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POSITIVO
Desporto volta ao ativo e com 
força com atletas Gondomarenses a 
destacarem-se neste mês de setembro. 

NEGATIVO 
Gondomar entra na segunda vaga 
de COVID-19 com 120 casos ativos.

José Ângelo Pinto

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

Caros leitores,

À medida que vamos aprendendo a 
contrariar a pandemia e os seus efeitos, 
vamos ficando mais fortes e mais ca-
pazes de os contrariar, quer individual-
mente que em grupo. 
Só com o esforço de todos e com uma 
forte adaptação às novas circunstân-
cias seremos capazes de vencer. Porque 
vencer é ser capaz de compreender que 
não é quem transporta o vírus, sem o 
saber, que tem culpa quando nós o apa-
nhamos. A “culpa” de haver uma trans-
missão não pode deixar de ser de quem 
não se protege e não se cuida. Mas, ao 
mesmo tempo, temos que ser capazes 
de continuar a ser humanos, de conti-
nuar a ajuda o próximo e de continuar a 
dar aos outros o apoio que é necessário. 
Porque o ser humano apoia o próximo, 
independentemente de pandemias e de 
COVID’s. Porque o ser humano, sendo 
racional e intelectual também é emo-
cional e espiritual. 
Nas gerações atuais, nunca se experi-
mentou nem se viu nada como a pan-
demia causada pelo vírus COVID 19.  Os 
jovens, os adultos e até os quase senio-
res nunca tiveram uma dificuldade co-
letiva que afetasse todo o mundo como 
esta.... Todos estamos a aprender a lidar 
com tudo isto, mas é um processo de 
aprendizagem....
É absolutamente indispensável que es-
tejamos todos a lutar do mesmo lado. 
Por isso as dificuldades que ainda exis-
tem de comunicação e gestão entre or-
ganismos, municípios e proteção cível 
não são, hoje, com a experiência e co-
nhecimento que já temos compreensí-
veis. 
Lembro que nunca é demais que todos 
devemos proteger-nos e proteger as 
outras pessoas. Aplicar regras simples 
como manter sempre uma distância de 
segurança e conforto de 2 metros em 
relação a todas as outras pessoas; evitar 
o toque direto de superfícies lisas, como 
maçanetas, corrimões, vidros, etc.; evi-
tar o contacto físico entre pessoas, 
quaisquer que sejam os envolvidos e 
a razão, nomeadamente cumprimen-
tos ou outras saudações e desinfetar 
constantemente as mãos, evitando que 
estas entrem em contacto com a boca, 
nariz ou ouvidos. 
Agora ainda é mais importante que nos 
protejamos. 

Mas que também voltemos a viver 
como ser social que somos. 
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Viva Saúde
Paulo Amado*
Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia
* Médico Especialista de Ortopedia e Traumatologia Professor Doutor em Medicina e Cirurgia  Mestre em Medicina 
Desportiva Diretor Clínico da CLÍNICA MÉDICA DA FOZ – PORTO ( 226178917) Coordenador da Unidade de Medicina 
Desportiva e Artroscopia Avançada do HOSPITAL LUSÍADAS - PORTO Vice Presidente da Sociedade Portuguesa de Medi-
cina e Cirurgia do Pé Membro do Council Europeu do Pé - EFAS   CLÍNICA DESPORFISIO – EDIFICIO RIO TINTO I  RIO TINTO

Medicina Regenerativa 

A Medicina é uma ciência sempre em 
evolução, com avanços e recuos, mas 
nunca se concentraram tantas em-
presas e cientistas na investigação de 
técnicas de Medicina Regenerativa.
Em particular na Ortopedia, são mui-
tas as últimas novidades em técnicas 
de replicacao muscular e cartilagínea, 
com aplicação na prática clínica.
São técnicas que já temos abordado, 
que vão desde aplicação de novos ti-
pos de ácido hialuronico nas articula-
ções em conjunto com PRP factores 
de crescimento ou com ozonoterapia. 
Esta ultima sendo uma técnica já an-
tiga, dados os efeitos terapêuticos re-
descobertos e com novas formas de 
aplicação mais seguras e esterilizaras, 
abrem um leque de possibilidades te-
rapêuticas muito interessantes.
É óbvio que a investigação em téc-
nicas de regeneração da cartilagem 
tem sido um desafio na Ortopedia, 
mas realmente temos vindo a assis-

tir a novas formas de responder com 
tratamentos aos nossos pacientes, 
nomeadamente nas articulações tal 
como o joelho , anca e tornozelos. 
Sendo técnicas mini invasivas, com 
possibilidade de se executarem em 
regime ambulatório, temos realizado 
muitos tratamentos com uma res-
posta terapêutica muito interessan-
te e animadora nos seus resultados. 
Não são obviamente técnicas baratas 
e acessíveis economicamente, mas 
podem efectivamente atrasar a apli-
cação de próteses articulares, com 
marcada melhoria na amplitude dos 
movimentos e diminuição da dor.
Sendo na sua maioria com aplicação 
sob injeção intra articular, são muito 
toleradas e quase sem dor, realizadas 
por médicos experientes. 
Este será sem dúvida uma solução de 
futuro, já actualmente disponível que 
pode aliviar os sintomas de muitos 
doentes de forma segura e eficaz. 

Alerte para o que está bem e denuncie o que está mal. 
Envie-nos as suas fotos para geral@vivacidade.org

Editorial

VISITE-NOS NAS NOSSAS
REDES SOCIAIS: 

           www.vivacidade.org

          www.facebook.com/jornalvivacidade

          www.instagram.com/vivacidade

          www.twitter.com/vivacidade
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Secundária de Gondomar vence prémio Future Up 
Foi uma equipa de cinco alunos da escola secundária de Gondomar que ganhou 
o prémio Future Up com um projeto que permite monitorizar e reduzir os consu-
mos de água e de energia associados ao uso de chuveiros. A competição Future 
Up, desenvolvida no âmbito do movimento educativo da Fundação Galp, distin-
gue todos os anos as soluções idealizadas por alunos que melhor respondam aos 
desafios da transição energética, produção e consumo sustentável, ação climáti-
ca e proteção da vida marinha.

Exposição “Ciclo das Sementes”
Inaugurou no dia 12 de setembro, na sede da ARGO, uma exposição de cerâmi-
ca, de Rita Gonçalves, intitulada “Ciclo das Sementes. A artista refere que esta 
exposição é “inspirada pela observação da natureza, tentei avaliar o modo como 
conseguiria captar o contraste entre a transitoriedade do mundo natural e a per-
sistência da peça cerâmica”. O trabalho de Rita Gonçalves vai estar patente até 
ao dia 30 de outubro.

Hasta pública para concessão de espaços 
para venda de Flores e Cera 

Terá lugar no dia 30 de outubro de 2020, pelas 10h no Salão Nobre da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de S. Cosme, Valbom e Jovim a hasta pública 
para concessão do direito de ocupação de dois espaços para venda de flores e 
cera, um no cemitério de Gondomar (S. Cosme) e outro no cemitério de Jovim. 
Os interessados devem proceder à entrega das propostas até às 17h 30min do 
dia 27 de outubro de 2020.

Atletas de Gondomar valem 85 milhões de euros 
Os futebolistas Diogo Jota e Fábio Silva fizeram as malas e partiram em direção 
a destinos internacionais. O avançado gondomarense Fábio Silva, de 19 anos, foi 
vendido ao Wolverhampton por 40 milhões de euros, enquanto que Diogo Jota, 
de 23 anos, deixou o Wolverhampton e rumou para o Liverpool por 45 milhões 
de euros. Em homenagem ao avançado Diogo Jota, o clube do Gondomar SC de-
cidiu colocar o nome do atleta na sua Academia de formação.

Doe Sangue, Doe Vida!
Para o mês de outubro, a população interessada poderá proceder à doação de 
sangue nos seguintes locais: no dia 11 de outubro, na escola EB 2/3 de Jovim, 
entre as 9h e as 12h 30 min e no dia 28 de outubro, no Pavilhão de Multiusos de 
Gondomar, entre as 9h 30 min e as 13h.

Breves

Exposição “Floresta Queimada”
Com a curadoria de Agostinho Santos, a artista Eduarda Castro encontra-se 
a expor as suas obras intituladas por “Floresta Queimada”. A exposição está 
a ser realizada na Casa Branca de Gramido e ficará patente até ao dia 17 de 
outubro.

José Magalhães distinguido com bronze a nível nacional 
Decorreu nos dias 19 e 20 de setembro, no Pavilhão Municipal dos Pousos, Leiria, 
o Campeonato Nacional de Singulares Juniores do ano de 2020. O tenista gondo-
marense do Ala Nun’Alvares conquistou o 3º lugar, tendo sido derrotado na meia 
final da prova por Tiago Li, atleta que conquistou o 1ºlugar.

Gens’Arte inauguram sede 
No dia 25 de setembro, sexta feira, a Associação Gens’Arte irá inaugurar a sua 
nova sede e Exposição Coletiva. A nova sede encontra-se localizada na Rua da 
Compostela, na freguesia de Foz de Sousa.

Dérbi entre Gens e Sousense 
No dia 20 de setembro decorreu no estádio do 1º Dezembro em Foz do Sousa, 
o primeiro dérbi gondomarense entre o Gens SC e o UD Sousense. O frente a 
frente colmatou na vitória do Sousense por 3-0 no marcador. Os golos foram 
autoria de Artur, Telmo e Paulinho. 

Sobral Centeno expõem em Gondomar
É no Auditório Municipal de Gondomar, na Sala Júlio Resende, que se en-
contra exposto os trabalhos de Sobral Centeno intitulado por “Diálogos”, a 
mesma encontra-se aberta ao público até ao dia 8 de novembro. A curadoria 
é de Agostinho Santos. 
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Arquitectos
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arquitectos@century21.pt
arquitectos2@century21.pt
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E se existisse um dispositivo que pudesse regular e limitar o consumo de água no chuveiro?
Com este ponto de partida, 5 jovens da Esco-
la Secundária de Gondomar criaram o BOW 
(Based On Water), um projeto inovador que 
pretende tornar o consumo de água, e con-
sequentemente de energia, de cada um, mais 
consciente e sustentável. Uma ideia que lhes 
mereceu o prémio Future Up 2020, apoiado 
pelo Movimento Social e Educativo da Funda-
ção GALP.
Na 6ª edição da maior organização nacional 
de aplicações criadas por jovens para resolver 
problemas sociais, participaram 20 equipas, 
selecionadas nos dois encontros regionais, que 
decorreram durante o mês de julho em forma-
to “online”, devido à covid-19.
“Participar no concurso Future Up foi algo que 
desejamos muito e saber agora que fomos 
premiados por esta entidade é, para nós, mo-
tivo de grande orgulho! Queria felicitar toda a 
equipa, porque, sem a colaboração ativa de to-
dos, não seria possível tornar esta nossa ideia 
uma promissora solução de mercado”.

2020-2021: retomar a normalidade
Continuamos a viver tempos de incerteza que 
exigem o melhor de cada um de nós, quer na 
nossa vida pessoal, quer profissional. 
Neste contexto tão complexo, tenho o privilégio 
de liderar uma equipa resiliente, determinada e 
generosa; não que hesita em pôr os interesses 
da comunidade em primeiro lugar e faz tudo 
o que está ao seu alcance para se superar, dia 
após dia. O final do ano passado mostrou bem 
a força desta equipa. Colocados perante gran-
des desafios, demonstramos a nossa energia, a 
nossa capacidade de inovação e de busca cons-
tante de novas soluções.
Os resultados que atingimos premeiam o esfor-
ço que todos fizemos: alunos, famílias, professo-
res, psicólogos, assistentes técnicos, assistentes 
operacionais e direção. Estamos todos, realmen-
te, de parabéns! Não me canso de agradecer a 
todos pelo empenho e pela dedicação.
É, também, o momento de relembrar as nossas 
duas extraordinárias colegas que muito contri-
buiram para o nosso Agrupamento e que nos 

deixaram demasiado cedo: Manuela Coutinho 
e Manuela Faria. 
Sabemos que os próximos meses continuarão a 
ser muito desafiantes e que vão, naturalmente, 
marcar a nossa história, mas não irão, de for-
ma alguma, condicionar o longo e promissor 
futuro que o Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Gondomar tem pela frente. O meu primeiro 
compromisso é o mesmo desde o início desta 
pandemia: a proteção da saúde de todos nós 
e das nossas famílias, em estreita colaboração 
com a Direção Geral de Saúde. Contudo, ape-
sar da implementação de rigorosas medidas 
de segurança no AEG1, não estamos imunes 
a este vírus. Por isso, temos todos de cumprir 
o distanciamento, a higienização  e o uso de 
máscara.
Sei que estamos perante um desafio sem pre-
cedentes. No entanto, estou certa de que a 
nossa capacidade única de unir forças e de agir 
em conjunto por um propósito comum nos 
dará tudo o que precisamos para o superar, 

A presença deu lugar à distância. A escola entrou em casa. 
– Testemunhos de alguns alunos que viveram a experiência do “Ensino à Distância”.
Inês Silva
“Com a Covid-19, o ensino teve que ser realiza-
do à distância, trazendo vantagens e desvanta-
gens. Pude descansar mais e consegui usufruir 
mais do meu lar, mas o método de ensino foi 
muito diferente e prejudicado pelas falhas da 
internet. A socialização com os nossos colegas e 
professores, como acontecia nas aulas presen-
ciais, ficou muito prejudicada. 
Relativamente ao futuro escolar, tenho algu-
mas dúvidas de como vai decorrer, devido à 
pandemia estar ainda ativa. Espero que corra 
bem melhor, mas em segurança.”

Diogo Silva
“O ensino à distância foi uma experiência ex-
tremamente importante para nós, alunos, e 
para os professores. Permitiu-nos desenvolver 
um estudo mais autónomo, melhorar a nossa 
forma de comunicar e mostrar aos professores, 
através da participação nas aulas síncronas e 
do envio de trabalhos, que realmente quere-
mos aprender. Contudo, o esclarecimento de 

dúvidas nem sempre foi tão imediato quanto 
gostaríamos, devido ao excesso de trabalho 
a que estavam sujeitos. Para além disso, os 
professores também tiveram que se adaptar a 
novas formas de ensinar e de interagir com os 
seus alunos.”
   
Heloísa Vidal
“O período de ensino à distância não foi mui-
to fácil; surgiu de forma repentina e trouxe-
-nos bastantes desvantagens. A maior teve 
a ver com o facto de as aulas serem síncro-
nas, tornando-se mais difícil compreender as 
matérias; quando as aulas são presenciais, 
conseguimos reter mais facilmente os con-
teúdos e não estamos limitados a um ecrã 
e à internet. (…) No entanto, ganhamos um 
pouco mais de responsabilidade nos estudos, 
dado que tínhamos que realizar as tarefas so-
zinhos.
Penso que o próximo ano letivo será muito agi-
tado (…) e os professores terão ainda que rever 
algumas matérias do ano anterior.”

Pedro Lascasas
“A aprendizagem à distância não foi perfeita, 
mas acho que até correu bem. O ensino pre-
sencial é bastante melhor, mas tínhamos mais 
tempo para realizar as atividades e um horá-
rio mais flexível. Contudo, foi necessária muita 
autodisciplina, organização e concentração. É 
muito mais difícil aprender, pois não temos um 
professor junto de nós para nos tirar imediata-
mente as dúvidas. Mas os professores deram o 
seu melhor (…). Espero que, no próximo ano, 
os alunos que têm exame tenham aulas pre-
senciais.”

Rafaela Castro
“A concentração é mais difícil nas aulas onli-
ne; logo, torna-se mais complicado perceber e 
aprender a matéria; mas, quando temos alguma 
dúvida, podemos pesquisar rapidamente no 
Google ou noutra plataforma (…). De qualquer 
forma, espero que, no próximo ano, as aulas 
sejam presenciais e que a pandemia passe ra-
pidamente.”

mantendo o foco no essencial do nosso tra-
balho: o desenvolvimento das aprendizagens 
dos nossos alunos!

A diretora,
Lília Silva

Fernando Silveira
Coordenador do Laboratório de Inovação e Desenvolvimento de Projetos
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Mensagem do Presidente Marco Martins
Sei que o regresso às escolas 
e às atividades económicas, 
neste novo contexto, é reves-
tido de desafios, dúvidas e re-
ceios.

Mas, deixem relembrar-vos, Gondo-
mar foi, no início desta pandemia, um 
dos municípios mais afetados pelo 
vírus da COVID-19. Porém, graças ao 
empenho de toda a comunidade, cum-
primos as medidas de segurança de-
cretadas pelas entidades da saúde, o 
que nos permitiu assistir ao decrésci-
mo desses números. 
A comunidade gondomarense foi 
exemplar no cumprimento do confi-
namento e, por isso, não posso deixar 
de vos agradecer o empenho. A pa-
ciência. A colaboração. Foi muito difícil 
para todos, mas juntos conseguimos!
Deixem-me também apelar-vos à cau-
tela e à continuação de todos esses 

cuidados, na esperança de que este 
regresso às aulas decorra com tranqui-
lidade e em segurança para professo-
res, pais e filhos.
Se, por um lado, é importante man-
termos a calma e tomarmos todas as 
medidas preventivas, por outro lado, 
é também necessário tomarmos cons-
ciência do risco que atravessamos e 
da dura realidade que nos rodeia. O 
número de infetados no nosso conce-
lho está já a subir e só depende de nós 
contrariar essa tendência.
Só uma cautela excessiva e o respeito 
pelas normas de segurança, poderão 
fazer frente ao aumento de números 
que temos vindo já a registar.
Na incerteza do que possa vir a acon-
tecer no futuro, resta-me reforçar o 
apelo que já fiz anteriormente para 
que respeitem as normas de seguran-
ça. Se protejam a vós mesmos e aos 
que mais amam. Nomeadamente os 
mais frágeis, crianças e idosos. Mante-
nham a distância de segurança. Lavem 
frequentemente as mãos. Façam uso 

de máscara ou viseira. E, muito impor-
tante, limitem o contacto físico. Evitem 
ajuntamentos desnecessários.
Só assim poderemos fazer de Gondo-
mar um exemplo. Só assim poderemos 
contribuir, embora com esforço e sacri-
fício, para que o amanhã seja melhor.

Famílias. Empresários. Escolas. Profes-
sores. Alunos. Todos são peças funda-
mentais neste contributo.
Sejamos polícias de nós próprios e faça-
mos cumprir normas que são para todos.
Este é um novo normal para todos.
Mas vamos todos ficar bem. ▪

PUB
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Escola Frei Manuel Santa Inês participa com sucesso 
em projetos internacionais
O grupo de Matemática e Ciências do 
2ºciclo do Agrupamento de Escolas 
de Rio Tinto nº3 viu reconhecido o 
trabalho nos projetos internacionais 
eTwinning de 2019/20, com 42 Selos 
de Qualidade atribuídos pelos Servi-
ços Nacionais eTwinning em 15 pro-
jetos diferentes.  As professoras, os 
alunos e encarregados de educação 
estão de parabéns e especialmente 
porque os projetos foram concluídos 
já no Ensino a Distância. No final de 
Outubro sairão os resultados dos Se-
los Europeus de Qualidade.
As docentes Ana Lúcia Mouta, Fá-
tima Ramos e Marina Hussein, vão 
continuar a participar no ano letivo 
20/21 em diversos projetos eTwin-
ning, em áreas como Matemáti-
ca, Ciências e Coding. Os projetos 
Artistic Journey of Mathematics, 
Mathematics Cafe, Mathematics 
Beauty e Queen of Science, Mathe-

matics estão incluídos na primeira 
categoria; nas Ciências e no Coding 
figuram projetos tais como Life is 
in Recycling, Organisms shown in 
money, The life of bees, o que po-
demos aprender de frutos e semen-
tes, International Year of Fruits and 
Vegetables, History of Coding, Ima-
gine The Code e Technolang. Há ain-
da outros projetos que trabalham 
a metodologia STEM ou promovem 
a partilha da herança cultural com 
um elenco que inclui os projetos Be 
Healthy with STEM+a, My robot gar-
den, STEAMIST, To the future with 
STEM, Art Club 2, Culture Bridge e 
Our Culture Mosaic. Para completar 
esta lista já longa de projetos apa-
recem ainda o Astrokids, Help me 
Covid 19 e o My Fun Workshops. As 
docentes e os alunos, decerto, vol-
tarão a estar à altura de mais este 
desafio a que se propuseram. ▪

Curso de Técnico/a de Restaurante/Bar
Início OUTUBRO 2020

Equivalência 12º ano escolaridade - nível IV
ÚLT

IMA
S

INS
CRI

ÇÕE
S!!

Destinatários: jovens entre os 15 e os 24 anos de idade;

Regalias: bolsa de formação, subsídio de alimentação
e subsídio de transporte (quando aplicável).
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Campo de férias ‘A escolha é tua’
Sociedade
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No final do mês de agosto decorreu o 
projeto “A escolha é Tua! E7G”. Foi du-
rante três semanas que o projeto pos-
sibilitou que 35 crianças participassem 
nas Férias Desportivas da Ala Nun’Ál-
vares de Gondomar.
O projeto funciona em apoio às crian-
ças desfavorecidas e permite que as 
mesmas experienciem novas modali-
dades desportivas, atividades ao ar li-
vre, que interajam com a comunidade 
e que criem laços de amizade.  
Foi seguindo todas as diretivas impos-
tas pela DGS que 35 crianças usufruí-
ram de momentos de convívio ao ar 
livre depois de tanto tempo confina-
das. Foram diversas as atividades rea-
lizadas tais como jogos de cooperação, 
jogos de orientação, jogos de água, 
jogos rítmicos, sessão de cinema, os 
passeios pela natureza, tarde radical e 
a caça ao tesouro.
O projeto teve o apoio da Junta de Fre-
guesia de Rio Tinto e do Centro Social 

ANTÓNIO COSTA ENREDADO 
EM CONTRADIÇÕES

1 – O país entrou na semana passada, de novo, 
em regime de contingência pandémica. A aber-
tura do ano letivo, a intensificação da mobili-
dade, e o crescendo de novos casos de infeção 
obrigaram o Governo a apertar a malha das 
restrições. O objetivo é prevenir o controlo de 
danos sanitários, já que as gripes sazonais do 
outono e inverno são uma ameaça para o Ser-
viço Nacional de Saúde E a verdade é que quase 
todos os dias aumenta o número de infetados, 
admitindo-se que esta semana possamos passar 
os cinco mil.
António Costa assegura que o SNS foi robus-
tecido, e que as lições da primeira vaga foram 
devidamente aprendidas, Mas tanto as ordens 
profissionais como os sindicatos, quer dos mé-
dicos quer dos enfermeiros, dizem que estamos 
muito longe do necessário. E qualquer cidadão 
que precise de uma consulta num centro da 
saúde sabe o calvário que tem pela frente. E se 
for a um serviço hospitalar vê com os seus olhos 
as deficiências do sistema. Por isso, só há razões 
para esperar o pior.    
2 – E se a proteção da nossa saúde é tão frágil, 
a crise económica e social cresce todos os dias a 
ritmos assustadores. A atividade económica está 
muito abaixo do que se esperaria, e os efeitos 
sociais são clamorosos. Já ninguém consegue es-
conder isto, e o próprio Governo começa a pre-
parar os cidadãos para um período muito negro. 
O crescimento do desemprego, a precaridade 
laboral, e a redução dos rendimentos estão a 
atirar milhares de pessoas para o desespero. Os 
números não enganam.
É certo que a esperança das ajudas de Bruxelas 
mantém muita gente na ilusão. O Governo ali-
menta no imaginário coletivo a ideia da salvação 
de tudo e todos com a pipa de massa que vem 
aí. Mas também aqui estamos perante uma rea-
lidade muito longínqua, já que o efeito real des-
ses dinheiros na economia vai demorar muitos 
meses a ser sentido na carteira dos portugueses. 
E quando começarem a chegar as primeiras tran-
ches ninguém sabe como esses fundos serão 
aplicados para serem reprodutivos. 
3 – Resta, por isso, a grande incógnita sobre 
quem vai chegar primeiro à boca dos cofres. Que 
o mesmo é dizer, em linguagem popular, quem 
vai ter acesso ao pote. A avaliar pelo plano Cos-
ta Silva, as prioridades vão para o investimento 
público, e para a máquina do Estado. No que às 
empresas diz respeito mantém-se uma enorme 
nublosa, ainda que tenham sido anunciados os 
eixos prioritários. De resto, a União Europeia vai 
manter-se muito atenta aos critérios de utiliza-
ção dos fundos, e tudo indica que as coisas não 
serão à vontadinha. 
Uma coisa é certa: a maioria esmagadora dos 
portugueses desconfia que mais uma vez vai 
haver uma mão cheia de filhos afortunados, e 
um exército de enteados famintos. Para que tal 
não aconteça, impõe-se que sejam criados me-
canismos internos apertados de controlo, e mão 
pesada sobre os vigaristas e oportunistas. Até ao 
momento, há razões para todas as desconfian-
ças, até porque António Costa ainda não provou 
que desta vez os cofres estão vigiados...    

