas 4 
975 mil espécies autóctones, 
adiantou-nos a vereadora do 
ambiente, Ana Luísa Gomes.

ximadamente 7.2 km, atravessando 
princi-palmente zonas agrícolas e 
florestais, e abrangeu ainda uma par-
te residual da freguesia de Rio Tinto. 

A vereadora explica-nos que, este 
projeto custou 245.967 euros e inte-
gra várias medidas de conservação 
e reabilitação da rede hidrográfica 

e zonas ribeirinhas, pretendo assim 
con-tribuir para a implementação 
da Diretiva Quadro da Água (DQA), 
que visa obter o bom estado ou o 

bom potencial das respetivas mas-
sas da água superficiais e contribui 
para a implementação da estratégia 
de Biodiversidade da União Euro-
peia para 2030.

Segundo Ana Luísa Gomes, a ini-
ciativa pretende controlar a vegeta-
ção invasora e estabili-zar as mar-
gens com aplicação de técnicas de 
engenharia natural e com a planta-
ção de árvores e de outros arbustos 
ripícolas. Esta é uma empreitada, 
que tem como estratégia e adapta-
ção às alterações climáticas e a pro-
moção da biodiversidade. 

O Vice-Presidente da APA, José Pi-
menta Machado, realizou uma visita 
à empreitada, acompanhado por 
Marco Martins, Presidente da Câma-
ra Municipal de Gondomar, Ana Luí-
sa Gomes, Vereadora do Ambiente, 
e pelo projetista Pedro Teiga.

O Município espera com esta rea-
bilitação, e juntamente com a cria-
ção de novos espaços e atividades, 
tais como o mini-golf e o circuito de 
arborismo, seja uma forma de dar 
uma nova vida à Quinta do Passal, 
uma importante infraestrutura ver-
de do concelho. ■

A Mesa da Assembleia Intermuni-
cipal terá como Presidente a Câma-
ra Municipal de Gondomar, repre-
sentado pelo seu Presidente, Marco 
Martins. Como Vice-Presidente, to-
mou posse Luísa Salgueiro, do Mu-
nicípio de Matosinhos e enquanto 
secretário foi elegido Paulo Vasques, 
do Município de Vila do Conde.

No que concerne a Gondomar, 
para além de Marco Martins, os 
nomes que irão representar o Mu-
nicípio, são as vereadoras Ana Luí-
sa Gomes, enquanto represente do 
Ambiente e Sandra Almeida, como 
representante do pelouro do Pa-
trimónio. Sendo que, Ana Luís Go-
mes, Vereadora do Ambiente, assu-
me ainda a cadeira de Gondomar no 
conselho de administração.

Na cerimónia de tomada de posse 
o Conselho de Administração assu-
miu que dará continuidade ao Pro-

EMPOSSADA NOVA ADMINISTRAÇÃO DA LIPOR
Teve lugar nesta quarta 
feira, dia 15 de dezembro 
a eleição para os Órgãos 
Sociais da Lipor, para o 
mandato 2021/ 2025. A 
Presidência do Conselho de 
Administração será assegu-
rada pela Câmara Munici-
pal de Valongo, pelo Presi-
dente, José Manuel Ribeiro.

jeto Lipor, sempre numa perspetiva 
de Serviço Público e Melhoria Con-
tínua, honrando o muito trabalho 
realizado ao longo dos 39 anos de 
vida da organização!

  “Olhar para trás orgulha-nos, 
olhar o presente honra-nos, pensar 
e imaginar o futuro desafia-nos!” 
referiu Dr. José Manuel Ribeiro, Pre-
sidente do Conselho de Administra-

ção Eleito.
Neste novo Conselho de Adminis-

tração, a forte presença de elemen-
tos femininos, sinal de uma visão 
integradora e pluralista numa orga-
nização que quer continuar a liderar 
no seu setor de atividade.

A LIPOR é a entidade responsável 
pela gestão, valorização e tratamen-
to dos resíduos urbanos produzidos 

pelos Municípios associados: Espi-
nho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e 
Vila do Conde.

 
A LIPOR trata anualmente cerca 

de 500 mil toneladas de resíduos 
urbanos produzidos por 1 milhão de 
habitantes. Sustentada nos moder-
nos conceitos de gestão de RU, a LI-

POR desenvolveu uma estratégia in-
tegrada de valorização, tratamento 
e confinamento dos RU, baseada em 
três componentes principais: Valo-
rização Multimaterial, Valorização 
Orgânica e Valorização Energética, 
complementadas por um Aterro Sa-
nitário para receção dos rejeitados 
e de resíduos previamente prepara-
dos. ■

Na foto: Ana Luisa Vereadora do ambiente
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O executivo da Junta 
de Freguesia de Baguim do Monte

deseja a todos um Fel� Natal 
com a esperança de dias melhores

Rua D. António Barroso nº 33, 4435-996 Baguim do Monte
geral@baguimdomonte.pt T: 22 489 9666 F: 224 808 840
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Lojinhas Trev
Sempre a seu lado.

Entregas ao Domicílio

SÃO PEDRO DA COVA
Trevo 1: Travessa do Rio Ferreira, 58 224 638 223
Trevo 2: Rua Engenheiro Farinas de Almeida, 321

224 632 350

António Neves de SousaAntónio Neves de Sousa
Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda

Rua 25 de Abril, 164
4420-356 S. Cosme 
GONDOMAR

Telem.: 914 859 131
Telf./Fax: 224 837 695
ans.imobiliaria@sapo.pt
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O Conselho Diretivo passou a ser presidido 
por Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos, em representação 
do PS, que tem a maioria das presidências de 
Câmara e que, portanto, tem a incumbência 
de designar o presidente. O Conselho Direti-
vo é composto por 17 elementos efetivos e 17 
substitutos, sendo que Marco Martins encon-
tra-se em 9º lugar na nova eleição. No que se 
refere à Mesa do Congresso é agora presidida 
por Carlos Moedas, Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa (PSD). O Conselho Fiscal 
é agora presidido por Jorge Pinto, Presidente 
da Assembleia Municipal de Borba. 

À conversar com Marco Martins, Presiden-
te da Câmara Municipal de Gondomar, o au-
tarca explicou-nos o esforço, a dedicação e o 
trabalho não remunerado que desenvolve na 
ANMP é bem retribuído pela mais-valia ao ser-
viço público que desenvolve em Gondomar. 
Estar neste conselho executivo dá acesso a in-
formação e conhecimento abrangente sobre 
o que os municípios propõem, e que a par-
tilha de discussão multipartidária tem permi-
tido desenvolver uma rede de contactos que 
vai melhorar as propostas em benefício das 
populações, que é, no fundo, o objetivo de to-
dos os autarcas. Marco Martins confidenciou 
que deseja terminar o mandato e concretizar 
os planos e projetos que tem em carteira para 
o benefício das populações.

O congresso decorreu na cidade de Aveiro, 
no Centro de Congressos daquele Município, 
tendo sido aberto com intervenções do Presi-
dente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau 
Esteves, do Presidente da Mesa do Congres-
so da ANMP (em fecho de funções), Ricardo 
Gonçalves, do Presidente cessante do Con-
selho Diretivo da ANMP, Manuel Machado e 
pelo Sr. Primeiro-Ministro, António Costa; 
cuja intervenção focou-se no objetivo de reali-
zar a regionalização em 2024.

Ao longo dos trabalhos, foram apresenta-
dos e votados os regulamentos do congresso 
da ANMP, foram apresentados, discutidos e 
votadas propostas de alteração aos estatutos 
da ANMP, foram apresentados o Relatório de 
Atividades, o parecer do Conselho Fiscal e, 
conjuntamente com outras questões e maté-
rias administrativas, todas foram votadas.

Os novos órgãos sociais foram eleitos por 
eleição secreta de todos os delegados ao con-
gresso e tomaram posse.

A Resolução do XXV Congresso, propos-

MARCO MARTINS NO CONSELHO 
DIRETIVO DAANMP
O VivaCidade esteve presente no 
Congresso da ANMP – Associação 
Nacional dos Municípios Portugue-
ses. Gondomar tem tido, através do 
Presidente da Câmara Municipal, 
Marco Martins (PS), uma excelente 
representação nesta associação, 
uma instituição que muito tem 
ajudado a desenvolver e consolidar 
a democracia. O evento decorreu 
nos dias 11 e 12 de Dezembro, em 
Aveiro. 

ta em consenso pelo conselho executivo, foi 
apresentada pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar (PS), Marco Martins, 
tendo sido aprovada por todos os congressis-
tas, com exceção dos representantes do PCP 
que se abstiveram (cerca de 20 abstenções 
com cerca de 300 congressistas na sala no 
momento da votação).

