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pós dois anos de pandemia, o fim, pelo qual

tanto ansiamos, ainda não se vislumbra. No

entanto, o Jornal “O Gaiense” e a Câmara

Municipal de Vila Nova de Gaia nunca suspenderam

esta iniciativa, que aproxima os jovens das escolas

secundárias do concelho de Gaia da imprensa escrita

- o projeto “Melhor Escola”. Bem hajam! 

Mais do que nunca, é importante recordar a todos

que é na imprensa credível e validada que encontra-

mos a informação de que necessitamos para formar-

mos opiniões responsáveis. As redes sociais estão

repletas de publicações “espetaculares” para todos

os gostos e crenças, e sabe-se que, normalmente, a

verdade é menos atrativa do que a ficção. Muitas

pessoas creem ser suficiente, para formular uma

opinião e até mesmo para refutar as informações

prestadas por especialistas, o vídeo onde um suposto

doutor, de quem não recordam o nome nem sabem

referir a página que o publicou, disse precisamente

o contrário. 

Quando lemos um texto jornalístico, devemos

saber distinguir se estamos perante uma informa-

ção, presente nas notícias, reportagens e entrevistas,

ou uma opinião, que se apresenta em forma de edi-

torial, artigo de opinião, comentário, cartas dos lei-

tores, crónica ou crítica.  

O relatório “Leitores do séc. XXI: desenvolver

competências de leitura num mundo digital”, do

PISA 2018, revela-nos que, em Portugal, 50% dos alu-

nos não distinguem facto, de opinião (a média da

OCDE é a de 47%). Este valor é preocupante, na me-

dida em que metade dos jovens ficam vulneráveis às

“notícias” falsas (entre aspas porque, se são falsas,

não são notícias). 

Desejo aos leitores deste jornal que se deliciem

com os textos produzidos pelos nossos alunos, sob a

orientação dos professores responsáveis, e desafio -

-os a detetar onde estão as opiniões e onde se encon-

tram os factos.

Evaristo Moreira

A

Evaristo Moreira,
Diretor Pedagógico do CIC

Entrada do Colégio Internato dos Carvalhos

1- Descarregue a App ARTIVIVE
para Android ou Apple.

2- Faça scan da página onde 
encontrar o símbolo 
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“TRANSFORMAR

A DOR EM AMOR”

Bruna Oliveira

Bruna Oliveira, ex-aluna do Colégio Internato dos
Carvalhos, foi uma das 21 finalistas a ganhar a
bolsa Sara Carreira, no dia 21 de outubro de 2021,
no programa Sementes do Futuro.

•Maria Rita Soares

Aos 19 anos, Bruna Oliveira

destacou-se entre 453 candidatos,

conquistando a bolsa da Asso-

ciação Sara Carreira, fundada pelo

pai e irmãos Carreira, que eterniza

o nome desta jovem cantora. Esta

Associação tem como objetivo ali-

mentar os sonhos de crianças e

jovens talentosos entre os 12 e os

21 anos, apoiando-os na con-

tinuidade da sua formação. Estes

jovens são apadrinhados por cele-

bridades conhecidas na televisão,

no desporto, Youtube, entre

outras.

A ex-aluna do CIC, após a re-

cente perda do padrasto e com al-

gumas dificuldades económicas,

foi incentivada por uma vizinha a

inscrever-se neste projeto. Assim,

preencheu um regulamento que

permitiu o início da realização

deste sonho. 

Bruna ficou surpreendida e

grata ao ser escolhida, uma vez

que, com tantas pessoas a precisar

de ajuda, achou que não iria ter a

sorte de ser ajudada naquele mo-

mento tão difícil na sua vida. 

“A Associação e a família Car-

reira foram este braço direito que

me faltava e aquela luz ao fundo

do túnel que estava a escassear.”

Quando esteve em contacto

com a família Carreira, ficou emo-

cionada porque são pessoas hu-

mildes e humanas que a fizeram

acreditar que, nas suas palavras,

“para além da fama, há pessoas

que estão dispostas a fazer o bem

sem olhar a quem, e a prova disso

é que se predispuseram a trans-

formar a dor em amor, proje-

tando o amor que tinham pela

Sara e ajudando 21 pessoas que

estavam a experienciar momen-

tos de mais fragilidade.”

Quando lhe foi perguntado qual

era o seu sonho, Bruna respondeu

sem hesitar que queria ser profes-

sora e que “não haverá nada me-

lhor e mais gratificante do que

ser futuramente para os meus

alunos aquilo que outrora os

meus professores foram para

mim.”

Neste momento, Bruna estuda

na Faculdade de Letras da Univer-

sidade do Porto e, apesar do re-

ceio, mantém-se otimista e

preparada para este novo capítulo

da sua vida.
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VILA NATAL
DÁ UMA NOVA VIDA
À FREGUESIA DE PEDROSO

Realizou-se, no fim de semana de 18 e 19 de dezembro de 2021,
a Vila Natal no novo espaço da feira dos Carvalhos, que começará 
a ser utilizado para o efeito no mês de janeiro de 2022.

•Bárbara Pinto

omo nova forma de dinamizar

o Espaço Cívico da Feira dos

Carvalhos, que foi inaugurado no

dia 27 de novembro de 2021, con-

cretizou-se, pela primeira vez na

freguesia de Pedroso, a Vila Natal. 

Esta abriu as portas a feirantes

assíduos, mas que, pela primeira

vez, frequentam feiras temáticas,

vendendo produtos alusivos ao

Natal, como é o caso dos frutos

secos da D. Maria José, bem assim

como a novos vendedores e arte-

sãos, como Liliana Silva que deu o

seu parecer sobre este evento: “Eu

acho que é uma boa iniciativa por-

que consegue cativar as pessoas a

virem ao local, dinamizando o es-

paço, não só alusivo à Feira dos

Carvalhos, mas a outras iniciativas

que até conseguem promover a

vinda de pessoas de várias faixas

etárias”. Disto é exemplo o Pai

Natal que foi encarnado pelo aluno

José Maria Valente da Academia

Sénior de Pedroso e Seixezelo. 

Para além das barraquinhas de

Natal, existiram diversas ativida-

des para “miúdos e graúdos”

como são exemplo as peças de

teatro relativas ao Natal que en-

tretiveram muitos dos visitantes. 

Esta iniciativa foi a prova do es-

forço do município de Vila Nova

de Gaia e da Junta de Freguesia de

Pedroso e Seixezelo, e, como diz o

presidente desta Freguesia, Filipe

Lopes, “é um desejo antigo, que

não foi possível realizar em anos

anteriores”. 

C

ilipe Lopes, presidente da

União de Freguesias de

Pedroso e Seixezelo,

pronunciou-se sobre a dupla

rotunda na Av. Dr. Moreira de

Sousa e falou sobre possíveis

novos projetos no âmbito da

reabilitação rodoviária no

espaço geográfico abrangido

pela sua autarquia local.

A Câmara Municipal de Gaia

e a Sonae foram responsáveis

pela realização da obra que

demorou sete meses para estar

concluída e teve um

investimento de cerca de meio

milhão de euros. O objetivo era

reformular a estrada nacional

n.º 1 nos Carvalhos e

reorganizar o trânsito de modo

a permitir uma melhor fluidez

e facilitar as deslocações.

Quando interrogada sobre a

dupla rotunda, a população

local mostrou estar satisfeita e

acha que esta teve um impacto

positivo não só para os

condutores mas também para

os peões. O próprio autarca

admite uma grande melhoria

da mobilidade depois da

construção das rotundas e põe

na mesa a possibilidade de

ligação da rua da Escola

Secundária dos Carvalhos à

Rua 25 de Abril e a reabilitação

de outras ruas na freguesia.

F

FILIPE LOPES
SATISFEITO 
COM O RESULTADO 
DA DUPLA ROTUNDA DA 
AV. DR. MOREIRA SOUSA
•Gisela Pereira •Samir Jamal

Pai Natal na Vila Natal

Pormenor 
de enfeites de Natal

Atividades da Vila Natal

Rotunda dos Carvalhos

Rotunda dos Carvalhos
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•Bárbara Pinto

INAUGURAÇÃO DO

NOVO ESPAÇO CÍVICO
DE PEDROSO

população dos Carvalhos já
pode usufruir de um novo es-

paço para a feira, situado no Largo
França Borges, inaugurado dia 27
de setembro.