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

Câmara encerra lar ilegal em Valbom
A Câmara Municipal de Gondomar de-
cidiu, ontem, encerrar coercivamente 
o lar ilegal Paródias e Ternuras, em Val-
bom, após terem sido detetados mais 
cinco casos de covid-19 a juntar aos 29 
casos iniciais.  
Repetidos os testes na passada segun-
da-feira, os resultados chegaram-nos 
na última madrugada, concluindo-se 
haver mais quatro utentes positivos 
- apenas cinco continuam a testar ne-
gativo. A proprietária do lar também 
se encontra infetada. Nesse sentido, 
a Comissão Municipal de Proteção Ci-
vil reuniu e decidiu encerrar coerciva-
mente o lar.
Em articulação com a Segurança So-
cial, os cinco utentes negativos serão 
evacuados para uma estrutura em 
Vila Nova de Gaia. Os outros 24 se-
rão transferidos para o Hospital Fer-
nando Pessoa, sendo o custo dessa 
hospitalização assumido pela Câma-
ra Municipal. Numa fase posterior, 

A escola começou, mas 
ainda não recebi os li-
vros escolares que en-
comendei para os meus 
filhos. 
O que devo fazer?

Este ano, a maior parte das marcas que 
promovem a venda de livros escolares, 
criaram campanhas online apelativas, 
tendo inúmeros consumidores adqui-
rido os livros através da internet. 
Nas compras online, após a confirma-
ção da encomenda, o vendedor deve 
assegurar a entrega da mesma no pra-
zo máximo de 30 dias, exceto se outra 
data tiver sido acordada, o que é mais 
comum.  Aliás, a data limite fixada 
para entrega é uma das informações 
que deve ser prestada ao consumidor 
antes da conclusão da encomenda, já 
que se trata de um dado elemento es-
sencial a considerar.
Todavia, se por qualquer motivo, 
nomeadamente a indisponibilida-
de de stock, o vendedor tome co-
nhecimento da impossibilidade de 
cumprir com a data de entrega, deve 
informar o consumidor de imediato 
e reembolsá-lo do valor pago (caso 
seja essa a sua opção, pois pode, por 
exemplo, ser acordada a substitui-
ção), no prazo máximo de 30 dias. 
Se o vendedor não cumprir este pra-
zo, o consumidor tem direito à de-
volução do valor pago em dobro, no 
prazo de 15 dias úteis, para além do 
direito à indemnização por danos pa-
trimoniais ou não patrimoniais a que 
possa ter lugar.  
 
Caso algo corra mal, deve 
escrever uma reclamação a 
expor o sucedido através do 
livro de reclamações eletró-
nico. Também poderá con-
tar sempre com o apoio da 
DECO.

Contacte a DECO Norte atra-
vés do telefone 223 391 960 
ou do email deco.norte@
deco.pt 

Deco

Joana Simões

de Soutelo que auxiliaram a nível finan-
ceiro e logístico, o essencial para a enti-
dade organizadora era que as crianças 
continuem a fazer escolhas positivas.
Para Nuno Fonseca, Presidente da 
Junta de Rio Tinto “o campo de férias 
decorreu dentro do esperado, este 
projeto já “vai na quinta geração” e 
pretende dar apoio “às crianças em 
contexto desfavorecidas, em contexto 
que requerem intervenção social”, se-
gundo o edil houve algumas ativida-
des que ficaram suspensas devido à 
pandemia e a todos as normas imple-
mentadas, no entanto Nuno Fonseca 
refere que era necessário fazer algo 
para estes jovens que estavam há tan-
to tempo confinados, “era preciso fa-
zer alguma coisa e a Junta de Fregue-
sia decidiu financiar o programa "A 
escolha é tua" para os seus utentes, 
um projeto do campo de férias” para 
que as crianças pudessem usufruir um 
pouco das férias de forma segura. ▪

será imputada à direção do lar as 
despesas de hospitalização dos uten-
tes que serão assumidas pela autar-
quia. A transferência dos utentes vai 
ser coordenada pela Proteção Civil 
e aguarda-se apenas que o hospital 
tenha condições logísticas para rece-
ber as 24 pessoas.
O espaço ilegal foi encerrado por falta 
de condições sanitárias e por falta de 
licença de utilização e não será permi-
tido que volte a ter este tipo de solu-
ção. Está a ser compilada informação 
para ser remetida ao Ministério Públi-
co, visto que a mesma proprietária viu 
a Segurança Social encerrar-lhe um ou-
tro lar na Maia, em 2013. A Segurança 
Social já está a tratar também de uma 
alternativa para quando estes utentes 
deixarem de estar positivos.
Atualmente, Gondomar enfrenta um 
aumento do número de infetados. Dos 
últimos registos, o Município atingiu a 
marca dos 120 casos positivos. ▪



PUB

PUB PUB



Sociedade

Volta às aulas marcada por tolerância 
zero no incumprimento das novas 
regras implementadas pela DGS

No dia 18 de maio estávamos a noticiar a volta às aulas dos alunos do secundário que iriam realizar os exames finais e, este mês, noticiamos a volta às aulas de to-
dos os alunos que tiveram o ensino interrompido desde março por conta da pandemia. O contexto é o mesmo, mas ainda mais sensível, dado que são mais alunos 
que voltam às instituições. O planeamento teve de ser redobrado e as regras mais apertadas para salvaguardar a segurança de todos os envolvidos. A tolerância 
nesta volta às aulas é zero ao incumprimento das novas regras. O VivaCidade esteve à conversa com a Escola Secundária de Gondomar, a Escola Secundária de Rio 
Tinto e a Escola Secundária de São Pedro da Cova.

Texto:  Gabriela Monroy

Secundária de Gondomar
Há um ano, a realidade da volta às aulas era 
completamente diferente em Gondomar, mui-
tas das coisas que outrora eram proibidas, agora 
são obrigatórias. Lília Silva começa por explicar 
que a preparação para o retorno dos 1400/1450 
alunos à instituição esteve assente em cinco 
pilares, a Confiança, a Comunicação, o Compro-
misso, a Segurança e a Responsabilidade “para 
nós foi extremamente importante passar a 
mensagem a todos os utentes da escola”. 
A diretora da escola revela que para o inicio 
deste novo ano letivo fez questão de estar re-
unida com todos os Encarregados de Educação 
dos alunos que frequentam o estabelecimento 
de ensino, “aqui inserimos o pilar da Comuni-
cação, temos que comunicar, temos que fazer 
as pessoas entender, temos que passar a men-
sagem, porque foi isso que levou as pessoas a 
depositar a confiança, a terem mais tranqui-
lidade”, a responsável que confessa que deu 
muito trabalho e que todas as reuniões foram 
realizadas por videoconferência, Lília explica 
que com o conhecimento tudo é mais simples. 
A mesma estratégia foi utilizada com os alunos, 
a diretora da escola fez questão de falar com to-
dos os estudantes do estabelecimento de ensi-
no, “os alunos são muito dóceis e perceberam 
muito bem o que é preciso, estou muito satisfei-
ta com os meus alunos porque têm sido muito 

compreensíveis” com esta situação anormal.
É num panorama atípico que muitos adoles-
centes voltaram às aulas, desde março que 
tudo mudou. As regras mudaram. O contato 
físico é evitado. E, a atenção é muito mais re-
dobrada. A tolerância, neste momento, é zero 
e quanto às regras essas são “mesmo claras”.
Os intervalos foram reduzidos e, agora, numa 
fase inicial são passados dentro da sala de aula, 
sendo que cada aluno fica confinado à sua 
mesa. As idas à Casa de Banho, apenas podem 
ser realizadas com o acompanhamento de um 
operacional, “os alunos nunca vão sozinhos”. 
No que concerne a utilização da cantina, os alu-
nos tem a opção de levar para casa (takeaway) 
ou fisicamente, o distanciamento na cantina é 
respeitado, dado que “nós conseguimos sepa-
rar perfeitamente as horas da refeição, estão 
completamente desfasadas e este facto permi-
te, efetivamente, que os alunos estejam muito 
mais separados ao longo de todo o dia na esco-
la”, o período de funcionamento do refeitório 
também foi alargado para evitar aglomerações. 
Uma das maiores dificuldades que a escola 
teve que enfrentar foi a falta de Assistentes 
Operacionais. A instituição para colmatar esta 
necessidade viu-se obrigada a abdicar de al-
guns serviços para conseguir recolocar mais 
funcionários, “por exemplo, o bar praticamen-
te não existe nós não temos bar na sala dos 
professores, o bar funciona apenas como uma 
espécie de serviços mínimos, apenas temos 
pacotes de sumos, de leite, ou bolachas, coisas 
embaladas e mais nada”, além disto, os auxilia-

res que se encontravam no Centro de Recursos 
também foram recolocados e mesmo com to-
dos estes esforços, ainda não são suficientes 
para todas as necessidades. 
Com uma média de idade nos docentes a ul-
trapassar o patamar dos 55 anos, o medo está 
presente neste novo capítulo que se avizinha, 
“muitos estão inseridos nos grupos de risco, 
as pessoas tem medo de correr risco e , então 
neste contexto em que vemos os números a au-
mentar, às pessoas têm medo e temos que per-
ceber que, efetivamente, se há grupo e classes 
que estão sujeitas a muito risco são os profes-
sores, neste momento contactam com centenas 
de alunos por dia, daí que o medo seja natural”, 
a responsável constata que é evidente que to-
das as normas da DGS estão a ser seguidas de 
forma rigorosa, “como é óbvio ninguém deitou 
as paredes a baixo e se a escola tivesse poucos 
alunos seria mais fácil, mas felizmente senti o 
apoio dos professores e sublinho que eles es-
tão mesmo de parabéns” por todo o esforço de 
adaptação que tem vindo a realizar nos últimos 
sete meses, primeiro com as aulas a partir de 
casa e, agora, com o regresso em que as regras 
estão totalmente diferentes.
De certa forma, para Lília Silva a sua maior 
preocupação neste novo retorno, não foi as 
questões logísticas, porque “essas já tínhamos 
experiência do mês de maio”, a questão aqui 
foi “apostar seriamente em envolver toda a 
comunidade escolar neste regresso às aulas” 
e faze-los sentir que eles são parte da solução 
para o problema. “Tenho segurança no traba-

lho que fizemos e acredito profundamente que 
poderíamos ter tomado outras opções, mas 
melhor do que estamos já a fazer, não seria fá-
cil, penso que neste momento, melhor acredi-
to mesmo, que a organização que fizemos dos 
horários e dos espaços foi a melhor e estão a 
funcionar com os ajustes que vão sendo neces-
sários fazer, mas tudo dentro da escola está a 
funcionar” e garante que a escola é o sítio mais 
seguro para os alunos estarem, “não vale a 
pena imaginar que eles na rua ou nos autocar-
ros estão em maior segurança”. 
Quanto à educação propriamente dita a dire-
tora fez questão de sublinhar que comunicou 
aos Encarregados de Educação e aos estudan-
tes que, “no meio disto tudo” a atenção sobre 
o estudo não está descuidada “nós estamos 
comprometidos e estamos preocupados com 
a segurança, mas a nossa preocupação em 
relação aos estudos não desceu nem um mi-
límetro”.

Escola Secundária de Rio Tinto
No que diz respeito à maior escola do concelho 
em termos de alunos, Luísa Pereira, diretora 
da instituição constatou que “as escolas que 
não confinaram tiveram uma experiência dife-
rente”, que foi o caso de Rio Tinto, em que em 
maio receberam 600 alunos para a preparação 
dos exames nacionais. Atualmente, 1700 alu-
nos voltam às instalações que outrora tiveram 
que abandonar de forma inesperada no início 
da pandemia em março, “a escola nunca pa-
rou, tivemos sempre que ter uma estratégia 
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de abertura ao público, fosse esse público pro-
fessores, funcionários, alunos em aulas ou em 
exames”.
A responsável adianta que, neste momento 
a Escola encontra-se a viver um período de 
transição, “porque desde o início deste ano 
a tutela passou, por força da delegação de 
competências, a ser da Câmara Municipal de 
Gondomar”, uma das situações que Luísa for-
nece como exemplo é o facto de que, agora os 
funcionários são tutelados pelo Município. Esta 
novidade surge devido ao “Decreto Lei 21 que 
permitia às autarquias optar por aceitar ou não 
a delegação de competências a nível da edu-
cação, dos casos a nível Nacional, Gondomar 
foi um dos Municípios que aceitou”. A diretora 
explica que “estão numa fase de adaptação, 
porque é uma tutela diferente”, tanto a nível 
de refeições, de funcionários e até de alguns 
edifícios. 
De momento, os horários foram alargados, os 
alunos que estão na escola não têm necessida-
de de voltar à escola de tarde, com a exceção 
dos 10º e dos 11º anos, em que “o currículo é 
mais pesado”, os horários são diversificados, 
todos os estudantes tem manhãs e tardes li-
vres, “para cada ano a estrutura dos horários 
é igual para todos”, quanto aos alunos do 12º 
ano, este ano têm um dia livre. Mesmo com 
horários desfasados a própria admite que esta 
estrutura de horário, infelizmente, não impede 
que haja sempre uma aglomeração na par-
te da manhã à entrada. Luísa explica que isto 
acontece porque a entrada é realizada apenas 
por uma entrada, “eles ao entrar têm que pisar 
o tapete, tem que ser desinfetados e identifi-
car-se”, mas reconhece que os alunos estão “a 
colaborar muito, eles chegam à porta da escola 
cumprem as regras”, apenas no que concerne 
à sinalética de circulação é que a dificuldade se 
apresenta, porque “os alunos já estavam ha-
bituados aos seus percursos”. Depois, a saída 
é realizada pelo portão cinco e pelo principal, 
dado que “de facto concentra mais alunos na 
saída do que na entrada”.
 No que concerne à cantina, o regime utilizado 
é o de Takeaway e quanto aos intervalos “nós 
funcionamos por blocos de 100 minutos, com 
intervalos de 10 min” os alunos tem a possibi-
lidade tanto com chuva ou com sol de sair da 
sala de aula. Quanto aos alunos que perma-
necem dentro da sala de aula ficam sozinhos, 
“os professores não ficam” sendo de inteira 

responsabilidade dos mesmo a preservação 
do local.
“Esta situação que estamos a viver depende 
da qualidade do dia a dia, depende acima de 
tudo da responsabilidade individual”, a direto-
ra reconheceu ainda que com a atual situação 
que vivemos é “duro”, melhor “é mais difícil ser 
aluno nos dias de hoje, do que era no ano tran-
sato”. A exigência por responsabilidade está a 
ser feita “acima do normal e temos que ter um 
período de adaptação, porque estamos a per-
mitir tudo o que não era permitido”, atualmen-
te, é permitido aos alunos comerem dentro da 
sala de aula e são eles os responsáveis pelo dis-
tanciamento dos restantes colegas, “visto que 
retiram a máscara para comer e os mesmos 
são responsáveis pela limpeza e manutenção 
do seu próprio espaço”. 
A utilização das casas de banho também está a 
ser controlada, “eles vão sozinhos, mas à por-
ta encontra-se uma funcionária que garante a 
lotação definida”, outra regra implementada 
neste regresso é que os alunos podem utilizar 
as casas de banho em horário de aulas, dado 
que “por vezes o tempo do intervalo não é o 
suficiente”.
O corpo docente encontra-se preocupado 
dado que a média de idades ronda a casa dos 
55/60 anos “e já são pessoas de risco e isso 
cria algumas preocupações nas pessoas e tem 
como consequência a apresentação de alguns 
atestados médicos que também dificultam” o 
funcionamento da escola. Pessoalmente, Luísa 
refere que: “No fundo é a guerra dos nossos 
tempos, quando nós olhamos de longe para 
a Escola Secundária e todos estão de máscara, 
as movimentações são controladas, toda esta 
situação, dá uma ideia de irreal, dá-me uma 
ideia de cinema de ficção, por vezes ainda cus-
ta interiorizar o perigo da situação”.
Relativamente aos Encarregados de Educação, 
Luísa revela que “estão a reagir menos bem 
do que os alunos, ou seja, os pais estão muito 
tensos, muito inseguros, muito exigentes sobre 
as condições da escola e de alguma maneira, o 
espaço de intervenção deles deveria ser preci-
samente o exterior”, para a responsável os En-
carregados de Educação deveriam preocupar-se 
mais com o percurso que o seu educando reali-
za para a escola e dá o exemplo que deveriam 
garantir que os alunos venham de máscara “e 
embora aqui à porta da escola eles já estão to-
dos de máscara, passando por eles na rua, nós 

sabemos que eles vêm sem máscara, portanto o 
grande papel dos Encarregados é serem colabo-
rantes com a escola no sentido de as regras não 
serem só da porta para dentro da instituição, 
mas serem regras de cidadania e de estarem em 
sociedade”.
Luísa Pereira termina constatando que a to-
lerância é zero, “agora, uma situação que po-
deria ser desculpabilizada noutro momento, 
agora não pode, por isso, é que falei da respon-
sabilidade individual. Nós agora temos uma 
responsabilidade individual, social e coletiva, 
não podemos mesmo facilitar” e no meio des-
ta situação anormal “estamos todos otimistas 
que vai correr tudo bem”, os responsáveis tem 
a plena noção que os problemas vão surgir, 
“não vamos pensar que nada vai acontecer 
porque ninguém vive numa ilha, nós vivemos 
em comunidade, os problemas vão surgir não 
sabemos quando nem onde”, mas a diretora 
garante que estão preparados para os resolver.

Escola Secundária de São Pedro da Cova
Fomos agora em direção a São Pedro da Cova, 
onde estivemos à conversa com a Diretora da 
Escola Secundária Ana Rangel. O regresso às 
aulas dos 276 alunos que integram a comuni-
dade da instituição foi realizada com uma di-
nâmica completamente diferente do habitual, 
“quase tudo mudou”. 
No recinto escolar as entradas e saídas são rea-
lizadas por sítios diferentes, “procuramos que 
os caminhos de saída e de entrada não se cru-
zassem, assim os alunos e os professores não 
entram todos pela mesma porta”, temos no 

total três entradas distintas. 
Os horários funcionam essencialmente por 
turnos, porque “não conseguíamos acomodar 
a carga curricular das turmas num turno com-
pleto” é nesse sentido que os responsáveis op-
taram por colocar as turmas do básico na parte 
da tarde e, apenas de manhã educação física, 
no caso dos alunos do secundário, as aulas são 
realizadas da parte da manhã e a aula de educa-
ção física é realizada na parte da tarde. Apenas, 
os cursos profissionais é que tem aulas todos os 
dias de manhã e de tarde, dado que “a carga 
horária destes alunos é muito superior e, ainda 
por cima, no ano passado não conseguiram rea-
lizar algumas horas de formação em contexto de 
trabalho e, portanto, vão ter que as realizar este 
ano e estão muito mais condensados”, a direto-
ra explica que os horários dos cursos estão des-
fasados e, “apesar de estarem cá todos os dias, 
não estão cá todos ao mesmo tempo. Com o 
espaço do balneário “restrito”, os alunos tomam 
banho em casa e vêm já de casa prontamente 
equipados. 
No que diz respeito aos intervalos as turmas do 
ensino regular têm intervalos de 5 e 10 minutos, 
enquanto que os alunos do ensino profissional 
possuem um intervalo de 15 minutos.  Quanto 
ao bar, o seu funcionamento está muito mais 
condicionado em comparação ao ano transa-
to. A cantina encontra-se a funcionar presen-
cialmente, “marcamos turnos para cada turma 
poderem almoçar”, de momento a escola não 
possui regime de take away, mas “os encarre-
gados de educação estão alertados para o facto 
que isto pode ser alterado”. 
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> Ana Rangel, Diretora da Escola de São Pedro da Cova

> Lília Silva, Diretora da Escola Secunária de Gondomar

> Sala de aula em São Pedro da Cova
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Para os professores agora vai ser “uma nova 
readaptação, porque a realidade não é a reali-
dade presencial que era”, no entanto os docen-
tes acordaram de não abandonar a “plataforma 
que tivemos que começar a utilizar quando 
passamos para o regime à distância, uma vez 
que corremos o risco de a qualquer momento 
termos de voltar e obviamente que isto é um 
momento de nova readaptação por parte do 
pessoal docente”, a responsável explica que são 
vários os fatores que tornam mais difícil esta 
readaptação, como por exemplo a questão de 
utilização das máscaras que têm interferência 
direta no desempenho na sala de aula, “em ter-
mos de voz e respiração”, os horários que, pelo 
facto de serem poucos alunos, os professores 
têm que dar aulas aos alunos do ensino regular 
e profissional o que, consequentemente, torna 
os horários mais desfasados. 
Na opinião da diretora para o pessoal docente 
e não docente, a utilização da máscara torna-se 
mais complicada “os alunos como são mais no-
vos adaptam-se mais facilmente, mas para nós 
docentes que temos que falar mais é extrema-
mente difícil conseguir aguentar tanto tempo” 
e o facto de os professores terem os horários 
mais desfasados é uma vantagem porque têm 
tempo entre as aulas para descansar. Quanto 
aos funcionários torna-se mais difícil utilizar a 
máscara, por causa do esforço físico que fazem 
ao realizar as limpezas das instalações, princi-
palmente agora que a higienização é muito 
mais apertada e com os alunos o esforço dos 
auxiliares é muito maior, “felizmente, as pes-
soas que colaboram connosco são impecáveis 
e estão sempre disponíveis” para o necessário. 
A responsável refere que a escola tem um pla-
no de contingência, implementado desde o dia 
9 de março, “foi o nosso primeiro plano de con-
tingência e fomos adequando à forma como se 
ia desenrolando a situação”, a instituição tem 
uma sala devidamente equipada com acesso 
direto ao exterior, caso seja necessário uma 
ambulância, que possui uma capacidade de 
isolamento para duas pessoas e garante que 
“dentro do que conhecemos e do que é possí-
vel estaremos preparados”, concluiu.
No quesito da aprendizagem “a aula não pode 
ser pensada da mesma forma, porque um ho-
rário que era de 50 minutos, agora passa a ser 
de 75 minutos”, nesse sentido, foi pedido aos 

docentes que utilizassem o método de ensino 
que considerassem mais adequado, “a parte 
pedagógica não pode ser burocrática”.
A diretora afirma que “há coisas que nós não 
podemos tolerar, tais como alguns comporta-
mentos, não vamos tolerar nada que ponha 
em risco a saúde dos outros, eu sempre fiz 
questão de dizer isto aos meus alunos” a to-
lerância é zero, quem não utilizar máscara por 
puro ‘capricho’ vai embora. “Nós alteramos o 
nosso regulamento interno e acrescentamos 
que o retirar a máscara e recusar-se a colocar” 
será considerada uma infração muito grave. 

