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POSITIVO

O Melrense Jota Silva foi eleito melhor avançado 
dos meses de outubro e novembro, pela Liga 
Portuguesa, facto que também levou a vencer 
prémio de melhor jogador do mês. Actualmen-
te, o jogador do Casa Pia, conta com 9 golos, em 
18 jogos disputados.

NEGATIVO

 Rio Ferreira sofre com descargas realizadas por 
empresa de Valongo.

José Ângelo Pinto

Economista e Prof. 
Adjunto da 
ESTG.IPP.PT
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COVID 19 E A VACINAÇÃO
Estimados leitores, poderão pensar que estão fartos de ouvir e ler 

factos sobre o covid-19.
No entanto como médico, não encontro actualmente, nenhum tema 

mais importante e atual como falarmos sobre Covid 19, não só porque 
somos um exemplo Mundial de cumprimento do plano de vacinação, 
como também temos tido uma acção no plano das autoridades de saú-
de, exemplar, sem grandes hesitações. Infelizmente não se passará o 
mesmo no resto do Mundo mesmo em países europeus, ditos civili-
zados, como, a Suissa e mesmo a França, em que muitos duvidosos e 
mesmo pseudo cientistas, valorizam as complicações graves das vaci-
nas, no plano prático, quase inexistentes, contribuindo para se gerar 
uma confusão na população ideal para que na duvida, as pessoas não 
se deixem vacinar. Pelo contrário, países com regras rígidas, exemplo 
de civismo e mesmo o país mais importante da Europa, a Alemanha, 
mostra a vontade franca de tornar a vacinação anti covid OBRIGATÓ-
RIA. Então quem terá razão. 

Não irei falar novamente da importância de vacinas do passado, tal 
como a rubéola, tétano e outras que se não existissem, provavelmente, 
eu que escrevo este artigo e vocês que o leem, não EXISTIRIAMOS. 

Claro que será necessário evoluir no tipo de vacinas de acordo com 
as várias estirpes que vão aparecendo do Covid. Mas não podemos ig-
norar que em França, atualmente 90% dos pacientes em risco, interna-
dos em cuidados intensivos, não estavam vacinados. Os outros 10 % es-
tariam vacinados mas podendo testar + para o covid são considerados 
infectados e infelizmente também se morre de muitas outras doenças. 

A ignorância chega a tal ponto, que já ouvi teorias que os testes de 
antigénio ou PCR também faziam mal???. Por favor chega de tanta ig-
norância. 

Provavelmente estaremos na reta final desta luta contra este vírus, 
mas o mesmo deverá ficar Endemico, ou seja controlada a infeção mas 
sem nunca desaparecer totalmente na população mundial e podendo 
renascer com outras estirpes mais ou menos perigosas. 

Devemos aprender com o passado a melhor forma de luta, pois os 
estragos foram muitos e continuam a ser. Actualmente calcula-se que 
500.000 Portugueses estejam em confinamento e infectados, daí se 
calcula os estragos na saúde e até na Economia. 

Vamos em frente sem vacilar na nossa Luta....
  
Até breve, estimados leitores 

Caros leitores,

A pandemia ou endemia, dependendo do dia em 
que se fala dela, prossegue o seu amplo contágio to-
dos afetando sem dó nem piedade e continuando a 
provocar situações bem complexas para todos.

A complexidade aumenta quando se coloca a to-
mar decisões aqueles menos preparados para tal, 
como, por exemplo, a decisão estranha, tomada 
um mês antes da data, de determinar que na pri-
meira semana não há aulas para ninguém, na outra 
que o teletrabalho é obrigatório, mas as aulas pas-
sam a ser obrigatoriamente presenciais e na outra 
que não interessa haver casos na turma pois o que 
imporá é haver testes negativos. 

Ou seja, gerir as decisões que são tomadas supos-
tamente por causa da pandemia é mais complexo 
do que gerir a própria pandemia (agora endemia). 
Mais, a única coisa mesmo bem feita que o país 
soube fazer foi a aceleração brutal, mas necessária, 
nos processos de vacinação, por um lado porque 
disponhamos dos recursos necessários e pelo ou-
tro porque a população, de uma forma geral, reage 
bem aos processos de vacinação, uma das heranças 
do Estado Novo, mas que muitos já não conseguem 
recordar.

E se há alguma coisa no COVID-19 que esteja pro-
vado é que as consequências em pessoas vacinadas 
são muito inferiores, estatisticamente, às conse-
quências em não vacinados.

A História normalmente pode ajudar muito a 
perceber os dias de hoje. A ultima pandemia que 
se pode comparar com o COVID 19 foi provocada 
pelo vírus “Influenzavirus H1N1”, que se dissemi-
nou de 1918 a 1920  por praticamente todo o mundo 
ocidental, que provocou milhões de mortos e que 
ficou conhecida como “gripe espanhola” por haver 
muitos focos no país vizinho. 

As ondas da gripe espanhola são parecidas com 
as ondas do COVID-19. A segunda onda foi a que 
provocou mais infeções e mortes, quyer num caso 
quer no outro. 

A gripe espanhola acabou, segundo uma das teo-
rias mais fundamentadas, com a existência de uma 
nova vaga de uma mutação muito mais contagiosa 
e muito menos letal que acabou por produzir uma 
imunidade na população, acabando assim com a 
mortalidade do vírus.

A esperança de todos nós é que o mesmo possa 
acontecer com a mutação conhecida por Ómicron 
do COVID 19, que muitos esperam possa vir a termi-
nar com a letalidade do vírus e a imunizar definiti-
vamente a maior parte da população.

Esperemos que assim seja.
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BREVES

PREMIADOS CONCURSO 
ESCRITA CRIATIVA

Maria Inês Ferreira do Agrupamento Es-
colas Santa Bárbara venceu o primeiro con-
curso de escrita criativa de Natal promovido 
pela União de Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova. Mariana Ferreira, da Escola 
Profissional de Gondomar, obteve o segun-
do lugar.

OFICINAS DE NATAL 
EM FÂNZERES 
E SÃO PEDRO DA COVA

A União de Freguesias promoveu esta ini-
ciativa para crianças dos 6 aos 12 anos. Os 
mais jovens tiveram a oportunidade de vi-
sitar as instalações da Bicafé, fazer bolachas 
de natal na casa da juventude. Também ti-
veram atividades de música, trabalhos ma-
nuais e leitura na biblioteca de Fânzeres e 
Museu Mineiro de São Pedro da Cova.

DOE SANGUE, DOE VIDA!
Até à próxima edição, a população inte-

ressada pode realizar a sua dádiva de san-
gue no próximo dia 21 de janeiro, no Salão 
Paroquial de Fânzeres, entre as 15h até às 
19h. E, no dia 19 de fevereiro, pode-o fazer 
no Centro Escolar de Baguim do Monte, en-
tre as 9h, até às 12.30 min.

Em 2021, a Câmara Municipal de Gondo-
mar, eliminou 725 ninhos de vespa velutina, 
aproximadamente o dobro das destruídas 
em 2020 (328 ninhos). Para este feito, a au-

tarquia adquiriu um instrumento que injec-
ta uma solução e possibilita uma eliminação 
mais rápida dos ninhos, em comparação ao 
método tradicional.

VENCEDORES DAS 
ÁRVORES DE NATAL 
DE RIO TINTO

A iniciativa promovida pela Junta de Fre-
guesia, esteve em exposição no largo da 
igreja de Rio tinto. Em primeiro lugar após 
avaliação do júri, ficou a Escola Básica da 
Boavista/ Lourinhã. Em segundo lugar, a 
Escola Básica e Jardim de Infância  de São 
Caetano nº2 e em terceiro lugar, o Jardim de 
infância da Venda Nova.

LUZ E VIDA 
GONDOMARENSE 
CAMPEÃO DE CROSS 

As atletas de sub 16 ( Inês Sarmento; Bea-
triz leão; Beatriz Gomes e Beatriz Cardoso) 
sagraram-se no passado sábado, na zona 
desportiva de Felgueiras, Campeãs Distri-
tais e do Norte de Cross. Já em sub 18, as 
atletas (Lara Machado; Janine Aimé; Milene 
Jesus; e Lourdes Fernandes) sagraram-se 
vice campeãs distritais e norte, de cross.

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NOS MOINHOS DE JANCIDO

No próximo dia 22, pelas 15 horas, 
junto aos Moinhos de Jancido, está pre-
vista uma atividade de plantação de 
castanheiros. Paulo Ferreira tem reali-
zado vários documentários neste local 

e quer agora dar o seu contributo para 
a preservação deste espaço, plantando 
o Castanheiro, uma árvore caducifólia, 
considerada autóctone na Península 
Ibérica.

GONDOMAR ELIMINOU 
725 NINHOS DE VESPAS EM 2021

30º FESTIVAL DO 
SÁVEL E DA LAMPREIA 
QUER CONTRIBUIR 
PARA A RETOMA DA 
RESTAURAÇÃO LOCAL

A 30ª edição do certame dedicado às duas 
espécies mais emblemáticas do rio Douro - 
o Sável e a Lampreia - regressa entre os dias 
25 de fevereiro a 3 de abril de 2022. Podem 
aderir ao festival (e consequentemente par-
ticipar no Concurso Gastronómico) todos 
os restaurantes sediados no concelho de 
Gondomar. Para tal, devem remeter a Ficha 
de Inscrição que está disponível no site da 
autarquia, ou enviar para o email turismo@
cm-gondomar.pt, até ao próximo dia 21 de 
janeiro.

FILIGRANA DE 
GONDOMAR É PRÉMIO NO 
CONCURSO “ACORDEÃO 
D’OURO” DA PRAÇA DA 
ALEGRIA

Numa parceria com a RTP, o Município 
de Gondomar está a apoiar o desenvolvi-
mento de uma peça em filigrana certificada 
para ser oferecida ao vencedor do concurso 
“Acordeão d’Ouro”, inspirada no próprio 
instrumento musical. A produção da peça 
está a cargo da empresa ARPA - Artigos De 
Ourivesaria, Lda., sediada em Valbom. O 
concurso tem decorrido semanalmente du-
rante o programa matinal Praça da Alegria. 
A entrega da peça em estúdio ao vencedor 
do concurso “Acordeão d’Ouro” acontecerá 
no dia 24 de janeiro de 2022.

Mariana Lopes, violinista, jovem talen-
to do concelho de Gondomar e residente 
em Fânzeres, integrou   no passado dia 
11 de dezembro a   Lisbon Film Orches-
tra. Esta orquestra atuou na grande sala 
de espetáculos Altice Arena, na capital, 
onde interpretou célebres músicas de 
filmes num especial Canal Hollywood In 
Concert, integrado no evento dedicado 
à cultura e ao entretenimento, denomin-
dado Comic Con Portugal. A jovem relata 
ao Vivacidade uma experiência inesque-
cível, vivida com músicos de excelência e 
com o privilégio de interpretar um repor-
tório invejável. A orquestra Lisbon Film 
Orquestra foi criada em 2006 pelo maes-
tro Nuno de Sá e Francisco Santiago e de-
dica-se à interpretação das bandas sono-
ras que marcaram a história do cinema 
afirmando-se como a primeira orquestra 
portuguesa a trazer ao público as obras 
musicais da sétima Arte, celebrando os 
seus compositores e a sua importância 
para o mundo artístico. 

MARIANA LOPES INTEGRA LISBON FILM ORCHESTRA

mailto:turismo@cm-gondomar.pt
mailto:turismo@cm-gondomar.pt
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SOCIEDADE

Ricardo Pereira
Investigador na Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e ex-aluno da ESG

«Frequentei a Escola Secundária de Gondomar 
entre os anos letivos de 1992/1993 e 1997/1998. Os 
anos preparatórios (do 7.º ao 9.º anos) foram na 
área tecnológica (com componentes de eletrici-
dade, mecânica e têxteis) e os do secundário, na 
área de humanidades (com escolhas de Inglês, 
Alemão e Psicologia, assim como com exame de 
12.º ano em Francês). Fui regular participante nas 
atividades do Geoclube ao longo destes anos. 

Sou gestor de ciência na Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, tutelada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desde 
fevereiro de 2013, participando em programas 
internacionais de apoio à investigação científica 
na área das principais epidemias na África Sub-
sariana; doenças neurodegenerativas (doença 
de Alzheimer, por exemplo); políticas de saúde; 
redes inteligentes; cooperação com países da 
bacia do Mediterrâneo, entre outros. De 2007 a 
2011 fui bolseiro de doutoramento em Relações 
Internacionais, na Universidade de Coimbra e, 
parcialmente, na Universidade de Bradford, no 
Reino Unido, tendo despendido cerca de 15 me-
ses a conhecer programas na área do VIH/Sida no 
Botsuana, Etiópia e África do Sul. De 2005 a 2007 
trabalhei na organização humanitária Médicos do 
Mundo.»

Primeiro Toque, Ano XXIX nº2 / 
SEPARATA 100 ANOS da Escola 

Secundária de Gondomar

«Foi com muito gosto que visitei a ESG na pas-
sada sexta-feira. Gostei de conhecer as novas ins-
talações e os alunos que atualmente a frequen-
tam, assim como rever antigos professores.

Não foi uma visita nostálgica, não só porque 
vivo sobretudo em função do presente (e do fu-

O CINEMA VAI À ESCOLA

EM DESTAQUE 

A ESCOLA BÁSICA DE JOVIM E FOZ DO SOUSA
O Plano de Inovação (PI), implementado a partir de 2021/22, do 1º ao 3º Ciclo, tem como princípio e 

estratégia educativa a participação ativa dos alunos em projetos, promovendo a aprendizagem criativa 
e interdisciplinar.

 PROJETOS

Projeto implementado na EBJFS, em parceria com a Câmara 
Municipal de Gondomar, com direção artística da Crónica Pito-
resca. Consistiu na produção de uma curta-metragem intitulada 
Juntos, Tudo É Melhor, na qual se reflete a forma como estes 
alunos encaram os dias na escola. Os cenários foram escolhidos 
pelos próprios alunos: Biblioteca, Sala do Futuro, Sala do Teatro, 
sala do Projeto Labi9 -  locais da escola que eles mais frequentam.

Segundo Rita Burmester, a Diretora Artística da Crónica Pi-
toresca, “Foi muito interessante perceber como os alunos se 

sentiram ouvidos ao criar um argumento / guião para um pequeno filme e gravação do mesmo”. A 
execução deste projeto incentiva a reflexão ao mesmo tempo que se toma contacto com o mundo do 
cinema através da prática. Os alunos trabalharam com uma equipa de profissionais, desenvolvendo 
competências no âmbito de diferentes domínios da cinematografia: direção de fotografia, realização, 
escrita de argumento, interpretação, som e produção. A turma envolveu-se com tanto entusiasmo que 
este rapidamente se alastrou às outras turmas.

Esta atividade teve um impacto muito positivo na vida destes jovens; eles sentiram-se únicos, por 
poderem participar num projeto desta dimensão e verem um resultado final tão interessante.

Mais do que nunca é importante perceber que a Arte nas escolas é essencial. Construir aprendiza-
gens através da Arte é parte integrante do desenvolvimento do Ser Humano: estimula-se o pensamen-
to, a sensibilidade e a expressão crítica.

Elisa Cardoso, diretora de turma do 7ºC

Testemunho da atriz principal da curta metragem Juntos, Tudo é Melhor

«No ano letivo anterior, eu e os meus colegas 
da turma, diz-nos Inês Marques, tivemos o privi-
légio de poder participar no projeto “O cinema 
vai à escola”. No início, ficamos apreensivos, mas 
fomos rapidamente motivados pela nossa Dire-
tora de Turma (Professora Elisa Cardoso). De-
senvolvemos a capacidade de comunicação em 
público, o que tem contribuído para melhorar a 
nossa autoestima, motivando-nos para o desen-
volvimento de outras atividades. Gostaríamos de 
participar em mais projetos deste tipo».

EXPRESSÃO CORPORAL  
DAC - Domínio de Autonomia Curricular

Este projeto envolve as disciplinas de 
Educação Musical e Educação Física que 
desenvolvem, no 5º ano, um trabalho de 
projeto comum, em simultâneo, durante 
um tempo semanal.

Nas Expressões Corporal e Musical, os 
conteúdos são articulados. Em cada pe-
ríodo, os alunos apresentam as atividades 
desenvolvidas; no final do 1º período, os 
alunos do 5º ano apresentaram a dança “Os Pauliteiros de Jovim” - o trabalho coreográfico baseou-se 
numa dança tradicional Portuguesa, adaptada ao nível etário dos alunos e ao seu desenvolvimento 
psico-motor. No 2º período, a coreografia será baseada na modalidade basquetebol. No 3º, farão a 
apresentação de uma coreografia com interpretação instrumental, no âmbito da ginástica desportiva.

Este DAC constitui um trabalho gratificante quer para o aluno quer para professor, resultando pro-
dutos finais criativos e motivadores para todos alunos, sendo os conteúdos abordados de forma mais 
apelativa e articulada. 

Esta integração dos alunos promove neles mudanças positivas, aumentando o seu bem-estar indivi-
dual e em grupo, a sua autoestima e criatividade.

L@B4KIDS - CLUBE DE CIÊNCIA VIVA NO 1º CICLO DO AEG1
O L@b4Kids,  Laboratório de Ciências e Desenvolvimento de Proje-

tos no 1º Ciclo, também candidato à integração na rede Clube de Ciência 
Viva constituiu um espaço de conhecimento aberto, com atividades em 
todas as escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do AEG1. Aqui, os alunos, 
utilizando a metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
e Mathematics) podem manipular materiais e ferramentas diversas que 
lhes permitem realizar experiências, desenvolver projetos e/ou construir 
artefactos que envolvem conhecimentos científicos. 

Tem como objetivo apoiar os alunos no desenvolvimento de competên-
cias de literacia digital e de informação, literacia ambiental e consciência 
global, literacia financeira, assim como os 4 Cs das competências de inovação: criatividade, colabora-
ção, comunicação, espírito crítico.

Diversas são as parcerias do L@b4Kids: a Fábrica de Ciência Viva de Aveiro; o Centro de Investiga-
ção em Astrofísica do Porto; a Escola Superior de Educação do Porto; APRISOF; a ONGD Educafrica, 
entre outros, o que nos permitirá o desenvolvimento de atividades muito ricas e entusiasmantes que 
culminarão com a realização de uma Exposição de Ciência- ExpoCiência - dirigida aos alunos do AEG1, 
aos Encarregados de Educação e à comunidade.

 Mercês Valente, coordenadora do departamento do 1ºCiclo

RICARDO PEREIRA: MEMÓRIA E HOMENAGEM
Não sou nada. 
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Álvaro de Campos

turo), mas também porque todos os progressos 
revelados pela Escola não são consentâneos com 
esse tipo de sentimento; muito pelo contrário!

Fico, no fim de contas, com a forte convicção 
de que a Escola está muito melhor, com mais e 
melhores meios, pelo menos no plano das in-
fraestruturas, para potenciar as competências 
dos seus alunos.

Com fortes desejos de felicidades para toda a 
comunidade escolar.»

Ricardo Pereira sobre a sua presença 
na Comemoração dos 100 anos da ESG

«Dou-me bem com as palavras, gosto do que 
me trazem e do que levam de mim. Há, porém, 
momentos que preferem o silêncio. Não sei 
como falar do Ricardo. Ainda aqui está o nó, a 
interrogação que magoa: por que razão há de 
partir um homem tão novo, tão cheio de proje-
tos, com tanto para dar? Ocorrem-me imagens 
das nossas aulas, já há alguns anos, e de algumas 
atividades em que nos envolvemos. Uma para-
gem junto à Sé do Porto, numa visita de estudo, 
a contemplação ampla da cidade e o Ricardo a 
dizer “passamos pelas coisas sem as ver”, talvez 
citando o poeta…Era o testemunho de alguém 
sensível à imponência da visão que nos era ofe-
recida pelo miradouro. Ou a viagem do 11º9 a 
Santarém, num sábado das férias do Natal, em 
que depois de calcorrearmos a capital do gótico, 
de piquenicarmos no jardim das Portas do Sol, 
de dançarmos num coreto, lamentamos que a 
hora de regresso chegasse tão depressa.

A par da mágoa, a imensa gratidão por ter sido 
professora de um aluno tão curioso, tão interes-
sado, tão capaz de me lançar dos desafios, tão 
humilde na sua inteligência e na sua ampla e ge-
nerosa visão do mundo. E de todas as palavras, 
uma permanece: obrigada. Obrigada, Ricardo.»

Dulce Vilas Boas, Professora de Português

«Um muito obrigada aos professores da Esco-
la Secundária de Gondomar que prepararam o 
Ricardo para a Vida, embora muito curta...»

Júlia Jorge, 
 mãe do Ricardo e foi nossa colega na ESG 
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O Clube Ciência Viva na Escola (CCVnE) 
da Escola Secundária de Rio Tinto

   O Clube Ciência Viva na Escola da ESRT, em atividade desde 
2018, denomina a sua intervenção de “Percursos pela Ciência”. 
Esta iniciativa tem como principal objetivo o desenvolvimen-
to de uma cultura científica e tecnológica, através da imple-
mentação de projetos de investigação, alguns com o apoio de 
entidades parceiras, workshops, trabalho prático, laboratorial 
e experimental, de diferentes áreas do saber, que, ao serem 
trabalhados em articulação entre níveis de ensino, permite 
transferência de conhecimentos entre alunos do mesmo nível 
(articulação horizontal) e entre alunos de níveis diferentes (ar-
ticulação vertical).
  Ao longo da sua atividade tem contemplado ações que, sen-
do planeadas e desenvolvidas com e por grupos de alunos do 
básico e secundário, foram, como por exemplo as Feiras de 
Ciência, abertas a todos os alunos do agrupamento e à comuni-
dade educativa, onde todos puderam interagir, experimentar 
e adquirir conhecimentos de diversas áreas da Ciência e de 
Tecnologias. Nesta intervenção estiveram sempre previstos os “Encontros de Ciência” os quais se concre-
tizam através de palestras (presenciais, mistas e online) onde investigadores, cientistas e técnicos, de dife-
rentes áreas e entidades parceiras, partilharam os seus saberes, capacitando alunos e professores. Muitos 
destes encontros têm sido divulgados e abertos não só a elementos da comunidade escolar bem como à 
comunidade educativa e parceiros. 
   A comemoração de efemérides, em articulação com outros projetos do agrupamento, como o Eco-esco-
las e a Cidadania e Desenvolvimento, são uma prática corrente.
   O clube trabalha segundo a metodologia STEAM, colocando o aluno como protagonista da sua aprendi-
zagem, visando o desenvolvimento de competências como, por exemplo, pensamento crítico, capacidade 
de resolução de problemas, criatividade, autonomia, responsabilidade, trabalho colaborativo e estrutura 
emocional para tomar decisões, tal como o preconizado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.

Semana da Ciência & Tecnologia

   Em novembro comemora-se a Semana da Ciência e Tecnologia. Neste 
ano letivo, esta ocorreu entre os dias 22 e 26 e contou com um plano de 
atividades recheado com diversas iniciativas como atividades experimen-
tais in loco e no Laboratório Aberto – IPATIMUP/i3S, workshops STEAM e 
as palestras “Vacinação e resposta imunoló-
gica”, dinamizada pela investigadora do i3S, 
Dr.ª Alexandra Correia, e “Geofísica da Lua 
e outras Ciências Espaciais”, dinamizada 
pelo Dr. Rui Moura, professor do Departa-
mento de Geociências, Ambiente e Ordena-
mento do Território da FC.UP e astronauta 
suborbital. Estas atividades pretenderam, 
para além de estimular o entusiasmo pela 
Ciência, contribuir para a literacia científica 

e tecnológica dos alunos e da comunidade educativa.

Semana Mundial do Espaço

   Em 1999, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas decretou que 
a semana de 4 a 10 de outubro 
passaria a ser dedicada ao Espa-
ço, a nível global, com o objetivo 
de celebrar “as contribuições da 
ciência e tecnologia espaciais 
para a melhoria da condição 
humana”. 
   A ESERO Portugal e o Ciência Viva têm vindo a disponibilizar para as escolas um conjunto de palestas que 
integram programa “O Espaço Vai à Escola”.
 O Clube Ciência Viva na Escola - ESRT inscreveu-se, tal como em anos anteriores, e trouxe aos discentes as 
palestras “Um Universo de Informação - a Luz”, dinamizada pelo investigador Dr. Jorge Paulo Maurício de 
Carvalho do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, onde participaram alunos do 8º ano da ESRT. No 
final desta palestra, os alunos compreenderam a importância da “luz”, no contexto astronómico, já que é 
ela que tem permitido aprofundar o nosso conhecimento sobre o Universo. Já algumas turmas do 2º ciclo, 
da Escola Básica Frei Manuel de Santa Inês, puderam participar na palestra online “O Espaço vai à escola 
- Um dia muito especial”. Nesta palestra, o Dr. Ilídio Costa, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço 
da UP, foi falar sobre estrelas, planetas, luas e asteroide, dando a conhecer estes últimos astros que, apesar 
de pequenos, são tão importantes.

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
Avaliação toxicológica do rio Tinto com Daphnia magna
   Um projeto de investigação, concluído no final de 2020, levado a cabo por cinco 
alunas e um aluno do 12º ano com o apoio e acompanhamento do Laboratório Aberto 
– Ipatimup/i3S, entidade parceira do CCVnE-ESRT. 
   As atividades desenvolvidas, com vertente eminentemente experimental, permitiram aos alunos envolvi-
dos compreender a importância do método científico, observar e interpretar resultados experimentais em 
diferentes fases/etapas, com dispositivos e variáveis controlados e variáveis 
dependentes e independentes. Neste projeto, o grupo teve de mobilizar e 
articular conhecimentos e técnicas laboratoriais de Biologia e de Química. 
   A participação neste projeto multidisciplinar estimulou os alunos a aspirar 
realizar um trabalho bem feito, com rigor e com perseverança, a querer 
aprender mais, a desenvolver pensamento reflexivo, crítico e a procurar 
novas soluções. Permitiu, igualmente, promover o trabalho colaborativo, a 
autonomia, a iniciativa em prol do bem comum e uma cidadania consciente 
e ativa, valores preconizados no Perfil do Aluno à saída da Escolaridade 
Obrigatória.
   A parceria com o Laboratório Aberto tem sido essencial para o desenvolvimento deste e outros projetos 
(conceção, planeamento e desenvolvimento) e, principalmente, para a capacitação dos grupos de alunos 
envolvidos de conhecimentos, técnicas e metodologias de investigação. 

Da palestra ao projeto de investigação

 “ Da ESRT para o mundo da ciência: um pouco de quase tudo e tudo 
de quase nada”, designação da palestra-workshop dinamizada, a 20 
de dezembro 2019, pelo investigador e doutorando do CIBIO, João 
Marques, ex-aluno da nossa escola. 
   Na sequência desta atividade, um grupo de alunos iniciou o pro-
jeto de investigação em Bioinformática: “Do laboratório para a sala 
de aula: Reconstruir a história através da informação presente nos 
genes!“, promovido e orientado por este investigador. 
   O projecto utilizou dados de genomas de diferentes espécies de le-
bre (Lepus spp.), de forma a extrair sequências genómicas de genes 
do sistema imunitário candidatos a ser peças-chave na interação com 
agentes infecciosos  (escolhidos após revisão bibliográfica e reuniões 
com investigadores).    Posteriormente foi analisada e interpretada 
a variação encontrada (polimorfismo) entre indivíduos e entre espé-
cies, o que conduziu à reconstrução de árvore filogenética.
   O trabalho resultante, que continuou a conhecer avanços mesmo 
em período de isolamento, foi apresentado no fórum Ciência Viva, em 
Janeiro de 2021, e foi aprovado para integrar o 6th World Lagomorph 
Conference, congresso em Montpellier, o qual foi adiado para 2022 
por causa da pandemia.
   Este e todos os outros projetos são importantes por desenvolverem 
o pensamento crítico, fundamental para a educação e dia-a-dia dos 
nossos alunos, por levar o conhecimento científico até eles e é uma forma de promover a literacia em 
ciência,  de contribuir para o aumento do conhecimento e de fomentar a curiosidade científica.

Exemplos de outros projetos
Em 2020-21 diversos projetos foram trabalhados, alguns com 
continuidade neste ano letivo, nomeadamente “Aquilo que os 
detergentes escodem”, “A raridade não tem limites”, “UV – Sensi-
tive paper”, “Impacto dos detergentes na microbiota intestinal”, 
“O potencial de plantas ripícolas na biorremediação de cursos de 
água”, entre outros.

Neste ano letivo, novos projetos e outros de continuidade se irão 
desenvolver, os quais serão apresentados na Feira de Ciências da ESRT de 2022.

Feiras de Ciência

As Feiras de Ciência, dinamizadas por alunos para alunos, são importantes 
espaços de partilha de conhecimentos científicos e de divulgação de ciência 
abertos à comunidade educativa (alunos, professores, encarregados de edu-
cação, parceiros e elementos de outros Clubes de Ciência Viva na Escola). O 
principal desafio na preparação destes eventos tem sido planear e organizar 
atividades que estejam enquadradas nas Aprendizagens Essenciais dos dife-
rentes ciclos de ensino básico e do secundário, que contribuam para a com-
preensão de conceitos científicos e que sejam interativas e estimulantes para 
o público-alvo (1º ciclo, 2ºciclo, 3º ciclo e secundário). Para além disso, pre-
tende-se potenciar o desenvolvimento de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória dos alunos dinamizadores. 
Os objetivos têm sido cumpridos como demonstraram as palavras dos pro-
fessores que acompanharam as turmas nas idas às feiras e os comentários 
positivos e de entusiasmo dos alunos envolvidos, desde os mais novos aos 
mais velhos.

Natália Ferreira1¥, Ana C. Santos1¥, João C. Rocha1¥, João I. Silveira1¥, Luís M. Rocha1¥, Miguel 
S. Carvalho1¥, Bernardo Salgado1*, Catarina Pinto1*, Cristina Baldo1*, João P. Marques 2,3,4 

Resumo
A ciência ajuda-nos a desenvolver o pensamento
crítico fundamental para a nossa educação e dia-a-
dia. Levar o conhecimento científico até aos alunos
é uma forma eficiente de promover a literacia em
ciência, auxiliando o aumento do conhecimento e
fomentando a curiosidade científica.
O projecto aqui apresentado utiliza dados de
genomas de diferentes espécies de lebre (Lepus
spp.), de forma a extrair sequências genómicas de
genes candidatos a conferir resistência a doenças
(escolhidos após revisão bibliográfica e reuniões
com investigadores). Posteriormente foi analisada e
interpretada a variação encontrada entre indivíduos
e espécies.
Numa possivel segunda edição do projecto será
feita a contextualização dos resultados obtidos com
diferentes doenças epidémicas que têm afectado as
espécies de lebre residentes no continente europeu
e as alterações climáticas.

Introdução a Linux 
A maioria das ferramentas de análise de
dados genómicos tem por base a
linguagem linux. Como tal começamos o
projeto por uma breve introdução ao
Sistema operativo linux.

O desafio
Desenhar um projeto inovador,
realizável em ambiente escolar e que
siga todos os passos do trabalho
desenvolvido num laboratório de
investigação cientifica.

Extração dos genes candidatos
Recurremos à anotação do genoma do coelho
(O. cuniculus) do Ensembl, para identificar as
coordenadas do genes candidatos. Criamos um
script bash cuja função foi extrair as sequências
dos genes candidatos de cada um dos genomas de
lebre.

Genes candidatos
Após revisão bibliográfica e realização
de reuniões com investigadores
especialistas. elaboramos uma listagem
dos genes do sistema imunitário de
lebres candidatos a ser peças-chave na
interação com agentes infeciosos.

