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Comandante apresentou o pedido de demissão “por 
razões pessoais” ao fim de seis anos no cargo. 
Pedro Melo Magalhães assume as funções. Página 12

Hugo Machado deixa o 
comando dos 
Bombeiros de Vila das Aves

A saúde pregou-lhe diversas rasteiras ao longo da vida, mas não 
foram suficientes para Rosa Silva se deixar ‘ir abaixo’. 
Aos 100 anos, não dispensa um jogo do Sporting. Página 11

A dona Rosinha tem 
um centenário de 
histórias para contar

Segundo 
ciclo de 
Joaquim 
Faria já se 
iniciou
PÁGINA 7
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O Orçamento de Estado 
para 2022 tem dado que 
falar. Com anunciada 

votação do PCP e do Bloco de 
Esquerda, a expectativa que 
subsiste na data em que pre-
paramos esta edição do Entre 
Margens é a de realização de 
eleições antecipadas, por falta 
de acordo entre o partido que 
governa e aqueles que foram o 
seu suporte em anos anteriores. 
A importância do orçamento na 
governação não carece, por isso, 
de outras demonstrações.

Por comparação com o que 
se passa a nível central, pode-
mos colocar a questão de saber 
até que ponto os orçamentos 
municipais e de freguesia são 
também condicionantes efetivos 
da governação local. Como não 
tem havido notícias da necessi-
dade de eleições antecipadas em 
órgãos da administração local 
por motivo de rejeição de orça-
mentos, podemos concluir que o 
problema não existe?

No caso da autarquia muni-
cipal, o orçamento é elaborado 
pela câmara municipal, que 
depois de o aprovar em reu-
nião do executivo, o apresenta 
à assembleia municipal, que o 
debate e submete à votação. Há 
pelo menos dois motivos que 
fazem com que o processo seja 
habitualmente pacífico. Um é o 

facto de, de modo geral, haver 
uma proporção idêntica de luga-
res na assembleia e no executivo 
camarário que quase garante a 
aprovação sem necessidade de 
aprofundamento do debate. O 
outro é a falta de preparação e 
de disponibilidade dos depu-
tados municipais para efetuar 
uma análise aprofundada dos 
documentos, até porque tam-
bém não dispõem de assessorias 
e nem sequer de gabinetes de 
trabalho adequados. 

O debate é obrigatoriamente 
feito com a presença da câmara, 
que, através do seu presidente, 
defende os seus pontos de vista 
perante os deputados munici-
pais. Uma eventual mas pouco 
provável rejeição, nunca acar-
retaria, no entanto, a queda do 
executivo e eleições antecipadas, 
dada a independência dos dois 
órgãos. No caso, a solução seria 
elaborar novo documento.

Nas freguesias o panorama 
é semelhante. Mas nestas, o 
executivo depende diretamente 
da assembleia e deveria ser es-
perável maior aprofundamento 
do debate, até porque há menos 
complexidade na documentação 
e maior conhecimento e proxi-
midade em relação aos objetivos. 

A realidade é que os orça-
mentos locais e municipais não 
são, de modo geral, nem um 

assunto que mereça cuidados 
especiais de apresentação e de 
negociação nem uma limitação à 
escolha e definição de projetos e 
programas.

A abertura das instituições 
autárquicas aos orçamentos par-
ticipativos e, concretamente, no 
nosso município, ao Orçamento 
Participativo Jovem, não tem 
passado de algo simbólico, pre-
viamente balizado no orçamento 
municipal por um teto orçamen-
tal inalterável.

Numa situação ideal, todo o 
orçamento seria participativo 
e participado pelos eleitores. 
Numa democracia representa-
tiva a funcionar em pleno, o or-
çamento seria participado pelos 
eleitos, sendo que, habitualmen-
te, pouco mais é dado, às oposi-
ções, do que uma oportunidade 
de fazer algumas sugestões. 

Melhorar a qualidade da 
governação autárquica deveria 
conduzir a melhor capacidade 
de definir planos e orçamentos 
compatíveis, por um lado, com 
as propostas eleitorais apre-
sentadas pelos seus autores e, 
por outro lado, com as efetivas 
necessidades, expetativas e 
prioridades das populações, 
se necessário expressamente 
consultadas para o efeito, numa 
perspetiva de participação con-
tinuada.
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

NUMA SITUAÇÃO 
IDEAL, TODO O 

ORÇAMENTO SERIA 
PARTICIPATIVO 
E PARTICIPADO 

PELOS ELEITORES. 
NUMA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 
A FUNCIONAR 
EM PLENO, O 

ORÇAMENTO SERIA 
PARTICIPADO PELOS 

ELEITOS. 
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Pairava no ar o agridoce pre-
núncio da derradeira festa das 
férias grandes. Há dias que o 

meu pai e o meu avô preparavam as 
cestas, os cestos, as escadas, o lagar 
e a prensa, enquanto eu borboletava 
em ânsias à volta deles. 

Finalmente, chegou o grande 
dia, e desde madrugada cerrada, 
que, num frenético bulício, todos se 
azafamavam num constante e, apa-
rente, caótico vaivém. No fogão de 
ferro a lenha, crepitava, há muito, o 
fogo que frigia bolinhos de bacalhau 
e afofadas pataniscas, soltando aro-
mas de fazer crescer água na boca. 
Num ápice, que sem mata-bicho, 
o trabalho não corre, uma imen-
sa mesa coberta por uma toalha 
de linho caseiro foi abonada com 
broa caseira, azeitonas, presunto, 
bacalhau frito, pataniscas e bolinhos 
de bacalhau. Para aconchegar os 
pitéus, coloriu-se a mesa com umas 
quantas infusas de vinho verde 
tinto carrascão e uma garrafita de 
aguardente, para garantir o decesso 
do dito “bicho”. 

Família, amigos e vizinhos 
foram-se amesendando, numa 
animação crescente e, saciados o 
corpo e a alma, os homens lança-
ram as escadas às ramadas altas 
e aos arjoados, “que parecia mal 
as mulheres subirem às escadas”. 
Entre cantorias, piropos e piadas, 
muitas subidas e descidas, foram-se 
despindo as ramadas e enchendo os 
cestos que se despejavam no lagar. 
A “canalha”, num alvoroço pegado, 
tinha como missão apanhar os ba-
gos que caiam ao chão, que daquele 
ouro nem um bago se podia perder. 
Mas os bagos estavam muito longe 
de ser a maior preocupação dos 
putos, e estes, mal lobrigavam uma 
escada momentaneamente vazia, 
escapuliam-se ágeis por ela acima, 
armados em homens grandes. Para 
seu grande desgosto, acabavam, 

invariavelmente, corridos com um 
par de mosquetes, mais ou menos 
simbólicos e, cabisbaixos, lá tinham 
que fingir por uns minutos que 
apanhavam mais uns baguitos. A 
festa acabava no lagar, em grande 
e rija folia. Em linha e em passo 
cadenciado por velhas cantilenas, pi-
savam-se longa e pacientemente as 
uvas que se iam fazendo mosto que, 
a seu tempo, levedaria o ancestral 
néctar dos deuses, paparico de ricos 
e consolo e arrimo dos pobres. 

Apesar de o inexorável advento 
dos tempos novos ter mirrado as 
ramadas, quase até à extinção, fui, 
mesmo assim, suficientemente 
afortunado para ver durante uma 
grande parte da minha vida, o chão 
da quase totalidade deste meu pe-
queno reino, entalado entre o Minho 
e o Douro Litoral, chapelado por 
belíssimas latadas de onde as suas 
boas gentes garimpavam o inigualá-
vel vinho verde. Muitos anos depois 
daquela inesquecível vindima, já 
pai e com idade mais que suficiente 
para subir às escadas, os almoços 
de domingo em casa dos meus pais, 
eram ainda principescamente rega-
dos com o verde das suas ramadas. 

Nesses dias, sentia que aquelas 
terras, aquelas cepas e aquelas uvas 
eram preciosas dádivas criadas com 
o único desígnio de conceber um vi-
nho para ser degustado ali, naquela 
mesa feita de uma mó de moinho, à 
sombra do velho diospireiro, onde 
almoçava toda a família, enquanto 
os olhos dos avós se riam, velando 
os netos, que por ali cabriolavam, 
mais soltos e livres que andorinhas.   

Para mal dos meus pecados, 
a minha cultura geral tem mais 
buracos que as saudosas máquinas 
de furos dos chocolates Regina. Mas 
há uma cratera que me desgosta 
especialmente, apesar de ter cres-
cido à sombra das ramadas e sob 
o aroma das uvas, do mosto e do 
vinho, sou um medíocre, para não 
dizer pior, conhecedor deste ances-
tral pilar da alma lusa. Almejo desde 
há muito, diga-se de passagem, sem 
sucesso nenhum, alcançar suficiente 
ciência para fariscar, pelo menos, um 
punhadito da imensa multiplicidade 
dos aromas enânticos, e de degustar, 
com básicos conhecimentos de cau-
sa, os paraísos que evolam, voluptuo-
sos, dos autênticos poemas impres-
sos a letras de ouro nos rótulos das 

garrafas de vinho. Mas a verdade 
é que sempre que me vejo perante 
um parágrafo de literatura maior, 
do género: “Apresenta um nariz de 
grande complexidade, com um toque 
sofisticado a caril, pimenta, cravinho, 
noz-moscada e trufas, salientando-se 
umas notas de "sous-bois", aromas 
balsâmicos a resina, cedro, a caixa 
de tabaco, notas minerais e uma 
madeira discreta bem integrada.”, 
chavetado a ouro com um: “Na 
boca é intenso e vibrante devido a 
uma excelente acidez, com taninos 
de grande qualidade, estando em 
destaque notas de especiarias e 
resinosas, com final muito longo e 
de grande elegância.”, por mais que 
prove e volte a provar, quedo-me, 
invariavelmente, “como um boi a 
olhar para um palácio” e, bronco, lá 
me resigno a continuar a dividir os 
vinhos apenas em dois grupos, os 
que gosto e os que não gosto. 

Apesar deste aleijão cultural, 
busco, há que tempos, um vinho 
que tenha, pelo menos, uma peque-
nita semelhança com o vinho das 
ramadas dos meus pais.  Infeliz-
mente, apesar de ele não apresentar 
um nariz de grande complexidade, 
nem notas de aromas balsâmicos 
a resina, cedro, a caixa de tabaco e 
menos ainda um final muito longo e 
de grande elegância, e de ser apenas 
um modesto vinho verde branco, 
com baixo teor alcoólico, com um 
nariz de grande simplicidade, de 
agulha modesta e com uma boca 
fresca, honesta e leal, que se deixava 
beber generosamente, sem nos 
rasteirar o aprumo e sem nos lançar 
ao opróbrio da valeta, o facto é que 
a minha demanda tem sido um 
rotundo e persistente fracasso.

Estou cada dia mais convencido, 
que os enólogos ainda não consegui-
ram alquimiar um vinho com aque-
le "sous-bois" de carinho, harmonia, 
felicidade, com um portentoso toque 
a saudade que só aquele vinho de 
sonho, degustado nos almoços de 
domingo com a família, naquela 
mesa feita de uma mó, à sombra do 
velho diospireiro, com risos de avós 
e crianças a cabriolar, ofertava.

PARA MAL DOS 
MEUS PECADOS, A 
MINHA CULTURA 
GERAL TEM MAIS 

BURACOS QUE 
AS SAUDOSAS 

MÁQUINAS DE FUROS 
DOS CHOCOLATES 
REGINA. MAS HÁ 
UMA CRATERA 

QUE ME DESGOSTA 
ESPECIALMENTE, 
APESAR DE TER 

CRESCIDO À 
SOMBRA DAS 

RAMADAS E SOB O 
AROMA DAS UVAS, 

DO MOSTO E DO 
VINHO, SOU UM 

MEDÍOCRE, PARA 
NÃO DIZER PIOR, 

CONHECEDOR DESTE 
ANCESTRAL PILAR DA 

ALMA LUSA
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TEXTO E FOTOS PAULO R. SILVA 
E SUSANA SILVA

Quando Alberto Costa desceu as 
escadas do gabinete da presidência 
da câmara municipal de Santo Tirso 
encontrou um átrio repleto de gente 
em ambiente notoriamente festivo, 
cujo único sinal de que a pandemia 
ainda vigora era a unânime presença 
de máscaras nas faces dos convidados.

Com o colar de autarca em torno 
do pescoço e medalha do município 
ao peito, Alberto Costa e a sua vasta 

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso citou a “responsabilidade de honrar o projeto político 
escolhido pela população” mantendo aberta a linha do diálogo com a oposição. Num mandato que será 
marcado pelo processo de descentralização do Estado Central para as autarquias em áreas como a 
saúde ou educação, Alberto Costa traz na bagagem cinco eixos estratégicos que nortearam a campanha: 
transição climática e digital, requalificação do espaço público, investimento e emprego, coesão social.

maioria socialista no executivo da câ-
mara subiram ao palco onde, ladeados 
pela dupla de vereadores da coligação 
PSD/CDS, foram o centro das aten-
ções de todos os olhares.

A sessão solene de instalação 
dos órgãos autárquicos coloca em 
evidência a dimensão da máquina 
da democracia local: 9 membros do 
executivo camarário, 27 deputados 
municipais em representação de cinco 
forças partidárias e 14 presidentes de 
junta de freguesia. A população vota. 
Estas cinco dezenas de rostos eleitos 
são o resultado direto desse sufrágio.