Mensagem da Vereadora Aurora Vieira, res-
ponsável pelo Pelouro da Educação em Gon-
domar, quanto a volta às aulas em tempos 
anormais
A abertura e organização do ano letivo é com-
petência da Escola, e neste ano no que se refe-
re às medidas de saúde face ao COVI19 da DGS, 
que em conjunto com o Ministério da Educa-
ção definiram as orientações. O provimento de 
recursos de competências da Câmara Munici-
pal é partilhado com os Agrupamentos/Escolas 
através de um contrato interadministrativo. A 
preparação deste ano letivo inicia-se muito an-
tes do seu começo, setembro, tendo decorrido 
desde junho. A preparação foi feita para todos 
os procedimentos necessários, que abaixo se 
descrevem, para um funcionamento garantido 
tal como seria em normalidade, e um plano B 
para as adaptações necessárias, sendo que es-
sas vão surgindo a cada momento em função 
das situações.
No que se refere a medidas reforçadas e espe-
cificas face à situação derivada do COV19 tive-
mos uma 1ªfase, a do confinamento em que o 
município alocou equipamentos, computado-
res e acesso de internet, a alunos com dificul-
dade de acordo com as indicações das escolas. 
Contamos poder alocar mais computadores às 
escolas face a procedimentos em curso para o 
efeito. Ainda nesta fase, e que decorre desde 
aí, foram colocadas barreiras protetores para 
os atendimentos de entradas e secretárias de 
escola, dispensadores de gel para os estabe-
lecimentos de ensino, gel, tapetes desinfetan-
tes e equipamentos EPIS para todos os fun-
cionários. Adaptamos forma e conteúdos do 
processo ensino aprendizagem à situação por 

recursos aos professores de AEC, à equipa mul-
tidisciplinar e aos técnicos da equipa municipal 
de educação. Mantivemos o apoio a quem 
mais necessitava quer através do fornecimen-
to de refeições quer de cabazes para os alunos.
Nesta fase de reabertura da escola a todos,  
podemos dizer que houve uma parte que é 
idêntica à rotina de outros anos, no que se re-
fere aos procedimentos a ter para contratação 
dos técnicos de AEC, do projeto de expressões, 
do fornecimento de refeições, dos transportes 
escolares, da ação social, e de afetação de re-
cursos, nomeadamente Humanos.
Esta é sempre uma questão que gera alguma 
controvérsia e não a escamoteamos,  assim , 
desde logo garantimos que o rácio estipulado 
por diploma legal é integralmente cumprido, de-
pois, em geral há um acréscimo de pelo menos 
10%  em algumas situações um pouco maior 
até, existe um programa de reforço e apoio no 
prolongamento do pré-escolar em que são alo-
cados monitores para esse período por grupos 
de crianças, e é efetuado uma contratualização 
com o IEFP para colocação de 100 pessoas, para 
suprir dificuldades de férias faltas e licenças.
Este ano letivo a câmara colocou, via proces-
so concurso, até ao dia 1 de setembro mais 
22 funcionário efetivos, e já foram colocados 
86 dos contratos via IEFP. Considerando as ta-
refas e as preocupações de todos face a esta 
situação imprevisível e avassaladora em que 
vivemos duplicaremos os recursos via IEFP, es-
tabelecendo uma bolsa de recrutamento. Con-
tamos, ainda, poder vir a abrir novo concurso 
para melhorar a situação efetiva e permanente 
das escolas.
Este ano temos a responsabilidade de todas as 
refeições escolares, do pré-escolar ao secundá-
rio, e de acordo com as decisões organizativas 
das escolas estamos a adequar as respostas, 
nomeadamente para ser possível o regime de 
take-way.
O fornecimento de material de proteção foi 
efetuado por cada escola em função de verba 
disponibilizada para cada agrupamento sem 
prejuízo que continuamos a adquirir matéria 
adequado às necessidades e pedidos, como 
mais dispensadores de gel, tapetes de higieni-
zação, entre outros materiais.
Face  às competências do Diretor e à situa-
ção  de pressão a que se viram sujeitos nestas 
condições  o nosso trabalho foi o de garantir o 
provimento de necessidades e de, em perma-

nente contato, estabelecermos apoio mútuo e 
adequação à realidade e necessidade de cada 
momento em cada agrupamento em função 
das soluções adotadas.
Quanto aos projetos educativos, estamos em 
análise, sendo que alguns estão em suspenso 
face a decisões gerais de contactos, e iremos 
reunir com os diretores depois deste iniciar de 
ano para decidir os que podem e como podem 
prosseguir ou que teremos que modificar, num 
processo interativo que tem sido de permanen-
te contacto e assim continuará.
Uma nota geral para dizer duas coisa: a primeira 
salientar a escola pública como um lugar segu-
ro para as crianças e jovens do nosso concelho 
(dentro do que podemos todos, a cada tempo 
e em cada momento garantir de segurança, cla-
ro) e que esta situação deriva da preocupação, 
empenho e dedicação dos Diretores e de toda 
a comunidade escolar, docentes funcionários, 
autarquias, pais e famílias,  trabalham em con-
junto para que isso aconteça disponibilizando 
o máximo de recursos possíveis e dando o me-
lhor de si; a segunda nota é de que as escolas 
em Gondomar abriram com  muita normalida-
de, face à situação, como tive oportunidade de 
ver presencialmente na abertura do ano em al-
gumas delas. As criança e jovens interiorizaram 
as normas e regras.
Uma nota final para afirmar que este é um pro-
blema coletivo que depende da ação e civismo 
individual, não há organização nem normas das 
instituições/entidades que nos preservem a todo 
o momento de tudo e os nossos comportamen-
tos são cruciais neste processo, por isso o esforço 
de cada um para o cumprimento de normas nos 
seus núcleos de pertença ditará muito do que 
possa acontecer nos espaços coletivos.
Estamos numa fase das nossa vidas em que a 
pressão, a dúvida e o medo estão exacerbados, 
mas não podemos penalizar as nossas crianças 
e jovens e hipotecar o seu futuro a sua possibi-
lidade de ser feliz, com mais pressão e dúvidas 
dos adultos. Cabe a todos nós e mais a quem 
detém responsabilidade garantir serenidade 
e ponderação. Este é um tempo de resiliência 
para todos e só seguramente cada um e todos 
nós podemos superar em conjunto.
A Câmara de Gondomar, o Sr. Presidente e toda 
a equipa executiva têm como foco o melhor 
para as crianças e jovens deste concelho e as-
sumem a garantia de prover às necessidades e 
preocupações das escolas e das famílias. ▪

> Luísa Pereira, Diretora da Escola Secundária de Rio Tinto

> Aurora Vieira, vereadora da Educação do Minicípio de Gondomar
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Aprovadas cerca de 300 candidaturas no eixo +Habitação
A Câmara Municipal de Gon-
domar aprovou 287 candi-
daturas ao Eixo +Habitação 
do Programa Social+ das 337 
apresentadas à 1ª fase de 
candidaturas, realizada em 
maio de 2020, para obtenção 
de apoios à habitação, nos 
termos do Regulamento do 
Programa Social+.

O Eixo +Habitação consiste na atri-
buição de apoio para o pagamento 
de renda ou crédito à habitação, uma 
medida do Município de Gondomar 
que envolve cerca de 25.000€ men-
sais, num valor total de 150.000€ 
para o semestre em questão.
Este eixo do Programa Social+ atri-
bui apoios, por um período máximo 
de seis meses, aos agregados fami-

liares cujo valor da renda ou crédito 
à habitação seja igual ou superior 
a 150,00€ mensais e cuja capitação 
seja superior ao valor definido pelo 
artigo 6.º do Regulamento do Pro-

grama, desde que os agregados fami-
liares não beneficiem de apoio para 
o mesmo efeito de outra entidade 
com competência na área dos apoios 
sociais.

Entre julho e dezembro de 2020, são 
287 os agregados familiares apoia-
dos, tendo sido apenas contabiliza-
das 6 candidaturas indeferidas e 44 
inválidas. ▪
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RICHARD ZIMLER:
“Criar uma sociedade 
com mais compaixão, 
mais empatia e mais 
solidariedade”

Entrevista

Pouco mais de metade da sua vida viveu-a 
em Nova Iorque, onde nasceu. Esta cidade 
conhecida por nunca dormir de que forma 
influenciou a sua personalidade e atividade?
É difícil dizer porque, evidentemente, não 
são propriamente as cidades que nos in-
fluenciam durante a nossa infância. São os 
nossos pais, os amigos, os irmãos, a esco-
la, os professores. Então, foi o ambiente de 
crescer num subúrbio de Nova Iorque que 
me influenciou muito, porque nessa altura 
tivemos muita liberdade: eu brincava, fora 
de casa, ao sábado e ao domingo todo o dia 
e a minha mãe não se preocupava comigo. 
Pois, nessa altura – estou a referir-me aos 
anos 60 –, o mundo era, talvez, mais calmo, 
mais pacato, com menos preocupações. E as 
crianças tinham uma liberdade maravilhosa 
para ir andar de bicicleta, jogar beisebol e 
basquetebol e futebol, para fazer aventuras 
loucas com os amigos. 

Mas respirava-se essa segurança nos anos 
60, ao contrário da insegurança que se vive 
agora em Nova Iorque e noutras cidades 
norte-americanas, em muitos dos seus 
bairros e subúrbios… O peso das questões 
raciais não existia como agora?
Não, se calhar isso era um fenómeno, uma 
situação para os adultos. Nós, crianças de 
então, não o sentíamos. É preciso ver que os 
subúrbios norte-americanos, normalmente, 
são separados por etnias. Ou seja, há um 
bairro negro, um bairro português, um bair-
ro italo-americano, um bairro judeu, etc.. O 
meu pequeno bairro era italo-americano e 
tinha judeus e irlandeses. Nele, não havia 
negros, nem portugueses, nem asiáticos. 
Logo, não havia esses grandes problemas. 

Foi vivendo nesse ambiente com judeus 
que fez com que optasse por um dos cursos 
em que se formou: o das Religiões Compa-
radas?
Não, curiosamente a influência foi outra. Eu 
tenho um irmão, dez anos mais velho do que 
eu, o que significa que os anos 60 com todas 
aquelas suas transformações – a música, as 

religiões asiáticas, as drogas, etc. – entra-
vam em nossa casa muito cedo para mim. 
Aos oito anos, eu já comprei o meu primei-
ro disco dos Beatles: já estava consciente da 
música da altura e da cultura. As religiões 
asiáticas são muito diferentes das religiões 
do Médio Oriente e começaram a penetrar 
a sociedade americana nessa altura. O hin-
duísmo era uma influência muito importan-
te na nova geração dos jovens americanos. E 
eu fiquei curioso: queria saber mais! Queria 
saber as crenças e os rituais. Sempre fiquei 
fascinado por outras tradições. Já em criança 
eu lia muito sobre a mitologia grega, a mi-
tologia nórdica, a cultura egípcia de há 3000 
anos. Faz parte do meu feitio ficar curioso 
por outras culturas! 

Com base no que aprendeu, de que modo 
analisa o papel das principais religiões nos 
problemas maiores que as Sociedades e 
culturas enfrentam? Têm sido participantes 
e eficazes?
A minha resposta vai ser, porventura, sur-
preendente. Em geral, acho que a religião 
tem feito muitos crimes contra a humanida-

de. Não estou a favor da religião organizada: 
acho que são muito perigosas. Nós em Por-
tugal tivemos uma inquisição durante quase 
300 anos, em que qualquer pessoa que tives-
se opiniões diferentes ou uma mente mais 
aberta poderia ser perseguida durante anos 
e ser torturada numa prisão pela Inquisição. 
Estamos a ver os conflitos, na Índia, entre 
hindus e muçulmanos, etc.. As religiões cau-
sam muitos conflitos. Estou completamen-
te a favor de uma vida espiritual interior e 
individual: acho que temos o direito disso. 
Sendo organizada, com milhões de outras 
pessoas, eu fico com um bocado de medo.

Na decisão de emigrar, a escolha concreta 
recaiu no Porto, onde está radicado há 30 
anos. Sente que esta foi a opção perfeita, 
sem quaisquer arrependimentos? Porquê? 
(risos) Eu não sei se há opções perfeitas. 
Quer dizer, tudo o que fazemos na vida e 
qualquer caminho que escolhemos significa 
que não vamos escolher outro caminho. Es-
colhemos opções baseadas no nosso raciocí-
nio na altura, mas não estou arrependido! O 
Porto era uma boa escolha. Foi muito difícil 
porque o Porto em 1990 tem muito pouco a 
ver com a cidade em 2020. Era uma cidade 
muito fechada, muito escura, muito provin-
ciana – no sentido negativo: as pessoas não 
sabiam o que se passava no estrangeiro –, 
o Porto era muito desconfiado dos estran-
geiros e dos estrangeirados. Era uma nova 
cultura para mim: eu não falava português e 
tinha de dar aulas na Escola Superior de Jor-
nalismo. Comecei a falar inglês e os alunos 
não percebiam nada! Foi uma deceção e um 
choque muito grande para mim. Tive de me-
morizar substantivos e adjetivos, para ir in-
tercalando. Portanto, as minhas aulas duran-
te os dois primeiros anos foram medíocres 
por isso e isso criou muito stresse em mim. 

Ao longo de 16 anos, e como jornalista que 
foi nos EUA, lecionou Jornalismo na Uni-
versidade do Porto. Entende que se está a 
fazer bom jornalismo, eticamente correto, 
em Portugal ou não?
Bom, isso é uma questão muito importan-
te, mas é uma questão muito abrangente. 
Há, de facto, jornalistas que têm muita in-
tegridade e que estão a fazer trabalhos de 
investigação magníficos, mas são poucos! 
Quase desapareceu porque custa muito: 
custa muito dinheiro pagar a um jornalista 
para investigar a corrupção no futebol, ou 
investigar o estado dos nossos hospitais ou 
investigar a política da covid-19. Esse jor-
nalista vai ter que trabalhar semanas, ou 
mesmo meses, para chegar às conclusões. 
Hoje em dia é tudo muito imediato, muito 
de breves reportagens, em poucos minutos 
ou segundos. Obviamente as subtilezas e as 
complexidades ficam perdidas quando uma 
reportagem jornalística só tem 30 segundos. 
Acho que esse é um dos maiores problemas 
neste momento, além das “fake-news”. 

Vivendo na cidade Invicta, conhece certa-
mente os concelhos vizinhos, como Gondo-

Texto e fotos:  André Rubim Rangel



Entrevista

mar. De que forma descreve esta cidade e o 
que realça nela, daquilo que já visitou?
Eu já estive em Gondomar a apresentar um 
livro meu na Biblioteca municipal. Mas eu, 
francamente, não vi nem sei grande coisa da 
cidade em si. Já tive boas experiências com 
os leitores de Gondomar, como os do Por-
to. Eu digo, frequentemente, que os meus 
mais fiéis leitores são portugueses! Sinto-me 
completamente à vontade e confortável em 
toda a área metropolitana do Porto, onde 
os leitores deparam comigo na rua e agra-
decem-me os livros. Isso para mim é espe-
tacular. É espetacular conhecer alguém atra-
vés das minhas narrativas e isso faz parte da 
magia dos livros: o leitor pode vir a conhecer 
o autor através dos seus livros. Eu adoro a 
imprevisibilidade do diálogo com os leitores.

Uma das freguesias gondomarenses possui 
o antigo complexo industrial, hoje Museu 
Mineiro de S. Pedro da Cova. Muitas histó-
rias houve, antigamente, naquelas minas 
de carvão. Acha que daria, por exemplo, 
uma boa história para um dos seus escritos 
futuros?
Minas de carvão, claro que sim! Curiosamen-
te, estou muito interessado em fazer uma 
confissão: os reis, as rainhas, os primeiros-
ministros e presidentes não é uma área que 
me interesse escrever. Se calhar eu vi progra-
mas televisivos demais, aqueles britânicos, 
sobre a aristocracia. Estou muito mais inte-
ressado no dia-a-dia das pessoas normais, 

sobretudo as que tiveram uma vida muito di-
fícil e que não fazem parte da História oficial 
de um país. Como é o caso dos mineiros em 
Portugal: eles não ficam na História escrita. 
O que nós sabemos deles? Quase nada! En-
tão, nessa perspetiva, eu acho que poderia 
ser muito interessante escolher como local 
do romance uma mina, como a de Gondo-
mar. É um desafio, obrigado. (risos)

Das quase duas dezenas de livros publica-
dos há algum que o tenha marcado de for-
ma diferente e, até, mais particularmente?
Cada livro para mim é como um filho: existe 
uma certa ternura e uma boa relação entre 
mim e o livro. Mas, curiosamente, há um ro-
mance meu no Porto – no princípio do séc. 
XIX – que é uma excelente opção para os 
leitores da zona metropolitana do Porto. O 
livro é: «Meia-noite ou princípio do mundo». 
Ele levou-me três anos e meio para escrever. 
Foi um projeto enorme: quase deu cabo de 
mim, em ter de manter um universo parale-
lo na minha cabeça durante esse longo tem-
po. Foi uma pressão enorme sobre os meus 
ombros. Eu criei uma relação muito estreita 
com os personagens do livro. 

No próximo mês de outubro teremos já 
um novo livro seu, «Unholy Ghosts», que 
começou a ser escrito em 1996 e foi depois 
interrompido. A abordagem que nele faz 
sobre a Sida e a homossexualidade estão 
atualizadas aos tempos de hoje? O que teve 

de alterar na narrativa destas temáticas?
É uma boa pergunta. Primeiro, tenho de 
dizer que na altura a minha editora aconse-
lhou-me a não editar esse livro em Portugal, 
porque em 1996 o país não estava prepa-
rado psicologicamente para lidar, honesta 
e frontalmente, com a sida num jovem ho-
mossexual do Porto. Ela até me disse que 
eu podia sofrer represálias. Por isso, eu não 
podia podia arriscar. Foi a decisão certa em 
1996. Há seis meses comecei a pensar que 
Portugal mudou muito nos últimos 20 anos 
e que já não é um tabu falar do jovem gay ou 
lésbica. Eu faço muitas sessões nas escolas e 
isso já é um assunto normal entre os jovens 
de 16, 18 e 22 anos. Então pensei que po-
deria ser muito interessante para os leitores 
de 2020, perante uma nova pandemia, ler 
um pouco sobre a pandemia anterior: a sida. 
Este é um romance com três personagens, 
sendo a principal o António, um guitarrista 
talentoso que contrai HIV. É uma espécie de 
viagem com conflitos, com humor e com de-
sencontros entre esse trio da história.

Há uns anos esses eram temas tabus, camu-
flados e polémicos. Ainda vê neles, no mun-
do atual, alguma controvérsia? E para si, 
quais são correntemente os assuntos que 
ainda geram muita discordância e que, a 
ser ver, tal não faz sentido? Quais as razões?
Todos nós sabemos que as sociedades oci-
dentais são muito polarizadas. Nos Estados 
Unidos da América, o Trump tem milhões 
e milhões de seguidores e fãs que acredi-
tam que a covid-19 não é um assunto sério: 
que não devem usar máscaras ou praticar o 
distanciamento social. E há outros muitos 
milhões que acham que Trump é um so-
ciopata, ignorante e racista, como eu acho, 
por exemplo. Todos os assuntos científicos, 
curiosamente, geram muitas polémicas nes-
ta altura, como as mudanças de clima. Ainda 
há milhares de pessoas que não acreditam 
nas mudanças climatéricas, como o próprio 
Trump! Ele pensa que é uma conspiração 
dos comunistas. Em muitos outros países, há 
milhares de pessoas que recusam acreditar 
na ciência, recusam acreditar na evidência: 
eles preferem as teorias de conspiração. 

É uma diferença abismal contrabalançan-
do o anterior presidente dos EUA com o 
atual, a vários níveis, que não só no estilo 
de governação. E dantes, com Obama, não 
se falava de fakes ou dessas teorias, talvez 
porque não existissem como agora… Esta-
mos perante uma lavagem ao cérebro de 
tantos norte-americanos face a esta “Trum-
pmania”?
Eu acho que Trump abriu, de facto, a «caixa 
de Pandora». Ou seja, sendo ele um homem 
ignorante, racista e homofóbico na Casa 
Branca, todas as pessoas que pensam de 
uma forma igual, pensam que têm luz verde 
para exprimir as suas opiniões insultando as 
outras pessoas. Ou para não proteger os ou-
tros recusando a usar máscaras, por exem-
plo. É curioso que tenha acontecido logo a 
seguir ao Obama, que era um homem inte-

ligente, informado, instruído e falava inglês 
muitíssimo bem. Enquanto Trump fala uma 
miséria de inglês: não consegue criar uma 
frase inteira. Contudo, havia uma minoria de 
americanos que reagiu muito mal ao facto 
de ter um negro na Casa Branca. Ainda há 
milhões de gente racista nos Estados Unidos. 
Eles ficaram ofendidos e zangados por isso. 
E custa-me dizê-lo, porque eu estou a falar 
do meu país de origem, mas acho que é ver-
dade. 

Um outro drama, além do racismo nos EUA 
e não só, que tem sido muito difícil de resol-
ver por ser um lobby poderosíssimo, são as 
armas ilegais e o uso abusivo das mesmas. 
Perante esta teia de interesses, o mundo 
fica aturdido ao ver quantos assassínios 
que já assistimos, pela TV, em que entram 
a matar em escolas e universidades, por 
exemplo...
Eu acho que devia ser muito difícil um cida-
dão conseguir uma arma e, sobretudo, estas 
armas automáticas. Nenhum caçador preci-
sa duma automática para caçar um faisão, 
para caçar uma perdiz. Acho um absurdo! 
Ninguém devia ter acesso a armas automá-
ticas! Quanto a outras armas menos poten-
tes, acho que só através de um processo 
difícil com muita documentação. Há muito 
estados dos EUA em que qualquer pessoa 
pode entrar numa loja e comprar logo uma 
pistola ou arma automática: isso é um ab-
surdo! Uma pessoa com transtorno mental 
ou esquizofrenia pode comprar uma arma: 
obviamente que não devia ser permitido. 
Mas, infelizmente, como o André estava a di-
zer, temos o lobby fortíssimo da Associação 
Nacional de Espingardas. São muito influen-
tes porque pagam, basicamente, aos nossos 
deputados para eles votarem a favor de le-
gislações que favoreçam a perspetiva dessa 
organização e nunca o contrário. Infelizmen-
te, eles compram os nossos senadores e os 
nossos congressistas. 

Peço-lhe que complete, à sua maneira de 
pensar e sentir, as seguintes frases que lan-
ço:
I.) Se Trump vencer as próximas eleições, 
este ano, eis o que vai acontecer…
II.) Se Biden for o próximo presidente, então 
será assim…
I.) Se o Trump ganhar a próxima eleição va-
mos continuar a ver um enfraquecimento 
terrível de democracia americana. 
II.) Se o Biden for eleito, temos uma oportu-
nidade de criar uma sociedade mais justa e 
mais igualitária.

Antes de concluirmos esta entrevista, é já 
tradicional pedir uma mensagem final va-
lorativa, em jeito de repto ou missiva, aos 
nossos leitores. O que lhe apraz aconselhar 
ou reforçar?
A minha mensagem é: participem na nossa 
sociedade, participem no reforço da nossa 
jovem democracia e participem para criar 
uma sociedade com mais compaixão, mais 
empatia e mais solidariedade. Obrigado. ▪
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Águas de Gondomar reforça 
prioridade no atendimento 
à distância
Com a evolução da situação pandémi-
ca, a empresa Águas de Gondomar re-
força a sua prioridade no atendimento 
e na prestação de um serviço e supor-
te de qualidade a todos os Clientes, 
através do atendimento à distância. 
Ainda que o atendimento presencial 
continue a vigorar quer na Loja da 
Sede, quer na Loja do Cidadão, sob 
agendamento prévio, a empresa está a 
sensibilizar os clientes, no sentido de 
privilegiarem o contacto telefónico e 
as plataformas digitais, também refor-
çadas em março passado.
Sem prejuízo de garantir a mesma qua-
lidade e a normalidade dos serviços, os 
utentes podem entrar em contacto com 
a AdG, através do atendimento telefó-
nico ( 224660200 e 224660295), cujas 
linhas em regime de teletrabalho se 
mantêm reforçadas, de email (geral@

aguasdegondomar.pt) e do chat online 
em www.aguasdegondomar.pt
 
A maior parte dos trabalhadores da AdG 
está, assim disponível, em regime de te-
letrabalho para dar seguimento a ques-
tões relacionadas com esclarecimentos 
de faturação, comunicação de leituras, 
solicitação de meios alternativos de pa-
gamento (referências multibanco) e pe-
didos de ligação urgentes.

 O objetivo é o de promover a adoção de 
comportamentos responsáveis, acaute-
lando a proteção individual e coletiva e a 
segurança sanitária, através de medidas 
de prevenção e segurança, que ajudem 
a quebrar a cadeia de transmissão do 
coronavírus e que protejam os clientes, 
colaboradores, parceiros, gondomaren-
ses e a sociedade, em geral. ▪
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Parque das Serras com nova rede de percursos pedestres
Na primeira quinzena do mês 
de setembro, o Parque das 
Serras do Porto viu receber um 
investimento de 230 mil euros 
para a realização de percursos 
pedestres. Foi na cerimónia 
que contou com a presença de 
Marco Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Gondo-
mar que foi anunciado a rea-
lização de uma grande rota de 
257 km que abrangerá os três 
municípios que constituem o 
Parque das Serras- Gondomar, 
Valongo e Paredes.

A empreitada será constituída por 
19 percursos distribuídos por 18 
pequenas rotas a previsão de termi-

no da obra são seis meses. Conco-
mitantemente, foi apresentado na 
cerimónia o projeto aprovado pelo 
Fundo Ambiental que consiste na 
preservação de rios o que vai per-
mitir operacionalizar 9 km de mar-

gens ribeirinhas.
Segundo o lider do executivo autár-
quico Marco Martins, refere que “es-
tes projetos são de especial relevância 
para o Parque das Serras, pois irão 
contribuir de forma significativa para a 

valorização ambiental e turística desta 
paisagem protegida e da região”.
Marco Martins revela ainda que o in-
vestimento será utilizado para a colo-
cação de sinalética, pontos de apoio e 
travessias.  ▪
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Um ano depois do Espaço 
Cidadão de Jovim
O Presidente da União de Freguesias 
de S. Cosme, Valbom e Jovim António 
Braz celebrou neste mês de setem-
bro o primeiro aniversário do Espaço 
Cidadão de Jovim. Presentes no local 
encontravam-se José Paulo Sá e Hen-
rique Cardoso, membros do Executivo, 
e Eduardo Serrão, diretor do Centro de 
Emprego de Gondomar. 
O edil aproveitou o seu discurso para 
agradecer a colaboração de todos os 
funcionários para o bom desempenho 
do espaço que tem vindo a crescer a 
nível de procura. O local surgiu na épo-
ca com o intuito de tentar colmatar al-

gumas lacunas da Freguesia em causa. 
Ao longo deste último ano de funcio-
namento e tirando o período da pan-
demia, o espaço tem recebido mais de 
uma centena de visitas e em alguns 
meses os números chegaram a alcan-
çar as duas centenas de utentes.
Brevemente, será inaugurado um novo 
espaço cidadão em Valbom onde a po-
pulação poderá realizar serviços de 
renovação do cartão de cidadão, re-
validar a carta de condução, realizar 
pedidos de registos criminais e realizar 
a alteração de morada no cartão de 
identificação.  ▪

Gondomar no TOP 10 destinos 
do AIRBNB
Quando comparado ao ano transato 
o Município de Gondomar registou o 
maior aumento de procura na plata-
forma AIRBNB, são diversas as razões 
que fazem do concelho um ex Libris 
para os amantes das viagens. 
Desde logo a rica beleza privilegiada 
que Gondomar possui sobre o rio Dou-
ro e a vantagem deste abraçar o ter-
ritório torna-o ideal para a prática de 
desportos náuticos e balneares, entre-
tanto as paisagens naturais que o Alto 
Concelho proporciona e a sua rurali-
dade e autenticidade faz apaixonar os 
mais curiosos que por lá passam. 