De seguida iniciaram-se os trabalhos de 
encerramento do congresso, tendo usado 
da palavra Carlos Moedas, Presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa (PSD), Presidente 
da Mesa do Congresso da ANMP; Luísa Sal-
gueiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos (PS), na qualidade de Presidente 
do Conselho Diretivo da ANMP e a Ministra 
da Modernização do Estado e da Administra-
ção Pública, Alexandra Leitão. O Congresso 
foi encerrado pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, cuja mensagem se 
focou na necessidade dos partidos políticos 
explicarem claramente aos cidadãos qual a 
regionalização que defendem e em que é que 
esta consiste, para que os eleitores possam 
fazer as suas escolhas de forma livre e infor-
mada e que não sejam depois surpreendidos 
com as posições dos partidos pós eleições. 

O Congresso por diversas vezes recordou o 
dia 12 de Dezembro de 1976, data em que se 
realizaram as primeiras eleições autárquicas 
no Portugal democrático e vários oradores fi-
zeram questão de recordar a data ao longo do 
último dia do congresso.

Finalmente, o congresso encerrou com 
todos os presentes a cantar os “parabéns a 
você” ao Presidente da República, que fez 
anos neste dia, seguido de um momento mais 
solene em que o hino nacional foi cantado 
por todos. ■

Boas Festas
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Campeonato Portugal Série 3
Gondomar  3-0 Ferreira Aves
1º Leça -----------------------------------------  22p
2º Salgueiros -------------------------------- 22p
4º Gondomar ------------------------------- 16p
PRÓXIMOS JOGOS:
Gondomar – União Coimbra

Elite AF Porto Série 2
SC Rio Tinto 2-2 Gondomar B
1º Foz- -------------------------------------------34p
2º Gondomar B ---------------------------- 31p
3º SC Rio Tinto  ---------------------------- 27p
PRÓXIMOS JOGOS:
Gondomar B- Perosinho
Pedroso- SC Rio Tinto

Elite AF Porto Série 3
S.Pedro da Cova 2-1 Gandra
Gens 1-2 Lixa
 1º Alpendorada  ----------------------------- 35
2º Ermesinde  ---------------------------------30
8º Gens ----------------------------------------- 13p
9º S.Pedro da Cova ----------------------- 13p
PRÓXIMOS JOGOS
Gens-Sobrado
Alpendorada-S.Pedro da Cova

 Elite AF Porto Série 4
 Sousense 1-1 Lordelo
 1ºRebordosa  ------------------------------ 40p
2º Freamunde ------------------------------36p
4º Sousense ----------------------------------25p
PRÓXIMOS JOGOS:
Sousense-Rebordosa

Honra AF Porto Série 1
CA Rio Tinto 0-1 Leverense
1º Milheirós ----------------------------------28p
2ºLavrense  ----------------------------------26p
12º CA Rio Tinto --------------------------- 17p
PRÓXIMOS JOGOS: 
Castelo Maia – CA Rio Tinto

Honra AF Porto Série 2
Estrelas Fânzeres 2-3 Sanfins
Nun Alvares 4-0 Ataense
1º S.Lourenço Douro-  ------------------42p
2ºRoriz  --------------------------------------- 30p
6º Ataense  -----------------------------------20p
13º Estrelas Fânzeres  ------------------- 14p

2º Divisão AF Porto Série 2
Refojos 1-4 Melres
1º Boim -----------------------------------------33p
2ºCete  ------------------------------------------ 27p
4ºMelres  --------------------------------------23p
PRÓXIMOS JOGOS:
Melres- Seroa

Inatel Porto Série A
Covelo 0-2 Santa Catarina
Juventude Portelinha 5-0 Bitarrães
Besteiros 1-0 Alunos Meirim
Vila Cova 1-2 CP Aguiar
1º CP Aguiar ---------------------------------- 18p
2º Juventude Portelinha  -------------- 16p
3º Covelo -------------------------------------- 14p
10ºAlunos Meirim  --------------------------6p
PRÓXIMOS JOGOS: 
Galatic-Covelo
Santa Catarina-Juventude Portelinha
Alunos Meirim-São Romão
Folga: CP Aguiar

Inatel Porto Série B
Gondomar Futsal 0-1 Silva Escura
Dragões Valboenses 3-5 Ermentão
Nogueira 3-1 CS Soutelo
S.Luiz 2-1 Montezelo
 1º Nogueira- -----------------------------------8p
2º S.Luiz  -------------------------------------- 16p
4º Ermentão ----------------------------------15p
5º Dragões Valboenses ------------------12p
6º CS Soutelo --------------------------------- 11p
7º Montezelo ----------------------------------7p
8º Gondomar Futsal- 6 p
PRÓXIMOS JOGOS:
Ancora – Gondomar Futsal
Silva Escura- Dragões Valboenses
Nogueira-Ermentão

TABELA CLASSIFICATIVA

Com mais de 90 anos de história e inspi-
rada numa corrida noturna, onde os atle-
tas corriam pela cidade com tochas acesas 
nas mãos, a São Silvestre é considerada 
uma das mais míticas corridas do mundo 

5ª CORRIDA SÃO SILVESTRE DE GONDOMAR

O Município de Gondomar e a 
EventSport organizaram a 5ª 
edição da corrida São Silvestre de 
Gondomar, no dia 11 de dezembro 
(sábado), pelas 21 horas. Centenas 
de pessoas não perderam a oportu-
nidade de participar neste evento.

e Gondomar pretende que se torne num 
símbolo desportivo do Município.

Com um percurso citadino que passou 
por alguns dos pontos de interesse mais 
conhecidos do concelho, teve partida e 
chegada junto da Câmara Municipal. A pro-
va composta por uma corrida de 10km, de 
caráter competitivo e por uma caminha de 
4 km, é o ideal para os amantes e entusias-
tas da prática desportiva.

Depois do grande sucesso das quatro edi-
ções anteriores, a corrida foi contagiada de 
energia e boa disposição, nesta época na-

talícia. Diversão, satisfação e companhei-
rismo são os adjetivos que caracterizam a 
5ª São Silvestre de Gondomar.

André Moreira, da RunRiver - Escola de 
Atletismo de Rio Tinto, venceu a prova, 
aos 33 minutos e 54 segundos; já Diana 
Sousa, do Clube Desportivo São Salvador 
do Campo, foi a vencedora no feminino.

 Todos os participantes receberam Me-
dalha de Participação, T-Shirt Técnica, 
Dorsal, Água, Fruta, Seguro Desportivo 
Tranquilidade, Saco e Diploma de Partici-
pação. ■

O recebimento surge atendendo ao facto 
que, esta associação gondomarense formou 
a primeira equipa oficial de BTT, a filiar-se 
na Associação de Ciclismo do Porto no inicio 
dos anos 90. Para além disso, os atletas tam-
bém foram distinguidos.

No evento, a Presidente do clube, Sandra 
Cunha iniciou o seu discurso referindo que 
está foi uma corrida difícil, mas com etapas 
superadas: “Estivemos presentes em todas 
as corridas nacionais e regionais e mesmo 
com os obstáculos criados pela pandemia, 
chegamos à meta com a missão cumprida”, 
para a responsável, ao longo dos anos, esta 
associação tem estado presente no dia a dia 
da comunidade e assim continuará no futuro.

Belmiro Ferreira, Presidente da Federação, 
reconheceu que nesta modalidade, este “Clu-
be é exemplar e partilha os mesmo ideias da 
federação, dado que na sua formação tem 
uma missão especial e exemplar. O CDR de 
Santa Cruz para nós é especial, dai reconhe-
cermos o seu trabalho”.