Do laboratório para a sala de aula: Reconstruir a 
história através da informação presente nos genes!

1 AERT3, Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3, Portugal 2CIBIO-InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, U. 
Porto; 3Dep. de Biologia, Faculdade de Ciências da Univ. do Porto, Portugal. 4Institut des Sciences de l'Évolution, Université de Montpellier, 
CNRS, EPHE, IRD, France.  ¥ contribuiram de igual forma para o projeto * participação a tempo parcial 

Fotografia: Mike Brown
Acompanha este e outros projetos em:
https://evochangept.wordpress.com/

Principais aprendizagens
▪ Trabalho em equipa em prol de um objetivo 
comum e superação de dificuldades ;
▪ Bases de programação em Unix;
▪ Pensamento critico;
▪ Conceitos de evolução de espécies;
▪ Apresentação do projeto em congressos;

A história das espécies
Reconstrímos a árvore das espécies através da
analisé da variação (polimorfismo) encontrada nos
genes analisados. Começamos por construir
àrvores filogenéticas no MEGA X. Posteriormente
fizemos um consenso dessas àrvores com o
programa Astral. A árvore das espécies resultante
encontra-se em linha com a obtida na publicação
de Ferreira et al. 2020 da systematic biology.

Prespectivas futuras
Os resultados obtidos serão enquadrados no
conhecimento atual de doenças epidémicas e
impactos das mudanças climáticas nas espécies de
lebre com distribuição europeia.

O Clube Ciência Viva na Escola da ESRT tem o propósito de proporcionar às crianças e jovens que frequentam as escolas do agrupamento 
oportunidades de construção de conhecimento científico em múltiplas vertentes. Para tal, conta com a participação dos professores e ou-
tros agentes educativos, onde destaca os seus parceiros, a quem agradece pela partilha de conhecimentos, recursos, acompanhamento 
em projetos de alunos, o que muito tem contribuído para que estes desenvolvam uma visão alargada das ciências e da cultura científica.
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Com aproximadamente 6 mil hectares 
de terreno, o Parque das Serras do Porto 
junta uma Fauna e Flora única, com pai-
sagens de retirar o fôlego dos curiosos. 
São diversas as espécies que tomam este 
território como suas casas.  

Composto por seis serras -Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas- este vasto 
território verde é abrangido por três Municípios, 
o de Gondomar, o de Paredes e o de Valongo.

Apesar da sua vasta riqueza presente na sua 
Fauna e Flora, este ex-libris possui ainda uma 
inquestionável riqueza patrimonial, onde se 
destaca a sua singularidade geológica, que 
nos transporta numa viagem até à Era Paleo-
zóica, e permite-nos ainda compreender a 
ocupação humana na região, destacando-se 
com a mineração aurífera romana.

Entre as suas colinas e os seus vales, encon-
tramos ainda um oásis, composto por dois 
rios -Ferreira e Sousa- onde dali nascem e 
vivem seres vivos únicos e difíceis de serem 
encontrados noutras zonas da Área Metropo-
litana do Porto. 

Para quem procura um momento de lazer, 
longe da confusão diária dos centros urbanos, 
o Parque das Serras do Porto, através dos seus 
trilhos, dá a possibilidade ao Homem de vol-
tar a se re-conectar com o melhor que a natu-
reza nos tem a oferecer.

Por Gondomar, pode partir numa aventu-
ra por este território, são cinco as freguesias 
que oferecem a possibilidade de explorar esta 
área: São Pedro da Cova; Foz do Sousa; Cove-
lo; Melres; e Medas.

O Parque é, além do descrito, também uma 
área viva de presença humana, onde existem 
povoações e pessoas e no qual coexistem ati-
vidades económicas de diversa natureza, as 
quais são fundamentais à fixação e desenvol-
vimento das populações. No Parque das Ser-
ras do Porto, o Homem, convive em harmo-
nia com a natureza.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
Desde muito cedo, há cerca de seis mil anos 

PARQUE DAS SERRAS 
o ex-libris natural e histórico que abrange Gondomar

atrás, as serras deste território despertaram o 
interesse do Homem. A precisam desta data 
foi obtida através de estudos realizados a ves-
tígios arqueológicos encontrados no local. 
Sabe-se ainda que, não se conhece os primei-
ros povos que ocuparam este território, no 
entanto é com a passagem do nomadismo à 
sedentarização que o Homem começa a fixar-
-se neste território.

Passado uns milénios, foi constado que os 
povos começaram por ocupar os pontos mais 
altos deste território, pelas condições naturais 
de defesa e, posteriormente, pela romaniza-
ção. É nesse sentido que, podemos encontrar 
Castros (ruínas ou restos arqueológicos de um 
tipo de povoado da Idade do Cobre e da Ida-
de do Ferro característico das montanhas do 
noroeste da Península Ibérica, na Europa) em 
vários pontos deste território onde era possí-
vel ter um controlo visual e domínio sobre as 
principais vias fluviais, vales dos Rios Sousa e 
Ferreira e até mesmo sobre as margens do rio 
Douro.

Para além dos vestígios de ocupação histó-
rica, as serras deste parque serviram de sus-
tento para muitas famílias através das minas 
de exploração do ouro, na época romana, 
tanto através de cortas, ou através de traba-
lhos subterrâneos realizados num sistema de 
galerias e poços de secção quadrangular.

PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 
O Parque das Serras do Porto tem na sua gé-

nese uma vasta história geológica, com mais 
de 500 milhões de anos. As rochas presentes 

na região permitem acompanhar a evolução 
geológica deste território. Por exemplo, em 
Valongo temos o “Anticlinal de Valongo”, que 
corresponde a uma estrutura geológica com 
aproximadamente 90 km de extensão, com 
rochas e registos fósseis  que nos remontam 
até ao Paleozoico e ainda com mineraliza-
ções de ouro exploradas pelos romanos. 
Estima-se que, as primeiras rochas ter-se-ão 
formado no inicio desta Era, há 542 milhões 
de anos, ou até antes, numa época em que 
a região era coberta por mar, foi só no final 
do Câmbrico (período da era Paleozoica do 
éon Fanerozoico que está compreendido 
entre há 542 milhões e 488 milhões de anos) 
é que o mar recuou. No entanto, decido ao 
clima frio e à drástica descida do nível da 
água, a biodiversidade do local foi afetada, 
resultando na extensão da maioria dos se-
res vivos.

Este território também é rico na preserva-
ção de fósseis, que nos revela as espécies fau-
nísticas e florísticas que habitaram no local. 
Assim, para o estudo da paleontologia, são 
importantíssimos dado que integram um 
período da história da evolução da Terra

PATRIMÓNIO BIOLÓGICO 
Como mencionado, o Parque das Serras 

do Porto possui um valioso conjunto de ha-
bitats e de espécies de animais e vegetais. 
Na paisagem podemos observar os habitats 
tipicamente atlânticos, incluindo carvalhais, 
galerias ripícolas, matos e matagais. Na sua 
floresta podemos ainda encontrar espécies 

florísticas que possuem um grande interesse 
em serem conservadas e que têm chamado 
particular atenção por parte da comunidade 
cientifica. A lista é longa, mas destacamos al-
gumas: “os dois únicos núcleos conhecidos 
em Portugal Continental de feto-filme (Tricho-
manes speciosum), assim como o único local 
conhecido em toda a Europa Continental 
onde ocorre a espécie Lycopodiella cernua; 
está também presente uma população de fe-
to-de-cabelinho (Culcita macrocarpa), a única 
detetada em todo o Continente”, entre muitas 
outras.

Para além destas espécies protegidas, as 
plantas insetívoras também despertam o inte-
resse dos que por lá passam.

Estas serras possuem ainda uma impor-
tante e variedade faunística, destacando-se 
pela sua importância conservacionista e de 
especial relevância na área a salamandra-
-lusitânica (Chioglossa lusitanica), a esta 
espécie juntam-se ainda o falcão-peregrino, 
o guarda-rios, a cotovia-pequena, o milha-
fre-preto, a felosa-do-mato, a rã-de-focinho-
-pontiguado, rã-ibérica, tritão-marmorado, 
sapo-corredor; cobra-de-ferradura, cága-
do-mediterrânico, lagarto-de-água; lontra, 
morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-
-peluche, toupeira-d’água; boga-do-Norte, 
bordalo, panjorca, ruivaco e, nos inverte-
brados, a cabra-loura e as libélulas de nome 
científico Gomphus graslinii, Macromia 
splendens e Oxygastra curtisii, para além de 
muitas outras que enriquecem todos os dias 
o património biológico da região. ■

Foto: Paulo Ferreira

Foto: Paulo FerreiraFoto: Paulo Ferreira

Esta página é oferecida pelo Grupo TrustEnergy - Energia para o Futuro
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Luísa e Carlos, Médica e Economista, 
respetivamente, decidiram criar um pré-
mio anual de sete mil euros que tem como 
objetivo incentivar os alunos a terem bons 
resultados académicos. 

O casal que já estudou na Escola Secun-
dária de Gondomar, escolheu esta institui-
ção com vista a reconhecer o trabalho que 
a mesma tem vindo a desenvolver ao lon-

go dos anos pela comunidade estudantil… 
a intenção é “retribuir”.

Prémio Luísa e Carlos, assim se chama 
o galardão que irá premiar três alunos da 
Secundária de Gondomar: O melhor alu-
no do 12.º ano; O aluno que obter o me-
lhor resultado nos exames nacionais; E 
um estudante que se destaque no Ensino 
Especial. ■

CASAL CRIA PRÉMIO DE INCENTIVO 
para alunos da Escola Secundária de Gondomar

REDUÇÃO DAS FACTURAS DA ÁGUA 
com início adiado

No mês de julho do ano transato e 
na tentativa de tentar solucionar 
este problema existente no con-
celho de Gondomar, o executivo 
autárquico, liderado por Marco 
Martins realizou um acordo com a 
empresa Águas de Gondomar, para 
em janeiro de 2022 reduzir 16% na 
fatura dos gondomarenses.

Ao VivaCidade, Marco Martins, Presi-
dente da Câmara Municipal de Gondomar 
garante que, apesar desta redução não de-
correr como inicialmente previsto em Janei-
ro, por causa de problemas burocráticos, a 
“Decisão não irá ser afetada” e reforça que 
irá acontecer ainda no primeiro semestre 
de 2022.

“A responsabilidade é das empresas AdG 
e da situação conjuntural provocada pela 
pandemia.  Esta situação tem a ver sobre-
tudo com as dificuldades na operacionaliza-
ção com a banca e a responsabilização da 
divida, portanto vão ser infelizmente mais 
dois ou três meses, por mim gostaria que 
tivesse sido ontem, mas ultrapassa aquilo 
que é a nossa capacidade de decisão”, ex-
plica Marco Martins.

Marco Martins refere ainda que, junta-
mente com a vereadora Ana Luísa, coloca-
ram a questão se os gondomarenses iriam 
ser compensados nas facturas por este atra-
so, “Mas não obtivemos resposta, no entan-
to iremos fazer de tudo para que haja uma 
compensação”, para concluir o autarca 
acrescenta ainda o seguinte, “Já agora refiro 
que, a Câmara já tomou duas decisões rele-
vantes, tendo em conta que não fizemos e 
já devíamos ter feito a atualização do preço 
da água para 2022, daquilo que é o aumento 
normal da inflação e decidimos mais uma 
vez, tal como em 2020 e 2021, que não ire-
mos atualizar a taxa de resíduos. Portanto, o 
que deveria ter subido 5% na fatura da água 
dos gondomarenses, não subiu, e a Câmara 
irá assumir o défice deste valor”.

Contactado pelo VivaCidade, Jaime Mar-
tins, responsável da empresa referiu o 
seguinte: “Confirmamos a existência de 
Memorando de Entendimento com o Muni-
cípio com vista a uma redução da trajetória 
tarifária nos 1º e 2º escalões tarifas domés-
ticas de Água. Apesar de ser um processo 
muito burocrático, estamos a concertar es-
forços para que esta redução se concretize 
tão rapidamente quanto possível”. ■

CECLIN
Centro de Estudos Clínicos

Face aos desafios da sociedade atual, seguindo um dos princípios base da Fun-
dação Fernando Pessoa, que é a formação e qualificação permanente dos seus pro-
fissionais, desenvolvemos o projeto CECLIN, um Centro de Inovação na área dos 
ensaios clínicos do Hospital Fernando Pessoa, criado com o propósito de conduzir 
investigação científica, fundamental e clínica, como um processo que não só nos per-
mite manter os nossos profissionais permanentemente atualizados, como procurar 
de que forma podemos melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes.

Assim, a missão principal do CECLIN será o bem estar dos nossos utentes, inves-
tindo na melhoria de diagnóstico e tratamento das diversas patologias que os impos-
sibilitam de viver uma vida plena, funcionando através de iniciativas de Inovação 
Médica e acompanhamento especializado, centrado nas necessidades dos utentes.

Este projeto contará com a parceria especializada na área da Investigação e Ino-
vação da Phagecon Portugal, composta por profissionais com um enorme conhe-
cimento na área de investigação, permitindo-nos abrir horizontes para novas solu-
ções, sempre de acordo com o interesse dos nossos utentes, assegurando assim as 
boas práticas da investigação na saúde.

As áreas em que iremos incidir inicialmente, para o aumento da qualidade de vida 
dos nossos utentes, serão:

:: Patologias Pediátricas;
:: Saúde mental;
:: Problemas de metabolismo;
:: Nutrição;
:: Diabetes;
:: Doenças Cardiovasculares;
:: Doenças pulmonares;
:: Problemas relacionados com falta de mobilidade;
:: Reabilitação motora e mental;
:: Ortopedia;
:: Regeneração de tecidos;
:: Acompanhamento geriátrico associado a várias comorbilidades;
:: Medicina Dentária;
:: Problemas relacionados com Oftalmologia;
:: Problemas relacionados com Gastroenterologia
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Texto: André Rubim Rangel

O que é que nunca pode faltar na sua 
vida e nas suas rotinas, além do cuidado 
que tem com a alimentação?

Fazer exercício físico e mental. Para este 
último, não tenho que procurar muito. Todos 
os dias tenho textos para estudar. Para além 
disso, mantenho-me a par do que se vai fa-
zendo por aí, em termos culturais – já que é 
a minha área. Não dispenso as minhas cami-
nhadas, as minhas aulas de alongamentos e 
barra de chão online (habituei-me durante a 
pandemia) e as minhas visitas regulares ao 
Holmes Place para o meu cardiofitness. Tam-
bém tento reforçar a minha imunidade atra-
vés de suplementos alimentares.

A dias de completar 70 anos de vida, 
pego numa frase sua dada em entrevista 
há cinco anos: ser velho é… “uma inevita-
bilidade e uma sorte”. Sente-se uma sor-
tuda? E como deseja celebrar essa bonita 
idade?

Sinto-me uma sortuda por ter chegado até 
aqui com saúde e com trabalho. Mas não me 
sinto assim tão velha. Não fiquei agarrada ao 
passado, que foi bom, mas já lá vai. Tento 
manter-me atualizada e interessada. Só assim 
podemos acompanhar os tempos, que tam-
bém são os nossos. Sobretudo, numa socie-
dade que não trata bem os seus velhos. Não 
costumo fazer grandes festas no dia dos meus 
anos, mas este ano como é número redondo 
cheguei a pensar nisso. Mas já está fora de 
questão. Não vale a pena corrermos riscos 
desnecessários. Penso passar essa data com a 
minha família, o meu núcleo duro.

Sendo algo que lhe preenche, olhando 
até ao livro que lançou, onde partilha vá-
rias histórias e reptos sobre a idade. Sen-
te e sabe se já ajudou muitas mulheres 
com essas suas reflexões? De que modo?

Felizmente, tive um ótimo retorno. Muitas 
mulheres contactaram-me através das redes 
sociais, não só para me dizer o quanto o livro 
tinha sido útil nas suas vidas, como também 
para levantar algumas questões que fiz ques-
tão de responder uma a uma. Acho impor-
tante debater ideias entre aquelas que, ape-
sar de já não serem jovens, ainda se sentem 
capazes de contribuir para a sociedade com 
o seu talento, conhecimento e sabedoria. Vi-
vemos numa sociedade em que as mulheres, 
a partir de certa idade, se sentem um pouco 
marginalizadas. Parece que já não contam, 
como se fossem transparentes. Não podemos 
deixar que isso aconteça, nem acomodarmo-
-nos como se isso fosse uma inevitabilidade. 
Cabe-nos tomar a iniciativa, sermos ativas e 
participativas. É muito importante a intera-
ção com os mais jovens, pois podem ensi-
nar-nos muitas coisas e talvez transmitir-nos 
uma visão diferente do que nos rodeia.

HELENA ISABEL |
Ainda em 2018 lançou um canal do You-

tube. Que estratégias diferenciadas do li-
vro adota e o que tem aprendido com «A 
idade não me define»?

O meu canal está temporariamente parado. 
Às vezes o tempo não chega para tudo.

A sua estreia no teatro, com 17 anos, foi 
precisamente com a peça «Os Direitos da 
Mulher». É esta uma preocupação intem-
poral: como vê a evolução e a conquista 
desses direitos, naquilo que devia ser tão 
normal e igualitário?

Muita gente pensa que hoje em dia a luta 
pela igualdade das mulheres já não faz sen-
tido. Nada mais errado. Apesar de termos 
evoluído muito nesse sentido, de termos 
conseguido grandes conquistas, as discrepân-
cias entre salários são gritantes, a violência 
doméstica continua, e ainda se sofre de uma 
certa discriminação.

Antes de seguir o(s) caminho(s) por si 
escolhido(s), confrontou-se com o desejo 
dos seus pais em seguir aviação. O que a 
impediu: ter medo de aviões, não gostar 
de viajar, etc.?…

Não tenho medo de andar de avião e ado-
ro viajar. Para os meus pais seria uma con-
sequência lógica ao acabar o meu curso de 
línguas, até porque seria seguir os passos 
da minha irmã mais velha, mas o meu gosto 
pelas artes em geral e pelo teatro em particu-
lar sobrepôs-se. Desde cedo que o palco me 
atraía. Comecei pelo bailado, mas na adoles-
cência comecei a ganhar algum peso (não que 
fosse gorda), o que não se coadunava com o 
desejo que tinha de ser bailarina. Virei então 
a minha atenção para o teatro. Os meus pais 
sempre me levaram ao teatro, que eu adora-
va, e a certa altura, para mim, já não era su-
ficiente ser espectadora. Começou a nascer 
uma vontade enorme de passar para “o outro 
lado do espelho”. Tanto insisti que acabou 
por acontecer. 

Já há mais de 55 anos que fez a sua es-
treia na televisão. De que forma se recor-
da desse momento e como ele a marcou 
para toda a vida?

Estreei-me num programa de Francisco Ni-
cholson e Armando Cortês chamado “Riso e 
Ritmo”. Tive a sorte de me estrear em televi-
são com estes atores enormes e claro que en-
tre os nervos e a excitação, foi um momento 
marcante. Era uma miúda e estreei-me logo 
com os melhores. Foi uma pequena participa-
ção, mas aí percebi que não queria fazer outra 
coisa. Era um programa com sketches, músi-
ca e muito humor. Talvez tenha nascido aí o 
meu gosto pela comédia. Quando me estreei 
em teatro foi precisamente numa companhia 
de comédia. “Companhia de Teatro Alegre”, 
assim se denominava e era dirigida por um 
grande homem de teatro, Henrique Santana. 
Também aí trabalhei com os melhores. Lia 

“Vivemos numa sociedade em que as mulheres, a partir 
de certa idade, se sentem um pouco marginalizadas”
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Gama (minha madrinha de teatro), Irene Isi-
dro, Maria Helena Matos, entre outros.

No início da sua carreira artística, di-
vidiu a representação com a música. Em 
dez anos teve algumas atuações no «Festi-
val da Canção». O que reteve, de melhor e 
pior, nessa experiência? 

Foram cinco, pelas minhas contas. Só retive 
coisas boas. O Festival nessa altura era um dos 
grandes acontecimentos musicais do ano. Ser 
escolhida por autores para interpretar as suas 
canções foi um privilégio. 

E o que fê-la perceber que o seu rumo 
não seria por aí, enquanto cantora?

Apesar de adorar cantar, a minha paixão 
sempre foi a representação e nessa altura eu 
fazia imenso teatro. Chegou a um ponto em 
que era praticamente impossível conciliar e 
tive que optar por aquilo que fazia melhor. 

Contudo, não fora de espantar que o 
seu filho seguisse esta carreira, também a 
exemplo do pai. Que conselhos lhe deu e 
lhe dá neste âmbito e para que ele possa 
“agir” sempre corretamente?

Os conselhos que lhe dei foram sempre 
no sentido de seguir sempre os seus sonhos 
que, neste caso, passavam pela música. Des-
de pequeno que sempre ouviu muita música 
em casa e, se calhar, também está nos genes. 
É um privilégio poder fazer o que se gosta. 
E claro que tentei transmitir-lhe valores que 
considero fundamentais, quer fosse músico 
ou outra coisa qualquer.

Para si como atriz, e entre tantos traba-
lhos e personagens já efetuados, qual o 
papel / cena mais difícil de representar, 
pela sua técnica, que tenta até evitar? 
Porquê?

Não consigo mencionar nenhum, até por-
que já fiz um pouco de tudo. Claro que há 
personagens em que me sinto mais à vonta-
de do que noutras, mas confesso que adoro 
fazer comédia. E a minha grande preocupa-
ção é sempre não desapontar quem confiou 
em mim. Como acontece neste trabalho que 
estou a fazer neste momento, a telenovela 
«Quero é Viver». Represento uma persona-
gem muito diferente do habitual. Uma mulher 
do Bairro da Salvação. Humilde, conservado-
ra, boa pessoa e que trabalha há muitos anos 
na casa de uma família rica. Tem dois filhos 
que são o seu mundo, pois ficou viúva muito 
cedo e teve que os criar sozinha. Só tenho que 
agradecer à autora Helena Amaral e à TVI a 
confiança que depositaram em mim, ao desti-
narem-me um papel que, à partida, não era o 
“casting” óbvio.

Do que sente mais saudades de tudo o 
que já fez em televisão, teatro e cinema, 
em mais de 60 projetos? Da primeira te-
lenovela portuguesa, por exemplo, ou 

daqueles programas áureos do Herman 
(anos 80), ou outros?

Tive a sorte de participar em vários pro-
jetos pioneiros, não só em televisão. Sinto 
saudades da adrenalina de fazer uma coisa di-
ferente, sem saber qual vai ser a reação do pú-
blico. Isso aconteceu com a Vila Faia, que foi 
uma jogada muito arriscada, numa altura em 
que só se viam novelas brasileiras. Aconteceu, 
igualmente, com «O Tal Canal», que viria a re-
volucionar o humor em Portugal; mas, tam-
bém, com o Teatro Ádoque (uns anos antes), 
a primeira cooperativa de Teatro de Revista.

Conhece a cidade de Gondomar? E per-
gunto-lhe sobre aquilo que mais aprecia 
nela e no que melhor a caracteriza…

Já fiz pelo menos um espetáculo em Gondo-
mar, com o Fernando Tordo e com o saudoso 
Ary dos Santos. Mas, obviamente, quando 
penso em Gondomar, penso na sua ourivesa-
ria. Não fosse eu mulher!

Gondomar está no top10 dos municí-
pios mais populosos de Portugal. Tendo 
essa experiência de viver na capital, onde 
nasceu, que desafios e sugestões pode dar 
aos Gondomarenses para saberem viver 
bem com tanta gente, com todos e por 
todos?

Vivemos tempos atípicos em que os con-
vívios estão um pouco comprometidos. Mas 
devemos sempre pensar que a nossa cidade é 

a nossa casa. Devemos tratá-la bem. Compete 
também às Câmaras proporcionar aos seus 
cidadãos o acesso à cultura, que já se provou 
ser segura e que sem ela a vida fica, com cer-
teza, mais pobre.

No início deste milénio participou em 
«Jantar de Idiotas» e «O Chato». Aprovei-
tando os títulos, pergunto: como lida com 
os idiotas e chatos que lhe vão aparecen-
do e se relacionam consigo? Como ajudá-
-los a não serem tanto assim?

Cheguei a uma idade em que se me cruzo 
com alguém que tenha alguma dessas carac-
terísticas ou ambas, afasto-me. Nunca tentei 
“catequizar” ninguém. As pessoas têm a li-
berdade de ser como quiserem e eu também 
tenho a liberdade de as aturar ou não.

Já agora, fez igualmente parte do elen-
co da telenovela «A Impostora». Vão-se 
descobrindo na Sociedade cada vez mais 
impostores, fora os que ainda se escon-
dem, e muitos mantêm-se impunes à Jus-
tiça. Isto é assim tão difícil e complexo de 
resolver?

Essa é a resposta para um milhão de dólares. 
A nossa justiça é lenta e por vezes injusta. Mas 
quem sou eu para apontar caminhos? É claro 
que para quem vive honestamente do seu sa-
lário é bastante frustrante saber que algumas 
personagens que se apoderaram de dinheiro 
ilicitamente, andam por aí como se nada fosse.

Face às fragilidades do mundo, onde 
reside o tesouro humano para que uma 
pessoa possa aguentar-se sempre e viver 
bem, sem sucumbir nem se endividar?

Acho que o maior tesouro é a nossa for-
mação. Os valores que nos incutiram (os 
felizardos) e a arte, sempre. É isso que nos 
eleva e nos faz ver o mundo com outros 
olhos.

Como vê e reflete neste paradoxo: 
muitas pessoas não acreditam em Deus 
e excluem-no das suas vidas; no entan-
to, Deus continua a confiar nelas. Acha 
que o ser humano (ou desumano) não 
aprende com esta lição? 

Não sou crente. Acredito nos homens 
(alguns), mas também acho que somos ca-
pazes do melhor e do pior. Cabe a cada um 
de nós procurar o que nos pode tornar pes-
soas melhores e mais empáticas.

Concluímos com uma missiva já ha-
bitual: peço-lhe uma mensagem final 
para os leitores, que sirva de alento e 
portento em tempos complicados… 

A humanidade já passou por várias pro-
vações e conseguiu superá-las. Acho que 
o que nos pode dar alento é a empatia, a 
solidariedade, a sensação de dever cumpri-
do. E termos sempre em atenção de que a 
nossa liberdade acaba onde começa a dos 
outros. Respeitem-se e cuidem-se! 

“Vivemos numa sociedade em que as mulheres, a partir 
de certa idade, se sentem um pouco marginalizadas”
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Riotintense de gema, 
nasceu a 2 de julho 
e tem 46 anos. É um 
dos humoristas mais 
conceituados do país. 
Mas antes da sua vida 
ser nos holofotes foi 
eletricista na construção 
civil. Na sua carreira 
profissional soma mais 
de vinte anos de carreira, 
como apresentador, 
ator e humorista. Uma 
personalidade única 
que continua a marcar 
gerações. Hoje, nos 
palcos da vida, leva para 
todo o lado o nome de 
Gondomar e diz-se ser um 
filho orgulhoso da Terra 
que o viu crescer.
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O Município de Gondomar assinou, 
esta sexta-feira, os Contratos-Programa 
de Apoio para a criação da “Rota dos 
Baloiços de Gondomar” com todos os 
agrupamentos de escuteiros e escotei-
ros do concelho.

O intuito do projeto é criar um novo produto 
turístico que possa dar a conhecer alguns locais 
de grande beleza natural, cujo o seu enquadra-
mento paisagístico surpreenda residentes e visi-
tantes.

Para o efeito, o Município envolveu todos os 

agrupamentos de escuteiros e escoteiros locais 
na construção das estruturas. Assim, a Rota dos 
Baloiços de Gondomar  conta, desde já, com 13 
estruturas colocadas estrategicamente em pon-
tos panorâmicos e de grande potencial turístico 
(alguns desconhecidos do público em geral).

Através desta Rota dos Baloiços, espera-se 
criar uma nova dinâmica turística que promova 
o território, pelo que estão já previstos vários in-
centivos à visitação, tais como: a criação de um 
passaporte .físico e digital- com a georreferen-
ciação de cada baloiço. ■

GONDOMAR cria Rota de Baloiços
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Rua D. António Barroso n.º 33, 4435-664 Baguim do Monte
geral@baguimdomonte.pt - t. 224 899 666

A Junta de Freguesia 
de Baguim do Monte informa 

que este ano a festa de S.Brás, 
devido à actual situação epidemiológica 

terá apenas a vertente religiosa
 (Missa Solene às 11h, no dia 3 de Fevereiro). 

Esperamos para 2023 
voltar à tão desejada normalidade.
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 (Missa Solene às 11h, no dia 3 de Fevereiro). 

FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022FESTAS A S. BRÁS 2022



VIVACIDADE  |  JANEIRO 202216

SOCIEDADE

AMIGOS PICUDOS
ASSOCIAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO E PROTECÇÃO DOS OURIÇOS

CRIDO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO

E 
INTERPRETAÇÃO DO OURIÇO

Ajude na Proteção e Sobrevivência da nossa EspécieAjude na Proteção e Sobrevivência da nossa Espécie

O seu apoio é fundamental para a nossa causa!
(Millenium BCP) - NIB: 0033 0000 45440401 169 05

Conforme passam os dias e semelhan-
te ao que está a acontecer no resto do 
País, Gondomar, neste mês de janeiro 
tem sentido um aumento conside-
rável de casos. Com a sobrecarga do 
SNS, vários gondomarenses estavam a 
entrar em lista de espera para serem 
contactados, nesse sentido, o executi-
vo decidiu, novamente implementar, 
uma linha de apoio. Nesta terça feira, 
Gondomar registava 3 800 casos 
ativos.

Perante o panorama de aumento de núme-
ro de casos registados no Município no mês de 
dezembro para 5100 casos positivos e tendo 
em conta que, a incapacidade de resposta das 
autoridades de saúde face à escalada de casos 
no País, a qual atrasou o rastreio dos contac-
tos de risco, o executivo decidiu colocar mãos 
à obra e criar uma rede de contactos. 

Para Marco Martins, foi importante voltar 
a implementar a linha de apoio telefónico 
nos inquéritos epidemologicos, semelhante 
ao realizado em dezembro de 2020. O intui-
to do executivo foi auxiliar a linha de saúde 
pública a contactar os gondomarenses e 
“Assim limitar a propagação do vírus, dado 
que as pessoas ficariam logo em casa. Isto 
porque, muitas vezes, as pessoas não sabem 
o que fazer, dado que não recebem nenhum 
contacto do SNS. Portanto, pretendemos por 
um lado controlar a ansiedade das pessoas e 

ATUAL PANORAMA da situação pandémica em Gondomar
quanto outros estão a tratar dos contactos de 
risco”.

Conversamos ainda com Isabel Magalhães, 
que sobre o assunto afirmou o seguinte: “Mui-
to sinceramente, está a correr muito bem. A meu 
ver, os gondomarenses estão a dar uma prova 
que são verdadeiros cidadãos e que se preocu-
pam com os outros, porque facilmente dão-nos 
todos os dados que precisamos. Presenciamos 
que, as pessoas aceitam facilmente que, pelo 
bem comum, devem ficar em casa e não de-
monstram qualquer resistência nesse aspeto”.

VACINAÇÃO 
São várias as frentes que o Município está 

a trabalhar neste momento para combater a 
propagação da pandemia. Para além de testa-
rem em massa, temos a vacinação.

Neste momento, Gondomar já vacinou 5 
600 crianças. Quanto à terceira dose, Gondo-
mar registou 54 mil vacinas inoculadas.

