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Editorial
O AUDIÊNCIA GP GRANDE PORTO é um jornal generalista e
regional preocupado com toda a atividade desenvolvida, nos
concelhos do Grande Porto e, pelos cidadãos que nascidos nesta
área territorial, se encontrem espalhados pelo mundo.
Prometendo defender, intransigentemente, o seu carater independente está aberto á colaboração de todos os cidadãos. Para
aqui podem endereçar todos os contributos que permitam uma
ampla divulgação das localidades e permitam uma intrínseca
troca de conhecimentos que contribua para o desenvolvimento
cultural e social de todos os concelhos.
O AUDIÊNCIA GRANDE PORTO compromete-se a assegurar o
respeito pelos princípios deontológicos e pela ética profissional
dos jornalistas, assim como pela boa fé dos leitores.

Agora o seu AUDIÊNCIA chega a todo o Mundo!
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O DESAFIO DOS ENIGMAS

Um novo concurso de contos
policiais em marcha
Com os nossos torneios de decifração e de produção de enigmas policiais em velocidade de cruzeiro, preparamo-nos
agora para dar inicio a um novo concurso de contos. “Um Caso Policial em Gaia” continuará a ser o mote da segunda
edição deste concurso, que terá como única obrigação temática o local da ação dos trabalhos, que deverão ocorrer
neste concelho do norte do país situado a sul da cidade do Porto. E para que os potenciais concorrentes possam
começar desde já a produzir os seus originais, podemos também adiantar que o concurso está aberto a todos, sem
quaisquer condicionalismos de idade ou nacionalidade, que se queiram aventurar na escrita de ficção policial,
podendo apresentar mais do que um original desde que o façam com pseudónimos diferentes.
Acrescentamos ainda que os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa e ter obrigatoriamente o mínimo
de duas páginas de formato A4 e o máximo de quatro, escritas a 1,5 espaços, na fonte Times New Roman e com o corpo
de letra 12. Por último, duas informações fundamentais: 1) os originais a concurso podem ser enviados a partir de
1 de janeiro do próximo ano, através do email do orientador da secção (salvadorpereirasantos@hotmail.com); 2) a
avaliação será feita pelos próprios leitores do AUDIÊNCIA GP, que pontuarão cada conto logo após a sua publicação,
numa escala de 5 a 10 pontos, em função da qualidade e originalidade. Em próximas edições explicaremos melhor
este processo. Para já, o que importa é ir deitando mãos à escrita...
Entretanto, prosseguem os nossos torneios em curso, com a publicação do enigma que constitui a prova nº. 6 de
“Solução à Vista!”, de um dos mais destacados policiaristas nacionais:
TORNEIO “SOLUÇÃO À VISTA!”
Prova nº. 6
“Crime Leaks”, de Daniel Falcão
Gustavo Santos está sentado, numa solarenga manhã de domingo, na esplanada do Café-Restaurante Sítio do
Costume. Continua a rodar a colher dentro da chávena defronte de si, enquanto observa com alguma curiosidade
a primeira página do jornal Matutino, pousado sobre a mesa.
Nos últimos dias, as notícias daquele teor têm surgido a conta-gotas. Dia após dia iam sendo libertados fragmentos
de relatórios criminais. “Crime Leaks”, assim era apelidada pelos meios noticiosos estas fugas de informação. Mais
um “leak” a juntar-se a vários outros, o que levava muitos a perguntarem sobre qual seria o próximo, numa época
em que tudo vinha a público, mesmo as informações mais privadas.
Gustavo Santos abre o jornal e lê atentamente a mais recente fuga de informação que aparece reproduzida na terceira
página. O texto em causa divulga informações, que deviam ser confidenciais, sobre o homicídio de Manuel José
Carvalho, ocorrido em finais de dezembro de 2018.
Pela leitura do texto publicado, ficava-se a saber que a vítima fora encontrada no seu escritório pelo companheiro.
Este afirmara que, assim que deparou com o corpo, imediatamente ligara às autoridades. Os agentes destacados para
o local não tiveram dificuldade em concluir, pelas peças partidas, pelos móveis deslocados e pelos papéis espalhados pelo chão, que ali ocorrera uma violenta disputa. Disputa que teria terminado com a vítima a ser fortemente
golpeada na cabeça com o pisa-papéis, encontrado mesmo ao lado do corpo.
Alexandre Miguel Duarte, assim se chamava o companheiro da vítima, declarara que naquela noite saíra com uns
amigos comuns, mas que o Manuel ficara em casa, pois tinha agendado receber uns clientes, situação que ocorria
com alguma frequência. Acrescentara ainda que, ao chegar a casa, pouco depois da meia-noite, se apercebera que o
companheiro ainda estaria no escritório, pois a luz estava acesa. Decidira não interromper e subira para o quarto,
situado no primeiro andar, adormecendo mal se deitara na cama. Seriam umas cinco horas da manhã quando acordou
e reparou que o Manuel ainda não se deitara. O que achou estranho. Desceu as escadas, bateu à porta do escritório e,
como a luz continuava acesa e não teve qualquer resposta, abriu a porta e entrou. Foi nessa altura que deparou com
o escritório todo desarrumado e com o corpo do companheiro.
Segundo o relatório policial, a vítima tinha próximo da sua mão esquerda uma magnífica espátula para abrir cartas,
com cabo em madrepérola e lâmina em tartaruga natural. Desta vez, a espátula teria servido para marcar o soalho
com o que parecia ser um número: 942. Qual seria o seu significado? Era algo que ainda estava por esclarecer. Se é
que significava alguma coisa.
O agente responsável chegou a questionar o companheiro da vítima, ainda no local, sobre quem seria a pessoa ou
pessoas com quem Manuel José Carvalho tinha agendado reunir. Num primeiro instante, o inquirido manifestou
desconhecimento. Logo depois acrescentou que, nos últimos dias, havia alguns assuntos que ocupavam muito
do tempo do companheiro, envolvendo dois clientes: Francisco João Sá e Isidro Diogo Baganha. Suspeitava que a
reunião teria sido marcada com algum deles, mas não sabia qual.
As últimas informações disponíveis sobre este caso referiam que o companheiro da vítima, segundo as suas próprias
declarações, saíra de casa pouco depois das oito horas, tendo chegado ao local do encontro, a cerca de uma dezena
de quilómetros, cerca de meia hora depois, pois era muito cuidadoso na condução.
Gustavo Santos leu e releu os elementos agora divulgados e começava a ter uma ideia do que sucedera na noite do
crime.
DESAFIO AO LEITOR
E o leitor também tem alguma teoria? Em caso afirmativo, desenvolva essa teoria, sustentando-a com os factos
disponíveis. E envie depois o respetivo relatório para o organizador da secção, até ao próximo dia 5 de dezembro,
através dos seguintes meios:
- por correio postal, para AUDIÊNCIA GP / O Desafio dos Enigmas, rua do Mourato, 70-A – 9600-224 Ribeira Seca
RG – São Miguel – Açores;
- por correio eletrónico, para salvadorpereirasantos@hotmail.com.
E, já sabe, não se esqueça de identificar a solução enviada com o seu nome (ou pseudónimo adotado), nem de remeter
juntamente a pontuação atribuida ao enigma “… E Também não é uma Cebola“, de Búfalos Associados, para efeitos
de classificação no concurso “Mãos à Escrita!”.
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INVESTIGAÇÃO

Poluição do tráfego
marítimo pode vir a aumentar
A poluição atmosférica na costa portuguesa provocada pelo tráfego marítimo representa cerca de 20 por cento da
poluição causada pelos óxidos de nitrogénio (NOx), um dos poluentes mais nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.
Este valor vem de um estudo da Universidade de Aveiro (UA) que, para ajudar a reduzir esta contribuição, aponta uma
lista de medidas que urgem ser colocadas em prática.
TEXTO DE:
RITA CASTRO GONÇALVES

“As emissões marítimas, que
compreendem sobretudo os
poluentes NOx e o dióxido de
enxofre (SO2), têm impacto
máximo junto às rotas internacionais, mas este impacto
chega à zona costeira, com
contribuições que vão de 10 a
20 por cento no caso dos NOx
e acima de 20 por cento para
o SO2”, aponta Alexandra
Monteiro, investigadora do
Departamento de Ambiente
e Ordenamento e do Centro
de Estudos do Ambiente e do
Mar, uma das unidades de investigação da UA.
A coordenadora do estudo
garante tratar-se de um “cenário preocupante” que é
urgente combater: “É muito
importante colocar no terreno as medidas propostas
pela investigação, algumas
promovidas pela própria regulação europeia, sobretudo
face ao contínuo e esperado
aumento do tráfego marítimo”.
Os investigadores estimam
que atualmente cerca de 90
por cento (75 por cento na
Europa, e com tendência a
crescer) de toda a troca de
mercadorias e bens em todo
mundo é realizada por via
marítima, o que torna este
meio de transporte preocu-

pante em termos de impacto
ambiental, sobretudo devido à sua grande dependência
no que diz respeito ao uso de
combustíveis fósseis, com
emissões atmosféricas associadas e potencial impacto na
qualidade do ar.
Coordenado por Alexandra
Monteiro, o projeto AIRSHIP, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e que terminou
recentemente, visou avaliar
o impacto na qualidade do ar
das emissões do transporte

marítimo em Portugal e, com
maior detalhe, ao nível local/
portuário, tendo como caso
de estudo o Porto Leixões e a
área urbana envolvente.
Os resultados revelaram
que estas emissões têm um
impacto na qualidade do ar
máximo junto às rotas marítimas, chegando até às zonas
costeiras onde se verificam
contribuições de 10 a 20 por
cento para as concentrações
de NOx e inferior a 10 por
cento no caso das partículas,
dois dos poluentes mais crí-

ticos em Portugal, com excedências aos valores limite
legislados.
Relativamente aos cruzeiros, as estimativas revelam
que as emissões associadas
correspondem apenas a cerca de 5 por cento do total do
transporte marítimo. Os estudos que os apontam como
grandes poluentes, referem-se principalmente às emissões de SO2 (um poluente
que apresenta valores residuais em termos de qualidade do ar em Portugal), já que

é verdade que os cruzeiros
emitem 28 vezes mais SO2
que o transporte rodoviário
(mas 17 vezes menos NOx).
Os estudos feitos no projeto AIRSHIP, quer ao nível
regional, quer local (caso de
estudo Porto de Leixões), envolveram ainda a investigação de medidas estratégicas
mitigadoras para as emissões
associadas ao transporte marítimo (focadas sobretudo no
uso de combustíveis alternativos e práticas sustentáveis)
e à atividade portuária, e ela-

boração de linhas de orientação para a sua implementação.
Entre as dezenas de medidas
apontadas, os investigadores
sublinham a importância da
redução da velocidade dos
navios enquanto estão em
operação através da redução
das rotações por minuto do
motor e a utilização de combustíveis alternativos, de
modo a diminuir o uso dos
combustíveis mais tradicionais no transporte marítimo.
Alterações nos motores do
navio, de forma a torná-los
mais limpos, e a implementação nos navios de um sistema de limpeza de gases de
exaustão são outras das muitas medidas propostas.
“Esperamos que estes resultados possam ser particularmente importantes e úteis
na gestão e ação política na
área do transporte marítimo
e dos seus impactes ambientais, colocando assim a ciência e a investigação ao verdadeiro serviço da sociedade”,
diz Alexandra Monteiro.
Para além de Alexandra
Monteiro, também Sandra
Sorte, Michael Russo, Carla
Gama, Myriam Lopes e Carlos Borrego, todos investigadores do CESAM, e André
Neves, aluno do Mestrado
Integrado de Engenharia do
Ambiente, assinam o estudo.
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PEÇA RESTAURADA PODE SER VISITADA
EM LEÇA DO BALIO

Cruzeiro vandalizado
“regressa a casa”
Depois de, em abril de 2015,
um ato de vandalismo ter
destruído o cruzeiro quinhentista do Mosteiro de
Leça do Balio, Monumento
Nacional desde 1910 e um
dos mais notáveis exemplos
da arquitetura gótica portuguesa, a peça foi totalmente restaurada pela Câmara
Municipal de Matosinhos,
em articulação com a Direção Regional da Cultura do
Norte, e pode agora ser visitada novamente.
Esta restauração incluiu um
estudopréviopormenorizado do estado de conservação
da peça e da metodologia de
restauro, que ficou a cargo da
oficina Samthiago:Ateliê de
Conservação e Restauro.
Na altura do vandalismo,
o crucifixo que existia no

topo do pilar do cruzeiro,
datado entre 1513-1515, desprendeu-se e caiu, sofrendo
diversas fraturas. Feito em
pedra deAnçã, com imagem
deCristo e decoração de motivos florais, o cruzeiro foi
esculpido por Diogo Pires, o
Moço, que terá vivido e trabalhado na zona deCoimbra
e aprendido a arte da escultura com o seu pai, Diogo Pires, oVelho, autor da famosa
imagem de Nossa Senhora
da Conceição, pertencente ao extinto Convento da
Conceição de Leça.
Esta não é a primeira vez que
o cruzeiro é alvo de restauro,
sendo que a última das vezes
ocorreu em 1966, altura em
que foi colocada uma cobertura e uma grade protetora
para evitar a degradação. JV