A feira dos Carvalhos, histórica
na cidade de Gaia, mas também
em todo o distrito do Porto, foi
alvo de uma mudança espacial,
que é referida por muitos traba-
lhadores como um “triste reme-
deio”. Todavia essa alteração para
a Alameda da Senhora da Saúde
teve como fim a realização de um
espaço que não servirá apenas
para a feira semanal, às quartas-
feiras, mas igualmente como um
espaço mais dinâmico e apto para
outras atividades culturais e eco-
nómicas. 

Foi esse o aspeto mais desta-
cado pelo presidente da Câmara
Municipal de Gaia, Eduardo Vítor
Rodrigues, a multifuncionalidade
da obra, cotada no valor de dois
milhões de euros, que envolveu,
segundo o autarca, uma grande
componente de empenho, suor e,
essencialmente, afeto. “Foi um tra-
balho de vaivém entre escritórios
e terreno”, que, agora, está con-
cluído e pago, seguindo um dos
motes da sua candidatura nas últi-
mas eleições autárquicas “Gaia a
boas contas”, aspeto reforçado no
discurso.

Para além da polivalência que
é prometida, este projeto foca-se,
primordialmente, em providen-
ciar “melhores condições” de
venda aos feirantes, tanto a nível
de infraestruturas e maior higiene

como a nível de acessibilidade de
potenciais clientes.

“Quando os espaços públicos
são agradáveis e bem cuidados,
aumenta a envolvência da popula-
ção”, referiu o presidente do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia,
numa sessão que foi aberta com
uma bênção ao novo espaço, pre-
sidida pelo Padre da freguesia de
Pedroso. Seguiu-se o discurso do
presidente da junta, Filipe Lopes,
que afirmou que, com este novo
espaço e novos equipamentos,
como é exemplo o posterior forne-
cimento das barracas que contri-
buirão para uma melhoria
estética, a Feira dos Carvalhos será
“uma verdadeira feira do século
XXI”. 

À pergunta “em que medida é
que a população dos Carvalhos irá
beneficiar com este novo es-
paço?”, Eduardo Vítor Rodrigues
respondeu: “Na medida em que
nós todos, incluindo a população
dos Carvalhos, temos o dever, pri-
meiro, de estimar este espaço e,
depois, de o dinamizar. Se olhar-
mos para este espaço como um es-
paço muito bonito, mas não
formos capazes de ter uma estraté-
gia de utilização diversificada,
então não valeu de muito o que fi-
zemos. Acho que isso compete a
todos, incluindo ao Colégio Inter-
nato dos Carvalhos  que tem um
potencial de intervenção brutal.”         

A

Discurso do  Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues

Inauguração do Espaço Cívico da Feira dos Carvalhos, 
pelos  presidentes da Câmara de Vila Nova de Gaia 
e da União de Juntas de Freguesia de Pedroso e Seixezelo
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ENTREVISTA AO
PROFESSOR DO ANO 2021
PRÉMIO CASA DAS CIÊNCIAS

No dia 15 de dezembro, via Zoom, entrevistámos a Dr.ª
Carla Menino, ex-aluna e ex-professora do Colégio
Internato dos Carvalhos, atualmente a lecionar em S.
Tomé e Príncipe e que foi recentemente reconhecida
com o prémio de “Professor do Ano 2021”, atribuído pela
Casa das Ciências.

Qual o impacto que o seu per-
curso escolar teve na sua vida?

O percurso escolar tem sempre
impacto na vida de uma pessoa. A
profissão de professor é aquela
com que nós temos mais contacto
e há professores que nos mar-
cam.  

Talvez o local que me marcou
mais tenha sido o Colégio dos
Carvalhos. Foi aí que comecei a
ter informática, tive bons profes-
sores. Por isso, recomendo sem-
pre a amigos que os seus filhos se
quiserem seguir informática,
devem ir para o CIC. 

Na altura, informática ainda
não era como hoje, ter um com-
putador ainda era algo extraordi-
nário e caro. Na faculdade, quase
naturalmente, segui informática
de gestão e ter andado no Colégio
foi uma mais-valia porque foi
muito mais fácil. Lembro-me dos
meus colegas que não eram do
CIC, nas disciplinas de programa-
ção, tiveram mais dificuldades
que eu. Aliás, eu e outra colega
que também andou comigo no
Colégio fomos as únicas, e mais
uma pessoa, em 50, a tirar posi-
tiva nessa prova.  

Sem pensar muito em ser pro-
fessora, se calhar ainda não pen-
sava muito nisso, sendo que o
curso não era direcionado para
isso. Os professores de informá-
tica eram todos de outras áreas,
ainda não havia algo específico
como há agora. 

Porquê professora? E porquê
de informática?

Já era algo que gostava muito.
Recordo-me de, no 1.º ciclo, as

minhas amigas brincarem co-
migo e eu já era a professora.  

De informática, já dava indícios
de que gostava. Lembro-me de ter
uma revista com uma foto de um
teclado que eu usava para brincar e
fingia que estava a escrever. Eu
brincava com o teclado. Na adoles-
cência, já não pensava em ser pro-
fessora, a vontade desvaneceu.
Quando terminei o curso, apareceu
a oportunidade de dar aulas no Co-
légio e então decidi experimentar. 

O que é que a motivou a ir tra-
balhar para S. Tomé e Príncipe? 

No ano de 2012/2013, pedi um
ano de licença sem vencimento, e
é nessa altura que, com o meu
marido, vim em missão para São
Tomé e Príncipe. Nesta missão,
não escolhemos para onde
vamos, fazemos formação du-
rante um ano e após isso eles é
que decidem se chegamos a ir em
missão ou não e para onde. Na al-
tura, podíamos dar opinião sobre
o destino, mas era irrelevante.
Atualmente, se pudesse escolher
era exatamente para onde ia, por
achar que era o sítio que ia con-
cluir mesmo uma missão. 

Fomos para um local da ilha
mais longe da cidade, sem eletri-
cidade. Vivemos um ano com
uma grande escassez de meios fi-
nanceiros e sem energia. Para re-
cebermos os emails da nossa
orientadora, tínhamos de andar
20 minutos para apanhar um
barco em direção a um hotel onde
tínhamos Internet. Aqui também
aproveitávamos para nos atuali-
zar sobre o que estava a acontecer
ao nosso redor, isto porque nem

telemóveis tínhamos, ou melhor,
tínhamos um que era partilhado
por cinco pessoas e era utilizado
conforme a necessidade.  

Foi um ano que nos marcou e
ficámos com vontade de voltar.
Em 2020, surgiu a oportunidade
de voltar e trabalhar na Escola
Portuguesa. Todos acharam que
eramos “malucos”, mas nós ado-
ramos a ideia e aqui estamos.

De que forma Portugal/Governo
Português e os portugueses po-
deriam ou deveriam ajudar na
educação em S. Tomé?

Na educação, Portugal já ajuda
bastante. Exemplo disso é através
da Escola Portuguesa onde dou
aulas. Também existe um projeto
de cooperação para a melhoria do
Ensino desde o pré-escolar até à
Universidade. Obviamente que dá
sempre para fazer algo mais, mas
Portugal também não é assim um
país propriamente rico!

Quais as principais diferenças
entre Portugal e S. Tomé?

Ora bem, existe muita coisa
que, em Portugal, já é dado como
adquirido e aqui não. Começa
logo pela energia, por ter luz em
casa. Em Portugal, nunca pensa-
mos que vamos ter luz ou não.
Nós sabemos que vamos ligar um
interruptor vamos ter luz. No
meu caso, agora que já não estou
em missão, se me falhar a luz,
com acesso ao gerador, tenho-a
de volta em dois minutos. Mas,
aqui a energia é toda a combustí-
vel fóssil, são geradores grandes a
alimentar comunidades. Claro
que muitas vezes estes geradores

falham e só algumas pessoas é
que têm geradores nas suas pró-
prias casas, podendo assim ter
mais rapidamente luz outra vez.  

Não há comparação possível
das condições daí como daqui, há
coisas que têm que ser planeadas
com muita antecedência. Imagina
nas aulas de robótica que queria
fazer qualquer coisa com alguns
fusíveis ou com um interruptor
do motor. Tinha que mandar vir
tudo de fora, o que também im-
plica custo, para além do tempo,
custos esses muito elevados. Ao
contrário de Portugal, não existe
muita oferta, daí que as pessoas
tenham de ser mais criativas.  

Os alunos e os miúdos aqui com
pouco conseguem fazer muito

porque estão habituados a se de-
senrascar com aquilo que tem.  