Segundo Marco Martins, neste momento no 
Multiusos “estão a ser vacinados cerca de 1100 
a 1200 pessoas por dia, em simultâneo, com o 
regime casa aberta e com o agendamento. Só 
não vacinamos mais, porque não há capacida-
de de recursos humanos…O ACES faz um es-
forço incrível, e esta palavra tem que ser dada 
também aos profissionais de Gondomar, mas 
não há recursos humanos, não há enfermei-
ros no mercado. Se houvesse mais recursos 
humanos no país, mais vacinas daríamos, isso 
é uma frente”. ■

por outro lado, colocar as pessoas, de acordo 
com as normas, em casa, o mais rapidamente 
possível”. 

Ao todo, são oito técnicos do município que 
estão nesta linha da frente. Marta Gonçalves, é 
chefe de serviço e colaboradora da autarquia, 
sobre o assunto explica que estes contactos 
são muito importantes tanto para regularizar 
as situações mais antigas, como também auxi-
liar os novos casos que estão diariamente a ser 
registados: “Isto é muito importante, porque 
mesmo as situações mais antigas, as pessoas 
percebem que não ficaram esquecidas e por-
tanto, tentamos regularizar situações que pos-
sam eventualmente não ter sido resolvidas. E, 
mesmo assim, apesar de termos este desfasa-
mento no tempo, as pessoas são gratas pelo 

facto de ter havido um cuidado, de uma cha-
mada telefónica, para ver se está tudo bem e 
se não ficou nenhuma situação pendente. Nas 
situações mais atuais, também é muito útil, 
porque há pessoas com algumas dificuldades 
informáticas e outras que não têm dispositivos 
que lhes possibilite responder ao inquérito e, 
através do nosso contacto, conseguem ter este 
apoio”. Sobre as chamadas diz que têm cor-
rido bem e que os gondomarenses são com-
preensivos. 

A responsável acrescenta que, esta decisão 
da Autarquia iniciou no dia 31 de dezembro, 
na altura “tínhamos um atraso de chamadas 
desde o dia 21/22”. Neste momento, “Temos 
a equipa repartida, sendo que uns estão a 
trabalhar na base dos contactos positivos, en-

Isabel Magalhães, Técnica Superior
- Divisão da Educação

Marta Gonçalves, Psicóloga Câmara 
Municipal de Gondomar - Núcleo de Saúde
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A Águas de Gondomar, S.A. 
(AdG), disponibiliza, desde de-
zembro, mais um novo método 
para pagamento de faturas. O pa-
gamento por MB Way é um méto-
do seguro, simples, rápido e sem 
custos sendo a sua transação ime-
diata.

  Para efetuar a liquidação da 
fatura, basta instalar a aplicação 
MB Way no smartphone ou ta-
blet, que se encontra disponível 
no site https://www.mbway.pt/, na 
Apple Store e na Play Store. A ade-
são é fácil e gratuita.

  Após a adesão, é possível efe-
tuar o pagamento das faturas no 
conforto de casa, com a simples 
leitura do QRCode que consta na 
frente da fatura. Para começar a 
usar só, é necessário clicar na op-
ção “pagar com MB Way” e ler o 
QRCode, confirmando, por fim, 

ADG DISPONIBILIZA PAGAMENTO DE FATURAS 
através de MB Way

tais, por serem mais práticos e se-
guros,   relembrando ainda que o 
pagamento após a data limite está 
sujeito a juros de mora e à even-
tual emissão de aviso de corte.  

Os clientes podem entrar em con-
tacto com a AdG através do aten-
dimento telefónico (224660200 
e 224660295), de email (geral@
aguasdegondomar.pt) e do chat 
online (www.aguasdegondomar.
pt), para dar seguimento a ques-
tões relacionadas com esclare-
cimentos de faturação, comuni-
cação de leituras, solicitação de 
meios alternativos de pagamento 
(mesmo que a data limite da fa-
tura tenha sido ultrapassada, an-
tes de se dirigir às instalações da 
AdG, poderá contactar a empresa 
para   fornecimento de novos da-
dos para pagamento) e pedidos de 
ligação urgentes. ■

a operação e o pagamento, que é 
imediatamente efetuado.

 Para além desde novo método 
de pagamento, a AdG continua 
a disponibilizar várias outras op-

ções de cobrança, no sentido de ir 
ao encontro das necessidades e ro-
tina diária de cada cliente, seja por 
pagamento por referências multi-
banco,  nos agentes Payshop, nas 

lojas CTT,  pagamento por débito 
direto ou diretamente nos balcões 
de atendimento.

 A AdG recomenda a utilização 
dos métodos de pagamento digi-

https://www.mbway.pt/#inbox/_blank
mailto:geral@aguasdegondomar.pt%23inbox/_blank
mailto:geral@aguasdegondomar.pt%23inbox/_blank
http://www.aguasdegondomar.pt/#inbox/_blank
http://www.aguasdegondomar.pt/#inbox/_blank
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Os dados demonstram que, no ano de 
2021, o número de presenças diminui (- 
26), assim como o número das colheitas 
(- 4), em Gondomar. O pior mês do ano 
foi o de Abril, e a freguesia com mais dá-
divas doadas foi a de São Cosme (Gondo-
mar), com 787 presenças e 667 colheitas. 

No total, o Município registou 2184 pre-
senças e 1833 colheitas. Segundo o respon-
sável da Associação de Dadores de Sangue 
de Gondomar, “Tínhamos tudo para ser um 
bom ano, mas na colheita de abril, em Gon-
domar (São Cosme), o Instituto Português 
de Sangue e da Transplantação (IPST), não 
convocou os habituais dadores e tivemos 
praticamente, metade da afluência habitual 
nesta freguesia. Este resultado influenciou o 
resultado global do ano”.

Sobre o assunto, Vitor destaca que a 
quantidade recolhida foi a suficiente para 
responder às necessidades dos hospitais: 
“No entanto a quantidade de sangue obti-
do, ajustou-se às necessidades dos nossos 
hospitais, visto que em 2021 foi um ano em 
que a atividade hospitalar voltou a emergir 
lentamente, face à paragem verificada em 
2020 motivada pela pandemia que ainda 
atravessamos”. 

De forma geral, o responsável aponta 
que “dois dias do ano”, os nossos serviços 
hospitalares foram abastecidos com sangue 
proveniente de Gondomar, “Se está estima-
do que Portugal necessita em média 1000 

NÚMERO DE DÁDIVAS DE SANGUE 
doadas diminuem no ano de 2021, em Gondomar

unidades de sangue por dia, as contas estão 
boas de se fazer”, completa.

Para o calendário de 2022, algumas alte-
rações foram realizadas, como por exemplo 
a colheita Medas/Covelo, será realizada em 
dia da semana, bem como a de 21 janeiro 
em Fânzeres. Segundo Vitor, “Esta altera-
ção deve-se à gestão de meios do IPST, que 
derivado à fraca adesão verificada nestas 
freguesias, canalizam as colheitas para dias 
semanais, deixando livres os fins de semana, 
para recolhas de maior dimensão”.

No total, consta no calendário 24 dias de 
colheita, “alguns serão de manhã, outros de 
tarde, bem como alguns em fins de semana 
e outros dias da semana… a intenção é alar-
gar as opções a todos os dadores que quei-
ram comparecer nas colheitas promovidas 
pela Associação de Dadores de Sangue de 
Gondomar”, completa o responsável.

Para terminar Vitor Freitas, em nome 
da Associação que representa, refere o se-
guinte: “Contamos com a solidariedade de 
todos, para que nunca falte sangue nos nos-
sos hospitais. Obrigado a todos que compa-
receram nas nossas colheitas!E agradece-
mos todo o apoio que nos têm concedido, 
na expectativa de que possamos continuar 
a contar com o mesmo”. 

Todos os meses o seu VivaCidade, na pá-
gina 4, bem como na sua newsletter divulga 
os dias em que pode doar sangue, assim fi-
que atento às nossas edições. ■

Freguesia Presenças Colheitas
Medas\Covelo 77 74
Fânzeres 87 71
Baguim do Monte 139 116
São Pedro da Cova 342 283
Valbom 100 85
Foz do Sousa 121 107
Jovim 141 121
Gondomar (São Cosme) 787 667
Melres 216 166
Rio Tinto 95 81
Câmara Municipal de Gondomar 79 62
Total 2184 1833

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
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Em 2022 ainda se farão sentir os efeitos da 
crise económica provocada pela Pandemia 
de Covid 19.

As famílias têm de se tornar mais resilien-
tes e olhar para as suas finanças por forma a 
acomodar novos e possíveis impactos desta 
crise que teima em prevalecer ou preparar-se 
para novos embates que poderão surgir.

O ano de 2022 espera-se que seja de re-
toma para muitas famílias, mas uma grande 
prudência financeira é recomendável.

Para as suas resoluções de Ano Novo aqui 
ficam algumas dicas que o poderão ajudar a 
cumprir os seus sonhos e objetivos e viver 
sem sobressaltos perante imprevistos que 
possam surgir.

- Organize-se!
O planeamento é um aspeto fundamental 

da gestão das finanças pessoais e para tal é 
necessária organização.

Inicie bem o ano, começando a preparar 
um orçamento, organizando as contas, reu-
nido todos as faturas e contratos e criando 
um dossier onde possa colocar toda essa do-
cumentação.

Faça um diagnóstico da sua situação fi-
nanceira atual e defina objetivos para o novo 
Ano.

Mas não só de orçamento viverá o seu pla-
neamento, numa perspetiva de que não falte 
dinheiro para o essencial. Ter um Fundo de 
Emergência será importante, mas também 
começar a economizar e poupar para inves-
tir no futuro.

Faça planos realistas a médio e longo pra-
zo para concretizar os sonhos e metas, que 
poderá ir ajustando regularmente durante o 
ano.

- Invista no seu conhecimento
Tente ter mais conhecimentos sobre fi-

nanças pessoais, sobre produtos e serviços 
financeiros, desde como melhor gerir a conta 
bancária ou os seus créditos ou, para as mais 
adequadas aplicações financeiras.

A aprendizagem ao longo da vida é impor-
tante e pode permitir-lhe poupar muitos eu-
ros e fazer crescer o seu dinheiro.

- Agarre as oportunidades
Reveja os planos que fez para o ano an-

terior e tente perceber o que não correu da 
melhor maneira. 

Defina uma nova estratégia, menos ambi-
ciosa e que envolva eventualmente menos 
sacrifícios e, ao mesmo tempo, que garanta 
motivação suficiente para conseguir alcançar 
as suas metas.

Procure novas formas de rendimento ou 
crie um negócio e invista com responsabili-
dade e em consciência as suas poupanças.

Bom Ano Novo! Lembre-se: se precisar de 
ajuda a DECO poderá dar-lhe orientação 
económica.

Contactos: 223 391 961 ou através do 
e-mail gas.norte@deco.pt .

ANO NOVO À PORTA – 
COMO SE PREPARAR E 
GERIR AS FINANÇAS EM 
TEMPO DE CRISE?

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

LEGISLATIVAS: CONTINUAR OU 
MUDAR?

1 – No próximo dia 30 os portugueses vão 
eleger os 230 deputados para a nova As-
sembleia da República, de onde sairá o 
futuro Primeiro-Ministro. Ninguém tem a 
menor dúvida sobre o que está em causa. 
O novo Governo ou será liderado pelo PS 
ou pelo PSD. De facto, dizer isto de forma 
simplificada seria afirmar que ou o chefe 
do novo executivo será António Costa ou 
Rui Rio. Mas só aparentemente é que as-
sim será, como aqui se explica.
Na realidade ninguém pode assegurar que 
António Costa seja de novo Primeiro-Mi-
nistro, porque, se o PS ficar atrás do PSD 
António Costa demite-se, mesmo que haja 
uma maioria de esquerda no Parlamento. 
É o próprio que o afirma, quando diz que 
se perder considera que o leitorado não o 
quer como Primeiro-Ministro, e, por isso 
mesmo resta-lhe ir embora. Mas já não diz 
o que recomendará ao seu partido, se a 
maioria parlamentar for de esquerda. 
2 – Ora, sendo António Costa o líder dos 
socialistas, seguramente que tem uma opi-
nião sobre o que deve fazer o seu partido. 
Ficamos assim apenas pelas suposições, 
por falta de clarificação objetiva. Mas a dar 
crédito aos sussurros dos corredores so-
cialistas, tudo se indica que o PS levará ao 
Presidente da República um nome alter-
nativo para liderar o Governo, que tanto 
poderá ser Fernando Medina como Pedro 
Nuno Santos.
Ou seja, António Costa só formará um 
novo Governo se ficar à frente do PSD e 
conseguir uma maioria parlamentar que 
não passe pelos seus parceiros da antiga 
geringonça. Já a posição do PSD é bem 
mais clara, porque Rui Rio afirma que for-
mará Governo desde que consiga o apoio 
de uma maioria parlamentar coerente e 
estável. Cabe, pois, aos eleitores dizerem 
nas urnas quem querem para governar o 
país. 
3 – E não parece difícil a ninguém fazer 
uma escolha clara. Pela simples razão que 
o que está verdadeiramente em causa são 
dois projetos políticos muito diferentes. A 
saber: a continuação do projeto socialista 
dominado pela omnipresença do Estado 
em todas as áreas da governação; ou um 
projeto de mudança de rumo, marcado 
pela ambição de um novo caminho refor-
mista na economia, saúde, impostos, justi-
ça, áreas sociais, etc.
Essa escolha só pode ser feita olhando 
para o passado, sobretudo na forma como 
o país foi governado nos últimos 25 anos, 
nos quais o PS liderou 19 anos. Neste es-
paço de tempo o PSD foi chamado duas 
vezes para salvar o país da bancarrota. A 
primeira a seguir ao Governo de António 
Guterres; a segunda após o desastre de 
José Sócrates, para aplicar as receitas da 
troika. Tudo muito claro para qualquer ci-
dadão medianamente informado… ■

www.dre.pt
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 MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direção-Geral das Autarquias Locais

Declaração (extrato) n.º 160/2021

Sumário: Declara, a pedido da Câmara Municipal de Gondomar, a utilidade pública da expropria-
ção da parcela necessária à «Construção do Intercetor de Rio Tinto».

Torna -se público que o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, 
por despacho de 11 de novembro de 2021, a pedido da Câmara Municipal de Gondomar, declarou a 
utilidade pública da expropriação da parcela a seguir referenciada e identificada na planta anexa: 

Número
parcela Proprietário(s) Outros interessados Área

(m2) 

Matriz
(Freguesia de Rio Tinto) 

Número da descrição
do registo predial 

Rústica Urbana 

13 Celcedina Santos de Oliveira 
Moutinho e Domingos Ferreira 
dos Santos. 

 300,95 1850  11529 

 A expropriação destina -se à “Construção do Intercetor de Rio Tinto”.
Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.º, 3.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, tem os fundamentos de facto e de 
direito expostos na Informação Técnica n.º I -001382 -2021, de 3 de novembro de 2021, da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, e tem em consideração os documentos constantes do Processo 
n.º 13.021.16 E/DAJ, daquela Direção -Geral.

16 de novembro de 2021. — A Subdiretora -Geral, Célia Quaresma. 

  
 314741647 

mailto:gas.norte@deco.pt
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No passado dia 12 de janeiro, o 
Município de Gondomar, em con-
junto com a Lipor inauguraram 
mais uma Horta Urbana Biológica 
Comunitária: a Horta Biológica 
da Cavada Nova, desta vez em Rio 
Tinto. 

Com 25m2 de terreno e 20 talhões, este 
espaço é destinado aos agregados familia-
res locais. Esta horta integra o projeto in-
termunicipal, Horta à Porta - Hortas Urba-
nas Biológicas da Região do Porto, projeto 
este liderado pela Lipor e Municípios asso-
ciados, que conta com um universo de 55 
hortas ativas, das quais 6 existem no con-
celho de Gondomar desde o ano 2013, per-
fazendo atualmente 186 talhões de cultivo. 

Um projeto de sucesso que tem como 
principal objetivo responder ativamente à 
crescente procura por famílias de espaços 
urbanos para o cultivo biológico de sub-
sistência, aproveitando normalmente o 
Município terrenos resultado de cedências 
ao domínio Municipal, no âmbito de opera-
ções urbanísticas, com boa exposição solar, 
água e terreno fértil.  

Uma Horta Biológica Comunitária é uma 
infraestrutura verde integrada em meio ur-
bano, que contribui para a mitigação das 
alterações climáticas e proporciona inúme-
ros benefícios ambientais, sociais, econó-
micos e de promoção de saúde e qualida-
de de vida. Consiste na delimitação de um 
espaço de cultivo para produção biológica, 
dividido em talhões com o mínimo de 25 
m2, acesso a ponto de água, compostor e 
abrigo para alfaias agrícolas, onde é proi-
bida a utilização de produtos químicos de 
síntese.

O projeto é totalmente gratuito para o 
cidadão, tendo apenas como requisitos o 
cumprimento do Regulamento em vigor, 
no qual está previsto a frequência de uma 
ação de formação em agricultura urbana, 
segundo os princípios do modo de produ-
ção biológico, promovida pela Lipor, com 
duração de 9h e a concretização da com-
postagem caseira, com o objetivo de redu-

RIO TINTO com nova Horta Comunitária

ção da quantidade de resíduos produzidos e 
fertilização orgânica dos talhões que usufruem.

Marco Martins, Presidente da Câmara 
Municipal de Gondomar referiu que esta já 
é a sexta horta implementada em Gondo-
mar e prevê para o futuro a implementa-
ção de mais duas hortas uma em Fânzeres, 
e outra em Baguim.

Já a Vereadora Ana Luísa Gomes, repre-
sentante do Município no projeto, revela o 
seguinte: “Este projeto tem tido uma enor-
me adesão por parte da população”. A res-
ponsável explica ainda que qualquer cida-
dão com mais de 18 anos e residente num 
dos oito municípios associados da Lipor.

Para o representante do projeto da LI-
POR, o Engenheiro Emanuel Monteiro, 

este projeto é um exemplo de como a LI-
POR não realiza apenas uma gestão dos re-
síduos, como também promove uma serie 
de projetos que envolvem a comunidade, 
e que promove “a valorização do território 
e da sua biodiversidade”. O responsável 
adianta ainda que este é um “Trabalho que 
não está acabado, é um trabalho continuo” 
e a intenção é que “Este tipo de infra-es-
truturas continue a crescer e se dissemine 
junto da malha urbana para garantir esta 
reaproximação dos cidadãos com a terra e 
com as boas praticas de gestão agrícola e 
ambiental”. 

Na perspetiva do morador Bento Ma-
rinho, “Quem tem um talhão nestas hor-
tas têm o privilégio de estar a lidar com a 

Terra novamente, ao fim de tantos anos... 
porque hoje, conhecemos apenas o su-
permercado, mas estas pessoas e eu, tem 
o privilegio de ter isto aqui, assim acabam 
por já não ir tantas vezes às grandes super-
fícies. Estas pequenas hortas nos meios ur-
banos, são muito importantes e considero 
fundamental criar mais hortas como esta”.

O evento contou com a presença de Mar-
co Martins, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Gondomar, a Vereadora da Ação 
Climática, Ambiente e Qualidade de Vida, 
Ana Luísa Gomes, com Presidente da Junta 
de Freguesia de Rio Tinto, Nuno Fonseca e 
do Administrador Delegado da Lipor, Fer-
nando Leite, que se fez acompanhar pela 
equipa técnica da Lipor. ■

Na foto, Ana Luísa Gomes, Marco Martins, Nuno Fonseca e Fernando Leite na inauguração da  Horta Comunitária
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Com uma história centenária, o 
Centro Republicano Democrático 
de Fânzeres é uma das associações 
mais conceituadas do concelho, 
sendo que, hoje, conta com 400 as-
sociados. Estivemos à conversa com 
a atual representante da institui-
ção, Ana Paula Casteleiro Martins.

Conte-nos um pouco sobre a vossa his-
tória.

Nascemos com o advento do Republica-
nismo que então grassava por toda a Europa 
e fomos mesmo precursores da Republica 
em Portugal. Na verdade, o nosso primeiro 
registo enquanto associação data de 5 Ou-
tubro de 1908, exatamente dois anos antes 
da implantação da República. Com o golpe 
militar de 28 de maio de 1926 e a implan-
tação do chamado “Estado Novo” começou 
um nunca mais acabar de dificuldades, com 
a perseguição a elementos dos corpos ge-
rentes, o questionamento da denominação 
da colectividade forçada a mudar de nome 
por duas vezes, primeiro para Centro de 
Instrução e Recreio de Fânzeres, nome ini-
cialmente aceite e depois para Centro Re-
creativo de Fânzeres, com o pretexto de que 
a instrução estava a cargo do estado. Mas a 
Associação sobreviveu e continuou o seu 
percurso de convívio e luta pela verdade, 
na ajuda à formação de bons caracteres e à 
promoção da cultura e do desporto.

Como é que se gere uma associação 
centenária? É fácil?

Não é fácil, basicamente mantemo-nos 
fiéis aos valores da nossa fundação, que são 
passados no decorrer destes anos todos e 
que continuam vivos até aos dias de hoje 
sendo eles os valores da igualdade, da de-
mocracia, da instrução e do respeito que 
temos que ter por todas as pessoas, dando-
-lhes a oportunidade de aprender, de con-
viver e de estar em contacto com a cultura, 
com o desporto de forma gratuita. 

Esta é a essência do Centro Republicano 
e Democrático de Fânzeres que se molda 
de acordo com os tempos, mas nunca per-
dendo as suas raízes.

Na sua perspetiva, o que é que vos 
distingue das outras associações? 

A nossa associação continua a reger-se 
pelos valores republicanos e é constitutiva 
dos Centros Republicanos de Portugal (cin-
co, neste momento). Esta é, talvez, a nossa 
característica mais distintiva. Além disso 
continua a privilegiar os eventos culturais, 
com destaque para o teatro, sem deixar de 
estar presente e até ser parceira em outros 
eventos.

Que tipo de atividades desenvolvem 
no vosso dia a dia e para que faixa etá-
ria está direcionada? Aproveito ainda 
para questionar se, as vossas atividades 

ANA MARTINS “Esta é a essência do Centro Republicano e Democrático de Fânzeres 
que se molda de acordo com os tempos, mas nunca perdendo as suas raízes”

são para toda a população do concelho 
de Gondomar, ou é mais direcionada 
para a população de Fânzeres?

De uma forma geral as principais ati-
vidades baseiam-se em eventos temáti-
cos para todo o concelho de Gondomar 
ao longo de todo o ano, como sendo o 
cantar das Janeiras, festejos do carna-
val com o habitual “Enterro do João”, 
comemoração do dia Internacional da 
Mulher, damos ênfase às comemorações 
do 25 de Abril, tendo até à data sido pro-
movidos alguns debates e exposições 
alusivos à revolução de Abril de 74, no 
mês de Maio há alguns anos a esta parte 
é promovido um rastreio de saúde leva-
do a cabo por uma técnica de saúde, é 
comemorado o dia mundial da criança 
onde têm sido promovidas diversas ati-
vidades para as crianças de associados e 
não associados que se juntam a nós na 
sede e passam uma tarde divertida e de 
confraternização, ao longo do ano são 
efetuadas algumas lúdicas.

O CRDF desde 2011 conta com a in-
tegração de um grupo de teatro que se 
passou a designar por “O Republicano” 
que tem desenvolvido um trabalho mui-
to positivo sendo presença assídua nes-
tes últimos anos no festival de teatro de 
Fânzeres.

A adesão por parte da comunidade 
tem sido positiva e pensamos que de 
uma forma geral as pessoas da terra re-
conhecem o trabalho meritório que tem 
sido desenvolvido por todos apesar das 
nossas limitações de tempo. 

Durante estes anos todos, sempre 
trouxeram a cultura para junto da 
população, qual a importância deste 
setor na sociedade?

Sempre pensamos que um povo sem 
cultura está muito mais à mercê de po-
pulismos e abusos de detentores do 
poder, para os quais de resto contribui. 
Assim, afirmamos que a cultura é mais 
um alimento que sustenta a vida, sendo 

impensável a sua inexistência.

Nestes dois anos de pandemia, o setor 
cultural foi um dos mais prejudicados, as-
sim questiono se sentiram o impacto da 
pandemia e se, em algum momento, esti-
veram parados? 

Estes dois anos tem sido terríveis para as 
associações pois fomos completamente esque-
cidos pelo estado, estivemos meses e meses 
fechados sem poder colocar em pratica os fun-
damentos para o qual somos associação, tem 
sido muito complicado gerir e ter dinheiro para 
continuarmos a ter portas abertas. As associa-
ções neste momento necessitam de uma ajuda 
séria por parte do Estado, pois corremos o ris-
co de fecharmos portas e não ter pessoas como 
muitas de nós a cuidar das nossas associações, 
as associações estão a morrer no nosso Pais.

Quanto ao futuro? 
Esperamos continuar com as portas abertas 

para continuarmos a ajudar gerações a serem 
melhores e muito mais instruídas. ■



visitgondomar.cm-gondomar.pt



VIVACIDADE  |  JANEIRO 2022

DESTAQUE

24

Realizando um balanço dos seus úl-
timos oito anos, o que é que o orgulha 
mais?

M: Orgulho-me de, primeiro, termos con-
seguido colocar Gondomar no mapa, mas 
de uma forma positiva, como um concelho 
de referência a nível metropolitano e nacio-
nal. Orgulha-me o conseguirmos perceber 
que são pessoas da terra que são os políticos 
e que hoje sou eu, mas que amanhã pode ser 
outro. São pessoas de uma geração muito 
mais jovem a gerir os destinos de um conce-
lho onde gostam de viver. Orgulha-me, ain-
da, o facto de termos dado uma qualidade 
de vida às pessoas, muito diferente daquilo 
a que estavam habituadas. Começaram a 
haver parques urbanos, passou a haver al-
gum ordenamento urbanístico e passou a 
haver desenvolvimento económico. Estes 
são os principais pontos de orgulho destes 
oito anos de mandato.

Ficará certamente na história por ter 
sido o primeiro presidente a conquistar 
as sete juntas de freguesias e a presidên-
cia do município: o que é que isto signi-
fica para si?

M: Naturalmente que, por um lado, sig-
nifica orgulho. Orgulho em ter conseguido 
este feito. Significa, também, um gosto pes-
soal em termos de apostas, porque houve 
duas apostas pessoais minhas – o Silvino 
Paiva, em Foz do Sousa e Covelo, e a Sofia 
Martins, em Fânzeres e São Pedro da Cova. 
É ainda uma responsabilidade, porque va-
mos ter que honrar, perante os eleitores, 
aquilo que foi o voto de confiança que nos 
deram. Portanto, com um misto de orgu-
lho, de contentamento e responsabilidade, 
é assim que encaro essa missão que os gon-
domarenses confiaram em mim e nas juntas 
de freguesia. 

Parte agora para o seu último manda-
to, que irá terminar em 2025. O que é 
que gostava de fazer até lá e o que ga-
rantidamente vai concretizar até lá?

M: Até 2025, gostava de ver em fase muito 
avançada a obra do metro. É bom que te-
nhamos a noção de que só esta situação do 
chumbo do orçamento de Estado fez parar 
nove meses o processo, porque o concurso 
do projeto de execução ia ser lançado no 
dia 15 de dezembro, como estava planeado. 
Agora, já só será no verão, se tudo correr 
bem. Gostava de ver a Estratégia Local de 
Habitação muito implementada para dar 
mais oferta aos casais jovens e às famílias 
da classe média baixa, que têm dificuldades 
devido à loucura de preços em que está o 
mercado, quer de arrendamento, quer de 
compra. Vamos ter concluída a rede de 
Parques Urbanos. Vamos ter concluída a 
requalificação de mais vinte escolas. Vamos 
ter concluídas as vias estruturantes norte-
-sul e a nordeste, assim como a ligação da 

Última vez que foi ao cinema?
M: Há cinco anos, com a minha filha. Vimos um filme infantil de Natal.
Filme com pipocas ou sem pipocas?
M: Com pipocas.
O que é que está a ler neste momento?
M: Nada. É impossível. O que leio antes de dormir são emails e processos. Garantida-
mente, desde que fui presidente de Junta que não leio um livro.
Destino de Férias que mais gostou?
M: Caraíbas.
Cidade de eleição?
M: Porto. 
País?
M: Holanda.
Onde é que nunca foi, mas gostava de ir?
M: Itália.
Clube de Futebol?
M: FC Porto.
É um socialista mais ao centro, ou mais à esquerda?
M: Sou um socialista moderado, mais ao centro.
Ídolo político?
M: Mário Soares.
A qualidade que admite que tem perante os outros?
M: Sinceridade. 
Defeito?
M: Teimosia.

“A alteração do traçado do Metro” foi a decisão que mais me orgulha de ter tomado 
RAIO-X DE MARCO MARTINS:

avenida da Conduta até à curva da roleta. 
Espero ter concluído, ou estar em fase de 
conclusão, a ampliação do edifício da câma-
ra municipal. Vamos ter mais zonas indus-
triais e mais investimentos na área produ-
tiva e tecnológica, nas zonas mais afastadas 
dos centros – como, por exemplo, Gens ou 
Medas. Vamos, também, ter concluído o 
prolongamento do Polis, desde Gramido 
até Marecos. 

Como é que é o seu dia a dia?
M: É um dia muito diverso. É um dia mui-

to rico, que nunca é igual. Nunca há dois 
dias iguais. As coisas que tenho para tratar, 
os assuntos que aparecem sem ninguém 
contar, é tudo muito diverso. E um dia nun-
ca corre como planeado. 

Tem rotinas que faz questão de man-
ter?

M: A maior rotina que tenho é levantar-
-me de manhã e realizar desporto, dia sim, 
dia não. Antes de sair de casa, leio o jornal 
digitalmente e vou trabalhar cedo. A par-
tir daí – sem prejuízo do dia estar mais ou 
menos programado, com reuniões, ou com 
outras coisas – há sempre alguma coisa que 
surge de diferente e que obriga a alterar o 
planeado. E nem falo de uma urgência, falo 
de alguma coisa que acontece, como uma 
notificação que vem do tribunal relativa-
mente a um processo, falo de um jornalista 
que soube de algum tema qualquer e faz 
perguntas, falo de um investidor que apare-
ce e que necessita de ser atendido de uma 

hora para a outra, ou de um dia para o ou-
tro, como foi o caso da Metyis, em que me 
pediram a um domingo a seguir ao almoço 
para receber o CEO ao fim desse dia. Por-
tanto, os dias nunca são iguais. E como não 
mudo o meu número de telemóvel desde 
98, tanto me liga a pessoa a dizer que tem 
um buraco à porta de casa, como liga o mo-
rador do bairro a dizer que tem a antena da 
televisão avariada, como liga o ministro, ou 
o presidente da República. A diversidade de 
assuntos e a mudança de chip durante o dia 
é muito grande. E é uma característica em 
que – com o avançar dos anos, com a idade 
e com o desgaste – chego ao final de cada 
dia e, se quero reconstituir o dia, tenho que 
pegar na agenda e nas chamadas telefónicas 
para conseguir lembrar-me de tudo o que 
realizei ao longo desse dia. E, depois, uma 
característica que tenho sempre na minha 
rotina é que nunca me deito, seja à hora 
que for, sem ter tudo daquele dia despacha-
do. Ou seja, todos os processos que tenho 
pendentes para ver naquele dia são sempre 
despachados. Nunca me deito sem o fazer. 

É um dia que começa às 8h e acaba à 
meia-noite...

M: É um dia que começa por volta das 
6h30m e termina por volta da 1h30m/2h. 
Sendo certo que não consigo dormir mais 
do que cinco horas. E não consigo estar dei-
tado na cama mais de seis horas, porque 
o corpo dói. Mas, por exemplo, se acordar 
ao fim da terceira hora e meia de sono, por 
algum motivo, já não consigo dormir mais.