RECONHECIMENTO

Portugal conquista
22º lugar no Campeonato
do Mundo das Profissões
No 45.º Campeonato do
Mundo das Profissões, o
WorldSkills Kazan 2019,
Portugalconquistou o 22.º
lugar, entre 63 países.
Naquela que foi a competição mais participada de sempre da WorldSkills, com cerca de 1350 concorrentes, a
equipa portuguesa obteve 7
medalhas de excelência em
6 profissões: André Pedrosa, do Centro de Emprego
e Formação Profissional de
Coimbra, em Soldadura; Daniel Stelmach, do CEPRA,
em Mecatrónica Automóvel; Francisco Campos, do
CENFIM – Porto, em Refrigeração e Ar Condicionado;
Luka Zandarashvili e Pedro

Pereira, doCINEL em Robótica Móvel; RuiCarvalho, do
CENFIM – Trofa, em Fresagem CNC; e Rui Martins, do
CENFIM – Trofa, em Controlo Industrial
A dupla de robótica móvel,
Luka Zandarashvili e Pedro
Pereira, do CINEL, foi ainda
distinguida com o prémio
“Best of the Nation”, tendo
sido os que conquistaram
mais pontos entre os 14
concorrentes portugueses.
Comparativamente ao último campeonato do mundo, que se realizou em Abu
Dhabi em 2017, Portugal
subiu 22 lugares no ranking
mundial, duplicando o número de medalhas. RCG

INVESTIGAÇÃO

Descoberto nas
salinas estimuladores do
sistema imunitário
TEXTO DE:
RITA CASTRO GONÇALVES

A descoberta é de uma equipa
de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) e abre
as portas à utilização da água
das salinas pela indústria
alimentar e farmacêutica.
Para além do sal, o aproveitamento da salmoura pode
dar um importante impulso
à sobrevivência das salinas
nacionais.
“Para além dos sais, a salmoura é rica em outros compostos, nomeadamente fibras,
que têm potencial atividade
imunoestimuladora”, aponta Cláudia Nunes, investigadora do CICECO-Instituto
de Materiais de Aveiro. Este
é um dos resultados do trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos em
colaboração com Manuel A.
Coimbra, investigador do
Laboratório Associado para
a Química Verde/Química
Orgânica, Produtos Naturais
e Agroalimentares, também
da UA.
Envolvidos na investigação,
estiveram também os estudantes do mestrado em Bioquímica Ana Rocha, Pedro
Quitério e Sónia Ferreira. O

trabalho contou ainda com
a colaboração dos investigadores Manuel Vilanova e Alexandra Correia da Unidade
de Investigação i3S do Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar da Universidade
do Porto.
“Os compostos com esta propriedade podem ser usados
em diferentes produtos alimentares como ingredientes ou como suplementos
alimentares, potenciando
a nossa resposta imune, podendo também ser utilizados

pela indústria farmacêutica”, explica a coordenadora
do trabalho que utilizou salmoura da Marinha de Santiago da Fonte da Academia de
Aveiro.
Facilmente extraídos da
salmoura, os compostos podem ser retirados por uma
simples filtração e evaporação da água. Para além dos
benefícios para as indústrias
alimentares e farmacêuticas e, naturalmente, para os
consumidores, a comercialização destes compostos imu-

noestimuladores, descreve
Cláudia Nunes, “poderia
ser uma forma de ajudar a
reativação da atividade de
produção de sal através de
um outro produto, a água da
salmoura, que podia ser rentabilizado”.
Neste momento, os investigadores estão a preparar
a candidatura a um projeto
com uma empresa Portuguesa produtora de sal para o
desenvolvimento de novos
produtos com base nestes
compostos.
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PROJETOS CONTEMPLAM UM INVESTIMENTO MUNICIPAL NA ORDEM DOS 170 MIL EUROS

Câmara Municipal
de Gaia quer investir
na capacitação
de cuidadores informais
TEXTO DE:
TÂNIA DURÃES

A Câmara Municipal de
Gaia submeteu três projetos a candidatura, focados
na capacitação e no empoderamento de cuidadores
informais, através do Programa Parcerias para o Impacto da Portugal Inovação
Social, com um valor total
de investimento municipal
na ordem dos 170 mil euros.
Um dos projetos denomina-se “C2iD – Capacitar os
Cuidadores Informais” na
área da Deficiência, que tem
como objetivo promover a
relação entre as respostas
da comunidade e o cuidador,
combatendo o isolamento
social, muitas vezes presente, com a construção de uma
rede local de suporte customizada ao cuidador. Segundo a autarquia, “este projeto propõe-se a acompanhar
150 cuidadores, focando a
sua intervenção neste indivíduo, mas sem descurar o
restante agregado familiar”.
Outro projeto submetido a
candidatura foi “Oficinas de
Cuidadores”, uma iniciativa
que propõe como solução
para o problema dos cuidadores desempregados a criação de oficinas de atividades
profissionais, assentes na
metodologia de formação-ação e que tem em vista o
crescimento da formação,
capacitação, emprego e autoemprego, numa perspe-

tiva de desenvolvimento
sustentável, que permita
melhorar as condições de
saúde e socioeconómicas
dos cuidadores de pessoas
com deficiências ou outras
doenças, assim como do seu
agregado familiar. De acordo
com a Câmara Municipal de
Gaia, “no total, propõe-se
capacitar 250 cuidadores,
fomentando o desenvolvimento das suas competências para futura reintegração
no mercado de trabalho”.
A terceira candidatura diz
respeito ao projeto “Jovens
Cuidadores”, uma ação da
Portincarers – Associação

Cuidadores de Portugal, que
se constituiu com o principal objetivo de dar visibilidade e voz aos cuidadores
informais e influenciar as
políticas a nível nacional
e na União Europeia. Este
projeto pretende suprir a
ausência significativa, ou
mesmo total, de respostas
adequadas de apoio aos jovens cuidadores informais
nas áreas da saúde, educação
e juventude, o que pode colocá-los em risco em termos
de saúde física e mental, pobreza e exclusão social, com
potencial impacto negativo
no seu desenvolvimento e

qualidade de vida. A solução
preconizada é inovadora,
ao propor uma abordagem
multinível, que pretende implementar-se com o
envolvimento integrado
e personalizado da saúde,
da educação e da juventude. Trata-se, assim, de uma
nova resposta com impacto
significativo no desenvolvimento físico, emocional
e social dos jovens cuidadores, promotora do sucesso
educativo, da diminuição do
abandono escolar e de competências fundamentais e
valorizadas pelo mercado
de trabalho.

Beijo roubado
TEXTO DE:
ANA SANTOS

Num domingo de inverno há 38 anos comecei a
namorar no jardim da Foz.
Apanhamos o autocarro na
Alfândega, mas o "nervoso"
era muito que já nem me
lembro o número do autocarro. Iniciamos o passeio...
um momento único e perfeito....porque era primeiro
namorado, primeira saída
e o primeiro Amor. Tudo
era novidade...até o sítio foi
perfeito...uma tarde cheia
de sol, um mar calmo, uma
brisa ligeira que suavizava a
novidade da situação.A conversa fluía, com uma rapidez
que fazia acelerar o tempo.
A tarde passou a "voar" e de
repente o meu namorado
deu me a mão e disse: o sol
está a fugir! Eu olhei o céu...e
de repente...o meu primeiro
beijo roubado. Tão inocente
e tão profundo. E assim,
começou o meu namoro,
que mais tarde deu em casamento.

Foi com esta pequena mensagem de Amor que ganhei
no Passatempo do dia dos
namorados feito pelos STCP,onde me ofereceram
duas entradas no Museu do
Carro Eléctrico e dois bilhetes para andar no Eléctrico,
no meu primeiro dia de férias fui visitar o Museu a funcionária foi muito simpática
e o dia ficou muito emotivo.
O passeio foi maravilhoso,
o eléctrico ficou super cheio
de turistas e desfrutar da
paisagem do Rio Douro e
toda Costa Ribeirinha é de
tirar o fôlego. O cenário já
foi visto muitas vezes mas
num eléctrico com tanto
passado, tantas histórias
fez toda a diferença e deixou-me muito orgulhosa
em ser Portuguesa.
No final da tarde depois de
terminar a passeata nada
melhor do que lanchar e
partilhar as emoções de
uma tarde, muito bem
desfrutada, que ficará na
minha memória para toda
a vida.

Rua Eng. José Rocha e Melo, nº1
C.P. 4410-425 Arcozelo
Complexo Piscinas da Granja
RESERVAS / INFORMAÇÔES
Tel.:
227 312 475
Telm.:
925 940 970
geral@aguavivagranja.pt
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SAÚDE

Município de
Gaia instala
dispensadores
de protetor solar
em vários locais
de trabalho
TEXTO DE:
JOANA VASCONCELOS

A Câmara Municipal de Gaia procedeu à aquisição e instalação de
dispensadores de protetor solar
em vários locais de trabalho, nomeadamente nas instalações das
Oficinas Municipais, no Parque
Biológico, nos Bombeiros Sapado-

res, na Polícia Municipal, no Estaleiro da Madalena e no Edifício Técnico. O objetivo passa por garantir
a segurança, saúde e condições de
trabalho dos funcionários do município, considerando os riscos
profissionais a que se encontram
sujeitos, principalmente nestes
locais onde, maioritariamente, se
exerce funções ao ar livre.

DAS VINHAS
AO COPO
Escanção
João Lourenço

“Em Portugal temos vinhos de topo
mundial, características únicas no
mundo”
Do interior nordeste
transmontano à cidade, da vida rural ao
quatidiano citadino de restauração e vinhos. O nosso novo colonista, natural de Peredo da Bemposta
(Mogadouro) estudou e viveu a sua infância entre
vinhas, oliveiras e animais de campo, mas muito
jovem se mudou para a cidade e se dedicou à restauração e serviço de bebidas.
João Lourenço, que ligação o traz ao mundo dos
vinhos?
Desde novo, ou quase de nascença, que passei grande
parte dos meus dias nas vinhas a ajudar os meus pais
nas tarefas diárias. Acompanhei e ajudei em todas as
etapas das videiras, desde a plantação ao enxerto,
poda e vindima.
E como vira completamente essa vida e veio
para a cidade e se dedica a outra etapa do vinho?
Fui para trabalhar numas férias de verão, uma oportunidade de ganhar uns trocos e sair da lavoura. Gostei e fiquei até aos dias de hoje. Primeiro na copa e
depois como empregado de mesa.
E a paixão sobre o conhecimento do vinho, como veio?
Com formações quis aprofundar o serviço de bebidas
na restauração e existia o bichinho do vinho e veio
ao de cima o serviço, as provas, as feiras e a grande
paixão pelo vinho.
Que tipo de vinhos prefere?
Todos. Não descarto nenhum, há momentos adequados para todos. So é preciso saber quando é o
momento de cada um para poder tirar o devido valor deles.
Costuma escolher primeiro a comida ou o vinho?
Depende, mas sempre em sintonia um com o outro,
mas nem sempre escolho vinho, pois consumo muitas outras bebidas. Ou também vinho sem comida.
Depois de consumir vinhos de patamar superior, como se vê a consumir entradas de gama?
Com toda a naturalidade, aliás, se não consumirmos os entradas de gama não se sabe dar valor aos
outros. Prova-se de tudo, todos eles têm o seu valor,
aliás, existem vinhos muito acessíveis e tão bem
feitos que nos dá prazer consumir e satisfaz muito
bem.
Que mais o satisfaz nas harmonizações?
Ver os clientes satisfeitos com as nossas sugestões,
e quando voltam já nem opinião pedem, dizem
escolha o vinho para nós. Sim isso dá-nos uma
vontade enorme de cada vez, fazer mais e melhor.
Enchemos o ego.