Às vezes, há projetos que ofe-
recem, por exemplo, uma lan-
terna que tem um painel solar e
eu peço-lhes para fazer um robô,
então eles desmontam o painel
da lanterna para pôr no robô
para lhe dar energia. Algo que
nunca me aconteceu em Portu-
gal. Muitas vezes, de repente,
vejo coisas a funcionar que nem
quero acreditar!  

E não é só nesse âmbito que
existe escassez, nós nunca temos
aquilo que queremos à hora que
desejamos. Imagina, às vezes, na
ilha esgota o arroz. Até relativa-
mente às coisas simples, temos
que esperar que venha o próximo

Carla Menino
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barco para trazer, por exemplo,
cebolas. Coisas assim simples.  

Sabemos que tem família em
Portugal, fale-nos um pouco
sobre como é conciliar a vida
profissional com a vida familiar.

Hoje em dia, com as tecnolo-
gias, isso é um bocadinho colma-
tado. Nós temos videochamadas,
desde que haja Internet, isso não
é problema nenhum. Quando eu
estive em missão em 2012 e 2013,
fiquei quase um ano sem falar
com a minha família. Escrevía-
mos e mandávamos cartas pelo
correio, das quais recebia res-
posta passados dois meses. Agora
é mais fácil, para além de que a
minha família mais direta está cá.
Tenho o meu marido e filhos
aqui, só não tenho cá o resto da
família.

Que projetos tem desenvolvido
em S. Tomé e Príncipe e qual a
sua importância e impacto? 

Nós temos aqui vários proje-
tos. Um deles, aquele que tem
causado mais impacto, que eu sei
que está diretamente ligado com
o prémio que recebi, é um que de-
senvolvo no âmbito do clube de
programação de robótica - África
Gold Week. Este projeto também

foi premiado há pouco tempo
como melhor projeto na área digi-
tal na Escola Amiga da Criança. É
um projeto do qual eu sou embai-
xadora.  

O ano passado, quando che-
guei, ia fazer uma atividade que
costumava fazer aí que se cha-
mava semana Europeia da Pro-
gramação e lembrei-me que, se
calhar, haveria qualquer coisa
mais vocacionada para a África.
Fui pesquisar e encontrei o Africa
Gold Week. Por acaso, eles tam-
bém andavam à procura de al-
guém que pudesse representar
S. Tomé, entrei logo em contacto.
Eles ficaram contentes e convida-
ram-me para ser embaixadora do
projeto em S. Tomé.  

Este projeto tem como lema
“oportunidades para todos, pela
inclusão digital”. É um projeto gi-
gante de Literacia Digital em
África. Em 2019, teve impacto em
4.000.000 de jovens e também dão
muita importância às raparigas
terem contacto com as áreas das
STEM (Science, Technology, En-
gineering e Mathematics). Este
projeto tem duas vertentes que é
o África Go Challenge, um con-
curso para jovens dos 8 aos 16
anos, em que os jovens fazem a
programação de um jogo em se-

gredo e depois fazem um vídeo a
explicar o conceito do jogo. Rela-
tivamente a este concurso, no ano
passado, ficámos nos 20 selecio-
nados que depois foram às finais.
O prémio ainda não saiu, mas o
resultado do ano passado já, e foi
uma miúda da Etiópia que ga-
nhou com 10 anos.  

A outra vertente é a formação
de formadores que eles chamam
TTT (train the trainers).  

Na escola, abrimos as portas à
comunidade e temos recebido
professores das escolas públicas
de todo o país, alunos de uma es-
cola de surdos, que penso que é a
única escola de surdos aqui em S.
Tomé, temos recebido alunos da
Universidade de S. Tomé.  

E, agora, nas férias de Natal,
levamos o projeto ao Príncipe.
Neste momento, para essa forma-
ção de formadores, já há um
grupo de alunos que me está a
acompanhar, com uma maioria
de raparigas. Este projeto tem
uma grande preocupação com as
raparigas, pois se em todo o
mundo existe desigualdade entre
os dois géneros,  em África, é algo
que se salienta mais.  

Agora sobre o prémio, que pré-
mio é este? Como/quando

soube que o tinha vencido? E
porque considera que lhe foi
atribuído?

Este prémio está ligado à Casa
das Ciências. A Casa das Ciências
existe há 14 anos e anualmente
distingue pessoas a quem lhe é re-
conhecido o mérito como docente
do ensino básico e secundário,
mas também acerca da sua dispo-
nibilidade para partilhar a sua ex-
periência com os colegas.  

Como é que eu soube? Olha, eu
soube porque me telefonaram a
comunicar tal! Foi preciso com
antecedência, para organizarem
alguns dos preparativos para a di-
vulgação do prémio.  

Acho que me foi atribuído o
prémio por causa, precisamente,
do projeto África Gold Week,
porque eu até nem sou muito
ativa nas redes sociais. Mas, por
causa deste projeto, era precisa
publicidade nas redes sociais,
então comecei a partilhar as
fotos da entrega dos prémios, as
formações. E, de alguma forma,
começaram a ver a minha ativi-
dade no Facebook. Como eu faço
parte da Casa das Ciências, da
Comissão Técnica Logística
desde o início, lembraram-se de
mim e juntaram-se para a atri-
buição do prémio! 

Que significado tem este pré-
mio? O que vai mudar na sua
vida pessoal e profissional?

Ora, isto foi uma surpresa.
Aliás, quando me telefonaram,
nem estava muito bem a acredi-
tar, foi assim do nada! Não foi
nada a que eu tivesse concorrido,
foi algo que surgiu do nada, liga-
ram-me para anunciarem a atri-
buição do prémio, escolhido por
unanimidade. Não acho que vá
fazer muita diferença na minha
vida, vejo isto como uma motiva-
ção extra para continuar o meu
percurso.

Que mensagem gostaria de
deixar aos leitores do Jornal
“Melhor Escola”?

Em primeiro lugar, que este
ano que se avizinha nos traga a
tranquilidade de que precisamos
depois destes anos de pandemia.
Em segundo lugar, queria passar
a mensagem de que nada na vida
se consegue sem esforço. Os
super-heróis com superpoderes
só existem mesmo nos desenhos
animados! Qualquer pessoa que
seja expert numa área tem sempre
muitas horas de esforço, de treino
e dedicação. Ser-se bom em qual-
quer profissão exige mais empe-
nho e dedicação do que
propriamente talento. E eu sei
perfeitamente o que é, pois
quando comecei nem sequer
tinha tido formação para ser pro-
fessora. Quando comecei não
tinha disciplinas de didáticas. Foi
uma grande evolução e tive muita
ajuda dos meus colegas que ti-
nham sido meus professores! Fui
muito bem acolhida quando che-
guei ao Colégio Internato dos Car-
valhos, quer como aluna, quer
como Professora.  

Portanto, é preciso lutar, é pre-
ciso esforço, é preciso dedicação
para tudo na vida.  

É PRECISO LUTAR, 
É PRECISO ESFORÇO, 
É PRECISO DEDICAÇÃO 
PARA TUDO NA VIDA

Alunas numa aula de informática Carla Menino numa aula de informática 
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A Feira dos Carvalhos é uma

das feiras com mais tradição

no norte do país, arrisco mesmo a

dizer que é a maior feira em Vila

Nova de Gaia”, afirma Filipe

Lopes, presidente da Junta de

Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

Para os visitantes tanto locais

como nacionais, o espaço da feira

não serve só para o comércio:

também aproxima gerações e pro-

move o convívio entre clientes e

feirantes. Ao longo dos anos, a

feira foi sofrendo alterações e, em

2021, foi inaugurado um novo es-

paço cívico que dinamizará não só

o seu recinto, como também a

freguesia e o quotidiano da sua

comunidade. 

Aquilo a que chamamos, hoje,

Feira dos Carvalhos, data a sua

origem em 1758, tendo sido uma

das mais importantes do Reino.

Esta feira semanal, com origens

que nos levam à conhecida feira

de S. Bartolomeu, que se realizava

já no tempo de D. Fernando, foi

um dos principais motores de de-

senvolvimento da terra.  

Passados anos, a feira passou a

realizar-se, semanalmente, no

centro dos Carvalhos, hoje de-

nominado de “Feira Nova”, com a

toponímica origina del “Largo de

França Borges”.   

Tanto a Estalagem como a Feira

dos Carvalhos são mencionadas

em escritos de pessoas como

Alexandre Herculano, em 1854,

onde ficou alojado; relatadas nos

escritos de James Murphy,

famoso arquiteto inglês, que

descreve os Carvalhos, salien-

tando o seu carácter democrático,

isto em 1789. Mas também é

nomeada em dezenas de docu-

mentos históricos, por exemplo,

nas Memórias Paroquiais, de

Francisco Barbosa da Costa. 