Uma diversidade democrática 
que Alberto Costa quer respeitar, 
sem desvirtuar a vontade da grande 
maioria da população de Santo Tirso 
que sufragou o programa do Partido 
Socialista.

“Estarei sempre aberto ao diálogo 
com todas as forças políticas nos 
órgãos democraticamente eleitos”, 
apontou, sublinhando, no entanto que 
“o respeito pela oposição não pode 
sobrepor-se ao respeito pela vontade 
manifestada pela população de Santo 
Tirso. Temos um compromisso que 

está acima de qualquer um de nós: 
honrar o projeto político que a popu-
lação quer ver concretizado.”

SETE VEREADORES E 
CINCO EIXOS ESTRATÉGICOS
Esse projeto político maioritariamente 
sufragado pela população residente 
no concelho assenta nos cinco ei-
xos estratégicos que Alberto Costa 
usou como esqueleto da campanha 
eleitoral, sendo agora distribuídos e 
desdobrados pelos sete vereadores 
socialistas que durante o mandato 
2021-2025 serão responsáveis por 
colocá-los em prática.

A grande novidade, claro está, é a 
estreia nas lides autárquicas de Sara 
Moreira. A atleta olímpica vai ocupar 
o cargo no executivo a tempo parcial 
para que possa concretizar os compro-
missos profissionais, sendo-lhe natu-
ralmente atribuída a pasta do desporto 
em conjunto com a juventude. 

O ambiente e a transição climá-
tica, apontados como principal eixo 
estratégico do mandato, vão continuar 
a cargo de Ana Maria Ferreira que 
acumulará com a cultura e o turismo. 

Neste âmbito, a prioridade passa 
por criar uma ecovia pedonal ciclá-
vel em Santo Tirso e uma ligação 
entre os parques do Verdeal e Sara 
Moreira, executar o ambicioso plano 
estratégico de recuperação do rio Leça 
com várias intervenções de fundo no 
património natural e edificado nas 
margens do curso. 

A transição digital será assegurada 
por Sílvia Tavares que continuará 
responsável pela pasta da educação 
durante mais um mandato, tendo 
como principais propostas o reforço 
dos equipamentos informáticos das 
escolas e da rede wi-fi pública em 
equipamentos municipais. 

Nuno Linhares será o braço-direito 
do presidente da câmara, assumindo 
a pasta das finanças, José Pedro Ma-
chado irá novamente gerir o pelouro 
da ação e coesão social e Tiago Araújo 
terá novas funções enquanto respon-
sável dos pelouros da proteção animal 
e proteção civil. 

Já o presidente Alberto Costa fica 
responsável pelos grandes dossiers 
da requalificação do espaço público e 
investimento/emprego, aos quais vai 

ALBERTO 
COSTA

A vez de

ESTAREI SEMPRE 
ABERTO AO DIÁLOGO 
COM TODAS AS FORÇAS 
POLÍTICAS NOS ÓRGÃOS 
DEMOCRATICAMENTE 
ELEITOS. NO ENTANTO, 
O  RESPEITO PELA 
OPOSIÇÃO NÃO 
PODE SOBREPOR-
SE AO RESPEITO 
PELA VONTADE 
MANIFESTADA PELA 
POPULAÇÃO DE SANTO 
TIRSO."
ALBERTO COSTA, PRESIDENTE 
CM DE SANTO TIRSO
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aliar a coordenação geral das políticas 
municipais, articulação com a assem-
bleia municipal ou a gestão supra e 
intermunicipal. 

ESTADO DESCENTRALIZA PARA AS 
CÂMARAS. E CÂMARA PARA AS JUNTAS.
Um dos pilares da política autárquica 
de Alberto Costa, desde que assumiu 
a presidência da câmara em 2019, é a 
reforçada aposta na delegação de com-
petências nas juntas de freguesia. Algo 
que valeu frutos em tempo eleitoral, já 
que o PS ou candidatos independentes 
apoiados pelo partido, arrecadaram 
todas as juntas do concelho. 

Para este novo mandato, Alberto 
Costa quer mais. “Não podemos exigir 
ao Estado Central que descentralize 
competências para as câmaras mu-
nicipais e depois, cinicamente, não 
fazer o mesmo em relação às juntas 
de freguesia”, explicou.

Assim, o edil tirsense pretende 
“traçar caminho com vista a transferir 
um conjunto de competências que 
estão na câmara, o que implicará, 
se necessário, a transferências de 
recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros.”
Este processo coincidirá com a 

delegação de competências em áreas 
pesadas como saúde, educação ou 
ação social por parte do Estado nos 
municípios, o que se traduzirá num 
esforço maior no Orçamento Munici-
pal já a partir do próximo ano.

MAIS DIVERSIDADE NUMA 
ASSEMBLEIA COM POUCAS NOVIDADES
A acompanhar os eleitos da Câmara 
Municipal, também os eleitos para 
a Assembleia Municipal se apresen-
taram com poucas surpresas. O PS 
assumiu os lugares na mesa após 
votação da lista única encabeçada por 
Fernando Benjamim, ocupando ainda 
dezassete lugares na Assembleia. Cou-
be a Rui Ribeiro, Presidente cessante 
da Assembleia Municipal, na hora da 
despedida, dirigir-se ao público pela 
última vez.

“Hoje é um dia de celebração. No 
entanto, acompanha-nos também 
um sentimento de preocupação que 
resulta de uma ainda muito elevada 
taxa de abstenção que mesmo con-
siderando algum efeito conjuntural 

decorrente da situação pandémica, 
deve fazer-nos refletir”, começou por 
indicar Rui Ribeiro.

“Pois é reveladora do insistente 
desinteresse e afastamento dos cida-
dãos à política. Lembremo-nos que 
não haverá bons políticos sem haver 
bons cidadãos”, continuou.

O desinteresse versus interesse. A 
necessidade de aproximar os cidadãos 
à vida política não é um assunto de 
agora, mas volta sempre à discussão 
política quando, como foi reflexo deste 
ato eleitoral, o valor da abstenção é 
elevado (42,75%). As causas, assim 
como as soluções, parecem variar, mas 
não terem um fim. Há quem aponte o 
dedo ao poder, há quem refira a neces-
sidade da transição digital, há quem 
fale de um processo comum tendo 
em conta o desenvolvimento social.

Com ou sem soluções para o 
problema, a presença dos órgãos au-
tárquicos continua a ser fulcral para 
o desenvolvimento da democracia. 
O papel da Assembleia Municipal foi 
relembrado e enaltecido também por 
Rui Ribeiro.

“A Assembleia Municipal, esse 

órgão autárquico tantas vezes me-
norizado ou esquecido, deverá ser, 
por excelência, o local para o debate 
político autárquico. Um espaço de 
debate aberto, livre, justo, transpa-
rente e participativo. Deverá observar 
o estrito cumprimento da lei e das 
regras democráticas. Só assim ga-
rantirá o seu normal funcionamento 
e dignificará o órgão, o município e a 
democracia”, concluiu.

Fernando Benjamim, braço direito 
de Rui Ribeiro durante oitos anos na 
Assembleia Municipal, não deixou de 
elogiar, de forma emocionada, o traba-
lho realizado pelo Presidente cessante, 
dando também ênfase à necessidade 
de valorização da Assembleia Muni-
cipal como espaço de discussão livre 
e justo.

Em relação aos restantes parti-
dos representados na Assembleia 
Municipal, as novidades são o Bloco 
de Esquerda, com dois deputados, 
António Soares e Ana Rute Marcelino 
e o CHEGA, com um deputado. A 
coligação PSD/CDS perdeu quatro 
deputados, ficando agora apenas 
com seis, sendo novidades Ana Maria 
Lages, Alcindo dos Reis e Paulo Sousa. 
A CDU continua com a eleição de um 
deputado com João Ferreira a ocupar o 
lugar. Juntam-se a estes, todos os pre-
sidentes de junta que, por inerência de 
funções, têm assento na Assembleia 
Municipal e representam, assim, mais 
onze eleitos do PS e três independen-
tes, com apoio socialista. A Assembleia 
Municipal fica assim completa com a 
presença de 41 membros.

A reforçada maioria, bem patente 
naquela tarde no Paços do Concelho, 
valida um projeto político, mas traz 
consigo responsabilidades acrescidas, 
facto para o qual Alberto Costa diz 
estar preparado. 

“Em democracia, o voto dá direi-
tos, nomeadamente a governar, mas 
também acarreta responsabilidades. 
Temos quatro anos para mostrar 
que valeu a pena a confiança em nós 
depositada”, referiu o autarca.

Alberto Costa sucede a Alberto 
Costa, legitimado pelo voto massivo 
na sua figura e do partido que repre-
senta. Agora, mãos à obra. 

NAS IMAGENS, À ESQUERDA 
O EXECUTIVO MUNICIPAL 
DURANTE O DISCURSO DE 
ALBERTO COSTA, EM CIMA 
A MESA DA ASSEMBELIA 
MUNICIPAL LIDERADA POR 
FERNANDO BENJAMIM (PS). 
EM BAIXO, ANTÓNIO SOARES 
(BE), RÚBEN PORTILHA 
(CHEGA) E JOÃO FERREIRA 
(CDU), ESTREANTES COMO 
DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO.
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

JOÃO FERREIRA
ADVOGADO / PCP

"Dois homens batem à porta. 
‘Bom dia, minha senhora, vie-
mos para instalar o medo. E, vai 
ver, é uma categoria’."  
Rui Zink, A Instalação 
do Medo, 2012.

O medo que, desde sempre, 
andou a par e passo com 
a política, assumiu papel 

de destaque nas últimas semanas, 
após anúncio da oposição do PCP, 
face à proposta de orçamento 
apresentada pelo governo.  

Desta feita, o medo foi ins-
talado pelo presidente-comen-
tador, que se apressou a acenar 
com o isco da “crise política”, 
tão apetecível aos fazedores de 
opinião que pontificam na nossa 
praça. Seguiu-se a repetição até 
à exaustão dos seus presumíveis 
efeitos, antecipando vencedores 
e vencidos, e fabricando-se as 
intenções de quem ousa fa-
zer frente ao “extremismo do 
centro”. O prenúncio da “crise 
política”, ao assumir contornos 
de disco riscado, amplificado pela 
incerteza dos efeitos da pande-
mia, serve de manobra política 
de chantagem, na esperança de 
que fosse garantida a aprovação 
de um instrumento essencial à 
governação sem discutir seria-
mente o seu conteúdo. 

Porém, não obstante o con-
travapor daqueles que, servin-
do-se do estatuto de correias de 
transmissão da “opinião pública”, 
mais não fazem do que agitar es-
pantalhos ou fazer futurologia, o 
certo é que existe um país real que 
precisa de respostas concretas, e 
não de adiar o que é inadiável.

Um país em que as famílias 
suportam 1/3 do financiamento 
total da despesa com saúde, em 
contraste com apenas 27% na 
média da OCDE. Com uma po-
pulação envelhecida em que as 
doenças crónicas são responsáveis 
pela maior parte das mortes e da 
utilização de cuidados de saúde. 
Exige, antes de mais, a valoriza-
ção das carreiras e remunerações 
dos profissionais de saúde, que 
contribua para a sua fixação e 
dedicação plena ao SNS, de modo 

a assegurar uma rede de cuidados 
de saúde de proximidade, adequa-
da às necessidades. 

Um país em que 9,5% da 
população trabalhadora é con-
siderada pobre, pois vive com 
rendimentos inferiores a 540 
euros mensais. Em que mais 
de 1,5 milhões de pensionistas 
recebem uma pensão, de velhice 
ou invalidez, inferior ao salário 
mínimo nacional (SMN). Exige, 
como resposta, um aumento 
geral dos salários, especialmente 
do SMN para os 850 euros no 
curto prazo, assim como a valo-
rização das pensões e o fim dos 
cortes que persistem no valor 
das pensões nas longas carreiras 
contributivas. 

Um país que tem apenas 14% 
da população com menos de 15 
anos. E onde ter filhos constitui 
um factor de pobreza, com quase 
40% das famílias compostas por 
2 adultos e 3 ou mais crianças em 
risco de pobreza, tem de avançar, 
decisivamente, para a criação 
de uma rede pública de creches, 
de acesso gratuito para todas as 
crianças. 

Em que por força da liberaliza-
ção do mercado de arrendamento, 
a percentagem de arrendatários 
com sobrecarga das despesas de 
habitação passou de 17,6% em 
2010 para 25,8% em 2018. E em 
que o peso da habitação pública é 
de apenas 2%, enquanto a média 
na UE é de 8,3%, atingindo mais 
de 30% na Holanda, por exemplo. 
Precisa, pois, de duplicar o núme-
ro de fogos de habitação pública, 
de revogar a Lei das Rendas, 
regular preços e dar estabilidade 
aos contratos de arrendamento. 

E, por fim, em que o peso dos 
salários somente corresponde 
a 35% da riqueza nacional e os 
rendimentos de capital já atingem 
41%, enquanto em 1975, 59% da 
riqueza nacional correspondia 
a salários e 24,3% eram rendi-
mentos de capital, deve avançar 
no combate da precariedade e 
na promoção da contratação 
colectiva. 

É este o caminho que merece 
ser debatido.