Sei que tudo isso requer muita prática…
Sim, prática diária e formação constante e muita
prova e muitos erros pelo meio.
Tem formação na área?
Formação de serviço de vinhos e de escanção, que
muito e muito me alavancou.
Olhando para o seu trabalho parece um trabalho
apetecível?
Parece sim, mas é preciso ter muita paixão, muita
força de vontade e muito esforço. Não é só provas e
degustações, há um trabalho de bastidores enorme.
Gestão de garrafeira, viagens, leituras, em constante atualização, pois cada vez mais o cliente está
mais informado e temos de andar sempre na linha
da frente dessa informação.
É nacionalista ou não tem problema em escolher vinhos de outras nacionalidades?
Não tenho problema nenhum. Em Portugal temos
vinhos de topo mundial, características únicas no
mundo. Mas não somos únicos, muitos outros
países de igual modo também têm vinhos de topo
mundial e de características ímpares. Então temos
de consumir outros vinhos. Na minha carta de vinhos no restaurant e tenho algumas referências
internacionais.
Como vê os vinhos portugueses no mundo?
Cada vez mais com uma qualidade superior e a igualar com outros vinhos do mundo. Cada vez mais somos respeitados e apreciados pelas nossas características singulares.
Trabalha no restaurante A Regional Valonguense onde acumula a função de empregado
de mesa e escanção. O que se via a fazer se não
fosse isto?
Só se fosse andar no meio das vinhas.
Qual a região de vinhos que mais o surpreende?
O Douro em finais de outubro, na queda da folha. Aquele painel de cores variadas dispersas
entre os sucalcos e o rio, são mesmo de cortar
a respiração.
Que região não visitou e gostava de o fazer?
Ui, tantas. Meio mundo vinícola. Mas gostava, em
breve, de ir à Alsácia e a Barolo.
Qual o vinho que mais o surpreendeu?
Não consigo responder, no meio de tantas referências provadas e tantos momentos diferentes é dificil
de classificar.
Visto que vai ser nosso colonista, o que promete
trazer ao AUDIÊNCIA?
Em primeiro lugar, agradecer ao AUDIÊNCIA pela
oportunidade. Depois desmistificar alguns mitos
que ainda perduram em muitos consumidores e
tentar que em cada edição do Jornal AUDIÊNCIA os
leitores sintam vontade em ler as minhas colunas
de opinião.
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VILA NOVA DE GAIA

Câmara baixa
IMI e extingue taxa
de resíduos sólidos
TEXTO DE:
JOANA VASCONCELOS

Devido ao equilíbrio alcançado nas contas municipais,
a Câmara Municipal de Gaia
aprovou, em reunião do executivo, descer, já para 2020,
o Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) e o fim da taxa
de resíduos sólidos na fatura
da água dos consumidores.
No caso do IMI, os valores fixados para 2020 traduzem a
maior descida de sempre em
Gaia, passando dos 0,43%
para os 0,40%, uma redução
de receita na ordem do milhão de euros para os cofres
do município, mas que im-

plicará “um maior desafogo
e mais justiça fiscal para as
famílias gaienses”.
Os gaienses deixarão também de ver refletido na sua
fatura da água o valor da
Taxa de Resíduos Sólidos,
concretizando-se assim
uma medida anunciada pelo
presidente da autarquia em
2018, sendo a Câmara a incorporar o total da taxa nas
suas contas, num impacto
financeiro de 6 milhões de
euros. Assim, a partir do
próximo ano, uma família
com um consumo mensal de
5m3, a taxa era de 6,20 euros, passando agora a pagar
apenas 3 euros, enquanto o

tarifário social para famílias
com menores rendimentos,
ou famílias numerosas se
manterá, e as IPSS’s ficarão
isentas.
“A cobrança desta taxa era
uma medida de injustiça
séria para as famílias e empresas, que pagavam uma
taxa pesada, calculada de
forma relativamente injusta e algo arbitrária”, refere
Eduardo Vítor Rodrigues.
O presidente destaca ainda
que “a atual estabilidade
económico-financeira da
Câmara e da empresa municipal Águas de Gaia, permite
reforçar a justiça fiscal junto
dos gaienses”.
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VILAR
DE ANDORINHO

FEDERAÇÃO DE FOLCLORE PORTUGUÊS

"Divino Salvador" assume compromisso
TEXTO DE:
ANA SANTOS

No dia 12 de outubro, o Rancho Folclórico do Divino Salvador de Vilar de Andorinho,
realizou um dos seus sonhos
tornou-se Membro Efetivo da
Federação de Folclore Português. No sábado pelas 09h30
na sede do Rancho estiveram
presentes o Presidente da Federação de Folclore Português
Prof. Doutor Daniel Café; e
Conselheiros Técnicos da Federação; Presidente da Junta
de Freguesia Drº Serafim Teixeira; Presidente do Rancho
Folclórico Padre Albino Reis;
Diretor Técnico do Rancho
Sr. António Moreira; Presidente das Coletividades de
Vila Nova de Gaia Drº Paulo
Rodrigues e muitos outros
Federação de Folclore

Dirigentes e elementos de outros Ranchos convidados e do
Rancho da Casa, que encheram por completo oAuditório.
A intervenção do Prof . Doutor Daniel Café foi sem dúvida uma brilhante formação
que esclareceu com sabedoria
muitos pormenores, explicou
através de imagens situações
( positivas e negativas )e porque se devem ou não devem
utilizar e esclareceu todos os
porquês! No final todos os presentes ficaram entusiasmados e agradecidos pela manhã
tão esclarecedora numa ação
de sensibilização que ensinou
a dignificar os Ranchos de Folclore respeitando as suas raízes, costumes e tradições ao
mais fiel pormenor Cultural,
como incentivo e testemunho para futuras gerações.

O congresso terminou e realizou-se na Igreja Matriz uma
celebração presidida pelo pároco da Freguesia Padre Albino Reis e toda a cerimónia foi
animada pelos elementos do
Rancho que proporcionou
uma missa muito bonita.
A etapa seguinte foi um almoço no Restaurante Boucinha
onde todos os convidados
foram muito bem acolhidos
e todos os elementos do Rancho Folclore do Divino Salvador de Vilar de Andorinho
estavam muito felizes pela
realização de um sonho muito
desejado.
No final do almoço foi a cerimónia da Assinatura do
Compromisso de Honra como Membro Efetivo da Federação de Folclore Português,
onde tomou a palavra o Pre-

sidente do Rancho Folclórico
do Divino Salvador de Vilar
de Andorinho Padre Albino
Reis; Presidente da Assembleia Geral do Rancho Drº
Manuel Monteiro ; Drº Elísio
Pinto Vereador da Cultura da
Câmara de Vila Nova de Gaia;
Presidente das Coletividades
deVila Nova deGaia Drº Paulo
Rodrigues;Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho Drº SerafimTeixeira;
Director Técnico do Rancho
do Divino Salvador Sr. António Moreira; Presidente da
Federação de Folclore Português Prof Doutor Daniel
Café, todas estas individualidades elogiaram o percurso
de dez anos do Rancho e qual
a importância do Folclore que
traduz com dignidade Histórica a comunidade de Vilar de

Andorinho, como uma ciência social , humana , sujeita a
mudança e a uma avaliação
constante sujeita a critérios
de rigorosidade séria e credível num percurso evolutivo,
dinâmico e constante.
A realização deste objetivo
é como uma criança de dez
anos que tem muita vontade
de sonhar e realizar muitos
sonhos e projetos que levarão o bom nome da freguesia
o mais longe possível, num
conjunto de disponibilidade
e esforço capaz de evoluir e
criar melhores condições e
espaço para trabalhar neste
novo projeto. E para realizar
esse sonho é preciso inspiração, trabalho, entrega,
gratidão, alegria e muito
empenho e dedicação, para
dar seguimento e um cres-

cimento salvaguardado
pela identidade local numa
investigação séria, para reproduzir fielmente, os costumes, tradições, raízes da
nossa gente da nossa Terra.
Todos estes elogios de incentivo foram dados por todos os presentes que foram
chamados a testemunhar e
assinar o Compromisso de
Honra como Membro Efetivo da Federação de Folclore
Português. O Rancho Folclórico do Divino Salvador de
Vilar de Andorinho está de parabéns pelos seus dez anos de
Associativismo, pelo esforço
que tem feito para manter este
objetivo focado num compromisso de valorizar memórias
e valores, através da alma de
um Povo que mantém viva a
sua História.
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VILAR
DE ANDORINHO

Senhora do Rosário

PADRE ALBINO REIS HÁ 16 ANOS NA PARÓQUIA

Chuva não impede festa
da Nossa Senhora do Rosário
A Paróquia do Divino Salvador em Vilar de Andorinho realizou a Festa da Nossa
Senhora do Rosário. A Freguesia é composta por dez lugares e este ano é Balteiro
quem acolheu a Nossa Senhora e a partir do dia 3 de outubro até o dia 11 foi
celebrada uma novena em vários locais desse lugar.

TEXTO DE:
ANA SANTOS

No dia 12 de outubro pelas
21h00 realizou-se uma procissão de velas, que se iniciou
da Rua da Azenha até a Capela da Nossa Senhora dos
Cristãos e se celebrou a Eucaristia presidida pelo Pároco
da Freguesia Padre Albino
Reis e contou com ajuda do
Diácono José Luís, animar a
junção dos coros de todos os
Centros de Culto da Paróquia.
No dia 13 de outubro devido
às más condições do tempo a
procissão quase não era para
ser realizada, no entanto a
chuva parou e a Nossa Se-

Fanfarra de Vilar de Andorinho

nhora do Rosário regressou à
Igreja Matriz. No início abrir
a procissão a Fanfarra de Vilar
de Andorinho; as lanternas e
a cruz, o andor do Divino Salvador, Nossa Senhora Mãe
dos Cristãos ; São Lourenço;
Menino Jesus; Sagrada Família; Senhora do Rosário e
a imagem do São Francisco
patrono dos Acólitos; Padre
Albino Reis; Diácono José
Luís e todos os meninos da
catequese, catequistas e todos os ministérios e serviços

da comunidade ( acólitos, leitores, ministros extraordinários da comunhão, grupos
corais) todos juntos renovaram o seu compromisso no
início do ano pastoral com o
tema para 2019 /2020 “ Como
os Ramos na videira todos Filhos de Deus “ . O percurso da
procissão foi orientado pelo
agrupamento de escuteiro (
986 ) de Vilar de Andorinho.
Na Igreja Matriz foi celebrada
a Eucaristia e no final como, o
Padre Albino fazia dezasseis

anos que chegou à nossa Freguesia foi-lhe oferecido um
ramo de Flores e também se
cantou os parabéns e recebeu
um ramo flores o Diácono José Luís que completava 55
anos de idade. No final todos
os Vilarenses foram avisados
que poderiam almoçar na EB1
deVilar feito pelos elementos
do Rancho e participarem
numa desfolhada de milho
se a chuva desse tréguas pelo
Rancho Folclórico da Paróquia do Divino Salvador.
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CRIANÇAS TRANSFORMAM-SE EM CIENTISTAS DURANTE UMA SEMANA

Escola Ciência Viva: alunos do 1º ciclo
aprenderam ciência no Parque Biológico de
A Escola Ciência Viva está instalada no Parque Biológico de Gaia e recebeu, no passado dia 14 de outubro, os primeiros
alunos do 1º ciclo do ensino básico que, ao longo de uma semana, aprenderam ciência fora da sala de aula, num ambiente
laboratorial de investigação. Este momento foi assinalado com a visita do presidente da Câmara Municipal de Gaia,
Eduardo Vítor Rodrigues, e de vários membros do executivo da autarquia.
TEXTO DE:
TÂNIA DURÃES