A história da Feira dos Carvalhos

é antiquíssima, rica e, até hoje,

junta a população todas as quar-

tas-feiras.  

Com o objetivo de criar, nos Car-

valhos, um polo dinamizador para

eventos culturais e de lazer, ofere-

cendo, ao mesmo tempo, me-

lhores condições de trabalho aos

feirantes, a Câmara Municipal de

Gaia investiu numa empreitada na

ordem dos dois milhões de euros,

começando as obras em janeiro

de 2021. Segundo o autarca Filipe

Lopes, esta requalificação era

necessária devido às instalações

que se tornaram obsoletas nas úl-

timas décadas, não respeitando a

legislação. 

Durante os meses de recons-

trução, a feira passou a localizar-

se na Alameda da Nossa Senhora

da Saúde, “um triste remedeio”,

diz Maria Olívia Couto, vendedora

há mais de vinte anos. A maioria

dos vendedores partilham a

opinião de que “estamos num sítio

miserável, cheio de lama, sem

condições, sem acessos, sem esta-

cionamentos”, que causa prejuízo

aos mesmos. Apesar da iniciativa de

melhoramento, ainda existe quem

se encontre descontente, como é o

caso de Laurinda Gomes de Maga-

lhães e de Carlos Moreira, que iden-

tificam dificuldades no novo espaço

cívico. Estes afirmam que “é um es-

paço que foi pensado para ser

bonito, mas, para o dia a dia de tra-

balho, não serve”. Devido à

diminuição dos metros disponibi-

lizados para o espaço atribuído cada

vendedor, irá impor-se a dificuldade

de ter as carrinhas de mercadorias

perto dos mesmos, além de que

estas irão ocupar o estacionamento

retirando-o aos compradores. Ainda

fazem menção às tendas disponibi-

264 ANOS DEPOIS
A ZONA DA FEIRA DOS CARVALHOS 
VESTE-SE COM UMA NOVA HISTÓRIA

•Bárbara Pinto •Luana Pereira •Miguel Costa

“



REPORTAGEM 95 DE FEVEREIRO DE 2022

O GAIENSECOLÉGIO INTERNATO
DOS CARVALHOS

lizadas pela Câmara Municipal de

Gaia, criticando-as, “cada negócio

é diferente, e uma tenda igual

para todos irá ser um tiro nos pés

para os feirantes”.  

Em contrapartida, há quem man-

tenha a esperança de um “melhor

recinto, melhores condições e

mais vendas”.  

A Feira dos carvalhos é, então,

uma referência na sua atividade

por ser uma das mais antigas do

país, e daí advém todo o seu im-

pacto na região. Apesar de toda

esta sua notoriedade, enfrenta

cada vez mais desafios, em conse-

quência da enorme expansão do

comércio e da sua diversificação.

Por isso, as feiras vão perdendo

alguma procura por parte das pes-

soas, dado não conseguirem com-

petir com os centros comerciais à

custa do seu funcionamento em

horário laboral, e exclusivo a um

dia por semana. Mas, então,

porque será que as pessoas se

deslocam dos grandes centros

para visitar a feira? Estas deslo-

cam-se devido à garantia da quali-

dade dos produtos, que, pela sua

diversidade, não se conseguem

encontrar nos supermercados,

muitas vezes, também pela

questão da proximidade com os

vendedores proeminentes na feira

ao longo dos anos.  

A primeira feira do ano 

Após 264 anos, a feira a dos Car-

valhos regressa, reergue-se com a

vida que residentes, visitantes e

feirantes desejavam há décadas.

Fomos, no passado dia 26 de

janeiro, data da estreia da feira,

ao novo espaço descobrir se as ex-

pectativas foram ao encontro do

esperado: “Na Senhora da Saúde,

era pior. Fiquei um ano sem fazer

feira. Este é um espaço mais pe-

queno, mas tem maior acesso.

Vamos indo e vamos vendo, só o

futuro dirá”; “Nós achávamos que

isto havia de ser com outras

condições: a fazer a feira de raiz,

devia, em cada espaço de barraca,

ter, também, um espaço com

carro.”; “Nunca nada agrada a

todos, mas precisava de mais

postes e escoamento de água

porque, nos dias de chuva, vai ser

um pandemónio.” Alguns dos

vendedores apresentaram a sua

visão de que o espaço: “Não foi

feito para feira, foi feito para par-

que de lazer. Deviam ter consul-

tado os feirantes, e não quem está

nos gabinetes, porque nós é que

estamos no terreno.” Expuseram-

-nos as suas situações: “Não tem

grande organização, aqui, no meu

lugar, estou virada para as tra-

seiras da feira.”

Por outro lado, “o número de pes-

soas vai aumentar e, agora, re-

gressam os clientes mais antigos,

porque está aconchegante e mais

no centro.”

Aos clientes a quem fizemos a

mesma pergunta, demonstraram-

-se bastante satisfeitos com o

novo espaço e as suas condições:

“Somos clientes habituais, este es-

paço está 99% melhor, isto está

uma maravilha: tem melhores

acessos, porque, da única vez que

fomos à Alameda da Nossa Sen-

hora da Saúde, desistimos por ser

tão a subir. Estávamos muito cu-

riosos com este novo espaço, com

certeza o visitaremos mais vezes e

podemos dizer que estamos muito

felizes!”; “O espaço está completa-

mente diferente e está tudo mais

organizado em termos de secções

de produtos.”

A nova feira dos Carvalhos é um

espaço amplo, digno para a rea-

lização da histórica feira, um es-

paço que dinamiza eventos que

junta pessoas. Local de convívio, é

motivo de visita de turistas e

orgulho para todos os gaienses.
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APRENDIZAGEM EM CONTEXTO PROFISSIONAL

relação entre as Empresas e o
Sistema de Educação de um

país é um dos temas mais
estratégicos quando refletimos
sobre o seu desenvolvimento
económico, tendo por base a
Qualificação da sua população. 

No entanto, devia ser também
um tema estratégico quando
refletimos sobre o desenvolvimento
individual dos nossos Alunos, em
particular quando eles estão a
preparar-se para atingir a idade
adulta. Se, na primeira situação, a
influência positiva dessa relação é
evidente e imediata, na segunda
situação, as opiniões dividem-se
sobre os benefícios para os Alunos.
A relação entre o tecido
Empresarial e o Sistema Educativo
pode desenvolver-se em diferentes
momentos e caracterizar-se por
vários níveis de colaboração. A
participação das Empresas no
desenvolvimento curricular dos

cursos de Educação e Formação é
um deles, mas aquele que permite o
desenvolvimento direto dos Alunos
é o momento da participação dos
Alunos na vida das Empresas.
Designado em Portugal por
Formação em Contexto de Trabalho
(FCT), penso que uma designação
mais adequada seria Aprendizagem
em Contexto Profissional. Isto
porque é importante que este
momento seja assumido como
parte integrante do processo de
Aprendizagem dos Alunos. Vários
estudos têm demonstrado que,
durante a FCT, os Alunos
desenvolvem competências que até
esse momento estavam ausentes ou
subdesenvolvidas. O estudo “O
ensino profissional, a formação em
contexto de trabalho e a
empregabilidade”, promovido pela
ANQEP em 2017, revelou ser
consensual que, nestas
competências, se encontram a

flexibilidade e adaptação, a
resolução de problemas, a
dedicação e empenho, o trabalho
em equipa, a assiduidade e
pontualidade, o relacionamento
interpessoal e a atenção ao detalhe.
Contudo, existe ainda um elevado
potencial de se alargar o leque de
competências adquiridas durante o
processo de participação dos
Alunos na vida das Empresas. Mas,
para tal, é importante que as
Empresas assumam a
responsabilidade formal de
desenvolverem processos de
Ensino/Aprendizagem necessários
ao desenvolvimento de mais e
diferentes competências. É claro
que aqui se torna necessário que as
Empresas invistam elas próprias
em capacitação técnica e
pedagógica para assumir essa
responsabilidade no processo.
Durante a FCT, os Alunos devem
ser sempre enquadrados em

processos pedagogicamente
ajustados ao seu desenvolvimento
enquanto alunos.  