O Marco herdou do anterior executi-
vo uma série de problemas que o con-
celho sofria, nomeadamente, os vários 
processos em tribunal, que provocaram 
algum desgaste à imagem do concelho... 
Isso era algo que o desanimou ou que, 
pelo contrário, ainda lhe dava mais for-
ça?

M: Quando entrámos, em 2013, já sabía-
mos que íamos encontrar muitas dificulda-
des, mas não tantas como aquelas que real-
mente encontrámos. É importante nunca 
esquecer que na reunião da véspera da to-
mada de posse que tivemos em 2013, a úni-
ca reunião que consegui ter com o execu-
tivo cessante, demorou apenas 15 minutos, 
porque foi apenas para nos transmitir que 
as contas estavam penhoradas. Portanto, 
todos os desafios serviram para estimular e 
tornar-nos mais fortes. O processo da EDP, 
o processo da ETAR do rio Ferreira, o pro-
cesso dos fundos comunitários, o processo 
dos parques da Areosa e de São Cosme.. 
uma série de coisas que, naturalmente, ser-
viram para motivar, apesar dos momentos 
muito difíceis e duros que envolveram, no 
meu mandato, muitas decisões que foram 
precisas assumir. Dou, como exemplo, o 
Parque Urbano de Rio Tinto, onde tivemos 
duas decisões difíceis – mesmo até interna-
mente, dentro do PS –, porque tínhamos 
que negociar com o José Luís Oliveira, que 
era o dono daquele terreno e que tínhamos 
de o comprar. Assim, tivemos que negociar 
com ele e fui enxovalhado por todo o lado. 
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“A alteração do traçado do Metro” foi a decisão que mais me orgulha de ter tomado 
Mas não havia outra solução.

Depois, a segunda decisão foi quando 
entendemos que tínhamos de unir o antigo 
mercado ao Parque Urbano. O que é que 
iríamos fazer? Foi um dia ao fim da tarde, 
eu juntamente com a Cláudia Vieira – que, 
na altura, era minha adjunta e hoje é verea-
dora –, em que no local com as plantas na 
mão, decidimos que o melhor era fechar a 
rua, porque me lembrei de um projeto que 
tive ainda como presidente de junta, ou 
seja, de fazer uma rotunda do outro lado 
da feira e do comboio, e de fechar a rua… 
Diziam que ia ser o caos. Hoje, toda a gente 
reconhece que a rua é certamente indife-
rente. Às vezes, há muitas situações difíceis, 
quando fazemos arruamentos ou quando 
fazemos obras. Por exemplo, no processo 
do Parque Urbano de Gondomar, onde ha-
via aquele conflito entre duas famílias que 
se intitulavam proprietárias e onde tivemos 
a necessidade de expropriar, fomos amea-
çados. Colocaram, até, vários processos 
em tribunal contra a câmara. Numa altura 
em que percebi que havia muito receio nos 
serviços em avançar e foi preciso ter sangue 
frio. Portanto, há muitas decisões que ne-
cessitam de ser tomadas e tenho consciên-
cia de que foram, quase todas, tomadas da 
forma mais correta. Porque, naturalmente, 
quanto mais se faz, mais há a probabilidade 
de errar. Agora, uma coisa que um político 
precisa de ter é: não ter medo de decidir. 

“UMA COISA QUE UM POLÍTICO 
PRECISA DE TER É: NÃO TER MEDO 
DE DECIDIR”

Devido à minha atividade de bombeiro, 
sempre tive que decidir ao segundo, em 
função daquilo que, dadas as circunstân-
cias, parecia ser a melhor decisão. Foi sem-
pre isso que fiz, tanto na minha vida pes-
soal, como profissional e política.

Tendo em conta estas decisões, é um 
presidente solitário, ou partilha estas 
grandes decisões?

M: Não. Elas sempre foram tomadas em 
equipa. Claro que há decisões que tiveram 
de ser tomadas mais no momento. Nunca 
tomei nenhuma decisão, tirando aquelas 
que têm de ser no imediato, sem partilhar e 
sem ouvir outra opinião.

Quando toma uma decisão, volta atrás 
muitas vezes?

M: Não! Eu não volto atrás. Apenas, antes 
de decidir, ou de comunicar essa decisão, 
posso corrigir em função de algumas opi-
niões que ouvi. Mas sempre trabalhando e 
partilhando em equipa, seja com os verea-
dores, com a Mónica – que é quem está sem-
pre mais perto de mim –, com a Cláudia – no 
tempo em que era minha adjunta –, ou a So-

fia, ou agora com a Cristiana ou com a Filo-
mena, as minhas atuais adjuntas... Ou ainda 
com o Luís, que é o vice-presidente e que 
está naturalmente mais perto de mim. Sem-
pre que possível, partilho e ouço, e muitas 
vezes a decisão é limada em função de al-
guns inputs, de alguns contributos e, acima 
de tudo, de pedir opinião a pessoas que vêm 
de fora e que veem com outra perspetiva. 
Por exemplo, isto irá parecer ridículo, mas 
muitas vezes pergunto à minha filha Mafal-
da qual a opinião dela sobre determinado 
assunto, claro que não sobre coisas macros, 
e é engraçado ver também outras opiniões 
a serem trazidas para debate.

É comum, em várias conversas e situa-
ções, ouvi-lo falar várias vezes na sua 
filha, a Mafalda: ela é alguém que está 
muito presente no seu dia a dia e neste 
ajudar de tomada de decisões?

M: Ela é alguém que me está muito pre-
sente, é alguém que cresceu com o pai a 
ser presidente de câmara, que cresceu 
com os pais separados e que, infelizmente, 
estou pouco tempo com ela. Mas, o pou-
co tempo que tenho, tento aproveitá-lo ao 
máximo. Sendo que, muitas vezes, o tem-
po que tenho com ela coincide com a mi-
nha atividade profissional. E, no caminho, 
durante os telefonemas, ela naturalmente 
ouve e acaba por comentar e opinar. Ela é 
muito ativa e intervém muito. É certo que 
ela tem oito anos, e temos que fazer um 
desconto, mas a Mafalda é uma menina 
muito inteligente e presente e muito im-

portante para mim, sem dúvida.

Quando tomou posse como presiden-
te de junta, admitiu que teria este per-
curso como responsável da Proteção 
Civil, presidente agora do Parque das 
Serras, da Área Metropolitana do Porto, 
faz questão de manter com orgulho e al-
gum brilho nos olhos a sua atividade de 
bombeiro... Admitia que, há dezassete/
dezoito anos, seria possível?

M: Quando, em 2004, tomei a decisão de 
em 2005 concorrer à Junta de Rio Tinto, o 
PS na altura não tinha ninguém que qui-
sesse ser candidato. Nessa altura, quando 
percebi que não havia ninguém do PS, eu ti-
nha 25 anos e decidi avançar. Concorri com 
26 anos, o João Moura tinha 62 anos e era 
apoiado pelo Valentim Loureiro. Na altura, 
quando tomei posse em 2005, disse que o 
meu projeto para Rio Tinto tinha oito anos. 
E nem em 2005, nem em 2009, me passava 
pela cabeça ser candidato à câmara. Aca-
bei por ser. Também não me passava pela 
cabeça integrar a ANAFRE. Fui exercendo 
funções, umas porque gosto, outras por-
que me pedem para o fazer, outras porque 
me empurram. No entanto, também tenho 
tido muitas funções na Metro do Porto, na 
Proteção Civil, na LIPOR, no Parque das 
Serras... E, já agora, ao contrário do que 
muitas pessoas pensam, nenhuma delas 
é renumerada... zero! Alterou-se a lei em 
2005 – na altura, um vereador que tivesse 
na Lipor recebia 1000 euros por mês, sendo 
que só reunia quatro vezes por mês. Eu não 

recebo nada. Portanto, são só responsabili-
dades e despesas, mas dão-nos também co-
nhecimento e bagagem. E, para Gondomar, 
é importante ter um vereador ou presidente 
de câmara presente em vários organismos.

Alguma vez se arrependeu de qual-
quer decisão que tomou neste percurso 
todo?

M: Não. Mas Já me arrependi de não ter 
tomado decisões...

Então arrepende-se ao contrário, ar-
repende-se de uma não decisão...

M: Exato, de uma não decisão, isto pon-
tualmente. Algo de que me arrependi, por-
que não quis ir contra alguém, ou porque 
não quis ser demasiado ‘’duro’’. Arrependo-
-me de não ter tomado algumas que deveria 
ter tomado e não tomei. 

Agora, faço a pergunta ao contrário, 
qual foi a decisão que mais o orgulha de 
ter tomado?

M: A alteração do traçado do Metro. Fui 
eu que desenhei, claro que com a ajuda dos 
técnicos, mas foi pensado e discutido nesta 
mesa uma dezena de vezes por mim. E con-
seguir convencer toda a gente que estava 
certo... a Câmara do Porto, a Metro do Por-
to. As pessoas não percebem isso! Indepen-
dentemente de ele passar em Valbom – mais 
à esquerda, ou mais à direita –, a grande de-
cisão do Metro para Gondomar é a ligação 
comercial direta. E só daqui a sete ou oito 
anos é que vai-se perceber o que estou a di-
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zer hoje. Ou seja, é vir um metro da Boavis-
ta, da Trindade, do Bolhão, de Campanhã, 
do Dragão, até ao centro de Gondomar sem 
ter que mudar de linha ou de veículo. Essa é 
a grande guerra que tive durante anos e que 
consegui vencê-la. 

Está absolutamente convencido que a 
decisão foi a mais correta...

M: Que essa foi a mais correta e que o tra-
çado, em termos futuros, será o que melhor 
servirá Gondomar. 

Em 2020, Gondomar, o país e o mun-
do, foi assolado, provavelmente, por 
uma das maiores pandemias de sempre. 
Como foi e como é lidar com esta ques-
tão da Covid? 

M: Foi muito difícil. Foi uma imprevisibili-
dade para todos nós, porque ninguém con-
tava com isto e eu vivi-a em duas dimensões, 
enquanto autarca e enquanto responsável 
distrital da Proteção Civil. Naquela altura, 
no início, todos estavam com medo e assus-
tados com as incertezas. Tivemos o confina-
mento geral e foi uma loucura total. Foram 
muitas noites e madrugadas, juntamente 
com muita gente fantástica da GNR, da PSP, 
da PM, da Proteção Civil, dos Hospitais, 
da Segurança Social, dos lares... Tomámos 
muitas decisões, muita coisa tivemos que 
fazer. Na altura, havia muitas pessoas do go-
verno que me ligaram enquanto responsá-
vel da Proteção Civil distrital – alguns deles 
já saíram do governo, outros ainda estão, e 
não vou citar nomes – e disseram-me esta 
frase: “Desenrasca-te, porque confiamos 
em ti”. Fiz o meu melhor. A região do Porto 
foi a mais afetada no início, porque foi onde 
começou, em Felgueiras e Lousada. Na al-
tura, os presidentes destes dois municípios, 
através de uma reunião e do que íamos 

falando, descreviam o caos. E isto quando 
só havia cerca de 100 casos no país, sendo 
que, deste número, 80 eram do distrito do 
Porto. Portanto, foram dois anos muitos di-
fíceis, duros e com muito desgaste. Hoje, as 
pessoas só falam da vacina, mas nós temos 
que recuar, temos que recuar até quando os 
hospitais não estavam preparados, quando 
não havia ventiladores, quando não havia 
álcool/gel, quando não havia testes. A guer-
ra que foi para trazê-los! Um centro de tes-
tes para Gondomar, para o Multiusos. Na al-
tura, à chegada dos aviões com material era 
necessária a escolta da GNR, para guardá-lo 
a sete chaves. Passámos por muito. Depois, 
passámos pela fase dos lares e da sua eva-
cuação, dos hospitais a rebentar pelas costu-
ras, para as estruturas de retaguarda e para 
a testagem massiva. Foi muito difícil e ainda 
o é. Depois, com as limitações da Covid-19, 
com exceção dos doze dias que estive em 
isolamento por ter sido infetado, estive na 
câmara todos os dias. Eu passava os meus 
dias entre a câmara, a Proteção Civil e as 
estruturas de retaguarda. Foi muito difícil: 
posso dizer-lhe que adiei o meu casamento 
duas vezes (risos). Acabei por, à terceira, 
não adiar mais. Fiz algo mais intimista, com 
20 pessoas. Tive que cumprir as regras, tive 
que andar a desconvidar pessoas, o que foi 
muito difícil. Mas o que mais espero é que 
isto passe rapidamente.

Sente que poderia ter feito alguma 
coisa diferente?

M: Acho que, porventura, podíamos ter 
estado todos a remar para o mesmo lado, 
em termos das restrições. Pois não foi fácil 
colocar toda gente a remar para o mesmo 
lado! A meu ver, todos foram incansáveis: as 
forças de segurança – como controlavam as 
estradas, os profissionais de saúde, os hos-

pitais, os centros de saúde. Eu deixo sem-
pre o meu obrigado. Aliás, Gondomar já os 
homenageou, em várias cerimónias. Mas, 
sempre que posso, deixo o meu obrigado a 
toda essa gente! Inclusivamente, no início, 
quando o presidente da República me liga-
va e congratulava todos os profissionais de 
Gondomar, pelo desempenho das funções. 

Era habitual esse contacto, quer com 
o primeiro-ministro, quer com o presi-
dente da República?

M: Sim, sim, muito! O presidente da Re-
pública, nas primeiras semanas, ligava-me 
todos os dias. Depois, com a ministra da 
Saúde e com o antigo ministro da Adminis-
tração Interna – Marta Temido e Eduardo 
Cabrita –, os contactos eram sempre muito 
frequentes. Também, no outro dia, posso 
dizer que houve um presidente de uma co-
missão distrital da Proteção Civil (não vou 
referir qual, mas é maior que o Porto) que 
me disse: ‘’Eu vejo-te tão ativo, apareces às 
vezes na televisão por causa disto...’’. E eu 
perguntei-lhe: ‘’Ó colega, quantas vezes é 
que te dedicas a isto?’’, ao que ele me res-
pondeu: ‘’Ah, são duas reuniões por ano’’. É 
a realidade dele… para mim, muitas vezes, 
chegaram a ser dez reuniões por dia só nes-
ta função... Porque são os fogos, as cheias, a 
pandemia... É essa a diferença: quando es-
tou, gosto de estar. Ou estou, ou não estou. 
Mas, também sei que tenho muitos defeitos, 
como é evidente!

Pode comprometer-se com os gondo-
marenses que vai ficar os quatro anos, 
como presidente de câmara?

M: (risos) Eu posso comprometer-me com 
os gondomarenses que é meu desejo cum-
prir tudo aquilo que prometi. Se tivesse que 
decidir neste momento, seria ficar até ao fi-

nal. Mas, se não ficar – não tenho nada em 
vista, nem nenhum convite – garanto, natu-
ralmente, que quem continuar vai manter o 
projeto e a equipa. Até porque sou defensor 
acérrimo da limitação de mandatos! Sem-
pre defendi esta decisão.

Os três mandatos parecem-lhe bem? 
M: Sim, parece-me bem. Vivê-los na pri-

meira pessoa é um pouco complicado. 
Portanto, se eu viver sabendo que vou sair 
não porque perco, mas sim porque a lei o 
obriga, é uma sensação que temos que viver 
com ela e que temos que saber lidar. Sendo 
certo que os três me parecem bem, eu gos-
tava de ter tido três diferentes. Passo a expli-
car. De 2013 a 2018 foi quando tivemos com 
as contas no vermelho. Só em 2019, quan-
do realizámos o acordo com a EDP, passá-
mos do vermelho para o amarelo. Assim, 
já começámos a poder fazer coisas como, 
por exemplo, contratar pessoas, contratar 
engenheiros, contratar polícias, contratar 
pessoal para as escolas, fazer mais obras. 
Quando começámos a entrar num ritmo 
crescente, veio 2020 e a pandemia interfe-
riu com todos os nossos planos. Portanto, 
um ano puro, puro de gestão, sem limites 
de gastos e de contornos, foi um. Assim, 
gostava de ter tido outros seis anos, outros 
três mandatos, de forma diferente... Mas é 
a vida. Teria sido muito mais fácil ter virado 
as costas em muitas alturas, mas isso não é 
da minha raça!

“TERIA SIDO MUITO MAIS FÁCIL 
TER VIRADO AS COSTAS EM MUITAS 
ALTURAS, MAS ISSO NÃO É DA MINHA 
RAÇA!”

Mas, se depender de si, faz questão de 
cumprir até 2025?

M: Sim, se depender de mim e se, entre-
tanto, não surgir uma outra missão, faço o 
que tenho a fazer.

Se essa oferta surgir, pondera?
M: Depende do que for a oferta.

Estamos a quinze dias das eleições, 
um governo novo, é uma possibilidade 
de assumir o cargo de secretário de Es-
tado ou um cargo parecido?

M: Não me parece. Não está nos meus 
horizontes. Aliás, como é de conhecimen-
to público, já tive convites para funções em 
Lisboa e recusei, porque considerava que na 
altura fazia falta em Gondomar e continuo a 
achar que ainda faço falta aqui no municí-
pio. Portanto, sou uma pessoa de funções 
executivas e de terreno e, por exemplo, 
uma função de deputado não é uma função 
que me assentasse. Uma função de gabinete 
também não. 

Ainda sente prazer em levantar-se to-
dos os dias e ir para a câmara...

M: No dia em que não tiver, não venho. 
E se amanhã for esse dia, não venho. Nem 
que volte para a minha atividade profissio-
nal. Portanto, não me custa nada. Naquilo 
que depender de mim, estarei até ao fim 
do meu mandato. Naturalmente que tam-
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bém tenho que ganhar dinheiro para pagar 
a prestação ao banco e a pensão à minha 
filha, mas nada indica que possa sair, não 
tenho nenhum compromisso, não estou a 
pensar no governo, não sou calculista, não 
faço planos na política. E a prova disso é 
que em 2009 não pensava que em 2013 se-
ria candidato à câmara de Gondomar. Ago-
ra, modéstia à parte e porque fui confirmar, 
não há ninguém no país com a minha idade 
que tenha o meu currículo. Não há ninguém 
que tenha 17 anos de presidente de órgãos 
autárquicos. Aconteceu ter começado mui-
to novo. E, em 2025, se levar o mandato 
até ao fim, terei 46 anos e uma longa vida 
à minha frente. E, para mim, não me custa 
trabalhar: já fiz de tudo na vida!

Esta longa vida que fala que terá pela 
frente, é uma vida que passará obrigato-
riamente pela política?

M: Se dependesse da minha vontade, 
hoje, seria deixar a vida pública. 

Cansou-se? Tem saudades de ir a um 
restaurante tranquilo sem o conhece-
rem?

M: Sim. Não sei se vou conseguir, mas a 
minha vontade atual era deixar a vida pú-
blica. Agora, mesmo que deixe de ter vida 
pública, ou de ter qualquer cargo autárqui-
co/político, nunca mais conseguirei passar 
despercebido, porque é um caminho que se 
vai conquistando. E isso não me incomoda, 
porque eu gosto de falar com as pessoas. 
Agora, tenho consciência que serei sempre 
reconhecido – a não ser que mude para ou-
tro país. Se dependesse de mim, amanhã 
escolheria uma função privada, totalmente 
fora da política e da vida pública. Se con-
sigo? Não sei, está no meu sangue desde 
muito novo. No entanto, sei que a mim não 
me custa trabalhar 20 horas por dia. Acho 
que se há coisa que não tenho que provar a 
ninguém é que tenho capacidade de traba-
lho e vontade. Portanto, a questão não é o 
tipo ou a duração do tempo de trabalho, a 
questão é o tipo de atividade, porque eu sou 
uma pessoa que gosta de ir para o terreno, 
gosto de ver, ando com o meu radar sem-
pre ligado. Ninguém me acompanha. A úni-
ca pessoa que me consegue acompanhar, 
de radar ligado para verificar problemas 
na rua, porque tem esta função comigo há 
quase 20 anos e conhece-me há 35 anos, é 
o Zé Carlos, porque de resto mais ninguém 
consegue... Mas vamos ver o que o futuro 
nos reservará. 

No PS, a partir do momento em que 
tomou posse para o seu último man-
dato, há vários nomes que se perfilam 
para 2025 como putativos candidatos 
à câmara. Dar-lhe-ei quatro nomes e a 
questão que coloco é se os vê como bons 
candidatos, ou se vê-se a fazer campa-
nha ao lado deles? Falo de: Carlos Brás, 
Cláudia Vieira, Nuno Fonseca e Luís Fi-
lipe Araújo.

M: Eu farei campanha ao lado de qual-
quer que seja o candidato do PS. 

Essa é uma resposta politicamente 

correta, o que pretendo saber é se, des-
tes quatro candidatos, vê-se a apoiar 
quem?

M: Farei campanha ao lado de qualquer 
uma destas pessoas. Sendo certo que, em 
política, apesar de três anos ser muito tem-
po e se eu sair antes do final do mandato, irá 
haver uma sucessão natural. Mas trabalhei 
com estas quatro pessoas e, na minha opi-
nião, todas elas são importantes, tendo fun-
ções diferentes para o futuro de Gondomar, 
para a qualidade do projeto que se iniciou 
no município, em 2013. 

Obviamente que vai ser alguém im-
portante na definição desse candidato, 
o perfil que tem em mente, e que irá 
propor, e que na altura será uma das 
pessoas que irá ajudar a decidir esta si-
tuação... estas quatro pessoas possuem 
o perfil necessário? 

M: Eu vejo essas quatro pessoas com com-
petências e capacidades para desempenhar 
esta função. Sendo que, são quatro pessoas 
totalmente diferentes entre si. Eu diria que, 
se atribuir pontuação, se dividirmos em cin-
co ou seis áreas como por exemplo simpatia, 
notoriedade, capacidade de trabalho, capa-
cidade de decisão, o balanço final seria equi-
librado. Mas é certo que há pessoas que têm 
mais vantagem porque – quer uns gostem, 
quer não– o Luís é o número dois da câmara 
e sempre trabalhou diretamente comigo.

“SENDO VICE-PRESIDENTE DA 
CÂMARA E AINDA MAIS SE EU SAIR 
ANTES DO MANDATO, É O  SUCESSOR 
NATURAL”

Sendo vice-presidente da Câmara e ainda 
mais se eu sair antes do mandato, é o suces-
sor natural. Agora, todas estas quatro pes-
soas que falou são importantes e decisivas 
para o futuro, e na minha opinião têm que 
estar, seja qual for a escolhida para liderar, 
incluídas na solução. Eu estarei cá sempre, 
sem querer assombrar ninguém, sem pa-

ternalismos ou sem querer ser o pai de nin-
guém, até porque sou mais novo que eles 
todos em idade, tirando a Cláudia Vieira. 
Estarei cá sempre para ajudar e colaborar. 
Aquilo que digo muitas vezes a eles e a todos 
da minha equipa é: o dia em que não estiver 
cá, “Como é que o Marco faria?”. Ou que às 
vezes pensem: “porque é que ele fez assim 
e o que é que ele está a ver mais à frente?". 
Só peço é que eles tenham essa considera-
ção por mim, que se lembrem naquele mo-
mento difícil, daquelas decisões que vão ter 
que tomar, de agarrar nos papéis e de jogar 
contra a parede, bater com a porta: “o que 
é que o Marco faria, porque é que ele pen-
sava assim?”. É isso que tento partilhar com 
eles todos – seja staff, ou sejam vereadores 
–, de uma forma genuína. Não é querer ensi-
ná-los, mas eu tenho mais alguma experiên-
cia, de quem já passou por muito.

Qualquer um deles será bem aceite 
pela estrutura do partido socialista?

M: Eu acho que qualquer um deles será 
aceite, sendo certo que, por exemplo, o 
caso do Carlos Brás, julgo que por opção 
própria não quererá regressar à vida au-
tárquica em Gondomar. Repito, por opção 
própria.

Foi público que ele foi convidado para 
presidente da assembleia municipal e 
não aceitou, preferindo ter ido para Al-
fândega da Fé: está um pouco atrás no 
comboio destes quatro?

M: Não vejo isso como uma questão de 
estar atrás ou à frente, vejo isso como uma 
questão pessoal, que eu respeito, enquan-
to grande amigo dele. O Carlos Brás era o 
único, sem desprimor pelos outros, que me 
acompanhava na quantidade e no meu rit-
mo de trabalho. E cansou-se, depois teve a 
oportunidade de ir para deputado e foi. Por-
tanto, por opção dele e eu respeito. Agora, 
se o posiciona mais atrás ou mais à frente, 
acho que o Carlos Brás não tem vontade de 
voltar à vida autárquica em Gondomar, pelo 
menos num futuro próximo. 

Destes nomes que indiquei, para ter-
minar esta questão, há mais alguém que 
possa ser incluído aqui?

M: Há outros nomes que, naturalmente, 
podem ser incluídos para fazer parte deste 
projeto. Porque foi o que eu disse há pouco: 
o facto de eu sair, não quer dizer que o pro-
jeto não continue. Obviamente que quem 
ficar à frente terá que incutir uma gestão 
pessoal, mas nós estamos todos alinhados 
em ideias. As macro decisões estão defini-
das mais à esquerda, mais à direita, mas o 
caminho de Gondomar está orientado. 

Como é que acha que os gondoma-
renses olham neste momento, para o 
homem e para o presidente Marco Mar-
tins?

M: Eu acho que os gondomarenses dei-
xaram de olhar para aquilo que era um jo-
vem que vinha de Rio Tinto e que achavam 
que não ia ter capacidade pela idade e que 
olhasse só para uma parte do território. Pas-
saram a olhar para alguém que conhece os 

problemas e conhece todo o território. No 
fundo, o resultado das eleições autárquicas 
provou isso. Acho que, hoje, olham-me com 
respeito e reconhecimento. E eu, também, 
sinto-me agradecido por isso. Daí que sou 
agradecido aos gondomarenses e tento dar 
o meu melhor para não os defraudar.

Uma das características que lhe apon-
tam, aqueles que são mais próximos de 
si, é de ser um presidente omnipresen-
te, de querer estar sempre em todo o 
lado. Isto advém da vontade de querer 
fazer parte sempre da solução ou de ter 
alguma dificuldade em delegar funções 
noutras pessoas, como os vereadores?

M: Não, pelo contrário. Aliás, já fizemos 
esse levantamento: sou dos presidentes 
de câmara que mais delega na sua equipa 
e nos vereadores. Portanto, gosto de estar 
presente, porque gosto de dedicar-me, de 
acompanhar e gosto de ver as coisas por 
dentro. E, na minha perspetiva, eu só con-
sigo encontrar soluções para um proble-
ma quando conheço a realidade, nas mais 
diversas perspetivas e dimensões. Assim, é 
uma característica minha. É estar presente, 
é dar a cara. É nos bons e maus momentos, 
como já tivemos muitos exemplos, estou lá 
para o bem e para o mal. E, muitas vezes, 
a minha presença serve para, enfim, tran-
quilizar as pessoas, para dar uma sereni-
dade, muitas vezes não para evitar o que 
aconteceu – como quando há uma morte 
ou uma desgraça –, mas para tentar dar um 
conforto. Podia não o fazer, mas para mim é 
mais fácil fazer, porque sinto que as pessoas 
merecem isso e acho que as pessoas sentem 
algum apoio quando veem o seu represen-
tante político, seja da junta de freguesia ou 
da câmara municipal, lá presente. Eu tento 
sempre, apesar das pessoas não percebe-
rem isso, levar alguém comigo. Mas quando 
toca o telefone, muitas vezes 4h/5h da ma-
nhã e começo a ligar ao pessoal. É o tempo 
de sair de casa e chegar ao local. Se atende-
rem o telefone ótimo, se não atenderem só 
eu tenho que resolver. E resolvo.

Para terminar, como é que gostava de 
ser lembrado quando sair da função de 
presidente de câmara, pelos gondoma-
renses?

M: Acho que gostava de ser lembrado 
como alguém que fez a diferença numa con-
juntura difícil. Que começou numa câmara 
que estava nas lonas e que conseguiu, mes-
mo assim, fazer a diferença, marcada pela 
melhoria da qualidade de vida, a nível am-
biental, bem como na questão do posiciona-
mento de Gondomar. Acho que temos feito 
uma promoção muito boa para Gondomar, 
a nível externo. Agora há respeito pelo mu-
nicípio. Porque antes as pessoas pensavam 
que Gondomar era lá para o norte, hoje to-
dos sabem que passando a ponte do Freixo, 
de um lado é Porto, do outro lado é Gondo-
mar. Em simultâneo, também, como uma 
pessoa que deu o melhor que pôde, mesmo 
com erros, para fazer a diferença pelo seu 
território. Território onde vivo, onde nasci, 
onde cresci e onde, tudo indica, continuarei 
a viver. ■



VIVACIDADE  |  JANEIRO 202228

GONDOMARENSES LÁ FORA...

Joel Catarino e Sandra Costa, conhe-
ceram-se há cerca de três anos e deci-
diram há um ano partir rumo à Suíça, 
à procura de uma vida melhor. Estive-
mos à conversa com o jovem casal que 
nos contou todos os detalhes desta 
aventura.

Porque é que decidiram emigrar e 
que tipo de trabalham desempenham?

Decidimos emigrar para a Suíça porque 
a vida em Portugal não é fácil para os jo-
vens que estão a iniciar a sua vida… é mui-
to complicado conseguir o que os nossos 
pais fizeram na altura deles. Atualmente, 
trabalho na construção civil e ela trabalha 
nas limpezas.

Como é que surgiu a ideia de viver 
na Suíça e há quanto tempo vivem em 
Basileia?

A ideia de viver na Suíça surgiu porque 
era o país mais “fácil” de emigrar, porque 
conseguimos um apoio inicial que é es-
sencial para começar a nossa vida… que 
é ter alguém que nos consiga acolher, nos 

primeiros tempos que são mais difíceis. Es-
tamos em Basileia há cerca de quatro me-
ses.

O que é que vos cativou mais na Suí-
ça? 

O que nos cativou mais na Suíça foi sem 
dúvida a qualidade de vida que o país nos 
fornece.

A adaptação foi fácil? Quais foram as 
principais diferenças culturais que en-
contraram em comparação com Portu-
gal?

A adaptação não se pode dizer que foi di-
fícil, mas encaramos essa mudança como o 
melhor para nós. Em relação às diferenças 
culturais, só nos adaptamos a elas se quiser-
mos. Nós continuamos a ter as nossa cultu-
ra portuguesa, desde a decoração da casa 
até aos costumes alimentares.

A única coisa que nos temos que adap-
tar a eles, porque é importante, é a língua 
alemã, mas sem dúvida que é tudo muito 
diferente comparado com Portugal.

Para vós, qual é a parte mais difícil de 
ser emigrante?

Sem dúvida que a parte mais difícil de 
ser emigrante é estar longe da família.

Durante estes anos que estiveram 
fora, devem ter colecionado algumas 
peripécias Podem contar-nos uma 
delas?

Estamos há 1 ano e meio na Suíça, ain-
da não colecionámos nenhuma peripé-
cia, no entanto, para nós é uma grande 
aventura quando temos que ir a algum 
lado, seja lojas, seja supermercado, e te-
mos que falar. Como ainda não domina-
mos o alemão, muitas vezes temos que 
nos desenrascar da maneira que der… 
seja com gestos ou até mesmo recorren-
do, às vezes, ao Google tradutor (risos).

Vocês acompanham as notícias de 
Portugal e em especifico, as de Gon-
domar?