A Escola Ciência Viva é fruto de uma parceria entre a
Câmara Municipal de Gaia
e a Ciência Viva – Agência
Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica e
contempla espaços de aprendizagem fora da sala de aula,
criados para apoiar os estabelecimentos de ensino. Este
projeto iniciou no passado
dia 14 de outubro e, durante
a primeira semana, foi frequentado por uma turma
de 23 alunos da Escola EB da
Senhora do Monte e por uma
turma de 22 alunos da Escola
EB do Freixieiro.
O presidente da Câmara
Municipal de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, afirmou
ao AUDIÊNCIA que “este
é o projeto que eu julgo ser
mais marcante na nossa atividade, na área da educação,
a seguir ao Gaia Aprende +”,
enaltecendo que “este é um
projeto que está perfeitamente enquadrado dentro
do horário curricular, mas,

no fundo, ajusta o horário
curricular a uma semana de
experiência, que é mesmo
isso, é uma experiência fora
da escola, mas é, também,
um conjunto de experiências muito ligadas, direta e
indiretamente, às questões
ambientais”.
O autarca salientou que o
transporte é assegurado pela Câmara Municipal de Gaia

e que “nós já temos o calendário ocupado até ao final do
ano e este é um projeto que
se dirige a todas as escolas do
1º ciclo, nesta fase, aos alunos do quarto ano, que são
aqueles também que já têm
alguma maturidade suplementar e que vêm cá com os
seus professores participar
neste projeto, percebendo-se que isto não é uma ativi-

dade lúdica, mas é uma atividade que, tendo um carácter
aparentemente lúdico, se
inscreve perfeitamente no
próprio currículo”, ressaltando que “do meu lado este
é um projeto prioritário, ou
seja, desde o primeiro momento não houve limites de
qualquer ponto de vista, porque é daquelas coisas que ficam para além de todos nós e

o nosso objetivo é que cresça,
que os professores se empenham, se envolvam, que os
pais percebam a importância
e que nós próprios saibamos
dar resposta aos desafios que
daí vêm”.
Francisco Saraiva, arquiteto e coordenador da Escola
Ciência Viva, revelou ao
AUDIÊNCIA que este “é um
momento muito marcante,
porque o Parque Biológico
de Gaia sempre esteve ligado à educação, mas, neste
momento, tem uma Escola
Ciência Viva, que é uma experiência muito importante
em Lisboa, que foi testada e
que, portanto, pudemos
implementá-la agora, aqui,
em Gaia, também com todo
o sucesso”, salientando que,
“eu acho que o mais importante em todo este processo tem a ver com o próprio
facto de as crianças que hoje
estão aqui a estudar nesta
Escola irão ter um futuro
completamente daquele
que nós temos a nível de
condições laborais, porque
nós, no futuro, teremos,

provavelmente, um tipo de
empregos que ainda não foram criados, porque, através
da inteligência artificial e de
outras realidades que estão
a surgir, vamos ter um conjunto de empregos que ainda
não foram inventados hoje e
as crianças têm de estar preparadas exatamente para
poderem experimentar coisas novas e para não terem
medo de fazer experiências
e de testar e, no fundo, com
uma ligação muito forte à
ciência e isso é extremamente importante para que elas
possam realmente abraçar o
futuro e que esta educação
seja uma educação não expositiva, mas que seja uma
educação experimental e
que elas possam realmente
testar e, portanto, conseguir
perceber as matérias não de
uma forma bidimensional,
digamos assim, mas em todas as suas vertentes”.
Este projeto conta com um
programa educativo direcionado para crianças do 1º
ciclo do ensino básico, que
promove uma componente

19 de Novembro de 2019

| Atualidade |

Eduardo Vítor Rodrigues,
presidente da
Câmara Municipal de Gaia

Francisco Saraiva,
arquiteto e coordenador
da Escola Ciência Viva

Gaia
experimental e reproduz
o ambiente laboratorial de
investigação, através, entre
outras, de “Atividades de
Laboratório”, “Atividades
de Sala de Aula”, “Encontro
com o Cientista”, “Cozinha
é um laboratório (O mundo
das intolerâncias” e ”Laboratório H20 e a química”.
O coordenador da Escola
Ciência Viva explicou, a este propósito, que “existem
inúmeras experiências que
podemos fazer e nós vamos
desenvolvendo experiências
novas ao longo do tempo.
Neste momento temos duas
salas de aula e dois laboratórios que são as peças fundamentais do funcionamento
da Escola. As atividades que
são desenvolvidas vão sendo

mutáveis ao longo do tempo,
ou seja, vão depender também dos professores, porque
os professores têm algumas
atividades selecionadas para os seus alunos e isso permite, depois, fazermos este
jogo de atividades de acordo
com a turma que estamos a
trazer cá”.
No que concerne a lógica de
ensino, Francisco Saraiva
esclareceu que “nós temos
um rácio professor-aluno
muito superior, pois temos
situações em que temos dois
monitores mais os professores titulares, que estão cá
a acompanhar as experiências das crianças, até porque
por questões de segurança
teria mesmo de ser assim e
por uma questão de as experiências serem bem percebidas pelas crianças”.
O presidente da Câmara
Municipal de Gaia elucidou, neste contexto, que
“para além dos professores
que vêm com os alunos,
nós temos uma lógica de
co-docência e uma lógica
de co-monitorização e eu

acho que a primeira coisa a
observar é que de facto não
é uma sala de aulas normal,
porque não é um lugar para
cada aluno, relativamente
isolado, é um trabalho de
grupo, um trabalho de equipa, com meios tecnológicos e
com tablets que são disponibilizados aos alunos. A ideia
é que esta co-docência seja
também uma forma de muito maior proximidade com
os alunos e de maior envolvimento, porque, na verdade, eles não estão a aprender
de forma passiva, mas estão
eles próprios a fazer”.

No que respeita o investimento, Eduardo Vítor
Rodrigues mencionou que
“nós gastamos, entre obra
e equipamento, quase 300
mil euros” e “pagaremos
aos nossos professores, aos
professores que nós pretendemos que sejam professores residentes, que vistam
a camisola e que transformem isto no seu projeto de
vida, também, do ponto de
vista letivo, porque como se
viu condições não faltam,
alunos em Gaia também
não faltam, agora temos de
fazer a nossa parte”.
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Mário
Coutinho

Portugal
Carimbo comemorativo referente á emissão
FEIRA DO LIVRO DE LISBOA – 20 ANOS
aposto a partir de 2019-06-14 nas Lojas dos
CTT de Lisboa.
Carimbo comemorativo referente á emissão
DIA MUNDIAL DO DADOR DE SANGUE
aposto a partir de 2019-06-14 nas Lojas dos
CTT de Lisboa.
Carimbo comemorativo referente á emissão
NÚCLEO FILATÉLICO DE BRAGA – S. JOÃO
2019 PONTE VELHA DE S. JOÃO aposto a partir de 2019-06-24 nas Lojas dos CTT de Braga.
Carimbos comemorativos referentes á emissão CHÁ DOS AÇORES aposto a partir de
2019-06-27 nas Lojas dos CTT de Lisboa, Porto,
Funchal Ponta Delgada e Ribeira Grande.

Macau
Selos dedicados ao “ANO LUNAR DO PORCO”.

Austrália
Selos dedicados ao tema “DESPORTOSAQUÁTICOS”.

TURISMO

Jovens apresentam nova
visão de Turismo no Porto
e recebem distinção nacional
A 4ª edição “A Melhor PAP
Nacional- Geração+” decorreu em Coimbra. Quatro alunas finalistas doCursoTécnico
Profissional de Turismo, na
Escola Profissional Profitecla,
no Porto, realizaram um documentário onde é dado a conhecer o turismo comunitário e o
impacto do desenvolvimento
turístico.
A ideia do projeto “Portus –
Turismo em Comunidade” é
da autoria de Ângela Taborda,
Ângela Jesus, Bruna Jesus e

Juliana Mendonça, e destacou-se entre os 14 projetos
selecionados para a grande
final, sendo distinguido na
categoria de Prémio Júri, no
valor de 500 euros.
As jovens começaram por pesquisar o impacto positivo e negativo do Turismo na cidade
do Porto. “A cidade tornou-se
um local cada vez mais global
e menos tradicional. Partindo
destas premissas, quisemos
recolher a opinião da comunidade portuense acerca da

afluência turística, entrevistando figuras de diferentes
quadrantes, dando voz à população”, explica Ângela Jesus,
uma das autoras do projeto.
Após recolha da informação
foi realizado o documentário
Abraça a tua cidade, que acabou por se tornar um instrumento educativo e de debate
para profissionais de turismo
e da comunidade.O documentário apresenta uma visão singular doTurismo no Porto, valorizando um turismo comu-

nitário. “O turismo deve ser
sustentável, mas sem afastar
do que é genuíno, de modo a
que todos tenham benefícios,
tanto turistas como residentes. Há riscos de sustentabilidade que afetam o planeta e o
ser humano, o turismo massificado é um deles.O cidadão do
século XXI age num contexto
de emergência da ação para o
desenvolvimento, não apenas numa perspetiva globalizante, mas também assente
numa ação local”, salienta. RCG
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LANÇAMENTO

Este Filho que eu abraço
TEXTO DE:
ANA SANTOS

No dia 29 de setembro pelas
15h00, na Academia Sénior
de Vilar de Andorinho, realizou –se o lançamento do livro
da autora Áurea Bastos “ Este
Filho que eu abraço “que nos
relata memórias episódios de
uma família muito simpática,
com um Filho Autista, onde a
realidade e vivência no dia-a-dia fica aquém do que se possa
imaginar.
Neste evento esteve presente
o Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho
Dr. Serafim Teixeira, elementos do Executivo e o vereador
da Cultura da Câmara de Vila
Nova de Gaia Dr. Elísio Pinto

e o Dr. Eduardo Ribeiro e muitos convidados.
A começar o lançamento foi
declamado um Poema de Ana
Santos “ Este Filho que eu
abraço “ que tem como tema
principal, uma mensagem de
admiração, pela Mãe coragem
e lutadora que é a Mãe do Emanuel, o personagem principal
do livro. A poetisa Manuela
Matos declamou o lindíssimo
poema “ Valeu a pena “ amiga
da família “Bastos” e voluntária do Projeto Konta Komigo,
onde todos lutam pela mesma
causa, ajudarem os sem abrigo
e todos aqueles que precisam.
A terceira poetisa foi a Dª
Lurdes também amiga da família com o poema “ Quando
e porquê”.

A animar o lançamento estiveram presentes dois jovens.
Um deles, músico que faz parte do “ Clube dos Desbravado-

res “de Vila Nova de Gaia, pertencente à Igreja Adventista
do Sétimo Dia, com atividades
diversificadas, sobretudo com

vertentes para a cidadania. O
Dr. Eduardo Ribeiro Tesoureiro da Junta de Freguesia de
Avintes, amigo da família há já
bastantes anos, Presidente de
uma Associação de Autismo
em Braga e deixou um testemunho a todos os presentes de
admiração pelos Pais do Emanuel que, conseguem retirar
lições positivas da realidade
difícil que vivenciam todos os
dias e sempre com um sorriso,
quando, a visão doAutismo na
nossa sociedade, ainda é fechada e cruel a este problema.
A mãe Áurea colocou na mesa
alguns instrumentos ( relógio,
arrufe, e uma forma de bolos),
utensílios que fazem parte do
Mundo dos sons e dão muita
alegria ao Emanuel quando

os conseguem tocar. No final
foi a sessão de autógrafos aos
livros que foram adquiridos
como novidade que alguns
dos livros tiveram assinatura
do próprio Emanuel.
E quando terminou todos os
presentes foram convidados a
participar num lanche de convívio, onde uns com os outros
testemunharam a simpatia
de uma família feliz, com a
capacidade de abraçar causas”
projecto Konta Komigo “e dar
o verdadeiro abraço a uma vida
real, marcada pela diferença, e
ultrapassarem as dificuldades
com coragem, força, reforçar
com determinação e um sorriso a verdadeira essência da
vida , o Amor incondicional
de um Filho tão amado.

Vencedor
do Troféu
AUDIÊNCIA
GASTRONOMIA
& LAZER 2017
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Entrevista

SÍLVIA SOARES BOYER

“Aqui o artista sente e respira arte.
A arte é a sua vida, é o seu pulsar.”
Sílvia Soares Boyer é natural do Porto mas vive já há 7 anos em Nova Iorque. Música, arte, poesia são algumas das
suas paixões. Em entrevista com o AUDIÊNCIA, Sílvia fala sobre a sua infância, a mudança para Nova Iorque, as suas
inspirações e o futuro.
ENTREVISTA E TEXTO DE:
RITA CASTRO GONÇALVES

Quem é Sílvia Soares
Boyer?
Sou uma premiada artista e escritora portuguesa, natural do
Porto, Portugal. Vivo em Nova Iorque, Estados Unidos da
América. Sou criadora do projetoART IN LOCO, Festival Internacional de Arte. Diretora
executiva da New York Boyer
Foundation. Desenvolvo trabalho como Modelo de figura
humana, Comissária de Arte,
Música eArtes Performativas.
Como pintora, desde 1995,
participei e realizei inúmeras
exposições internacionais.
Estou representada plasticamente em Portugal, Brasil,
Japão, França, Bélgica, Espanha, Malásia, México, Itália,
Reino Unido, EUA, Holanda,
Canadá,Austrália,Alemanha,
Finlândia, Rússia eVenezuela.
Como escritora, sou autora de
'Raízes do Sentimento' e 'Da
Mágoa ao Narcisismo', também com poesias e contos inseridos em 12 antologias. Sou
também membro de várias
associações artísticas e culturais em Portugal e nos Estados
Unidos da América.
Como foi a sua infância/
adolescência em Gaia?
Foi rica em memórias e vivências que tocaram profundamente o meu mais íntimo
e as experiências adquiridas
foram fulcrais para o meu
próprio crescimento. Eu fiz o
meu ensino primário na Escola do Outeiro, em Oliveira do
Douro e a minha transição de
infância para adolescência foi
bastante preenchida. Eu estudei,posteriormente, no Colégio do Trancoso e na Escola
da Gervide. Fui admitida no
Conservatório Regional de
Gaia quando tinha onze anos
para estudar piano. Paralelamente, eu tornei-me membro do Coral Juvenil de Gaia e
através do coral fiz inúmeras
digressões musicais entre

Portugal e Espanha. Foi também na minha adolescência
que comecei a escrever e a
frequentar tertúlias de Poesia. Este viver intensamente
foi crucial para o meu desenvolvimento e escolha para
continuar os meus estudos
em prol das Artes.
Quando é que apareceu a
paixão pela arte?
Desde muito tenra idade que
demonstrei uma profunda
aptidão pelo mundo das artes.
Era bastante nova quando tive
o meu primeiro estojo de tintas e cerâmicas. Adorava criar
formas, desenhar, pintar.
Também tive oportunidade
de explorar a minha criatividade através da música e da
poesia. Eu comecei a estudar
música na minha infância e
tive a oportunidade de recitar
poesia publicamente quando
tinha seis anos de idade.
Música, Arte, Arquitetura,Cinema, Urbanismo e Desenho, qual a razão desta
combinação?
Após obter o meu Diploma
de Inglês e frequentar o cur-

so de Artes Plásticas - Pintura na ESAP, novas oportunidades de enriquecerem
o meu currículo surgiram
em anos subsequentes. Eu
alarguei os meus horizontes
acadêmicos com Cinecittá-

2º ciclo de cinema e urbanismo da seção de planeamento do território e ambiente,
Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto;e
Curso Desenho Científico
da FBAUP.