No momento em que os
principais referenciais
internacionais da Educação
apontam para a necessidade de que
os Alunos assumam o papel de
agenciadores do seu
desenvolvimento, o contexto
empresarial apresenta-se com
características únicas para que os
alunos desenvolvam de forma
integral todas as competências
necessárias para se constituírem
como atores ativos na condução dos
seus projetos de vida. Um Sistema
Educativo que pretende promover
uma Educação para a cidadania
ativa não pode ser estruturado sem
o contributo sistematizado daqueles
que incorporam a vida ativa em
Sociedade.

POR GONÇALO XUFRE*
•Equipa “Melhor Escola” CIC

*Nota biográfica: 

O Professor Doutor Gonçalo Xufre é

Professor no Instituto Politécnico de

Lisboa desde 1998; foi Presidente da

Agência Nacional para a Qualifi-

cação e Ensino Profissional (ANQEP)

de 2011 a 2018; foi Membro da

equipa do PISA para as Escolas na

OCDE de 2018 a 2020; é consultor da

OCDE na Área da Educação e Com-

petências; e Coordenador Nacional

do projeto PISA para as Escolas em

Portugal desde 2020.

NU -Organização das Nações
Unidas, assim batizada em

1945, iniciou com um único obje-
tivo que ainda não foi alcançado:
evitar conflitos e guerras. Apesar
de tantas décadas passadas, o que é
que a ONU realmente fez pelos
nossos  direitos?  É  importante
falar  sobre  o  Conselho  de  Segu-
rança,  o  órgão  com responsabili-
dade  para  a  manutenção  da  paz
e  segurança  internacional.  As
ações deste Conselho baseiam-se
na recomendação às partes envol-
vidas no conflito de um acordo
através de meios pacíficos. Pode
mesmo realizar investigações e
mediar as conversações  entre  as
partes.  Além  disso,  o  Conselho
nomeia  representantes especiais e
estabelece princípios para um
acordo pacífico. Não nos podemos
esquecer do Conselho de Direitos
Humanos que tem como objetivo
proteger  e  promover  os  direitos
humanos  em  todo  o  mundo,  po-
dendo influenciar  e  fazer  evoluir
o  conceito  de  proteção  da  popu-
lação  civil  nos  conflitos armados
internos atuais através dos meca-

nismos não-vinculativos (soft law).
Apesar da implementação destes
Conselhos,  o que é que a  ONU
consegue realmente fazer pela pro-
teção dos nossos direitos através de
recomendações e soft laws?  Será
sequer válido
o questiona-
mento da rele-
vância desta
organiza-
ção?A Profes-
sora de
Relações In-
ternacionais
na Universi-
dade de Coim-
bra Maria
Raquel Freire
deu uma res-
posta e conce-
deu um testemunho sobre o
assunto: “Sobre este tema, diria
que a ONU continua a ser uma ins-
tituição fundamental em matéria
de proteção e promoção de direitos
humanos, num mundo onde a vio-
lência armada e o número de des-
locados e refugiados é muito
elevado. Aliás o número de refugia-

dos e migrantes que têm tentado
chegar à União Europeia vindos de
países como a Síria ou o Afeganis-
tão, entre outros, ilustra bem os
contextos de instabilidade e guerra
em que muitas pessoas se encon-

tram. Natu-
ralmente o
impacto nas
questões de
direitos hu-
manos  é
evidente,
com  viola-
ções  flagran-
tes  dos
mesmos.
Neste  con-
texto  que re-
firo,  saliento
o  papel  do

Alto  Comissariado  para  os  Refu-
giados  no  âmbito  das Nações
Unidas,  que  tem  procurado
apoiar  estas  pessoas  que  buscam
refúgio. Assegurar acesso a direitos
básicos, bem como garantir os
princípios de uma vida digna são
parte da agenda. Direitos humanos
são, neste contexto, ligados a ques-

tões básicas de sobrevivência. Mas
podemos também ver o trabalho
das Nações Unidas em  contextos
mais  estáveis,  mas  onde  direitos
e  liberdades  individuais  não  são
respeitados, como, por exemplo, o
recurso a trabalho infantil ou tra-
balho escravo, que sabemos existir
em países em desenvolvimento,
bem como em países desenvolvi-
dos. 

As questões de direitos huma-
nos são amplas e dizem respeito a
todos os tipos de sociedades.  A
ONU,  pelo  trabalho  que  desen-
volve,  é  reconhecida  como  uma
instituição  que  pode  contribuir
para  expor  a  problemática,  bem
como  para  agir  no sentido de
apoiar quem precisa e tentar pres-
sionar quem tem capacidade polí-
tica para decidir. O caminho não é
fácil, com alguns Estados a enten-
derem estas ações como ingerên-
cia nos seus assuntos internos e a
resistirem na adoção de novas polí-
ticas. Mas  a  existência  da  ONU  e
do  seu  trabalho  é  essencial  para
que  estas  questões continuem
bem claras na agenda política in-

ternacional.”Em suma, é seguro
dizer que a ONU é uma organiza-
ção com uma relevância impossí-
vel  de  negar.  A  conscien-
cialização  de  que  evitar  guerras
e  conflitos  é  um objetivo  extre-
mamente  amplo  de  atingir  e  de-
pende  de  vários  fatores,  que  a
ONU consegue influenciar, é im-
portante para a discussão sobre
este assunto. Então, o papel da
ONU no mundo é muito mais do
que a recomendação de medidas
para impossibilitar conflitos; o seu
papel é evidentemente necessário,
porém a inquirição do impacto da
ONU será sempre compreensível e
válida.

A

O PAPEL DA ONU
O

• Rafaela Pereira

O número de refugiados e
migrantes que têm tentado
chegar à União Europeia
vindos de países como
a Síria ou o Afeganistão,
entre outros, ilustra bem os
contextos de instabilidade
e guerra em que muitas
pessoas se encontram.
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turismo em Portugal tem
apresentado um excelente

crescimento ao longo dos anos,
sendo o concelho de Vila Nova de
Gaia um dos principais alvos de
visita dos turistas que entram em
Portugal.

Vila Nova de Gaia apresenta
uma costa com belíssimas praias
de bandeira azul, que fazem da ci-
dade um local procurado por mui-
tos turistas. Mas não são a única
atração existente. É, também, em
Vila Nova de Gaia que se pode vi-
sitar a Ponte Luís I, as famosas
Caves de Vinho do Porto, a impo-
nente Serra do Pilar, a Reserva
Natural Local do Estuário do
Douro e muito mais. No entanto,
as freguesias do interior de Gaia
são pouco visitadas e exploradas.
Porquê limitar o foco turístico à
zona ribeirinha da cidade quando
existe tanto para além desta zona? 

A realização de uma rota com o
tema “Os Segredos de Gaia Escon-
dida” surgiu como uma oportuni-
dade para dinamizar o turismo no
interior do concelho. 

No sentido de tentar perceber a
viabilidade do projeto, foi reali-
zado um convite à Secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques,
para uma conversa e responder a
algumas questões sobre o turismo
deste concelho. Residente em
Gaia, a Secretária de Estado do
Turismo, prontamente, disponibi-
lizou-se a receber os alunos do
CIC. A informação facultada foi
que o Turismo de Portugal I.P. e
os municípios fazem um grande
esforço para promover de forma

coesa todos os concelhos. É utili-
zada, na maioria das vezes, a pro-
moção de produtos-âncora, como
é o caso dos Vinhos do Porto, da
Gastronomia e das Praias. A ideia
é puxar pelo produto-âncora de
modo a incentivar a procura turís-
tica e, consequentemente, gerar
mais visitas ao concelho. Referiu,
também, que o município de Gaia
tem feito um grande esforço para
dinamizar vários polos de promo-
ção, tentando instigar maior inte-
resse dos investidores privados
nas zonas mais rurais. Demons-
trou viabilidade, nomeadamente
na criação de uma rota com o
tema “Os Segredos de Gaia Escon-
dida”, mencionando que o turista
gosta de conhecer segredos e ex-

plorar o desconhecido. Todavia,
para o desenvolvimento de uma
rota, é preciso ter sempre em
atenção se os locais integrantes da
rota incluem sinalética turística,
se a população local tem conheci-
mento da rota para poder intera-
gir com o turista e se existem
infraestruturas de apoio na área
da gastronomia e comércio, pon-
tos essenciais para dar vida à rota. 

Salienta-se que a breve investi-
gação realizada sobre as diversas
freguesias, enunciadas neste ar-
tigo e desenvolvida pelos alunos
do CIC, é uma análise superficial,
servindo apenas como uma pro-
posta, havendo necessidade de se
avançar com um trabalho mais
minucioso e extenso. Após uma
análise dos recursos passíveis
para visita existentes no concelho
que ainda não são tão explorados
turisticamente, e que seriam im-
portantes para estarem integrados
numa rota turística, e analisando

apenas as freguesias onde se inse-
rem os locais menos visitados, ve-
rificou-se que existe tanto para
conhecer em Vila Nova de Gaia.