Sim, vamos acompanhando algumas 
notícias de Portugal, apesar de não ver-
mos propriamente televisão, porque 

gostamos mais de ver séries e filmes, va-
mos acompanhando as notícias através 
de alguma páginas na internet.

Pretendem um dia voltar para Por-
tugal?

 Sim. Nós pretendemos um dia voltar a 
Portugal, obviamente.

Que tipo de conselho gostariam 
de deixar às pessoas que pretendem 
um dia seguir os vossos passos e emi-
grar?

O conselho que podemos dar, é que 
sejam fortes. Apoiem-se nas pessoas que 
vos querem bem, seja pais, irmãos, tios 
ou avós, porque ao contrário do que 
muita gente pensa, ser emigrante não 
é fácil… muitos dizem que “é só abanar 
a árvore e as notas caiem”, mas temos 
que ser realistas, e não podemos ocultar 
a verdade ás pessoas.

Os primeiros tempos são difíceis sim, 
mas acreditem, que com força de von-
tade e persistência, chegamos sempre a 
onde queremos. ■

JOEL CATARINO: “Os primeiros tempos são difíceis 
sim, mas acreditem, que com força de vontade e 
persistência, chegamos sempre a onde queremos”
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A Sala D ‘Ouro do Multiusos de 
Gondomar foi palco do Concerto de 
Reis, da Orquestra Portuguesa de 
Guitarras e Bandolins, no passado 
domingo. Dirigido pela batuta do 
maestro Hélder Magalhães, a noite 
contou ainda com a voz do concei-
tuado tenor, Carlos Guilherme.

Com direção artística a cargo do músico 
António de Sousa Vieira, o repertório da 
noite, contou com as tradicionais interpre-
tações das valsas e polkas de Ano Novo. A 
sala ficou lotada, facto que para Luís Filipe 
Araújo, vereador responsável pela cultura, 
foi satisfatório de presenciar. 

Nesta noite onde a Cultura foi rainha, 
para Luís Filipe Araújo: “Quem cá esteve 
saí daqui diferente, da forma que chegou. 
Saímos daqui de coração cheio, porque 
realmente foi uma grande tarde de música. 
Não apenas a Orquestra esteve bem, como 
já nos tem habituado, como o Carlos Gui-
lherme deu um toque fantástico. Ele é real-
mente um símbolo da nossa música. Foi um 
concerto lindíssimo!”

Para o vereador é “Decisivo” trazer mais 
espetáculos como este para Gondomar, “É 
decisivo termos esta marca. É uma ilusão 
pensarmos que as pessoas não querem esta 
oferta cultural, porque estivemos com a sala 
cheia, com 400 pessoas. Este é um sinal de 
que as pessoas precisam de consumir cul-
tura. Esta é uma proposta para manter no 
futuro”.

“Sem receio, Gondomar já pode dizer 
que, na Área Metropolitana, a Cultura é 
uma marca nossa. Hoje, assumimos isso 
e somos reconhecidos como tal”, conclui 
Luís Filipe Araújo.

Ao fim de 40 anos de carreira, o ilustre 
Tenor Carlos Guilherme abrilhantou o pal-
co da Sala D’Ouro, do Multiusos, ao nosso 
jornal referiu o seguinte: “A minha longevi-
dade como cantor é de facto notável e não 
tenho culpa disso. Considero-me um privi-

CONCERTO DE REIS 
traz música aos palcos da Sala D’Ouro

legiado de poder continuar a partilhar com 
o público a minha experiência de vida e ten-
to sempre nos meus espetáculos falar com 
as pessoas, porque considero esse contacto 
muito importante. Para mim, é importante 
cortar o gelo que há com o público e criar 
uma proximidade nos concertos. Hoje, saio 
muitíssimo satisfeito de Gondomar e quan-
to ao futuro, é só chamarem-me que volto”.

Sobre a Orquestra, o Tenor refere o se-
guinte: “Esta Orquestra é esplêndida! É es-
plêndida em todos os sentidos. E, irei divul-
gá-los o máximo que puder, porque eles são 
muito bons e têm muita variedade de sons”.

O evento contou com a presença do Ve-
reador da Cultura e Vice Presidente da Câ-
mara, Luís Filipe Araújo, com o Presidente 
da Junta de Baguim do Monte, Francisco 
Laranjeira e com o Presidente da Federação 
das Coletividades, Manuel Pinto. Vereador da Cultura e Vice Presidente, Luís Filipe Araújo

 Maestro Hélder Magalhães Tenor Carlos Guilherme

Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins
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O júri do conceituado Festival In-
ternacional de Cinema Vegas Movie 
Awards premiou, no mês passado, 
o documentário curto, “A TERRA 
DOS HOMENS” – que tem imagens 
do fotógrafo gondomarense Paulo 
Ferreira e texto e voz de Eduardo 
Rêgo. O trabalho da dupla portu-
guesa concorreu a uma só catego-
ria, mas os jurados foram sensíveis 
à pertinência da mensagem e 
atribuíram uma segunda estatueta 
-Best Documentary Short- Award 
of Prestige Best Inspirational Film - 
Award of Merit. 

Trata-se do mais recente documentário 
curto e motivacional de Paulo Ferreira, que 
reúne imagens de vários pontos do Mundo e 
que prima pela mensagem de sensibilização, 
face ao desnorte dos comportamentos huma-
nos em relação ao planeta e a nós próprios.

Produzido em tempo de pandemia, o filme 
é um alerta pungente para a multiplicidade 
de problemas que assolam a humanidade. 
Nas palavras do realizador “Este é o tempo 

PAULO FERREIRA PREMIADO EM LAS VEGAS COM 
“A Terra dos Homens”

reconhecimento, cada vez mais expressivo, 
do trabalho desenvolvido por Paulo Ferreira, 
é a prova cabal da urgência que existe em in-
teriorizar os valores acumulados ao longo da 
história. A sua abordagem de conscienciali-
zação ambiental e de promoção de locais 
singulares da Terra, é um sério contributo 
para a Consciência Global. E esta postura 
adquiriu uma nova dimensão, ao associar-
-se a Eduardo Rêgo – o conhecido locutor e 
guionista de natureza – que tem uma visão 
holística do mundo e da vida. É expectável 
que o futuro traga novas experiências video-
gráficas em que esta dupla se propõe ajudar 
a recentrar o caminho que conduz ao equi-
líbrio. 

A TERRA DOS HOMENS, com realiza-
ção de Paulo Ferreira e texto e narração de 
Eduardo Rêgo, afirma a marca de Portugal 
no mundo, difundindo uma mensagem que 
não tem fronteiras. 

O filme pode ser visto online em: Portefó-
lio de filmes - pauloferreira.pt e para mais in-
formações sobre os prémios atribuídos a este 
e outros trabalhos, pode consultar o site do 
realizador, em: Cinema - pauloferreira.pt  ■

de repensar comportamentos; o tempo de 
lembrar que as nossas ações têm sempre con-
sequências; o tempo de mostrar que somos 
merecedores de habitar a casa a que chama-
mos Terra.” 

O trabalho de Paulo Ferreira é já bem co-

nhecido, dentro e fora das fronteiras portu-
guesas. Foi recentemente agraciado com três 
prémios pelo Festival internacional de Cine-
ma Finisterra Arrábida Film Art & Tourism; 
e, a estas distinções, juntou-se uma Menção 
Honrosa atribuída pelo Presidente do Júri. O 

http://pauloferreira.pt
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CLUBE CIÊNCIA VIVA 
lança livro que junta Literatura, Artes Plásticas e Ambiente
O Clube Ciência Viva do Agrupa-
mento de Escolas Santa Bárbara 
lançou um livro que reúne traba-
lhos estéticos e poéticos, produzi-
dos pelos alunos que participaram 
no I Concurso de Literatura e Artes 
Plásticas, que teve como lema “Va-
mos descobrir o jardim da escola”.

Este foi “um projeto de sucesso executado 
a muitas mãos”, refere Suzana Sistelo, Direto-
ra do Agrupamento de Escolas Santa Bárbara, 
no preâmbulo do livro “Descobrir o jardim da 
escola”, editado pelo Clube Ciência Viva do 
Agrupamento, em novembro de 2021.

A obra colige os melhores trabalhos de 
artes literárias e plásticas que foram criados 
pelas crianças e jovens que participaram no 
I Concurso de Literatura e Artes Plásticas, 
realizado no ano letivo de 2020-2021, que 
teve como lema “Vamos descobrir o jardim 
da escola”. Este projeto de inovação e arti-
culação curricular, divulgado pelo VivaCida-
de na edição de abril de 2021, contou com 
centenas de participações/obras artísticas, 
onde se incluíram textos narrativos (con-
tos, fábulas, etc.), poemas, acrósticos, de-
senhos, pinturas e esculturas, entre outros.

“Foi possível fazer coisas incríveis com 

sidade de Aveiro; Planetário do Porto - Cen-
tro Ciência Viva; Centro Ciência Viva de Vila 
Conde; Galeria da Biodiversidade - Centro 
Ciência Viva da Universidade do Porto; Mu-
nicípio de Lousada; Nova Terra – Associação 
Cultural Arte e Ambiente; Museu da Paisa-
gem; Parque das Serras do Porto; Revista 
Super Interessante; 20|20 editora; Areal 
Editores; Porto Editora; Leya Educação; 
Plátano Editora; Livros Horizonte; Planeta 
Tangerina; Município de Lousada; Associa-
ção de Pais da Alvarinha; Associação de Pais 
da Escola Básica de Santa Bárbara; Associa-
ção de Pais da Escola EB1-JI Montezelo; e a 
Associação de Pais da Escola EB1-JI Bela Vis-
ta, entre outros.

Segundo os responsáveis, o projeto pio-
neiro promovido pelo Clube Ciência Viva do 
Agrupamento de Escolas Santa Bárbara, no 
ano letivo de 2020/2021, demonstrou ser de 
grande relevância pedagógica, uma vez que 
alguns dos seus objetivos encontram-se cor-
porizados nas ações e nas medidas que o Go-
verno integrou no Plano 21|23 Escola+, que 
visa a recuperação e consolidação de apren-
dizagens e de mitigação das desigualdades 
decorrentes dos efeitos da pandemia, publi-
cado em julho de 2021 e que está a ser imple-
mentado desde o início deste ano letivo. ■

arame, plástico, papelão ou palavras… e ir 
para além dos conteúdos programáticos”, 
salienta a professora Suzana Sistelo, ao re-
ferir-se ao Concurso de Literatura e Artes 
Plásticas, que constituiu “uma proposta 
desafiante que, aproximando ciência, artes 
plásticas e literatura, tornou o processo de 
ensino-aprendizagem mais significativo, 
criativo e envolvente”.

A Diretora do Agrupamento de Escolas 
Santa Bárbara destaca que “mesmo à dis-
tância, construiu-se conhecimento de for-
ma interativa e dinâmica, estimulando o 
trabalho em equipa e a autoconfiança”. 

O livro já foi distribuído gratuitamente a 

centenas de crianças e jovens, fazendo as 
delícias de miúdos e graúdos. A oferta de li-
vros às crianças e jovens constitui, segundo 
diversos estudos nacionais e internacionais, 
um aspeto fundamental para incentivar os 
hábitos de leitura, para criar futuros leitores 
e para incentivar o gosto pelo conhecimen-
to científico e ambiental. 

Os principais apoiantes e patrocinadores 
da iniciativa foram: Fundação Manuel Antó-
nio da Mota; Câmara Municipal de Gondo-
mar; União de Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova; Ciência Viva - Agência Nacio-
nal para a Cultura Científica e Tecnológica; 
Fábrica Centro Ciência Viva Aveiro - Univer-
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O ANO DE 2021 EM REVISTA

1. LIPOR exige a eliminação da CESE (Contribuição Extraordinária do 
Setor Energético) e do aumento para o dobro da TGR (Taxa de Gestão 
de Resíduos)

2. Inicio do plano de vacinação em Gondomar 
3. Germana Rocha eleita Presidente do PSD de Gondomar 

1. Juntas de Freguesias vão de porta em porta contactar mais de 4 mil utentes 
2. Gondomar é o concelho da região norte com a vacinação mais avançada 
3. Atletas da APPC novamente na seleção nacional da Boccia

1. HOPE de Paulo Ferreira vence 
três categorias do Vegas Movie 
Awards 

2. Primeiro Ministro e Ministro do 
Ambiente asseguram linha para 
Gondomar

3. Arranque das obras do Parque 
Urbano de São Cosme e da 
Ribeira da Archeira 

1. Concluída a intervenção no 
Complexo Desportivo de Rio 
Tinto

2. Câmara suspende obra do 
Hotel da Ribeira de Abade 

3. Gondomar compromete-se a 
reduzir emissões de CO2 em 
40% até 2030

1. CINDOR torna-se representante 
internacional da marca TOUS 

2. Executivo Municipal encontra 
solução para as 28 mil tonela-
das de resíduos a ,mais em São 
Pedro da Cova

3. Centésimo aniversário do Gon-
domar SC

1. Colégio Paulo VI e Escola À Bei-
ra Douro são as melhores classi-
ficadas no concelho de Gondo-
mar nos exames nacionais 

2. Luís Frade é campeão da Cham-
pions de Andebol 

3. Gondomar recebe a XL Regata 
Internacional 

1. Bairros Sociais recebem interven-
ções acima dos 10 milhões de eu-
ros 

2. Metyis investe 10 milhões em Gon-
domar e vai gerar mais de mil pos-
tos de emprego 

3. Gondomar sem amianto nas escolas 

1. - 75% dos jovens com a primeira 
dose inoculada 

1. Festas do concelho estão de 
regresso

2. Cerca de 85% da população 
vacinada

3. 100 anos da Companhia das 
Minas de São Pedro da Cova

1. Novo executivo municipal toma 
posse. PS com maioria absoluta 
e mais um vereador.

2. Ricardinho e FPF homenagea-
dos pelo concelho de Gondomar 

3. Gondomarenses em Itália 
trazem medalhas para casa do 
campeonato europeu DSISO

1. 78 milhões para estratégia 
local de Habitação 

2. CINDOR responsável pelas 
Tiaras e Coroas da Miss Por-
tuguesa 

3. Esquadra de Medas pronta a 
ser inaugurada 1. Germana Rocha e Carlos Brás em lugar elegível à Assembleia da República

2. Filigrana de Gondomar viaja até ao Dubai. Cecília Krull eleita embaixadora 
desta arte. 

3. Marco Martins assume presidência do Parque das Serras do Porto
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Relativamente ao plano e orça-
mento que será implementado em 
2022, o executivo camarário já deu 
luz verde para a implementação 
do mesmo. Estivemos à conversa 
com Marco Martins, responsável do 
Partido Socialista, e com os verea-
dores representantes dos partidos 
que estão presentes no executivo, 
que nos deram a sua opinião sobre 
o mesmo.

MARCO MARTINS
- PS DE GONDOMAR

Neste ano, o Orçamento irá crescer na or-
dem dos seis milhões de euros. Assim, pas-
sa dos 120 milhões, para os 126 milhões de 
euros. A grande fatia está direcionada para 
o custo do pessoal e estamos a falar de 30 
milhões de euros. Isto acontece porque, ago-
ra, com a transferência de competências da 
educação, a nível do secundário, temos mais 
profissionais na nossa tutela.

Para além disso, Gondomar continua a ter 
o serviço da dívida na ordem dos sete mi-
lhões de euros, valor que será para colmatar 
as dividas antigas da Câmara.

Depois, realizamos uma grande aposta no 
arranque da Estratégia Local de Habitação e 
na conclusão das grandes obras que já estava 
previstas.

Iremos ainda reforçar o apoio dado às Jun-
tas de Freguesia, que passará a ser 500 mil 
euros.

Em simultâneo, está previsto duplicar o 
montante disponibilizado aos programas so-
ciais. Encontra-se ainda previsto no GOP um 
aumento de apoios pós pandemia nos eixos 
+alimentação e + saúde.

JORGE ASCENÇÃO
- PSD DE GONDOMAR

A mensagem do presidente são palavras 
incongruentes com os números que apre-
senta e que apenas tentam iludir os Gondo-
marenses e esconder a realidade. 

A referência ao Metro não é mais do que 
uma forma ardilosa de iludir os mais incau-
tos. Além de não ter impacto no orçamento 
da câmara, contrariamente aos municípios 
vizinhos, em Gondomar não há qualquer 
avanço no Metro. O orçamento para a mobi-
lidade evidencia que os transportes públicos 
continuam a ser uma promessa não cumpri-
da, em contradição com o texto escrito. Um 
terço das transferências de capital para o Pla-
no de mobilidade urbana sustentável (mais 
de 12M de euros), é absorvido pelos deno-

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2022

minados “parque urbanos”, quase 20 vezes 
mais do que o previsto para a verdadeira 
mobilidade e para as politicas da juventude, 
que não atingem cada uma 0,2% da despesa 
total. Faltam politicas para fixar os jovens e 
tornar Gondomar atrativo para constituir fa-
mília, só 46,5% das famílias têm filhos e a % 
de bebés de mães com ensino superior é a 
4ª pior na AMP. O envelhecimento piora de 
forma vertiginosa (171,6 por 100 jovens).

A educação é um dos pilares fundamen-
tais na coesão social. Contudo a despesa 
atribuída fica abaixo das transferências cor-
respondentes recebidas do governo, sendo 
que não se prevê qualquer investimento 
para fazer a diferença, como incentivar e 
apoiar as escolas nos seus projetos inovado-
res e, assim, melhorar a nossa posição de 9º 
município com a maior taxa de retenção ou 
desistência na AMP. A coesão social deixa de 
lado o fundamental trabalho com as pessoas, 
na formação e na criação de oportunidades 
de emprego.

Em quase todos os capítulos orgânicos 
deste orçamento, o valor em rubricas inicia-
das por “outros” ultrapassa os 23M de euros, 
representando mais de 18% da despesa total 
orçamentada o que, convenhamos, é pouco 
comum e que em rigor, é contrário à trans-
parência, sendo que é inexpressiva a preo-
cupação com a sustentabilidade ambiental 
e inexistentes políticas para o combate à po-
breza energética que atinge muitas famílias. 
Se do que foi dito não bastasse, atente-se no 
valor (0,07%) atribuído no capítulo do “Pla-
neamento e Desenvolvimento Estratégico”.

No entanto, na AMP, somos o município 
com a 3ª menor taxa percentual de em-
presas, o 4º menor poder de compra, o 5º 
menor ganho mensal dos trabalhadores por 

conta doutrem, o 4º maior de desemprega-
dos inscritos no CEFP e o 3º maior em bene-
ficiários de RSI. Temos a 2ª taxa de IMI mais 
alta e 0% de devolução de IRS aos Gondoma-
renses. 

O PSD propôs uma redução mais signifi-
cativa do IMI e a devolução de 2,5% do IRS, 
para em tempos tão difíceis mitigar algu-
mas dificuldades de muitas famílias, mas o 
PS não quis, como também não cumpriu a 
promessa de baixar 16% o preço da água em 
janeiro, mantendo Gondomar com uma das 
águas mais caras da AMP e do país.

São precisas politicas diferentes para sair-
mos do atual estado de estagnação e de em-
pobrecimento em que Gondomar se encon-
tra, e para melhorar a qualidade de vida dos 
Gondomarenses. 

CRISTINA COELHO
- CDU DE GONDOMAR

Relativamente à proposta das Grandes 
Opções do Plano (GOP´s) e Orçamento Mu-
nicipal de Gondomar para 2022, os eleitos da 
CDU na Câmara Municipal e na Assembleia 
Municipal votaram contra.  

Neste sentido elencamos três razões para a 
nossa tomada de posição, a saber: i) as GOP´s 
continuam a enumerar dezenas de projetos 
que, ano após anos, não saem do papel (ex: 
Museu da Ourivesaria, o Programa/Espaço 
Polis, o Edifício dos Paços do Concelho e en-
volvente), pulveriza pequenos projetos em 
detrimento de projetos estruturantes (na 
área educação, por exemplo, continua na 
gaveta o projeto educativo municipal), não 
aloca verbas significativas para projetos que 
a Câmara identifica como prioritários (con-
siderando a importância que lhe é dada na 
mensagem introdutória, o Parque da Serras 

é um exemplo flagrante), adia investimen-
tos essenciais para o concelho (a criação de 
malhas industriais, em particular no alto 
concelho, é disso demonstrativo), insiste 
em projetos que não se sabe onde ficaram 
(como o Orçamento Participativo), altera a 
designação e objetivos de projetos enuncia-
dos em orçamentos anteriores (canil mu-
nicipal passa a ampliação do CROAG com 
verbas distintas); ii) o Orçamento para 2022 
não inverte as opções desta maioria no re-
curso permanente à prestação de serviços 
(crescimento significativo das rubricas de 
aquisição de bens e serviços), adiando mais 
uma vez a opção por uma política de refor-
ço do quadro de pessoal, que inverta a atual 
estrutura piramidal e que dote todos os 
serviços da responsabilidade e gestão mu-
nicipal com trabalhadores que detenham 
vínculo efetivo com a autarquia (da gestão 
das cantinas à limpeza dos equipamentos 
municipais, entre outros); iii) O Orçamen-
to e GOP`s para 2022 podem constituir a 
oportunidade perdida de municipalização 
de serviços públicos privatizados. Este era 
o Orçamento que deveria consagrar o início 
do processo de reversão da concessão da 
recolha dos resíduos e higiene urbana, cuja 
concessão está próxima do seu término. 
Quer a ausência de dotação quanto à pla-
nificação de uma estrutura municipal que 
passe a gerir este serviço quer a perspetiva 
de pagamentos plurianuais para o Serviço 
de Recolha de RSU indiciam aquela que será 
a orientação política da maioria PS.

Face ao exposto, as GOP´s e o Orçamento 
para 2002 apresentados pela maioria PS/
Marco Martins são diametralmente opostos 
às soluções que preconizamos para o con-
celho. ■

Marco Martins - PS de Gondomar Cristina Coelho - CDU de GondomarJorge Ascenção - PSD de Gondomar
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A abstenção eleitoral é um dos 
maiores problemas que Portugal 
tem vindo a enfrentar nas eleições. 
Ao reflectirmos nas eleições legisla-
tivas, a parte dos eleitores que não 
sente motivação para votar tem 
vindo a crescer. Em 2019, o país 
registou uma taxa de abstenção na 
ordem dos 51,4%. Foi no sentido de 
reverter esta situação junto aos fu-
turos eleitores que, a Escola Secun-
dária de Rio Tinto (ESRT), pensou 
que os mesmos deviam poder 
aprender na escola a importância 
de exercer a sua cidadania também 
no plano eleitoral. 

No fundo, o projeto tem como  o pro-
pósito de demonstrar a estes jovens que é 
importante valorizar o que há mais de pre-
ciosos no modelo democrático da socieda-
de: a possibilidade e a responsabilidade de 
participar na construção da comunidade.

Foi com essa mentalidade, de construir 
o amanhã e preservar a democracia que 
nasceu o projeto «Votar Claro», que irá 

ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE RIO TINTO 
aprendem a «Votar Claro»

tivo ao exercício dos seus direitos/deveres 
de cidadania”.

Depois de consultada a Comissão Nacio-
nal de Eleições, que deu luz verde ao proje-
to «Votar Claro», foram adotados todos os 
procedimentos que ocorrem nas eleições 
reais: organização de cadernos eleitorais, 
disponibilização de informação eleitoral, 
organização de ações de formação política 
e de sessões de esclarecimento e debate 
com os partidos políticos, entre outros.

Assim, alunos, professores e encarrega-
dos de educação dividiram as muitas tare-
fas de um complexo processo eleitoral que 
culminará no dia 25, com a entrada dos 
votos nas urnas, sua contagem e divulgação 
dos resultados a toda a escola e ao país.

Terminadas as eleições, este projeto 
escolar prosseguirá o trabalho de cons-
ciencializar os jovens para a definição de 
opções políticas e para a importância da 
sua participação em atos eleitorais, num 
esforço coletivo que se espera que possa 
inspirar outras iniciativas educativas de 
promoção da participação política dos 
nossos jovens. ■

decorrer no próximo dia 25 de janeiro. No 
evento irá realizar-se uma simulação das 
eleições para a Assembleia da República, 
em que participarão os mais de 800 alunos 
da ESRT que terão, nesse dia, 16 ou 17 anos.

Segundo os responsáveis do evento: 

“Será uma iniciativa em moldes e numa 
escala inéditos a nível nacional, embora 
não a nível internacional, pois há já alguns 
países que usam regularmente as “mock 
elections” como estratégia de formação da 
consciência política dos jovens e de incen-

No início deste mês de janeiro, foi 
realizado uma denúncia de mo-
radores locais sobre o depósito 
ilegal de amianto nas zonas verdes 
da freguesia de Melres, Gondo-
mar.

Segundo o reportado, nos últimos anos, 
os depósitos ocorridos em Branzelo, tem 
vários tipos de lixo, e estão lá depositados 
há anos. O local onde depositam estes re-
síduos atingem terrenos de particulares, 
como também caminhos públicos e per-
cursos pedestres registado, na zona do 
Parque das Serras do Porto.

Apesar das constantes denúncias às 
autoridades, os despejos não têm parado 
e apesar de alguns residentes tentarem 
limpar, os resíduos são constantemente 
depositados no local, aumentando a zona 
de lixo a céu aberto. 

Ao VivaCidade, a vereadora do ambien-
te, Ana Luísa Gomes, referiu o seguinte: 
“As deposições clandestinas de resíduos 
em terrenos privados são também respon-
sabilidade dos proprietários dos terrenos 
(enquanto detentores dos resíduos, à luz 
do Regime Jurídico da Gestão de Resíduos) 
e carecem sempre da sua intervenção para 
a limpeza e vedação do acesso aos mesmo. 

Outro aspeto importante, é a necessidade 
de uma fiscalização “apertada” para a 
identificação dos prevaricadores”.

Ainda sobre o assunto, explica que para 
resolver esta situação e situações futuras, 
propõe a colaboração das Juntas de Fre-
guesias, na identificação dos proprietários 
dos terrenos, “assim todos em conjunto 
(proprietários, Juntas e Câmara) conse-
guem, mais facilmente, proceder à remo-
ção e vedação dos locais”.

No entanto adiante que três decisões 
já foram tomadas quanto a este assunto: 
“Primeiro, iremos, juntamente com a Jun-
ta, efetuar o levantamento do tipo de resí-

duos e a sua quantidade, em simultâneo, 
a Policia Municipal começará a efetuar 
ações de Fiscalização em períodos do dia 
diferenciados. Segundo, a Junta irá iden-
tificar os proprietários e por último, após 
a identificação, iremos remover os resí-
duos”.

“Convém ainda referir que, o manusea-
mento, o transporte e o armazenamento 
de materiais contendo amianto, obedece a 
condições específicas de segurança e ire-
mos  proceder à aquisição de serviços de 
transporte e deposição final em operado-
res licenciados, para estes resíduos”, con-
clui a responsável. ■

AMIANTO DEPOSITADO ILEGALMENTE EM MELRES
DR DR
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Vivemos tempos em que muitos têm di-
ficuldade em entender a democracia. E, a 
forma como é vista e entendida acaba por 
ter muitas versões… tudo fruto da terrível 
pandemia que devastou e continua a arrui-
nar o mundo, o nosso país e fruto também 
de uma crise política desnecessária. 

Contudo, esta situação não impede que 
os portugueses se façam ouvir nas mesas 
de voto. Nada, mas mesmo nada, impede 
que cada um decida quem deve governar 
os destinos deste nosso país, do nosso Por-
tugal.

Tendo isto na ideia, tendo o pensamento 
que vivemos tempos muito difíceis, tempos 
invulgares, é importante que se faça ouvir! 

Que vá votar, que motive e incentive to-
dos a votarem!

Que demonstre como reconhece todo o 
esforço que foi feito! 

Que diga obrigado a todos os profissio-
nais. A todas as pessoas que estiveram e 
continuam a trabalhar para podermos ter 
uma vida melhor. Agradeça aos profissio-

GERMANA ROCHA E CARLOS BRÁS 
em lugar elegível à Assembleia da República
Os atuais deputados gondomarenses que já ocupam assento na Assem-
bleia da República, Germana Rocha (PSD) e Carlos Brás (PS), constam 
novamente nas listas do círculo do Porto que cada partido reuniu para 
as eleições legislativas que irão decorrer no dia 30 de janeiro de 2022. 

O VivaCidade pediu a cada representante para nos dar a sua opinião 
sobre a importância de  cada cidadão exercer o seu direito de voto, 
assim como o que ambas as forças políticas têm feito quer em Gondo-
mar, quer no País.

GERMANA ROCHA- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PSD) 
PORTUGAL PRECISA DE VIRAR A PÁGINA!

É com sentido de responsabilidade e em-
penho na construção de um futuro digno e 
justo, que integro, novamente a lista de can-
didatos do PSD à Assembleia da República 
pelo círculo eleitoral do Porto.

Eleições provocadas pelo ruir da gerin-
gonça criada por António Costa quando 
perdeu as eleições em 2015, mas que apesar 
disso quis governar o país, com o maior e 
mais caro governo de que há memória, com 
o controlo absoluto dos cargos públicos e 
com a suprema responsabilidade pela atual 
crise política em Portugal.

Seis anos de geringonça que, com as cons-
tantes cedências do PS à esquerda radical, 
resultaram na estagnação e empobrecimen-
to do país, que está cada vez mais na cauda 
da europa, na redução do poder de com-
pra, com o salário médio a aproximar-se do 
salário mínimo, com mais de um milhão de 
portugueses sem médico de família, milha-
res de consultas e cirurgias em atraso, com 
os idosos cada vez mais isolados e com os 
jovens sem perspetivas de futuro, o que os 

obriga a adiar a sua emancipação e a cons-
tituição de família por falta de rendimento 
para adquirir ou arrendar habitação.

É urgente inverter esta trajetória, e para 
isso o PSD apresenta-se a estas eleições, 
propondo as reformas necessárias para um 
efetivo crescimento económico do país, não 
prometendo ilusões, mas assumindo com-
promissos de melhoria das condições de 
vida dos Portugueses.

O compromisso da real aposta na forma-
ção profissional, crucial na resolução da 
falta de mão de obra existente, o compro-
misso da redução dos impostos ao nível do 
IRC, do IRS, do IMI e do IVA da restauração, 
o compromisso de mais e melhores em-
presas, que conduzirão a mais e melhores 
empregos e à justa valorização salarial dos 
trabalhadores.

O compromisso da existência de uma ges-
tão pública séria e rigorosa na prestação de 
serviços públicos de qualidade, através da 
sua reorganização e simplificação de proce-
dimentos, de uma justiça célere e de uma 
eficiente e transparente execução do PRR 
e dos fundos comunitários, para que não 
constituam mais uma oportunidade perdi-
da para o desenvolvimento do país. 

Enquanto deputada orgulho-me de, no 
Parlamento, dar voz à minha terra e aos 
Gondomarenses, na reivindicação de solu-
ções para os seus problemas, de que des-
taco, a remoção dos resíduos sólidos de S. 
Pedro da Cova, a ligação do Metro ao centro 
de Gondomar, a falta de vagas nos cuidados 
continuados, a falta de condições nas insta-
lações das Unidades de Saúde Familiar e de 
Médicos de Família, a eventual exploração 
mineira da Serra das Banjas, a despoluição 
do rio Ferreira e a requalificação das suas 
margens.

E, é pelo facto de o PSD ter soluções cre-
díveis, corajosas e sustentáveis para os pro-
blemas e desafios que enfrentamos, que 
vale a pena continuar a trabalhar com afin-
co por Portugal, pelo distrito do Porto e por 
Gondomar.