E agora vive em Nova Iorque. Como é que surgiu a
ideia de ir para lá?
O meu marido é um membro
da nobreza norte-americana.
Para além da sua vida como
aristocrata, desenvolve uma

ativa e prolífera carreira artística. Não só tivemos oportunidade de participar em algumas
exposições em comum a nível
internacional,como também
exibiu na minha galeria, em
Oliveira do Douro, em 2010
e 2011. O que começou como
um mero convívio entre dois
artistas, evoluiu para namoro.
Tornou-se prioritário organizar a minha vida em Portugal
para emigrar para os Estados
Unidos da América, não só devido a questões pessoais como
também profissionais.
Há quanto tempo está lá?
Eu emigrei no início de 2012.
Já fez sete anos.
Foi difícil a adaptação?
Nem por isso. Eu quando cheguei ainda vim sob visa. Após
casar em maio de 2012, tive de
tratar de documentação com
o consulado de Portugal aqui
em Nova Iorque e burocracias
relativas com o meu ''Green
Card''. Mas a adaptação ocorreu de uma forma extraordinariamente natural. A oportunidade de começar a exibir a
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Como surgiuThe NewYork
Boyer Foundation?
O meu marido e eu tínhamos a
ambição de dar oportunidades
no âmbito das Artes e
daCultura, não só para artistas
a iniciar as suas carreiras, como
também de solidificar as carreiras de artistas já com um
nome reconhecido no mercado das Artes. Em fevereiro de
2015tornou-seumarealidade.

minha arte aqui também veio
com muita brevidade.
E o que deixou para trás?
Os meus familiares mais
próximos, que residem em
Portugal Continental e ilha
da Madeira e amigos muito
chegados.
Já vão sete anos desde a mudança.ComoéavidaemNova Iorque?
A vida em Nova Iorque é fascinante! Quando penso em
Nova Iorque, o primeiro pensamento que me vem à ideia
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é de que é a capital da Arte e
Cultura mundiais. É um facto indubitável e, na minha
atividade, faz-me estar extremamente envolvida. Aqui o
artista sente e respira arte. A
arte é a sua vida, é o seu pulsar.
É como se estivessemos ativos e não alheios à sociedade
que nos rodeia. Em geral, tem
um leque muito variado em
gastronomia, uma boa rede
de transportes, uma extraordinária vida noturna. Tem
um ambiente multi-cultural extremamente rico, com
grandes locais e edifícios históricos e onde as comunidades são unidas. É uma cidade
onde, com grande frequência, nos cruzamos com outra
celebridade, seja ela outro
artista plástico, um músico,
um modelo, um actor, etc...
Nova Iorque tem um custo de
vida bastante elevado e onde
os seguros de saúde e outros
serviços podem ser bastantes
dispendiosos., mas geralmente os Nova iorquinos são trabalhadores, práticos, as suas
ações tornam-se muito mais
dinâmicas e têm a capacidade de gerar decisões concretas em conformidade com os
seus estratos sociais.

Em que é que consiste?
A New York Boyer Foundation, fundada em Soho, um
dos bairros mais artísticos e
cosmopolitas de Manhattan,
em Nova Iorque, visa promover a educação e o interesse
por todas as artes visuais e
performativas. Através de
parcerias, nós organizamos
exposições, aulas e concursos;
publicações literárias, leilões
e feiras de arte, concertos musicais e atribuição de bolsas de
estudo.
Oquetemmais saudades do
seu país e da sua terra?
Para além da minha família, penso na riqueza do património português e o quão
sempre me impressionou.
Imaginar que dois terços do
mundo foi conquistado pelos portugueses é algo que
me orgulha profundamente
nas minhas origens lusas. As
minhas saudades abraçam
também os museus, o Fado, a
gastronomia, as praias. Quando penso no Porto, na cidade
que me viu nascer e segunda
cidade do país, penso nas escolas que passei, na Livraria
Lello, no Café Majestic, no
Ateneu Comercial do Porto,
no Museu de Serralves. Cada
um me lembra de quando era
estudante, ou estaria numa
sessão de autógrafos, ou numa tertúlia de poesia, numa
exposição de arte, ou até tocando piano. São memórias
preciosas e, ainda que esteja
do outro lado do Atlântico,
moldaram a minha personalidade e fazem com que nunca

me esqueça das minhas raízes.
Já pensou em voltar de vez
para Portugal?
Não, nunca pensei. A minha
vida pessoal com o meu amoroso e fantástico marido, a
minha carreira e as responsabilidades inerentes não me
permitem.
Uma vida de artista tem
muitas barreiras?
Eu não considero difícil a vida
de alguém que escolhe o mundo das artes. Existem contudo
barreiras em termos de apoios
a artistas,em determinadas
nações do mundo, e o empenho e compromisso do próprio artista com a sua própria
carreira. A vida de um artista,
seja de que área for, pode ser
deveras gratificante, mas o
trabalho e dedicação deverá
ser um retrato de extraordinário exemplo. De outro modo,
não é possível triunfar com
sucesso.
Como faz a comparação dos
apoios e das oportunidades
entre Nova Iorque e Portugal, relativamente ao mundo artístico?
O trilho que Nova Iorque percorreu até atingir este apogeu
artístico ainda tem de ser percorridoporPortugal.Apesar de
existir talento entre ambos,
os apoios financeiros e o reconhecimento que existem aqui
são diferentes do panorama
português. As oportunidades
existentes na ''Big Apple''
funcionam como uma fonte
inesgotável que encaminha
o artista na sua carreira e o
auxiliam a expandir, não só,
nos EUA, mas também a nível
internacional. Se imaginarmos um estado de ''nirvana''
para um artista, os fatores de
excelência artística, reconhecimento e estabilidade financeira estão de mãos dadas. Eu
creio que é extremamente
importante analisar o estado
das artes em Portugal e criar
políticas culturais para apoio

das mesmas. É também crucial que exista um percurso
de sensibilização dos portugueses para a arte. A sociedade tem de moldar o seu nível
de entendimento para fechar
lacunas que possam prejudicar o trabalho, a dedicação e a
sobrevivência do artista.
Como surge a sua inspiração?
A minha inspiração provém
do que me estimula. Os meus
sentidos mais íntimos que
enchem a mente, purificando a alma e enobrecendo o
coração. Eu sou a artista que
cultiva e transmite o belo. O
meu trabalho toma o lado da
vida onde a beleza, a felicidade
e a arte se unem. Esta simbiose
perfeita para voar no espaço e
sonhar no tempo é como uma
peregrinação de várias artes,
tendo, por um lado, o domínio da figura humana e, por
outro lado, a influência de
sociedades secretas como a
Franco-Maçonaria, a Ordem
dos Templários ou o Rosacrucianismo.
O que gosta de retratar?
Eu tenho uma paixão pela
figura humana e um grande
interesseemsociedadessecretas. Essencialmente trabalho
com três séries: Picassianus,
Pandora e Franco-Maçonaria.
Por vezes, restrinjo a minha
arte a série inerente mas, dependendo do objectivo final,
por vezes, misturo a beleza da
figura humana com a riqueza

simbólica encontrada em sociedades secretas.
Leva sempre consigo papel
e lápis, para desenhar onde
for?
É uma constante. Não existe
um único dia que não trago
comigo papel e lápis. Faz-me
voltar no tempo duas décadas
quandoeraestudantenaESAP
e eu e os meus colegas éramos
de facto avaliados também
pelos desenhos nos nossos
cadernos de esboço.
Quais os próximos desafios
para o futuro?
A minha arte compreende diversas vertentes.Os próximos
desafios passam por continuar
a prosseguir na minha carreira com as minhas exposições,
concertos.Também pretendo
aumentar os projetos e expandir conexões com a minha
fundação.
Que sonhos ainda tem para
concretizar?
Eu estou presentemente a trabalhar para um sonho que tenho para concretizar. Estou a
tirar um curso de produção de
televisão nos Estúdios MNN.
Ter o meupróprio programa
de televisão foi sempre um
dos meus sonhos.
Qual o seu lema de vida?
O meu lema de vida passa por
cultivar os nobres sentimentos de Paz e Amor em meu redor, enaltecendo a Arte como
linguagem universal.
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Opinião

Roberto
Merino

O programa Erasmus, ( European Region Action Scheme
for the Mobility of University Students (Plano de Ação da
Comunidade Europeia para a Mobilidade de Estudantes
Universitários), é um plano de gestão de diversas administrações públicas, que apoia e facilita a mobilidade académica dos estudantes e professores universitários através do
mundo inteiro.Este programa faz parte do Espaço Europeu
deEducaçãoSuperior,existindoaindaoprogramaErasmus
+, um novo programa que combina todos os atuais planos
da UE para educação, formação, juventude e desporto,
e que iniciou em janeiro de 2014. Como diretor da licenciatura em Teatro da Escola Superior Artística do Porto/
ESAP, tenho visitado várias instituições que se encontram
ligadas aos nossos estudos em teatro em diferentes países
europeus, nomeadamente, Bulgária, Ucrânia, Romeína,
França, Lituânia, Eslovénia e Espanha, designadas todas
elas como ESAD, escolas superiores de arte dramática.
Encontramos ESAD em Vigo, Múrcia, e Gijón/Astúrias.
Na nossa ultima visita às Astúrias encontramos uma Escola pujante e renovada que procede historicamente do
Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas (ITAE), criado
em 1985 pela Consejería de Cultura del Principado de Astúrias, para dar satisfação à necessidade duma formação
teatral sólida manifestada pelo mundo da cena asturiana, A ESAD, nasce em 2002 e inicia o seu primeiro curso
em 2003/2004, com dois cursos: Interpretação Textual
e Direção/ encenação. No ano 2006 a ESAD se traslada, a
sua nova sede em La Laboral, com mais de 5000 metros
quadrados de superfície.Assim a ESAD passa a contar com
umas excelentes instalações, não apenas por cumprir com
todas as exigências técnicas e de espácios desejáveis, mas
também porque a ala norte, onde a ESAD reside, é um dos
locais mais belos do conjunto arquitetónico. Igualmente, a
escola conta com um corpo docente suficiente e capaz para
um ensino altamente personalizado. Na ESAD, fomos recebidos pelo seu director o professor JoaquinAmores, actor
e filólogo, e um grande apaixonado pela técnica do clown,
e pelo professor Francisco Pardo coordenador do programa
Erasmus nessa instituição. Na nossa visita, que incluía dois
docentes da ESAP, Luísa Pinto e Roberto Merino, tivemos
encontros com os alunos e professores para dar a conhecer
a nossa instituição, os nossos cursos e as nossas investigações, afim de reformar o intercambio e relação entre professores e alunos em ambas instituições. Tivemos ainda a
oportunidade de assistir a um ensaio com alunos, de um
projeto dirigidopelo docente Francisco Pardo que integrará
apróximahomenagem que se realizará emOviedo por motivo da entrega do Prémio Princesa das Astúrias das Artes
2019 ao grande encenador inglês Peter Brook. “Mestre de
gerações e considerado como o melhor director teatral do
século XX, Brook é um dos grandes renovadores das artes
cénicas, com montagens de alto compromisso estético e
social, tais como Marat-Sade e Mahabharata. Peter Brook
abriu novos horizontes à dramaturgia contemporânea,
contribuindo de forma decisiva para a troca de conhecimentos entre culturas tão diversas como as da Europa,
África eÁsia. Brook continua a emocionar de forma intensa
através de postas em cena de grande pureza e simplicidade,
fiel ao seu conceito de ‘espaço vazio'”, escreveu o júri na
acta. Nascido em Londres, em 1925, formou-se em Arte
no MagdalenCollege deOxford e as suas primeiras montagens — A máquina infernal (1945), de Jean Cocteau, King
John (1945), de Shakespeare, e Vicious circle (1946), de
Jean Paul Sartre — com apenas 20 anos de idade. Assume
a direção da Royal Opera House de Covent Garden, entre
1947 e 1950, onde se destacou a sua produção da ópera Salomé, de Richard Strauss, figurinos desenhados por Salvador
Dalí. Em 1962 foi nomeado director do Royal Shakespeare
Theatre, que abandona em 1970. fixou residência em Paris,
em 1971, e funda o Centro Internacional de Investigação
Teatral, designado atualmente comoCentro Internacional
deCriaçãoTeatral. Dirige também, entre 1974 e 2010, o teatro parisiense Les Bouffes du Nord. Entre os seus muitos
discípulos, o encenador português João Mota, do Teatro A
Comuna/Lisboa. Particularmente, e por ter visto muitos
dos seus espetáculos, estou entranhadamente ligado ao
seu legado e ao seu enorme contributo dado ao teatro ao
longo da sua vida, espero que viva ainda muitos anos mais
para bem do teatro e das artes cénicas!