Na freguesia de Arcozelo, a Ca-
pela Santa Maria Adelaide é o seu
ex-libris. Santa Maria Adelaide ca-
nonizada pela população por sua
livre vontade, considerou-a como
Santa e, atualmente, o seu corpo é
preservado e visitado pelos fiéis.
Nesta freguesia, existem também
os Passadiços de Arcozelo, o Par-
que de Dunas, a Estação Litoral da
Aguda e o Centro de Educação
Ambiental das Ribeiras de Gaia.

Em Avintes, a visita pode ser
iniciada pelo Parque Biológico
Municipal e apreciar a excelente
fauna e flora aí existente. Avintes
possui, também, uma Igreja Ma-
triz, o Monumento à Padeira, do
escultor Henrique Moreira, o Mo-
numento ao Atleta, do escultor Pe-

reira da Silva, e o Largo do Palhei-
rinho, onde se pode visitar a Ca-
pela do Senhor do Palheirinho. A
Pedra da Audiência, motivo tam-
bém de visitas, é classificada como
Imóvel de Interesse Público. As
festas e romarias também são uma
grande atração desta freguesia
como a Festa da Broa. 

A freguesia de Canelas conti-
nua a manter espaços naturais
muito agradáveis. É o caso da
Serra de Negrelos, também co-
nhecida por Serra de Canelas,
com o seu trilho pedestre, onde,
recentemente, se criou um ba-
loiço com vista para uma lagoa
antiga na pedreira. Outro espaço
de referência na freguesia é o
Solar dos Condes de Resende. 

Em relação à freguesia de
Grijó, seria quase impossível não
mencionar o Mosteiro de São Sal-
vador de Grijó e os Arcos das
Amoreiras que o abasteciam. 

Ao visitar Pedroso, não se pode
evitar passar pelo Castro da Se-
nhora da Saúde, um belíssimo po-
voado fortificado, assim como pelo
Mosteiro de Pedroso, que é de tal
forma histórico e impressionante
que foi classificado como Monu-
mento de Interesse Público em
2014, e pela Feira dos Carvalhos,
um local de comércio e costumes
tradicionais que se iniciou em 1758.

Em Seixezelo, a Igreja Matriz
chama atenção pela sua imponên-
cia. O seu adro permite a visão
dos espaços rurais.

Serzedo faz parte da rota do Ca-
minho Central Português dos Ca-
minhos de Santiago, percurso no
qual se destaca a monumental
Calçada Romana que se estende
de Perosinho a Serzedo. A sua
Igreja, conhecida como Igreja de
São Mamede, tem uma fachada
única que está revestida de azule-
jos do ano 1351.

O Roteiro de Moinhos de San-
dim é um fator muito importante
do desenvolvimento da freguesia.
Este roteiro é olhado com muito
carinho pelos seus habitantes. É
possível explorar, nesta zona, o
que resta do Mosteiro de Vila
Cova das Donas.

Crestuma destaca-se pela sua
barragem de 65 metros de altura.
O seu cais tem de um lado uma en-
cantadora vista para a barragem.

Em Olival, no Centro de Treinos
e Formação Desportiva, é possível
assistir a jogos de futebol, sendo
também utilizado como campo de
treinos do Futebol Clube do Porto.
Ainda em Olival, fica a Aldeia de Ar-
nelas e a sua zona ribeirinha, que é
constituída por um conjunto de
construções quase todas anteriores
a 1951.

São Félix da Marinha tem como

grande destaque a praia da Granja
e uma feira semanal com um
toque muito tradicionalista.

Valadares é conhecida pelo seu
setor cerâmico e pelas suas belas
praias. É rica em pequenos tesou-
ros culturais como a festa do Sr.
dos Aflitos. Destaca-se gastrono-
micamente também com o seu
bolo “velhote”.

Em Gulpilhares, encontramos
a Igreja Paroquial de Gulpilhares
e várias capelas demonstrando a
sua riqueza religiosa, como, por
exemplo, a Capela do Senhor da
Pedra, o ex-libris da freguesia.

Vilar de Andorinho sempre foi
uma freguesia eminentemente
rural, havendo assim uma série de
quintas para se desfrutar. Uma
das suas atrações são as suas fes-
tas e romarias, a festa da Nossa
Senhora do Rosário, a romaria de
São João da Serra, a Festa da Ce-
bola, de São Lourenço e o Vilar
Medieval.

Efetivamente, a Câmara Mu-
nicipal de Gaia divulgou uma
nova estratégia para recuperar o
crescimento do turismo. O Plano
de Atuação 2020-2025 propõe uma
estratégia para a promoção e cap-
tação de novos turistas para o con-
celho. De entre as várias
propostas, salienta-se o compro-
misso com a valorização de todo o
território, propondo novas ofertas
turísticas que estimulem a des-
centralização da experiência do
visitante. 

Quem sabe se, um dia, não ve-
remos a Rota dos Segredos de
Gaia Escondida implementada no
nosso concelho?

O

OS SEGREDOS 
DE GAIA
ESCONDIDA
•Isabel Campos; Alunos do 10.º H1 e H2; 

Débora Martins •Rafaela Pereira •Mafalda Cardinal

Mosteiro de Pedroso

Mosteiro de Grijó

Capela de Santa Maria Adelaide
Arcozelo

Presença à distância 
da Secretária de Estado 
do Turismo- Rita Marques
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NOVO TEMPO

THE WEATHERMAN
The Weatherman, alter ego do músico gaiense Alexandre Monteiro, ganhou relevo internacional
com a sua curta metragem que acompanha o seu novo álbum “All Cosmologies”.

•Ana Beatriz Ribeiro •Gisela Pereira

lexandre Monteiro explicou a

origem do seu misterioso

nome: “Tinha uma lista com vá-
rios nomes e achei que esse era
aquele que melhor se encaixava
no projeto e no tipo de música
que faço.” Relacionou o tipo de

música que faz, “música pop muito

abrangente”, com os diferentes es-

tados atmosféricos e gostou da

ideia. Afirma que é bom “separar

as águas”, pensando no

The Weatherman como um alter

ego e vendo nele a oportunidade

de levar a sua imaginação mais

além, mas, por vezes, gosta de fun-

dir os dois, dependendo do tipo de

música que produz. 

Em relação à sua discografia, con-

sidera que esta evoluiu a nível de

inspiração e a nível físico visto que

gravou o primeiro álbum sozinho

e, neste álbum, decidiu “voltar a

rodear-se de gente”. As inspirações

para os videoclipes vêm bastante

do elemento feminino, como as

suas canções, mas acredita que

também diferem, dependendo

com que realizador trabalha. Nas

músicas, gosta de ser variado e

pretende transmitir não só os seus

sentimentos como também proje-

tar histórias e os sentimentos das

respetivas personagens. 

Com o último álbum, “All Cosmo-

logies”, lançado em fevereiro de

2021, The Weatherman pretende

levar à consciencialização de tópi-

cos como questões ambientais e

corrupção de forma imaginativa

através de uma narrativa que conta

a história de Valentina, uma per-

sonagem do futuro que irá investi-

gar sobre a nossa geração, e, desse

modo, ter um espírito bastante crí-

tico em relação a ela. Nesse sen-

tido, afirmou: “Espero que se en-
contrem soluções e, no fundo,
que as pessoas nunca se esque-
çam de que isto não depende só
dos outros e das decisões dos po-
líticos. Nós todos temos uma
parte a cumprir.”
Foi com a curta-metragem deste

álbum que ganhou alguns prémios

internacionais como: Indie Short

Fest - Los Angeles International

Film Festival; Venice Short Film

Awards, Veneza; Roma Short Film

Festival, Roma; e NYFA - New York

International Film Awards, Nova

Iorque. Com este álbum, está

atualmente a concorrer também

ao London Lift-Off Film, com a es-

perança de que este filme chegue a

mais gente. Por isso, mencionou:

“É sempre bom quando o reco-
nhecimento vem.”
Como projeto futuro,

The Weatherman está a preparar

uma compilação com todos os seus

singles, à qual pretende incluir

uma música nova.