No próximo dia 30 de janeiro, os Portu-
gueses vão ter de escolher entre mais do 
mesmo, sempre a correr atrás do prejuízo, 
ou uma verdadeira alternativa de governa-
ção que garanta a necessária mudança e o 
virar de página de que o país precisa. 

Votar PSD é rasgar Novos Horizontes 
para Portugal! ■

CARLOS BRÁS- PARTIDO SOCIALISTA (PS) 
ESTABILIDADE?! PRECISA-SE!...E, COM URGÊNCIA!

nais de saúde, aos bombeiros e aos polí-
cias, aos professores e aos empregados de 
fábricas, de supermercados e a todos aque-
les que nunca deixaram de trabalhar nos 
momentos mais negros da pandemia. 

Diga obrigado, indo votar!
Agradeça aos profissionais que tudo fize-

ram e continuam a fazer pela nossa saúde, 
pela educação dos nossos filhos, pelo bem-
-estar dos nossos pais... E vá votar! 

Nós, PS, temos feito e dado tudo por 
todos. Estivemos e continuamos a estar 
na linha da frente. Nem neste momento 
abandonamos ninguém. Nem com a disso-
lução do Parlamento esquecemos os por-
tugueses. Estamos com todos, nos bons e 
nos maus momentos.  Temos, através da 
nossa experiência de governação, lutado, 
por si, por ti e pelos teus filhos. Temos cria-
do medidas e políticas para conseguirmos 
ultrapassar esta situação. Para poder ter 
melhores condições de vida…

Por isso…
A Bazuca,
Os diversos apoios durante a pandemia e 

na recuperação.
Nós, PS fazemos do impossível o possí-

vel!
Por isso e muito mais… Estamos sempre 

a pensar em todos, a trabalhar para cada 
um, a trabalhar pelo bem comum. 

A maior prova disto são as políticas e 
serviços publicos que temos implementa-
do e as oportunidades que temos criado. 
Há partidos que pensam mais no dinheiro 
e no bem-estar dos patrões e esses estão 
incomodados. Criticam! Condenam! ... e 
impedem que o país vá para a frente, que 
se desenvolva, que sejamos socialmente 
desenvolvidos. Que tenhamos uma políti-
ca de serviços públicos que beneficiem as 
populações…, enfim, que haja estabilidade 
governativa.

Quando forem votar, não se esqueçam 
de quem nos tirou rendimentos; das polí-
ticas de austeridade que foram impostas…
lembrem-se que a direita e o Centro-direita 
significam mais sacrifícios, mais pobreza, 
mais dificuldades.

A solução está no centro-esquerda e na 
esquerda democrática.

Perante fatos não existem argumen-
tos!

O PS pensa em si! ■
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A ex-candidata a Gondomar pelo 
CHEGA e o presidente concelhio 
do partido, João Freire, decidiram 
virar as costas para as políticas do 
CHEGA, chegando mesmo a referir 
- em entrevista ao VivaCidade - que 
o estado atual do partido é uma 
“vergonha”.

 
Foi candidata à Câmara de Gondomar 

há cerca de quatro meses pelo partido 
do CHEGA. Volvidos estes quatro meses 
desvincula-se do partido. Pergunto-lhe 
o porquê desta decisão?

Isabela Mendes: Por desilusão, porque 
esperava que o CHEGA fosse um partido 
diferente. Nunca me imaginei na política 
ou tive qualquer interesse em estar ligada 
a essa área, no entanto e tendo em consi-
deração o estado em que o Pais se encon-
tra, aceitei o desafio de ser candidata e de 
defender o CHEGA porque Sempre espe-
rei que a sua ideologia fosse coerente com 
as atitudes, e isso não acontece. Portanto, 
como não me revejo enquanto pessoa nes-
se tipo de atitude, não posso aceitar que se 
diga uma coisa e se faça outra. Temos de 
“rezar aquilo que pregamos”, ou então não 
vale a  pena. E, no CHEGA, a conclusão a 
que cheguei é que o que o que pregam não 
é aquilo que rezam”. Tomei essa decisão a 
partir do último congresso do CHEGA, que 
decorreu em Viseu.

 
Essa desilusão é concelhia ou é uma 

desilusão nacional?
IS: É uma desilusão generalizada.
 
De onde é que vem esta desilusão?
IS: Tem a ver com o acreditarmos num pro-

jeto em que queremos e lutamos para mudar 
o estado do Pais. Queremos alterar políticas e 
interesses instalados, a corrupção vergonho-
sa a que assistimos todos os dias, por forma a 
podermos melhorar as condições de vida de 
todos os Portugueses e não sermos um Pais 
de pobreza na Europa, onde as desigualda-
des se agravam e a economia se degrada a 
uma velocidade estonteante. Perante os últi-
mos 47 anos, em que estamos sempre entre 
os mesmos que apenas se “governam”, não 
governando o Pais. Infelizmente cheguei à 
conclusão que é mais do mesmo. Que está 
toda a gente à procura de um “lugar ao sol 
para si” e que a única coisa que interessa é 
como lá chegar. Foi exatamente por acreditar 
que o CHEGA lutava contra isso que aceitei 
o convite inicial e lutaria por uma mudança 
real. A partir do momento em que assim não 
é deixa de fazer sentido.

 
Essa desilusão não advém de não ter 

conseguido alguma coisa que queria 
conquistar em termos políticos...

ISABELA MENDES E JOÃO FREIRE DESVINCULAM-SE DO CHEGA
“CHEGA nunca mais. É um ponto sem retorno... Temos muita pequenez 
e mesquinhez no partido”

IS:  De todo! Eu sempre soube que ser 
candidata a Gondomar pelo CHEGA, seria, 
e irei colocar novamente entre aspas, “car-
ne para canhão”, porque obviamente o par-
tido não iria ter votação suficiente para eu 
conseguir ganhar fosse o que fosse.

 
Em maio ou abril, quando se vinculou 

a este partido, aquilo que lhe foi prome-
tido, aquilo que lhe foi dito, aquilo que 
lhe foi “vendido”, não foi aquilo que na 
prática que veio a acontecer?

IS: Nós estamos a falar de princípios e va-
lores, e não, não foi. Pelo menos para mim, 
aquilo que é apregoado e está no manifesto 
do partido não é o que acontece na realidade. 

 
Na altura, acreditou naquilo que lhe 

foi prometido?
IS:  Acreditei, como acho que muitos 

portugueses acreditam que o CHEGA e o 
André Ventura dizem e pregam, aquilo que 
vão fazer, mas depois, quando nós estamos 
dentro, o que acontece é uma coisa comple-
tamente diferente...

 
Como por exemplo?
IS:  Como por exemplo, as medidas que 

foram apresentadas no Congresso Nacional, 
que foram uma vergonha. Como por exem-
plo, as listas de deputados para a Assem-
bleia da República, que são uma vergonha. 
Poderia dar outros exemplos...

 
O número quatro, que vai pelo círcu-

lo do Porto, não preenche esses requisi-

tos que o CHEGA define para candidato?
IS: Eu não sei se preenche os requisitos 

ou não, vou deixar ao critério de cada elei-
tor ver a lista de deputados e tirar ilações, 
sobre todos os números, desde o primeiro 
ao último, sabendo que apenas os primeiros 
cinco talvez poderão ser eleitos pelo Porto e 
de Gondomar temos dois, o número um e o 
número quatro.

  
Percebi que, para si, é importante su-

blinhar que esta tomada de decisão não 
resulta por um pedido que não foi con-
cretizado, dado que tinha pedido para 
não ser colocada na lista...

IS: Exatamente! Nunca quis estar incluída 
na lista, fosse em que lugar fosse. Pedi inclu-
sivamente que me fosse devolvida a folha 
que assinei, continuo a aguardar.

 
João Freire, enquanto  presidente 

da  comissão  política e  concelhia do 
CHEGA de Gondomar, partilha desta 
opinião defendida pela sua colega?

João Freire: Eu partilho, e se calhar, ain-
da sou mais incisivo do que a Isabela. Eu 
estava em Valongo e fui convidado para vir 
apoiar uma candidatura a Gondomar. Na al-
tura, Gondomar não tinha bases nenhumas, 
e pouco a pouco, juntamente com os can-
didatos chegamos aos resultados que atingi-
mos nas autárquicas. Eu pensei claramente 
que o CHEGA seria um partido diferente, ou 
que poderia ser um partido diferente. Mas, 
atualmente e pelo que vejo, e conhecendo 
outra realidade, prefiro o PSD no seu pior, 

do que o CHEGA atualmente no seu melhor.
 
Deixe-me  perguntar-lhe ao contrá-

rio: foi esta ilusão que o fez mudar do 
PSD para o CHEGA... Foi este acreditar 
que poderia ser diferente?

JF:   Sim.  Foi acreditar que poderia ser 
diferente. Mas, atualmente, conforme já re-
feri, prefiro o mal do PSD, do que o teórico 
“bom” do CHEGA. 

 
Quer concretizar?
JF: CHEGA nunca mais. Isso é um ponto 

sem retorno...temos muita pequenez e mes-
quinhez no partido. Para mim, o CHEGA se-
ria sobre altruísmo e não sobre egoísmo.

 
Ao contrário da Isabela, que não tinha 

muita experiência política, o João vem 
de um partido como o PSD, disputou 
em 2013 uma candidatura à Junta de 
Freguesia de Baguim do Monte, pelo 
PSD... a experiência que já tinha da po-
lítica não o fez crer que isto pudesse ter 
este fim?

JF: Não, de todo. Pensei que, como este 
era um partido que estivesse a ser formado 
e em crescimento,  fosse de pessoas corre-
tas e de boa índole. Neste momento, o que 
constatei é que o CHEGA levou com toda 
a escoria, tanto vinda do PS, como do PSD, 
assim como  do PP e uns quantos incau-
tos... Toda a escoria que não era válida nos 
outros partidos, bem como na vida “civil” 
vieram ter ao CHEGA. Portanto, assim que 
percebi onde estava, a escolha foi clara, che-
ga mesmo. Não vale a pena. 

É claramente uma decisão definiti-
va, ou pondera reconsiderar?

JF:  Eu coloquei o meu lugar à dispo-
sição ao presidente da distrital e ele não 
aceitou. E pelo que eu soube, nas minhas 
costas, anda a sondar supostos candida-
tos, o que por si só é inaceitável. Não per-
cebo, nem sei porque o fizeram…

 
Como é que pensam que será o vos-

so futuro político?
IM: Nenhum! Valeu a experiência para 

aprender e conhecer algumas pessoas 
que definitivamente valem a pena. De 
resto para mim já foi suficiente.

JF: Eu agora vou estar a rir e a acenar. 
 
O que é que significa isso?
JF: Que eu vou estar no sofá. 
 
Vão votar em quem nestas eleições?
JF: No PSD.
IM: Eu Confesso que vou analisar bem! 

Direita será seguramente, e quanto ao 
CHEGA também farei a minha parte 
como cidadã de bem que quer o melhor 
para o Pais. ■
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Manel Kape é, atualmente, um dos 
únicos portugueses presentes na 
UFC (Ultimate Fighting Champion-
ship). É no peso mosca que se encon-
tra. Veio de Angola, para Gondomar, 
mas para seguir o seu sonho, desde 
tenra idade, foi combater para os 
ringues internacionais. Comba-
tes esses que lhe valeram quatro 
cinturões, sendo um deles Campeão 
Mundial de MMA.

Fala-me um pouco sobre a tua história, 
sei que nasceste em Angola. Mas como é 
que vieste parar a Portugal e principal-
mente, como é que vieste ter a Rio Tinto?

Quando vim para Portugal tinha exata-
mente dois anos. O meu pai era pugilista, 
lutador de boxe e quando ele foi lutar para 
Portugal, enquanto amador, o Boavista FC 
gostou muito dele, porque ganhou todos os 
torneios. Chegou a ser convidado para par-
ticipar nos Jogos Olímpicos. Como o clube 
gostou muito dele, arranjou-lhe trabalho e 
casa. Foi nesse exato momento que o meu 
pai aproveitou a oportunidade e, juntamente 
com a minha mãe e os meus irmãos, -na altu-
ra éramos quatro, agora somos cinco- trouxe-
-me para Portugal.

Inicialmente, fomos viver para Gaia, onde 
estudei, mas estivemos pouco tempo a viver 
na cidade, cerca de um ano...

Depois, foste viver para Gondomar, 
mais precisamente Rio Tinto?

Sim. Como o meu pai era atleta do Boavis-
ta, ele conquistou muita coisa no desporto, 
principalmente para a equipa que represen-
tava. Foi através do Valentim Loureiro que 
ele tomou conhecimento de uma casa em 
Rio Tinto e mudamo-nos para lá.

Dirias então que esta paixão que de-
senvolveste pelo MMA, surge um pouco, 
pelo teu pai ou foi uma vontade própria?

O mundo da luta está no nosso sangue, a 
minha paixão, paixão era o futebol. Joguei fu-
tebol, cheguei a jogar no Rio Tinto, cheguei a 
jogar por várias equipas e posso dizer que ti-
nha mais talento para o futebol, do que para 
a luta... 

Isso já não sei se concordo, porque 
para chegar à UFC não é qualquer atle-
ta...

(Risos) Não, não... eu também acho que 
podia ter chegado mais longe ao futebol, por-
que tinha talento para isso. Juntamente com 
o futebol, também praticava Boxe, mais tar-
de comecei a fazer Jiu-jitsu. 

Mas porque é que decidiste mudar do 
futebol, para a luta?

MANEL KAPE “Eu não preciso de nenhum apoio 
para dizer que sou Português, ou que sou Angolano, faço 
isto porque é de mim, é meu e amo Portugal”

Por causa da competitividade. Quando eu 
era mais novo, como se diz em bom portu-
guês, era um “bocadinho armado” (risos) e as 
vezes faltava aos treinos de futebol, porque 
pensava que já não precisava de treinar e só 
ia aos jogos, mas já tinha perdido um pouco 
essa competitividade....

Já não o cativava?
Não, eu gostava, mas sentia que não havia 

competitividade e quando fui treinar Jiu-jitsu, 
com o Kleber, que foi o meu primeiro mestre, 
em Matosinhos, achei a modalidade interes-
sante. Achei que me dava competitividade. 
Direi mesmo que me fascinou. Dava-me ou-
tra adrenalina. E o desporto de combate já 
me estava no sangue e até já fazia o Boxe, mas 
só a pratica de poder mobilizar as pessoas e 
elas não conseguirem fazer nada… excitava-
-me. Era outra sensação. 

Antes de focarmos na tua carreira pro-
fissional, para as pessoas perceberem, 
um atleta da UFC, não se restringe só a 
uma modalidade de luta... qual é que di-
rias que é a tua especialidade e quais as 

outras arte marciais que dominas?
Posso dizer que sou um atleta muito com-

pleto, porque faço Boxe desde tenra idade, e 
comecei também muito cedo com o Jiu-jitsu. 
Então, na luta agarrada, ambas são as minhas 
especialidades, mas claro, eu tive que treinar 
muito Karaté, treinei no Japão, fiz Muay thai, 
onde estive três anos a lutar na Tailândia, fiz 
Wrestling, onde treinei em Angola durante 
um ano com um amigo, que era Campeão 
da Modalidade e depois, comecei a treinar 
este estilo de luta com os russos, porque eles 
são especialistas nesta arte marcial. Então, 
posso dizer que eu faço um pouco de tudo. 
Estas são as minhas faculdades. Acho que, 
consegui, não vou dizer que consegui fazer 
um “mestrado” em tudo, mas tenho conheci-
mento nessas várias modalidades. Mas claro 
que o Jiu-jitsu, Boxe e o KickBox são, os meus 
“Mestrados”, onde sou muito forte...

Como é que um atleta português, con-
segue chegar à UFC, sendo que é um dos 
maiores, se não o maior campeonato do 
mundo de luta? Dado que não é habitual, 
o percurso é fácil? Vocês sentem o apoio 

das entidades? 
Eu e o André Fialho (que acabou de assinar 

contrato) somos os únicos neste momento. 
Claro que a trajetória não é fácil, porque te-
mos que abdicar de muita coisa, e quando to-
mamos a decisão de escolher o desporto de 
combate, temos que renunciar a várias coi-
sas, e como sabemos em Portugal o desporto 
de luta não é cultural, porque o desporto rei 
é o Futebol... só se houve falar dele, o resto é 
praticamente esquecido. No início, conseguir 
apoios é difícil, mas na minha visão e pela 
minha própria experiência, muitos atletas 
dizem “Ah, em Portugal é difícil”... Claro que 
é difícil para todos... “Ah, porque não temos 
apoios”... mas na minha opinião, “tu” é que 
tens que ser o teu principal apoio. Ninguém 
te vai patrocinar de início, porque ninguém 
sabe quem tu és e só estás a começar agora, 
então, sinto que as pessoas também se quei-
xam muito, “isso é nosso”, é de Portugal... o 
dizer que “não há apoios”, é porque muitas 
vezes tu próprio não te apoias na tua própria 
carreira, porque preferes à sexta ou ao sá-
bado, gastar o dinheiro que tens, em ir sair 
à noite, ou para uma discoteca, em vez de 
comprares o teu próprio material. Isso tam-
bém é um apoio, é um auto-investimento e 
posso dizer que, tive muito cedo essa per-
ceção na minha vida... Percebi que deveria 
investir em mim. Sendo que, não é cultural 
e muitas pessoas não conhecem bem o des-
porto, agora é que, graças à UFC, já se sabe 
mais... mas fugindo um pouco à conversa, 
sempre soube que não seria fácil, e como é 
óbvio, não dá para conciliar tudo, porque se 
não tiveres o apoio dos teus pais em casa e 
se vives só, claro que vai ser mais complica-
do. Muitas vezes, eu também não segui os 
caminhos mais corretos, mas tentei sempre 
focar-me nos meus objetivos e sabia que para 
evoluir até certo ponto, tinha que sair de Por-
tugal e criar contactos. Foi quando decidi sair 
de Portugal e ir treinar para fora... e foi nesse 
momento que comecei a adquirir outros co-
nhecimentos. Mas o caminho não é fácil, isso 
é claro. 

Quando saíste de Portugal, tiveste que 
deixar a tua família e amigos para trás, 
é fácil seguir este percurso sabendo que 
tens que deixar aqueles que mais amas?

Costumo dizer que há dois países que con-
seguiria viver, o Japão e Portugal. Mas Portu-
gal é muito confortável e a qualidade de vida 
é muito boa! E, por causa disso, foi muito di-
fícil deixá-lo, porque nós nos apegamos à cul-
tura, à comida e às pessoas. Por isso, foi ex-
tremamente difícil. Muitas das vezes cheguei 
a chamar amigos meus, para saírem de Por-
tugal e investir nas suas próprias carreiras, tal 
e qual como eu fiz, com a única diferença que 
teriam o meu apoio, ou seja não estariam de 
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inicio perdidos, como eu estive, porque eu já 
trilhei esse caminho, mas mesmo assim, eles 
não conseguiram sair. O estar longe da minha 
família, dos meus amigos e da rotina que ti-
nha em Portugal foi muito complicado.

Normalmente, os atletas tem Nickna-
mes (apelidos), por isso questiono-te o 
porquê de Starboy?

Quando comecei como amador, o meu 
primeiro nickname era Prodígio. Em Portugal 
fiz muitas lutas amadoras e competia com 
lutadores mais velhos. Na altura tinha 17\18 
anos e lutava com atletas de 29\30 anos e era 
uma disparidade de idades muito considerá-
vel. Mas, conseguia igualmente vencer e as 
lutas eram fáceis, foi por isso que as pessoas 
começaram a chamar-me de Prodígio. Até ao 
momento em que assinei com uma promoto-
ra no Japão, que na altura era a melhor pro-
motora do mundo, que denominava-se Pride 
e agora chama-se Rizin, e pela minha forma 
de ser, pela maneira como me visto e falo, as 
pessoas começaram a chamar-me de Starboy.

Neste momento, estas no Ranking da 
UFC, na 14º posição, isto é importan-
te para um atleta, mas peço-te que ex-
pliques às pessoas que não o sabem, o 
porquê dessa importância.

Já estive na 4ª posição do Ranking, quando 
fui Campeão do Mundo no Japão... é impor-
tante porque esse é um ranking criado pela 
UFC, que é considerado como um Ranking 
Mundial, para chegarmos até ao topo, é pre-
ciso lutar e escalar. Mas, é muito aleatório, 
porque tem mais peso quem tu és e o nome 
que tens. É muito mais considerável ser co-
nhecido como atleta, que vendes, que tens 
audiência, do que seres Rankiado. Posso di-
zer que eu sou um caso à parte, porque se 
amanhã eu quiser lutar com o nº 3 ou nº 
2 do Ranking, eu luto, muitos dos outros 
atletas não têm essa consideração, tem uma 
escada ainda por escalar...

Mas isso também passa por aquilo 
que me estavas a dizer e que passo a su-
blinhar que é, esse respeito que conse-
guiste obter foi graças às conquistas que 
obtiveste ao longo da tua carreira... 

Correto. Normalmente, na UFC é mais 
Bussiness (negócio), é tudo à volta do que 
fazes e do que geres para a empresa. Por 
vezes, se não fores um atleta mais notório, 
claro que não vais ter capacidade para ne-
gociar e também não vais poder ter exigên-
cias. Então, por vezes vais ter que deixar à 
empresa a responsabilidade de ela dizer o 
que tu tens que fazer, e não tu fazeres o que 
tens na tua própria cabeça ou criares as tuas 
próprias ideias.

Tu tens algum ídolo?
Tenho. Tenho. É a minha mãe e o meu 

pai. A minha mãe pelas batalhas que sem-
pre teve e houve uma altura em que estáva-
mos os dois sozinhos em Portugal, porque 
o meu pais estava fora, e ela era empregada 
doméstica, sempre nos manteve na humil-
dade, sempre nos educou de maneira cor-
reta e nunca faltou comida na mesa. O que 
ela me ensinou, ficou e ficará para a minha 
vida como ensinamento. Para mim, ela foi a 

maior guerreira.

Agora faço-te a pergunta ao contrário, 
gostarias de ser um ídolo para as próxi-
mas gerações, principalmente no despor-
to de combate?

Claro. Acho que já sou, pelas coisas que fiz 
e pelas coisas que tento fazer pelos outros. 
Sempre ajudo os outros no Off, porque nunca 
quis ter méritos do que fazia, tentei sempre 
ajudar outros atletas, sem qualquer reconhe-
cimento, mas é da minha natureza ajudar 
porque, desde pequeno, que sempre fui aju-
dado. Apesar de ter tido muitas dificuldades, 
sempre tive pessoas que me apoiaram, prin-
cipalmente em Portugal, tanto a mim e como 
à minha família. Assim, sempre tive esse meu 
lado sentimental de ajudar ao próximo. Faz 
parte da minha natureza.

Normalmente, para as tuas lutas, tens 
sempre por hábito levar as bandeiras de 
Angola e de Portugal, isso é uma forma de 
valorizares e mostrares ao mundo, o orgu-
lho que tens em seres português?

Claro. Eu sempre deixo bem claro para as 
pessoas que eu não tenho nenhuma ajuda 
governamental. Eu tenho Angola como consi-
deração, porque é o país onde nasci e valorizo 
as minhas raízes. Nunca vou deixar de ser an-
golano porque é o meu sangue, é onde a mi-
nha mãe nasceu, o meu avô nasceu e o meu 
pai nasceu, e apesar de não ter criado laços lá, 
desde criança, desde que competia como ama-
dor, sempre levei a bandeira de Angola para 
qualquer sítio que fosse. Quanto a Portugal, 
sinto-me português, porque foi onde recebi a 
minha educação escolar, foi onde tive a minha 
educação, foi onde aprendi Artes Marciais, foi 
onde criei os meus amigos, onde as minhas na-
moradas (risos), tudo, tudo. É a minha base. É 
o meu suporte. É onde me sinto em casa e é 
onde me sinto extremamente confortável. E, 
eu não preciso de nenhum apoio para dizer 
que sou Português, ou que sou Angolano, faço 
isto porque é de mim, é meu e amo Portugal.

Com que idade começaste a competir in-
ternacionalmente?

Quando estava em Portugal, fazia muitos 
combates fora do país. Competi em França, 
Espanha... onde ganhei dois cinturões, um 
em cada país. Isto ainda treinando em Portu-
gal, mas penso que comecei a sair de Portu-
gal, com cerca de 18 anos.

É nessa linha que questiono, na tua car-
reira profissional até ao momento, quais 
foram as conquistas que mais te orgulha-
ram, aquelas que bates no peito e dizes 
“eu consegui!”...

Todas as vezes que ganhei um cinturão. Na 
minha carreira tenho quatro cinturões, gra-
ças a deus, e claro que o meu primeiro cintu-
rão foi bom, mas o melhor cinturão, melhor 
aquele que me soube melhor -e mesmo se ga-
nhar um cinturão na UFC, não será a mesma 
sensação-, porque esse cinturão para mim foi 
como o primeiro amor da minha vida, que 
é aquele que nós nunca esquecemos. Foi o 
cinturão que ganhei no RIZIN - World Cham-
pion, no Japão, quando sagrei-me Campeão 
Mundial. Foi uma sensação de realização e 
de concretização, porque nesse dia consegui 
ter os meus objetivos realizados, enquanto 
profissional. Eu sinto-me realizado, porque a 
partir dai, não precisei de mostrar mais nada 
para ninguém... é assim, Campeão Nacional, 
fui campeão mundial, coisa que nem a Sele-
ção Nacional Portuguesa é... então, naquele 
momento pensei que, se eu morresse hoje, 
era um homem feliz, porque não precisava 
de mais nada... não há dinheiro que pague 
essa sensação.

Conquistar quatro cinturões, estar na 
UFC, acredito que tenhas necessidade 
de uma preparação física diferente, tens 
muitas restrições?

 Tocaste agora num assunto que não gos-
to de falar (risos). Mas já que é para ser sin-
cero... é assim, sempre exigi muito de mim. 
Sempre tive uma didática e um modo de 
treino, principalmente no desporto de com-
bate, em que exigia muito de mim. Sempre 
fui muito adepto do trabalho. Mas, não vou 
estar a mentir, o meu forte não é ser muito 
disciplinado... eu digo para as pessoas fazer 
aquilo que digo e para não fazerem o que 
faço. Não sou o melhor exemplo, porque as 
vezes a disciplina não é o meu forte… não 
tenho muito orgulho nisso, por vezes, mui-
tas das coisas que conquistei foi mais com 
o talento e a inteligência que tenho no mo-
mento. Claro que sempre treinei, sempre 
soube que a hora da luta, é a hora da luta 
e que a hora de treinar, é a hora de treinar. 
Sempre tentei focar-me, apesar de que para 
mim, muitas das vezes é difícil. Mas sempre 
treinei para o meu propósito.

Quando é que pretendes voltar a lutar 
novamente, tens alguém em mente que 
gostarias de competir?

Era para competir agora em fevereiro, 
mas o adversário que ia enfrentar, desistiu 
da luta... preferiu lutar com outro oponente 
e agora estamos a estudar para ver se luto 
em março. Vamos aguardar…

Tens algum sonho de combate que 
gostarias de ter a possibilidade de fazer?

Não tenho isso.... Acho que essa pergun-
ta é mais para os meus adversários, do que 
para mim...(risos)

No ano passado, começaste a perder 
as duas primeiras lutas, mas rapidamen-
te voltaste às vitórias, ao vencer as duas 
lutas seguintes, sendo que, uma delas 
foi com Nocaute de joelho, que impres-
sionou os fãs da modalidade... como é 
que te sentiste com a tua prestação?

Eu entrei na UFC com muito hype, com 
muita consideração, porque a minha pri-
meira luta foi logo para disputar o cinturão, 
uma coisa que é, quase impossível. Então, 
entrei logo com um contrato de que a mi-
nha primeira luta seria pelo cinturão. No 
início, posso dizer que não estava com o 
foco necessário. Mas foi uma boa lição, por-
que sabia que era melhor do que eles os 
dois, apesar da segunda derrota ter sido um 
roubo total. Mas, por vezes, não é o melhor 
lutador que vence numa noite. 

No teu currículo, a tua prestação é 
muito boa, por nocautes, não tens ne-
nhuma derrota, tens 11 vitórias. Tens 
sim, duas derrotas por submissão e 
quatro por, decisão do Juiz.... Isso é 
notável...

Esses resultados são os que deixam os 
adeptos mais atentos, porque conside-
rando a minha classe de peso, há muitos 
nocautes, mesmo os pesos mais pesados 
do que eu, que é normalmente onde os 
atletas têm a mão mais pesada e é onde 
há mais nocautes, a nível de números, te-
nho muitos mais, do que a maior parte dos 
atletas de outros pesos mais pesados. Isso 
é considerável, porque é uma exceção, 
principalmente numa categoria de peso 
mais leve.

Hoje, olhando para trás, para a tua 
carreira, sentes-te realizado?

Sim, sinto-me muito realizado. Antiga-
mente era mais amor à camisola. Via com 
outros olhos, hoje em dia não. Hoje, faço 
as coisas mais pelo dinheiro, pelos meus 
objetivos que pretendo ter e por realizar 
os meus outros objetivos profissionais, 
porque o mundo da luta abriu-me as por-
tas para outros negócios. Porque falando 
abertamente, em termos profissionais, 
como atleta, já me sinto realizado, é mais 
para abrir as minhas portas.

Qual é, neste momento, a tua maior 
ambição/sonho?

Ter um “mega” restaurante. Um restau-
rante diferenciado.

E tens alguma mensagem, ou conse-
lho, que gostarias de deixar às pessoas 
que como tu, querem vingar nesta 
área do desporto?

Que estejam focadas. Se estão a traba-
lhar desde cedo e de inicio, sejam eles os 
próprios investidores da carreira e que 
sejam persistente, porque é a persistência 
que te leva ao sucesso.  ■
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PUB

TABELA CLASSIFICATIVA
Campeonato Portugal Série 3
Gondomar SC 1-6 SC Espinho
1º Salgueiros  ---------------------------------31p
2º Leça  ----------------------------------------- 28p
4º Gondomar SC  ------------------------- 22p
Leça – Gondomar SC

AF Porto Elite Série 2
SC Rio Tinto 1-0 Infesta
Coimbrões 1 – 1 Gondomar B
1º Foz- -------------------------------------------40p
2ºGondomar B ----------------------------- 35p
3ºSC Rio Tinto -------------------------------31p

AF Porto Elite Série 3
S.Pedro da Cova 5-1 Barrosas
Alfenense 2-3 Gens
1º Alpendorada------------------------------41p
2º FC Vilarinho ----------------------------- 32p
8º Gens ------------------------------------------18p
9º S.Pedro da Cova ------------------------ 11p

 AF Porto Honra Série 1
Gulpilhares 0-2 CA Rio Tinto
1º Milheirós ------------------------------------31p
2ºArcozelo -----------------------------------  28p
12º CA Rio Tinto --------------------------  20p
CA Rio Tinto vs Custóias

 AF Porto Honra Série 2
Ataense 0-0 Estrelas Fânzeres
1º S.Lourenço Douro – 48p
2ºRoriz ------------------------------------------36p
8º Ataense -------------------------------------21p
14º Estrelas Fânzeres ---------------------15p
Estrelas Fânzeres – Penamaior
Caíde Rei – Ataense

AF Porto 2ª Divisão Série 2
Lodares 0-3 Melres
1º Boim ----------------------------------------- 37p
2ºCête ------------------------------------------- 32p
3º Melres ---------------------------------------31p
Codessos – Melres

Inatel Porto Série 1
Galatic 0-2 Covelo
Santa Catarina 0-3 Portelinha
Alunos Meirim 2-2 São Romão
1º Portelinha --------------------------------- 19p
2º Aguiar----------------------------------------18p
3º Covelo --------------------------------------- 17p
9º Alunos Meirim --------------------------- 7p
Portelinha – Galatic
Vila Cova- Alunos Meirim
Aguiar – Praça Alegria
Folga (Covelo)

Inatel Porto Série 2
Ancora 2-2 Gondomar futsal
Silva escura 2-0 dragões Valboenses
Nogueira 1-2 Ermentão
Soutelo – S.Luis (Adiado)
Montezelo 0-1 Barca
1º Silva Escura -------------------------------19p
2ºErmentão-  ---------------------------------18p
5º Dragões Valboenses-  ----------------12p
6º Soutelo  ------------------------------------- 11p
7º Gondomar Futsal  ---------------------- 7p
8º Montezelo-  -------------------------------- 7p
Dragões Valboenses – Ancora
S.Luis – Ermentão
Barca – Soutelo
Teibas – Montezelo
Folga (Gondomar Futsal)

Realizou-se entre os dias 26 e dia 31 de de-
zembro de 2021 o Campeonato Nacional de 
Equipas Sub14, no Jamor- Cruz Quebrada.