José Fernando Moreira, Vereador do Des-
porto, aproveitou o momento para enaltecer 
o trabalho desenvolvido pela associação em 
prol da população de Gondomar e referiu 
ainda que “A Câmara de Gondomar é a que 

CDR DE SANTA CRUZ HOMENAGEADO 
pela Federação Portuguesa de Ciclismo
No dia 2 de dezembro, o Clube Des-
portivo e Recreativo de Santa Cruz, 
de Jovim, foi homenageado pela 
Federação Portuguesa de Ciclismo 
(FPC), no seguimento das comemo-
rações dos 120 anos da FPC.

mais apoia o movimento associativo” e ga-
rante que, no futuro, enquanto Vereador do 
Desporto, continuará a estar ao lado das as-
sociações desportivas, sendo a sua intenção 
realizar um plano estratégico desportivo a 
desenvolver no Município.

O evento contou ainda com a presença 

das seguintes personalidades, António Braz, 
Presidente da União de Freguesias de Gondo-
mar (São Cosme), Valbom e Jovim, que se fez 
acompanhar pelo seu secretário, José Men-
des, da Associação de Ciclismo do Minho e 
Rogério Silva, Vice-Presidente da Federação 
das Coletividades de Gondomar ■ 
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EMPRESAS E NEGÓCIOS

Tudo começou com uma empre-
sa familiar. Toni, refere que entrou 
neste mercado de materiais de 
construção e de decoração, através 
da empresa do pai MJR, onde du-
rante 33 anos, foi o braço direito do 
mesmo. Por motivos pessoais, em 
2019, António decidiu abrir a sua 
própria empresa -MasRochas- com 
o intuito de continuar o seu traba-
lho.

Quanto à escolha de Rio Tinto 
para criar a sua empresa desde 
raiz, o empresário revela-nos que, 
já recebeu propostas para sair de 
Gondomar e fixar-se noutros lo-
cais, mas segundo o próprio “Aqui 
temos tudo. Para o consumidor 
final, a imagem de Gondomar é a 
melhor. Eu vendo muito para ou-
tras zonas do concelho, sem ser 
Rio Tinto, como Melres, Baguim do 
Monte, São Pedro da Cova... Tam-
bém vendo para zonas fora do con-
celho, como Ermesinde, Paredes, 
Santo Tirso, Matosinhos, Funchal, 
entre outros locais”. 

Ao realizar uma retrospectiva 
destes dois anos, António diz que 
não sentiu muito a pandemia, mas 
sublinha que, a nível de vendas, o 
ano de 2021, foi muito melhor, tan-
to que as vendas duplicaram e fe-
chou negócios internacionais, para 
entrar no ano de 2022 em grande, 
“Tenho já projetos para o próximo 
ano. A nível internacional tenho 

“COSTUMO DIZER MUITAS VEZES que o respeito vale mais 
que o dinheiro. O respeito que as pessoas têm por nós, é muito importante”
Sediada em Rio Tinto, mais 
concretamente na zona de 
São Caetano, a empresa 
de António Rocha -mais 
conhecido por Toni-, a 
MasRochas, comemorou no 
dia 25 de novembro, dois 
anos desde a sua fundação. 
Uma empresa que ambicio-
na crescer mais no futuro 
e que tem no seu lema dois 
valores que Toni, conside-
ra essenciais: dinamismo e 
ambição.

negócios de parcerias para as Caraí-
bas e para Angola, que já estão a ser 
tratados. Aqui no Porto, também 
fechei negócio com três hotéis que 
vão nascer de 5 estrelas, onde já te-
nho algumas garantias de venda”.

Para os interessados a MasRochas 
possui um vasto leque de serviços e 
produtos. A nível de material de cons-
trução e de decoração, as opções são 
infinitas, “Tenho aqui milhares de 
artigos à disposição dos clientes, só 
não temos aquele material que é ti-
jolo, cimento, areia… mas quanto a 

a cara da empresa e nesse sentido, 
tem que sabê-la representar. Assim, 
para António, “Ela cresce sempre 
de dentro para fora, o que ela tem 
que ter? Eu tenho que criar alicer-
ces, tenho que ter funcionários. 
Eu estou a tentar criar uma equipa 
boa, jovem e profissional. Depois de 
criar esta equipa, já posso abranger 
um leque muito maior no mercado. 
Às vezes podemos até não ter pre-
ço, ou seja, o cliente pode ir a um 
sítio em que o produto custe 1 euro, 
e no nosso custa, 1.10 euros, mas pe-
los funcionários e pela qualidade do 
serviço, está disposto a pagar esses 
10 cêntimos a mais…”

Questionado sobre o sucesso que 
tem obtido, cita que uma das pri-
meiras coisas que aprendeu foi ter 
humildade e saber agradecer, “É 
necessário saber agradecer e dar 
valor para quem trabalha comigo, 
isso é um ponto fundamental em 
tudo. Costumo até dizer muitas 
vezes que o respeito vale mais 
que o dinheiro. O respeito que 
as pessoas têm por nós, é muito 
importante”.

Quanto ao futuro, revela-
-nos que tem dois projetos em 
vista para colocar em prática, 
mas prefere guardá-los num 
cofre. No entanto, sublinha 
que tem como ambição elevar 
a MasRochas, ao patamar mais 
alto possível no concelho de 
Gondomar. Sobre o futuro da 
empresa, espera que, passado 
alguns anos e já consolidada, 
a mesma passe para uma das 
suas filhas. Para mais informa-
ções, pode consultar as redes 
sociais (Facebook e Instagram) 
da empresa, basta procurar 
por, MasRochas Rio Tinto. Caso 
queira visitar pessoalmente o 
estabelecimento, pode-o fazer 
na Rua David Correia da Silva, 
nº 63. Para qualquer duvida 
adicional, pode ainda contactar 
o nº 917 046 803. ■

material de bricolage, construção e 
decoração, tenho de tudo aqui”.

“A nível de vendas o ano de 2021, 
ultrapassou o ano anterior. Neste 
momento, o que eu sinto mais di-
ficuldade é na parte de conseguir 
funcionários. O MasRochas paga 
bem, não é por isso, mas as pessoas 
que normalmente aparecem nas en-
trevistas, são pessoas que não tem 
competências necessárias”. É nes-
sa linha que, para o responsável, a 
parte mais difícil de construir numa 
empresa, são os alicerces, que nes-

te caso são os funcionários, porque 
são necessários alguns valores, tais 
como, ambição, dinamismo, educa-
ção e essencialmente humildade”. 

“Eu não quero que um funcioná-
rio chegue aqui e fique satisfeito no 
patamar em que está, eu quero que 
ele venha com ambição de querer 
ganhar mais e crescer, porque isso 
é importante para a empresa. Se eu 
perceber que ele tem potencial, eu 
ajudo-o a crescer”, quanto aos ou-
tros valores mencionados, o empre-
sário explica que, um funcionário é 
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Desejam� 
a tod� 

um Fel� Natal
e um Pr	pero 

Ano Novo! 

Contactos
Email: geral@centrosocialdalomba.pt Telefone: 255 762 442 

Telemovel: 919 049 068 Fax: 255 766 045
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ENCOMENDAS DE NATAL:
TEMOS TODA A VARIEDADE DE DOCES 

PARA O SEU NATAL

Almoços e Jantares 
com Menus / Refeições 
Diárias a partir de 5€*

* sem bebida

Especialidades: 
Snack Bar | Francesinhas | Bitoques 

Cachorros | Hamburgers | Prego em Prato  

Rua Guerra Junqueiro, 18 4510-575 Fânzeres 

Take Away
Pão Quente 
/ Pastelaria
Restaurante 

Novidade

Janeiro

Tel.: 220 156 800 - 224 918 120

Vale 5€
CABAZ NATAL - 30€CABAZ NATAL - 30€

Pão de LóPão de Ló
500 g500 g

Bolo-reiBolo-rei
600 g600 g

Tronco NatalTronco Natal
500 g500 g

PudimPudim
1 kg1 kg

CaceteCacete

31 Dezembro

FELIZ FELIZ NATALNATAL
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Viva Prevenido 
Catarina 
Gonçalves