Outra razão é o facto de o concelho 
usufruir de diversos percursos pedes-
tres e pela sua ampla biodiversidade 
e autenticidade cultural e gastronó-
mica. Desde a pandemia, o setor do 
turismo tem registado um crescimen-
to na procura de ofertas de alojamen-
to local.
Fundada em 2008 a AIRBNB é uma pla-
taforma online que opera a nível mun-
dial, onde é possível as pessoas anun-
ciarem propostas de hospedagem e, 
para além disto possibilita a reserva 
de acomodações. Destina-se apenas a 
alojamento local. ▪

Projeto + Cuidar dá cor à vida dos Cuidadores Informais 
É desde 2015 que o projeto 
+Cuidar tem vindo a dar mais 
cor à vida das pessoas que são 
cuidadores informais. Estive-
mos à conversa com uma cui-
dadora informal e com uma 
técnica de referência para 
percebermos no que consiste 
este programa.

O projeto + Cuidar consiste num projeto 
desenvolvido com o intuito de apoiar os 
cuidadores do Município de Gondomar. 
O projeto desenvolvido pela Câmara Mu-
nicipal realiza intervenções que preten-
dem promover o bem-estar físico e psi-
cológico, procurando dar, a curto e médio 
prazo, respostas mais eficientes e concer-
tadas às necessidades dos integrantes do 
programa. 
Maria Conceição, tem 55 anos, vive em 
Covelo e, de momento encontra-se a cui-
dar do marido que necessita de cuidados 
paliativos. “Só tenho a dizer coisas boas do 
projeto, destaco todo o trabalho desenvol-

vido pelas técnica que é muito importante 
para nós, sinto falta do riso, do abraço do 
aconchego, sinto falta do conforto que es-
tes momentos nos proporcionam”, refere 
a cuidadora informal quando descreve o 
projeto e declara que este tipo de iniciati-
vas têm que se manter e crescer, “porque 
infelizmente há muitas pessoas a precisar”, 
para Maria o projeto mudou a sua vida, 
“pena que o COVID não nos permita ter as 
sessões” presencialmente, “porque real-
mente fazem muita falta”.
Antónia Ferreira é Técnica de referência do 
programa, e ocupa o cargo de dirigente do 
núcleo de saúde de Gondomar, e aprovei-
tou o momento da entrevista para fazer 
um apelo direto à Vereadora responsável 
pelo programa, Cláudia Vieira “só peço 
que a Vereadora não me retire do pro-
grama, porque realmente sinto que faço 
aquilo que aprendi enquanto académica, 
gosto muito de estar ligada a estas pes-
soas, para mim enriquece-me como ser 
humano”, constata a responsável. Antónia 
explica que o seu papel enquanto técnica 
de referência no projeto passa por acom-
panhar todas as sessões realizadas e servir 
de ponte entre o cuidador informal e os 
formadores, em simultâneo “o técnico de 
referencia tem o papel de perceber o es-

tado emocional, as necessidades que cada 
cuidador manifesta e fazer o respetivo en-
caminhamento, ou para outros serviços, 
por exemplo na área da psicologia ou sina-
lizá-los no que concerne às necessidades 
económicas”.

A técnica responsável explica que no final 
de cada sessão é possível visualizar a trans-
formação dos participantes, “este tipo de 
projetos torna-se importante porque elas 
chegam aqui com uma carga emocional 
muito pesada”, a responsável explica que 
os cuidadores informais precisam deste 
apoio e que, “no fundo queremos que eles 
lidem com isto de uma forma muito mais 
leve e que tenham a capacidade de olhar 
para eles, nós queremos que eles se aper-
cebam que eles próprios são pessoas” e 
que não se devem demitir do “seu próprio 
eu, não devem prescindir totalmente da 
sua própria vida”.
O projeto possui um programa Psicoedu-
cativo dividido em 10 sessões com forma-
dores de diferentes áreas tais como: psico-
logia, enfermagem, direito, serviço social 
e fisioterapia. Cada grupo é composto por 
oito cuidadores informais.
No âmbito da Formação e Capacitação 
de Formadores de Cuidadores Informais, 
o Município de Gondomar levou a cabo 
uma ação de (re)capacitação junto de 
30 técnicos do projeto +CUIDAR, como 
resposta ao impacto da pandemia de 
COVID-19 na intervenção prestada pelos 
Cuidadores Informais realizada por video-
conferência. ▪
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Empresa de Rio Tinto constrói a maior 
ponte pedonal e suspensa do mundo 
Fundada em 2006 e com sede 
em Rio Tinto, a Outside Works 
é uma empresa que se desta-
ca num vasto leque de áreas, 
principalmente, em projetos 
considerados fora da caixa 
que é o caso da maior ponte 
suspensa do mundo que se 
encontra situada em Arouca. 
A obra rondou os 1.8 milhões 
de euros e durou cerca de 4 
meses.

O VivaCidade esteve no local a visitar a 
ponte que está praticamente concluí-
da. Ao nosso lado a apresentar o pro-
jeto estava o diretor de Operações da 
Outside Works, João Silva. 
Situada em Arouca, mais propriamente 
nos Passadiços do Paiva foi apelidada por 
Arouca 516. Com 516 metros de cumpri-
mento no seu ponto mais alto consegue 
alcançar a admirável marca dos 175 me-
tros de altura até ao leito do rio. 
“Estamos aqui a falar de uma ponte 
suspensa que não está estática”, refe-
re João Silva que começa por indicar 
que a maior dificuldade do projeto foi 
a distância entre ambas as margens 
“a parte mais difícil foi a passagem 
do primeiro negativo (cabo) para de-
pois conseguirmos passar e rebocar 
os restantes cabos e criar esta ilusão 
que estamos apenas sobre um cabo 
quando na realidade são sete, que se 

Sociedade

encontram extremamente penteados 
de uma ponta a outra, foi o mais de-
safiante”, o responsável revela que no 
ponto mais alto de construção da pon-
te tiveram oito colabores.
À primeira vista a ponte pode intimi-
dar alguns curiosos, no entanto, João 
assegura que “é uma ponte 100% se-
gura, dado que o seu coeficiente de 
segurança é bastante elevado, é uma 
ponte que dá conforto visual, por-

tanto a pessoa por muita ilusão que 
traga de tudo o que ouviu chegando 
cá consegue constatar que a Arouca 
516 é segura e que dá algum confor-
to a nível de barreiras e, além disso 
o chão não é transparente como di-
zem”. 
O representante da empresa revela que 
quanto a projetos futuros a Arouca 516 
fez a empresa ganhar mais prestígio 
no mercado e que “já nos reconhecem 

como uma empresa que abraça projetos 
fora da caixa”, João termina agradecen-
do a toda a equipa que contribuiu para 
o sucesso deste projeto: Bruno Gouveia, 
Tiago Fernandes, Miguel Rosa, Emanuel 
Silva, Raquel Pinho, Ana Medeiros, David 
Coelho, Ruben Santos, Jose Lino, Daniel 
Fonseca, Joaquim Oliveira, Nilton Filho, 
Raquel Carvalheira, Ricardo Bichança, 
Fábio Dias, Micael Martins, Guilherme 
Valente e Igor António. ▪

> Na foto: Vista interior da Ponte Arouca 516

> João Silva, Diretor da Outside Works > Vista completa da Arouca 516
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Autarcas de Gondomar comentam 
novo processo de eleição da CCDR-N

Destaque

No próximo dia 13 de ou-
tubro, todos os autarcas de 
Gondomar serão chamados a 
votar no processo de eleição 
da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
(CCDR), no caso de Gondo-
mar, os Presidentes terão de 
eleger o representante da 
CCDR do Norte. Na eleição 
para este novo mandato, pre-
senciamos uma mudança no 
processo o que tem gerado 
alguma contestação por parte 
dos edis. 

Texto:  Gabriela Monroy
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No início de agosto surgiram algumas no-
tícias que anunciavam um entendimento 
para a escolha das Presidências das CCDR, 
este acordo foi tomado entre António Cos-
ta (PS) e Rui Rio (PSD). Anteriormente, o 
processo realizado era por nomeação pelo 

Governo Central, atualmente, o processo 
foi alterado e os autarcas de todos os con-
celhos do país e, neste caso da região nor-
te, serão chamados a votar nas listas apre-
sentadas. Uma novidade que tem trazido 
alguns questionamentos.
Fomos falar com todos os autarcas de 
Gondomar, que nos deram o seu parecer 
quanto ao assunto, iniciando pelo Alto 
Concelho, estivemos à conversa com o 
Presidente das Freguesias mais distantes 
do coração de Gondomar, a Lomba. 
Rui Vicente inicia constatando que “a 
CCDRN é um órgão muito importante no 
desenvolvimento do nosso território por-
que tem um grande peso nas decisões e 
na estratégia que temos para o território 
do Norte, a CCDR tem uma forte posição 
e nós dependemos também muito dela 
para implementar as nossas estratégias 
como autarcas e somos favoráveis a que 
a nomeação do Presidente da CCDRN pas-
se para os autarcas uma vez que nós so-
mos os principais interessados em ter um 
bom Presidente, um edil que defenda os 
interesses da região do norte. Os autarcas 
mais que tudo têm interesse que essa pes-
soa que irá ocupar esse cargo seja alguém 
com conhecimentos e com grande respon-
sabilidade para podermos implementar a 
nova estratégia e depois sou favorável a 
que se proceda às eleições e que sejamos 
nós a decidir, no entanto, neste ato elei-
toral entendo que os autarcas não foram 
ouvidos, espero que isto não seja mais do 
mesmo, porque houve uma nomeação de 
alguém. Não quero falar das capacidades 
dessas pessoas nomeadas, nem das suas 
capacidades ou sobre o conhecimento que 
elas têm para assumir este cargo, mas vol-
to a referir que os autarcas não foram ou-
vidos. A meu ver, nós deveríamos ter sido 
chamados ao processo para participar e, 
consequentemente, escolhermos a pes-
soa mais indicada que defenda melhor a 
estratégia do Norte. Como Presidente de 
Junta, que tenho direito a voto por estar 
enquadrado na Assembleia Nacional, nun-
ca fui ouvido e também tenho conheci-
mento que vereadores e deputados de vá-
rias Assembleias que não foram ouvidos. 
Assim, acredito que as pessoas deveriam 
de ter mais liberdade de poderem candi-
datar-se e não ser por convite, penso que 
qualquer Presidente de Câmara deveria de 
ter o direito e a liberdade de poder apre-
sentar uma lista e fazer o seu trabalho, 
porque considero que o cargo deveria ser 
ocupado por pessoas com experiência Au-
tárquica, neste caso experiência no norte, 
porque nós é que sabemos as nossas difi-

culdades, nós é que sabemos o que é que 
está no terreno. Não vejo que isto seja um 
princípio para nada, melhor, vejo que isto 
é um passo bem dado, mas mal aplicado, 
desta forma ambos os sistemas são prati-
camente a mesma coisa, não vejo grande 
diferença sinceramente”.
Saímos da Lomba e subimos em direção à 
União de Freguesias de Melres e Medas, 
onde estivemos à conversa com o Edil, 
José Paiva que constatou que “o ideal não 
seria este processo, o ideal seria que o 
candidato emanasse dos autarcas, da Área 
Metropolitana do Porto e da região norte, 
francamente não me parece que essa seja 
a solução ideal, acho que deveriam ser os 
autarcas aqui da região norte a escolher 
aquele que gostariam que fosse o seu can-
didato, mas para já é um primeiro passo 
e esperemos que o segundo já seja mais 
concreto e que vá mais em conta ao inte-
resse das populações da nossa região. Não 
tenho dúvidas que isto é de facto o pri-
meiro passo para a regionalização, porque 
considero que seja um processo irreversí-
vel e que já deveria ter sido como todos 
nós sabemos, mas considero de facto que 
é um primeiro passo para avançar nesse 
sentido e disso não tenho dúvidas nenhu-
mas e prefiro muito mais este sistema do 

que o anterior”.
Ainda no Alto Concelho, o Presidente da 
União de Freguesias de Foz de Sousa e Co-
velo, Isidro Sousa revela-nos que “É uma 
situação inovadora claro que, provavel-
mente irei apoiar o candidato proposto 
pelo António Costa, isto por ligação parti-
dária e considero bem este novo sistema 
de eleição e não por nomeação e, antiga-
mente, quem é que nomeava? O governo, 
e sendo por eleição dá oportunidade aos 
outros de nomearem ou elegerem um 
candidato, há mais abertura. Ambos os 
processos não são a mesma coisa, uma 
coisa é seres nomeado por determinado 
partido, outra coisa é dar oportunidade 
também à oposição de tentar pelo menos 
eleger um candidato, neste caso apresen-
tar alguém que possa ser candidato e que 
tenha até probabilidade de poder ganhar, 
mas eu estarei do lado do PS. Já há muito 
tempo que deveria ser mais debatido ou 
mais aprofundado, penso que se calhar 
será o primeiro passo para a regionaliza-
ção e se ela for bem feita e se trouxer be-
nefícios principalmente para o norte, para 
nós é uma maravilha. Para mim, o mais 
importante é que se acabe com algumas 
desigualdades entre o norte e o sul, mas 
só depois o tempo é que poderá dizer e 

A CCDR – Comissão 
de Coordenação e 
Desenvolvimento- é um 
dos órgãos, que segundo 
o decreto lei 104/2003, 
são serviços desconcen-
trados da Administração 
Central que possuem 
autonomia administrativa 
e financeira, e tem como 
principal objetivo o de-
senvolvimento das respe-
tivas regiões. No caso de 
Gondomar, o Município 
encontra-se situado na 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento 
do Norte.

> José Paiva, Presidente da União de Freguesias de Melres e Medas

> Rui Vicente, Presidente da Junta de Freguesia da Lomba
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como é óbvio eu prefiro o sistema de voto 
do que o de nomeação direta”.
Saímos do Alto Concelho e chegamos à 
União de Freguesias de S. Cosme, Valbom 
e Jovim onde estivemos à conversa com 
António Braz: “Eu considero que é um pro-
cesso de desconcentração ou de descen-
tralização ao entregar aos autarcas mais 
um pouco de poder. Penso que as negocia-
ções foram bem feitas, no aspeto onde se 
impôs que este cargo não deveria ser um 
prémio para os autarcas em fim de man-
dato, porque temos que ver as coisas pelo 
aspeto menos negativo, considero que 
ambas as forças políticas (PS e PSD) esti-
veram bem, porque o que alguns autarcas 
queriam era que isto fosse um prémio de 
fim de mandato e naquilo que nós conhe-
cemos, nenhum dos lugares negociados 
até agora é para ex-autarcas, portanto, 
quem defende a transparência como eu, 
pensa que o caminho está melhor que da 
outra maneira. E é nesse sentido que sin-
to-me confortável porque acho que é no 
aspeto de entregar mais poder às regiões 
locais e ser menos centralizado no Terreiro 
do Paço, porque os autarcas é que estão 
a eleger um Presidente e Vice-Presidente, 
podíamos ter mais poder? Podíamos, mas 
para mim é um poder que considero ra-
zoável. Esta negociação entre o PS e o PSD 
poderá até ser uma imposição, mas é uma 
imposição num sentido positivo é melhor 
do que o processo anterior e volto a repe-
tir que é um travão para que o cargo fosse 
um prémio a autarcas em fim de carreira 
e até diga-se de passagem que a persona-
lidade escolhida para a zona Norte é uma 
personalidade acima de qualquer suspeita 

e isso deixa-me confortável. Sou favorá-
vel a que a descentralização seja cada vez 
maior e espero que ela seja colocada em 
prática rapidamente”.
Saindo do coração de Gondomar, vamos 
em direção às freguesias vizinhas, nes-
te caso, fomos falar com o Presidente da 
União de Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova, Pedro Vieira, que nos co-
meça por explicar que “mais do que o pro-
cesso propriamente em si, temos que ter 
em atenção o que não é noticiado, o que 
não é publicado, porque isto é mais uma 
‘machadada’, no nosso entendimento, à 
legislação e, portanto, é mais aqui um jogo 
entre o PS e o PSD em que estão a usar 
os autarcas no sentido para que pensem 
que estão a eleger um Presidente, para 
que pensem que são vozes ativas e que 
estão diretamente ligados à eleição do 
Presidente, mas o que na realidade está 
por detrás disto tudo é um jogo político, o 
que nós discordamos, como é óbvio. Não 
tenho muito mais a comentar sobre o pro-
cesso do que lamentar a todos os níveis, 
nota-se bem o que está a acontecer, já 
há vozes discordantes, vozes inclusive de 
Presidentes de Câmara que são do parti-
do do governo e que naturalmente costu-
mam ser usados nesta matéria. Quanto à 
questão se este é um primeiro passo para 
a regionalização? Achamos que é ao con-
trário, para nós é uma centralização ainda 
mais dos serviços e de uma coordenação 
que efetivamente é quem gere os dinhei-
ros do governo na região norte, portanto 
é um órgão de extrema importância a co-
meçar por exemplo, no caso de São Pedro 
da Cova, a retirada dos resíduos perigosos 

é da responsabilidade da CCDRN e como é 
um órgão muito importante para a gestão 
pública deveria de ter outros critérios, pri-
meiro na eleição do Presidente, mas fun-
damentalmente devia ter era outra forma 
de trabalharmos este processo. Conside-
ramos que o processo, é um processo do 
governo, portanto o governo é quem elege 
as Comissões de Coordenação das respeti-
vas regiões do país, a meu ver este devia 
naturalmente de dar mais poder a essas 
comissões de coordenação para que efeti-
vamente o processo fosse mais autónomo, 
mais independente, ou seja o Presidente 
da Coordenação deveria ter mais auto-
nomia no sentido de preparar as regiões 
para a respetivas regionalizações. Agora, 
as pessoas que irão votar, basicamente, 
estarão a votar numa pessoa que será no-
meada pelo governo, está aqui um acordo 
tácito entre os dois maiores partidos no 
sentido de centralizar mais ainda esta Co-
missão de Coordenação, no nosso enten-
dimento deveria ser ao contrário, deveria 
de ser no sentido de descentralizar mais, 
de ir no sentido da regionalização. É o meu 
entendimento e é o entendimento do par-
tido que eu represento e, infelizmente não 
é isso que está a acontecer de momento”.
Agora, em Baguim do Monte estivemos à 
conversa com o Presidente Francisco La-
ranjeira que revela que “Este novo proces-
so de eleição para as Comissões de Coor-
denação de Desenvolvimento Regional é 
um excelente passo para a democracia, 
deixa de ser um processo de nomeação 
por uma parte dos órgãos autárquicos e 
passa a envolver toda a comunidade eleita 
na respetiva região. Desta forma abre-se 
o espectro e torna-se mais transparente 
e mais democrática a representação do 
órgão que esperamos em breve seja o 
representante local da tão esperada re-
gionalização. Como Presidente da Junta 
de Freguesia é uma honra estar incluído 
neste processo que certamente trará uma 
melhoria significativa, em particular, ao 
Norte”.
Chegamos agora a Rio Tinto e em conversa 
com o Autarca responsável pela freguesia 
mais populosa de Gondomar, Nuno Fonse-
ca deixa a sua opinião quanto ao assunto 
“esta é uma eleição real e não encapota-
da, a forma como foram escolhidos ou não 

os candidatos essa é uma outra questão, 
agora ela vais ser uma eleição real, poderá 
haver dois ou três candidatos não é? Não 
quer dizer que tenha que haver um por 
unanimidade que depois vai ser sufraga-
do numa votação, até poderá haver a si-
tuação em algumas CCDR existir aqui mais 
do que uma candidatura e, portanto haver 
aqui mais do que uma, basta os partidos 
não chegarem a acordo por exemplo, ago-
ra acho que é um passo importante para 
começarmos a cortar algumas das ligações 
que existem relativamente a decisões que 
são tomadas a nível do poder central, por-
que acho que isto é uma marca do António 
Costa. Parece-me a mim, melhor.  Tenho a 
certeza, isso já se mostrou durante o pe-
ríodo da gerigonça e agora, até neste pe-
ríodo também o primeiro ministro é um 
líder partidário, que consegue perceber 
muito bem a diferença entre o que é pos-
sível e o que é desejável e, portanto, gere 
muito bem essa situação e vai fazendo 
avançar as coisas sempre dentro do possí-
vel. Não vejo isso como imposto, aqui en-
tramos um pouco pelo quem iria escolher 
o Presidente da CCDR seria um acordo par-
tidário como, por exemplo, acontece com 
os Presidentes das Áreas Metropolitanas 
ou como acontece com o Presidente da 
Associação Nacional de Municípios ou até 
como acontece com o Presidente da Asso-
ciação Nacional de Freguesias, quer dizer 
há aqui um acordo partidário, um acordo 
vamos chamar de ‘cavalheiros’ e até se 
calhar entre os dois partidos autárquicos.  
Aqui a questão que estamos a falar não é 
do Rui Rio e do António Costa, estamos a 
falar de partidos com representatividade 
autárquica aqui no norte e estamos a dizer 
que é nesse patamar que depois se tenta 
chegar a um acordo, agora quem é que 
realizaria o acordo? Para não haver 20 ou 
50 candidatos, o acordo seria por quem? 
Seria pelos Presidentes de Câmara? Seria 
pelos líderes das Áreas Metropolitanas? 
Seria pelos líderes dos partidos? A discus-
são aqui é qual é o nível onde essa discus-
são existe e, portanto, até poderia achar 
que a discussão poderia ser sempre na 
mesa do café, agora, eu sou presidente de 
uma junta e a discussão seria onde? Se não 
é pelo Secretário Geral será quem? Ou en-
tão não é a nível de discussão nenhuma e, 

> António Braz, Presidente da União de Freguesias de S. Cosme, Valbom e Jovim

> Isidro Sousa, Presidnete da União de Freguesias de Foz do Sousa e Covelo

> Pedro Vieira, Presidente da União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
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aí sim, se calhar seria melhor quem quises-
se ser Presidente da CCDR-N candidatar-se 
e nós temos então 10 ou 20 candidatos e 
escolhemos um deles, este é o cenário de-
mocrático, é o cenário que qualquer pes-
soa pode ser Presidente da CCDR-N, agora, 
nós estamos a falar de um cargo técnico, 
altamente técnico, estamos a falar de car-
gos com um cariz técnico muito superior 
ao cariz de um Presidente de uma Câma-
ra, porquê? Não é que um Presidente de 
uma Câmara não tenha conhecimento ou 
capacidade para ser Presidente da CCDR-N 
é que o Presidente de Câmara tem um ca-
riz muito político de decisão, aliás os Presi-
dentes de Câmara estão lá para tomar de-
cisões politicas e os Presidentes das CCDR 
têm um fator muito técnico, porque qual 
é o fórum de discussão de um Presidente 
de uma CCDR? O fórum é as empresas, é 
as universidades, é o governo, é os muni-
cípios, mas há aqui um fator muito gran-
de, um grande motor, um parceiro muito 
importante das CCDR que é efetivamente 
a parte académica, a parte das universida-
des e, por isso é que aqui nós precisamos 
de pessoas com grande capacidade técni-
ca, agora a discussão é o que é, numa pri-
meira fase, independentemente, do nível 
onde a discussão é feita considero que se 
houver um acordo há sempre alguém que 
é imposto por alguém. Prefiro claramente 
este cenário, mas o que se passa aqui é o 
seguinte, o Presidente da CCDRN a partir 
de agora vai falar com os seus eleitores, 
vão discutir os assuntos com os seus elei-
tores, atualmente, eles podem discutir 
com os seus eleitores, ou melhor podem 

discutir com os seus putativos eleitores e 
esses putativos eleitores podem ter o me-
lhor argumento do mundo, mas depois a 
resposta tem que vir sempre de cima, por-
que o Presidente da CCDR-N é um oficial 
de ligação do governo, é esse o papel dele, 
é um oficial de ligação no local e, agora, vai 
deixar de ser, eu acho que esse papel será 
importante, se calhar aqui temos é que 
trabalhar para que este colégio eleitoral 
tenha efetivamente o poder de escolher o 
candidato a candidato, ou que tenham a 
capacidade de propor uma candidatura de 
candidatos a candidato e não sejam efeti-
vamente de cima os lideres dos partidos a 
fazer este veto”.
Estivemos à conversa com Marco Martins, 
Presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar que nos explica que “há um colé-
gio eleitoral que é formado por autarcas 
tem que ter um entendimento partidário 
e aqui o entendimento que foi necessário 
para atingir a maioria foi um entendimen-
to regional, portanto teve que haver aqui 
uma concertação que envolveu oito dis-
tritos, 86 municípios e os dois principais 
partidos e, portanto, diria que confio nisto, 
agora o que temos que perceber é que isto 
é um passo, não é o passo definitivo, eu 
vejo este processo como um passo para a 
regionalização temos que ver isto por um 
lado positivo. Sendo certo que, estou con-
vencido de que assim a CCDR poderá evo-
luir noutros tipos de competências, noutro 
tipo de capacidade de autonomia de deci-
são, mas quando dá-se um processo desta 
complexidade, desta natureza, obviamen-
te ninguém vê entendimento ao mais alto 

nível partidário e aqui houve a funcionar 
o bloco central, como assim o quiserem 
chamar, o PS e o PSD ao nível nacional. 
Deste processo resulta ainda uma vanta-
gem acrescida que é importante realçar no 
sentido em que este processo implica que 
haja dois vices presidentes, foi combinado 
entre os partidos políticos que o Presiden-
te e os vices presidentes sejam de regiões 
diferentes, ou seja, o Presidente é do dis-
trito de Braga, o outro vice-presidente é 
de Trás dos Montes e o outro  Vice-Presi-
dente é do Porto, é proveniente de Gon-
domar que é a Célia Ramos, que para nós 
é um motivo de orgulho. Assim, considero 
que este passo tinha de ser dado, ou seja, 
sem prejuízo de haver uma contestação 
nacional o que era preciso era passar uma 
imagem para a região que as pessoas são 
envolvidas também na participação na de-
cisão e, aliás, isto teve várias semanas de 
diálogo entre os partidos. O processo está 
muito melhor do que era há três anos e ga-
rante outra coisa, que ninguém viu, que é 
a estabilidade na região, ou seja, corremos 
o risco de quando houver uma mudança 
legislativa, uma alteração ao nível do go-
verno, de haver uma alteração na CCDR 
como acontecia e, agora garanto que neste 
mandato está estabilizada e que, indepen-
dentemente de quem esteja no governo é 
este o Presidente, é esta a direção e isso é 
uma grande diferença”.