Manuel
Villas Boas

O Parlamento Europeu
e o revisionismo histórico
Levantam-se em vários quadrantes ditos democráticos vozes
exaltadas clamando e perorando
sobre o aparecimento na Assembleia da República de representação parlamentar do ideário
fascista, o qual em crescimento
por toda a Europa, apenas se encontrava arredio em países como
Portugal, Irlanda, Luxemburgo e
Malta.
Este burburinho na maior parte
dos casos hipócrita não escapa,
no entanto, a uma natural análise
sobre uma das principais causas
para este ascenso que radica nas
contínuas cedências ao populismo pela não resolução dos problemas prementes da sociedade
actual, tais como, o desemprego,
a injustiça social, a corrupção ao
mais alto nível e a escandalosa
acumulação de capital nas mãos
de um punhado de instituições
e pessoas.
O capitalismo, incapaz de sair
duma profunda crise sistémica
e cujos pólos históricos situados
nos Estados Unidos e na Europa
sentem escapar-lhes de mão a
hegemonia global a que se habituaram, desliza novamente para
a tentação fascista a exemplo do
que fez no século passado e, como
sempre, pelo anticomunismo

ataca a democracia e abre a porta
ao fascismo, de nada servindo as
lições do passado.
Também o Parlamento Europeu
se está a preparar para a possibilidade de que uma aliança de partidos nacionalistas possa tornar-se
na terceira força política europeia
e contudo este mesmo Parlamento Europeu foi teatro recentemente da vergonhosa resolução
aprovada pela sua maioria sobre
a II Guerra Mundial, que não é
apenas grave pela tentativa de
reescrever e falsificar a História,
mas também é grave por aquilo
que representa para a actualidade
e o futuro global.
Neste quadro e apenas oito dias
mais tarde, o ministro da defesa
da Letónia País da União Europeia, não esqueçamos, discursou
numa cerimónia comemorativa
dos legionários letões que combateram durante a II Guerra Mundial nas fileiras das SS, o braço
militar do partido nazi responsável por muitos dos seus piores
crimes, incluindo inúmeros massacres, de tal modo que a revista
inglesa New Statesman chama às
Waffen-SS «a maior máquina de
matar judeus da História do mundo», sabendo-se que não foram só
judeus os atingidos, mas também

Paiva
Netto

Quem tem ideal não envelhece
Achei, nos meus alfarrábios, texto que publiquei, em 3 de maio
de 1987, na Folha de S. Paulo,
dedicado à Melhor Idade:
Na Religião de Deus, do Cristo
e do Espírito Santo procuramos
sempre aliar a energia dadivosa
dos mais novos ao património
da experiência dos mais idosos. E
isto se consegue pela influência
do Amor Fraterno, que não é velho nem novo; é eterno porque
é Deus. O Pai Celestial é Amor,
consoante definiu João, em sua
Primeira Epístola, 4:8. E completava Zarur: “E nada existe fora
desseAmor”. Por isso, quem tem
ideal não envelhece.O corpo pode baquear. Mas o Espírito está
sempre alerta. Jovem é aquele
que mantém o Ideal no Bem.

Que é novo, que é o antigo,
afinal? Nada! Immanuel Kant
(1724-1804), o grande filósofo
alemão, autor de Crítica da Razão Pura, afirmava, mutatis mutandis, que o tempo é a grande
mentira dos homens. Portanto,
acima de tempo-espaço e seus limites. Real é aVida, que é eterna.
Sidónio Muralha, poeta português que se radicou no Brasil,
onde viveuaté oseufalecimento
em 1982, louvou essa eternidade do valor intemporal no seu
belíssimo “Cântico à Velhice”:
“(...) É este o cântico/ Dedicado
ao que chamam/de velhice/ que
é a infância/ lançada mais longe,/
onde o horizonte/ se rasga e alarga (...)”. A composição poética, a
recebemos de Dona HelenAnne

comunistas e vários grupos étnicos e sociais.
Aqui se transcrevem apenas alguns pressupostos colocados à
consideração dos parlamentares
europeus para se perceber as contradições, as mentiras e os objectivos em causa, nomeadamente
sobre o porquê do Pacto Germano-Soviético, ignorando ao mesmo tempo o Acordo de Munique
entre Reino Unido, França, Itália
e Alemanha:
-O Parlamento Europeu está profundamente preocupado com os
esforços envidados pela actual
liderança russa para distorcer os
factos históricos e «branquear»
os crimes cometidos pelo regime
totalitário soviético; considera
que estes esforços constituem
um elemento perigoso da guerra
de informação promovida contra
a Europa democrática com vista a
dividir o nosso continente; insta,
por isso, a Comissão a contrariar
estes esforços de forma decisiva;
-Chama a atenção para a continuaçãodautilizaçãodossímbolos
do regime totalitário comunista
em espaços públicos e para fins
comerciais, recordando que vários países europeus proibiram
a utilização de símbolos nazis e
comunistas;

Butler Muralha, esposa do saudoso
poeta, que gentilmente também
nos cedeu a foto do casal. Vamos,
então, ao esforço bem-sucedido de
Muralha, por desmistificar o tempo, esse fantasma que atormenta o
ente humano-ser-restrito, até que
um dia ele perceba que, na verdade,
é Espírito Eterno, pairando acima
de todos os grilhões da carne perecível.
“Cântico à Velhice”
“Minha velha Portuguesa/ com o
teu rosto marcado,/ mas sem medo
da vida/ (e ainda menos da morte),/
atira o teu cajado contra o tempo/
que passa e não tem presente,/ porque na segunda sílaba do presente/
já passou a ser passado.
“Atira teu cajado, companheira,/
contra esse tempo efémero/ que
não consegue apagar-nos.
“Nós corremos no sangue/ das
novas gerações/ e os velhos são as
crianças/ do futuro, /as primaveras
que vieram dos invernos,/ as flores
que rebentam,/ que explodem da
terra,/ como tu,/ minha querida

-Observa que a manutenção nos
espaços públicos, parques, praças,
ruas, de alguns Estados-Membros
de monumentos e memoriais que
glorificam o exército soviético,
que ocupou estes mesmos países,
cria condições para a distorção da
verdade sobre as consequências
da Segunda Guerra Mundial e para
a propagação do sistema político
totalitário;
-Encarrega o seu Presidente de
transmitir a presente resolução
ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
Em resumo, o Parlamento Europeu prepara-se paulatinamente
para a existência de uma aliança de partidos nacionalistas,
leia-se fascistas, como terceira
força parlamentar, mas aprova
uma resolução sobre a II Guerra
Mundial, exclusivamente destinada a atacar o comunismo e a
União Soviética, o País que mais
sofreu com a invasão nazi, pois
sempre foi o seu principal alvo,
mas que acabou por ser essencial
no aniquilamento do nazismo,
o qual agora ressurge pela mão
dos tais países ditos democráticos, aliás, aliados da União Soviética na grande conflagração
mundial.
Os parlamentares europeus que
aprovaram a resolução acima
referida não podem ser considerados ignorantes ou de escolaridade duvidosa, resultando daí
que tenham enveredado por um
vergonhoso propósito bem definido e calculista que trai os fundamentos da formação da União Europeia e seguramente nos levará a
pensar de novo nas promessas de
coesão social e desenvolvimento
económico em que muitos de nós
piamente acreditaram.

portuguesa,/ que em cada ruga que
tens/ existe um poema escrito/ tão
grande e tão profundo/ que é um
cântico à velhice.
“Sim, um cântico sem fronteiras,/
porque os velhos/ têm asas imensas/ que voam no sentido contrário,/ desafiando o espaço/ como
quem roça o mar,/ mergulha para
sempre/ mas deixa, perto do sol,/
uma mensagem salgada.
“Velha portuguesa/ feita de oceano/ como todos nós,/ que somos
navios,/ barcos, canoas,/ remos e
lemos,/ quilhas,/ algas e maresia,/
mastros de audácia/ que derrotam
tempestades,/ caravelas, descobertas,/ velha portuguesa/ descobre
que o tempo/ tem medo do teu cajado/ e desanca as horas,/ e desaba
as horas,/ e desaba os relógios/ que
são acidentes/indecentemente
formais. “É este o cântico/ dedicado ao que chamam/ de velhice/ que
é a infância/ lançada mais longe,/
onde o horizonte/se rasga e alarga.
“Nãoesqueças,portuguesaamiga,/
de vergastares o tempo/com o teu
cajado.”
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1ª GALA DO PEDREIRO

Confraria da Pedra comemorou dezoito anos de exis
A 1ª Gala do Pedreiro decorreu na Casa do Loureiro, na Madalena, e foi organizada com o objetivo de celebrar o 18º
aniversário da Confraria da Pedra. O evento, que contou com a presença de 180 pessoas, culminou com a entrega de
diplomas e galardões a personalidades e instituições.
TEXTO DE:
TÂNIA DURÃES
FOTOGRAFIAS DE:
ANTÓNIO MOREIRA DOMINGUES

A 1ª Gala do Pedreiro foi realizada no âmbito da comemoração do 18º aniversário
da Confraria da Pedra e contemplou vários momentos
musicais proporcionados
pelos fadistas Manuela Machado e Mário Moreira, que
foram acompanhados por
Luís Carvalho, na guitarra
portuguesa, e por Manuel
Alves, na viola.
O evento contou com a presença de autarcas gaienses,
de Confrades de Honra, de
Confrades Honorários, de
representantes do Conselho Europeu de Confra-

rias Enogastronómicas e
de 17 Confrarias oriundas
de vários pontos do país,
mais especificamente, da
Confraria Gastronómica
de Lamego, da Confraria da
Broa de Avintes, da Confraria do Leitão da Bairrada, da
Confraria do Granito, da
Confraria do Presunto e da
Cebola do Tâmega e Sousa,
da Confraria Gastronómica
dos Velhotes, da Confraria
da Sopa do Vidreiro da Marinha Grande, da Confraria
do pote e da amizade, da
Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa, da
Confraria da Lampreia de
Entre-os-Rios, da Confraria
da Jeropiga dos Moinhos e
Arredores, da Confraria do
Vinho de Lamas, da Con-

fraria dos Gastrónomos
do Algarve, da Confraria
Gastronómica as Sainhas
de Vagos, da Confraria do
Anho assado com arroz de
forno do Marco de Canaveses, da Confraria das Almas
Santas da Areosa e do Leitão
e da Confraria do Biscoito
de Valongo.
José Carlos Leitão, Chanceler presidente da Confraria da Pedra, afirmou que
“a Confraria da Pedra foi
fundada com o objetivo de
dignificar a indústria e a arte da pedra e de perpetuar
a memória do pedreiro. O
nosso desígnio é mesmo
este, é defender e fazer perpetuar a memória de quem
trabalhou na pedra com
muita dureza e com muita

nobreza”, enaltecendo que
a instituição procura “promover a discussão para um
maior conhecimento da pedra e dos pedreiros e realizar
ações de âmbito social, cultural e outras, que tenham
como fins a concretização
dos objetivos da Confraria
ou sejam do interesse da
comunidade”.
O Chanceler lembrou a história da instituição da Confraria da Pedra e ressaltou
que “a nossa rapaziada que
me enche de orgulho e me
faz acreditar que a minha
ideia de fundar a Confraria
da Pedra em 2001 não foi
uma utopia, nem uma ideia
oca. Antes, é uma razão para pensar que vale a pena
trabalhar para que outros

e outras possam usufruir
do nosso trabalho e que
desse trabalho resulte algo
de bom para o nosso futuro
coletivo”, sublinhando que
“nesta Gala do Pedreiro vamos homenagear quem,
aqui e ali nos ajuda”.
A 1ª Gala do Pedreiro culminou com a entronização
de três netos de Jorge Moreira, Inês Moreira, Beatriz
Moreira e Bruno Moreira, e
com a atribuição de galardões e diplomas a diversas
personalidades e instituições, designadamente
com a entrega do galardão
Pedreiro de Diamante e de
um diploma à Cercigaia; à
Delta Cafés; e à família Jaime e Margarida Poças e com
a concessão do galardão