Optometrista 
da Opticália 

Gonçalo Lixa
Médico 
Veterinário 
Clínica Veterinária 
do Taralhão

Alimentos a evitar no Natal/ Ano Novo
O ano aproxima-se do final e, com ele, as 
festividades do Natal e do Ano Novo.
São tipicamente épocas de encontro, famí-
lia, alegria, e boa comida!
Neste artigo tentarei abordar os cuidados que 
devemos ter, caso o nosso cão/ gato decida 
chegar demasiado perto dos alimentos pre-
sentes na mesa e/ou tenhamos “aquela” tia-a-
vó simpática que não consegue olhar para os 
olhos do cãozinho fofinho sem lhe dar algo 
para a boca (nada contra as tias avós!).
Um dos conceitos mais importantes em to-
xicologia é o de que “tudo pode ser tóxico, 
desde que na dose certa!”. Se eu der uma 
salsicha a um cão de 10kg, provavelmente 
não vai apresentar nenhum sinal apreciável 
de toxicidade (como vómitos ou diarreia), 
apesar de não ser um alimento nutricional-
mente interessante/ recomendável. Ora, se 
ao mesmo cão eu der 20 salsichas segui-
das, é mais do que provável que esse cão 
vá apresentar vómitos ou diarreia nas 
horas seguintes. Tudo depende, neste 
caso, da dose...
Os alimentos de que vou falar a seguir são 
alimentos que têm a capacidade de, mes-
mo com doses relativamente pequenas, 
poder causar problemas (“sinais de toxici-
dade”) ao seu animal. Alguns podem, inclu-
sive, resultar na morte dele.
Entradas:
- Nesta altura da refeição, deve ter o cuida-
do de evitar alimentos demasiado gordu-
rosos (como queijo ou alimentos fritos no 
geral, como – algumas – rabanadas, rissóis 
ou croquetes), que tenham cebola (como 
bolinhos de bacalhau) ou demasiado tem-
perados (como alheira, chouriço, presunto 
ou chamuças, por exemplo);
Prato principal:
- Os pratos vão variar muito consoante os 
gostos familiares, naturalmente, mas, no 
geral, devemos evitar: qualquer prato que 
tenha cebola, alho, cebolinho ou alho fran-
cês (mesmo que apenas usados no refuga-
do). É proibido, igualmente, o consumo de 
produtos contendo álcool (etanol), como 
cerveja, vinho ou bebidas brancas.
Sobremesa:
- CHOCOLATE é expressamente proibido e 
um dos alimentos tóxicos mais conhecidos. 
Já nos passaram pelas mãos vários animais 
que morreram após ingerir chocolate, por-
tanto, evitem mesmo.
- Alimentos contendo uvas (como uvas pas-
sas) ou xilitol (como pastilhas elásticas) são 
também igualmente proibidos.
- Alimentos com leite ou derivados de leite 
(como iogurtes, gelado ou bolos com natas) 
devem também ser evitados, já que os ani-
mais não digerem a lactose com a mesma 
eficácia que os humanos.
Resumindo, deixo o meu animal passar 
fome????
Óbvio que não. A nossa recomendação 
é de que alimente o seu animal antes da 
refeição, para ele estar saciado durante o 
almoço/ jantar. Pode ainda ter um pequeno 
recipiente junto a si durante a refeição com 
os snacks favoritos dele (como biscoitos 
hipoalergénicos, frango cozido apenas em 
água ou legumes cozidos - como cenoura/ 
brócolos, por exemplo).■

Prof. Dr. João Barbosa Breda
Médico Oftalmologista no Hospital Fernando Pessoa

O glaucoma é a principal causa de ceguei-
ra irreversível a nível mundial. É chama-
do de “ladrão silencioso da visão” por ser 
irreversível e por não dar sintomas até 
fases avançadas da doença.
É uma doença que afeta o nervo óptico, 
que é a estrutura que conduz a visão do 
olho para o cérebro. À medida que a 
doença avança vão-se perdendo fibras 
nervosas, o que habitualmente se traduz 
por perda de campo visual, e só numa 
fase avançada leva a perda de visão cen-
tral. É por este motivo que cerca de 50% 
das pessoas com glaucoma não estão 
diagnosticadas, uma vez que a perda de 
campo visual passa despercebida.
Existem vários fatores de risco para ter 
glaucoma. Os principais são a idade, ter 
família com glaucoma, ter miopia alta 
(acima de 6 dioptrias), e a pressão in-
traocular elevada. No entanto, existem 
doentes que desenvolvem glaucoma com 
pressões intraoculares dentro de valores 
normais, o chamado glaucoma de pres-
são normal. Portanto, rastrear a pressão 
intraocular não permite excluir a presen-
ça de glaucoma.
Quer se trate de um glaucoma de pressão 
normal ou de alta pressão, o tratamento 

deve sempre passar por baixar a pressão 
intraocular, porque isso é o que conse-
gue parar a progressão da doença.
Para isso, podemos optar por realizar 
laser ou aplicar gotas diariamente (assu-
mindo que não se trata de um caso que 
necessite de cirurgia precocemente). 
Desde 2019 que o laser SLT (trabeculo-
plastia seletiva laser), é uma opção de 
primeira linha, uma vez que foi demons-
trado que consegue reduzir a pressão in-
traocular de forma idêntica às gotas, sem 
os incómodos e/ou efeitos secundários 
da aplicação diária de gotas. Além disso, 
o laser SLT é indolor e não deixa cicatri-
zes.
Há vários tipos de laser usados em oftal-
mologia de que já pode ter ouvido falar, 
como o laser para a retina, que é um tra-
tamento frequente para a retinopatia dia-
bética, o laser YAG usado após cirurgia 
de catarata para “limpeza” da lente intra-
-ocular, ou até mesmo o laser para deixar 
de usar óculos. Neste caso, o laser SLT é 
outro tipo de laser, útil para o glaucoma.
Por fim, importa realçar que a perda vi-
sual no glaucoma é evitável, caso o diag-
nóstico seja precoce e o tratamento ini-
ciado de forma atempada. ■

Sabia que o Glaucoma não é igual a Hipertensão Ocular?
Texto de João Barbosa Breda, médico Oftalmologista no Hospital Fernando 
Pessoa

Soluções visuais para a Era Digital

Foi durante a segunda Guerra Mundial 
que nasceu uma máquina que ia/iria re-
volucionar toda a história daí em dian-
te, o computador.
Desde os seus inícios, estas máquinas 
foram tendo um crescimento e um de-
senvolvimento exponencial, tornando-
-se cada vez mais avança despersona-
lizadas. Hoje em dia, qualquer pessoa 
tem na sua casa, escola ou trabalho um 
computador ou um telemóvel, oque 
leva a que o seu uso seja cada vez mais 
constante e comum. Sem dúvida que 
foram as invenções do século e que vie-
ram facilitar toda a vida humana, con-
tudo, também, trouxeram com elas um 
maior sedentarismo por parte da po-
pulação que as usa e outros problemas 
adjacentes à sua utilização. 
Com o passar do tempo, tem-se cons-
tatado que as gerações mais novas são 
as mais impulsionadas a o uso destas 
máquinas.
Este facto está diretamente relaciona-
do como incremento da prevalência 
dos problemas visuais nos jovens e, 
consequentemente, com o aumento 
do uso constante de óculos de descan-
so para ajudar a diminuir os sintomas 
que estes vêm a sentir, como cefaleias 
(dores de cabeça), astenopia (cansaço 
visual), olho seco, entre outros.
Uma das grandes preocupações dos 
fabricantes de lentes oftálmicas e de 
contacto é diminuir estes sintomas e 
dar um maior conforto ao cliente quan-
do este as está a usar, principalmente, 
sendo ele usuário destes dispositivos 
durante muitas horas. Cada vez mais 
o mercado se preocupa em diminuir 
as emissões de luz azul dos ecrãs, co-
locando capas protetoras. Então, nas 
lentes, acontece exatamente o mesmo 
fenómeno. Vários estudos apresentam 
resultados que mostram que os dispo-
sitivos eletrónicos podem levar a alte-
rações do normal funcionamento do 
sistema acomodativo, uma vez que são 
usados a distâncias curtas.
Neste sentido e de forma a diminuir 
este esforço dos olhos aquando do uso 
destes instrumentos, existem atual-
mente no mercado lentes oftálmicas e 
de contacto que, pela sua geometria, 
têm uma ligeira adição, ou seja, um 
acréscimo de potência positiva, que 
leva assim à atenuação do esforço vi-
sual do usuário.
Numa era em que somos cada vez mais 
dependentes destes dispositivos ele-
trónico, o uso de óculos e de lentes de 
contacto torna-se quase inevitável.
Idealmente, caso sinta qualquer sin-
toma ou alteração visual, deve saber 
aconselhar-se bem junto dos seus pro-
fissionais óticos sobre as soluções ade-
quadas para si. ■
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DEIXE QUE A NOSSA 
EQUIPA SE PREOCUPE 

POR SI

CONTACTE-NOS E FAÇA A 
SUA SIMULAÇÃO

225480542
 geral@euriseguros.pt

www.euriseguros.ptCONTE COM A NOSSA 
EXPERIENCIA DE  

50 ANOS EM SEGUROS

CONTACTE-NOS E SURPREENDA-SE COM AS CONDIÇÕES QUE PROPOMOS PARA OS 
SEUS SEGUROS OU OS DA SUA EMPRESA

225480542
251648105

R Boavista 600 - Rio Tinto
R Eng Duarte Pacheco Lj 2 – Monção     

www.euriseguros.pt
geral@euriseguros.pt

PUB
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Espaço Jurídico

Madalena de Lima, Advogada 
de Direito Criminal, Civil, Família 

e Menores, Administrativo, Comer-
cial, Urbanismo e Internacional. 