Regionalização para Governo, Centraliza-
ção para alguns autarcas
No passado dia 12 de setembro, no dis-
curso de abertura do XIX Congresso da Fe-
deração Distrital do Porto, que teve lugar 
em Matosinhos, o Secretário-geral do PS, 
António Costa lembrou que, não havendo 
“condições políticas” para avançar com 
o processo de regionalização, estavam, 
contudo, criadas as condições para dar 

um passo em frente neste processo com 
a eleição diretas para as CCDR, até aqui 
nomeadas pelo Governo e que passam a 
ser eleitas pelos autarcas de cada uma das 
regiões do país.
“No dia 13 de outubro, os autarcas da re-
gião vão ser chamados a eleger o próximo 
presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento do Norte (CCCDR-N). No 
caso do Norte, é um colégio eleitoral que 
tem mais de 4.000 pessoas e todos vão 
escolher quem vai ser o próximo presiden-
te e vice-presidente da CCDR Norte e ao 
Governo só caberá apenas designar o se-
gundo vice-presidente e designaremos no 
fim para as¬segurar que também na CCDR 
será respeitada a paridade”, disse.
Para garantir, a escolha de “boas direções”, 
o secretário-geral apelou para a mobiliza-
ção dos autarcas, salientando que as CCDR 
serão parceiros fundamentais na execução 
do próximo quadro financeiro plurianual, 
na execução do Programa de Recupera-
ção e Resiliência e também nos programas 
operacionais regionais, cujo desenho será 
da sua responsabilidade.
“Desta vez quem vai decidir se vão inves-
tir nesta estrada ou naquela linha de ca-
minho de ferro, quem vai decidir se vão 
investir no metro ligeiro ou vão construir 
uma nova ponte. Se vão investir mais na 
qualificação das escolas ou mais no incen-
tivo às empresas, desta vez, no que diz 
respeitos aos programas regionais, não vai 
ser o Governo, vão ser aqueles que os au-
tarcas da região vierem a eleger. E isso é 
um passo de gigante na regionalização, na 
democratização e na descentralização da 
gestão dos fundos comunitários em Portu-
gal”, disse.
Contudo, na visão de alguns autarcas, a 
forma como o processo está a ser gerido 
contraria esta lógica defendida por Antó-
nio Costa.  ▪> Nuno Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto

> Marco Martins, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar

> Francisco Laranjeira, Presidente da Junta de Freguesia de Baguim do Monte



Gondomar sobre rodas além fronteiras
Para os amantes do mundo 
das duas rodas, neste mês de 
setembro, o Vivacidade este-
ve à conversa com Henrique 
Sousa, Presidente da Asso-
ciação de Desportos Motori-
zados de Gondomar. Nasceu 
em 2010 e ao longo do seu 
percurso tem levado o nome 
do Município além fronteiras 
Gondomarenses. 

Conte-nos um pouco da história da 
Associação, como é que começou o 
vosso percurso?
A Associação foi fundada em 2010 
e começou basicamente como uma 
brincadeira, nós eramos um gru-
po de amigos que todos tínhamos 
uma paixão pelo mundo das motas, 
principalmente pelas motas todo o 
terreno. A Associação surge porque 
sentimos a necessidade de ter algum 
suporte quando íamos atrás de pa-
trocínios. A realizar corridas de mo-
tocross somos a única coletividade 
no concelho. 

Quantos atletas vocês tem de mo-
mento?
De momento, temos oito atletas. A 
nossa parte mais forte são as Moto 4, 
nós competimos a nível nacional, de 
momento é o meu irmão Ricardo Sou-
sa que corre, ele já foi campeão nacio-
nal em 4cross em 2013. Diria até que 
a Associação surgiu por aqui, tivemos 
que criar a Associação para colmatar 
as falhas que nos impediam de conse-
guir patrocínios.

Caso alguém queira fazer parte da 
vossa associação como é que devem 
proceder?
Nós criamos no ano passado uma es-
colinha de motocross, os requisitos 
que os atletas necessitam de ter é 
mota própria, porque neste momen-
to nós não temos motas para ceder 
aos alunos, e para além da mota têm 
que ter o equipamento de proteção 
necessário, pelo menos o mínimo in-
dispensável (capacete, botas e pro-
teção do peito). Depois é uma ques-
tão de agendar os treinos. Até agora 
o atleta mais novo que tivemos foi o 
Pedro, que começou aos 5 anos, mas 

qualquer pessoa que tenha interesse 
pode cá vir.

Ao longo da vossa carreira enquanto 
Associação, qual foi a conquista que 
mais se orgulharam?
A primeira conquista que mais nos or-
gulhou foi o Ricardo que foi campeão 
Nacional e, depois foi a do Leonardo 
que veio por acrescento à escolinha, 
ele inicialmente não sabia andar de 
mota e aprendeu cá, entretanto ga-
nhou o " bichinho" das corridas e tem 
vindo a conquistar bons resultados a 
nível Nacional, na corrida das 50 foi 
muito bom piloto e, no ano passado 
ganhou todas as 'mangas' e sagrou-se 
Campeão Nacional. Este ano mudou 
para uma classe acima, deixou as mo-
tas automáticas e agora conduz motas 
com mudanças e está na fase de adap-
tação. Com a pandemia as corridas 
pararam, mas as que ele fez conseguiu 
uma boa classificação, ficou  entre os 
10 primeiros da classe dos Infantis B 
e dos atletas que subiram com ele, o 
Leonardo foi o que conseguiu a melhor 
posição.

Como é que funcionam os vossos trei-
nos?
Os atletas de competição como o Leo-
nardo vão conciliando os treinos con-
forme os tempos livres, mas normal-
mente é acordado com os pais.

Se vocês tivessem a capacidade de ter 
mais motas, provavelmente consegui-
riam mais atletas, mas para termos no-
ção, quanto é que Custa só um atleta?

Dependo do nível do atleta, por exem-
plo uma mota nova para os Infantis 
ronda mais ou menos cinco mil euros e 
depois tem a parte do equipamento de 
proteção que será mais 1000 a 1500 
euros, digamos que com 6000 euros 
estão aptos para participar. Depois 
quanto mais profissional o atleta se vai 
tornando o valor vai aumentando.

Daí que para vós ser muito importan-
te as parcerias e entrando por esse 
tema, como é que vocês tem sentido 
o apoio das entidades competentes?
Sim, as parcerias são muito impor-
tantes para nós. Quanto às entidades 
competentes, a Câmara Municipal e 
a Junta, eles têm nos ajudado, prin-
cipalmente, na organização das cor-
ridas. No que diz respeito aos apoios 

para os pilotos participarem nas corri-
das só conseguimos o apoio da Câma-
ra Municipal e, apenas em concreto 
para o Leonardo. Conseguimos ainda 
algum apoio por parte do associati-
vismo. É uma modalidade cara e pre-
cisávamos de mais apoios por parte 
da entidades, porque nós levamos o 
nome de Gondomar além fronteiras, 
não é como algumas escolinhas de 
outras modalidades que há no con-
celho que muitas vezes nem saem do 
Município e acabam por receber mais 
apoios do que nós.

Sente que a modalidade não é valori-
zada em Gondomar?
Sim, sinto que não é devidamente valo-
rizada. Apesar que a população, princi-
palmente aqui da zona gosta da moda-
lidade, aliás sempre que organizamos 
corridas no nosso recinto, temos cerca 
de 1500 a 2000 pessoas que nos veêm 
ver. No troféu que organizamos cá, que 
é o trofeu Norte, em comparação a ou-
tras corridas que vamos noutras locali-
dades não há tanto público como nós 
conseguimos ter aqui em Gondomar 
e nós gostamos sempre de receber a 
população.

E quanto a projetos futuros?
O que nós pretendíamos no futuro era 
que o Leonardo, que é o atleta que 
mais se tem destacado se torne nova-
mente Campeão Nacional neste novo 
escalão. Agora, estamos a agir con-
forme o desenrolar da pandemia, nós 
tinhamos uma corrida marcada para 
abril deste ano, mas tivemos que can-
celar e, em princípio, será realizada em 
abril do próximo ano. ▪
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> Na foto: Leonardo Silva, 9 anos, campeão nacional de Motocross Infantil A

> Na foto: Leonardo Silva e Pedro Lobão de 6 anos



“Pode não ser fácil, mas viver fora abre portas 
para uma mente mais aberta e rica, é uma experiência 
que boa ou má é extremamente importante”
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Como é que surgiu a ideia de emigra-
res para a Bélgica? E porquê Bruxelas? 
Conta-nos um pouco sobre o teu per-
curso, foi fácil?
A ideia surgiu durante a faculdade 
quando perdi a oportunidade de par-
ticipar no programa de Erasmus. A 
Bélgica e Bruxelas nunca fizeram parte 
dos meus planos até surgir a oportuni-
dade para tal. Tudo começou com uma 
organização não governamental cha-
mada ESN (Erasmus Student Network) 
onde fiz voluntariado. Apesar de esta 
organização estar presente em quase 
todos os países europeus incluindo 
Portugal, foi com a ESN Bélgica, mais 
concretamente na cidade de Louvain-
-la-Neuve onde tinha amigos, que fiz 
voluntariado remotamente (suporte 
técnico de IT). Mais tarde, esta mesma 
associação, mas a nível internacional, 
lançou uma oferta de emprego para 
programador IT na sua sede em Bruxe-
las. Candidatei-me, obtive a posição e 
mudei-me. 

Qual foi a primeira coisa em que pen-
saste quando saíste do avião?
Além de achar que ia apanhar um frio 
desgraçado, pensei “Estou totalmente 
por minha conta”. Um pouco a mesma 
sensação de quando se faz sozinho 
uma viagem de longa distância. Ainda 
demorou algumas semanas para sentir 
a 100% que já não estava a viver em 
Portugal.

O estilo de vida é diferente? Quais 
foram as principais diferenças que no-
taste? 
Apesar de não ser muito diferente, 
o estilo de vida em Bruxelas é mais 
“stressante” que em Portugal. Em 
grande parte isto deve-se à cultura dos 

belgas e ao facto de Bruxelas também 
adoptar muitos emigrantes de todo o 
mundo, especialmente da Europa, à 
custa de instituições europeias e ou-
tras internacionais.

A adaptação foi difícil?
Graças à associação na qual trabalhava 
e dos contactos que já tinha lá, a mi-
nha adaptação não foi problemática. 
Mas sem dúvida que senti bastante 
falta de Portugal e da rotina que tinha 
antes de me mudar, para não falar do 
bom tempo, nos primeiros 2 meses.

Em algum momento arrependeste-te 
da decisão tomada?
Nunca.

Conseguiste logo trabalho na tua área 
de formação? Em que é que consiste o 
teu trabalho?
Sim, ainda antes de me mudar já tinha 
um contrato assinado. Trabalho como 
programador Full-Stack Web e Mobi-
le, que felizmente tem bastante oferta 
em quase todo o lado.

Como é que o país está a ultrapassar 
esta fase do COVID-19?
De uma forma bastante semelhante a 
Portugal. Não só a nível de restrições, 
mas mesmo como as pessoas as res-
peitam e as desrespeitam.

Como programador informático, sen-
tiste que a pandemia afetou o teu tra-
balho?
Sim, além de ter de trabalhar em casa 
em vez do escritório, também senti 
que houve uma menor carga de traba-
lho para ser feito.

Pretendes um dia voltar para Portu-
gal?
Por enquanto a minha ideia de voltar 
a Portugal seria quando me reformas-
se ou quando o país tivesse condições 
que me fizessem querer voltar.

O que sentes mais falta em Portugal?
Família, amigos, comida e bom tempo.

Mesmo noutro ponto do mapa, gos-
tas de estar a par das notícias em 
Gondomar?

Ao contrário de vários amigos portu-
gueses também em Bruxelas que gos-
tam de estar a par de tudo o que se 
vai passando em Portugal, eu prefiro 
manter-me a par de notícias de todo o 
mundo e não especificamente de Gon-
domar ou Portugal.

Agora que tens a experiência de viver 
num outro país, que exemplos con-
sideras que Portugal e, em especial 
Gondomar, deveria de adotar?
Existe muita coisa que Portugal e 
Gondomar poderiam aprender com a 
Bélgica, e vice-versa. É difícil mencio-
ná-los todos aqui, mas não existe um 
exemplo específico que fosse mudar a 
vida dos portugueses radicalmente, é 
um conjunto de várias coisas.

Que conselho deixas a quem, como 
tu, um dia pretende seguir o mesmo 
caminho à procura de uma vida me-

Natural de Rio Tinto, Pedro Te-
les embarcou para Bruxelas à 
procura de um futuro melhor e 
mais promissor. O VivaCidade 
este à conversa com o Gondo-
marense que nos revelou vá-
rios detalhes da sua trajetória.

lhor ou de uma simples aventura?
Coragem e nunca desistam dessa ideia! 
Pode não ser fácil, mas viver fora abre 
portas para uma mente mais aberta e 
rica, é uma experiência que boa ou má 
é extremamente importante e nos aju-
da a crescer de uma maneira que nun-
ca conseguiríamos dentro do mesmo 
país a vida toda.
Quando finalmente estiveres lá, pro-
cura fazer amigos que tal como tu se 
estejam a aventurar (seja por que mo-
tivos for), e aprende a cultura do país/
cidade para onde vais para te ajudar a 
adaptar. Se não souberes a língua do 
país, frequenta aulas lá, vais encontrar 
outras pessoas que provavelmente es-
tão na mesma posição que tu, além de 
que a qualidade de ensino costuma ser 
melhor. Mantém o teu contacto com 
Portugal para aqueles momentos onde 
a saudade aperta ou te sentes mais so-
zinho(a). ▪

Gondomarenses lá fora...
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DEIXE QUE A NOSSA 
EQUIPA SE PREOCUPE 

POR SI

CONTACTE-NOS E FAÇA A 
SUA SIMULAÇÃO

225480542
 geral@euriseguros.pt

www.euriseguros.ptCONTE COM A NOSSA 
EXPERIENCIA DE  

50 ANOS EM SEGUROS

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

225480542
251648105

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

www.euriseguros.pt
geral@euriseguros.pt
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HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE ESPAÇOS PARA VENDA
DE FLORES E CERA NOS CEMITÉRIOS DE S. COSME E JOVIM

 António José Ribeiro Braz, Presidente da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, nos termos da deliberação do Órgão 
Executivo, de 22 de setembro de 2020, torna público que terá lugar no dia 30 de outubro de 2020, pelas 10h00, no Salão Nobre da sede desta União de 
Freguesias, sito na Rua da Igreja n.º 71, 4420-164 Gondomar, a Hasta Pública para concessão do direito de ocupação de dois espaços para venda de flores 
e cera - um no cemitério de Gondomar (S. Cosme) e outro no cemitério de Jovim, abaixo indicados, nos termos e condições previstos no Procedimento 
de Hasta Pública que se encontra disponível nas secretarias e na página eletrónica desta União de Freguesias em www.uf-gvj.pt . Os interessados devem 
apresentar as propostas até às 17h30 do dia 27 de outubro de 2020.

Relação dos Espaços a conceder em Hasta Pública

Gondomar, 23 de setembro de 2020

O Presidente da União das Freguesias,
__________________________________

(Dr. António Braz)

Jornal VivaCidade 25/09/2020 - Edital nº 1 PUB

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR 
(S. COSME), VALBOM E JOVIM

    SEDE – Gondomar: Rua da Igreja, 71 | 4420-164 Gondomar | secretaria.scosme@uf-gvj.pt | Telefone: 22 483 35 52 | Fax: 22 464 78 38
    Valbom: Rua Dr. Joaquim Manuel da Costa, 477 | 4420-435 Valbom | secretaria.valbom@uf-gvj.pt | Telefone: 22 464 87 60 |Fax: 22 464 87 22 

    Jovim: Rua Manuel Pinto Martins, 70 | 4510-084 Jovim | secretaria.jovim@uf-gvj.pt | Telefone: 22 450 97 03 | Fax: 22 450 13 09
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“Sons no Património” de volta 
a Gondomar
De regresso à Área Metropolitana 
do Porto, mais propriamente a Gon-
domar está os “Sons no Património”. 
Será em Melres, no próximo dia 5 de 
outubro que Francisco Sales irá dar 
música à Quinta da Bandeirinha. 
O concerto será transmito exclusiva-
mente online pelo qual os interessa-
dos poderão acompanhar em direto 
pelo Facebook e Instagram da Área 
Metropolitana do Porto. O espetá-

Cultura

PUB

PUB

culo está enquadrado nos 16 concer-
tos a monumentos do território me-
tropolitano. 
Nesta terceira edição, a organização 
pretende não só apostar na divulga-
ção dos espaços emblemáticos da 
Área Metropolitana do Porto e nos 
músicos nacionais, como também 
pretende reforçar outro mérito da 
cultura portuguesa: a resiliência do 
seu povo.  ▪
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Bairro Mineiro comemora 100 anos 
No próximo mês de outubro o Bairro Mi-
neiro de São Pedro da Cova irá celebrar 
os seus 100 anos de existência e, é nes-
se sentido que a União de Freguesias de 
Fânzeres e São Pedro da Cova, o Museu 
Mineiro e a Liga de Amigos do Museu Mi-
neiro irão proceder à inauguração no dia 
10 de outubro, pelas 16h 30 min, de uma 
exposição fotográfica “100 anos do Bair-
ro Mineiro de São Pedro da Cova”, segui-
da de um momento musical assegurado 
pelos “Meninos do Bairro Norte & Vasco 
Balio”, “Vasco Balio & Balio’s Gang” e pela 
Banda Musical de São Pedro da Cova (En-
semble). 
O evento será realizado ao ar livre, na 
praça da Alameda do Bairro Mineiro. A 
exposição ficará patente até ao dia 21 de 

dezembro.
Para o executivo da Junta de Freguesia “o 
Bairro Mineiro tem a sua história e como 
é obvio não poderíamos deixar passar 
este marco em branco, obviamente que 
cumpriremos com as medidas de segu-
rança impostas” pela DGS, constata Maria 
José, Vice-Presidente da União de Fregue-
sias de Fânzeres e São Pedro da Cova.
Para o Presidente Pedro Vieira responsá-
vel pela Autarquia local, o evento servi-
rá para “comemorar e reviver o que era 
aquele espaço”, para o executivo é impor-
tante comemorar e relembrar a história, 
principalmente, junto aos mais novos, 
“nós queremos que as pessoas que lá vi-
vem não percam as suas raízes e as suas 
tradições”, concluiu. ▪

Viva Prevenido
Catarina Gonçalves

Optometrista da Opticália

Hipermetropia na infância

Os seus filhos ficam cansados quando 
estão a ler ao perto e perdem muito 
facilmente a concentração? Saiba o 
que pode provocar estes sintomas.
A visão constitui um aspecto funda-
mental no crescimento e no desenvol-
vimento da criança, sendo responsá-
vel por  grande parte da  informação 
que  esta  adquire. É, por  isso, im-
portante que qualquer problema ou 
deficiência na visão seja detectado na 
infância, antes da formação da visão 
estar completa, de forma a aumentar 
a probabilidade de sucesso dos trata-
mentos necessários.
A hipermetropia é um dos problemas 
que mais afecta as crianças e muitas 
vezes não é descoberto atempada-
mente por não manifestar sintomas. 
Quando não é corrigida pode levar 
ao desenvolvimento de outros pro-
blemas como a ambliopia (olho pre-
guiçoso) ou o estrabismo (desvio dos 
olhos).
Hipermetropia, ou dificuldade em ver 
ao perto, é uma anomalia de refracção 
ocular que faz com que a imagem seja 
formada atrás da retina, dificultando 
a visão dos objectos a curta distância. 
Quanto maior o grau de hipermetro-
pia, maior a dificuldade em ver nitida-
mente ao perto.
É normal as crianças com hiperme-
tropia apresentarem dor de olhos 
ou cabeça, lacrimejarem, piscarem 
frequentemente, sentirem ardor e 
vermelhidão nos olhos, perderem a 
concentração, e consequentemente 
terem menor rendimento escolar. O 
esforço permanente de acomodação 
para manterem uma visão nítida pode 
ser a causa destas manifestações, 
mais frequentes ao fim do dia.
A   hipermetropia   é   corrigida   atra-
vés   do   uso   de   óculos,  temporários   
ou   permanentes dependendo do va-
lor da mesma. As lentes de contacto 
também podem ser uma alternativa.
A maioria das crianças não sabe refe-
rir quando não vê bem. Acredita que 
a visão que tem seja normal, porque 
nunca viu de outra forma. Por isso os 
pais devem estar atentos a qualquer 
alteração do olho, como o lacrime-
jo ou vermelhidão, ou outros sinais 
como o baixo rendimento escolar, de-
sinteresse por leitura, dor de cabeça, 
mal estar quando realizam activida-
des em que usam a visão se perto.
Caso se deparem com algum destes 
sintomas é recomendável a realiza-
ção de uma consulta o mais breve 
possível.

Cultura

Entrega de prémio do Concurso Conta-me um Conto

Decorreu no início deste mês 
a entrega de prémios da 6ª 
Edição dos Prémio Conta-me 
um Conto destinados aos alu-
nos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e Secundário. O 
evento decorreu no Salão No-
bre da Junta de Freguesia de 
Fânzeres e decorreu conforme 
as normas da Direção Geral de 
Saúde. Dado à qualidade dos 
trabalhos apresentados, o júri 
decidiu atribuir também várias 
menções honrosas.

