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A FECHAR

MEDIA LAB Dezoito participantes da Universidade Sé-
nior de Oliveira Azeméis participaram no projeto Media 
Lab. Puderam conhecer a história e o percurso dos 131 
anos do “Jornal de Notícias”. Tiveram, ainda, a oportu-
nidade de visitar a Redação do JN, onde ficaram a conhe-
cer um pouco melhor o seu funcionamento, assim como 
o papel da Imprensa escrita e online. O Media Lab é um 
projeto educativo que promove a literacia mediática e a 
cidadania ativa. 

Universidade Sénior de Oliveira 
de Azeméis na Redação do JN

SANTO TIRSO É um festival 
“positivo” aquele que ama-
nhã, das 9 às 18 horas, vai 
levar centenas de pessoas à 
Fábrica de Santo Thyrso. 
Implementado no no pas-
sado ano letivo pela Área 
Metropolitana do Porto, o 
Movimento Transformers 
vai juntar os voluntários 
que este ano ensinaram os 
seus “superpoderes” a mais 
de 600 aprendizes que ago-
ra também se tornam 
transformers. Além de for-
mações, haverá animação 
musical.

Transformers  
invadem amanhã 
a Fábrica de 
Santo Thyrso 

AROUCA Terminam no dia 
30 as inscrições para o 
Click Arouca, concurso de 
fotografia promovido pela 
Câmara e que se destina a 
impulsionar os cidadãos a 
captarem imagens inédi-
tas do território, que serão 
depois usadas numa expo-
sição e num livro. A inicia-
tiva é aberta a profissio-
nais e a amadores. As três 
melhores fotografias terão 
prémios monetários. To-
das as informações sobre o 
concurso no site munici-
pal: www.cm-arouca.pt.

Câmara de 
Arouca promove 
concurso 
de fotografia
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PORTO Para comemorar o final do ano letivo, a Associa-
ção de Pais dos alunos do Colégio Luso-Internacional do 
Porto organizou o Planet Aid, um festival que no próxi-
mo domingo vai juntar música, dança e artes circenses 
no campo de futebol do colégio. A iniciativa, que vai de-
correr das 12 às 20 horas, vai servir para a angariação de 
fundos para a criação de uma horta comunitária. O pro-
jeto, que vai nascer em Aldoar, num terreno cedido pela 
Associação de Pais, visa ajudar famílias carenciadas. 

Festival reúne fundos para criar 
horta comunitária em Aldoar
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Passeio 
Público

Berlengas

Desde há duas semanas, só podem 
entrar nas Berlengas 550 pessoas 
por dia. 
Porquê 550 e não 400 ou 800 pes-
soas? Não sei. Sei – e isso parece-
-me o importante – que se consi-
derou que os visitantes podem ser 
prejudiciais a partir duma certa 
concentração no tempo e no espa-
ço. 
As Berlengas são pequenas ilhas e 
têm valores ambientais a proteger, 
o que torna tudo mais fácil. Mas, 
esta medida obriga-nos a pensar 
noutros lugares, no turismo no ve-
rão que aí vem e nos efeitos do 
constante crescimento de visitan-
tes. É que, sendo benéfico viajar, 
assim como receber, o turismo 
pode sempre tornar-se um pesade-
lo para os residentes, assim como 
para os que visitam, se só virem 
outros visitantes. Sem planea-
mento e gestão, o turismo pode 
matar-se a si mesmo. E lá se vai a 
“galinha dos ovos de ouro” (que 
tão útil tem sido). Haverá sempre, 
depois, uns frangos (de aviário) e 
ovos (sem dourados), ou seja, me-
nos turistas, menos cultos e com 
menos dinheiro. 
É essencial acabar-se com o endeu-
samento do turismo (e do negócio 
imobiliário), vistos como fonte 
inesgotável de riqueza (para al-
guns), evitando-se a crítica cega 
que por vezes vem do “outro 
lado”. Importa descomprimir, pro-
movendo lugares menos visitados. 
Entretanto, convinha admitir que 
o alojamento local à rédea solta 
torna o acesso à habitação impos-
sível à maioria – aguardam-se 
(para breve?) medidas no Porto e 
em Gaia –, criando sentimentos 
hostis ao turismo. Mas, além de 
condicionamento do alojamento 
local e aumento da oferta de habi-
tação, tão falados, mas inexisten-
tes, porque não, já, a obrigatorie-
dade de marcação prévia da visita 
aos lugares a cujas portas se fazem 
filas, a inibição dos autocarros de 
turismo no centro e o controlo de 
velocidade, ruído e tempo de acos-
tagem das embarcações no Douro?