Inscrita na Ordem dos Advogados 
desde 1983, com escritório em Rio 

Tinto.

 Prazos para devoluções 
de prendas de Natal

Aproxima-se a época natalícia e, con-
sequentemente, impõem-se questões 
nomeadamente relativas ao prazo de 
devoluções de artigos adquiridos nesta 
época.
A resposta a isto é: depende da forma 
como adquiriu.
Ora, se adquirir o produto pela internet, 
por telefone ou por correspondência, 
tem 14 dias (seguidos) para efectuar a 
troca, conforme o artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro.
Caso tenha adquirido na loja e queira 
devolver, simplesmente, porque não 
gosta do produto ou mudou de ideias, 
não existe uma lei geral. Por isso deve 
o consumidor estar atento à política de 
devoluções da loja onde adquiriu o pro-
duto.
No entanto, se o produto tiver algum 
defeito, ou não tiver a aparência, ou o 
funcionamento anunciado, o vendedor 
deve repará-lo ou substituí-lo. O consu-

midor tem garantia de dois anos, no míni-
mo, independentemente de ter comprado 
o artigo numa loja, pela Internet, por tele-
fone ou correspondência.
Salienta-se que, se comunicar ao vendedor, 
até seis meses após a compra, presume-se 
que o bem já tinha o defeito antes do con-
sumidor o adquirir, tendo o vendedor que 
provar o contrário. Caso comunique após 
os seis meses, tem o consumidor que pro-
var que o bem já tinha o defeito antes da 
compra.

Poluição Sonora 
- Ruído de Vizinhança

Entende-se como “ruído de vizinhança”, 
entre outros, o ruído associado a activida-
des domésticas, o ruído gerado por animais 
e o ruído proveniente de cidadãos, na via 
pública, (excepto nas situações previamen-
te licenciadas).
No caso de existir excesso de algum deste 
tipo de ruídos, deve este ser comunicado 
às Autoridades Policiais, na data e hora em 
que ocorre, para que estas possam actuar 
em conformidade. De acordo com o artigo 
24.º do Regulamento Geral do Ruído (De-
creto-Lei n.º 9/2007) são as Autoridades 
Policiais que têm competência nesse âm-
bito.
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GONDOMAR 
é.�'IS- v¼ 

MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

Divisão de Planeamento e SIG 

Praça Manuel Guedes 
4420-193 Gondomar 

T. 224 660 SOO 
F. 224 660 566 

geral@cm-gondomar.pt 
wr ·"Of' r 

AVISO

Divulgação do Relatório de Ponderação da Alteração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
de S. Pedro da Cova e Fânzeres territorialmente coincidente com a Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) de S. Pedro da Cova e Fânzeres, no âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana

Marco Martins, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, torna público que, nos termos e para 
os efeitos do disposto no n.º 6 do art.º. 89º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territo-
rial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), terminado o período de discussão pública da Alteração 
da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de S. Pedro da Cova e Fânzeres, e não tendo sido 
recebidas quaisquer participações, foi aprovada a versão final da ORU em Reunião de Câmara de 
19 de novembro de 2021.

Gondomar, 24 de novembro de 2021
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HORIZONTAL
1 É campeão do mundo de futsal. 9 Tornar firme. 
10 Abreviatura de knock-out. 11 Urdi. 12 Jorge (?), 
o treinador: "Sou o homem mais feliz do mundo, 
com uma equipa assim”. 13 Freguesia portuguesa 
do município de Condeixa-a-Nova, 14 Soberano. 
16 Interjeição designativa de dor. 17 Perdeu a final 
do Campeonato Mundial de Futsal para Portugal 
(1-2). 21 Número de jogadores em campo numa 
partida de futsal (duas equipas).

VERTICAL
22 Espécie de albufeira. 23 Procedi. 25 Orla. 27 
Partícula apassivante. 29 (?) Varela, marcou os 
dois golos que sagraram Portugal Campeão do 

Mundo de Futsal. 31 Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de eu. 33 Observe. 
34 Benzido. 36 Saudáveis. 37 Rival. 2 Respira com 
dificuldade e ruidosamente. 3 Foi eleito Melhor 
Jogador do Mundial. 4 Prefixo (três). 5 A unidade. 
6 Gálio (s. q.). 7 Esteve a cargo da dupla Nurdin 
Bukuev e Mohamed Hassan (Quirguistão), que
expulsou Borruto, após ver as imagens do VAR. 
8 Cozinhava. 10 Cidade da Lituânia, palco do 
Mundial de Futsal (2021). 11 A ti. 14 Ora. 15 Estrada 
Nacional. 18 Germânio (s. q.). 19 Segundo. 20 
Anfíbios anuros. 24 Homem elegante e sedutor 
(fig.). 26 Guarda-redes de
Portugal. 28 Faço eco. 30 Sim (inglês). 32 
Organização das Nações Unidas. 35 Tálio (s. q.).

DESCUBRA OS 7 ERROS

SOPA DE LETRAS

SOLUÇÕES
PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

SUDOKU
OUTONO

Publicidade:

Outros Jogos Sudoku:

Publicidade:

Outros Jogos Sudoku:

Sopa de Letras - Outono
Por Paulo Freixinho
© Paulo Freixinho
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Sopa de Letras - Outono
Por Paulo Freixinho
© Paulo Freixinho
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 CERTIFICO, nos termos do nº 2 artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 32/2007 de 13 de Agosto que, por escritura de 03 de 
dezembro de 2021, exarada de folhas 117 a folhas 119 - Verso  do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 204-A, do Cartório 
Notarial do concelho do Porto, a cargo de João Ricardo da Costa Menezes:  

  AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ, NIF 130.707.767, viúvo, natural da freguesia de Melres, concelho de Gondomar, resi-
dente na Rua Padre Jerónimo, nº 161, união de freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar e JOSÉ HENRIQUE PINTO 
MARTINS ALVES, NIF 148.880.720, solteiro, maior, natural da freguesia de Melres, concelho de Gondomar, residente na Rua das 
Quintãs, nº 202, união de freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar, nas qualidades respetivamente de Presidente 
e Vice-Presidente da Direção, em representação da “ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MELRES”, 
Pessoa Coletiva nº 501.245.510, com sede na Rua de Toumil, nº 6, união de freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar, 
matriculada na competente Conservatória do Registo Comercial sob o mesmo número de pessoa coletiva e declarada pessoa co-
lectiva de utilidade pública por despacho de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, publicado em dois de Agosto de mil nove-
centos e oitenta e dois no Diário da República, nº 176, II Série, no uso dos poderes que lhe foram conferidos pela Assembleia Geral 
Extraordinária de onze de novembro de dois mil e vinte e um, em execução da deliberação tomada por unanimidade na referida 
assembleia geral, alteram os estatutos nos precisos termos da ata número sessenta e três da referida reunião da assembleia geral da 
associação que aqui representam, aí integralmente transcritos, nomeadamente quanto ao objeto, passando o mesmo a ter a seguinte 
redação:--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Com estrita observância do seu fim não lucrativo, a associação exerce a sua actividade independentemente de qual-
quer opção partidária ou religiosa e tem como objetivos principais o apoio e integração social, a proteção social e civil da população 
em geral e em especial, à família, crianças e jovens, pessoas idosas e pessoas detentoras de graus de deficiência ou incapacidade. 
2. Para a prossecução dos seus fins principais, sempre com estrita observância do seu fim não lucrativo, individualmente ou em 
parceria com qualquer forma societária legalmente prevista, com outras pessoas singulares ou coletivas, a associação comprome-
te-se a manter, desenvolver ou criar as seguintes estruturas / respostas sociais. a) Corpo de Bombeiros Voluntários atividade a que 
se encontra adstrita, o CAE:84250, no desenvolvimento dos objetivos de proteção de pessoas e bens, socorro a feridos, doentes 
ou náufragos, proteger, por qualquer outra forma, vidas e bens, extinção de incêndios e atividade de ambulâncias no âmbito do 
regime jurídico do corpo de bombeiros. b) Serviços de apoio domiciliário; c) Criação e desenvolvimento de centro de dia; d) Criação 
e desenvolvimento de centro infantil ¿ creche e educação pré-escolar. e) Criação e desenvolvimento de estrutura residencial para 
idosos; 3. Compete também à associação, como finalidades secundárias e atividades instrumentais: a) Formação na área do socor-
ro e proteção de vidas e bens; b) Formação sócio cultural através de atividades na área cultural, desportiva, recreativa e artes; c) 
Promoção de bem-estar e qualidade de vida de pessoas, famílias e comunidades; 4. A associação poderá, ainda, desenvolver outras 
atividades desde que as mesmas, por proposta da direção, venham a ser aprovadas em assembleia-geral, com o voto favorável de 
pelo menos três quartas partes do número de associados presentes. 