O júri composto pelas docentes, Albina 
Pereira Dinis, Jerónima Santos e Sónia 
Leite Faria, decidiram atribui o primei-
ro premio do 1º ciclo a Catarina Silva 
Gandra, pelo conto Sereia Ariana. 
Quanto ao 2ºciclo, o primeiro prémio 
foi atribuído a Mariana Costa, pelo con-
to ‘Uma história às avessas’, o segundo 
prémio foi para Maria Helena Soares, 
com o conto ‘Na pele do herói’ e o ter-
ceiro lugar foi ocupado pelo conto ‘Os 
cinco sentidos’ de Ariana Teixeira. Ain-
da nesta categoria, as Menções Honro-
sas foram: ‘Ajudante do Dr. Limpopó’, 
de Mariana Pinto; ‘Uma Aventura em 
África’, de Germana Bunga; ‘O mundo 
dá voltas’, de Beatriz Neves; ‘Os meus 

dois mundos’, de Ana Correia; ‘A vida 
de Alice’, de Catarina Fernandes; e o 
‘Um conjunto de emoções’, de Inês 
Fernandes.
No que concerne ao 3º ciclo, o primeiro 
lugar ficou ocupado pelo conto ‘Conta-
me Um conto com um final feliz’ de Si-
mão Jorge Silva Lopes, o segundo lugar 
foi para Beatriz Sofia Moreira Valente, 
com o conto ‘A vida tem destas coisas’ 
e o terceiro premio foi concedido a Sal-
vador Jorge Silva Lopes com a obra ‘A 
ascensão de um mundo melhor’. Nesta 
categoria, as Menções Honrosas foram 
atribuídas a: ‘Um Natal de gratidão’, de 
Lara Maria Pinto; ‘Livres como os pas-
sarinhos’, de Íris Ferraz Sequeira; ‘Do 
sonho à realidade’, e o de Lara Filipa 
Vieira Pereira.
Os últimos prémios atribuídos foram aos 
alunos do Secundário. Joana Isabel Fran-

ça Silva conquistou o primeiro lugar com 
o conto ‘O tempo não espera’, de se-
guida Ana Rita Silva Padilha conquistou 
o segundo lugar com a obra ‘O Litoral’ 
e em terceiro lugar ficou Marta Barros 
Neto com o conto ‘Cartas de Amor’.
O executivo autárquico da União de 
Freguesias revelou-se “muito satisfeito 
com a qualidade dos trabalhos apre-
sentados pelos alunos”, no final da ce-
rimónia os responsáveis sublinharam 
aos presentes a importância da leitura 
e da escrita como hábito que deveria 
ser implementado no nosso dia a dia. 
Os prémios concedidos aos alunos fo-
ram: 1º classificado recebeu um vale 
no valor de 100 euros em material es-
colar; 2º Prémio consistia num vale no 
valor de 75 euros em material escolar; 
e o 3º Prémio era um vale no valor de 
50 euros em material escolar. ▪
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António Calvário e Natalina José atuarão em Fânzeres
No próximo dia 10 de outubro 
dá-se início a mais uma edição 
do Festival de Teatro de Fânze-
res. Este ano, na estreia do festi-
val teremos dois grandes nomes 
nacionais da música popular e 
da revista Portuguesa, António 
Calvário e Natalina José.

Cultura
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Como habitual, a autarquia da União das 
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da 
Cova está a organizar mais uma edição 
de um dos eventos com mais afluência de 
público, o Festival de Teatro de Fânzeres. 
O evento conta ainda com mais datas no 
cartaz. No dia 10 dá-se a estreia do festival 
com a peça “Volt'a a Portugal em Revis-
ta” com António Calvário e Natalina José, 
no dia 17 de outubro teremos o “Sauda-
de do Homem” interpretado pelo Grupo 
de Teatro Amador do Centro Cultural da 
Livração, no dia 24 do mesmo mês pre-

senciaremos à atuação do In Skené- Com-
panhia de Teatro com a peça “Cartas” e 
no último dia, 31 de outubro, o Grupo de 
Teatro do Centro Social de Soutelos irá in-
terpretar a peça “Leandro Rei de Helíria”. 
As sessões terão início pelas 21h30 e se-
rão realizadas no Salão Paroquial de Fân-
zeres. O preço dos bilhetes mantem-se 
iguais ao ano passado, seis euros a aber-
tura e três euros os restantes espetáculos 
e doze euros caso as pessoas optem pelo 
pack completo. As crianças pagam a par-
tir dos seis anos.
Este festival, para além de trazer ao con-
celho nomes de renome a nível nacional, 
pretende destacar os grupos amadores 
que têm vindo a realizar um trabalho me-
ritório. Maria José, Vice-Presidente e res-
ponsável pelo evento refere que o grupo 
cabeça de cartaz já atuou em São Pedro 
da Cova e, pelo sucesso da primeira ses-
são irão realizar, novamente, o espetácu-
lo de abertura do Festival de Fânzeres.
Os organizadores aproveitaram o mo-
mento para convidar a população a par-
ticipar nesta iniciativa. As entradas já po-

dem ser adquiridas na secretária da Junta 
das Freguesias de Fânzeres e São Pedro 
da Cova ou na secretaria da Paróquia de 
São Pedro da Cova.
Face ao COVID, Maria José revela que “pon-
deramos ainda a não realização do Festival, 

mas entendemos que não nos podemos 
isolar que todos nós precisamos destes 
momentos” sempre com toda a segurança 
exigida pela DGS. Para os responsáveis é im-
portante continuar a trazer momentos de 
cultura para perto da população. ▪
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Câmara de Gondomar investe 
em Piscinas Municipais
A Câmara Municipal de Gondomar irá in-
vestir cerca de 700 mil euros em obras de 
requalificação das Piscinas Municipais de 
Rio Tinto e de São Cosme, ambas já a con-
curso. A restante rede municipal de pisci-
nas tem reabertura prevista para o próxi-
mo dia 1 de outubro (quinta-feira), sendo 
abrangidos os equipamentos de Baguim 
do Monte, de Medas, de São Pedro da 
Cova e de Valbom. Nestas quatro piscinas 
municipais estarão em funcionamento 
apenas as Atividades Aquáticas em Re-

gime de Utilização Livre (os conhecidos 
“banhos livres”) em períodos estabeleci-
dos para o efeito. Já as iniciativas da Es-
cola de Natação e Aulas de Grupo, para a 
época 2020/2021, encontram-se suspen-
sas pelo facto de não estarem garantidos 
todos os pressupostos das orientações da 
Direção-Geral de Saúde (DGS). A exceção 
na reabertura recai sobre as piscinas de 
Rio Tinto, São Cosme e Fânzeres, as quais 
irão permanecer encerradas para obras 
de requalificação. ▪

PUB
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ASSUNTO: Comunicação de venda ao preferente confinante - Notificação para o exercício do direito de preferência na venda de terreno rústico, por se tratar de terreno confinante com área inferior à unidade de 
cultura - prédio rústico – inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4055 e 4085 da União de freguesias de Melres e Medas, Conselho de Gondomar e descritos na Conservatória do Registo Predial de Gondo-
mar sob o n.º 2347 e 2349.
Exm.º(s) Senhor(es)
1. CHAVE D’OURO – CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua Padre Himalaia, n.º 110, Loja C, 4100 – 553 Porto , freguesia de Ramalde, do concelho do Porto, com o NIPC 502393793, vem na qualidade de 
dona e legítima proprietária dar conhecimento, notificando V.ª(s) Ex.ª(s) da venda dos seguintes prédios Rústicos:
I. Prédio inscrito na respetiva matriz predial matriz rústica sob o artigo n.º 4055, União de freguesias de Melres e Medas, Concelho de Gondomar e descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar sob 
o n.º 2349, constituído por terreno de cultivo e bravio com 1450 m2, sito no lugar de Castro, com confrontação a Norte com José Pereira da Costa, Nascente Pedro Dias Ferreira, Sul José Pereira da Costa e Poente 
Caminho Urbano do mesmo, pelo preço de 4.000,00 € (quatro mil euros).
II. Prédio inscrito na respetiva matriz predial matriz rústica sob o artigo n.º 4085, União de freguesias de Melres e Medas, Concelho de Gondomar e descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar sob 
o n.º 2347, constituído por terreno bravio com 600 m2, sito no lugar de Castro de baixo, com confrontação a Norte com Albino Barbosa Poças (herdeiros), Nascente Caminho, Sul Ana Joaquina Ferreira e Poente 
Estrada n .º 108, pelo preço de 1.000,00 € ( mil euros).
2. A escritura de compra e venda será realizada no dia 08 de Outubro de 2020, pelas 16:00 horas, no Cartório Notarial da Dra. Isabel Alexandra Lima Queirós, sito no Largo do Conde n.º 122, 1º, 4550 – 102 Castelo 
de Paiva.
3. Nos termos do art.º 416.º, n.º 2, do Código Civil, qualquer titular do direito de preferência, pode exercer o mesmo dentro do prazo de 8 dias, após a publicação do presente edital, por carta registada com aviso de 
receção à atual proprietária, sob pena de caducidade.
4. O preço será integralmente liquidado com a outorga da escritura pública e o comprador tomará posse plena dos imóveis (prédios rústicos).
5. Fica(m) assim, por este meio, notificado(s) para, no prazo de oito dias, a contar da data da presente publicação, de harmonia com o disposto no artigo 1380.º do Código Civil, exercer(em), querendo, o direito de 
preferência na aquisição dos prédios rústicos supra identificados, pelo preço e condições supra referidas.
6. Os imóveis (prédios rústicos) objeto da venda serão vendidos livres de quaisquer ónus ou encargos e pagos da forma acima referida.
7. Com o eventual exercício do direito de preferência, presume-se que o(s) preferente(s) confinante(s) tenha(m) inspecionado o imóvel (prédio rústico) e conhece(m) bem as suas características – o(s) interessado(s) 
poderão verificar, no local, o estado atual do bem -, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação.
8. Todos os custos inerentes e indispensáveis à concretização da venda/celebração da escritura de compra e venda, impostos (designadamente IMT e IS) e emolumentos respeitantes a registos serão suportados 
pelo(s) preferente(s) adquirente(s).
9. Alerta-se que a presente notificação do(s) obrigado(s) à preferência, contendo todos os elementos necessários e essenciais à decisão do(s) preferente(s), configura uma proposta contratual que, uma vez aceite, 
se torna vinculativa (cfr. art.º 410.º do Código Civil).
10. Caso V.ª(s) Ex.ª(s) não se pronuncie(m) expressamente, por escrito, dentro do prazo estipulado, aceitando as condições da compra e venda, presumir-se-á tacitamente que não pretende(m) exercer aquele direito 
de preferência que, recorde-se, pertence-lhe(s) por força da letra da lei, considerando-se então caducado o respetivo direito.

Jornal VivaCidade 24/09/2020 - Edital nº 2 PUB

COVID-19 obriga a implementação de plano 
de Contingência em Gondomar 
Como consequência da declaração de 
situação de contingência nacional imple-
mentada no dia 11 de setembro, no Con-
selho de Ministros, o Presidente da Câma-
ra Municipal de Gondomar reuniu todos 
os dirigentes do município e apresentou 
um plano de contingência adotado pela 
Autarquia. No plano apresentado consta-
tava as novas regras de trabalho que de 
imediato os serviços municipais viram ser 
implementados. É por esse prisma que o 
executivo determinou o recurso ao teletra-
balho e a implementação de um “horário 
espelho”, o principal objetivo dos repre-

sentantes era evitar ao máximo o cruza-
mento entre a equipa A e a equipa B nas 
instalações municipais. 
O edil de Gondomar, Marco Martins ao 
VivaCidade criticou a postura de algumas 
entidades da função pública: “ao contrário 
do que se passa nas finanças, nas conser-
vatórias, no registo civil nós estamos a con-
tinuar a atender diretamente os cidadãos, 
porque, hoje, qualquer cidadão tem uma 
grande dificuldade em se deslocar a um 
serviço público por ter que marcar com a 
devida antecedência e depois não resolve 
nada e isso tem-nos prejudicado muito o 

dia a dia de cada um de nós, portanto a Câ-
mara manteve o atendimento e o front of-
fice aberto de forma livre. Pode eventual-
mente o horário demorar mais um pouco, 
mas não tem de ser remarcado para aqui 
um mês”.
O Autarca revela que no que concerne o 
Plano de Contingência para o Município 
encontra-se a ser articulado com a Dele-
gação de Saúde, com o Centro de Saúde, 
com a Segurança Social e com a proteção 
civil, “no sentido de tentar atacar logo 
quando surja o problema, como foi o caso 
do lar de idosos em Valbom”. 

Ficou decretado na resolução do Conselho 
de Ministros as seguintes normas: “a proi-
bição de ajuntamentos com mais de 10 
pessoas; a proibição dos estabelecimen-
tos comerciais abrirem antes das 10 horas 
(em Gondomar, o executivo municipal de-
terminou que a hora de fecho manter-se-á 
até às 23 horas); a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas em estações de serviço 
e, a partir das 20h, em todos os estabele-
cimentos (salvo restauração e serviço de 
refeições); e  a proibição do consumo de 
bebidas alcoólicas na via pública; a proibi-
ção de público nos recintos desportivos”.  ▪

Descontentamento reúne populares em manifestação
No passado dia 18 de setembro, pelas 
18h 30 min, o Movimento Cívico em De-
fesa dos Interesses dos Consumidores 
das Águas de Gondomar promoveu uma 
manifestação que no qual o percurso teve 
início junto às instalações da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar e decorreu até à 
sede das Águas de Gondomar.
João Garcia, como porta voz do Movi-
mento refere que a manifestação surge 
porque “não tivemos nenhuma solução” 
ao problema apresentado e garante que 
“não vamos parar até o preço das faturas 

reduzirem”.
No local estavam presentes populares 
que se encontravam descontentes com 
o valor pago todos os meses na fatura 
da Água, como testemunha do ocorrido 
temos Maria Fernanda Almeida, a Gon-
domarense desabafou que já está “can-
sada do valor cobrado na fatura da água” 
e acrescenta que este bem comum em 
Gondomar “é muito caro”. Também fala-
mos com o Gondomarense Manuel San-
tos que deu o seu depoimento quanto ao 
debatido “o preço da água é exorbitante 

é de assustar, a entidade não deveria de 
ser privatizada, a empresa deveria ser 
pública” para o munícipe privatizar este 
bem comum foi “um erro tremendo” e 
conclui a sua intervenção referindo que 
“em Gondomar paga-se tudo e o que não 
se gasta também se paga”.
Em conversa com Marco Martins, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Gon-
domar preferiu não comentar sobre a 
manifestação e que no que concerne 
ao discurso utilizado o edil refere que “o 
atual executivo herdou esta concessão, 

estamos perante um contrato bem blin-
dado”, o autarca reconhece que a água 
é cara e garante aos Gondomarenses 
que estão a tentar uma solução para o 
problema e acrescenta ainda que: “só 
vamos apresentar uma proposta aos 
gondomarenses quando tivermos a cer-
teza do que estamos a fazer e quando 
estivermos 'bem calçados' e não é pelo 
Movimento ou por qualquer questão 
politica/partidária, porque desde 2019 
que estamos a trabalhar nisto” concluiu 
o responsável.  ▪
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TABELAS
CLASSIFICATIVA
DE FUTEBOL

Divisão Elite AF Porto 
Série 2 JORNADA 1

Equipa
Vila Meã  
Rebordosa AC
Sousense  
FC Vilarinho  
AD Marco 09  
S. Pedro da Cova 
Aliança de Gandra 
Alpendorada 
Aparecida  
Aliados Lordelo
Vila Caiz  
CD Sobrado  F
C Felgueiras 1932 B 
Barrosas  
Lousada  
Freamunde 
Lixa  
Gens SC  

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

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Divisão Elite da Af Porto
Série 1 JORNADA 1

Equipa
FC Foz  
Vila FC  
Varzim B  
Maia Lidador  
Gondomar SC B 
Padroense  
Perosinho  
Ermesinde 1936  
Oliv. Douro  
Infesta           
AD Grijó  
CD Candal  
FC Pedroso  
Avintes  
Pedrouços  
Sport Canidelo
SC Rio Tinto 
Nogueirense FC  

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

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Próximos Jogos:
4/10       Vila Real - Gondomar SC    

Próximos Jogos:
27/09      Gens - Aliados Lordelo  
                 FC Felgueiras 1932 B - S. Pedro da Cova 
                 Aliança de Gandra - Sousense

Próximos Jogos:
27/09     Ermesinde 1936 - Gondomar SC B 
                Avintes - SC Rio Tinto 

Equipa
SC Coimbrões
Vila Real
USC Paredes
FC Pedras Rubras
Gondomar SC
SC Salgueiros
Leça FC 1
Trofense
Câmara de Lobos
Amarante FC
União Madeira
Marítimo B

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

Campeonato de Portugal
Série C JORNADA 1

P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Desporto

Próximos Jogos:
11 de Outubro
1ª Jornada
Divisão Honra AF Porto Série 2:
CA Rio Tinto vs UD Valonguense
Estrelas de Fânzeres vs FC Lagares
1ª Divisão AF Porto Série 1:
FC Pedras Rubras B vs Ataense 
2º Divisão AF Porto Série 3:
Melres DC vs AC Croca

Equipa de Voleibol da Ala de Nun’Alvares 
sobe para primeira divisão

A equipa de voleibol da Ala de 
Nun’Alvares viu-se apurado no 
passado dia 20 de setembro à 1ª 
divisão nacional com a prestação 
obtida pela equipa no play off de 
acesso à 1.ª divisão, com 3 vitó-
rias e apenas uma derrota.

O clube que está prestes a alcançar uma 
idade centenária em 2023, tem vindo a 
elevar o nome de Gondomar a nível Nacio-
nal e Internacional com as suas prestações 
e com os seus atletas de qualidade, como 
é o caso de Manuel Silva, que nos últimos 
anos regressou ao clube.
A equipa tinha o seu objetivo bem deli-
neado e estruturado, como refere o Dire-
tor Desportivo da Secção de Voleibol, José 
Manuel Neves. O responsável acrescenta 
que “um dos grandes objetivos do clube é 
a permanência na 1.ª divisão, potenciando 
os atletas formados no clube e para conse-
guirmos este desiderato contamos com o 
apoio da comunidade gondomarense para 
os alcançarmos, promovendo a modalida-
de, o concelho e a região”.
José Manuel Neves constata ainda que 
este será um dos maiores desafios da 
equipa, mas acredita “que a nossa forte 

aposta na formação, com treinadores 
certificados e motivados, conseguire-
mos dar continuidade a este projeto e 
simultaneamente promover o voleibol 
e, principalmente a prática da atividade 
física e desportiva”.
Atualmente, o treinador que levou a 
equipa à vitória foi Tiago Rocha, um an-
tigo atleta do clube que tem vindo a li-
derá-la nos últimos três anos. O Diretor 
responsável pela modalidade explica 
ainda que a equipa é composta por uma 
“mescla de jovens formados no clube 
e atletas mais experientes, que vieram 
colmatar algumas necessidades identifi-

cadas e assim conseguimos a tão desejada 
subida de divisão”.
A Vereadora do desporto Sandra Almei-
da, não quis deixar este momento impor-
tante para Gondomar passar em branco 
e aproveitou para parabenizar todos os 
envolvidos, sublinhando que “esta su-
bida de escalão traduz-se no alcance de 
um sonho, mas também, de um maior 
reconhecimento ao trabalho desportivo 
desenvolvido no nosso concelho” e que 
o Município de Gondomar “felicita os jo-
gadores, a equipa técnica e a direção por 
este excelente resultado que muito nos 
orgulha” concluiu a autarca. ▪

PUB
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Desporto

Clubes de Gondomar preparam nova temporada
Passaram sete meses da pandemia que mobilizou o mundo e que parou todos os setores. Das áreas que, atualmente, continuam como as mais afeta-
das é o desporto. Normalmente, o mês de setembro seria o arranque da nova temporada do mundo do Futebol, mas com a COVID-19, tudo o que era 
‘certeza’ tornou-se incerteza para os clubes de futebol.  
O VivaCidade esteve à conversa com o Clube Recreativo Ataense, com o Estrelas de Fânzeres, com o Atlético de Rio Tinto e o Melres DC e, tentámos 
perceber como é que estão os clubes para o ponta pé de saída para uma nova época de futebol “anormal”.  

Clube Recreativo Ataense
“Relativamente à forma como a época ante-
rior terminou, nós, nem ninguém estávamos 
preparados para uma situação tão anormal” 
referiu o Presidente do Clube Fernando Men-
des, a situação serviu para que o tempo em 
que estivemos parados fosse aproveitado 
para “preparar melhor o futuro”. A nível fi-
nanceiro, Fernando Mendes esclarece que 
o “rigor financeiro é muito elevado e levado 
muito a sério” e reconhece que o caminho a 
ser percorrido não será fácil, mas “o espírito 
do associativismo é mesmo esse, fazer das 
dificuldades lutas e procurar vencer” esclare-
ce. Quanto à nova época que se inicia “será o 
que o COVID 19 permitir e vai depender mui-

to do rigor de todos os envolvidos”. Quanto 
ao objetivo do clube, a opinião é unânime e 
consiste no desfrutar de todos os momentos 
que o futebol tem a proporcionar e procurar 
sempre conquistar o melhor resultado possí-
vel “não colocamos os resultados desportivos 
como fator principal, mas sim o crescimento 
de todos.”
Quanto ao plantel principal, o mesmo é cons-
tituído por 24 atletas, 17 transitam da tem-
porada transata e sete vão pela primeira vez 
vestir a camisola do clube, Luís Gr. ex Gens, 
Tiago Silva, Def. ex Salgueiros, John Currin 
med. ex Salgueiros, Xiquinho ex Padroense, 
Lucho ex Desportivo de Portugal, Bruno ex 
Bougadense e Silva def. ex Sousense. O que 
influenciou a escolha dos jogadores foi o fator 
idade “para nós é importante termos sempre 
um plantel jovem e responsável dando pre-
ferência à entrada, sempre que necessário a 
novos elementos que tenham alguma ligação 
ao grupo para permitir uma melhor adapta-
ção” justificou o representante do Ataense. 
No que diz respeito à equipa técnica, este ano 
pela primeira vez, o Ataense será orientado 

por uma dupla constituída por Pedro Gon-
çalves e Vasco Aguiar. Ambos encontram-se 
a lutar contra o relógio, visto que iniciaram 
a época com uma desvantagem nos treinos, 
dado que o capitão da equipa testou positivo 
ao COVID-19. O treinador Pedro Gonçalves 
garantiu que “logo que soubemos da notícia 
‘que o Capitão tinha testado positivo’ acio-
namos o protocolo e paramos de imediato 
os treinos durante 15 dias”, quanto ao resto 
da equipa os exames revelaram negativo ao 
COVID-19. Com dois treinos realizados o mo-
mento é de recuperar o tempo perdido.

No que diz respeito ao futebol sem público, 
o responsável pelo clube reconhece que esta 
modalidade sem adeptos não é a mesma 
coisa “cresci no meio do futebol distrital e os 
adeptos dão outra vida ao espetáculo, mas 
tenho a convicção que muito brevemente as 
bancadas vão ter público, pois sem ele o fu-
tebol ‘morre’”.
Quanto às Camadas Jovens, Fernando Men-
des, acrescenta que: “não estão em atividade, 
por acharmos que ainda não estão reunidas as 
condições, desconhece-se as datas de início dos 
campeonatos, bem como a sua formatação”.

Atlético de Rio Tinto
Entramos agora em campo com o Atlético de 
Rio Tinto, à nossa frente encontra-se Carlos No-
gueira, que assumiu o cargo de Presidente do 
clube há quatro meses, o dirigente refere-se ao 
termino abruto da época passada como “ter-
rível em todos os sentidos”, porque os atletas 
deixaram de treinar e a equipa sénior encon-
trava-se num momento “ascendente” e con-
textualiza que “os clubes já vivem com dificul-
dades e, agora, passarão a ser muito maiores, a 
incerteza inclusive a esta nova época”. 
Apesar do clube ter estado encerrado “as 
despesas não pararam” e abordando o lado 
financeiro, o responsável explica que o “cam-
po é nosso e as despesas estão sempre aí, 
para não falar dos extras de valores significa-
tivos” uma das únicas fontes de rendimento 
que ajudaram a direção a aguentar o barco 
foram os sócios, “temos cerca de 300 sócios”, 
outra ajuda essencial que o clube conseguiu 
usufruir foram as parcerias, “recentemente 
até recebemos uma  parceria em produtos, o 
que para nós é excelente, o clube não gasta, 

mas temos realizado várias parcerias só em 
produtos, dinheiro sabemos que nesta altura 
não está fácil, mas assim ganhamos na mes-
ma porque não estamos a ter despesas”, para 
o responsável do Atlético a nível de parcerias 
não estão a sentir muito o impacto. 
Analisando a equipa para esta nova tempo-
rada, Carlos Nogueira, adianta que o clube 
manteve 80% dos jogadores e lamenta, que 
perderam dois jogadores sendo um deles dos 
melhores atletas da equipa, o Pinho, ambos 
saíram por mudança de residência, “foi um 
revês em termos desportivos, mas já fizemos 
três ou quatro aquisições e ainda estamos a 
construir o Plantel”, de momento a equipa 
possui 20/21 jogadores, “ainda temos duas 
vagas em aberto”. A média de idade do plan-
tel “é muito baixa”, ronda os 23/24 anos “ou 
nem tanto”. 
As novidades quanto ao Plantel não ficam por 
aqui, o Presidente revela que após uma épo-
ca afastado da equipa, o Atlético vê de volta 
à casa o guarda redes Mestre. Na posição 
central temos o Ivo, a meio campo encontra-
mos o Novais. Quanto à posição de avançado, 
“ainda estamos a trabalhar para assegurar 
um avançado que está aqui connosco, vamos 
ver se conseguimos”, (no que diz respeito ao 
plantel, as novidades ficam por aqui). Agora, 
analisando a equipa técnica, os treinos ficam à 
responsabilidade de Paulo Almeida e o cargo 
de treinador Adjunto fica com Jacinto Ferreira 
e como nova aquisição à equipa técnica te-
mos, Jorge Leite, treinador do Guarda Redes. 