Pedreiro de Ouro e de um
diploma a José Tojal Poças,
a título póstumo; a Jorge
Floreira, a título póstumo; a
Manuel Filipe, a título póstumo; a Bermínio Cunha,
a título póstumo; a Maria
Marieta Ferreira; a Francisco Leite; a Narciso Lopes; a
José Reis; a Margarida e Jaime Poças; a Meireles Pinto;
a Manuel Carvalho; a Frei
Fernando Ventura; a Patrocínio Azevedo; a Eduardo
Vítor Rodrigues; ao Comendador Rui Nabeiro; e a Dom
Carlos Ximenes Belo.
Patrocínio Azevedo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia e Confrade
de Honra da Confraria da
Pedra, deu “os parabéns à
Confraria da Pedra pelos 18
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Albino Almeida, presidente da Assembleia
Municipal de Gaia, Frei Fernando Ventura
e José Carlos Leitão, Chanceler presidente
da Confraria da Pedra

José Carlos Leitão, Chanceler presidente
da Confraria da Pedra, e Marina Ascensão,
vereadora da Câmara Municipal de Gaia

tência e homenageou personalidades e instituições
mo todas as noites passadas
na Confraria da Pedra, mas
uma noite em que cada dia
ou cada noite nós saímos de
lá mais enriquecidos e, sobretudo, saímos de lá com
mais vontade de voltar e é
isto a Confraria da Pedra, é
o trabalho social que faz, é
a divulgação do Município
que faz, mas é também esta alma e este conjunto de

anos, pelo trabalho fantástico que fazem, por aquilo
que representam, mas, sobretudo, por aquilo que fazem com que nós sejamos,
porque só a Confraria da
Pedra, só o José Carlos Leitão era capaz de fazer tanta
gente estar à mesa à 00h30
a ouvir um discurso ou ter
de passar uma noite como
esta, uma noite longa, co-

Existimos a pensar em si
Casamentos • Batizados
Comunhões • Festas de Natal para empresas
Congressos • Exposições
Aniversários • Festas temáticas
Rua do Espírito Santo, 757
4410-420 Arcozelo - Vila Nova de Gaia
www.quintaespiritosanto.co.pt
E-mail: qes@quintaespiritosanto.co.pt
Telefones: 935 956 315/316
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amigos que ele é capaz de
criar” e agradeceu “ao José
Carlos Leitão, pelo trabalho e pela alma que o José
Carlos Leitão representa
para a Confraria da Pedra,
mas sobretudo a alma que
a Confraria da Pedra e as
outras instituições, mas
neste caso a Confraria da
Pedra, representa para Vila
Nova de Gaia”, porque “o
José Carlos Leitão e a Confraria da Pedra representam
muito bem o que é a alma de
Gaia e a alma dos gaienses.
Obrigado por tudo aquilo
que vocês são capazes de
fazer”.
O vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia
salientou ainda o trabalho
realizado pela Cercigaia,
justificando que “se não
tivermos as instituições a
trabalhar todas em rede e,
sobretudo, se não tivermos
a alma com que a Cercigaia
representa Vila Nova de
Gaia, nada é possível e nada
faz sentido”.
Mário Moreira, fadista
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Patrocínio Azevedo,
vice-presidente da Câmara
Municipal de Gaia

Manuela Machado, fadista

José Carlos Leitão,
Chanceler presidente
da Confraria da Pedra
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PASSEIO DA TERCEIRA IDADE

1600 seniores de Pedroso e Seixezelo
passaram o dia em Valpaços
O passeio anual sénior organizado pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo sucedeu-se nos passados dias 15 e
22 de setembro e contou com a participação de 1600 idosos. Paula Carvalhal, vereadora da Câmara Municipal de Gaia, e
os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos foram presenças significativas nesta iniciativa que foi repleta de importância
e de emoção para os participantes.
TEXTO DE:
TÂNIA DURÃES
FOTOGRAFIAS DE:
ANTÓNIO MOREIRA DOMINGUES

O passeio anual sénior da
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo decorreu
nos passados dias 15 e 22
de setembro e reuniu 1600
idosos, com o intuito de
lhes proporcionar um dia de
alegria e de convívio em Valpaços. No dia 15 de setembro
partiram 18 autocarros e no
dia 22 de setembro saíram
10 autocarros, pelas 8h30,
da Feira dos Carvalhos, com
destino a Mirandela, para
uma primeira paragem, onde os participantes tiveram
algum tempo livre para
tomar o pequeno-almoço,
conhecer o local e assistir à
eucaristia, que decorreu na
Igreja de Nossa Senhora da
Encarnação.
Após a paragem na cidade
que é banhada pelo Rio Tua,
os seniores viajaram até à
Quinta Dona Adelaide, em
Valpaços, onde os esperava
um banquete e uma grande tarde de convívio e de
animação. Findo o almoço,
uns seniores começaram a
explorar e a desfrutar das
valências da Quinta, que
está inserida num contexto pautado pela natureza
e rodeada por uma densa
mancha florestal, possui
uma piscina exterior e um
lago com vários chafarizes,
enquanto outros aderiram
ao momento dançante, que
decorreu no exterior do salão, foi protagonizado pelo
cantor gaiense Daniel Fernandes e prolongou-se até à
hora do lanche. A merenda
foi servida e, depois, Filipe
Lopes, presidente da Junta
de Freguesia de Pedroso e
Seixezelo, homenageou,
juntamente com o executivo da Junta de Freguesia e
com Paula Carvalhal, verea-

dora da Câmara Municipal
de Gaia, a pessoa mais velha
de cada autocarro. No final
deste momento de distinção
e de emoção, os idosos de Pedroso e Seixezelo regressaram a Vila Nova de Gaia.
Filipe Lopes revelou ao
AUDIÊNCIA que o passeio
anual sénior é “uma iniciativa que já se faz há muitos

anos nas freguesias e que eu
acho que se deve manter e
deve manter-se pelo que se
vê aqui, por esta tarde simpática, de convívio, de confraternização, de conversa,
de diálogo, mas também
perceber que no meio de
1600 pessoas, que trazemos
nos dois dias, eu acredito que
ainda haverá pessoas para as

quais se calhar este é o maior
passeio que fazem durante
o ano e isso para além de ter
um aspeto cultural e de tempo livre, também tem um
aspeto social, porque efetivamente eu acredito que há
pessoas que têm as dificuldades naturais do dia-a-dia
e é uma forma, também, de
poderem sair de casa, de po-

derem conviver e, acima de
tudo, também de a Junta de
Freguesia reconhecer aquilo que as pessoas deram em
prol da freguesia durante os
seus anos de vida”.
Paula Carvalhal, vereadora da Câmara Municipal de
Gaia, afirmou ao AUDIÊNCIA que “Nós, no Município,
apoiamos estas iniciativas e

acompanhamos e dinamizamos estas iniciativas em
conjunto com as Juntas de
Freguesia, porque achamos
que, efetivamente, é para
muitos um momento alto do
ano. Esta é a oportunidade de
muitos dos nossos seniores
poderem sair do seu ambiente normal, do seu dia-a-dia,
de poderem conviver com
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Filipe Lopes, presidente
da Junta de Freguesia de
Pedroso e Seixezelo, e Paula
Carvalhal, vereadora da
Câmara Municipal de Gaia

Executivo da
Junta de Freguesia
de Pedroso e Seixezelo

Daniel
Fernandes,
cantor

Igreja de Nossa Senhora
da Encarnação, em Mirandela

outras pessoas e de poderem
conhecer outros locais fora
da sua área de residência e é
um momento também de
alegria, de acrescentar a esta
uma vida que foi de trabalho,
de poucas oportunidades,
por vezes, e este é efetivamente um momento muito
importante de convívio e
de perceção de que ainda há

tempo para podermos estar
bem até ao fim dos nossos
dias”, ressaltando que o passeio anual sénior é muito
importante porque “eles
têm contacto com outros
elementos, outros patrimónios para conhecimento e
enriquecimento pessoal e
também valorizando o seu
próprio património”.

A Câmara Municipal de Gaia
financiou, pela segunda vez
consecutiva, através de um
protocolo, os passeios da terceira idade organizados pelas
Juntas de Freguesia com 25%
do valor investido nos mesmos. O presidente da Junta
de Freguesia salientou, a este
propósito, que “é lógico que
todo o dinheiro que as Jun-

tas possam receber é sempre
bem-vindo, visto que no
nosso dia-a-dia, as questões
financeiras criam bastantes
dificuldades. Naturalmente
que a Câmara Municipal de
Gaia desde o ano passado que
apoia, naturalmente que se
não apoiasse eu acredito que
todas as Freguesias fariam o
passeio na mesma, mas ao
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Paula Carvalhal, vereadora
da Câmara Municipal de Gaia

Igreja de Nossa Senhora
da Encarnação, em Mirandela

Filipe Lopes,
presidente da Junta de Freguesia
de Pedroso e Seixezelo

apoiar faz com que tenhamos mais fundo de maneio
para outras iniciativas, para
outras prioridades”.
Filipe Lopes enalteceu ainda que a Junta de Freguesia
tem, para além do passeio da

terceira idade, “um conjunto de projetos e um conjunto
de respostas que fomos dando, desde logo com a Academia Sénior, que é um projeto
que dá uma resposta esplendorosa a uma necessidade

que é o centro de convívio e
de aprendizagem, de se sentirem úteis quer para aprenderem, quer também para
ensinarem no dia-a-dia”,
acrescentando que “depois
também temos o Posto de

Enfermagem, que não foi
criado para os seniores, mas
essencialmente os utentes
que nos procuram, uma
grande percentagem, são
pessoas acima dos 60 anos
e, depois, temos todo um

conjunto de iniciativas que
vamos fazendo desde o dia
da saúde e os rastreios. Tudo
o que nós fazemos é para toda a gente, eu não gosto de
fazer distinções, mas naturalmente que o passeio sé-

nior é só para os seniores. Por
exemplo, a nível da Colónia
Balnear, quando eu cheguei
à Freguesia fazia-se apenas
para a parte infantil, neste
momento já se faz para a
parte infantil e para parte
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juvenil, mas também já se
faz para os seniores” e sublinhando que “nós tentamos
replicar tudo o que fazemos,
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para tentarmos abranger
toda a população, porque
toda a população tem esse
direito”.
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Vânia Mendes em Frei Luis de Sousa,
de Almeida Garrett

O TEATRO PROFISSIONAL EM GAIA (9)

“Frei Luís de Sousa”
na tuna de Santa Marinha
TEXTO DE:
SALVADOR SANTOS

Licenciada em Teatro pela
ESAP, com participação, a
nível académico, em diversos workshops e programas
direcionados para a formação do ator, nomeadamente
num Programa de 12 Semanas no The Lee Strasberg
Theatre & Film Institute,
em Nova Iorque, Vânia Mendes é hoje a nossa convidada
nesta ronda pelos criadores
teatrais residentes ou com
sede de trabalho em Gaia.
Atriz com participação em
inúmeras estruturas profissionais da cidade do Porto,
como a Ensemble, a Cabeças no Ar e Pés na Terra ou a
Seiva Trupe, Vânia Mendes
tem lecionado expressão
dramática em diversas escolas e associações, participou

em várias curtas-metragens
de realizadores do norte país
e desenvolveu alguns trabalhos de dobragem para filmes e séries televisivas. Na
produtora gaiense ETCetera
Teatro tem integrado o elenco dos espetáculos “Felícia…
uma folha original”, “O Tio
Fontaine”, “Os Maias”, “O
Ano da Morte de Ricardo
Reis”, “Pouca Terra” e “Frei
Luís de Sousa”... E é com
esta obra-prima do teatro
romântico português, de Almeida Garrett, que regressa
em novembro aos palcos de
Gaia, no âmbito do Festival
de Teatro José Guimarães.
Como é voltar a “Frei Luís
de Sousa” e a Madalena
de Vilhena, uma mulher
em constante sofrimento, que de alguma forma
personifica a liberdade