Agitando 
espantalhos 
perante o inadiável 

Num exercício de análise aos 
resultados eleitorais autárqui-
cos nos últimos 20 anos no 

concelho de Santo Tirso, ver o gráfico 
acima, chegamos à conclusão que a 
grande evolução que se tem verificado 
é a do aumento da abstenção, em es-
pecial nos três últimos atos eleitorais. 
Disso mesmo usufruiu o PS que com 
a maior abstenção de sempre, com 
26.493 não votantes e uma percenta-
gem de 42,8, conseguiu eleger 7 verea-
dores, o maior número de sempre, nas 
recentes eleições, com 21.420 votos e 
uma percentagem de 60,4.

As taxas de abstenção eleitoral 
foram de 31,8 por cento em 2001, de 
29,3 por cento em 2005, de 29,9 por 
cento em 2009, de 38,0 por cento em 
2013, de 33,8 por cento em 2017 e de 
42,8 por cento em 2021. A taxa de abs-
tenção passou nos quatro últimos atos 
eleitorais de menos de 30 por cento, 
em 2009, para os 42,8 por cento no 
recente ato eleitoral autárquico. Uma 
subida muito significativa quando 
verificamos que entre 2017 e 2021 o 
número de abstenções subiu em 5.120 
não votantes.

O fenómeno da abstenção não é só 

Autárquicas
e Abstenção

resultante das eleições autárquicas e 
tem repercussão nas eleições legisla-
tivas, presidenciais e europeias que já 
referi anteriormente em estudos le-
vados a efeito pela União Europeia. E 
mesmo ao nível concelhio há a referir 
que em 2021 na União de Freguesias 
de Santo Tirso, Santa Cristina e S. 
Miguel do Couto e Burgães a absten-
ção atingiu os 49,3 por cento, ou seja 
9.245 não votantes em 18.738 inscri-
tos! Um valor muito significativo que 
nos leva a todos, pessoas e instituições 
democráticas, a repensar a forma de 
melhorar a participação ativa dos 
cidadãos, em especial os jovens, nos 
atos eleitorais.

Sobre o número de votos nas 
eleições autárquicas nos dois maiores 
partidos, o PS estabilizou em 2009 
com 21.427 votos, tendo descido em 
2013 para 17.924 votos, subiu em 2017 
para 22.454 e desceu novamente em 
2021 para 21.420. Quanto ao PSD que 
estabilizou em 2009 com 18.700 votos, 
desceu em 2013 para 13.051 votos 
(coligação PSD/PPM), subiu em 2017 
para 14.868 votos (coligação PSD/
CDS) e baixou abruptamente em 2021 
para 6.612 votos (coligação PSD/CDS).

Muitas outras conclusões se po-
dem retirar de uma análise mais 
profunda, já que não houve a pos-
sibilidade de incluir nesta análise o 
BE, a CDU, o Chega e a lista NC/PPM, 
mas em altura oportuna poder-se-á 
estudar esse assunto, tendo em con-
ta as novas realidades partidárias e 
independentes ao nível local.

P.S.: Imagens gráficas elaboradas 
com o apoio do jornalista do Entre 
Margens, Paulo Silva. Resultados do 
PSD em 2017 e 2021 em coligação 
com o CDS/PP. Resultado de 2013 em 
coligação com o PPM. 

A NÍVEL 
CONCELHIO 
HÁ A REFERIR 
QUE EM 2021 
NA UNIÃO DE 
FREGUESIAS 
DE SANTO 
TIRSO, SANTA 
CRISTINA E 
S. MIGUEL 
DO COUTO E 
BURGÃES A 
ABSTENÇÃO 
ATINGIU OS 
49,3 POR 
CENTO, UM 
VALOR MUITO 
SIGNIFICATIVO 
QUE NOS LEVA 
A REPENSAR 
A FORMA DE 
MELHORAR A 
PARTICIPAÇÃO 
ATIVA DOS 
CIDADÃOS

DESTA FEI-
TA, O MEDO 
FOI INSTA-
LADO PELO 
PRESIDEN-
TE-COMEN-
TADOR, 
QUE SE 
APRESSOU 
A ACENAR 
COM O ISCO 
DA “CRISE 
POLÍTICA”, 
TÃO APETE-
CÍVEL AOS 
FAZEDORES 
DE OPINIÃO 
QUE PON-
TIFICAM 
NA NOSSA 
PRAÇA. 
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ATUALIDADE VILA DAS AVES

TEXTO E FOTOS PAULO R. SILVA

Foram 1461 dias que passaram num 
abrir e fechar de olhos. Agora, reno-
vados para mais 1461 dias mais. Em 
quatro anos Joaquim Faria, passou de 
surpresa a confirmação. No passado 
dia 26 de setembro, os avenses foram 
às urnas e atribuíram uma maioria 
reforçada ao presidente recandidato 
que na hora da tomada de posse, não 
esqueceu a responsabilidade dessa 
votação massiva. 

“Assumo novamente este desafio 
com grande responsabilidade, mas 
com a mesma humildade”, começou 
por dizer Joaquim Faria. “A população 
depositou em nós uma maioria abso-
luta mais expressiva do que há quatro 
anos, facto que é a confirmação de 
que os avenses acreditam no nosso 
programa, nas nossas intenções, nas 

Com maioria reforçada, autarca que continuar a seguir o caminho que trilhou desde 2017, 
apostando numa relação simbiótica com a câmara municipal. Joaquim Faria diz que 
“os próximos quatro anos serão fundamentais para consolidar a qualidade de vida de Vila das Aves.”

nossas qualidades, na nossa garra e 
forma de fazer política”, continuou o 
autarca, mostrando-se convicto que 
a “experiência adquirida nos últimos 
quatro anos será uma vantagem”. 

Com um executivo renovado, agora 
composto por Joaquim Faria, Sónia 
Martins, João Magalhães, Pedro Paraty 
e Clara Campos, o líder da junta de 
freguesia avense sublinha o compro-
misso do trabalho conjunto, seja com 
as instituições da freguesia, seja na 
parceria estratégica e simbiótica com 
a câmara municipal de Santo Tirso. 

“Quero dizer publicamente que 
sempre senti por parte do município, 
todo o respeito e consideração pelo 
nosso trabalho. É com o executivo de 
Alberto Costa que iremos trabalhar 
para a melhoria da qualidade de vida 
dos avenses”, realçou Joaquim Faria. 

Durante a campanha eleitoral, a 

requalificação urbana de Vila das Aves 
foi o centro de todos os debates, tendo 
sido anunciada como prioritária para 
o presidente da câmara e para o autar-
ca avense. A juntar a isso, o infantário 
deverá abrir as portas brevemente 
assim como o Parque do Verdeal, 
cujas obras avançam rapidamente. 

“Os próximos quatro anos serão 
fundamentais para consolidar a 
qualidade de vida e a imagem de Vila 
das Aves. Não podemos e não vamos 
parar”, garantiu Joaquim Faria. 

São 1461 dias “para deixar a vila 
melhor do que a encontramos”, sub-
linhou Jorge Machado, presidente 
da assembleia de freguesia na sua 
intervenção da noite, ladeado pela 
nova composição da mesa composta 
por Filipa Coelho e pelo repetente 
Alberto Gouveia, colocando o foco na 
participação cívica dos avenses que 

deve começar pela presença assídua 
nas assembleias de freguesia. 

Quanto ao exercício da governa-
ção, o presidente da assembleia de 
freguesia, citou Voltaire para apelar ao 
compromisso democrático. “O ótimo 
é inimigo do bom”, citou. “É fácil cair 
na tentação de nada fazer quando 
estamos à procura do momento ideal. 
A Vila das Aves precisa de nós. Precisa 
de nós no presente, tal como precisou 
de outros no passado, e precisará no 
futuro.”

A Assembleia de Freguesia ficará 
então composta por Hélder Gomes, 
Cristina Valente, Paulo Pinheiro, 
Celeste Monteiro, Noémia Gouveia e 
Adílio Pinheiro pelo Partido Socialista; 
Susana Fonseca e Telma Lopes pela 
coligação PSD/CDS; Rafael Lopes e 
Rui Jorge Carneiro em representação 
do Movimento Independente AVES.EM DESTAQUE, O EXECUTIVO DA JF 

VILA DAS AVES: JOAQUIM FARIA 
(PRESIDENTE - GOVERNANÇA, 
AMBIENTE E URBANISMO), SÓNIA 
MARTINS (SECRETÁRIA - EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ASSOCIATIVISMO E GESTÃO 
DO PESSOAL), JOÃO MAGALHÃES 
(TESOUREIRO - DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO, TURISMO E JUVENTUDE), 
PEDRO PARATY (VOGAL - TEMPOS 
LIVRES, DESPORTO E EMPREGO) E 
CLARA CAMPOS (VOGAL - COESÃO 
SOCIAL, SAÚDE, BEM-ESTAR, 
UNIVERSIDADE SÉNIOR). EM CIMA, 
SUSANA FONSECA (PSD/CDS) 
ESTREANTE COMO DEPUTADA NA 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. EM BAIXO, 
RAFAEL LOPES (AVES.) A TOMAR POSSE 
COMO DEPUTADO. 
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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

À entrada para aquele que será o 
último mandato enquanto presidente 
da junta de freguesia de Vila Nova do 
Campo, Marco Cunha não se deixou 
ficar por meias palavras. Aliás, outra 
coisa não seria de esperar. No seu 
estilo sem non-sense, assertivo e 
normalmente certeiro, o autarca 
campense regressou a outubro de 
2013, aquando da tomada de posse da 
estreante união de freguesias, para co-
locar em evidência o trabalho da sua 
equipa e dos obstáculos ultrapassados 
com o passar dos anos. 

De partida para último mandato, autarca campense relembra 
dívidas de 2013 para apresentar publicamente aquilo que é 
saldo positivo com obra feita em oito anos. Massivo voto de 
confiança da população é incentivo para fechar ciclo 
com chave de ouro onde a proximidade será pedra de toque.

Marco Cunha apresenta 
contas em pratos limpos

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Pela última vez, Moisés Andrade. O 
presidente da junta de freguesia de 
Roriz tomou posse para aquele que 
será o último mandato da sua gestão 
autárquica com a ambição de sempre: 
“construir uma freguesia melhor”. 

Nas eleições setembro passado, 
o PS voltou a conquistar a maioria 
absoluta, cinco dos nove eleitos na 
assembleia de freguesia, sendo que 
o PSD ficou com três eleitos e a CDU 
manteve o deputado, sendo Bruno 
Martins a suceder a Armando Barroso.

Na verdade, com exceção dos 
rostos da oposição, renovada com a 
eleição de Paulo Rodrigues Machado 
como ‘líder da oposição’, a compo-
sição dos órgãos praticamente não 
se alterou, continuando o executivo 
Moisés Andrade a ser composto pelos 
fiéis companheiros Domingos Silva e 
Fernanda Fernandes. 

“Hoje começa um novo caminho”, 
realçou o presidente da junta. “Um 
caminho composto por uma pre-
sidência, mas sobretudo por uma 
equipa muito dinâmica, sensível aos 
problemas das pessoas, dos idosos, 
jovens, crianças, desempregados e 
dos mais necessitados.”

Uma perspetiva social que quer ver 
traduzida num trabalho em rede com 
todos os parceiros institucionais. “Esta-
mos disponíveis para abraçar qualquer 
ideia desde que seja um contributo 
para o desenvolvimento da nossa terra. 
A relação entre as pessoas, a partilha 
e a tolerância devem estar sempre 
presentes e é aqui que queremos 
fazer a diferença. Das pessoas e para 
as pessoas”, rematou Moisés Andrade.

Vítor Martins, veterano das ses-
sões de tomada de posse enquanto 
presidente da mesa da assembleia de 
freguesia, ladeado pelos companhei-
ros de mesa João Freitas e Ana Isabel 
Lima, puxou também pela vertente 
social na sua intervenção, mas foi 
mais longe e expressou com clareza as 
prioridades do mandato 2021-2025.

“Água. Vias de comunicação. Sa-
neamento. Estes são os bens essen-
ciais que mais preocupam as pessoas 
de Roriz. E, diga-se, com toda a razão”, 
apontou. Para isso será necessário 
maior compromisso e sobretudo o 
financiamento adequado das juntas 
de freguesia. 

“Sendo reconhecido por todos 
que são as juntas de freguesia que 
melhor aplicam os dinheiros públicos, 
fazendo sempre mais com menos, 
a verdade é que o financiamento é 
sempre escasso”, argumentou Vítor 
Martins, revelando que as verbas do 
Orçamento de Estado, chega apenas 
para pagar despesas correntes, dei-
xando, no entanto, elogios à parceria 
com a câmara municipal. 

“Não podia deixar passar esta 
oportunidade sem veicular a voz da 
nossa população e criar este com-
promisso emocional”, continuou o 
presidente da assembleia de freguesia. 
“A política não se faz apenas de excel. 
Não precisamos das políticas das 
megalomanias, mas sim da política 
do bem para com o próximo. É nisso 
que me revejo. É isso que vejo nos 
eleitos para este mandato na junta 
de freguesia e da câmara municipal.” 

Agora é hora de trabalhar. Traba-
lhar para que Roriz possa dar “o salto 
qualitativo” que a população merece.

Maioria socialista na assembleia de freguesia aponta água, 
saneamento e vias de comunicação como prioridades, com apelos 
ao reforço do financiamento das juntas. 

Executivo de Roriz renova 
compromissos para 4 anos

“Ao fim deste tempo, vejo uma 
freguesia que se desenvolveu por 
todo o seu território, cada vez mais 
consolidada numa freguesia maior, 
com diferentes necessidades”, come-
çou por dizer. “É tempo de preparar 
o futuro porque, se conseguimos 
desenvolver com todos os problemas 
com que nos deparamos a longo dos 
últimos oito anos, em que começamos 
com uma dívida às costas e acabamos 
uma pandemia, estou certo que nos 
próximos 4 anos conseguiremos dar 
cumprimento ao nosso compromisso 
eleitoral”.