No depoimento do treinador Paulo Almeida, 
o objetivo para esta nova época é “alcançar 
o máximo possível, dentro das limitações 
que temos, principalmente a nível financeiro, 
mas o nosso objetivo é claro, a permanência”, 
quanto aos treinos, o responsável adianta que 
“os primeiros treinos serviram para recuperar 
o físico e a parte técnica, porque muitos deles 
já não estavam em contacto com a bola há 
muito tempo. 
Para o Presidente do clube, o principal objetivo 
“em termos desportivos é fazer o melhor pos-
sível, não é um objetivo assumido subir de di-
visão, não este ano, agora queríamos ficar nos 
primeiros lugares porque ainda temos algumas 
dúvidas em relação à próxima temporada 
quanto aos quadros competitivos da Associa-
ção”. 
Respeitante ao fator da falta de público nos 
estádios, Carlos Nogueira explica que o cam-
po do Atlético tem capacidade para 3500 

pessoas “e tenho uma certa dificuldade em 
compreender como é que há espetáculos à 
porta fechada, num recinto fechado, cheio 
ou com 50% da ocupação e nós aqui, que 
no máximo leva 200 a 300 pessoas e nem 
os pais podem  ver os filhos a treinar, a fal-
ta de público no estádio é terrível para nós 
em todos os aspetos, como limita-nos muito 
as nossas receitas e as despesas estão cá na 
mesma”, disse.
Entretanto, a nível das escolinhas, o Presiden-
te do clube explicou que já iniciaram os trei-
nos e que estão a cumprir à risca as normas 
implementadas pela DGS e até ao momento 
têm corrido bem, e acrescenta “vemos é com 
apreensão o futuro porque não temos certe-
zas em relação à continuidade das camadas 
jovens e estas são um suporte financeiro 
muito grande para a estabilidade do clube. Se 
as camadas jovens voltarem a parar é terrível 
para nós em termos financeiros”.
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Estrelas Futebol Clube de Fânzeres
Agora, em direção a Fânzeres, entramos no 
campo do Clube Estrelas de Fânzeres. Estivemos 
à conversa com o Presidente da Direção, Antó-
nio Sousa e com Pedro Machado, Vice-Presiden-
te do clube. A conversa iniciou pelo COVID, que 
como “outras instituições”, a pandemia veio tra-
zer ao clube problemas em termos financeiros, 
“a situação fez com que tivéssemos que fechar 
as nossas instalações, claro que isso acarreta 
uma diminuição de proveitos, o que nos faz dife-
rença nas nossas contas”, António Sousa garan-
te que, apesar da situação trazer dificuldades, a 
direção “não dará um passo maior que a perna” 
e que todas as despesas do clube estão e serão 
suportadas. “Isto é como as empresas” e o Es-
trela de Fânzeres tem todas as condições para 
aguentar no mínimo três ou quatro meses só a 
cumprir custos.
 “Nós na época passada ficamos em último lugar 
e graças ao COVID conseguimos ficar na divisão 
de honra, mas estava convencido de que se o 
campeonato continuasse, íamos conseguir um 
lugar acima da manutenção, porque o último 
jogo que fizemos até fomos ganhar ao último 
classificado” refere Paulo Machado.
Os responsáveis pelo clube debatem ainda que 
a presença do público nos estádios desta divi-
são é uma “falácia”, o Presidente começa por 
explicar que após uma reunião que teve com o 
Presidente da Associação de Futebol do Porto o 
mesmo conseguiu explicar “o inexplicável, não 
temos certezas nenhumas, as dúvidas com que 

entrámos foram as mesmas com que saímos, 
mas não o culpo a ele, porque isto é próprio da 
situação em que vivemos”, no entanto António 
Sousa explica que os adeptos, provavelmente, 
irão se “agrupar aos 30 ou aos 50” no exterior 
das instalações e, “claro que o problema do 
contágio será superior e dará que fazer às auto-
ridades, porque público a ver o futebol vai haver, 
pode é não haver a pagar dentro dos estádios” e 
o impacto económico decorrente desta situação 
será sentido. 
No que concerne ao plantel principal, os res-
ponsáveis adiantam que o clube recebeu oito 
caras novas da época passada mantêm-se 16 
jogadores, “não temos ainda o plantel fechado, 
temos 24 atletas, mas ainda estamos à espera 
da contratação de um guarda redes e ainda po-
derá haver uma ou outra vaga”. A equipa técnica 
continua igual, “estamos à espera de um treina-
dor de o guarda redes, mas a base é a mesma”, 
porque segundo António Sousa, “eu antes de 
ser Presidente, era treinador e sei como é que 
as coisas funcionam dentro de campo e nos bal-
neários” o responsável diz que sabe que é mais 
fácil mandar um ou dois embora do que vinte “e 
quando se tem ovos de codorniz, não se pode 
pedir uma omelete de ovos de cegonha, mas 
como dirigente desportivo, temos que ter a vi-
são que com aquele plantel se calhar não faço 
melhor. O problema noutros clubes resolve-se 
com o despedimento do treinador, agora nós 
temos que ver se o treinador serve, se tem qua-
lidade e se reparo que a sua maneira de estar 
nos treinos e a sua situação é correta, a falta de 
qualidade no plantel deriva dos resultados e por 
conseguinte o treinador não é o culpado, ele já 
aqui está há vários anos”. Para o dirigente, uma 
coisa é certa, “uma equipa com futebolistas da 
casa, sentem a camisola à maneira antiga, eu 
gostava de ter uma equipa dessas, porque sei 
que dariam o máximo, não por questões mone-
tárias, nem por vaidade, mas por jogarem aqui e 

não é por qualquer razão que temos 16 jogado-
res e, provavelmente, para o ano teremos mais”, 
Pedro Machado acrescenta que “temos aqui 
jogadores que têm 21 anos, mas que já jogam 
no clube há 12 anos. Já se pode dizer que são 
mesmo da casa”, no que diz respeito às novas 
contratações Pedro revela que “fomos buscar 
muita gente nova” e elucida que o clube acredi-
ta na juventude e “sentimo-nos confiantes com 
o plantel elegido”. Ainda no que concerne às 
transferências “os cinco mais novos fazem parte 
da formação do Gondomar, o Futre, o Claúdio, o 
Kiko, o Tiago Bandeira e o Chineira, e considero 
que têm boa qualidade, os outros três já têm al-
guma idade, são os dois brasileiros, um veio do 
clube Ventura, Jaylson, e o outro brasileiro veio 
dos Lusitanos Santa Cruz, o Joy, sendo a nossa 
maior contratação o ponta de lança que veio do 
São Pedro da Cova que é o José Martins, fomos 
buscar um jogador à elite e também perdemos 
dois jogadores para a elite”. No comando da 
equipa estará João Neves que ambiciona para 
este novo ano que a equipa seja “mais competi-
tiva do que aquilo que foram no ano passado, o 
objetivo principal para a equipa técnica é a ma-
nutenção e consolidar a posição do clube nesta 
divisão para que no futuro o Estrela de Fânzeres 
possa chegar à elite, quanto aos treinos João 
Neves diz que o grupo está empenhado naquilo 
que é o objetivo de cada treino.

O objetivo principal da direção é manter, “fazen-
do sempre o melhor possível, fazer mais para 
podermos ambicionar no futuro a subida de 
divisão à elite”. Os responsáveis pelo clube reve-
lam que já há sete anos “tínhamos uma previsão 
de subir da segunda para a primeira divisão em 
quatro anos”, no entanto, conseguiram esse fei-
to em três anos “e depois tínhamos a previsão 
de subir da primeira para a honra em quatro, 
subimos em três, portanto, este é a segunda 
época na honra e espero que na época seguin-
te nós consigamos conquistar um lugar na elite 
para fazer os três anos também”.
Aproveitando a bengala, entramos em conver-
sa no que concerne às equipas de formação, o 
Presidente acredita que tudo dependerá do que 
“possa suceder da parte escolar”, porque segun-
do o mesmo, “se houver um surto em Fânzeres 
e se o jogador treine nas nossas equipas de for-
mação, nós vamos sofrer implicações“. O diri-
gente revela que os atletas já voltaram a treinar 
e que “temos um plano de contenção que já foi 
enviado para o Delegado de Saúde de Gondo-
mar”. Pedro Machado revela ainda que na épo-
ca transata, o clube conseguiu subir três equipas 
de formação (infantis, juvenis e juniores) para a 
primeira divisão. O responsável revela ainda a 
ambição do clube para este novo ano: “este ano 
queríamos ver se subíamos os iniciados para ter 
todas as equipas na primeira divisão”.

Melres Desporto e Cultura
Indo agora em direção ao Alto Concelho, te-
mos o Melres DC e deparamo-nos com uma 
nova direção encabeçada por José Alves e 
como Vice-Presidente Sandra Casaca. Com 
quatro meses à frente da casa, os responsá-
veis revelam que quando ocuparam o lugar 
“encontraram o clube completamente de 
rastos, no banco não tínhamos dinheiro, nós 
pegamos o clube às cegas, porque se não o 
fizéssemos a Instituição iria fechar”. José Al-
ves adiantou que da época transata o clube 
tinha apenas 24 cêntimos no banco e que o 
trabalho realizado nestes últimos meses teve 
que ser árduo para recuperar o Melres DC. 
Sandra Casaca revela que nem o campo en-
contrava-se legalizado, “até então o terreno 
estava como doação e não estava a reverter 
a favor do Melres, nós estávamos a compe-
tir num campo emprestado, mas hoje, sim, 
podemos afirmar que tudo já se encontra 
legalizado”, os responsáveis do clube adian-

tam ainda que o próximo passo passa pela 
legalização das obras, dado que ambicionam 
colocar um relvado sintético, no campo “já 
temos um projeto a nível interno, que ronda 
um orçamento de 177 mil euros para colo-
car o relvado sintético, onde a empresa em 
causa oferece as duas balizas de futebol de 
11 e quatro balizas para as camadas jovens”, 
José Alves explica que esta obra é de extre-
ma importância para o clube porque “quan-
do são os jogos oficiais é uma poeirada que 
ninguém consegue ver a bola”, este proble-
ma condiciona ainda as inscrições de novos 
atletas nas camadas jovens, dado que segun-
do os dirigentes, os pais não querem que os 
filhos treinem no Melres “porque é só terra 
e chegam a casa com o equipamento todo 
sujo, muitos vão jogar para outro clube aqui 
perto e com este problema estamos a perder 
miúdos daqui da Freguesia”, o responsável 
conclui referindo que só assumiu a pasta com 
o objetivo de recuperar o clube e colocar o 
sintético e que, assim que conquistar o pre-
tendido, entregará a pasta, “nós viemos para 
marcar a diferença e, é isso que vamos tentar 
fazer, marcar a diferença perante a população 
e as entidades. Somos Melrenses e custa-nos 
ver um clube da nossa terra, de certa forma a 
portas de fechar, um clube que irá completar 
50 anos”. 
No que diz respeito ao plantel para esta nova 
época conversamos com o novo treinador da 

equipa Tiago Nogueira, que constatou que 
“neste momento temos 21 jogadores inscritos, 
cinco são novos, mas pretendemos um plantel 
de 25/26 jogadores”. Os novos jogadores são 
provenientes do Gondomar e do São Pedro da 
Cova. “Temos o capitão que já é veterano cá da 
casa, já tem sete ou oito épocas com a cami-
sola do Melres, que é o Vítor Fernandes, tem 
37 anos, veio de Gondomar. Pedro Nogueira 
que há duas épocas fez vinte e tal golos e de-
pois temos um plantel muito jovem que tem 
uma enorme qualidade.  Ricardo Moreira é um 
jogador que faz várias posições e tem muita en-
trega e atitude, o que faz a diferença”, segundo 
o responsável da equipa a média de idades do 
plantel ronda os 24 / 25 anos. O plantel ainda 
não se encontra fechado, faltam quatro joga-
dores, “temos cinco ou seis a trabalhar à expe-
riência e vamos ver se ficamos com eles ou se 
aparece mais alguém”. 

O treinador principal adianta que está confian-
te para o início da nova época, “agora vai de-
pender de vários aspetos, como por exemplo 
a falta de público, porque nós somos fortes em 
casa, mas acredito que sim, o plantel têm qua-
lidade e estamos confiantes”, Tiago Nogueira 
conclui referindo que “estamos a construir um 
plantel forte e considero que vai ser possível 
chegar lá acima até ao final da época”.
Os dirigentes aproveitaram o momento para 
agradecer todo o esforço que a equipa técnica 
tem feito, visto que estão a prescindir de parte 
dos seus salários, assim como os massagistas.
Quanto às Camadas Jovens “temos cinco 
escalões e nesses cinco tivemos que jogar 
pelo seguro e dividir o campo em cinco par-
tes iguais e assim, vão treinando de forma 
intercalada, sem contato físico isto só para 
mantermos cá os atletas até podermos ter a 
certeza de que podem mesmo jogar futebol”.
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Talho do Povo inova e vende 
carne CHAROLÊS PREMIUM
Como sempre os gondomaren-
ses encontram a inovação e a 
novidade no Talho do Povo. A 
empresa decidiu trazer a Gon-
domar uma carne especial, a 
Carne CHAROLÊS PREMIUM.

A CARNE DE CHAROLÊS PREMIUM ® cer-
tificada é uma carne controlada desde a 
sua origem até ao prato por 3 entidades: 
a CHAROLÊS PORTUGAL- Associação de 
Criadores, a CERTIS, e a DGADR- Direção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, é um produto de excelência, de 
elevada tenrura, gosto e sapidez, sem 
excessiva capa de gordura, característica 
dada pela raça Charolesa, mas de eleva-
do grau de infiltração de gordura.
Esta carne é proveniente de todo o ter-
ritório nacional, incluindo as ilhas dos 
Açores e os seus produtores têm as 
melhores condições para a sua produ-

ção em excelência, aliada a um saber 
ancestral em conjunto com um bem-
-estar animal de eleição.
Com a implementação deste novo 
produto nas suas lojas, os responsá-
veis da empresa pretendem aumen-
tar o leque de variedade de escolha 
dos clientes, possibilitando o acesso 
ao sector das carnes gourmet.
O Talho do Povo desde sempre que quer 
marcar a diferença no mercado com pro-
dutos diferenciados e de extrema quali-
dade e compromete-se que para o futu-
ro o objetivo é o crescimento constante 
não descuidando da qualidade. 
Sérgio Sousa, proprietário da empresa 
Talho do Povo refere: "Demorou 4 anos 
e meio, mas o resultado foi exelente. 
Com uma alimentação à base de luzer-
na cevada, triticale e palha, tudo pro-
duzido na exploração, orgulhamo-nos 
de vender o nosso primeiro boi Castra-
do Biológico Português, em todas as 
nossas lojas". ▪
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A premissa é educar a Mente de forma Singular
Com um mês de funciona-
mento, a Mente Singular com-
promete-se a auxiliar o seu 
educando a ter melhores no-
tas no seu percurso escolar. O 
gabinete pode ser encontrado 
em frente à Escola Secundária 
de São Pedro da Cova, na Rua 
Eduardo Castro Gandra, nº 
1241.

O projeto iniciou em tempos de pandemia, 
quando Luana Nascimento e Hélder Soares 
depararam-se com a notícia do encerramento 
das escolas e a incerteza do ano letivo que se 
avizinhava e da sua carga horária.  
Ambos do ramo da educação viram a situação 
perfeita para fazer o que mais gostavam e cor-
responder às necessidades educativas dos alu-
nos. Luana Nascimento é formada em psicolo-
gia e pretende apostar no trabalho mais lúdico 
junto às crianças e utilizar a arte para ensinar, 
“trabalhar esse lados das crianças é extrema-
mente importante, eu já estive várias experiên-

cias com projetos em que brincar, desenhar, 
deixar a criança expressar-se livremente ajuda 
muito na questão emocional, então o projeto 
que apostamos é um trabalho voltado para 
uma oficina terapêutica que é para trabalhar as 
emoções das crianças que tem dificuldade na 
aprendizagem”, garante a diretora que acredi-
ta que às vezes as crianças precisam de relaxar 
um pouco para poder evoluir.
O espaço fornece serviços de apoio ao estudo, 
de orientação educacional, explicações desde 
o 1º ao 12º ano, tanto individuais como em 
grupos, workshops e realiza preparações para 
testes. O espaço fornece ainda aulas particula-

res, em que o aluno, não precisa de frequentar 
a escola.
Como campanha de inauguração, os Encar-
regados de Educação não pagam a matrícula 
deste ano, nem o seguro obrigatório, quanto às 
mensalidades são a partir dos 40 euros men-
sais e varia de acordo com o ciclo, o Mente Sin-
gular também realiza, dependendo da distân-
cia, transporte na zona de São Pedro da Cova. 
As matrículas estão a ser realizada por email: 
mentesingular.adm@gmail.com.
Ambos garantem que o espaço está prepa-
rado para o COVID-19 , “já pensamos e se-
guimos as normas, porque nascemos dentro 

desta realidade”, explica Luana Nascimento, a 
diretora refere que os pais podem ficar tran-
quilos porque o centro cumpre à risca todas 
as normativas para salvaguardar a segurança 
de todos os envolvidos, “eu também tenho a 
minha filha e a minha mãe que é inserida no 
grupo de risco e, para mim, todo o cuidado é 
pouco”.
O espaço possui ainda uma página do Face-
book, onde os interessados podem consultar 
os projetos e as campanhas do Mente Singu-
lar, caso queira entrar em contacto para mais 
informações pode o fazer através do número: 
961 312 102.  ▪

Cartório Notarial de Beatriz Campos Cantante 
Concelho de Valongo

Extrato para publicação

Alda Cristina Nunes Ribeiro por delegação expressa da Notária Maria Beatriz Vieira Campos Cantante, com Cartório Notarial, sito na Rotunda 1º de Maio, nº 160, 1ºsala 28, em Valongo:
CERTIFICA narrativamente, para efeito de publicação, que neste Cartório Notarial, no Livro de Notas para Escrituras Diversas nº247, a folhas 89, se encontra exarada uma Escritura Pública de Justificação 
Notarial, outorgada hoje, na qual MARIA FERNANDA DAS NEVES SILVA, NIF 155829521, portadora do Cartão de Cidadão emitido pela República Portuguesa com o número de identificação civil 05918083, 
válido até 26/04/2020 (validade prorrogada nos termos do artigo 16º, nº2 do DL nº10-A/2020, de 9 de março), natural da freguesia de S.Pedro da Cova, concelho de Gondomar, e cônjuge, SERAFIM 
DA SILVA COELHO, NIF 155829530, portador do Cartão de Cidadão emitido pela República Portuguesa com o número de identificação civil 03464737, válido até 10/10/2029, natural da freguesia de 
Campanhã, concelho do Porto, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Do Ramalho, nº 391, união das freguesias de São Pedro da Cova e Fânzeres, concelho de Gondomar,
DECLARARAM:
Que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:
Prédio Urbano, sito na Rua do Ramalho, nº391, São Pedro da Cova, união das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, composto por casa de rés-do-chão com a área coberta 
de oitenta e um metros quadrados e logradouro com a área descoberta de trezentos e dezanove metros quadrados, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Gondomar e inscrito na respetiva 
matriz predial urbana sob o artigo 16051 da união das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, que teve origem no artigo urbano 4658 da freguesia de Valongo, com o valor patrimonial, igual ao 
atribuído, de vinte e nove mil setecentos e dezanove euros e vinte cêntimos
Que, por volta do ano de mil novecentos e setenta e seis eles justificantes adquiriram o prédio, então com a natureza de rústico, composto de terreno a mato com a área de quatrocentos metros quadra-
dos, onde o supra identificado imóvel se encontra agora implantado, por compra meramente verbal a João Martins, viúvo, residente no Lugar de Ramalho, São Pedro da Cova, concelho de Gondomar.
Que, não dispõem de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio e lhes permita registá-lo a seu favor na conservatória de registo predial.
Que, não obstante, e em consequência da referida compra, eles justificantes estão na posse e fruição do indicado imóvel, em nome próprio, desde esse ano de mil novecentos e setenta e seis e, portanto, 
há mais de vinte anos, tendo começado por limpar o mato, procedendo posteriormente à construção da casa de habitação, habitando-a e provendo às obras de conservação e melhoramento necessárias, 
e sempre pagando os respetivos impostos,
tudo isto sem oposição de quem quer que seja, sem interrupção e ostensivamente à vista de todos, de forma correspondente ao exercício do direito da propriedade.
Que, entretanto, participaram o imóvel à matriz urbana, desconhecendo o anterior artigo matricial.
Que, esta posse contínua, pacifica e pública, conduziu à aquisição do mencionado prédio por usucapião, que invocam para justificar o seu direito de propriedade para fins de registo.
Está conforme o original.
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Helena de Barros Guerra - Notária

EXTRACTO

CERTIFICO para efeitos de publicação que, por escritura de Rectificação lavrada em três de Setembro de dois mil e vinte, exarada a folhas cento e dezanove, do Livro de Notas Duzentos e Ses-
senta e Quatro e deste Cartório, foi feita uma Rectificação de Justificação, na qual, Joaquim António Rodrigues da Fonseca, NIF 193 858 410, titular do cartão de cidadão número 07752662 7 
ZX1 válido até 19.09.2029, natural da freguesia de Bonfim, concelho do Porto, casado com Isabel Maria Gonçalves da Fonseca Rodrigues, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na 
Rua Tomás Ribeiro nº 23, 5º direito, Porto, devidamente consentido para o presente acto por sua mulher, conforme instrumento de consentimento que consta da procuração arquivada, Joana 
Gomes Neto Coelho Rodrigues, divorciada, NIF 214 002 926, portadora do cartão de cidadão nº 10562706 2 ZW0 válido até 03.01.2030, natural da freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, 
residente na Rua D. João I, 394, r/c esquerdo, 4450-163 Matosinhos, que outorga por si e na qualidade de procuradora da sua irmã, Susana Gomes Neto Coelho Rodrigues, solteira, maior, NIF 
203 272 145, natural da freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, residente na Rua do Crasto, nº 9, 2º andar, Porto, qualidade e poderes que se verificou pela procuração arquivada, declaram 
que, com exclusão de outrém, por si e em nome da sua representada, e na qualidade de únicos herdeiros de Joaquim Rodrigues e de Maria Modesta do Lago Coelho Rodrigues, casados que fo-
ram segundo o regime da comunhão geral de bens, conforme consta das escrituras de habilitações de herdeiras lavradas a vinte de Fevereiro de dois mil e dois exarada a folhas oitenta e oito do 
Livro de Notas sessenta e três I do extinto terceiro Cartório Notarial do Porto e no dia dois de Abril de dois mil e treze, exaradas a folhas oitenta e uma do Livro de Notas para Escrituras diversas 
número Cento e oitenta e dois deste Cartorio Notarial, pela presente escritura rectificam a escritura lavrada pelos falecidos Joaquim Rodrigues e de Maria Modesta do lago Coelho Rodrigues no 
dia três de julho de mil novecentos e noventa e quatro, exarada a folhas trinta e seis e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas cento e oitenta e dois-C do Extinto Cartório Notarial 
de Gondomar, no sentido de alterar as áreas constantes de todas as verbas justificadas, mantendo-se em tudo mais as composições dos mencionados prédios.
Nestes termos procedem à rectificação nos seguintes termos:
Verba número um:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e quatro, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respetiva matiz sob 
o artigo 4896 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 676, o qual tem a área coberta de sessenta vírgula quarenta metros quadrados e a área descoberta 
de cento e setenta e um vírgula sessenta metros quadrados;
Verba número dois:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e cinco, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respetiva matiz sob o 
artigo 5084 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 903, o qual tem a área coberta de duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados e a área descoberta 
de duzentos e dezoito metros quadrados;
Verba número três:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e seis, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respetiva matiz sob o 
artigo 5695 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 1665, o qual tem a área coberta de sessenta e dois metros quadrados e a área descoberta de cento 
e quarenta e três metros quadrados;
Verba número quatro:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e sete, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respectiva matiz 
sob o artigo 5696 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 1666, o qual tem a área coberta de setenta e oito vírgula oitenta metros quadrados e a área 
descoberta de cinquenta e nove vírgula vinte metros quadrados;
Verba número cinco:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e oito, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respetiva matriz sob 
o artigo 5697 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 1667, o qual tem a área coberta de setenta e quatro vírgula cinquenta metros quadrados e a área 
descoberta de quarenta e oito metros quadrados;
Verba número seis:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e nove, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respectiva matiz 
sob o artigo 5698 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 1668, o qual tem a área coberta de setenta e seis vírgula quarenta metros quadrados e a área 
descoberta de quarenta virgula dez metros quadrados;
Verba Número sete: 
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e setenta, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respetiva matiz 
sob o artigo 5699 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 1669, o qual tem a área coberta de setenta e cinco vírgula sessenta metros quadrados e a área 
descoberta de trinta e dois vírgula quarenta metros quadrados;
Verba número oito:
Prédio urbano, actualmente descrito na conservatória do registo predial de Gondomar sob o número mil cento e sessenta e setenta e um, da freguesia de Foz do Sousa, inscrito na respetiva 
matiz sob o artigo 5700 da União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo, correspondente ao anterior 1670, o qual tem a área coberta de setenta vírgula cinquenta metros quadrados e a área 
descoberta de duzentos e um vírgula cinquenta metros quadrados;
Está conforme o original. Cartório Notarial de Maria Helena Serra de Barros Guerra, aos três de Setembro de dois mil e vinte.