No evento, estiveram presentes cinco 
equipas femininas entre as quais a Ala Nun’ 
Álvares de Gondomar, que se fez represen-
tar por cinco atletas, Diana Fernandes, Ros-
marina Azevedo, Beatriz Ferreira, Carolina 
Aleixo e Sofia Almeida.

Uma equipa motivada e jovem que pela 

primeira vez conseguiu qualificar para os 
nacionais com o seu treinador, Pedro Mari-
nho. Alcançaram ainda um muito honroso 
terceiro lugar. 

Pedro Marinho referiu que ficou conten-
te com a prestação das atletas, dizendo, no 
final da prova, que ganharam experiência e 
que para o próximo ano vão tentar cá estar 
novamente com a mesma equipa, mas mais 
sólida e muito mais experiente. ■

ALA NUN’ ÁLVARES 
marca presença no Campeonato 
Nacional de Equipas

Semelhante ao ano de 2019, o Multiusos 
de Gondomar será o palco da fase final do 
Campeonato Europeu feminino de 2022. O 
evento irá decorrer entre os dias 25 e 27 de 
março de 2022.  O sorteio da fase final  vai 
acontecer no dia 28 de janeiro de 2022. 

No dia 12 de janeiro, a equipa portugue-
sa venceu à Rússia por 5-2. Num jogo onde 
Portugal mostrou-se dominador, criando 

mais situações de perigo para a baliza das 
adversárias. Sara Ferreira 1’, Janice Silva 11’, 
Inês Fernandes 12’, Ana Azevedo 20’, Cátia 
Morgado 27’ e Débora Lavrador 32’, foram 
as grandes responsáveis pelos cinco golos 
marcados. 

O Europeu que será disputado em Março, 
contará com a presença da Seleção Portu-
guesa, Russa, Espanhola e Ucraniana.  ■

GONDOMAR RECEBE A FINAL 
DO EUROPEU FEMININO
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Aos 44 anos, Paulo Roque, residente 
em Gondomar, decidiu aventurar-se 
num novo projeto da sua vida e correr 
nas estradas ao lados dos melhores pi-
lotos nacionais de ralis. A paixão  pelos 
carros fez com que, Paulo, investisse na 
sua carreira a nível nacional. O número 
que irá representar a sua equipa é o 44 e 
o seu co-piloto é o gondomarense Tiago 
Teixeira.

Nasceu e cresceu em São Pedro da Cova, 
agora vive em Gondomar. Desde sempre, 
recorda-se de ter uma paixão pelo desporto 
automóvel, e foi há 20 anos, mais concre-
tamente em 2001, que  teve a oportunida-
de de concretizar um sonho- de participar 
numa prova.

Começou então, a dar os primeiros pas-
sos no mundo desta modalidade, como na-
vegador (co-piloto). Participou em diversas 
provas, como por exemplo, o primeiro e se-
gundo rali de Gondomar ou o rali de Viana.

Uma das melhores memórias que des-
taca foi ao lado do seu amigo Rui Fernan-
des, onde chegou a ganhar vários prémios 
na sua classe: “Tivemos vários momentos 
bons. Recordo-me do Rali de Lamego, onde 
ficamos em primeiro da nossa classe”.

A ideia de assumir o papel de Piloto sur-
giu quando, no ano passado teve a oportu-
nidade de conduzir o carro zero no rali de 
Gondomar, um Peugeot 208 Rally4, em más 

PAULO ROQUE aposta na sua carreira 
nacional ao volante da Peugeot
condições climatéricas e devido ao bom 
tempo realizado na prova, decidiu investir 
neste novo projeto.

Para Paulo a adrenalina de estar ao volan-
te é inexplicável e garante o seguinte: “Este 
será um projeto diferente, comparando a 
quando competia a navegador. Neste caso, 
serei o piloto e é um projeto que visa a com-
petição nacional. Como é óbvio envolve 
outros custos, daí ser um projeto diferen-
te, porque envolve mais profissionalismo e  
mais empenho”.

Paulo Roque, adianta-nos ainda que a sua 
dupla é a única gondomarense no campeo-
nato nacional: “Eu e o meu co-piloto, Tiago 
Teixeira, somos os únicos gondomarenses 
a competir a nível nacional” e nessa linha 
afirma que quer “Elevar o nome de Gon-
domar até ao mais alto nível”, dentro desta 
modalidade.

Ao nosso jornal refere que a sua ambição 
para o ano que se avizinha é aprender: “ 
Vai ser um ano de aprendizagem. Sei que 
já tenho muitas luzes no que diz respeito a 
esta modalidade, mas há muita coisa que 
ainda tenho que aprender, principalmente 
na condução em terra. Em simultâneo, pre-
tendo terminar o maior número de provas 
possíveis”.

O piloto destaca ainda que, receberá a 
ajuda e os conselhos de Armindo Araújo, 
pluricampeão nacional e bicampeão do 
mundo. O mesmo fez questão de deixar 
uma palavra de agradecimento aos seus pa-
trocinadores, porque sem eles o seu sonho 
não seria possível: Daro’s Malas; The Ra-
cing Factory; Xamane S.A.; a Isaélia; a Logo 
Code; e a W52. 

A próxima prova que tem agendada é o 
rali das Serras de Fafe, no dia 11 e 12 de mar-
ço, que irá contar para o Europeu de Ralis. 
Pode acompanhar o novo piloto gondoma-
rense nas suas redes sociais: ROQ Motors-
port44. ■
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A HABISONHO é uma imobiliária que 
foi fundada com o intuito de encontrar 
a Habitação de Sonho para os seus 
clientes. Profissionalismo, transparên-
cia e disponibilidade são três premissas 
que João Rocha defende, enquanto 
proprietário da HABISONHO.

Como é que surgiu a ideia de criar esta 
empresa? Sempre estiveram ligados ao ramo 
imobiliário?

Até abrir a HABISONHO nunca estive ligado 
ao ramo imobiliário. Sou formado em gestão 
desportiva, por isso estava ligado ao ramo do 
futebol. Depois, através de um convite de um 
grande amigo pessoal, foi-me proposto um de-
safio, uma vez que eu queria ocupar, na altura, 
as minhas manhãs, de entrar numa empresa do 
ramo imobiliário em Gondomar. Foi nessa altura 
que comecei a dar os primeiros passos e a expe-
rimentar, porque este ramo sempre despertou 
interesse em mim, porque sempre gostei da par-
te da construção e da decoração. Para além do 
futebol, sempre gostei desta vertente, apesar de 
serem coisas completamente distintas. Através 
desses desafio, foi quando comecei realmente 
a perceber que, de facto o ramo imobiliário era 
aquilo que eu queria fazer para o resto da minha 
vida. Comecei numa empresa em Gondomar, en-
quanto conciliava com o futebol e estive lá alguns 
anos. Depois, através deste ramo, conheci o meu 
sócio, o Márcio Martins. Ele estava ligado à parte 
da construção, e na altura vendi alguns imóveis 
da parte dele e fomos criando um elo de confian-
ça. Mais tarde, acabei por querer lançar-me sozi-
nho, juntamente com o Márcio, com o intuito de 
criar a minha imagem. 

Como é que o João avalia neste momento 
o ramo do mercado imobiliário em Gondo-
mar?

Em Gondomar, existem muitas imobiliárias, 
muitas mesmo. Existem felizmente colegas a 
trabalhar muito bem, e eu sublinho felizmen-
te, mas também infelizmente existem colegas 
a trabalhar muito mal. Diria até que, neste mo-
mento, existem mais pessoas a trabalhar mal, 
do que a trabalhar bem. Isto tem que mudar 
e também tem que haver leis que regulem um 
pouco o próprio ramo imobiliário, e se calhar 
haver mais formações para as pessoas saberem 
trabalhar neste ramo, porque cada vez mais, as 
pessoas estão a ir para o ramo imobiliário por 
desporto, não por gosto, mas sim como um par-
t-time, como um hoobie, ou então por dinheiro. 
E isso acaba até por banalizar o nosso trabalho e 
o nosso mercado. Penso que, só a nível de Gon-
domar, temos cerca de 60 imobiliárias, e se cada 
imobiliária tiver cinco ou seis pessoas, estamos a 
falar de muitas pessoas a trabalhar no ramo. Por 
isso, quando quis criar a HABISONHO foi para 
começarmos a injectar no mercado mais profis-
sionalismo e até se forem às avaliações que nos 
deixam no google, vão ver que temos bons co-
mentários, porque sempre tentamos tratar todos 
os negócios, com o máximo de profissionalismo, 
com a máxima transparência, porque queremos 
que as pessoas se sintam realmente realizadas e 
que sintam que estão a pagar por um serviço que 
está a ser bem feito. 

JOÃO ROCHA“Um dos objetivos que tenho é o de abrir outras sucursais”
to. Isso é importante. Porque seja uma casa, seja 
uma caneta, seja o que for, um profissional tem 
que conhecer aquilo que está a vender, tem que 
conhecer um pouco da história daquele produ-
to... como foi feito, o que é que tem, o que é que 
não tem, para apresentar esses dados ao cliente, 
isso é muito importante. 

 Já estou neste ramo há sete anos, e nestes 
sete anos sempre privei pelo profissionalismo. 
Porque, em qualquer coisa que eu faça, tento 
ser sempre o melhor profissional possível. Sou 
muito competidor. Seja onde for que eu me 
coloque, é sempre para ganhar. Sou assim. É a 
minha maneira de ser. É esse profissionalismo 
que me traz coisas boas. Por isso é que cada vez 
mais defendo esta ideia, porque ser profissional 
compensa. Eu tenho clientes que só querem tra-
balhar comigo, por causa do profissionalismo 
que eu transmito. E, no mercado de luxo, esse 
profissionalismo tem que ser mostrado. Tenho 
até mais facilidades em trabalhar no ramo imo-
biliário de luxo, porque as pessoas dão muito 
mais valor a isso, ao profissionalismo e também 
ao conhecimento.

A vossa zona de mercado, é apenas o con-
celho de Gondomar, ou também abrangem 
outras zonas do país?

Nós abrangemos qualquer zona do Grande 
Porto, e também já realizamos negócios em Lis-
boa e no Algarve. Nós não nos limitamos. Agora, 
eu tenho um objetivo traçado. Eu sempre tracei 
objetivos na minha vida, tanto na minha vida 
pessoal, como na minha profissional. E um dos 
objetivos que tenho é o de abrir outras sucursais.

Em Gondomar, ou noutros locais do país?
Nós pretendemos abrir noutros concelhos, 

como por exemplo em Vila Nova de Gaia, de-
pois outra no Porto, ou em Matosinhos, ou 
no Algarve. Nós iremos abrir essas sucursais, 
mediante o estudo que realizarmos e o nosso 
plano de negócios. Uma outra situação tem 
haver com os franchising’s (franquia)... nunca 
vou lançar. Porque na minha opinião os fran-
chising’s estragam muito a marca. Eu gosto de 
ter o controlo das coisas, e eu sei que o facto de 
estar a contruir uma marca desde o zero, sei o 
trabalho que dá. Enquanto eu estiver à frente 
da HABISONHO, não o vou permitir, porque é 
muito fácil estragar o nome da marca. Mas sim, 
irei mais tarde ter pessoas responsáveis, coor-
denadores em cada sucursal e a receberem por 
isso. Esse é um dos nossos objetivos.

Para terminarmos e realizando uma 
analogia com o nome da sua empresa, 
qual é que diria que é o seu maior sonho 
para a sua carreira profissional?

Eu sonho com muita coisa (risos). Como é 
óbvio, o meu sonho de vida no âmbito pro-
fissional, é atingir cada objetivo que traçar... 
esse é o meu sonho. Porque quando não 
consigo atingir um objetivo, para mim é um 
fracasso. Penso que isso deve ser o sonho de 
qualquer pessoa que trace objetivos. Agora, 
a nível mais palpável, é se calhar, um dia 
mais tarde olhar e ver várias HABISONHOS 
espalhadas pelo País e perceber que a mi-
nha marca conseguiu crescer. ■

Diria que isso é o que vos distingue das ou-
tras empresas?

Não sei se nos distingue muito ou não. Como 
é óbvio, claro que gosto de olhar para a concor-
rência, para ver como eles estão, porque é com a 
concorrência que nós vamos crescer. Eu gostava 
que eles fossem todos profissionais, porque se 
a concorrência for boa, e se nós querermos ser 
iguais ou melhores, vamos trabalhar cada vez 
mais. Por isso, a meu ver, é mais fácil trabalhar-
mos com uma concorrência boa. 

O que nos distingue das outras, se assim o pos-
so dizer, é o profissionalismo, é o facto de termos 
uma imagem mais clean (limpa). Apostamos nas 
nossas fotografias, porque consideramos que 
faz toda a diferença, em comparação a outras 
imobiliárias, não digo todas, porque felizmente 
há uma ou outra imobiliária que trabalham bem 
a este nível. A qualidade fotografia é muito im-
portante porque é o primeiro impacto que um 
cliente tem para se interessar por algum imóvel. 
Nós damos muita importância aos pormenores, 
porque são os pequenos detalhes que fazem a 
diferença quando queremos construir uma ima-
gem profissional. Para além disso, nós tentamos 
sempre evoluir, ou seja, não estamos estagna-
dos. Apesar de termos atingido o sucesso, esta-
mos sempre a pensar em melhorar.

Atendendo a essa frase que usou relativa-
mente ao “ter atingido o sucesso”, sente que 
a sua empresa, nestes dois anos, já conquis-
tou o mercado gondomarense, ou considera 
que ainda há trabalho para fazer?

Teria sido mais fácil e vou ser muito hones-
to, teria sido mais fácil ter aberto uma marca já 
conhecida. Era muito mais simples. Criar uma 
marca do zero, é muito mais difícil. Nós temos 
dois anos e sei que vamos ter mais anos pela 
frente para marcarmos uma posição no ramo 

imobiliário aqui, em Gondomar. Realizando uma 
retrospectiva dos últimos dois anos, até agora, 
claro que estou satisfeito por aquilo que fomos 
marcando no próprio mercado imobiliário de 
Gondomar, porque sentimos que as pessoas já 
falam e bem, da HABISONHO. E falam bem, por-
que nós também trabalhamos para isso. Claro 
que não vamos agradar a todos, mas o essencial 
é que temos a consciência tranquila, de que fize-
mos de tudo para agradar as pessoas. Agora, cla-
ro que, estou satisfeito pelo que conquistamos, 
mas não a 100%, e para mim isso é bom, porque 
uma pessoa que consiga ficar 100% satisfeito irá 
estagnar, vai acomodar-se e não vai querer evo-
luir mais, porque está realizado. Eu não! Junta-
mente com o meu sócio, que partilha a mesma 
opinião e é por isso que somos sócios, queremos 
sempre, mais e mais. Costumo dizer que somos 
muito ambiciosos, mas não somos gananciosos. 
Com isto quero dizer que o mercado dá para 
toda a gente e temos que estar com os outros. 
É nesse sentido, que também fazemos partilhas 
com as outras imobiliárias, não temos qualquer 
problema quanto a isso. Tentamos ser sempre 
profissionais e ajudar todos da mesma forma, 
sejam concorrentes, sejam amigos, sejam desco-
nhecidos... para nós, não há distinções.

Para si, quais são as características neces-
sárias para ser um bom profissional deste 
ramo?

A meu ver, é necessário conhecer aquilo que 
estamos a fazer. Quando digo isto é no sentido 
de conhecer a burocracia que existe nas casas...  
como a documentação e o que é necessário para 
conseguir realizar uma escritura. É o conheci-
mento. É saber interpretar um crédito... se uma 
pessoa vai contrair um crédito ou não vai. Repi-
to, a palavra chave é conhecimento da área. Em 
simultâneo, um bom agente imobiliário quando 
vai vender uma casa tem que conhecer o produ-
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EMPRESAS E NEGÓCIOS

Depois de em 2021 a Feira Gastro-
nómica do Porco de Boticas ter 
sido realizada em formato online, a 
expectativa da autarquia, e dos pro-
dutores, era que este ano o evento 
regressava ao formato presencial, 
um cenário que o prolongar da 
situação pandémica acabou por 
impedir.
Para Fernando Queiroga, autarca 
de Botica, a realização do evento 
apenas em formato online foi uma 
"decisão difícil", reconhecendo que 
seria uma atitude "irresponsável", 
optando por suportar uma vez mais 
a realização do certame através 
da plataforma BoticasTem, onde 
qualquer pessoa pode adquirir 
produtos do concelho, a partir de 
sua casa.
No final dos dias em que se reali-
zaria o evento o autarca Fernando 
Queiroga falou à nossa reportagem 
fazendo ainda um balanço provisó-
rio do certame.

Qual o balanço que a autarquia faz do 
evento?

Atendendo que a plataforma BoticasTem 
ainda se encontra em funcionamento, com 
a venda online de fumeiro e enchidos, é di-
fícil fazer um balanço final da 24ª edição da 
Feira do Porco.

Até ao momento as vendas têm corrido 
muito bem, com o registo de um elevado 
número de encomendas, em especial du-
rante os quatros dias em que habitualmente 
decorria a feira.

A venda de fumeiro através da plataforma 
digital arrancou no passado dia 6 de janeiro 
e desde então têm sido muitos aqueles que 
têm comprado produtos do Concelho de 
Boticas e não falo apenas de enchidos e deri-
vados do porco, que são os mais procurados 
nesta altura, mas também, por exemplo, de 
artigos de panificação, mel ou compotas.

Apesar de não ter o mesmo significado e 
impacto que a feira presencial, a plataforma 

FEIRA GASTRONÓMICA DO PORCO DE BOTICAS 
repete formato online com sucesso

foi mais uma oportunidade para as pessoas 
adquirirem o que de melhor a nossa terra 
tem para oferecer, ajudando os produtores 
de fumeiro a terem o devido retorno finan-
ceiro do seu trabalho, muitas vezes subvalo-
rizado, e a impulsionarem a economia local. 

Através do BoticasTem foram enviadas en-
comendas para todo o país, inclusive ilhas, e 
um número bastante significativo para o es-
trangeiro, nomeadamente para países como 
Espanha, França e Suíça e isso é a prova de 
que os nossos produtos são de qualidade e 
alvo de uma grande procura por parte dos 
consumidores, que conseguem ter em sua 
casa, com facilidade e rapidez o que de me-
lhor se faz neste território classificado como 
Património Agrícola Mundial. 

Em cada encomenda é garantida a quali-
dade dos produtos, porque sabemos o im-
pacto que isso tem no crescimento e, acima 
de tudo, na credibilidade da Feira do Porco 
de Boticas. 

São quase 25 anos a promover o que de 
melhor há e se faz no nosso Concelho e não 
podemos, de forma alguma, descurar todo o 
trabalho desenvolvido ao longo destes anos. 

Mais do que vender, aquilo que realmen-
te valoriza os nossos produtos é a forma 
tradicional como são produzidos, o que dá 
origem a uma qualidade excecional e um sa-
bor tão característico desta região e é nesse 
registo que, juntamente com os produtores, 
vamos continuar a trabalhar. 

Para quem ainda não teve oportunidade 
de saborear o fumeiro de Boticas ainda vai a 
tempo de o fazer, uma vez que a plataforma 
continuará disponível para fazer encomen-
das, em particular de fumeiro e enchidos, 
até que o stock termine.

De forma geral, as vendas têm corrido 
muito bem, os nossos produtores já escoa-
ram uma boa parte da produção que fabri-
caram para o certame e isso deixa-me, natu-
ralmente, muito satisfeito. 

A nossa prioridade sempre foi a de ajudar 
os produtores e, em tempos difíceis como 
aqueles em que nos encontramos devido 
à pandemia de Covid-19, esse fator ganha 

ainda mais peso, pois tenho consciência da 
importância que a Feira do Porco tem para a 
economia do nosso Concelho e para muitas 
famílias que se dedicam ao setor agropecuá-
rio e, consequentemente, à produção arte-
sanal de fumeiro.

A edição deste ano começou a ser pen-
sada para o formato presencial. Passar 
para o formato online foi uma decisão 
difícil? Como foi recebida pelos exposi-
tores e pela população em geral?

A vertente online do certame foi sempre 
uma opção, independentemente de conse-
guirmos ou não realizar a Feira Gastronómi-
ca do Porco no formato habitual. 

A decisão mais difícil de tomar foi mesmo 
cancelar a realização da feira presencial, 
pois estava confiante que este ano o Pavi-
lhão Multiusos voltasse a ser palco de mais 
uma edição do certame.

Contudo e tendo em conta a atual situa-
ção epidemiológica, seria uma grande ir-
responsabilidade da autarquia descurar a 
questão da saúde pública, ao colocar em ris-
co o bem-estar dos nossos munícipes, maio-
ritariamente idosos, e de todos aqueles que 
nos visitam por ocasião da Feira do Porco, 
um dos maiores eventos realizados no nosso 
Concelho.

Os produtores, bem como a população, 
encararam a decisão com alguma tristeza, 
como é obvio, mas também com muita se-
renidade e compreensão, o que não poderia 
ter sido de outra forma, tendo em conta a 
evolução pandémica no país e em particular 
na região Norte, de onde são oriundos gran-
de parte dos visitantes. 

Esperamos que em 2023 as circunstâncias 
sejam bem diferentes, que a pandemia já 
seja uma coisa do passado e que possamos 
assinalar os 25 anos de Feira Gastronómica 
do Porco com toda a pompa e circunstância.

Em 2021 foi desenvolvida a plataforma 
boticastem.pt, a existência dessa plata-
forma facilitou a realização do evento 
em formato online?

Sem dúvida que a criação, em 2021, da 
plataforma digital BoticasTem foi uma mais-
-valia e um apoio importantíssimo para que, 
à data, conseguíssemos ajudar os nossos 
produtores a escoarem o stock de produtos 
destinados à feira.

Este ano, infelizmente, não foi possível 
realizar novamente a feira no formato pre-
sencial e, mais uma vez, a plataforma digital 
foi o grande canal de escoamento de fumei-
ro e enchidos.

A plataforma BoticasTem foi uma aposta 
ganha no que concerne à divulgação do que 
de melhor a nossa terra tem para oferecer, 
que associando a facilidade de compra e ra-
pidez de envio tem permitido promover não 
só os produtos endógenos, mas, sobretu-
do, o Concelho de Boticas.

 
Comparativamente com a ação de-

senvolvida em 2021, as vendas deste 
ano foram superiores?

Como referi anteriormente ainda não 
temos disponíveis os números finais rela-
tivos às vendas deste ano, uma vez a pla-
taforma continua em funcionamento e a 
venda de fumeiro só termina quando os 
produtores não tiveram mais stock dispo-
nível para fazerem face aos pedidos soli-
citados. 

Estou confiante de que este ano as ven-
das sejam novamente um sucesso e o nú-
mero de encomendas seja superior ao de 
2021, até porque a maioria das pessoas já 
sabem como funciona a plataforma e já 
conhecem a qualidade dos produtos asso-
ciados à Feira do Porco de Boticas. 

O feedback tem sido muito positivo, 
temos recebido inúmeras mensagens de 
compradores que demonstram a sua sa-
tisfação pelas compras realizadas e isso 
deixa-me, naturalmente, muito satisfeito.  

Fica o desejo de quem em 2023 possa-
mos realizar a feira no formato habitual 
no Pavilhão Multiusos e possamos rece-
ber de braços abertos todos aqueles que 
anualmente visitam a Feira Gastronómica 
do Porco e o Concelho de Boticas. ■
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Resistência 
aos Antibióticos
Segundo dados da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), sabia que:
- A Resistência aos antibióticos é uma 
das 10 maiores ameaças à saúde pú-
blica mundial?
- No ritmo atual, em 2050 cerca de 
10 milhões de pessoas/ ano morrerão 
devido a este problema?
Pois bem, a resistência aos antibióti-
cos consiste na capacidade das bac-
térias combaterem a ação dos anti-
bióticos. Na prática, medicamentos 
que antes funcionavam para tratar 
doenças causadas por alguns tipos de 
bactérias, têm perdido eficácia com o 
passar dos anos. Isto leva à redução 
das “armas disponíveis” para tratar 
este tipo de doenças, o que pode ter 
consequências trágicas para humanos 
e animais. Sim, humanos e animais, 
pois não partilhamos com os animais 
apenas amor e carinho, partilhamos 
muita coisa, incluindo bactérias!
Porque acontece este problema?
As bactérias existem no planeta há 
muitos milhões de anos, têm uma ca-
pacidade adaptativa sem igual e estão 
feitas para proliferar. Nem todas são 
iguais e têm diferentes capacidades/ 
características, mas no geral a re-
sistência dá-se pela pressão seletiva 
de um determinado estímulo (neste 
caso, o antibiótico), que mata uma 
certa parte da população de bacté-
rias, levando à proliferação da parte 
das bactérias que sobreviveu. Com o 
passar do tempo, e principalmente 
se o estímulo persistir, a parte das 
bactérias que resistiu a esse estí-
mulo (antibiótico) vai representar a 
maioria da população, que deixará 
de ser afetada por ele.
Em resumo: quanto mais “bombar-
dearmos” determinada população 
de bactérias com um dado antibióti-
co, mais esta mudará no sentido de 
se adaptar e resistir a ele.
As bactérias do meu cão e gato po-
dem fazer-me mal?
As bactérias no geral são nossas ami-
gas e importantes para o nosso cor-
po. Não podemos viver sem elas! No 
caso de partilharmos bactérias mul-
tirresistentes (resistentes a mais do 
que 3 classes de antibióticos), apesar 
de algumas serem relativamente es-
pecíficas de espécie (como Staphylo-
coccus aureus Meticilina Resistente 
– humanos, e Staphylococcus pseu-
dointermedius Meticilina Resistente 
- animais), estas podem representar 
uma ameaça à saúde de todas as es-
pécies.
Como fazer para combater este pro-
blema?
Reduzir o uso de antibióticos ao 
mínimo indispensável! Dezenas 
de anos de estudos levaram ao de-
senvolvimento de vários produtos 
(não antibióticos) que podem ter 
efeitos benéficos semelhantes, sem 
causar resistência apreciável. Caso 
o antibiótico seja mesmo necessá-
rio, respeite escrupulosamente as 
indicações do seu Médico Veteriná-
rio. Algumas classes de antibióticos 
nunca devem ser administradas sem 
uma cultura bacteriana prévia. ■

Viva Prevenido 
Catarina 
Gonçalves

Optometrista 
da Opticália 

Lentes de Contacto 
–  mitos e esclarecimentos
Os óculos, por vezes, podem ser algo mar-
cante na vida de uma pessoa, principalmente 
para quem os usa desde cedo.
Antes de ser Optometrista, já era usuária de 
lentes de contacto. Na altura, foi uma solução 
apresentada pela minha optometrista que 
desde logo abracei de forma efusiva.
Existem vários mitos e contrassensos sobre 
este tipo de resolução da visão e, como tal, 
decidi falar um pouco sobre este tema, de 
modo a que todos fiquem esclarecidos e elu-
cidados.
Primeiramente, devemos começar por referir 
que as lentes de contacto não são prejudiciais 
à saúde, sendo recomendáveis por todos os 
profissionais de saúde ocular. Podem ser 
adaptadas tanto em crianças como em adul-
tos. Normalmente, recomenda-se quando a 
pessoa pratica algum desporto ou tem pro-
fissões de risco para quem usa óculos e em 
situações em que, de alguma forma, se ache 
clinicamente justificável o seu uso, como, por 
exemplo, na proteção em caso de alguma ci-
rurgia ao olho.
As lentes de contacto servem para corrigir 
os erros refrativos - miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia - em toda a sua 
totalidade, assegurando uma visão nítida e 
correta. Nalguns casos, como miopias altas 
ou astigmatismos irregulares, é, por vezes, 
difícil conseguir uma visão a cem por cento, 
no entanto, se a pessoa se sentir confortável e 
segura, nós recomendamos na mesma o seu 
uso.
Existem dois tipos de lentes: as convencionais 
e as descartáveis. As convencionais estão a 
cair em desuso devido ao seu tempo de dura-
ção que, no mínimo, pode ser de um ano. As 
descartáveis incluem todas as outras: diárias, 
quinzenais e mensais. A lente diária é aberta 
no dia e descartada no final do mesmo dia. A 
quinzenal dura, como o próprio nome indica, 
quinze dias e a mensal um mês. Normalmen-
te, são mais recomendadas, dependendo do 
uso, tipo de problema e idade do consumidor.
Podemos agora abordar alguns mitos associa-
dos a este tipo de lentes, tais como:
. É possível a minha lente ir para a parte de 
trás do olho? É anatomicamente impossível 
isso acontecer, devido a uma membrana que 
cobre todo o olho e que conecta com o inte-
rior da pálpebra.
. As lentes de contacto podem arranhar os 
olhos? Podem ocorrer alguns problemas as-
sociados às lentes, mas são pouco comuns. 
Os problemas oculares mais comuns são cau-
sados por lentes mal adaptadas, por falta de 
cuidados e por falta de seguimento das reco-
mendações de uso e descarte das lentes.
. A lente pode ficar presa no olho? Pode, mas 
muito raramente, devido à falta de hidratação 
do olho. Caso isto aconteça, deve dirigir-se ao 
seu profissional de saúde ocular e pedir ajuda 
para não se magoar ou danificar o olho.
Todos estes problemas podem ser evitados, 
caso tome todas as precauções recomendadas 
pelo seu especialista, se cumprir as datas de 
validade e o tempo diário de uso recomenda-
do das lentes e, por fim, se cumprir a correta 
manutenção das mesmas, principalmente, se 
se tratarem de lentes mensais.
Eu, que sou usuária deste tipo de lentes há 
cerca de dez anos, recomendo-as bastante 
aos nossos clientes, acompanhando-os na sua 
adaptação, ensinando os devidos cuidados a 
ter, como colocar e tirar a lente e, por fim, 
caso haja algum problema, a estar presente 
para o resolver. ■

HORIZONTAIS: 1 – Sacerdote muçulmano. Parte 
do anfi teatro ou do circo, coberta de areia, onde 
combatiam os gladiadores. 2 – Contr. da prep. 
em com o art.  def. o. Aumentar o volume de. 
3 – Aqui está. Altar cristão. Contr. da prep. de 
com o art. def. a. 4 – Rapidez. Do feitio de ovo. 5 
– Apanhei. Apertar com  nó ou laçada. 6 – Entrar 
hostilmente em. 7 – O homem de estatura mui-
to mais baixa que a normal. Conjunto dos bens 
e dos direitos que um negociante ou sociedade 
possui (Com.). 8 – Agastamento. Agradável, deli-
cada (pl.). 9 – Designa dor, admiração, repugnân-
cia (interj). Alguma. Unidade de medida agrária 
equivalente ao decâmetro quadrado. 10 – Fatia 
de pão molhada em leite e ovos e polvilhada de 
açúcar com canela, depois de frita. Moviase de 
um sítio para outro. 11 – Aplane. Enfeitar com 
objetos de oiro.