Foi um exercício para memória 
futura onde os números sobressaí-
ram do slide que projetou na parede. 
“Iniciamos este mandato com uma 
dívida devidamente apurada por uma 
auditoria externa no valor de 96 mil 
euros. Hoje, volvidos oito anos, apre-
sentamos obra feita e um saldo de 
gerência de transição de mandato de 
181 mil euros. Elucidativo”, rematou.  

Um valor total que, explica o au-
tarca, é enganador porque parte está 
‘cativada’ em obras que já se encon-
tram no terreno, mas que demonstra 
também a capacidade de execução por 
parte da junta de freguesia do plano 
de investimentos.

Os resultados eleitorais deram 
uma maioria gritante ao Partido 
Socialista que se traduziu numa dis-
tribuição de mandatos 12-1 (PS-PSD/
CDS), facto que eleva a responsabi-
lidade, mas reforça o incentivo do 
presidente e restantes eleitos. 

“Este é um momento importante 
para a freguesia e é também um 
momento emocionante para mim. 
Damos início aquele que será o meu 
último enquanto presidente, mas não 
será por isso que terei menos vonta-
de, empenho, rigor e dedicação na 
luta pelos interesses da nossa terra”, 
sublinhou Marco Cunha. 

Presente na cerimónia, Alberto 
Costa quis deixar o compromisso de 
que vai manter o apoio às juntas de 
freguesia, considerando que o resul-
tado alcançado em todo o concelho 
validou a aposta que fez desde que 
assumiu a presidência. 

Esta vitória demonstra que eu 
tinha razão, que a população queria 
que os presidentes de junta tivessem 
um papel mais ativo. “Teremos mais 
competências com a respetiva mo-
chila financeira para que cada vez 
consigamos fazer mais pela nossa 
população”, garantiu.

Para o futuro, Marco Cunha asse-
gura que para além do investimento 
‘em betão’ a aposta em programas so-
ciais será a sua marca, revelando uma 
parceria entre a junta de freguesia e a 
Fundação Cupertino de Miranda para 
o programa de ocupação sénior “Eu e 
a Minha Reforma”.

MARCO CUNHA, PRESIDENTE JUNTA 
FREGUESIA VILA NOVA DO CAMPO

“AO FIM DESTE 
TEMPO, VEJO UMA 
FREGUESIA QUE 
SE DESENVOLVEU 
POR TODO O SEU 
TERRITÓRIO, 
CADA VEZ MAIS 
CONSOLIDADA 
NUMA FREGUESIA 
MAIOR, COM 
DIFERENTES 
NECESSIDADES”
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Luvazim, a nossa Aldeia!

A zona mais habitada de Luba-
zim fica num ligeiro declive 
que vai até ao “ribeiro de Rin-

ge”, um regato de grandes recordações 
para quem junto dele nasceu e cresceu, 
fio de água que já não é o que era! 
Hoje, está entubado na maior parte 
do seu percurso que se inicia no Alto 
de Sobrado/Caramulo e em Gainde, 
aldeia de Lordelo, e corre até ao rio 
Vizela, junto às antigas azenhas do 
Pisco, nas Carvalheiras.

Pois esta zona de Lubazim tem 
sido, nas últimas décadas, comple-
tamente votada ao ostracismo pelos 
autarcas de Santo Tirso e das Aves.

Pois os Lubazinenses, moradores 
nessa zona inclinada mais junto ao 
regato, não têm ainda direito a um 
sistema de saneamento público, nem 
de águas pluviais, nem de separação 
dos lixos (ecoponto).

O saneamento faz-se através de 
fossas antigas algumas delas já em 
mau estado evidente e veem-se aflitos 
para se protegerem das torrentes de 
água que tentam inundar-lhes as casas 
em dias de chuva. Os lixos vão todos 
juntos para um contentor que não os 
comporta com frequência.

Esses habitantes, gente humilde, já 
deram conta desses problemas, várias 
vezes, aos poderes instalados, mas 
sem qualquer efeito.

Ressalve-se a pavimentação da 
Travessa de Lubazim, englobada que 
foi na “onda” de pavimentações de 
travessas, carreiros e caminhos ocor-
rida pouco antes das últimas eleições 
autárquicas. Pois... pavimentou-se um 
caminho, como se pinta uma casa em 
ruínas: a precariedade manteve-se 
ou, mais corretamente, aumentou e 
muito! O piso melhorou, mas a falta 
das citadas redes de saneamento e de 
águas pluviais tornou-se insuportável! 

Nesta travessa de Lubazim permi-
tiu-se ainda um caso curioso: alguém 
achou que poderia apossar-se de uma 
parte do caminho público. Denunciado 
às autarquias, refilou-lhes quando in-
terpelado, permitiu que fosse retirado 
um grande penedo que existia nesse 
espaço, mas manteve-o ocupado com 

um “jardinzito” o que, pelos vistos, 
agradou às autarquias acima referidas.

Este caminho público fora, noutros 
tempos, intervencionado por essas 
mesmas autarquias, embora com ou-
tros autarcas bem diferentes, que dele 
retiraram por completo uma ramada 
que o cobria, deixando apenas, vá lá 
saber-se porquê, esse penedo que era 
apenas o suporte dessa mesma rama-
da! A “limpeza” da dita ramada pelas 
autarquias, foi mesmo a tribunal! E daí 
resultou que a ramada “estava a mais”, 
cobria um caminho público!

Tanto esse penedo como o espaço 
que ele ocupava, prejudicavam em 
muito, tanto a circulação automóvel, 
como a entrada do prédio vizinho. 

Resultado atual: uma queixa na 
Câmara Municipal datada de início 
de 2018, contra essa ocupação, sem 
qualquer resposta até hoje. Ao que 
supomos ainda está em estudo para 
se concluir se o caminho é público ou 
de servidão.

Gente que se apossa de espaço 
público e intimida a vizinhança e se 
calhar alguém mais. Outra gente que 
não dorme sossegada em tempos de 
chuva. Vizinhos em conflito devido a 
infiltrações de esgotos e fossas. Gente 
que é desincentivada a fazer a sepa-
ração dos lixos. Autoridades que na 
prática não existem. Até quando vai 
acontecer isto na aldeia de Lubazim?! 
Quem nos acode?

Assinada por vários moradores da 
aldeia de Lubazim.

À partida para aquele que será 
o último mandato à frente da 
União de Freguesias de Santo 
Tirso, Couto (Sta. Cristina e São 
Miguel) e Burgães, Jorge Gomes 
trouxe a jogo um conjunto de no-
vidades que vão marcar o período 
autárquico 2021-2025. 

Primeiro, a criação do car-
go de Provedor da União de 
Freguesias, posição que será 
ocupada por Joaquim Nunes, até 
agora membro do executivo. Este 
Provedor será a principal ligação 
das pessoas com o presidente da 
junta, terá um gabinete, e-mail, 
telefone e contacto próprio fican-
do responsável por reportar todas 
as situações de atendimento 
específico das freguesias. 

“Toda a gente deve ter ficado 
estupefacta quando não viram 
o Joaquim Nunes no executivo, 
tendo em conta o trabalho que 
sempre fez e vai continuar a fazer, 
agora com outras responsabili-
dades”, garantiu o autarca. “Será 
uma forma de conseguirmos 
estar ainda mais próximos das 
pessoas, das associações e rasgar 
o futuro com novas ideias”.

E, claro, o sonho do autarca em 
criar uma cantina social. “É algo 
que não vai depender só de mim, 
mas que considero uma necessi-
dade urgente”, sublinhou Jorge 
Gomes que vai propor que a UF 
se torne num núcleo da ReFood 
Portugal já este mês. “A qualquer 
momento, uma pandemia tapa-
-nos a boca e ata-nos as mãos, e 
muitas das vezes as pessoas não 
têm forma de recorrer à alimen-
tação, porque têm dificuldades 
físicas, motoras e não amigos ou 
familiares que os acompanhe. A 
solidão existe na nossa freguesia 
e muita dificuldade de chegar 
às instituições que os deveriam 
apoiar. A junta vai oferecer-se 
para que isso possa acontecer.”

Novo cargo será ocupado 
por Joaquim Nunes que 
assim deixa o executivo 
da junta de freguesia 
liderada por Jorge Gomes.

UF Santo Tirso 
cria cargo 
de Provedor carta ao diretor

Jorge Faria parte para o terceiro mandato na cadeira de Presi-
dente, com a requalificação da EM513 como prioridade. 

Em Vilarinho, o executivo 
volta a ser (apenas) 
do Partido Socialista

TEXTO E FOTO SUSANA SILVA

O salão nobre da Junta de freguesia 
de Vilarinho mostrou-se pequeno 
para receber todos aqueles que 
quiserem assistir à tomada de posse 
dos órgãos autárquicos da freguesia.

Mais uma vez, Jorge Faria ocu-
pa o lugar de Presidente de Junta. 
Desta feita, novamente com as 
honras do Partido Socialista. Se em 
2017 a governação em Vilarinho se 
iniciava com três cores, em 2021, o 
ano em que Jorge Faria ‘regressou 
a casa’ como candidato socialista, a 
história muda, mas o protagonista 
é o mesmo. 

“Se fosse como independente 
teria mais benefícios para mim. Para 
a freguesia, é melhor a forma como 
fizemos agora. A ‘guerra política’ foi 
feita porque não estavam a cumprir 
com os deveres que tinham com 
Vilarinho. Agora não está a acon-
tecer, não faz sentido andar a fazer 
‘guerra’. Sendo socialista, abracei 
o convite com algum entusiasmo 
porque acredito no presidente da 
câmara e na sua palavra. Vilarinho 
vai sair a ganhar com isso”, explicou 
Jorge Faria.

A Mesa da Assembleia e o executi-
vo ficam pintados de rosa, enquanto 
na oposição, a coligação PSD/ CDS 
conquista quatro deputados e a CDU 
uma deputada.

Num discurso simples e direto 
ao assunto, o presidente da junta de 
freguesia não quis deixar nada por 
dizer, inclusive com recados direcio-
nados com precisão.

“Enganam-se aqueles que pen-
sam poder representar o executivo 

da Junta sem para isso terem sido 
eleitos. Sei bem o valor da demo-
cracia e da responsabilidade que os 
vilarinhenses me confiaram. Para 
alguns que pensam que são donos 
dos partidos, lembro que ainda vão 
a tempo de fazer alguma coisa pela 
freguesia”, atirou o autarca. 

Para o próximo mandato, Jorge Fa-
ria volta a reivindicar a requalificação 
da EM513, uma “mais-valia” para a 
freguesia e para a qual tem a “palavra 
do Presidente de Câmara”. A ligação 
ao Alto da Canuda, assim como o per-
curso pedonal para acesso à Escola da 
Lage são obras mais pequenas, mas 
que já estão em andamento e que 
pretende concluir. A criação de um 
parque afirma-se também como um 
sonho possível de realizar.

O autarca realça ainda a necessi-
dade de aproximação das juntas de 
freguesia à população, no que diz 
respeito ao cariz social de atuação. 
De acordo com o mesmo, a procura 
por ajuda por parte da população 
vilarinhense aumentou na pandemia 
e revelou um problema que parecia 
distante: as diversas carências em 
muitas famílias.

“O Covid agravou esse problema. 
Há muitas pessoas que vêm bater à 
porta da junta. Embora encaminhe-
mos as pessoas para quem de direito, 
é preciso que este órgão tenha um 
papel mais vocacionado para isso. 
Por exemplo, com a criação de um 
gabinete aqui”, concluiu.

Este é o último mandato de Jorge 
Faria como Presidente de Junta, ten-
do iniciado o seu percurso em 2010 
com a renúncia ao cargo pelo então 
presidente, Tarcísio Silva.
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PSD tenta 'juntar os cacos' 
após desaire eleitoral
Quitéria Roriz assumiu as responsabilidades e apresentou a demissão da 
liderança da Comissão Política Concelhia. Plenário serviu para retirar 
ilações dos resultados eleitorais onde se fizeram ouvir as vozes
dissonantes. Eleições para a concelhia estão marcadas para 4 de dezembro.

TEXTO PAULO R. SILVA

Quando a queda é tão vertiginosa 
quanto aquela que o PSD sofreu no 
passado dia 26 de setembro, é ex-
pectável que as hostes de um partido 
político fiquem em brasa. Aliás, uma 
passagem panorâmica pelas redes 
sociais no dia seguinte, fazia adivinhar 
essa ânsia para discutir o pesadelo da 
noite anterior. Afinal, o caso não era 
para menos. 

A coligação “Valorizar Mais” que 
juntou pela segunda eleição consecu-
tiva PSD e CDS/PP na luta autárquica 
em Santo Tirso obteve o pior resulta-
do de sempre na história do partido 
no concelho. A candidatura liderada 
por Carlos Alves à Câmara Municipal 

arrecadou apenas 18,63%, que se tra-
duziu em dois mandatos no executivo. 

Na Assembleia Municipal, o re-
sultado não foi muito melhor, tendo 
os sociais-democratas conquistado 
21,16% dos votos e somente 6 depu-
tados, não conseguindo vencer qual-
quer uma das 14 juntas de freguesia. 
Resultados que ficaram longe, muito 
longe das eleições apertadas entre 
PS e PSD de meados dos anos 2000 
quando João Abreu obteve 43,11% e 
41,54% dos votos em 2005 e 2009, 
respetivamente. 