Registado sob o nº. 1555
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Lazer

Estavam dois maluco a conversar e ga-
ba-se um:
- Ontem evitei um roubo!
Diz a outro:
- Então, apanhaste o ladrão em flagrante?
Responde o maluco:
- Não! Tirei o dinheiro da carteira antes do ladrão…

O Outono acabou 
de chegar...

Setembro está a terminar e, com o 
aumento da humidade e diminuição 
progressiva da temperatura, os cuida-
dos com os nossos animais deverão, 
em muitos casos, ser diferenciados.
O primeiro pensamento é o de que 
não é positivo sobre proteger ou 
“humanizar” os animais, nem fazer o 
exato contrário: achar que os animais 
são capazes de aguentar qualquer 
condição meteorológica sem ficarem 
doentes.

Gonçalo Lixa 

Médico Veterinário, Clínica 
Veterinária do Taralhão

Em condições de frio intenso (< 5ºC) / hu-
midade elevada, os animais poderão ver o 
seu sistema imunitário enfraquecido, po-
tenciando o risco de algumas infeções e 
consequente desenvolvimento de doenças.
De assinalar que o risco de doença aumen-
ta sempre que falemos de animais com um 
sistema imunitário menos capacitado, como 
são: animais idosos, animais bebés/ juvenis 
(até 1/2 anos), animais com otites recorren-
tes, com doença oncológica, autoimune ou 
outra doença que conduza a imunodepres-
são (como o vírus da imunodeficiência em 
gatos – FIV ou da leucemia felina – FeLV), 
etc..

Cuidados a adoptar...
- MANTER A PELE E PELAGEM SECAS E HI-
GIENIZADAS:
Uma pele húmida, principalmente em zo-
nas pobremente ventiladas (como ouvidos, 
zona entre os dedos e pregas de pele), cria 

as condições ideais para alguns fungos e 
bactérias da pele proliferarem, levando a 
(ou exacerbando) problemas de pele. Dica 
prática: comprar uma capa impermeável 
para o seu cão e higienizar/ secar ouvidos 
e patas (imediatamente) após um passeio 
na chuva.

- BOA ALIMENTAÇÃO:
Durante o tempo frio, um animal poderá 
despender até 10% mais energia, só para a 
produção interna de calor. Uma boa alimen-
tação permitirá que o animal faça esta re-
gulação com maior qualidade, para além de 
melhorar todos os processos metabólicos 
no geral.

- VACINAÇÃO E PROFILAXIA VETERINÁRIA: 
Vacinação e desparasitação são fundamen-
tais, principalmente no que respeita à pre-
venção de algumas doenças infeciosas que 
afetam o sistema respiratório (como a pro-

vocada pelo vírus da rinotraqueíte felina, 
em gatos).
- ATIVIDADE FÍSICA REGULAR:
A maior parte dos animais tende a 
passear menos horas nos meses frios, 
quando são os meses em que mais se 
devem exercitar! O exercício ajuda a 
prevenir situações de hipotermia, ro-
bustece o sistema imune, e ainda traz 
momentos de felicidade que a falta de 
sol sempre tentar roubar 

- EVITAR O FRIO EXCESSIVO:
Cada animal é diferente e tem sensibi-
lidades diferentes ao frio. Um pequeno 
Chihuahua não aguentará o frio da mesma 
forma do que um Husky. Respeite o seu 
animal e procure mantê-lo o mais confor-
tável possível.
Qualquer dúvida adicional, teremos todo 
o gosto em responder, para o contacto 
934982307 ou cvtaralhao@gmail.com.
 

PERTURBAÇÕES DO SONO

Hospital 
Escola
Hospital Fernando 
Pessoa

Sabia que as perturbações do sono são 
frequentes e aparecem em todas as ida-
des? Que muitas crianças e adolescentes 
dormem menos horas do que deviam, o 
que tem consequências na capacidade de 
atenção e no rendimento escolar? Que a 
insónia é frequente e que o ressonar está 
muitas vezes ligado à apneia do sono, o que 

aumenta o risco de hipertensão e de doença 
cardiovascular?
Com a situação de Pandemia provocada pelo 
COVID-19 e com a chegada do verão e das 
temperaturas extremamente elevadas, mui-
tas pessoas têm manifestado muitas pertur-
bações do sono. Caso apresente problemas 
como dormir mal ou sintomas como resso-

nar, insónia, paragens respiratórias du-
rante o sono, sonolência durante o dia, 
cansaço, dores de cabeça durante o dia 
ou outros comportamentos desadequa-
dos durante o sono, não hesite em nos 
contactar e recorrer à Consulta do Sono 
do Hospital Fernando Pessoa, estamos 
aqui para ajudar!

Ingredientes:
Para 4 pessoas
800 g de carne moída | meia cebola picada | 1 dente de alho picado | 2 ovo | 1 colher (sopa) de 
salsa picada | 2 colheres (sopa) de pão ralado | Sal | Queijo flamengo aos cubos | Salsa picada | 
Pimenta | Cebola | Polpa tomate | Azeite| Vinho do Porto Branco

Preparação
Num tacho colocar azeite, cebola picada, alho picado polpa tomate e deixar alourar.  Juntar o vinho 
do porto e deixar ferver. 
À parte numa tijela colocar a carne, cebola picada, salsa picada, ovo, pão ralado e temperar com 
sal e pimenta. Amassar tudo. De seguida fazer as bolas de carne e rechear com um cubo pequeno 
de queijo. Passar as bolas por farinha e reservar. Colocar as bolas de carne no preparado do tacho 
e deixar cozinhar lentamente.
Servir com Esparguete.
Acompanhar com uma salada de alface, rúcula e tomate cherry.

ALMONDEGAS DE CARNE RECHEADAS C/ QUEIJO
Actual Gest  Prof. João Rodrigues

RECEITA CULINÁRIA

SOLUÇÕES:
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Comunicação

Informamos os nossos estimados Associados, que em virtude da situação epidemiológica 
que se verifica em Portugal em resultado da pandemia da doença COVID-19, a Assembleia 
Geral Extraordinária e a Assembleia Geral Ordinária, marcadas para o dia 25 de setembro de 
2020, não se irão realizar, por não estarem reunidas as condições mínimas para o distancia-
mento social, impostas pela Resolução de Ministros n.º70/A/2020.

Rio Tinto, 21 de setembro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Avelino Ferreira da Silva

Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Pêras de Rio Tinto
Pessoa coletiva 501 071 270  Sede: Rua da Boavista, 394 4435-123 Rio Tinto
Email: geral@associacaosaobento.com Tel.: 22 489 01 07 Fax: 22 488 45 24
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ANÚNCIO

Admite-se em part-time
Estudante na área de Marketing digital ou informática, 
Com conhecimento gestão de sites e redes sociais.

Telemóvel 936012080
E-mail :  jjduarte@icloud.com
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Joana 
Resende
PS

No momento em que escrevo este ar-
tigo, encontro-me em isolamento pro-
filático. Tive contacto com alguém que 
foi diagnosticado com Covid-19. Foi um 
contacto profissional, fugaz, mas que 
dado não terem sido cumpridos os dis-
tanciamentos e a proteção necessária, 
foi entendimento da Delegação de Saú-
de, manter-me em isolamento e acom-
panhada diariamente pelos serviços. 
A pessoa a quem foi diagnosticado o vírus 
estava totalmente assintomática, certa 

Seja consciente. Proteja os outros, cuide de si.
de que não constituiria risco para ninguém. 
Infelizmente, e dado o seu contacto, um pe-
queno grupo de pessoas foram sinalizadas 
como potenciais portadores de risco.
Fiz, entretanto, dois testes que se revela-
ram negativos. Mas até este diagnóstico, 
estive privada do meu dia-a-dia normal, de 
estar com os meus, de abraçar e beijar as 
minhas filhas (pequenas) e o meu marido. 
Serão 14 dias privada de liberdade.
Esta sim é a liberdade que deve ser consi-
derada, e não aquilo que muitos se elevam 
para criticar como atentados à liberdade 
individual.
Usar máscara, manter a distância social 
e profissional, seguir as indicações à ris-
ca dos nossos decisores e da comunida-

de médica, não nos privam de liberdade. 
Defendem-nos do caos pessoal, e mais 
importante, diminui drasticamente a pos-
sibilidade de contágio caso sejamos porta-
dores do Sars-Cov-2. 
Seguir as medidas apresentadas no pas-
sado dia 10/09/2020 pelo nosso Primeiro 
Ministro, não é condicionar a nossa vida. É 
dar-lhe uma oportunidade de assim conti-
nuar a ser a “nossa” vida.
Infelizmente, já é óbvio que o vírus veio 
para ficar, como de resto os restantes 4 
coronavírus que coexistem connosco. Re-
volta, insurreição e (perdoem-me) igno-
rância, não podem ser a resposta. 
Essa deve ser a união. Comportarmo-nos 
como aquilo que somos, uma comunidade. 

Protegermo-nos a nós e aos outros, e apren-
der a viver com esta nova normalidade.  
Não haverá capacidade económica, e 
mais importante, emocional, para um 
novo confinamento. É por isso funda-
mental cerrar fileiras, e viver. Com o re-
ceio que será normal, mas protegidos e 
conscientes de que tudo estamos a fazer 
para nos voltarmos a poder abraçar sem 
reservas.
Mea culpa, não me voltarão a ver sem 
máscara em locais fechados, em saídas 
supérfluas e ajuntamentos totalmente 
desnecessários. Não será por mim que 
não voltarei a beijar os meus. Não será 
por mim, que alguém será privado da 
sua verdadeira liberdade.

Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

Valentina 
Sanchez 
PSD

Após os números de novos casos de co-
vid-19 terem subido tanto, assim como 
o número de mortes, questionamos se 
estaremos na segunda volta que a OMS 
(Organização Mundial de saúde) tanto 
alertou?
A analisar pelos números de Espanha, Itá-

Segunda vaga?
lia e França, provavelmente sim, e a melho-
ria a partir de agora, será muito difícil!
Com a abertura das escolas, e o fim da 
altura de férias, é inevitável que o con-
tágio aumente senão foram cumpridas 
todas as normas da DGS, mas todos sa-
bemos que tais medidas não estao a ser 
cumpridas. 
Desde serem utilizadas máscaras que 
nada fazem contra a propagação do ví-
rus, (existe alguma fiscalização às más-
caras?) ao facilitismo no distanciamento, 

e aos ajuntamentos que todos nós assis-
timos.
Também a confusão de sintomas entre o 
vírus e constipações vai ter consequências 
tanto no nosso sistema nacional de saúde 
(pela sua afluência) como no nosso dia dia. 
Vai ser uma nova realidade para todos nós! 
E se na primeira vaga, o país confinou, esta 
segunda vaga vai ficar marcada pela rea-
bertura a uma nova normalidade.
Mas sendo que a transmissão vai depender 
da consciência de cada um de nós, quero 

acreditar que vamos ultrapassar esta pan-
demia da melhor forma possível.
Esperemos, também, que os efeitos 
desta segunda vaga sejam minorados 
pelas alterações impostas pela Ministra 
da Saúde à sua equipa governamental e 
que terá apanhado de surpresa todos os 
intervenientes. 
Mudar de equipa a meio de uma crise 
como a presente só pode ser justificada 
por motivos poderosos e porque se avi-
zinha algo de muito grave. 

Maria Olinda 
Moura
CDU

A água é um bem essencial à vida. Não 
faz sentido que este recurso natural seja 
utilizado para lucro de alguns e prejuízo 
das populações.
Fazer uma gestão pública da água sig-
nifica distribuí-la de acordo com as 
necessidades básicas das pessoas a 
preços justos e equilibrados; significa 
proceder ao seu tratamento, à con-
servação dos lençóis freáticos e à sua 
poupança; significa sensibilizar toda a 
gente para a necessidade de um con-
sumo equilibrado; significa fazer os in-
vestimentos necessários para garantir 

Em Gondomar, a água é d’ouro!
a qualidade da água que nos alimenta e 
das águas residuais que desaguam nos 
rios e nos mares. 
Alguém ainda acredita que a gestão priva-
da da água, como acontece em Gondomar, 
faça o que é preciso? Para que serviu, en-
tão, a concessão deste serviço à Águas de 
Gondomar no tempo do Valentim? E para 
que serve continuar com a mesma conces-
são no tempo do Marco Martins? Para os 
gondomarenses pagarem mais por piores 
serviços, é a resposta imediata.
A CDU votou contra este processo desde o 
primeiro dia e desde essa altura que tem 
insistido nos órgãos autárquicos para que 
o problema seja discutido com toda a se-
riedade, apresentando propostas concre-
tas.
O Presidente da Câmara Municipal de 

Gondomar não pode meter a cabeça na 
areia, fingindo que nada pode fazer, mas 
aprovando, ano após ano dos seus manda-
tos, sucessivos aumentos das tarifas. Esta 
abordagem recorrente sobre o problema 
do preço da água e dos resíduos assente 
numa permanente desresponsabilização 
é inaceitável, assim como é inaceitável o 
anúncio de medidas paliativas e contradi-
tórias muitas delas, onde hoje se fala de 
um certo valor e amanhã doutro, de for-
ma aleatória, sem recurso a quaisquer es-
tudos, procurando apenas condicionar a 
discussão de um problema que não quer 
resolver. 
O assunto tem de ser encarado de forma 
séria e honesta e necessita de medidas de 
fundo, algumas delas a avançar já, como 
tem proposto a CDU, começando-se pela 

redução das tarifas; o estudo do impac-
to da reversão da concessão para o con-
trolo público, na diminuição do custo de 
vida das famílias gondomarenses, no co-
mércio e na indústria local, assim como 
o impacto a curto, médio e longo prazo 
no orçamento municipal; e avançando-
-se também com a tomada imediata de 
medidas para a reversão da gestão da 
recolha do lixo e higiene urbana, cuja 
concessão termina no próximo ano, di-
minuindo dessa forma os custos com os 
resíduos e dando um sinal claro sobre as 
outras concessões.
Os gondomarenses saíram à rua a exigir 
mudanças. Não se contentarão com me-
didas paliativas. A Câmara tem de ouvir 
as reivindicações da população e tem de 
ouvir quem tem propostas. 
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David Santos 
Movimento 
Valentim Loureiro - 
Coração de Ouro

Um verdadeiro marco a "meter água"

Pedro Oliveira 
CDS-PP

ga, deixou de o fazer na última candidatura deste, 
quando já era Presidente da República. 
A “clubite” sempre foi algo que inexplicavelmente 
feriu a reconhecida capacidade de ponderação, 
inteligência e objetividade de tantos que, a dis-
cutir ou a pensar o futebol, se transformam em 
acentuados contrários de si próprios. Não sei se 
é o caso, mas a verdade, é que nenhum dos dois 
teve a necessidade de o próprio candidato impedir 
a participação de políticos na sua hombridade de 
reconhecer o equívoco em que laboraram, tendo 
havido a candidatura, apoucando a credibilidade 
de cada um dos dois. 

SERÁ CLUBITE?
Erro crasso do Senhor Primeiro Ministro, este de 
ter integrado a Comissão de Honra da candidatu-
ra de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. O 
mesmo se diga, talvez com ainda mais enfase, de 
Fernando Medina Presidente da Câmara Munici-
pal de Lisboa. 
Com efeito, a “clubite” que grassa por esse país 
fora, não deixou de afetar também, pessoas com 
particulares responsabilidades na gestão de im-
portantes cargos da política nacional, ofuscando-
-lhes a necessária equidistância e objetividade 
que tais cargos lhes exigem cumprir no quotidia-
no, relativamente aos diferentes interesses que a 
sociedade civil despoleta.
A verdade e que questionado o Primeiro Minis-
tro sobre a justeza da integração do seu nome 
em tal lista de Luís Filipe Vieira, respondeu o 
mesmo tratar-se de uma opção pessoal, indivi-

dual, enquanto benfiquista, nada tendo de relacio-
nado com a sua condição de político e de Primeiro 
Ministro. Disse, que enquanto cidadão tinha todo 
o direito de manifestar a sua preferência na corri-
da eleitoral em causa, nada justificando quererem 
limitar esse seu direito por causa das funções que 
exerce as quais estavam absolutamente fora deste 
seu contexto.
Ora, com o devido respeito Sr. Primeiro Ministro, á 
claro que o cargo que ocupa não deixa, nem deixa-
rá nunca de estar associado a qualquer decisão que 
decida tomar, seja ela publica ou privada, e enquanto 
o exercer. O Sr. Primeiro Ministro sabe que é o Chefe 
do Governo de todos os portugueses, do seu único 
governo, e que sendo necessariamente indissociáveis 
as duas condições, as de cidadão e de governante, 
os efeitos recíprocos das decisões que toma são 
evidentes. Além do mais, tanto quanto é do meu 

conhecimento, o Senhor Primeiro Ministro não in-
tegrou a mesma lista nas anteriores candidaturas de 
Luís Filipe Vieira. Inequivocamente que a mudança de 
paradigma se prende com a sua condição de Chefe 
do Governo, e da repercussão clara na dinâmica da 
candidatura. 
Mas mesmo que tivesse integrado anteriores candi-
daturas do atual presidente do Benfica, o cargo que 
agora exerce, seria motivo mais que suficiente para 
se abster, desta feita, de o fazer. Não é uma opção ile-
gal, não estando, por isso, proibido de o fazer. O bom 
senso e a responsabilidade, contudo, deveriam tê-lo 
feito pensar melhor na circunstância, e na perceção 
de que o cargo que ocupa em nada aconselhava à sua 
decisão de integrar a referida comissão de honra. Por-
ventura, deveria ter bebido no exemplo do Senhor 
Presidente da República, que tendo integrado similar 
Comissão em lista do atual líder do Sporting de Bra-

Sara Azul
BE 

nas e nos auxiliares educativos. A testagem 
regular pode ser particularmente importante 
no período do Inverno onde as constipações 
ou gripes podem ser confundidas com a CO-
VID-19. O  Governo deve assegurar que os 
agrupamentos escolares e equipas de saúde 
locais, em articulação com as autarquias e saú-
de pública, têm capacidade para disponibilizar 
gratuitamente a realização de teste rápido a 
professores, alunos e assistentes operacionais, 
a qualquer momento do ano letivo.  

O possível inicio de ano letivo
O regresso às escolas neste ano letivo assume 
particular importância a todos os níveis, sen-
do que é considerada uma reentrada e uma 
aprendizagem para um “novo normal” a que 
nos estamos passo a passo a habituar. A rea-
bertura das escolas é essencial como um fator 
de recuperação de aprendizagem fundamen-
tal para as crianças e jovens e por isso deve ser 
feita com o maior cuidado e preparação, dado 
que o inicio do ano letivo faz aumentar os con-
tactos sociais potenciando a disseminação do 
vírus não só entre a comunidade escolar bem 
como nas suas relações adjacentes. O regresso 
às aulas é também importante para a saúde 
mental dos e das jovens e no seu processo de 
crescimento emocional, bem como na preven-

ção de possíveis abusos familiares e outros. 
Apesar da preocupação das escolas em precaver 
todos os cuidados para que a propagação do vírus 
seja mínima, é quase impossível garantir todas as 
condições para que os alunos e professores regres-
sem em segurança às aulas sem que para isso não 
seja necessária uma inspeção eficaz e um aumen-
to de verbas para assegurar material de proteção e 
assegurar a contratação de mais auxiliares para o 
apoio no dia a dia das escolas. 
As autarquias desempenham aqui um papel fun-
damental, não só porque são elas as responsáveis 
dos espaços físicos das escolas bem como é o seu 
dever assegurar as condições materiais e humanas 
para o seu bom funcionamento. É impensável não 
assegurar transportes públicos e com maior fre-

quência para os alunos e alunas que se têm que 
movimentar até às escolas e para suas casas. As 
refeições dadas pelas escolas são também cruciais 
para os alunos que dependem delas todos os dias 
e não podem depender, por dificuldades econó-
micas, das refeições que fazem nas suas casas. A 
pandemia deixou a céu aberto as dificuldades que 
alguns e algumas jovens têm e no papel que as es-
colas exercem no suprimir de algumas dessas ad-
versidades. É impensável que a escola pública não 
continue a exercer o seu papel na continua educa-
ção destas crianças e jovens, tendo como desculpa 
a pandemia. 
Já no campo da prevenção, o Bloco de Esquerda 
acredita que uma boa medida de prevenção seria 
a testagem no corpo docente, nos alunos e alu-

Opinião: Vozes da Assembleia Municipal

Tenho assistido com especial calma e ponde-
ração às questões relacionadas com o preço da 
água em Gondomar e com o contrato estabeleci-
do entre a Câmara Municipal e a empresa Águas 
de Gondomar.
Sei bem – porque tenho memória – que este é 
um processo delicado e que envolve duas ges-
tões camarárias: a que há alguns anos viu apro-
vado o contrato e a atual que tem que gerir o 
referido documento.
Mas a forma como o atual presidente da Câmara 
aborda este tema é, no mínimo, displicente, ca-
suística e sem sentido. Quando solicitado a ma-
nifestar opinião sobre as questões relacionadas 
com o preço da água (e dos resíduos) no muni-
cípio, o presidente da Câmara de Gondomar tem 
sempre algo a dizer. Nem que se contradiga entre 
opiniões e esclarecimentos.
O atual Executivo camarário não é ativo – antes, 
é reativo. Apenas diz que vai analisar um deter-
minado tema quando esse referido assunto pas-
sa a ser tema de conversa, de contestação e de 
algumas notícias na comunicação social (rádios, 

televisões e jornais).
O presidente da Câmara de Gondomar é excelente 
numa coisa: em sacudir a água do capote e empur-
rar as responsabilidades para os outros. "Não fui eu 
quem assinou!" "Não fui eu quem definiu os valores!" 
"Não fui eu... Não fui eu..."
E, sem problemas, aponta logo o dedo aos que consi-
dera como responsáveis!
O presidente da Câmara de Gondomar desrespon-
sabiliza-se. E encolhe os ombros. Outros autarcas há 
que quando não consideram válido o contrato de 
privatização estabelecido, assumem outra postura e 
analisam o problema. Alguns, até, estão a implemen-
tar esforços para reversão do contrato. Mas não o de 
Gondomar...
Depois o presidente da Câmara de Gondomar limita-
-se a "meter água" num assunto sobre o qual a água 
é a grande questão. Hoje argumenta com uns núme-
ros, amanhã refere outros. Hoje anuncia umas medi-
das, amanhã diz que afinal já não será possível.
Gostava de saber se o presidente da Câmara de Gon-
domar tem estudos que fundamentem os números 
(relativos a esta questão) que dá a conhecer de forma 

cíclica pela imprensa...
Mas vamos falar em bom português, com factos. O 
contrato original terminaria em 2021. Em 2009, ainda 
com anterior gestão camarária, uma renegociação 
prolongou-o até 2031. Em 2014, já com o PS à frente 
da câmara, houve uma nova renegociação (sem me-
xida de prazos). Baixou-se a taxa de rentabilidade do 
contrato mas tal não trouxe alívio para as tarifas
cobradas.
Mais! A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR) há anos que dá parecer negativo às 
propostas de tarifário da empresa Águas de Gondo-
mar. Porque, diz a ERSAR, as tarifas não refletem os 
apoios a investimentos que obteve. Chegam ao pon-
to de "exigir" que DESDE 2014 seja devolvido dinheiro 
cobrado a mais aos clientes.
Depois podia ainda, enquanto Gondomarense, falar 
da qualidade do serviço que a empresa nos presta. 
Nada a apontar em relação ao abastecimento da 
água, mas muito a criticar sobre a recolha de resí-
duos, a falta de limpeza generalizada e os investimen-
tos (que nunca mais aparecem). É que, além da água, 
muito mais ficou definido no contrato estabelecido. 

E, modesta opinião, pouco se está a cumprir...
Restam-me algumas dúvidas...
1. A redução de tarifas só se consegue injetando 
10 ou 20 milhões na concessão? (JN 30.07.2020)
2. Afinal a Câmara está a preparar a possibilidade 
de pedir um reequilíbrio que seja a favor dos mu-
nícipes? (Lusa 30.07.2020)
3. O Município de Gondomar está a trabalhar para 
baixar o preço da água? (site CMG 31 de julho 2020)
4. É até final de 2020 que a Câmara vai terminar 
a renegociação do contrato com a concessionária 
para baixar o tarifário? (Público 01.08.2020)
5. A Câmara está a estudar uma solução para redu-
zir a tarifa da água no concelho e a recalcular o valor 
da indemnização a pagar à Águas de Gondomar 
em caso de cessação do contrato de concessão? 
E o resgate do serviço custaria (números de 2014) 
entre 380 e 400 milhões de euros? (JN 18.09.2020)
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