 É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o original na parte reproduzida. ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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EXTRACTOPARAPUBLICACÃO 

-------------- CERTIFICO, nos termos do nº 2 artigo 5.0 do Decreto-Lei n.º 32Í20Ô7 de 13 de agosto
que, por escritura de 03 de dezembro de 2021, exarada de folhas 117 a folhas 119-Verso, do 
Livro de Notas para Escrituras Diversas número 204-A, do Cartório Notarial do concelho do 
Porto, a cargo de João Ricardo da Costa Menezes:--------------------------------------------------------------
------------,- AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ, NIF 130.707.767, viúvo, natural da freguesia de

Melres, concelho de Gondomar, residente na Rua Padre Jerónimo, nº 161, união de freguesias 
de Melres e Medas, concelho de Gondomar e JOSÉ HENRIQUE PINTO MARTINS ALVES, 
NIF 148.880.720, solteiro, maior, natural da freguesia de Melres, concelho de Gondomar, 
residente na Rua das Quintãs, nº 202, união de freguesias de Melres e Medas, concelho de 
Gondomar, nas qualidades respetivamente de Presidente e Vice-Presidente da Direção, em 
representação da "ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
MELRES", Pessoa Coletiva nº 501.245.510, com sede na Rua de Toumil, nº 6, união de 
freguesias de Melres e Medas, concelho de Gondomar, matriculada na competente 
Conservatória do Registo Comercial sob o mesmo número de pessoa coletiva e declarada pessoa 
colectiva de utilidade pública por despacho de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, 
publicado em dois de Agosto de mil novecentos e oitenta e dois no Diário da República, nº 176, 
II Série, no uso dos poderes que lhe foram conferidos pela Assembleia Geral Extraordinária de 
onze de novembro de dois mil e vinte e um, em execução da deliberação tomada por 
unanimidade na referida assembleia geral, alteram os estatutos nos precisos termos da ata 
número sessenta e três da referida reunião da assembleia geral da associação que aqui 
representam, aí integralmente transcritos, nomeadamente quanto ao objeto, passando o mesmo 
a ter a seguinte redação:--------------------------------------------------------------------------------------
-------------- L Com estrita observância do seu fim não lucrativo, a associação exerce a sua
actividade independentemente de qualquer opção partidária ou religiosa e tem como objetivos 
principais o apoio e integração social, a proteção social· e civil da população em geral e em 
especial, à família, crianças e jovens, pessoas idosas e pessoas detentoras de graus de 
deficiência ou incapacidade. 2. Para a prossecução dos seus fins principais, sempre com estrita 
observância do seu fim não lucrativo, individualmente ou em parceria com qualquer forma 
societária legalmente prevista, com outras pessoas singulares ou coletivas, a associação 
compromete-se a manter, desenvolver ou criar as seguintes estruturas / respostas sociais. a)
Corpo de Bombeiros Voluntários atividade a que se encontra adstrita, o CAE:84250, no 
desenvolvimento dos objetivos de proteção de pessoas e bens, socorro a feridos, doentes ou 
náufragos, proteger, por qualquer outra forma, vidas e bens, extinção de incêndios e atividade 
de ambulàncias no àmbito do regime jurídico do corpo de bombeiros. b) Serviços de apoio 
domiciliário; c) Criação e desenvolvimento de centro de dia; d) Criação e desenvolvimento de 
centro infantil 6 creche e educação pré-escolar. e) Criação e desenvolvimento de estrutura
residencial para idosos; 3. Compete também à associação, como finalidades secundárias e 
atividades instrumentais: a) Formação na área do socorro e proteção de vidas e bens; b) 
Formação sócio cultural através de at_ividades na área cultural, desportiva, recreativa e artes; 
c) Promoção de bem-estar e qualidade de vida de pessoas, famílias e comunidades;. 4. A
associação poderá, ainda, desenvolver outras atividades .desde que as mesmas, por proposta da
direção, venha.m a ser aprovadas em assembleia-geral, com o voto favorável de pelo menos três
quartas partes do número de associados presentes.------------------------------------------------------------
-------------- É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o original na parte
reproduzida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPINIÃO: VOZES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Joana 
Resende

PS

Maribel
Fernandes

PSD

O NOSSO PROPÓSITO SÃO OS GONDOMARENSES!

Na reunião de Câmara do passado dia 3 de dezembro 
de 2021, o PSD absteve-se na proposta apresentada pelo 
PS referente à fixação da taxa do IMI para 2022, em virtu-
de de ter apresentado em alternativa, uma outra proposta 
que fixava a taxa do IMI em 0,35% na freguesia de Baguim 
do Monte, na União das Freguesias de Fânzeres e São Pe-
dro da Cova, na União de Freguesias de Gondomar, Val-
bom e Jovim e na Freguesia de Rio Tinto, e em 0.30% na 

União de Freguesias Foz do Sousa e Covelo, União de Melres 
e Medas e na Freguesia da Lomba.

Estando de acordo, naturalmente, com a redução das ta-
xas de IMI, que o PS aumentou em 2017, entendemos que na 
atual conjuntura era tempo de voltar às taxas em vigor em 
2016.

Acresce que a proposta do PS agrava as taxas de IMI sobre 
as casas devolutas, no que discordamos tendo em conta que 
é preciso criar condições favoráveis para se recuperarem es-
tes imóveis e proporcionar habitação a preços acessíveis em 
Gondomar.

Na mesma reunião de Câmara, o PSD votou contra a pro-
posta apresentada pelo PS referente à percentagem de parti-
cipação de IRS pretendida.

O PSD entende que na atual conjuntura e no enquadra-
mento territorial em que nos situamos, é mais do que justifi-
cável reduzir o IRS aos Gondomarenses, através de uma taxa 
de participação em 2,5% para os rendimentos de 2022.

O PS insiste em não reduzir o IRS aos Gondomarenses 
(mantendo a taxa de participação no IRS em 5%), o que não 
se compreende numa fase em que as pessoas vivem dificul-
dades agravadas pela pandemia.

Porque o nosso propósito são os Gondomarenses!
PS: Em reunião da Assembleia Municipal de Gondomar, 

realizada a 6 de dezembro de 2021, foi apresentado um Voto 
de Pesar pela Bancada do PSD, APROVADO por UNANIMI-
DADE!

Faleceu, no passado dia 02.12.2021, o deputado do Grupo 

Parlamentar do PSD na Assembleia Municipal de Gon-
domar, Dr. Paulo Jorge Ferreira Machado que, de forma 
marcante, vinha exercendo este cargo, para o qual foi 
eleito, desde 2017.

Para a casa da democracia que é, e será, a Assembleia 
Municipal de Gondomar, foi pertinente enaltecer o cur-
rículo profissional e político deste companheiro que nos 
deixou de luto, comungando de um minuto de silêncio 
em sua homenagem.