No plenário da Comissão Política 
Concelhia (CPC) ouviram-se críticas, 
muitas críticas, das mais variadas 
fações internas, com as respetivas 
justificações da atual gestão. Um post 
mortem onde a presidente da conce-
lhia tirsense, Quitéria Roriz, assumiu 
as responsabilidades pelo resultado e 
apresentou a demissão. 

“Uma semana após as eleições, a 
comissão política liderada por mim 
demitiu-se junto do presidente da 
mesa do plenário, Gonçalves Afonso”, 
confirmou a líder da concelhia ‘laran-
ja’, Quitéria Roriz, ao Entre Margens. 
“Demitiu-se porque é assim que 
devemos proceder para assumirmos 
as responsabilidades sobre os maus 
resultados do PSD”, sendo que conti-
nuará em gestão até às eleições marca-

das para o próximo dia 4 de dezembro, 
coincidentes com as diretas a nível 
nacional entre Rui Rio e Paulo Rangel. 

TAMANHO DO DESAIRE SURPREENDEU
Quando se parte para eleições, existe 
sempre a real possibilidade de perder. 
O problema para o PSD em Santo 
Tirso nas eleições autárquicas de 2021 
não foi a derrota, mas sim o tamanho 
da mesma. Valores que surpreende-
ram até os responsáveis da campanha. 

Partidos como PSD ou CDS partem 
sempre para eleições com o objetivo 
de vencer. Quando isso não é pos-
sível, no entanto, “o objetivo, seria 
posicionarmo-nos o melhor possível 
em todos os órgãos autárquicos. A 
surpresa foi termos um resultado que 
é obviamente muito baixo.”

Ao Entre Margens, a líder par-
tidária apontou alguns fatores que 
contribuíram para este resultado. O 
PS enquanto partido de poder há 40 
anos consegue “ter uma máquina de 
apoios que qualquer outro tem muita 
dificuldade em garantir” a que se jun-
ta o facto de a câmara municipal “ser 
o maior empregador do concelho” o 
que, quer se queira, quer não, “tem 

muito peso”. Depois, o aparecimento 
de novos partidos conduziu a uma dis-
persão de votos que, juntamente com 
a abstenção, fez com que o próprio PS 
perdesse votos. Depois, não esquecer 
os fenómenos de Monte Córdova e 
Agrela que condicionaram o partido 
em duas freguesias em que era poder. 

Ora, dentro do partido, as opiniões 
sobre o que conduziu a esta larga der-
rota vão bem mais longe, colocando 
em causa o trabalho da comissão 
política. Uma das vozes críticas foi 
a de Carlos Valente. O ex-presidente 
de junta de Vila das Aves e vereador 
na câmara municipal de Santo Tirso 
no mandato que agora terminou 
levou consigo uma missiva onde 
apontou aqueles que considerou os 
responsáveis pelo resultado obtido 
em setembro passado.

“A culpa foi das duas últimas 
comissões políticas”, apontou, sem 
hesitação, em conversa com o Entre 
Margens. “Em 10 de agosto já tinha 
escrito uma carta à presidente da 
comissão política, onde dei a entender 
que a falta de trabalho para se prepa-
rar as eleições era nítida e questionei 
qual era o objetivo: ganhar ou apenas 

QUITÉRIA RORIZ E RICARDO PEREIRA 
ESTÃO NA LINHA FRENTE PARA SE 
APRESENTAREM A ELEIÇÕES DA 
CONCELHIA SOCIAL DEMOCRATA
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É logo depois da Ponte da Pinguela, 
já na freguesia de Bairro, concelho 
de Famalicão, que vive Rosa Silva. A 
D. Rosinha, como é carinhosamente 
apelidada, celebrou no passado dia 13 
de outubro 100 anos, uma data que, 
obviamente, não passa despercebida 
a quem a rodeia, mas que ganha um 
gosto especial para a própria, uma 
devota com uma fé inabalável para 
quem o dia 13 tem sempre um signi-
ficado (ainda) mais especial.

Cem anos são sinónimo de muitas 
histórias, muitas vivências, de uma 
vida que nem sempre foi sorridente, 
como um carrossel, feita de altos e 
baixos, que mesmo assim não lhe 
retirou a boa disposição contagiante. 
Começou a trabalhar jovem nas fábri-
cas têxteis da zona, como a Mira-Ave. 
Casou em junho de 1944 com 23 anos 
e pouco depois teve dois filhos. Con-
tudo, um problema na coluna fê-la 
parar de trabalhar e passar longos 
períodos da sua vida entre operações 
e internamentos prolongados.

Embora a saúde lhe tivesse pre-

A saúde pregou-lhe diversas rasteiras ao longo da vida, mas 
não foram suficientes para Rosa Silva se deixar ‘ir abaixo’. 
Aos 100 anos e ao cuidado da família, não perde um segundo 
das cerimónias de Fátima e não dispensa um jogo do Sporting

A dona Rosinha tem 
um centenário de 
histórias para contar

gado uma partida, Rosa Silva recu-
perou e acabou por ter mais uma 
filha, mesmo contra as previsões e 
avisos dos médicos. “Quando saí da 
clínica disseram-me que não podia 
ter mais filhos, mas não me deram 
nada. Eu vim embora e depois fiquei 
grávida de uma filha”, recontou a 
centenária. Mais tarde foi sujeita a 
mais operações que a fizeram retirar 
um peito, os ovários e o útero. “Tive 
doença que chegou para mim e para 
meia freguesia”, dizia, em tom joco-
so, ao Entre Margens, ladeada pela 
filha que a cuida com todos os afetos 
diariamente.

Tem na memória o seu bem pre-
cioso, em que cada detalhe é relem-
brado com precisão. Como é exemplo 
o ramo de cravos que a sua sogra lhe 
ofereceu, num dos períodos de doen-
ça, aquando de uma procissão em 
devoção da Nossa Senhora de Fátima 
ou dos canos de oliveira que assea-
vam a igreja nesse mesmo dia ou da 
roupa que usou na visita do General 
Carmona à inauguração da CHENOP. 

É intitulada como o ‘pilar da fa-
mília’, educou filhos e netos, apesar 
de todas as adversidades. Naquela 
tarde, dia do centenário, o telefone e 
a campainha lá de casa não paravam 
de tocar. Chamadas e as visitas plenas 
de carinho e de doces memórias de 
outros tempos, recordadas quase 
sem hesitação. Atualmente, com três 
filhos, seis netos e sete bisnetos é de 
mimos que os enche e se preenche. 

Com a idade, a deterioração da 
visão e audição são uma consequência 
esperada, mas nunca um impedimen-
to para a D. Rosinha continuar com as 
suas criações de tricô que fazem as 
delícias de toda a família. Além disso, 
não dispensa de ver um bom jogo 
de futebol, principalmente do ‘seu’ 
Sporting, que ainda quer ver, mais 
uma vez, campeão depois dos festejos 
da época passada. 

“Eu gosto muito de ver Fátima e o 
futebol. Quando o Sporting foi cam-
peão fiquei muito contente e estou a 
ver se eles são outra vez”, admite com 
sorriso nos lábios. 

O segredo para a longevidade, 
esse, fica no sigilo dos deuses. 

passar tempo a brincar às eleições”. 
Para Carlos Valente, o “desnorte 

completo” manifestou-se até na esco-
lha do candidato à câmara municipal. 
“Houve uma assembleia de militantes 
para definir o perfil do candidato e eu 
pergunto onde é que o nome de Carlos 
Alves se encaixa naquilo que ficou de-
finido”, acrescentou, argumentando 
que, só o facto de em 2013 ter apoiado 
publicamente Joaquim Couto deveria 
ter sido fator automaticamente des-
qualificador.

Enquanto líder do núcleo do PSD 
do Vale do Leça, Ricardo Pereira, ar-
gumentou que “o acentuar da grande 
deceção dos resultados obtidos pela 
coligação PSD/CDS” assenta sobretu-
do em três grandes fatores: “primeiro, 
a falta de um projeto político genuíno 
que represente e se tenha adequado 
à população tirsense; segundo, foi 
a anémica mobilização interna do 
partido; terceiro, a dificuldade que os 
atores políticos continuam a demons-
trar, em convencer as populações, que 
estão ao serviço da causa pública e não 
a servirem-se da causa pública.”

VILARINHO DESTOA DE CENÁRIO
Mário Ferreira, candidato à junta de 
freguesia de Vilarinho, obteve o me-
lhor resultado da coligação PSD/CDS 
em todo o concelho de Santo Tirso 
com 38,36% dos votos igualando o 
vencedor em número de mandatos. 
Foi a par de Paulo Rodrigues Macha-
do, em Roriz, um dos pontos positivos 
do panorama eleitoral do partido.

Ao Entre Margens, o jovem explica 
que o sucesso do resultado em Vila-
rinho reflete uma campanha organi-
zada” onde o foco foi o “trabalho de 
proximidade, de contacto com todos 
os fregueses” sustentado por uma 
equipa “que todos conheciam pelo 
seu envolvimento no associativismo 
e dedicação às causas da freguesia. 
Quando assim é, as pessoas acabam 
por reconhecer o trabalho que se faz 
com um resultado muito positivo”.

Quitéria Roriz vê este caso como 
exemplo daquelas que devem ser as 
apostas do partido: “pessoas que são 
da terra e que as populações reco-
nhecem não só pela vertente política, 
mas pelo envolvimento em ambientes 
associativos e na vida comunitária das 
freguesias. 

Carlos Valente, no entanto, não 
poupa nas críticas à atuação da co-
missão política, apontando o dedo não 
só à atual liderança, como à anterior. 
“Houve falta de apoio e trabalho da 
comissão política em prol das fre-
guesias. Falta de trabalho declarado. 
Quem assumiu esta comissão política 
há dois anos, sabia que tinha um 
processo eleitoral. E estes dois anos 
são fundamentais. Para começar um 
processo eleitoral, é preciso definir o 

mais rapidamente possível o nome 
do candidato para o colocar na rua 
e batalhar nas freguesias. Isso não 
aconteceu.”

JUNTAR OS ‘CACOS PARTIDOS’
A expressão é de Carlos Valente e 
retrata na perfeição o cenário que se 
avizinha. Após um ciclo, não de qua-
tro, mas de oito anos, onde a “infraes-
trutura” do PSD saiu completamente 
abalada, o partido pretende agora um 
novo recomeço. 

Para começar, de acordo com o JN, 
o PSD vai “convidar” 16 militantes a 
sair do partido, num processo diri-
gido aqueles que integraram listas 
independentes ou apoiadas pelo PS 
nas últimas autárquicas. Para além 
de Andreia Correia e Paulo Bento, au-
tarcas sociais-democratas, em cima da 
mesa estão nomes como Manuel Leal 
e José Manuel Machado, isto depois de 
em 2017 o ex-líder da concelhia social-
-democrata, Alírio Canceles também 
ter deixado o partido em rutura com 
a liderança de então de Andreia Neto.

“As pessoas que estavam no PSD 
para usarem do bom nome do partido, 
para se posicionarem muitas vezes a 
título individual, revelaram-se final-
mente”, argumentou Quitéria Roriz. 
“Demorou, partiu muita coisa, mas 
agora está tudo clarinho”.

Algo que parece unânime dentro 
das hostes do partido, neste momento. 
Carlos Valente, não é nada meigo, ape-
lidando esses militantes de “mercená-
rios” na carta que levou ao plenário da 
CPC. “A esses não perdoo”, rematou.

Com esse processo em curso e 
com eleições num horizonte próximo, 
pede-se agora união e compromisso 
para abrir um novo ciclo, em que 
seja possível “reunir todos aqueles 
militantes que estão dispostos a dar 
a cara”, “ultrapassar as quezílias” e 
“juntar os cacos todos”.  

Ricardo Pereira sublinha que o 
partido necessita de uma “profunda 
introspeção” de maneira a “criar uma 
base de entendimento que promova 
uma real e verdadeira união”, através 
de “uma equipa forte, alicerçada em 
axiomas da social-democracia, com 
uma visão moderna e de futuro”.

Quanto às eleições internas, os 
apelos ao consenso têm sido muitos, 
mas o cenário de lista única não pa-
rece estar em cima da mesa. Quitéria 
Roriz já assumiu a vontade de se 
recandidatar ao cargo, mas segundo o 
Diário de Santo Tirso também Ricardo 
Pereira está a preparar uma lista para 
ir a votos. 

O resultado das autárquicas do 
passado dia 26 de setembro parece 
ter sido o fundo. Resta agora saber se 
o sufrágio interno vai permitir agre-
gar todo o partido sob um desígnio 
comum, sem ‘ses’, nem ‘mas’.

TEM NA MEMÓRIA O 
SEU BEM PRECIOSO, 
EM QUE CADA DETALHE 
É RELEMBRADO COM 
PRECISÃO. COMO É 
EXEMPLO O RAMO DE 
CRAVOS QUE A SUA 
SOGRA LHE OFERECEU, 
NUM DOS PERÍODOS 
DE DOENÇA OU DA 
ROUPA QUE USOU NA 
VISITA DO GENERAL 
CARMONA À INAUGU-
RAÇÃO DA CHENOP. 
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Hugo Machado já não é comandante 
dos Bombeiros Voluntários de Vila 
das Aves. No cargo há seis anos, 
assinalados no passado dia 16 de 
outubro, apresentou a demissão 
“por razões pessoais”.