A

Alexandre Monteiro - “The Wheaterman”



CULTURA 135 DE FEREIRO DE 2022

O GAIENSECOLÉGIO INTERNATO
DOS CARVALHOS

DISCO DE JAZZ GAIENSE
NO TOPO DA LISTA DOS MELHORES DE 2021

•Ana Beatriz Ribeiro •Gisela Pereira

untos desde 2003, o grupo
gaiense de jazz Quarteto, com

impacto nacional e internacional,
composto por Miguel Ângelo, João
Guimarães, Joaquim Rodrigues e
Marcos Cavaleiro, conta já com
três álbuns dos quais ‘Dança dos
Desastrados’ consta do topo da
lista dos melhores discos de jazz de
2021 no Free Jazz Blog.

O jazz, surgido da evolução dos
blues nas comunidades africanas-
americanas, é, para Miguel Ân-
gelo, compositor e contrabaixista
deste grupo musical, um estilo di-
verso capaz de absorver diferentes
estilos e elementos de outras
áreas, criando espaço não só para
a liberdade artística e de expressão
como incentiva igualmente a acei-
tar a nossa liberdade e a dos outros
e as diferenças culturais, tendo
afirmado que “o jazz tem a capaci-
dade de criar ligações e pontos em
termos globais, musicais e sociais.
É uma forma de estar na vida
como na música.”

Com o profissionalismo de cada
um e a empatia estética e musical,
os quatro elementos do grupo
Quarteto unem os seus gostos di-
versificados, que vão do rock ao

contemporâneo, dando à música
um toque versátil interessante.

Inspirados nas coisas do dia a
dia e nas pessoas que o rodeiam,
os álbuns deste quarteto dão asas à
imaginação e convidam à sua in-
terpretação abertamente. O que
acontece no álbum ‘Dança dos De-
sastrados’ não é diferente. 

Como a pandemia deixou prin-
cipalmente as artes em baixo,
mesmo tendo sido pensado antes
desta, este disco é inspirado “na
luta que todos temos de ter pela
arte, pela paixão, que é tão desva-
lorizada e, se calhar, se tirássemos
isso do mundo, não seria o mesmo
e não teria evoluído da forma que
evoluiu”, afirmou o artista. 

Miguel Ângelo e Maria Mónica,
realizadora da parte gráfica do
álbum, dão vida a um mundo que
torna as sensações das músicas vi-
suais através do desenho da capa e
de um jogo criado pelo compositor
e contrabaixista.

Com a experiência e idade,
acontece a maturação discográfica
e pessoal deste grupo, não só
como profissionais mas como ami-
gos, o que acaba por se transpor
nas improvisações deste álbum.

ascida em Grijó, a ilustradora
e ativista Clara Não utiliza a

sua arte para consciencializar as
pessoas sobre assuntos ainda con-
siderados “tabu”, explorar expe-
riências pessoais e apelar à
igualdade recorrendo ao humor e
a desenhos acessíveis. 

Clara Não estudou em Espinho
no ensino básico e secundário e de-
pois na Universidade do Porto em
Artes Plásticas onde experienciou
coisas novas ficando interessada
em coisas que até à altura não lhe
despertavam o interesse. Aperce-
beu-se que gostava de ilustração
quando, no fim do seu primeiro
ano de Universidade, realizou um
projeto desta cadeira que gostou

bastante. Por isso, quando fez
Erasmus acabou por trocar uma
das suas cadeiras por ilustração. 

Visto que exerce uma profissão
que gosta, Clara Não afirma que
conseguir crescer nesta área é um
privilégio e esforçou-se muito para
chegar onde está hoje, sobretudo
porque “a cultura é uma das áreas
mais complicadas de se trabalhar
porque aproveitam-se do gosto e
paixão de quem faz.” 

Sinónimo de liberdade, a sua
arte é inspirada no meio à sua
volta, na sua vida e nos amigos
com quem convive e nela expressa
as suas convicções e informação
sobre os mais variados temas, al-
guns dos quais podem gerar várias

opiniões. A artista exprime-se sem-
pre com um traço de “humor e dra-
matismo” nos seus trabalhos,
reconhecendo o humor como “a
primeira forma de quebrar os
tabus e uma aproximação mais
leve para abordar temas mais sé-
rios”, conseguindo dessa forma
passar melhor uma mensagem que
possa ser mais complicada. 

Clara acredita que as nossas opi-
niões vão mudando e evoluindo ao
longo do tempo e para isso sugere
que as pessoas estejam dispostas a
informarem-se, educarem-se e
serem mais empáticas. Ao fazer-
mos o esforço de ouvir o outro e
tentar perceber o contexto em que
este se encontra de modo a com-
preendê-lo melhor, conseguimos
evitar mal entendidos como é o
exemplo de confundir a noção de
feminismo e femismo. 

Trabalhou em diversos proje-
tos, dos quais “PROJETO COFE”
com a Comissão Europeia, que
tinha como objetivo incentivar as
pessoas a ter um diálogo frutífero

a partir de debates online e offline
para fazer com que as ideias de
cada um cheguem ao Plenário da
União Europeia; participou tam-
bém num projeto em conjunto
com a MSD, o projeto “ZERO VIH”.
Este projeto tem como objetivo a
consciencialização e a desmistifi-
cação do VIH “porque hoje em dia
já não é nenhuma fatalidade e com
medicação e acompanhamento
médico já se pode viver normal-
mente.”  

Na sua mais recente exposição
de nome “Porque o Meu Coração É
Piroso, mas”, Clara reflete dizendo
que cresceu em relação à sua pri-
meira exposição, principalmente
porque agora consegue admitir
quando precisa de ajuda. Nesta ex-
posição incentivava as pessoas a
explorarem os seus sentimentos e
realmente senti-los para dessa
forma lidar melhor com eles e os
compreender. “Os sentimentos são
para se sentir, para tomá-los como
nossos e para tirar partido deles”.
Durante esse tempo sentiu-se rea-

lizada e feliz com o resultado e gos-
tou das reações das pessoas pe-
rante as obras expostas.

J

Quarteto - Miguel Ângelo, João Guimarães, Joaquim Rodrigues e Marcos Cavaleiro

A ILUSTRADORA 
COM OS SENTIMENTOS 
À FLOR DA PELE 

CLARA NÃO

N

•Ana Beatriz Ribeiro •Gisela Pereira •Rafaela Pereira

Clara Não
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RICARDO COSTA 
DO GDCIC PARA O ANDEBOL 
NACIONAL E INTERNACIONAL
FILHOS MARTIM E FRANCISCO
SEGUEM OS PASSOS  DO PAI
•Equipa “Melhor Escola” CIC

icardo Costa, ilustre atleta
gaiense, inúmeras vezes in-

ternacional pela seleção por-
tuguesa, conquistou vários
troféus em Portugal e Espanha,
tendo jogado no Boavista FC,
FC Porto e Águas Santas, isto de-
pois da sua formação no Colégio
Internato dos Carvalhos, agora
GDCIC. Em Espanha, representou
o CB Algeciras e o Ademar Léon. 

Como treinador, antes de,
nesta época, ter assinado contrato
com o Sporting CP, orientou o
FC Gaia, FC Porto, ADA
Maia/ISMAI, Avanca e a seleção
nacional de Cabo Verde.

Atualmente, no Sporting CP,
Ricardo Costa conta com a pre-
sença dos filhos Martim e Franc-
sico (Kiko) Costa, também
contratados esta época pelo clube
para o andebol sénior.
Martim, que joga

tanto a central como a lateral es-
querdo, e Kiko, que joga a lateral
direito ou ponta, foram formados
respetivamente pelo GDCIC e
FC Gaia. São considerados dois
dos mais promissores atletas
jovens da modalidade em Portu-
gal, e na evolução dos quais o
Sporting CP aposta.

Na conversa com os três,
procurou saber-se como veem o
futuro da modalidade e a im-
portância dos clubes de formação
de andebol em Portugal. 

No que respeita à formação de

novos atletas, Ricardo Costa desta-

cou a importância dos clubes for-

madores como o GDCIC: “São a

pedra basilar do andebol portu-

guês; sem escolas de formação,

não aparecem novos talentos. O

andebol não existe sem clubes

como o GDCIC e, quanto melhor

for o trabalho destes clubes, me-

lhor será o andebol a nível nacio-

nal e internacional”, referindo

ainda que uma das prioridades do

Sporting é apoiar cada vez mais os

clubes formadores como o GDCIC.

Salientou que “não nos queremos

apenas servir dos atletas aí des-

cobertos, desejamos fazer parte

do processo a apoiar cada vez

mais”. É também da opinião de

que os clubes devem ser ressarci-

dos do investimento feito ao longo

da formação de atletas antes

destes seguirem a carreira sénior.
A esse respeito, Kiko Costa

disse que “os anos de formação
são extremamente importantes
na carreira de um atleta. São
anos em que se adquirem com-
petências que serão fundamen-
tais no sucesso enquanto atleta
profissional”.