Cinco mil garrafas 
transformadas 
em aranha do mar 
Obra de arte exposta na praça do metro da Trindade, no Porto, até 
dia 22, pretende alertar consciências para alternativas ao plástico

PORTO Quem passa pela pra-
ça do metro da Trindade não 
fica indiferente à escultura 
de cinco metros de diâme-
tro e três de altura. São mais 
de cinco mil as garrafas de 
plástico utilizadas na “Spi-
der Crab”. A peça estará ex-
posta até dia 22. 

“Pensámos em várias cria-
turas do mar, mas optámos 
pela aranha por ter um ar as-
sustador e por acharmos 
que dessa forma consegui-
ríamos chamar a atenção de 
quem passa num espaço pú-
blico como este”, revelou 
um dos autores da peça de 
arte, Xandi Kreuzeder.  

 “A arte é um instrumento 
muito bom para conscien-
cializar a população, espe-
cialmente quando se está a 
reutilizar materiais e a pas-
sar uma mensagem de 
transformação através dos 
mesmos”, explicou. 

A intervenção artística 
surgiu no âmbito da confe-
rência “Beyond Single-use 
plastics”, durante a qual foi 

evidenciado o papel da en-
genharia na apresentação 
de alternativas ao uso do 
plástico descartável.  

Segundo o presidente da 
Ordem dos Engenheiros da 
Região Norte, Joaquim Po-
ças Martins, “não faz senti-
do dar apenas uma utiliza-
ção a um material que pode 
ser eterno”.  Do seu ponto 
de vista, através da enge-
nharia é possível arranjar 
soluções para “rentabilizar 
a utilização do plástico e 
apresentar alternativas, no-
meadamente em situações 
de uso único”. v

Sandra Rodrigues 
sandra.ferreira@jn.pt 

POR José A. Rio Fernandes  
Geógrafo/Prof. da Universidade do Porto
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GNR muda-se para 
antiga escola da Lixa 
Empreitada deverá 
estar concluída no 
final do próximo ano

GONDOMAR Vão avançar as 
obras de reabilitação da an-
tiga Escola Básica da Lixa 
para dar origem ao posto da 
GNR de Covelo, Gondomar. 
A expectativa é que a em-
preitada, orçada em 952 mil 
euros (mais IVA), fique con-
cluída no final de 2020.  

A proposta de abertura do 
concurso público é hoje vo-
tada na reunião pública do 
Município que decorre na 
Junta de Melres e Medas. 

“Era um anseio antigo da 
população e, ao mesmo 

tempo, a GNR passa a estar 
instalada na circunscrição 
territorial da sua área de 
atuação”, referiu o presi-
dente da Câmara, Marco 
Martins. Há décadas que o 
posto se mantinha no cen-
tro de S. Cosme.  

A intervenção – que vai 
preparar o espaço para aco-
lher até 40 militares –,  in-
clui a remodelação integral 
do edifício existente e a 
construção de novas áreas 
destinadas a arrumos, gara-
gem e estacionamento.  

Além do posto vir a bene-
ficiar o alto concelho, será 
um apoio ao turismo, uma 
vez que ficará a 200 metros 
no cais da Lixa.v MARTA NEVES 

Marco Martins 
Presidente da Câmara

“Há um 
compromisso  
do Governo de 
comparticipar a 
empreitada. Se 
tudo correr bem 
a obra arranca no 
final deste ano”
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Xandi Kreuzeder junto à escultura

Período de criação 
A escultura em for-
ma  de aranha do 
mar demorou cerca 
de dois dias e meio a 
ser construída. 
 
O objetivo 
Alertar para a impor-
tância da substitui-
ção do plástico des-
cartável por outras 
alternativas é o obje-
tivo da iniciativa.
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