A notícia foi avançada em comu-
nicado assinado pelo presidente da 
direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila 
das Aves, Carlos Valente, que dei-
xou rasgados elogios ao trabalho do 
comandante durante o período em 
que liderou o corpo de bombeiros 
avense, uma casa que é a sua há 
cerca de 25 anos.

“Como Comandante nos últimos 
seis anos, realço a preocupação 
constante para que nada faltasse aos 
seus Bombeiros, sempre na busca 
de melhores condições gerais e dos 
meios necessários, para assegurar a 
resposta pronta e eficaz às popula-
ções”, pode ler-se na nota partilhada 
nas redes sociais da associação.

O Entre Margens tentou contac-
tar Hugo Machado, sem sucesso até 
à data de fecho da edição.

Por deliberação da direção, foi 
nomeado por unanimidade para 
1º Comandante o atual 2º Coman-
dante Pedro Melo Magalhães. Man-
tém-se também em funções o atual 
adjunto de comando João Alves.

Comandante apresentou o pedido de demissão “por razões 
pessoais” ao fim de seis anos no cargo. 
Pedro Melo Magalhães assume as funções.

Hugo Machado deixa 
o comando dos 
Bombeiros de Vila das Aves

TEXTO PAULO R. SILVA

O final de tarde do passado dia 
9 de outubro foi de estranho so-
bressalto para a população de São 
Tomé de Negrelos. Durante um 
passeio pelas encostas florestais 
da freguesia, na rua Alto das Co-
bras, duas pessoas encontraram 
um caixão metálico, selado, de 
grandes dimensões. A GNR foi 
imediatamente chamada ao local. 

De acordo com as informa-
ções divulgadas pelo Jornal de 
Notícias, a guarda começou por 
encetar diligências no sentido de 
perceber se havia ocorrido algum 
furto de caixão, nomeadamente 
em cemitérios locais. Algo que 
não se verificou. A urna acabou 
por ser aberta após várias horas 
de impasse pelos bombeiros de 
Vila das Aves, na presença do de-
legado de saúde. O suspense ficou 
resolvido quando foi encontrado 
um cadáver de um cão de grande 
porte dentro do caixão. O canil 
municipal de Santo Tirso recolheu 
o corpo do animal. Ainda não são 
conhecidas as razões que levaram 
a este acontecimento. 

Descoberta macabra foi 
feita por pessoas durante 
uma caminhada ao fim da 
tarde. GNR, Bombeiros de 
Vila das Aves e Delegado de 
Saúde estiveram no local.

Caixão 
abandonado 
em S. Tomé 
de Negrelos 
tinha 
cadáver 
de cão

TEXTO SUSANA SILVA

Quarenta e quatro é o número de 
casas a serem sorteadas para arren-
damento acessível pelo Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU). Águeda, Figueira da Foz, 
Guarda, Mação, Matosinhos, Baião, 
Lisboa, Cascais e Montijo são os 
concelhos da lista, onde as tipologias 
variam entre T1, T2, T3, T4 e T5.
Também Santo Tirso faz parte da lista 
com uma habitação de tipologia T3 
localizada na União de freguesias de 
Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e 
São Miguel) e Couto e cujo valor da 
renda é indicado ser de 250€.

As inscrições para o concurso 
iniciaram-se a 12 de outubro e man-
ter-se-ão abertas entre 30 a 40 dias. 
No caso de Santo Tirso, até 11 de no-
vembro. Serão admitidos a concurso 
os concorrentes que estejam regista-
dos na Plataforma do Arrendamento 
Acessível, preencham as condições 
de elegibilidade do programa e os 
requisitos do aviso de cada concurso.

Sobre o registo de candidaturas, 
o Governo decidiu o valor máximo 
de rendimento anual para efeitos de 
elegibilidade dos agregados habita-
cionais, indicando que um agregado 
com uma pessoa não pode ultrapassar 
o rendimento anual bruto de 35 mil 
euros, com duas pessoas o valor má-
ximo é de 45 mil euros e com mais de 
duas pessoas é de 45 mil euros mais 

cinco mil euros por pessoa.
Deste modo, os interessados po-

dem encontrar toda informação sobre 
cada concurso no site do IHRU, www.
portaldahabitacao.pt. Local onde 
também se realizam as inscrições e 
sorteios.

Relativamente à ocupação mínima 
por tipologia, tem que ser “uma pes-
soa por quarto, independentemente 
da modalidade de disponibilização 
desse mesmo alojamento”. Os con-
tratos de arrendamento têm “prazo 
mínimo de cinco anos, renovável por 
período estipulado entre as partes”.

Como requisitos, o programa 
determina que “o limite específico de 
preço de renda aplicável a uma ha-
bitação corresponde a 80% do valor 
de referência do preço de renda dessa 
habitação”, considerando fatores 
como área, qualidade do alojamento, 
certificação energética, localização e 
valor mediano das rendas por metro 
quadrado, divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

O Programa de Arrendamento 
Acessível está em vigor desde 1 de 
julho de 2019 e visa promover uma 
oferta alargada de habitação para 
arrendamento abaixo dos valores de 
mercado, em que os arrendatários 
têm, pelo menos, uma redução de 
20% do preço das rendas de mercado. 
O preço máximo de renda acessível 
pode variar entre 200 euros para 
tipologia T0 e 1.700 euros para T5.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana é o responsável 
pelo sorteio que pretende ajudar aqueles que não têm 
capacidade monetária para adquirir uma casa no mercado 
livre. As tipologias das habitações variam entre T1 e T5.

Portugal sorteia 
44 casas para 
arrendamento acessível. 
Em Santo Tirso há uma.
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Não é a primeira vez que a Secundária D. 
Afonso Henriques conduz jovens alunos 
às Olimpíadas de Geologia e com presen-
ças na competição a nível mundial. Depois 
de Ana Costa em 2019 chegou a vez de 
Inês Oliveira. Com 17 anos, Inês frequenta 
o 12º no curso científico-humanístico 
de Ciências e Tecnologias e conseguiu 
conquistar duas ‘medalhas’ para Portugal.

A participação iniciou-se com o ‘em-
purrão’ do professor de Geologia que 
tem por norma inscrever todos os seus 
alunos nas Olimpíadas de Geologia como 
forma de recapitular a matéria dada nos 
anos anteriores e fazer a passagem para 
o novo ano.

“O professor inscreveu toda a turma, 
fizemos o teste e eu acabei por passar 
para a fase seguinte, que acabou por não 
acontecer. Mesmo assim, fiquei entre os 15 
primeiros de Portugal continental e ilhas”, 

Inês Oliveira foi selecionada para se juntar à equipa 
portuguesa na competição mundial, conseguindo arrecadar 
duas ‘medalhas’ para Portugal.

Aluna da Secundária 
das Aves nas Olimpíadas 
Mundiais de Geologia

indicou Inês Oliveira.
Num cenário dito normal, a fase 

seguinte seria a seleção dentro dos con-
correntes a nível regional, contudo, por 
ordem da pandemia, a passagem fez-se 
diretamente para a fase nacional. Aqui, 
Inês conseguiu conquistar o primeiro 
lugar, juntando-se a mais três alunos 
de escolas nacionais, compondo assim a 
equipa portuguesa a representar Portugal 
nas Olimpíadas Mundiais de Geologia.

Também por força da pandemia, a 
fase mundial teve que se realizar ‘onli-
ne’. Ainda assim, a equipa portuguesa 
teve oportunidade de se deslocar para o 
campo mineiro de Lousal, concelho de 
Grândola, onde puderam perceber mais 
sobre a exploração mineira e aprofundar 
conhecimentos noutras áreas da Geologia.

Nesta edição participaram 185 estu-
dantes de 34 países de todos os continen-
tes. Portugal participou em três provas: 
um teste individual de pesquisa, uma 
prova para equipas internacionais e uma 
apresentação para as seleções nacionais 
de cada país, em que as classificações 
eram indicadas como bom (‘medalha’ de 
bronze), muito bom (‘medalha’ de prata) 
e excelente (‘medalha’ de ouro).

Na prova individual, Inês Oliveira 
não conseguiu nenhuma ‘medalha’, mas 
os restantes colegas conquistaram três 
medalhas para Portugal, enquanto que, 
na prova para equipas internacionais, 
apenas Inês conquistou a ‘medalha de 
prata’. Na apresentação realizada pelos 
quatros portuguesas, que consistia num 
vídeo acerca da investigação de campo 
realizada nas minas do Lousal, a equipa 
recebeu a ‘medalha de ouro’ e o vídeo 
foi selecionado para ser apresentado na 
Associação Geológica Alemã.

“Na sociedade, a Geologia é sempre 
interessante porque tudo o que está à 
nossa volta é geologia. Os telemóveis, as 
habitações, tudo. Sinto-me sempre inte-
ressada por saber como é que a Terra fun-
ciona porque literalmente é uma ‘bola de 
pedra’. É incrível perceber os pormenores 
dos processos que nela ocorrem”, explicou 
Inês Oliveira, de forma entusiasta, ao 
Entre Margens.

Para o futuro, apesar da visão que tem 
da Geologia, os planos apontam noutro 
sentido. Medicina será o caminho esco-
lhido para trilhar a nível universitário.

TUDO O QUE ESTÁ 
À NOSSA VOLTA 
É GEOLOGIA. OS 
TELEMÓVEIS, AS 
HABITAÇÕES, TUDO. 
A TERRA É LITE-
RALMENTE UMA 
‘BOLA DE PEDRA'
INÊS OLIVEIRA, 
ESTUDANTE DA 
SECUNDÁRIA
D. AFONSO HENRIQUES
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BREVES

O Centro Hospitalar do Médio 
Ave aumentou o seu corpo 
clínico e acrescentou uma 
especialidade à sua oferta. 

Através do recente concurso 
nacional para a colocação de 
médicos especialistas do SNS 

e na sequência de mobilidades 
inter-hospitalares, o CHMA 
contratou 11 novos médicos 

especialistas: 3 para o Medicina 
Interna, 2 para Anestesiolo-
gia, 1 para Neurologia, 1 para 
Otorrinolaringologia, 1 para 

Ginecologia/Obstetrícia, 1 para 
Patologia Clínica e 2 para Gas-
trenterologia, a nova valência.

Tuna Musical 
de Rebordões 

celebrou 95 anos

CHMA contrata 
11 novos médicos

Em Rebordões, faz-se música 
há quase um século. A Tuna 

Musical de Rebordões celebrou, 
no dia 16 de outubro, 95 anos de 
existência onde, claro, a música 
foi o prato principal da noite. 

O papel da associação, que 
existe oficialmente apenas desde 

1987, na comunidade é de di-
vulgação cultural e artística, seja 
através de concertos gratuitos 
ou das aulas de música. “Uma 
vida longa repleta de muitas 

memórias que estavam espalha-
das pelas paredes da associação. 
Mas também mostrou o futuro, 
o poder do associativismo e a 

grande família que somos”, pode 
ler-se na mensagem deixada nas 

redes sociais pela associação.

No dia 29 de outubro assina-
la-se o Dia Mundial do AVC, 
que se apresenta como a se-

gunda maior causa de morte, segundo 
a Organização Mundial de Saúde. A 
dimensão conferida a este dia ostenta 
o simbolismo da sobrevivência e da 
esperança e a notável missão de sen-
sibilizar a população mundial para o 
reconhecimento dos sinais de alerta, 
dos quais se destacam a: falta de força 
global ou parcial, as alterações faciais 
e as dificuldades na fala. A presença 
destes aspetos mencionados pode 
ser indicadora de lesão cerebral e 
a suspeita fundamentada deve ser 
orientada clinicamente com a maior 
brevidade possível, considerando 
que a intervenção médica precoce 
pode contribuir para a diminuição 
do impato da patologia no indivíduo.

O AVC constitui um distúrbio 
focal ou global da função cerebral e a 
evidência científica sugere que após 
esse evento cerebral surge esponta-
neamente uma resposta de reparação 
desses danos, que ocorre de um modo 
desorganizado. A abordagem tera-
pêutica é um elemento fundamental 
para promover a reorganização e o 
desenvolvimento das competências 
que ficaram prejudicadas.

O fisioterapeuta que atua na área 
neurológica, sendo detentor de rigo-
rosos conhecimentos em sistemas 
de movimento humano, é capaz de 
identificar alterações do controlo 
postural e do desempenho motor 
que permitem orientar as maiores 

Acidente Vascular Cerebral: 
a importância da fisioterapia

RITA MARTINS
MESTRE FISIOTERAPIA 

NEUROLÓGICA/
CH TÂMEGA E SOUSA

necessidades do indivíduo, no sentido 
de lhe oferecer os estímulos adequa-
dos para a ativação de redes neurais 
especificas de modo a maximizar o 
seu potencial. 

O papel deste profissional de saúde 
é preponderante na habilitação moto-
ra, trabalhando o ser como um todo, 
na sua dimensão biopsicossocial. 
O seu vasto leque de competências 
específicas permite a análise compor-
tamental do sujeito e a estruturação 
adequada de um plano de tratamento 
que deve iniciar-se logo na fase aguda, 
a nível hospitalar e deve prorrogar-se 
para a fase crónica, em contexto ex-
tra-hospitalar. 

O caminho da recuperação motora 
deve evitar o aparecimento de pa-
drões compensatórios que funcionam 
como um falso indicador de melhoria 
do estado clínico. Para um fisiotera-
peuta há uma grande diferença entre 
deslocar-se e fazer marcha. Nesse 
sentido, procuramos desenvolver 
o potencial máximo do indivíduo 
de forma gradual, tentando gerir a 
vontade intrínseca de independência 
com a consciencialização acerca dos 
aspetos menos positivos no processo 
de recuperação motora causados pelo 
excesso de movimento em padrões 
menos apropriados. 