PALAVRAS CRUZADAS

VERTICAIS: 1 - Que não é inteligente, inca-
paz. Vento brando e aprazível. 2 – Relativo 
aos Mouros ou Moiros. Plantio de amieiros. 
3 – Meio nu. Exprime a ideia de dois, duas 
vezes (pref.). 4 – Miliampere (s.fís.). De outro 
modo, de contrário, aliás, quando não, a não 
ser (conj.). Aquelas. 5 – Que serve para iludir. 
Junta. 6 – Além disso. Mulher que cria crian-
ça alheia. 7 – Fileira. Efeminado. 8 – Ruténio 
(s.q.). nfl amação do ouvido. Grito de dor ou 
de alegria. 9 – Indica lugar, tempo, modo, 
causa, fim e outras relações (prep.). Rede de 
arrasto, mais pequena que a neta, e de malha 
mais miúda. 10 – Sustentar-se e mover-se so-
bre a água, pelo movimento de certas partes 
do corpo. Mostra diversidade de aspetos, di-
ferença de cor ou de tom. 11 – Terra que de in-
culta passou a ser arroteada. Tratar por vós. 

DESCUBRA AS 8 DIFERENÇAS

SUDOKU SOPA DE LETRAS
Corpo Humano

SOLUÇÕES

Joelho
Cabeça
Ombro
Dedo
Nariz
Boca
Pé
Orelha
Pescoço
Mão
Umbigo
Sobrancelha
Perna
Braço
Cotovcelo
Olho

Gonçalo Lixa

Médico Veterinário 
Clínica Veterinária do Taralhão
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EDITAL
JAZIGO ABANDONADO

 NUNO FILIPE BRITO DA FONSECA, Presidente da Junta de Fre-
guesia de Rio Tinto, faz saber que, nos termos da alínea ii), do nº1, 
do artigo 16º, do anexo à lei nº75/2013, de 12 de Setembro, e dos 
artigos 111º a 114º do Regulamento dos Complexos Cemiteriais de 
Rio Tinto, declara-se que o Jazigo nº 111, da Rua nº3, do Cemitério 
nº1 de Rio Tinto, se encontra em estado de abandono, pelo que, 
no prazo de sessenta dias, os herdeiros do último concessioná-
rio registado, MANUEL FERREIRA NETO, ou quaisquer pessoas 
interessadas, deverão apresentar-se a reivindicar os seus direitos 
sobre o Jazigo perante a Junta de Freguesia de Rio Tinto, sob pena 
de os mesmos serem declarados prescritos.

 Rio Tinto, 14 de Dezembro de 2021
O Presidente da Junta de Freguesia,

NUNO FONSECA

Espaço Jurídico

Madalena de Lima, Advogada 
de Direito Criminal, Civil, Família 
e Menores, Administrativo, Comercial, Urbanismo e In-
ternacional. Inscrita na Ordem dos Advogados desde 
1983, com escritório em Rio Tinto.

CARTÓRIO NOTARIAL
(Lic. JOSÉ MÁRIO RESSE LASCASAS DOS SANTOS)

(Rua José Falcão nº15 – 1º direito, Porto)

 Certifico, narrativamente, para fins de publicação que por escritura lavrada em doze de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, no livro de notas para escrituras diversas deste Cartório Notarial número tre-
zentos e sessenta e nove –M, iniciada a folhas treze, MARIA LUÍSA MARTINS DE FREITAS SANTOS 
VALE, NIF 140 824  235, casada, residente da Rua da Boavista, nº 1112, Valongo, MANUEL ARMAN-
DO FREITAS MARTINS DOS SANTOS, NIF 149 577 265, divorciado, residente na Rua Leonardo 
Azevedo, nº 1065, Cesar, Oliveira de Azeméis, MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS SAN-
TOS, NIF 100 437 842, divorciada, residente na Rua Luísa Neto Jorge, nº195, 4º direito norte, Leça 
da Palmeira, Matosinhos, DAVID FERNANDO DE FREITAS SANTOS, NIF 149 079 109, casado, 
residente na Travessa de Alvarinha, nº 245, Fânzeres, Gondomar, JOSÉ DE FREITAS SANTOS, NIF 
154 837 830, casado, residente da Travessa da Estrada Velha, nº 54, Valongo, MARIA MARGARIDA 
DE SOUSA PEREIRA, NIF 119 629 534, viúva, residente na Rua Frei Lourenço Nunes, nº36, rés-do-
chão esquerdo, Leça do Balio, Matosinhos, TATIANA RAQUEL PEREIRA SANTOS, NIF 211 285 447, 
solteira, maior, residente na Rua Padre Lima, nº 122, Ermesinde, Valongo, e DIOGO FILIPE PEREI-
RA SANTOS, NIF 211 285 374, solteiro, maior, residente na Rua Frei Lourenço Nunes, nº36, rés-do-
chão esquerdo, Leça do Balio, Matosinhos, são os únicos interessados pelo decesso de David Mar-
tins dos Santos, (NIF 705 247 880), ocorrido no dia vinte e três de Dezembro de mil novecentos e 
noventa, de Maria Martins de Freitas, falecida no dia vinte e cinco de Março de dois mil e catorze, 
e de Mário Rui Freitas dos Santos, ocorrido a dezassete de Abril de dois mil.
Que, em comum e sem determinação de parte ou direito são donos e legítimos possuidores com 
exclusão de outrem, do seguinte prédio, pertencente à herança dos finados David Martins dos 
Santos e mulher:

Urbano: Casa de dois pavimentos, sito no lugar da Gandra, união das freguesias de Gondomar 
(São Cosme), Valbom e Jovim, concelho de Gondomar, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo 10367 (teve origem no artigo urbano 1183 da freguesia de Gondomar (São Cosme) – extin-
ta), descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número sete mil cento e 
noventa e três/Gondomar (S.Cosme), inscrito em favor dos autores da herança pela inscrição 
Ap.9/19720714.

Que, sobre o identificado prédio incidem a inscrição de arrendamento e subinscrição de subar-
rendamento lavradas pelas:

  i   ) Ap. 4/19060115, pelo prazo de dezanove anos, com inicio em cinco de Novembro de mil 
novecentos e cinco, sendo arrendatário António Ferreira dos Santos, casado com Luísa de Jesus, 
com morada no Lugar da Gandra, São Cosme, Gondomar e senhorios José Sebastião Garrido e 
Ana Gomes da Silva.

ii   ) Ap. 2/19191007, pelo tempo que falta para o termo do contrato de arrendamento, sendo su-
barrendatário António Pinto, casado, com morada no Lugar da Gandara, São Cosme, Gondomar 
e arrendatário António Ferreira dos Santos e Maria de Jesus.

Que, desde a data do registo tabular de aquisição pelo autores da herança até à data da morte da 
citada Maria Martins de Freitas decorreram cerca de quarenta anos, não subsistindo qualquer 
arrendamento ou subarrendamento no prédio.

 Que, assim são eles, exclusivos proprietários, em nome próprio, recolhendo as suas utilidades 
e suportando os correspondentes encargos e impostos, sem violência, à vista e com o conheci-
mento de toda a gente, sem contestação e sem interrupção, tendo por isso uma posse titulada, 
de boa-fé, pacifica, contínua, pública, sem oposição, embargo ou estorvo de quem quer que seja 
e que aqui expressamente invocam para efeitos da usucapião.

Que, perante a consequente caducidade do contrato de arrendamento e do contrato subarren-
damento, não subsistindo no prédio qualquer outro direito vinculístico e não dispondo de título 
que comprove essa caducidade, nem a possibilidade de o obter, estão impossibilitados de com-
provar pelos meios normais e legais a cessação dos contratos, pelo que, justificam o seu direito 
pela presente escritura, no sentido de suprir a falta de título bastante para a extinção por cance-
lamento da inscrição de arrendamento  registada no prédio pela Ap. 4/19060115 e a subinscrição 
de subarrendamento pela Ap.2/19191007.

Está conforme o original, declarando-se, que na parte omitida nada há que amplie, restrinja, 
modifique ou condicione a parte extratada.

Cartório Notarial do Lic. José Mário Resse Lascasas dos Santos, sito à Rua José Falcão nº15 – 1º 
direito, 12 de Janeiro de 2022.
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Posso cancelar um voo, 
devido a Covid-19 
e ser reembolsado?

As restrições relativas a voos comer-
ciais mantêm-se até dia 9 de Fevereiro de 
2022. É exigido a todos os viajantes que 
entrem em território nacional, por via aé-
rea, a apresentação de comprovativo de 
teste com resultado negativo, realizado, 
respectivamente, nas 72 ou 48 horas an-
teriores à hora do embarque, consoante 
se trate de teste de amplificação de ácidos 
nucleicos ou teste rápido de antigénio; ou 
um certificado digital Covid da União Eu-
ropeia, na modalidade de certificado de 
teste ou de recuperação - Decreto-Lei n.º 
54-A/2021, de 25 de Junho, alíneas b) e c) 
do n.º1 do artigo 4.º. 

Para sair de Portugal, todos os pas-
sageiros,  de qualquer nacionalidade, à 
excepção das crianças que não tenham 
completado 12 anos de idade,  embarcam 
mediante apresentação de comprovativo 
de realização laboratorial de teste de am-
plificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg), para 
despiste da infecção por SARS-CoV-2, 
com resultado negativo, realizado nas 72 

ou 48 horas anteriores à hora do embar-
que, respetivamente.   

As companhias aéreas que não cum-
pram estas regras estão sujeitas a uma 
coima, que pode ascender a 40 mil euros 
por passageiro; além disso, os próprios 
passageiros poderão ser sancionados com 
coimas entre os 300 a 800 euros.

No caso de alguém cancelar um voo 
que marcou, por ter testado positivo para 
a SARS-CoV-2, só será reembolsado do di-
nheiro que pagou consoante as condições 
do bilhete que adquiriu. Assim, convém 
consultar a política de cancelamento do 
voo antes de comprar o bilhete, verifican-
do se a companhia designa, expressamen-
te, a possibilidade de cancelamento, em 
alguma situação particular (como sendo a 
de ter o passageiro ter contraído o vírus 
Covid-19). Quer isto dizer que cada com-
panhia define as próprias regras.

Já no caso de o voo vir a ser cancela-
do pela transportadora aérea, poderá 
o passageiro ser reembolsado pelo va-
lor pago pelo bilhete, de acordo com  o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004  do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 

Estamos perante uma situação nova 
e de calamidade, pelo que ainda se 
procuram soluções legislativas na 
União Europeia que comportem os vá-
rios interesses em crise.
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PSD

A PALAVRA DADA E NÃO HONRADA PELO PS!

O Orçamento que o PS aprovou na última 
Assembleia Municipal  para 2022, traduz-se, 
mais uma vez, na falta de estratégia para o de-
senvolvimento de Gondomar, pela ausência 
de medidas que se traduzam na melhoria das 
condições de vida dos Gondomarenses, desig-
nadamente pela não redução do IRS e da fatura 
da água, conforme foi proposto pelo PSD, sen-

do que, quanto ao preço da água, a palavra dada 
pelo PS na campanha autárquica da sua redução 
em 16%, não vai afinal ser honrada em 2022.

E, para tentar justificar o não cumprimen-
to do que prometeu aos Gondomarenses, 
o PS continua agarrado ao passado, com a 
velha e gasta desculpa da dívida, como fez 
na última Assembleia Municipal. Ao fim de 
oito anos é indesculpável que atirem as res-
ponsabilidades (injustas) para os outros. Se 
não vejamos, em 1993 o PSD recebeu como 
herança do PS (o atual presidente da Assem-
bleia Municipal) uma dívida à EDP de 250 
Milhões de Euros.

Em 2013, o PS quando assumiu de novo a ges-
tão da Câmara, esta dívida era inferior a 54 Mi-
lhões de Euros, muito inferior à que o PS tinha 
deixado ao PSD. Em 2020, o passivo camarário 
situava-se nos 90 Milhões de Euros, sendo que 
a dívida à EDP passou para os bancos com o 
perdão de 20 Milhões de Euros.

Mas o que o PS nunca refere, de forma 
injusta, é a obra imensa que herdou dos an-
teriores executivos camarários como, o Pavi-
lhão Multiusos de Gondomar, onde hoje se 
realiza o processo de vacinação, os pavilhões 
gimnodesportivos, as 7 piscinas municipais, 
escolas, ETARs, o Metro, o Programa Polis na 

margem do Douro, a Av. Dr. Mário Soares e 
outras vias estruturantes, a Biblioteca Mu-
nicipal e cerca de 3.000 Habitações.

Enquanto o PS continua a querer disfar-
çar a sua incapacidade de gestão com uma 
dívida que afinal é da sua responsabilidade 
e a falhar com os Gondomarenses, o PSD 
não só conseguiu reduzir a dívida herdada 
do PS de forma muito expressiva, como 
impulsionou o desenvolvimento sustentá-
vel e estrutural de Gondomar.

Porque o nosso propósito são os Gondo-
marenses! ■

Estamos há praticamente dois anos a viver 
uma pandemia, algo que condiciona drastica-
mente a nossa vida pessoal, quer seja do foro 
económico, quer seja pessoal e emocional.
Nesta altura, e face à bravura dos nossos pro-
fissionais de saúde, a um plano estratégico 
de vacinação excecional, o que poderíamos 
pedir ainda era tranquilidade. Que os obje-
tivos individuais das nossas forças políticas 
não fossem egoístas, e se sobrepusessem aos 
interesses da nação, o mais claro objectivo da 
Constituição Portuguesa.
Toda esta crise política que se instalou pela 
razão apontada acima, seria completamente 
desnecessária se o objetivo fosse comum, e 

em prol dos interesses dos portugueses, que em 
momento algum pediram eleições antecipadas.
Interrompeu-se um momento de crescimento, 
de desenvolvimento. Desde que António Costa 
é primeiro-ministro que Portugal tem crescido 
acima da média Europeia, aproximando-se dos 
países mais desenvolvidos, e com expectativas 
de maiores e melhores resultados.
Não vale a pena confundir os portugueses com 
a demagogia constante da ameaça da validação 
ou do chumbo do Orçamento de Estado. Aquilo 
que os Portugueses querem e esperam dos seus 
representantes é que olhem pelos interesses da 
nação em primeiro lugar, e que neste momento 
e face ao que vivemos se resume numa palavra: 
estabilidade.
Se depois dos debates o que vimos foi uma di-
reita sem força e dividida, e uma extrema-es-
querda à deriva, a solução que o nosso país mais 
precisa é de uma maioria absoluta do Partido 
Socialista, para que António Costa continue a 
fazer crescer e desenvolver o nosso país sem 

condicionalismos.
Precisamos de contas certas, centradas na recu-
peração sustentável da economia, com maior 
justiça fiscal e que continue a relançar Portugal 
no panorama dos países economicamente de-
senvolvidos, com os fundos europeus em con-
vergência com a União Europeia.
Com maioria absoluta, o Partido Socialista tem 
a possibilidade de aplicar as medidas fiscais 
mais adequadas, capazes de ajudar o tecido 
empresarial nacional e atrair mais investimento 
estrangeiro. Será ainda capaz de avançar com os 
programas de inovação empresarial, de ajuda 
ao empreendedorismo e na aposta em tecno-
logias de ponta.
Será possível um maior compromisso com a 
ciência e a inovação, que tanto nos distingue 
além-fronteiras, cumprindo ainda o objectivo 
da modernização da formação profissional 
contínua ao serviço das pessoas, das empresas 
e, consequentemente, do país.
Depois do Partido Socialista repor tudo o que a 

direita tinha cortado no nosso Sistema Nacio-
nal de Saúde, é necessário ainda mais inves-
timento neste e noutros serviços públicos, 
no sentido de valorizar, capacitar e inovar a 
Administração Pública.
Haverá ainda desafios claros ao nível das 
alterações climáticas, da natalidade, do em-
prego e habitação, de uma maior redução 
de desigualdades, de coesão territorial, de 
um reforço no investimento na cultura e na 
educação.
Mas tudo o que Portugal precisa e que nes-
tas breves linhas deixei, só é possível com 
uma estabilidade política que está nas nossas 
mãos. 
Não são os partidos a decidir as legislativas. 
São os Portugueses. E ao nosso povo só peço 
que, no momento de votar, se lembrem que 
neste momento tudo o que precisamos é de 
capacidade de resolução, de estabilidade, de 
possibilidade de governação. 
Merecemos isso, e está ao nosso alcance. ■

Pedro
Carvalho

CDS-PP

PELAS MESMAS RAZÕES DE SEMPRE

A arrogância e a irresponsabilidade dos 
partidos da esquerda levam-nos às urnas a 
30 de Janeiro para escolher uma nova com-
posição da Assembleia da República. Destas 
eleições terá de resultar uma maioria parla-
mentar que apoie uma solução governativa. É 
claro que as únicas duas maiorias que podem 
ser formadas são, uma à direita, com PSD e 
CDS, e outra, à esquerda, que junte o PS e a 
Extrema-Esquerda.

O CDS, como em todas as últimas quinze 
eleições legislativas desde 1976, apresenta-se a 
votos em todo o país. Como em todas as elei-
ções anteriores, os candidatos do CDS no Porto 
têm apenas um perfil: pessoas com experiência 
profissional reconhecida, valores e ideias para 
o país e intransigentes na defesa da liberdade, 
da iniciativa privada e da vida. São as ideias de 
sempre do CDS e que não perderam a sua atua-
lidade e relevância. 

Convém salientar um ponto. Um partido com 
mais de 45 anos de história não se extingue nem 
com facilidade, nem por vontade dos coveiros 
de serviço. Um partido morto não é Governo 
nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madei-
ra. Um partido moribundo não elege mais Ve-
readores do que o Chega, a IL e o PAN juntos. 

Um partido que está com os pés para a cova não 
integra coligações que Governam 8 Capitais de 
Distrito e contribui decisivamente para essa vi-
tória.

A vitalidade do CDS é medida pela renovação 
de protagonistas que está a imprimir nestas elei-
ções e pela capacidade de apresentar um pro-
grama para Portugal no qual contam mais os 
problemas das pessoas do que as soluções que 
nunca, nos últimos 20 anos de governos socia-
listas desde 1995, resultaram.  

Nos últimos 45 anos os eleitores tiveram vá-
rias razões para votar no CDS. A matriz demo-
crata cristã, a defesa da liberdade, da iniciativa 
privada, da justiça e da solidariedade, bem 
como, a vontade de colocar a Pessoa no centro 
da acção política e não o Estado são ideais e va-

lores que estão presentes em toda a história 
do CDS. 

Hoje, um voto no CDS mantém todo o sig-
nificado que teve em 1975 na eleição para a 
Assembleia Constituinte, é um voto, mesmo 
que sozinho, contra uma Constituição socia-
lista. Hoje, um voto no CDS não se distingue 
do voto no partido em 1979, é um voto para 
a constituição de uma Aliança Democrática 
que reforme Portugal na senda de Adelino 
Amaro da Costa, Freitas do Amaral e de 
Francisco Sá Carneiro. 

Hoje, um voto no CDS é um voto útil a 
Portugal. 

Pelas mesmas razões dos últimos 45 anos, 
no dia 30 de Janeiro, vale a pena votar no 
CDS. Pelas mesmas razões de sempre. 

Paulo 
Silva

CDU

CONSTRUIR UMA VIDA MELHOR, PASSA PELO REFORÇO DA VOTAÇÃO NA CDU

Nas próximas eleições de 30 de Janeiro não 
se trata de eleger quem vai chefiar o Governo, 
mas sim, de eleger 230 deputados que possam 
melhor defender o vontade de cada eleitor.

E para isso é importante que se avalie as 
opções e trabalho concreto dos deputados de 
cada região. Se tal for feito, poder-se-á concluir 
que o que melhor serviu e serve os interesses 
das populações é o reforço da CDU (PCP-PEV). 
É o elemento decisivo para combater a política 

de direita e abrir caminho a uma política deter-
minada pelos interesses dos trabalhadores, do 
povo e do País, num momento em que temos 
o PS a pedir uma maioria absoluta para obvia-
mente ficar de mãos livres para continuar uma 
política que não serve os interesses dos traba-
lhadores e do povo e isso é bem patente quando 
em Gondomar com a maioria PS, os problemas 
continuam a ser ignorados ou por resolver, tais 
como o preço da água, o mau serviço da rede 
ambiente, o bloqueio em discutir questões ur-
banísticas e estruturantes do concelho ou a ges-
tão eleitoralista de matérias tão sérias como os 
resíduos perigosos de S. Pedro da Cova, onde o 
executivo da junta de freguesia (então presidida 
pela CDU) durante anos sempre lutou pela reso-

lução do problema, enquanto a Câmara apenas 
aparece no final para levar os louros e ficar bem 
na fotografia.

Estes são apenas alguns dos exemplos das 
posturas do PS quando tem a maioria, mas há 
outros, o estacionamento que triplica, o metro 
que já foi prometido mil vezes, as alterações de 
trânsito sem ouvir ninguém, não acaba com as 
concessões... não será um PS em maioria na As-
sembleia da República que irá fazer os avanços 
que o país precisa. Não o fez quando tinha con-
dições políticas e não o fará agora.

O PCP provou que é possível fazer andar para 
a frente as condições de vida, fazer avançar, 
repor e conquistar direitos, salários, reformas, 
aquilo que diziam ser impossível alcançar, com 

a nossa determinação de não desistir: Ma-
nuais escolares gratuitos, passe social inter-
modal e transportes mais baratos, aumentos 
extraordinários de pensões, creches gratui-
tas, valorização do abono de família e outras 
importantes prestações sociais, redução das 
taxas moderadoras na saúde, eliminação do 
Pagamento Especial por Conta.

Por tudo isto é preciso dar força à CDU e ao 
PCP. A única força que foi coerente e que lu-
tou por um caminho de reposição e conquista 
de direitos, que não se resigna e que luta por 
uma vida melhor com propostas concretas e 
que muito tem  feito pelos portugueses.

É isto que se impõe, um parlamento que 
possa dar um passo no sentido certo.

OS DESÍGNIOS DA NAÇÃO NAS NOSSAS MÃOS
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DESCARGAS DE AMIANTO
No passado dia 10 de janeiro, o Jornal de No-
tícias dava conta de uma descarga de telhas 
de amianto na zona de Branzelo em Melres. 
Ao que tudo indica, esta será uma prática co-
mum na zona, e abrange terrenos privados 
bem como os percursos do Parque das Ser-
ras do Porto. Nesta mesma zona é possível 
ver também descargas de lixos privados. A 
zona em que estas descargas foram feitas está 
longe da população, o que torna difícil a sua 

deteção e consequentemente a punição aquém 
faz tais descargas. 
Este é para além da poluição ambiental, um 
caso grave de saúde pública, dado que o amian-
to é extremamente prejudicial para a saúde hu-
mana, podendo causar cancro e outras doenças 
graves. 
Apesar do amianto ter sido proibido em 2005 
( proibindo a sua comercialização e utilização 
na construção) ainda muitos edifícios públicos 

e privados usam do amianto nas suas constru-
ções, sendo cara a sua remoção e em muitos 
casos não existe medidas públicas de fomento 
à reciclagem adequada destes resíduos tóxicos. 
É urgente investigar as empresas e indivíduos 
que continuam a fazer estas descargas em espa-
ços verdes e muitas vezes protegidos. Exigem-se 
medidas de promoção à retirada do amianto e 
à sensibilização da população para este proble-
ma. Obviamente que para além da responsa-
bilidade individual dos indivíduos que usam e 

abusam destas descargas, é necessário que 
os executivos locais tomem medidas preven-
tivas para suprimir este problema. ■

Nuno 
Pontes

CHEGA

COMO DIRIA  ANTÓNIO GUTERRES, É FAZER AS CONTAS.
Dia 30, teremos novamente eleições legislati-
vas.
Isto acontece depois de mais uma vez, os so-
cialistas não conseguirem cumprir os 4 anos 
da segunda legislatura para a qual  foram elei-
tos.
Já tinha sido assim com António Guterres, 
José Sócrates e agora para não fugir à regra, 
António Costa.
 A. Guterres governou 6 anos e pouco, J. Só-
crates governou 6 anos e pouco...e imaginem  
A. Costa governou 6 anos e pouco.
Nos últimos 27 anos, os socialistas governa-
ram-nos mais de 19 anos.
Mas a cereja no topo do bolo, foi desde 2015, 
governarem em geringonça, com a extrema 
esquerda.

E os resultados estão à vista.
Em 20 anos , Portugal foi ultrapassado por 4 
economias do antigo bloco de leste(Estónia, Li-
tuânia, Rep.Checa e Eslovénia).
Cada vez mais o país empobrece, e a classe mé-
dia tende a desaparecer. 
Temos um país onde a justiça é anedótica, basta 
ver José Sócrates a correr pela marginal da  Eri-
ceira, ou a fuga de João Rendeiro para a África 
do Sul.
Temos a maior carga fiscal de sempre, temos os 
combustíveis mais caros de sempre. 
Temos um país onde um bandido é louvado 
com uma selfie e um polícia é repreendido por 
fazer bem o seu trabalho.
São apenas alguns casos do desgoverno que esta 
gente nos habituou.

Em 2019, com o aparecimento do CHEGA, co-
meçamos a colocar o dedo na ferida, e hoje, 
pelas sondagens, somos a 3ª força política deste 
país.
Isto porque queremos menos cargos políticos 
pagos pelos contribuintes; queremos o aumen-
to das penas para crimes de corrupção; defen-
demos a autoridade dos professores; queremos 
pensões dignas para os nossos idosos, menos 
dinheiro para o estado e mais apoio às empre-
sas e famílias;defendemos prisão perpétua para 
crimes de homicídio e violação;apoiamos as 
nossas forças de segurança;defendemos direi-
tos e deveres iguais para as minorias; queremos 
reforçar o SNS.
Escusado será vir com aqueles clichés  e sound-
bites dos racistas, dos xenófobos e dos fascistas, 

porque os portugueses já não vão em canti-
gas de embalar.
Isso é apenas a defesa dos partidos do siste-
ma, habituados às negociatas, aos conluios, 
aos nepotismos  e à corrupção.
Somos apenas portugueses de bem, preocu-
pados , pois não fomos nós que governamos 
Portugal nos últimos 47 anos, e o deixamos 
neste pobre estado.
Connosco o sistema vai tremer. ■

Ricardo
Couto

PAN

O final de ano de 2021 trouxe-nos a realização da 
última sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Gondomar, a primeira com a presença e con-
tributo do grupo municipal do PAN Gondomar. 
Assim aproveitamos este espaço para dar a co-
nhecer aos gondomarenses aquilo que foram 
as nossas posições, nomeadamente a posição 
sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
2022, assim como o nosso ponto de vista sobre 
as taxas (IMI, Derrama, IRS e TMDP) a serem 
aplicadas pelo município no ano de 2022.
No PAN encaramos a política e a responsabili-
dade para com os cidadãos com seriedade, sem 
populismos nem demagogia. 
Por isso, no ponto relativo às Grandes Opções do 
Plano e Orçamento 2022, optamos pela absten-
ção. Na nossa declaração de voto elencamos as 

razões para essa abstenção mas, genericamente, se 
é verdade que vemos vários pontos que poderiam 
ser alterados ou acrescentados rumo a um conce-
lho mais sustentável e com melhores condições de 
vida, também é  verdade que nem tudo é negativo 
e vemos com agrado algumas das propostas do 
atual executivo. 
Em relação às taxas de Derrama e IRS a serem 
cobradas em 2022 optamos pelo voto contra. No 
primeiro caso, concordamos com o princípio pro-
posto pelo executivo mas consideramos a propos-
ta redutora, uma vez que não especifica a área de 
atividade das empresas a serem beneficiadas pela 
isenção da taxa de Derrama. Para nós é inconce-
bível que uma empresa que contribua de forma 
negativa para a sustentabilidade e o bem estar ani-
mal possa ser abrangida pela isenção. Em relação 

ao IRS também votamos contra,  uma vez que face 
à atual conjuntura económica, consideramos que 
parte da taxa deveria ser devolvida às famílias. 
Em relação à taxa de IMI, o PAN optou pela abs-
tenção, já que pensamos que faltam medidas mais 
específicas de apoio à recuperação de edifícios de-
volutos e em relação à TMDP (Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem), votamos a favor da proposta 
do executivo.
O PAN fez seguir as suas declarações de voto, sendo 
que as mesmas poderão ser consultadas por qual-
quer cidadão.
Neste novo ano importa dar conta de uma ten-
dência que, infelizmente, já vem de trás, que é o 
número de animais abandonados ou errantes que 
deambulam pelas ruas do nosso concelho. Todas 
as semanas temos conhecimento de novos casos. 

João 
Resende 
Figueiredo

IL

MUDA A HISTÓRIA
Há mais de 20 anos que vemos o nosso país 
estagnado. Vemos os salários parados no 
tempo, enquanto o custo de vida aumenta. 
Vemos o mundo a mudar cada vez mais de-
pressa, enquanto a nossa economia abranda. 
Vemos os países do leste europeu que na vira-
gem do século eram uma miragem no nosso 
retrovisor, mas neste momento nos ultrapas-
sam a alta velocidade. Vemos os jovens, a mi-
nha geração, a emigrar sem termo à vista. A 
saírem mais tarde de casa dos pais, por falta 
de condições económicas. Vemos os pais an-
gustiados por sentirem que, pela primeira vez 
na história do nosso país em democracia, os 
seus filhos têm pior qualidade de vida e me-

nos oportunidades do que eles tiveram quando 
eram jovens.
Vemos um país deprimido e sem esperança, vi-
ciado em ansiolíticos e jogos de sorte.
Mas não estamos condenados a esta visão. Nas 
eleições de dia 30, é possível escolher um futuro 
melhor, um futuro liberal.
Só há um partido que apresenta ideias e propos-
tas concretas para fazer a reforma necessária. 
Uma reforma fiscal que leve a menos impostos 
e melhores salários dando assim mais poder 
de decisão e de compra aos portugueses. Uma 
reforma do SNS para que, efetivamente, todos 
possam ter acesso universal a melhores serviços 
de saúde e não apenas acesso a listas de espera. 

Uma reforma da educação para que os meios e 
o local de cada família, não definam a qualidade 
de ensino que poderão dar aos seus filhos. Uma 
reforma da segurança social para garantir que 
não hipotecamos o futuro dos mais novos.
O único partido que apresenta soluções com 
provas dadas em vários países europeus. Os 
mesmos países para onde os jovens hoje emi-
gram. O único partido que todos os outros parti-
dos temem, porque sabem que as nossas ideias 
funcionam e melhoram a vida das pessoas.
O único partido que tem a coragem para fazer 
o que é preciso e não apenas o que é popular, a 
Iniciativa Liberal.
É preciso acreditar que podemos ter um país 

melhor, onde é possível subir na vida, pelo 
trabalho, sem ver as ambições e sonhos es-
magados pelo peso do estado.
Dia 30 não fiques a ver, muda a história, vota 
Iniciativa Liberal.■

Isto é algo que urge abordar com medidas especí-
ficas, começando pela sensibilização e educação 
dos mais novos, assim como políticas de adoção 
promovidas pela autarquia.
Desejamos que 2022 seja um ano positivo e cheio 
de sucessos para todos os gondomarenses e para 
a causa do bem estar animal. ■

GOP... A NECESSÁRIA ABSTENÇÃO
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