Vânia Mendes

de amar, mesmo contra as
convenções sociais?
“Frei Luís de Sousa” tem-me
acompanhado desde 2008.
Estava a terminar a faculdade e surgiu a oportunidade de
encenar este texto num grupo de teatro escolar. Na altura, muito receosa, estreei-me
neste mundo incrível da encenação e foi muito desafiante criar um espetáculo com
alunos do ensino secundário.
Lembro-me que a personagem Madalena foi a que mais
me preocupou. A mim assustava-me a densidade desta
personagem. Mais tarde, fiz
assistência de encenação ao
espetáculo “Madalena”, encenado pelo Jorge Pinto, no
Ensemble. Foi uma viagem
maravilhosa ao mundo desta mulher, ao seu sofrimento
mas também à sua coragem,
à sua coragem de amar, ainda

que sempre assombrada. Eu
vi esta Madalena na Emília
Silvestre e emocionava-me
em todos os espetáculos.
Não imaginava um dia dizer
o texto que me emocionava
sempre que o ouvia. Entranha-se aquela dor, agora em
mim. A Madalena de Vilhena é uma mulher sofrida mas
amada pelo marido e pela filha e uma mulher que vive
um amor, que ela considera
crime por se ter apaixonado
por Manuel de Sousa Coutinho assim que o viu, ainda
antes de D. João de Portugal
ter desaparecido. Socialmente, isto seria grandemente
censurado, mesmo tendo
esse amor só ganhado forma
passado muitos anos e depois
de D. Madalena ter feito tudo
o que podia para saber de D.
João de Portugal, pensando-o
morto. Voltar a “Frei Luís de
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Sousa” é ter a possibilidade
de perceber a grandeza da
coragem e a força do amor.
Madalena é também atormentada pelo domínio filipino, que se instalou no
país após Alcácer-Quibir,
e pela fragilidade física de
sua filha Maria. Como é
que se consegue viver em
cena tantas emoções?
Não sei explicar muito bem
como lido com a gestão das
emoções em cena. Esta mulher vive rodeada por muitas fragilidades e medos. O
domínio filipino pode trazer mudanças na aparente
tranquilidade familiar, o
que acaba por acontecer, levando-a para uma situação
de completo desconforto,
angústia e temor por ter que
viver com Maria e Manuel de
Sousa na casa do seu primeiro
marido. Esta mudança agrava os medos nesta mulher,
fazendo-a sentir-se perdida.
Sente que, de alguma forma,
D. João de Portugal, por estarem em família em sua casa,
a vai privar deste amor e família que construiu depois
do seu desaparecimento. Os
agouros, as visões e sonhos
começam a apoderar-se do
pensamento da Madalena. A
tudo isto, acresce a constante preocupação com a frágil
saúde de Maria e o espírito
tão perspicaz desta criança,
que aguçada pelas conversas
com Telmo, está numa permanente procura de algo que
sente que lhe escapa. Portanto, muitas emoções para
gerir. A minha procura passa
por encontrar um equilíbrio
entre a fragilidade e a força
que coabitam nesta mulher.
Confesso que toda a relação
com a filha é o que me ajuda
a descobrir melhor esta Madalena.
Para além da “sua” Madalena, quem é quem (personagem e intérprete) em
“Frei Luís de Sousa”, nes-
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ta produção da ETCetera,
que terá apresentação no
Festival de Teatro José
Guimarães?
O Telmo é o Tiago Garrinhas,
o Manuel de Sousa é o Pedro
Miguel Dias, a Maria é a Melanie Marques, o Romeiro é
o Vítor Sousa e o Frei Jorge é
o Antony Sousa.
O que diria a um espectador indeciso, que fosse
capaz de o convencer a
assistir ao espetáculo no
próximo dia 16 de novembro, na Tuna Musical de
Santa Marinha?
Ora bem, este texto é considerado uma obra-prima do
drama romântico. Só por isso, merece, certamente, ser
lido e visto. Almeida Garrett
escreveu uma belíssima obra
inspirada na vida de Frei Luís
de Sousa, em que o amor e a
luta são inspiradores. No dia
16 podem contar com um
espetáculo onde o amor é o
denominador comum. São
personagens com uma força
impressionante mas que não
se anulam nem combatem
entre si na sua grandeza. Isto é
admirável e merece ser visto.
Além desta Madalena de
“Frei Luís de Sousa”, que
outras mulheres deixaram marcas indeléveis na
sua carreira de atriz e que
personagem (ou personagens) ambiciona viver em
palco num futuro próximo?
A Elisa de “O Avarento” [de
Molière] foi muito especial
para mim. A primeira vez
que a fiz foi em 2009 e a última vez foi em 2016. A personagem foi crescendo como
eu fui crescendo. Quando faço o exercício de me afastar
para ver a evolução desta personagem, consigo perceber,
perfeitamente, uma grande
diferença nesta mulher Elisa que foi contaminada por
esta mulher Vânia. E não tenho dúvidas que o facto de
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Pedro Miguel Dias e Vânia Mendes
em Frei Luis de Sousa

ter sido mãe me enriqueceu
e fortaleceu enquanto atriz.
Logo, a maturidade que ganhei neste espaço de tempo
acrescentou uma carga mais
forte à minha Elisa. Quando
me apercebi desta mudança
que aconteceu, assustei-me.
Pensei que não estaria a fazer
o meu trabalho como deveria
mas, na verdade, enquanto atriz eu transfiro para as
personagens muito de meu,
aliás, nem poderia ser de outra forma. Emprestamo-nos
tanto, damos tanto de nós,
alteramo-nos, sofremos e
alegramo-nos com todo o
processo de criação de uma
personagem. Somos nós e
o outro, a personagem, que
caminhamos lado a lado.
Às vezes mais íntimos, outras vezes mais sofridos e
assustados. E aqui a Regan
do “Rei Lear” [de William
Shakespeare] foi a personagem que mais me alterou
durante todo o processo de
ensaios e espetáculos. Descobrir aquela mulher exigiu
muito de mim, deixava-me

exausta, por vezes. Mas o
que tinha de difícil, tinha
também de prazeroso. Foi
um trabalho muito solitário
de busca da capacidade de ser
cruel. E marca tanto quando
assim é. Acabamos por nos
conhecermos melhor. Isso é
bom. Como bom é ter novas
personagens. Em breve vou
integrar o elenco do "Memorial do Convento" [de
José Saramago] da ETCetera
Teatro mas ainda não sei qual
a minha personagem. Será a
minha nova personagem
num futuro breve. Mas falando de personagens que eu
gostaria de viver em palco, há
uma que me visita frequentemente. Desde bem miúda
que tenho uma paixão pela
“Dama das Camélias” [de
Alexandre Dumas Filho]. Já
li o livro em fases diferentes
da minha vida e o fascínio
continua. Quando soube
que ia estrear no [Teatro] São
Luiz [em Lisboa] fiquei muito entusiasmada e curiosa.
Marguerite Gautier seria o
meu sonho em palco.

A terminar, na sua opinião,
o que falta para que o teatro profissional em Gaia se
constitua como alternativa à crescente oferta cultural da cidade do Porto?
O apoio político local é fundamental. A possibilidade de
utilização dos equipamentos
culturais existentes por parte das companhias de teatro
profissionais seria uma ajuda
enorme. Não sei em que condições isso poderia ser negociado e gerido mas penso
mesmo que esse apoio seria
elementar para que a cultura teatral em Gaia ganhasse
destaque e se apresentasse
como uma alternativa ao
que o Porto exibe de forma
exímia.
Não refere o financiamento da autarquia como uma
das formas de apoio. Acha
que os projetos artísticos
podem sobreviver sem
apoios financeiros?
Não referi mas considero-o
uma necessidade. Um dos
apoios autárquicos deveria

também ser esse. O apoio
à cultura não é apenas uma
obrigação e preocupação
do Orçamento do Estado,
é também uma obrigação e
preocupação do orçamento
das autarquias. Poucas são
as companhias de teatro
que conseguem sobreviver
dignamente sem apoios.
Acontece talvez com companhias cujo público é maioritariamente o escolar. Nestes
casos, pode ser mais fácil viver da receita da bilheteira.
Quando falamos de espetáculos para público geral, o panorama muda drasticamente e constatamos a grande
dificuldade que a maioria das
companhias de teatro tem
em sobreviver sem apoios
financeiros. Estes deveriam
ser entendidos como um
investimento feito em cada
um dos cidadãos e não como
um dinheiro atribuído a X ou
Y. As autarquias deveriam assumir este encargo e apoiar
financeiramente os projetos
artísticos. Não se podem desresponsabilizar.
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FESTEATRO

Público rendido à qualidade do evento
O Festeatro – VIII Festival
de Teatro Amador de Vila
Nova de Gaia levou à cena
do Auditório Municipal de
Gaia, no primeiro fim de semana, três representações
fortemente aplaudidas,
que orgulham os gaienses
e valorizam o movimento
associativo do concelho.
As «Almas do Outro Mundo», com encenação de
Manuel Almeida, subiram
ao palco pela Associação
Recreativa de Canelas para
representar, na passada sexta-feira, a história de Maria
Eugénia, uma jovem a viver
na cidade com suas velhas e
ricas tias, a viúva Perpétua e
a solteirona Felicidade, ambas convencidas que ainda
têm muito para dar. Gena
tem “à perna” dois pretendentes: Gastão, um peralvilho pretensioso à caça do
tesouro da jovem, e Diogo,
um jovem de sentimentos
verdadeiros. Ao serviço das
velhas senhoras estão dois
criados, Rosa e Bernabé,
que vão chamar as almas do
outro mundo para ajudar na
definição do enlace. Porém,
com a farsa dos fantasmas,
a menina Gena descobre as
verdadeiras intenções dos
seus dois pretendentes.

Almas do outro mundo
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No sábado, a Associação Cultural e Recreativa Os Amigos
Vilarenses (ACRAV) levou à
cena a peça «O Troca-Tintas»,
com encenação de Miguel Ribeiro, uma comédia “atada”
pelos atilhos da fome segiura
pelos elásticos da miséria. Na
agência “AVoadora” vende-se
por dez o que vale cem, hipoteca-se o que não existe duas
vezes. Mas agora a seriedade
e o sigilo deram com a língua
nos dentes. Resta ao Lavadinho tentar a fortuna da viúva.
«As Vizinhas da Miquinhas»,
com encenação de Francisco
Santos, preencheram a tarde de domingo no auditório
e contaram com a presença
do presidente da União de
Freguesias de Santa Marinha
e Afurada, Paulo Lopes, e o
presidente da Assembleia de
Freguesia, Mário Jorge. A peça conta uma história em que,
na rua onde mora a Miquinhas
todos sabem o que é realmente importante na vida e surge o
convite para festejar a vida de
forma mais alegre e colorida.

Troca tintas
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NATAÇÃO

Tubarões de Gaia conquistam medalhas na
Prova de Preparação de Cadetes
A Prova de Preparção de Cadetes A/B realizou-se na Piscina Municipal de Vila Meã e
contou com a participação de
335 atletas, representado 20

clubes. Os Tubarões de Gaia
levaram para casa 4 medalhas e foram a equipa que
levou mais atletas à competição.

A atleta Inês Carvalho arrecadou duas medalhas, uma
de ouro nos 100m Estilos,
e uma de Bronze nos 100m
Livres em Cadetes A. Já a

atleta Beatriz Martins, também Cadetes A, conseguiu
uma medalha de bronze
nos 100m Estilos e a atleta

Beatriz Silva, em Cadetes B,
conquistou uma medalha de
prata nos 100m Livres.
Os atletas Tiago Canelas e

Elena Kotryna ficaram em
quarto lugar nas prova de
100m livres e 100 m estilos,
respetivamente. RCG

6º CAMPEONATO DA EUROPA DE TRIPLETE E TIRO DE PRECISÃO

Portugal conquista
medalhas de prata e bronze
nos Europeus de Petanca
A Seleção Nacional de Petanca sagrou-se vice-campeã da
Taça das Nações, no 6º Campeonato da Europa deTriplete e Tiro de Precisão masculinos, que decorreu em Varna,
Bulgária. Os atletas Hugo
Dores, Paulo Jacinto, Mário
Fernandes e Vítor Peres, comandados pelo selecionador
Leonardo Gonçalves, perderam apenas na final frente

ao Mónaco, depois de terem
vencido a Finlândia e a Inglaterra nos quartos de final e
meias finais, respetivamente. A medalha de bronze foi
conquistada por Hugo Dores
no Tiro de Precisão. Estes resultados, projetam Portugal
para os lugares cimeiros da
Petanca e garantem o apuramento para o Mundial de
Petanca Suiça 2020. JV
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