É importante que o acompanha-
mento terapêutico ocorra logo desde 
o início, e que seja mantido no de-
correr das diferentes fases da doença 
para que o movimento seja o mais 
eficiente de acordo com os padrões 
de recuperação. 

Numa Era em que muito se fala 
acerca da literacia em saúde e da re-
levância de manter os cidadãos bem 
informados, é essencial esclarecer que 
há uma infindável rede de aquisições 
que podem surgir após o AVC, inde-
pendentemente do tempo da lesão, 
ao contrário do que era descrito pela 
literatura anteriormente. Um dos 
contributos essenciais da fisioterapia 
é promover um crescimento cada vez 
mais abrangente e profícuo dentro da 
janela de oportunidades que oferece 
na área de ação que representa.

Câmara e 
Turismo de Portugal 
celebram protocolo 

TEXTO SUSANA SILVA

O município de Santo Tirso continua 
a expansão na formação técnico-pro-
fissional, apresentando a sua parceria 
com a Escola Superior de Media Artes 
e Design (ESMAD) para o ‘alojamento’ 
do curso de Motion Design e Efeitos 
Visuais na Fábrica de Santo Thyrso.
Uma parceria que tem o objetivo, por 
parte da ESMAD, de expandir a for-
mação a outras áreas territoriais além 
daqueles onde a Escola se encontra, 
permitindo um contacto mais direto 
com o mercado de trabalho.

“É um curso técnico-profissional 
que permite aos alunos depois candi-
datarem-se às licenciaturas ou, even-
tualmente, abraçar já uma profissão 
nesta área que tem tido uma saída 
profissional muito grande. Para nós 
é uma excelente novidade podermos 
estender a nossa formação para além 
das duas cidades onde estamos”, expli-
cou Olívia Marques da Silva, presidente 
da ESMAD.

Depois de ter iniciado a atividade 
em 2017 com apenas um curso e uma 
turma, a oferta do ensino superior já se 
estenda a quatro cursos. Três do ISEP 
(Tecnologia Mecânica – Engenharia 
Mecânica e Automóvel; Automação, 
Robótica e Controlo Industrial; e Sis-
temas Eletromecânicos) e, agora, um 
da ESMAD (Motion Design e Efeitos 
Visuais) para completar as contas.

Este é o primeiro curso da ESMAD 
em Santo Tirso, tem duração de 2 
anos e vai contar com uma turma de 
15 alunos. Há ainda a possibilidade 
de avançar este ano com o curso de 
‘Design de aplicações moveis’.

Para a autarquia o passo seguinte é 
a receção de mais um curso de forma a 
promover a formação em consonância 
com as ofertas do mercado de trabalho.

“Queremos que haja um segundo 
curso para dinamizar aquilo que é o 
ensino superior. Mais que tudo, dar 
soluções a nível de ensino superior 
aos nossos jovens e, por outro lado, 
atrair novos jovens para cá. Fazer isto 
articulando respostas consonantes com 
aquilo que são as necessidades do mun-
do empresarial", refere Alberto Costa.

‘Motion Design e Efeitos 
Visuais’ é o quarto curso vindo 
do ensino superior a ‘alojar-se’ 
em Santo Tirso 

ESMAD com 
curso técnico-
-profissional 
em Santo Tirso
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O FISIOTERAPEUTA 
QUE ATUA 
NA ÁREA 
NEUROLÓGICA 
É CAPAZ DE 
IDENTIFICAR 
ALTERAÇÕES 
DO CONTROLO 
POSTURAL E DO 
DESEMPENHO 
MOTOR QUE 
PERMITEM 
ORIENTAR 
AS MAIORES 
NECESSIDADES 
DO INDIVÍDUO, 
NO SENTIDO DE 
LHE OFERECER 
OS ESTÍMULOS 
ADEQUADOS PARA 
A ATIVAÇÃO DE 
REDES NEURAIS 
ESPECIFICAS 
DE MODO A 
MAXIMIZAR O 
SEU POTENCIAL. 

Ao abrigo do Protocolo de Coop-
eração FIT, Município e Turismo, 
acordaram entre si a criação 
das condições necessárias à in-
cubação de startups e de novas 
ideias de negócio no setor do 
turismo, de forma a promover o 
empreendedorismo e a inovação 
no setor do turismo, benificiando 
de novas plataformas de incu-
bação, parceiros, aceleradores e 
divulgação empresarial.
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Espaço intimista. Música a 
condizer em ambiente de 
conciliação entre a sonoridade 
e as artes visuais. No passado 
dia 16 de outubro, o Centro 
Cultural Municipal de Vila das 
Aves (CCMVA) recebeu pela 
primeira vez um espetáculo 
em formato café-concerto, 
protagonizado pelo Coletivo 
Invisível. 

O projeto musical partilha-
do pelo músico e compositor 
Samuel Martins Coelho e 
pelo ator Nuno Preto surgiu 
em 2017 com o objetivo de 
juntar os percursos de um 
músico e de um ator com 
base numa experimentação 
de uma nova sonoridade. Os 
temas compostos surgem a 
partir de autores literários e 
são apresentados em diversos 
dispositivos cénicos distintos, 
sendo a dramaturgia e o tea-
tro elementos distintivos.  

É neste jogo de cruzamen-
tos e influências que a apre-
sentação realizada no espaço 
expositivo do CCMVA faz todo 
o sentido, já que para além de 
promover essa interação en-
tre formatos artísticos numa 
área pensada para acolher 
artes plásticas, como pode 
abrir um novo filão a explorar 
em termos de agenda para 
o edifício. A adesão muito 
positiva por parte do público 
demonstra-o.

Mais disto, por favor. 

Estreia do formato 
café-concerto no Centro 
Cultural Municipal 
de Vila das Aves abre 
novas oportunidades.

Mais 
disto, por 
favor e 
obrigado

Companhia de Teatro 
Santo Tirso 
galardoada 
com prémio TEIA 2021
Espetáculo "Baú dos Malvados" teve estreia no 
Festival Palcos, na Biblioteca Municipal de Santo Tirso.

A produção “Baú dos Malvados” da 
Companhia de Teatro de Santo Tirso 
foi a grande vencedora desta edição 
da Bolsa TEIA, o prémio de criação 
do Centro Dramático de Viana do 
Castelo. 

Escolhida entre as dezenas de 
produções que entraram a concurso, o 
espetáculo destacou-se pela sua origi-
nalidade, desconstrução de persona-
gens pré-estabelecidas e inovação no 
campo da cenografia. 

Durante a apresentação foi possí-
vel ver o dispositivo que se esconde 
por detrás da produção sem se perder 
a magia a que a Companhia de Teatro 
de Santo Tirso já habituou o público. 

O espetáculo “Baú dos Malvados” 

pretende ser uma reflexão sobre o 
modo como nos relacionamos uns 
com os outros, como des(cons)truí-
mos os preconceitos e habitamos a 
nossa humanidade. 

Sendo a 16.ª produção original da 
Companhia de Teatro de Santo Tirso, 
“Baú dos Malvados” é a primeira 
produção de um projeto artístico que 
prevê uma trilogia que abordará a 
questão do relacionamento humano, 
das inquietudes inerentes, esperanças 
e desejos futuros. Estão já previstas a 
estreia de aBraços e 35m2 para maio 
e outubro de 2022 respetivamente. A 
peça parte do texto original de Sérgio 
Macedo e conta com a interpretação 
de Sara Salgueiro.

TEXTO SUSANA SILVA
FOTO PAULO R. SILVA

Santo Tirso voltou a ser palco, durante 
o passado fim de semana, do Festival 
Internacional de Órgão (FIO). O 
organista italiano Andrea Macinanti, 
Professor de Órgão e canto Grego-
riano no Conservatório de Bolonha, 
inaugurou o périplo de concertos com 
a sua passagem pela Igreja Matriz, o 
Mosteiro de Santo Tirso.
A numerosa assistência presente 
apreciou a interpretação de um con-
junto de obras italianas do século XVI 
ao XXI, desde Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643) a Giovanni Morandi 
(1777-1856), executados no recen-
temente renovado realejo da Igreja 
Matriz.

“Este é um órgão histórico portu-
guês, definido pela viragem do século 
XVIII para o XXI, mas que tem uma 
grande influência italiana. É um órgão 
que nasce um bocadinho dessa fusão 
entre a tradição ibérica e a influência 
italiana, por isso é que o reportório 
italiano serve como ‘um anel no dedo’ 
num órgão de tipo português”, expli-
cou Marco Brescia, diretor artístico 
do festival.

Seguiu-se o concerto de Michael 
Schoch na Igreja Matriz de Santa 
Cristina do Couto e, para encerrar, 
as interpretações da soprano Rosana 
Orsini e do organista Marco Brescia, 
acompanhados pela dança do grupo 
Artis Bailado, no auditório do Instituto 
Nun’Alvres.

O VII Festival Internacional de Ór-
gão conta com a parceria da Câmara 

Municipal de Santo Tirso. Alberto 
Costa, marcou presença no primeiro 
concerto, onde enalteceu o trabalho 
de todos os evolventes indicando 
também que a promoção da cultura 
é um objetivo.

“É uma aposta da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, em conjunto com 
a Câmara de Famalicão, defendendo 
o património, a cultura, aquilo que 
faz parte da nossa história, aquilo 
que é a nossa essência. Por um lado, 
recuperando os órgãos, por outro, 
promovendo esta cultura do órgão que 
também é muito importante”, referiu 
o autarca.

Marco Brescia, indicou ainda já ter 
o programa da próxima edição do FIO 
já alinhado e a ‘pensar mais à frente’ 
com a elaboração da edição de 2023.

Enquanto as próximas edições 
não chegam, o Festival Internacional 
de Órgão continuará pelo Vale do 
Ave. Desta feita, em Vila Nova de 
Famalicão, durante o próximo fim de 
semana, de 29 a 31 de outubro.

Organista Andrea Macinanti foi o convidado do primeiro 
concerto, seguindo-se o organista Michael Schoch e, por fim, as 
interpretações da soprano Rosana Orsini e do organista 
Marco Brescia. Os concertos continuam em Vila Nova de 
Famalicão durante o fim de semana de 29 a 31 de outubro.

Mosteiro de Santo Tirso 
recebeu abertura do FIO
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Caminhada triunfal. O Desportivo 
das Aves mantém um percurso 
invicto na época 2021/2022 após 
somar três triunfos durante o mês 
de outubro. As vítimas dos pupilos 
de Bruno Alves? Senhora da Hora, 
Águas Santas e SC Campo, dois 
destes fora de casa. 

No passado fim de semana, de 
visita a Matosinhos, o Desportivo 
das Aves bateu o anfitrião Senhora 
da Hora por duas bolas a zero. Os 
avenses chegaram à vantagem no 
marcador aos 18’ através da con-
versão de uma grande penalidade 
por parte de Paulinho. No segundo 
tempo, o Aves conseguiu dilatar o 
resultado favorável por intermédio 
de Pedroso, estabelecendo o marca-
dor final do encontro. 

Na semana anterior, o Aves 
tinha atribuído chapa cinco, aos 
visitantes do Águas Santas. Apesar 
do domínio avassalador, os homens 
da casa só conseguiram chegar 
à vantagem depois da meia hora 
quando Souza inaugurou o mar-
cador. Ainda antes do intervalo foi 

a vez de Ruca fazer o 2-0. 
Depois do intervalo, o Aves veio 

com ainda mais vontade e na etapa 
complementar faturou por três ve-
zes. O suplente Cadinha fez o gosto 
ao pé em duas ocasiões, aos 73’ e 
81’ e logo a seguir foi a vez de Kevin 
Rodrigues selar o resultado final 
com o quinto golo. 

Na curta viagem ao concelho 
de Valongo para defrontar o SC 
Campo, o CD Aves teve de suar para 
conquistar os três pontos. A equipa 
avense adiantou-se no marcador 
por Bruno Ferreira, mas pouco an-
tes da retirada para os balneários os 
homens da casa conseguiram igua-
lar a partida. No segundo tempo, o 
golo do triunfo chegou aos 67’ por 
intermédio de Paulinho. 

O Desportivo das Aves está no 
topo da tabela classificativa da série 
1 da I Divisão AFP com 16 pontos 
conquistados em 18 possíveis, os 
mesmos do Pedras Rubras B. Este 
fim de semana há Taça, com os 
avenses a defrontarem o Sp. Cruz. 
Na próxima jornada do campeona-
to, o Aves recebe precisamente o 
segundo classificado, Pedras Rubras 
B, no dia 7 de novembro. 

Trio de vitórias perante o Senhora da Hora, Águas Santas
e SC Campo permite aos avenses manter 
a liderança da série 1 da I Divisão AF Porto.

Desportivo mantém 
caminhada invicta

Hat-trick de Daniela 
Pisko carimba 
seleção no Europeu
Após uma clara liderança no grupo 
onde está inserido, Portugal conseguiu, 
no último jogo contra a Croácia, golear 
o adversário numa vitória a 16-1. 

Daniela Pisko, avense de 32 anos 
catapultou a seleção das quinas nesta 
exibição que determinou o primeiro 
lugar do grupo e o apuramento para a 
Final Four do Campeonato da Europa 
de Futsal Feminino.