Fica a máxima de Sá Carneiro, que pautava a sua for-
ma de estar na vida: “*Não encaro a política como uma 
carreira, nem sequer como uma profissão, encaro-a efe-
tivamente como correspondência a um dever de cidada-
nia*”. ■

Precisamente há dois anos atrás, escrevia neste mesmo es-
paço, sobre o tema dos Resíduos Perigosos de São Pedro da 
Cova.
Na altura, votava-se na Assembleia Municipal a expropriação 
total dos terrenos onde estavam depositados grande parte dos 
resíduos. A Câmara Municipal tomou posse definitiva desses 
terrenos em julho de 2020, para de imediato serem disponi-

bilizadas à CCDR-Norte, para que a empresa contratada desse 
início à montagem do estaleiro e à preparação dos trabalhos, o 
que ocorreu em outubro do mesmo ano. 
Convém lembrar que este é o maior crime ambiental nacional, 
que no silêncio das escombreiras das minas de carvão de São 
Pedro da Cova, foram escondendo a céu aberto mais de 200 mil 
toneladas de resíduos perigosos da Siderurgia Nacional.
Depois da sua nacionalização em 1974, e da sua nova privatização 
em 1995, este processo 
deixa a responsabilidade ao Estado, através da empresa pública 
Urbindústria, pela gestão dos resíduos deixados a céu aberto. 
Após uma primeira tentativa de aterro na Pedreira do Valado (Va-
longo) rejeitada pelo município competente, o lixo tóxico segue 
em 2001 para S. Pedro da Cova, mesmo sem autorização oficial 

da Câmara Municipal ou do Ministério Competente. De 2002 a 
2014 só se evidenciaram factos: alertas sucessivos para a perigo-
sidade dos resíduos, agravados pelo facto de não existir nenhum 
sistema de proteção ambiental.
A primeira empreitada de remoção só se dá em 2014 com a extra-
ção de 105 mil toneladas.
Em meados de maio deste ano, o Governo informou que iria 
disponibilizar 2,2 milhões de euros para prolongar a remoção de-
pois de detetadas mais 28 mil toneladas, valor que corresponde a 
mais 20% de resíduos ainda por retirar.
Foram ainda detetados vários engenhos explosivos nas escom-
breiras de São Pedro da Cova, o que exigiu a intervenção da Bri-
gada de Minas e Armadilhas da GNR, bem como o rastreamento 
de novos explosivos pelas forças militares do Exército português. 

Estes procedimentos, sobem de 2,2 milhões de euros para 14 
milhões. A autorização para este reforço de verbas foi dada 
em resolução do Conselho de Ministros de 18 de novembro, e 
publicada em Diário da República no dia 29.
Em visita ao local, José Pedro Matos Fernandes (Ministro do 
Ambiente e da Ação Climática) recordou os vários obstáculos 
que foram surgindo ao longo do tempo, deixando a garantia 
de que a obra de remoção dos resíduos perigosos só termina-
rá quando tudo for, efetivamente, removido. A previsão é que 
tal aconteça no início da primavera de 2022.
Os Gondomarenses esperam esta resolução há mais de duas 
décadas, e é com expectativa e regozijo que finalmente se vê 
um fim. Um fim para os resíduos, o início de um novo traçado 
para o Parque das Serras e para a consciência ambiental. ■

Pedro
Carvalho

CDS-PP

DESCENTRALIZAÇÃO VS REGIONALIZAÇÃO

Na última Assembleia Municipal (AM) de Gondomar, reali-
zada no passado dia 06 de Dezembro no Pavilhão MultiUsos, 
o Executivo Municipal Gondomarense levou uma Proposta 
à votação dos Deputados Municipais e Presidentes de Junta 
com a recusa do Município de Gondomar assumir as compe-
tências delegadas pelo Governo no âmbito da Descentraliza-
ção, neste caso concreto na transferência de competências 
para as Autarquias Locais no domínio da Acção Social.

O CDS Gondomar discorda totalmente da forma como a 
Descentralização tem vindo a ser posta em prática pelo Go-

verno, que transforma as Autarquias em meras “tarefeiras” do 
Estado Central e na maior parte dos casos, o processo de des-
centralização nem sequer é devidamente acompanhado pela 
adequada sustentabilidade financeira bem como pelos recursos 
humanos necessários para a sua boa execução, sendo este ape-
nas mais um desses casos, optando por isso o CDS pela absten-
ção nesta votação. 

É a segunda vez que este processo desce à votação da AM de 
Gondomar que terá de o debater novamente em Abril do próxi-
mo ano, altura em que o Município terá de assumir esta compe-
tência, mesmo que nas mesmas circunstâncias, fruto do que está 
previsto na Lei da Descentralização. Ou seja, em Abril próximo, 
se o Governo decidir manter o actual pacote financeiro e meios 
humanos neste alocados a este processo de Descentralização 
no âmbito da Acção Social, sucede que a Câmara Municipal aos 

olhos da Lei não pode recusar mais esta competência, sendo 
forçada pela Lei a assumir esta Delegação que vai originar uma 
realocação de dinheiro por parte do Orçamento Municipal para 
suprir as verbas insuficientes que o Estado Central entregou na 
sequência desta assunção de responsabilidades. 

Em suma, significa isto que a Câmara Municipal e os Gondo-
marenses são lesados financeiramente. Este montante terá de 
ser compensado de alguma forma no Orçamento Municipal, 
muito provavelmente com recurso ao aumento de impostos, ou 
com a diminuição de verbas alocadas para outras áreas da gestão 
municipal, como a Educação ou a Protecção Civil, entre outras, 
por exemplo. 

A Concelhia do CDS de Gondomar entende que este proces-
so de Descentralização na realidade mais não passa do que uma 
mera e mal coordenada Desconcentração de competências, 

atendendo a que o poder de decisão permanece centrali-
zado em Lisboa, no Governo, cabendo apenas às Câmaras 
Municipais a mera execução das competências que se pre-
tendem atribuir. 

O CDS sendo um Partido que tem vertida na sua Decla-
ração de Princípios a defesa do Personalismo Humanista da 
Democracia-Cristã, em que o princípio da subsidiariedade é 
um dos seus eixos, defendemos a suspensão total da Descen-
tralização de competências do Governo para as Autarquias, e 
que a Regionalização seja sujeita a Referendo popular, sendo 
este o verdadeiro caminho de  descentralização de compe-
tências, quer as Deliberativas, quer as Executivas, porque é 
o Poder Local aquele que está mais próximo das Populações 
e que conhece as suas dificuldades e as assimetrias dos seus 
territórios. ■

Paulo 
Silva

CDU

PROPOSTAS DA CDU PARA MELHORAR A VIDA DOS GONDOMARENSES EM 2022!

Estamos a iniciar um novo mandato eleitoral e os 
problemas urgentes e crónicos do nosso concelho 
permanecem ano após ano sem serem resolvidos, 
sem serem tomadas medidas concretas para a sua 
resolução, ou até em alguns casos agravando-se.

Olhando à realidade do concelho, a CDU apresen-
tou cerca de 70 propostas para Orçamento Munici-
pal de Gondomar para 2022. Contributos que assu-
mem uma visão de conjunto capaz de dar resposta 

às necessidades dos gondomarenses e que não podem 
ser adiadas. Destas propostas destacamos as mais ur-
gentes:

Redução imediata dos preços da água; Promo-
ção do controlo público dos serviços essenciais 
- água, saneamento, recolha de resíduos urbanos, 
limpeza e manutenção de equipamentos municipais, 
fornecimento de refeições nas cantinas escolares; 
Garantir a concretização do Metro até ao centro do 
concelho, articulado com a expansão da STCP a todas 
as freguesias do concelho; Concluir a remoção dos re-
síduos perigosos em S. Pedro da Cova e preparar a re-
cuperação do espaço afetado, aliando-o à reabilitação 
e preservação urgente do património mineiro; Reforço 

dos serviços públicos municipais, valorizando todos os 
trabalhadores do universo municipal e construindo um 
novo Parque Operacional; Reforço dos meios do CROA 
e construção de um novo canil municipal; Moderniza-
ção de todas as ETAR’s; Desenvolvimento do Parque 
das Serras; Criação de comissão de acompanhamento 
ao cumprimento do Plano Estratégico das Linhas de 
Água; Alargamento do Polis, incluindo a requalificação 
do espaço previsto para construção de um hotel na ri-
beira de Abade; Revisão do regulamento municipal da 
habitação e criação de gabinetes de apoio direto às fa-
mílias; Reabilitação e construção de equipamentos so-
ciais, desporto, lazer e espaços verdes nas urbanizações 
municipais; Construção de equipamentos de apoio à 

terceira idade; Reverter a concessão do estaciona-
mento público a privados que triplicará os lugares 
pagos no concelho; Reverter com urgência a reconfi-
guração da rua D. Afonso Henriques e Rua Heróis da 
Pátria em Rio Tinto; Criar uma zona industrial no nó 
das autoestradas A43 e A41; Reforço de apoios ao co-
mércio tradicional; Criação do Museu da Ourivesaria 
e musealização do património mineiro; Aumento 
das verbas de apoio ao associativismo;