Quando
questionado Ricardo

Costa se considerava que
os clubes portugueses apostavam
realmente nos jovens atletas ou se
seria mais fácil apostarem em jo-
gadores já em idade sénior que
garantam melhor desempenho e
resultados imediatos, e qual a
posição do Sporting CP, respon-
deu que “o projeto do Sporting
está aí para ser visto e analisado.
Somos um clube formador e que

aposta nos jovens atletas. A
idade não pode ser critério de es-
colha, mas, sim, a competência e
o valor. É sabido que há outras
formas de construir uma equipa,
mas, para nós, o mais impor-
tante é preocuparmo- nos com a
nossa forma de estar”. Referiu
ainda que as dificuldades em po-
tenciar os jovens na transição
para profissionais estão sobretudo
na falta de experiência que é ba-
lanceada pela desinibição, que
considera ser também uma
enorme virtude nessas idades.
“Procuramos crescer nesse equi-
líbrio e construir atletas de fu-
turo para competir no presente.”

De atleta da formação a atleta
profissional, a passagem não é
fácil. Martim Costa encontrou
diferenças aquando da passagem
a sénior: “Há uma diferença
muito grande em termos com-
petitivos e a seriedade”. E desta-
cou a importância do trabalho
feito nos clubes de formação:
“Sem dúvida que a formação é
importantíssima para chegar ao
alto nível no andebol profis-
sional.” Outra dificuldade que en-
controu foi “a competitividade e
a dificuldade de defrontar jo-
gadores mais velhos e formados,
mas ajudou- me muito para
evoluir como jogador poder
desde cedo defrontar jogadores
mais velhos.”

Como qualquer pai, mas sobre-
tudo pela sua experiência como
atleta e como treinador da moda-
lidade que pratica, Ricardo Costa
também dá conselhos aos filhos,
como a tantos outros jovens que
sonham em tornar-se atletas
profissionais, designadamente ter
“paixão, compromisso e resiliên-
cia” que vê serem as bases para
que se possam ser bons profis-
sionais.

Questionado sobre a forma
como vê o futuro da modalidade
em Portugal, Ricardo Costa

salientou que o andebol estava a
crescer, mas havia a necessidade
de estabilizar e procurar estar
sempre nas grandes competições,
tendo deixado a certeza de que, se
conseguirmos estar lá sempre,
poderemos começar a pensar em
conquistar medalhas dentro de al-
guns anos. Tem-se assistido a re-
sultados da seleção nacional aos
quais até há uma dezena de anos
não estávamos habituados a assis-
tir. A presença nos últimos
grandes palcos internacionais
leva a que o andebol comece a
ganhar mais destaque, se é que já
não o tinha ou não fizesse por o
merecer, junto dos portugueses. 

Uma presença na seleção na-
cional, seja qual for a modalidade,
é o ponto alto na carreira de qual-
quer atleta. Ricardo Costa jogou
inúmeras vezes pela seleção na-
cional sendo considerado como
um dos melhores de sempre na
posição em que atuava. Atual-
mente treinador de um clube que
luta por todos os títulos que dis-
puta, quando questionado se a
orientação da seleção nacional
estava nos seus planos no futuro,
respondeu: “Claro que sim, mas
não agora. Gosto do trabalho
diário e sou muito jovem para
me dedicar ao trabalho de se-
leção. Tudo a seu tempo, mas
claro que seria uma honra.”

R

Ricardo Costa
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rocurou saber-se o que pensam Martim e

Kiko Costa sobre o andebol em Portugal, que

futuro preveem e que conselhos dão a outros jo-

vens jogadores que sonham chegar ao patamar

que já alcançaram. Para jovens jogadores conse-

guirem singrar no andebol profissional, Kiko

aconselhou a que se motivem “para serem me-

lhores em cada treino”. Por sua vez, Martim

mencionou “mais ajudas aos clubes para que

consigam ter melhores condições, melhores

treinadores, ajudar a formar melhores profis-

sionais e uma ajuda por parte das escolas para

que haja uma melhor conciliação do treino e

das aulas.” Face à questão de o andebol portu-

guês estar bem servido com os jogadores desta

nova geração e se sentiam preparados para ir

substituindo os que, nesta fase, ao nível da sele-

ção nacional, estavam a fazer bons resultados,

seja em presenças em europeus, mundiais ou

nas olimpíadas, Kiko afirmou positivamente

“porque temos muitos atletas jovens já a fazer

parte da lista dos convocados da seleção A e, se

continuarmos sempre com este pensamento de

querer melhorar, certamente que vamos estar

preparados para os substituir”. Martim acres-

centou que “temos uma geração cheia de quali-

dade e não tenho dúvidas de que temos

jogadores para, daqui a uns anos, darem o

salto para a seleção A”. Para os que estão a co-

meçar na modalidade ou almejam serem jogado-

res profissionais, Kiko aconselhou a “que nunca

devam desistir de nada, sempre com vontade

de fazer melhor a cada dia porque só assim po-

demos ter um bom caminho nesta

modalidade”. Já Martim sugeriu “que traba-

lhem mais que todos os outros, porque é isso

que, quando chegarem à idade de sénior, vai

fazer a diferença, se podem ou não ser jogado-

res profissionais.” Finalmente, respeitante ao

futuro da modalidade e aos desafios pessoais

vindouros, Kiko sublinhou que “vejo um futuro

muito bom, já temos muitos atletas jovens a in-

tegrar as seleções acima e isso é muito bom

para o futuro”, enunciando que “não tenho

assim um clube em específico, mas claro que

gostava de jogar ao mais alto nível”. O irmão

perspetivou “um futuro muito risonho, temos

atletas com imensa qualidade nas diversas ge-

rações e apenas temos de continuar a fazer o

trabalho que tem vindo a ser feito”, conside-

rando “que a maioria dos atletas têm o sonho

de jogar fora, mas, primeiro, quero afirmar-me

aqui em Portugal e, depois, no futuro, quem

sabe, ir para fora.”

P

Francisco Costa Martim Costa

FC PEDROSO PERDE
PAULO ASSUNÇÃO
SUBSTITUIDO POR 
GUSTAVO BRAGA

Em dezembro de 2021, o ex-jogador do Futebol
Clube do Porto, Paulo Assunção, após ter
treinado o clube de Vila Nova de Gaia pouco mais
de dois meses, deixou o comando técnico do
clube gaiense. 

ito épocas depois de ter ter-

minado a carreira de futebo-

lista nos gregos do Levadiakos,

Paulo Assunção preparou-se para

um “desafio mais exigente” no Fu-

tebol Clube de Pedroso, dese-

jando “o mesmo do que quando

começou a jogar”.  A oportuni-

dade de contrato surgiu com a

vontade do atleta lançar a sua car-

reira como treinador junto de um

clube, onde passasse do “muito

dinheiro” à felicidade ao lado de

“gente humilde”. E, ao apresentar

um projeto interessante, foi con-

tratado.  Em pouco tempo, Paulo

Assunção, apesar de não ter tra-

zido mais jogadores, mantendo-se

os 320 distribuídos por todos os

escalões, promoveu uma maior

visibilidade do clube a nível na-

cional. Cumpriu, assim, um dos

objetivos do FC Pedroso, que, se-

gundo o seu diretor, é “fazer o

melhor e levar o nome da fregue-

sia o mais longe possível”.

No entanto, e apesar desta ter

sido a sua primeira casa como

treinador depois de uma longa e

vitoriosa carreira como futebo-

lista, em dezembro de 2021, Paulo

Assunção deixou o clube gaiense.

Em janeiro de 2022, a Direção do

FC Pedroso decidiu contratar Gus-

tavo Braga. Conseguimos chegar à

conversa com o novo treinador,

que, à pergunta se sentia alguma

pressão por substituir Paulo As-

sunção, um nome muito conhe-

cido do mundo do futebol,

respondeu de forma perentória

“nenhuma”; quando questionado

sobre os objetivos que tinha para

esta segunda metade da época

como “timoneiro” do clube, res-

pondeu que, “apesar da situação

desportiva atual ser difícil,

vamos jogo a jogo à procura da

vitória para conseguir a manu-

tenção o mais rápido possível,

que é o objetivo principal, não

vamos deitar a toalha ao chão.”

O

•Bárbara Pinto
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