Estas medidas, e as demais apresentadas pela 
CDU, são necessárias e possíveis. Haja vontade e 
coragem política da maioria PS em Gondomar. 
Contem com a CDU para continuar a lutar pela sua 
implementação!■

O FINAL DOS RESÍDUOS DE S. PEDRO DA COVA
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Sara 
Santos

BE

CONCELHOS MAIS INCLUSIVOS
Os grandes centros urbanos como é o 

caso dos concelhos ao redor do concelho 
do Porto, ainda sofrem de vários proble-
mas de inclusão, como é disso exemplo 
a discriminação contra pessoas LGBTQ+ 
que ainda acontece na maior parte dos con-
celhos. 

Desde sempre que existe um êxodo rural 
por parte de pessoas LGBTQ+ das perife-
rias ou cidades do interior para as grandes 
cidades como Porto ou Lisboa de modo a 
fugirem não só em alguns casos da des-

criminação das suas famílias, mas também 
dos seus pares nas escolas e nas suas áreas 
de residência. Apesar de isto ser um trajeto 
conhecido e replicado ao longo de algumas 
décadas pela comunidade LGBTQ+, a verda-
de é que não tem que ser assim. As pessoas 
têm o direito a viver nos locais em que nasce-
ram e escolheram para viver e tem que haver 
alguma segurança para isto poder acontecer. 

Se a nível nacional existe uma evolução no 
que toca aos direitos LGBTQ+ com o aces-
so a direitos e leis que criminalizam ataques 

homofóbicos existe muito ainda por fazer a 
nível local para ajudar as pessoas LGBTQ+ 
em risco, não só a nível físico, mas também 
para mitigar o sofrimento mental que muitas 
destas pessoas, especialmente os mais jovens 
sofrem no dia a dia. 

É necessário que cada concelho consiga 
entender qual o risco real que esta popula-
ção sofreno seu dia a dia, que abra centros 
de abrigo para pessoas em risco de ficarem 
desalojada por situações de descriminação e 
que se promovam campanhas a nível escolar 

de prevenção e combate a situações de ho-
mofobia e transfobia. 

São necessários concelhos mais inclusi-
vos e educados nestas questões de modo 
a construirmos um futuro melhor não só 
para as pessoas LGBTQ+ mas para todas 
as pessoas que habitam nestes lugares. ■

Nuno 
Pontes

CHEGA

NATAL DE COMER SARDINHAS, ENQUANTO OUTROS ARROTAM CAMARÃO

O natal aproxima-se, mas infelizmente 
nem todos têm motivos para celebrar.

Vivemos num país, onde quem governa 
tem estado mais preocupado em fazer pro-
paganda do que em resolver os  problemas 
dos nossos concidadãos.

Já é de conhecimento geral que Gondo-
mar, tem a água mais cara do Distrito do 
Porto e das mais caras do país.

Já todos sabemos , não é novidade, que o 
nosso concelho está infelizmente no top 5 

dos que apresentam taxas mais altas de IMI.
E todos sabemos, não é de hoje, que Gon-

domar tem vindo a ficar atrasado no proces-
so do desenvolvimento económico  e social.

Mas este ano deu-se mais um contributo 
para o descalabro.

Mais de 180.000€ gastros em iluminação 
de Natal, somos somente o 4º município 
mais gastador.

Isto não é apenas desgoverno, é uma afron-
ta e uma falta de vergonha, para com aqueles 

que se que constantemente se sentem  carre-
gados de dificuldades, e contas básicas para 
pagar.

Temos e devemos exigir que a autarquia se 
debruce sobre os reais problemas dos Gon-
domarenses, e que use os recursos existentes 
em soluções concretas que afetem positiva-
mente a vida da nossa comunidade.

Por isto e muito mais que nós no CHEGA, 
nos iremos sempre debater.

Assim os cidadãos nos queiram dar essa 

oportunidade, já dia 30 de Janeiro do pró-
ximo ano.

Resta-me desejar a todos, em meu nome 
e em nome do CHEGA, um feliz e santo Na-
tal, e que 2022, seja de facto o ano da mu-
dança que tanto necessitamos. ■

Ricardo
Couto

PAN

Como nota prévia, o PAN Gondomar mani-
festa o seu mais profundo pesar pelo faleci-
mento do deputado municipal do PSD, Dr. 
Paulo Machado. À família enlutada, amigos 
e ao grupo parlamentar do PSD na Assem-
bleia Municipal de Gondomar, enviamos as 
mais sentidas condolências.
Realizou-se, no passado dia 06/12, uma 
reunião extraordinária da Assembleia Mu-
nicipal de Gondomar com três pontos à 
consideração.

Se na votação para a lista ordenada de candi-
datos à Comissão Executiva Metropolitana do 
Porto e na eleição de um Presidente de Junta 
para representação do município no Congres-
so Nacional de Municípios, optamos pela abs-
tenção uma vez que não fomos consultados 
previamente, na votação do terceiro ponto - a 
não aceitação da transferência de competên-
cias para as autarquias locais no domínio da 
ação social, para o ano de 2021 - optamos a 
favor, em linha com a maioria dos restantes 

partidos com assento na Assembleia Munici-
pal.
Apesar da descentralização de recursos, se-
guindo assim uma política de maior proximi-
dade, que nomeadamente na Ação Social nos 
pareça pertinente e necessária,  pretendemos 
que esse caminho seja feito com transparên-
cia e com um caderno de encargos bem de-
finido.
É já nos últimos dias deste mês a próxima reu-
nião da Assembleia Municipal, onde apesar 

João 
Resende 
Figueiredo

IL

OSTENTAÇÃO NATALÍCIA 
Todos os anos, com a aproximação do 

Natal, assistimos a ações mais ou menos 
criativas por parte dos executivos camará-
rios para tornar as suas cidades mais atra-
tivas e fomentar o consumo no comércio 
local. Em Gondomar, a aposta é feita 
numa fórmula repetida até à exaustão e 
sem ganhos claros para as pessoas e os 
seus negócios: a exacerbada iluminação 
Natalícia nas ruas.

 À falta de criatividade, de ousadia ou 
de vontade de fazer diferente, opta-se 

pela receita mais fácil, mas com menos gan-
hos. Até nisto, as prioridades do executivo 
são questionáveis. Faz algum sentido que 
o mais pobre concelho limítrofe do Porto, 
com a quinta fatura da água mais cara do 
país, ou o IMI médio mais alto do distrito, 
seja também o quarto com o maior gasto 
em iluminação de Natal? Qual é o sinal que 
é dado aos munícipes sobre a importância 
relativa que damos aos problemas? Talvez 
seja uma forma de ostentação, para nos dis-
trair de outros problemas.

  Falta é luz ao executivo para distribuir 
melhor a despesa no orçamento. Dinhei-
ro que poderia ser dirigido a alavancar o 
comércio local de outra forma que, após 
quase 2 anos de suplício, não tem mais que 
luzinhas para resolver os seus males.

 Como esta despesa, existem outras tan-
tas que não se adequam à realidade gon-
domarense e, por isso, a Iniciativa Liberal 
questiona as decisões de gestão financeira 
deste executivo que, numa época que se 
tem revelado tão difícil para muitas famílias, 

prefere ofuscar os gondomarenses com 
luzes enquanto os principais problemas 
do concelho ficam por resolver na som-
bra.” ■

do pouco tempo disponível, pretendemos 
fazer ouvir a nossa voz e transmitir algumas 
ideias para fazer de Gondomar um conce-
lho cada vez melhor para todos. ■

FAZER OUVIR A NOSSA VOZ