Jogadora avense já conta com 
mais de 75 internacionalizações pela 
seleção nacional de futsal feminino.

Diogo Costa 
renova 
pelo F.C. Porto
O guarda-redes prolongou o vínculo 
com os dragões até 2026. O jovem 
guardião, totalista dos jogos da Liga 
e Liga dos Campeões esta época, não 
escondeu a felicidade e a "honra" de 
poder renovar pelo clube do coração.

"Para mim é sempre uma honra 
enorme representar um clube que é 
o do meu coração desde que nasci. 
Este dia vai marcar-me para o resto 
da vida, mas agora resta-me dar tudo 
pelo clube e pela equipa. É um sonho 
tornado realidade, sempre foi este o 
meu objetivo”, afirmou o guarda-redes 
aos meios de comunicação do clube.

Diogo Costa já representa o F. C. 
Porto desde as camadas jovens, tendo 
iniciado o seu percurso no futebol 
em Ringe.
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TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

Não tem sido uma temporada fácil 
para as cores avenses no principal 
campeonato do voleibol feminino 
português. Após seis jornadas, o Des-
portivo das Aves soma apenas uma 
vitória e cinco derrotas, exponencia-
das por um calendário complicado 
e um plantel ainda a encontrar-se. 

Na visita a Matosinhos para 
defrontar o vice-campeão nacional 
Leixões, as avenses não conseguiram 
entrar verdadeiramente na partida e 
a superioridade das atletas da casa 
fez-se sentir no marcador. O Leixões 
venceu pela margem máxima com 
os parciais de 25-14; 25-19 e 25-15. 

No dia seguinte, já em casa, foi a 
vez de receber a sempre competitiva 
formação do Clube K, neste momen-
to em igualdade pontual com o líder 
FC Porto. As açorianas foram osso 
duro de roer para as pupilas de Ma-
nuel Barbosa e fecharam o encontro 
também pela margem máxima, mas 
com parciais mais equilibrados de 
25-19; 25-18 e 25-23. 

De visita à capital para enfrentar 
o Sporting, o Aves voltou a sair 
derrotado por 3-0, sendo a péssima 
entrada em campo no primeiro set 

condicionou as avenses (25-10), 
demonstrando mais capacidade 
nos sets seguintes (25-20; 25-23), 
sem conseguir evitar a derrota pela 
margem máxima.

A primeira vitória avense na Liga 
Lidl acabou por surgir em casa pe-
rante o Castêlo da Maia. As forastei-
ras até se adiantaram no marcador, 
conquistando o primeiro set por 22-
25, contudo a resposta avense fez-se 
sentir com muita luta e muito suor 
largado dentro da quadra de jogo. 
No segundo set, o CD Aves igualou o 
marcador fechando o parcial por 25-
22, sendo que o terceiro set teve que 
ser decidido nas vantagens, caindo 
para as cores da casa por 26-24. Um 
quarto set mais tranquilo permitiu 
ao Desportivo encerrar a partida 
por 25-16. 

Na receção às campeãs do AJM/
FC Porto, a equipa de Manuel Bar-
bosa não conseguiu oferecer grande 
resistência. A vitória azul e branca 
nunca esteve em causa e o 3-0 final 
demonstra a diferença entre as duas 
formações na atualidade (25-18; 25-
14 e 25-15). 

Na próxima jornada, o Desporti-
vo das Aves desloca-se à cidade In-
victa para enfrentar as axadrezadas 
da equipa do Boavista. 

CD Aves recebeu e venceu o Castêlo da Maia, naquela que é a 
única vitória em seis jogos a contar para a Liga Lidl. 
Campeão AJM/FC Porto venceu com facilidade na Vila das Aves

Vólei com época 
periclitante

Armindo Araújo e Luís Ramalho ter-
minaram o Rali Videiro na segunda 
posição e, mesmo não conseguindo 
garantir o título na Marinha Grande, 
partem para a última prova do ca-
lendário na liderança e em melhores 
condições para conquistarem a reva-
lidação do título. 

Uma entrada inicial menos conse-
guida, fez com que a dupla do Skoda 
Fabia R5 perdesse alguns segundos 
para o líder e, a partir daí, apesar de 
ter andado a discutir aos décimos de 
segundo as vitórias nas especiais, os 
campeões nacionais não conseguiram 
chegar à primeira posição. 

“A primeira passagem pela clas-
sificativa de Mata Mourisca não nos 
correu de feição e penso ter sido o 
ponto chave para que não tivéssemos 
conseguido chegar à vitória. A partir 
daí ainda recuperamos alguns segun-
dos, andamos a discutir as especiais, 
algumas à décima de segundo, mas o 
Ricardo Teodósio foi mais forte desta 
vez”, disse no final o piloto.

Com este resultado, o título do 
nacional será discutido no Rali de 
Mortágua, e aqui, Armindo Araújo 
parte com alguma vantagem. “Gos-
taríamos de ter vencido já o campeo-
nato, mas sabíamos que, caso isso 
não acontecesse, partiríamos para a 
última prova nas melhores condições 
matemáticas para revalidarmos o 
título. Não teremos obrigatoriamente 
que vencer e por isso estaremos em 
Mortágua completamente focados 
em conseguirmos o grande objetivo. 
É para isso que vamos começar já a 
trabalhar”, garantiu Armindo Araújo. 

Armindo parte 
em vantagem 
para a 
decisão do título
Segundo lugar na prova 
atira decisão para 
derradeiro rali do campeonato



CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante O Dependurado, que sig-
nifica Sacrifício Amor Não seja demasiado 
possessivo e controlador pois essa atitude 
poderá conduzi-lo a alguns problemas Saúde 
Relaxe o corpo e a mente. Faça exercícios 
respiratórios Dinheiro evite acumular dema-
siadas responsabilidades Números da sorte 
1, 3, 24, 29, 33, 36 Pensamento positivo Vivo 
o presente com confiança.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 9 de Ouros, que significa 
Prudência Amor Procure ser mais coerente 
nas suas ideias e sentimentos Saúde Procu-
re ter mais horas de sono Dinheiro Haverá 
um aumento nos seus rendimentos Números 
da sorte 7, 11, 18, 25, 47, 48 Pensamento 
positivo Eu tenho pensamentos positivos e 
a Luz invade a minha vida.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante 8 de Copas, que significa 
Concretização Amor Não tenha medo de 
assumir compromissos. É possível conciliar 
amor e liberdade Saúde Controle o stress e 
a fadiga Dinheiro Estabilidade assegurada 
devido à sua capacidade de poupança Núme-
ros da sorte 4, 6, 7, 18, 19, 33 Pensamento 
positivo procuro ser compreensivo com 
todas as pessoas que me rodeiam.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada Amor Controle os 
ciúmes e evite que a monotonia se instale 
na sua relação afetiva Saúde Espere uma 
fase regular Dinheiro Poderão surgir novos 
projetos que lhe trarão perspetivas mais 
risonhas Números da sorte 9, 11, 25, 27, 39, 
47 Pensamento positivo O Amor invade o 
meu coração.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade Amor Estará mais suscetível 
e exigente para com a pessoa amada Saúde 
A sua vitalidade estará em alta Dinheiro 
Aproveite as oportunidades, mas não crie 
falsas expectativas Números da Sorte 10, 
20, 36, 39, 44, 47 Pensamento positivo Eu 
sei que posso mudar a minha vida.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia Amor Procure manter 
o equilíbrio emocional Saúde Evite o stress e 
o nervosismo pois poderá prejudicar a sua 
saúde Dinheiro Seja prudente relativamente 
a possíveis investimentos Números da sorte 
7, 18, 19, 26, 38, 44 Pensamento positivo 
Sou otimista, espero que me aconteça o 
melhor!
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HORIZONTAIS  
1 Fruto do castanheiro. 7 Abreviatura de "monsieur". 9 Abreviatura para 

Austrália. 10 Espaço da casa entre a porta da rua e as portas de acesso ao 
interior. 12 Ilha em castelhano. 14 Nota musical. 15 O médio do FCPorto natural 

de Vila das Aves. 16 Vila do Alto Alentejo e nome de "rent-a-car".
17 "British airways". 18 "Urban dictionary". 19 O modelo mais conhecido 

desta arma é o 47. 21 O Rui que sempre vai disputar a liderança do partido.
22 A estação do ano em que vamos. 26 Muitos nomes de família na

 Bulgária terminam em .... 28 Nome artístico de cantor angolano que
 celebra 50 anos de carreira. 29 O Paulo que disputa a liderança com o Rio.

32 Cada um dos períodos de jogo no Voleibol. 33 Conjunto de versos
 a louvar. 34 Pena, compaixão. 36 Diminutivo de José..... 37  Miséria . 

VERTICAIS
1  A situação a que conduz a não aprovação do orçamento.

2 O Ricardo que se diz estar com Alzheimer. 3 Rio que banha Mirandela. 
4 A carta de maior valor. 5 Conjugação do verbo haver. 6 Qualidade 

própria e inerente de algo ou alguém. 7 Nota musical. 8 Romano. 
11 O animal típico das florestas nórdicas. 13 Assim é conhecida a  Daniela, 

internacional de futsal. 15 Rua, caminho ou estrada. 18 O cão ladra. Mas 
também ..... 20 A senhora alemã que está nas despedidas.  21 No PSD 
concelhio de Santo Tirso liderava a Quitéria ...... 23 Universidade de 

Barcelona. 24 Ilha galega ao largo de Sanxenxo. 25 A aveia dos americanos. 27 
O ministro da pa$ta. 30 Abreviatura  para os países baixos. 31 Grandes opções 

do plano. 34 Abreviatura de doutor. 35 Orçamento de Estado.  

HORÓSCOPO MARIA HELENA PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSOS OUTROS

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante O Eremita, que signi-
fica Procura Amor Tente promover o 
entendimento com os que o rodeiam Saúde 
Mantenha o equilíbrio emocional Dinheiro 
Jogue pelo seguro e não invista em negócios 
duvidosos Números da sorte 1, 8, 42, 46, 47, 
49 Pensamento positivo Eu tenho força 
mesmo nos momentos mais difíceis.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante A Torre, que significa 
Convicções Erradas Amor Modere algum 
comportamento intempestivo Saúde Vigie o 
aparelho digestivo. Faça uma dieta Dinheiro 
Pare com despesas desnecessárias e não 
planeadas Números da sorte 4, 9, 11, 22, 34, 
39 Pensamento positivo Eu acredito que 
todos os desgostos são passageiros, e 
todos os problemas têm solução.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 5 de Espadas, que significa 
Avareza Amor Não deixe a monotonia tomar 
conta da sua relação afetiva Saúde Bem-es-
tar físico e mental assegurado nesta fase 
Dinheiro Continue a trabalhar e alcançará 
os seus objetivos Números da sorte 1, 2, 
8, 16, 22, 39 Pensamento positivo O Amor 
enche de alegria o meu coração.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante Rei de Copas, que significa 
Poder de Concretização Amor O reencontro 
com um velho amigo irá proporcionar-lhe 
momentos de bem-estar Saúde Enverede 
por um estilo de vida mais saudável Dinheiro 
Use de contenção nos gastos para não ser 
surpreendido desagradavelmente Números 
da sorte 7, 13, 17, 29, 34, 36 Pensamento 
positivo Vivo de acordo com a minha 
consciência.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante Ás de Espadas, que 
significa Sucesso Amor Poderá sentir a 
necessidade de se isolar e de pensar na sua 
vida. Aproveite este período de reflexão 
para tomar as decisões que precisa para 
mudar o rumo da sua vida Saúde Não se 
deixe dominar pelo cansaço Dinheiro As suas 
novas ideias poderão trazer-lhe benefícios, 
mas aja com prudência Números da sorte 7, 
11, 19, 24, 25, 33 Pensamento positivo O meu 
único Juiz é Deus.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante 10 de Copas, que significa 
Felicidade Amor Pense com calma qual será 
a melhor atitude a tomar para resolver as 
situações amorosas Saúde Pede cuidados 
especiais Dinheiro Boa altura para se lançar 
em empreendimentos Números da sorte 
5, 25, 33, 49, 51, 64 Pensamento positivo 
Esforço-me por dar o meu 
melhor todos os dias.

MARIAHELENA@
MARIAHELENA.PT
210 929 030

OBITUÁRIO
JOSÉ DA COSTA E SOUSA

84ANOS
 08-09-2021

JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA
83 ANOS

 09-09-2021

MIGUEL TERRA CARVALHO
75 ANOS

 11-09-2021

HUMBERTO PINHEIRO ABREU
77 ANOS

 13-09-2021

FRANCISCO ALVES DA COSTA
77 ANOS

 16-09-2021

JOSÉ MARIA SAMPAIO 
FERREIRA ARAUJO

72ANOS
 22-09-2021

MANUEL SILVA FERREIRA
79 ANOS

 28-09-2021

MARIA LUCIANA COELHO 
FERREIRA
72 ANOS

 05-10-2021

ANTÓNIO BARBOSA OLIVEIRA
70 ANOS

 08-10-2021

Mª AUGUSTA PACHECO 
LEAL COELHO

78 ANOS
 09-10-2021

JOÃO PINHEIRO DIAS MONTEIRO
90 ANOS

 13-10-2021

ANTÓNIO DA SILVA MACHADO
66 ANOS,

 19-10-2021 
 

 ANA MARIA FERREIRA 
DA SILVA
61 ANOS

19-10-2021

  ALZIRA LOPES TEIXEIRA
97 ANOS

 20-10-2021

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 
HORIZONTAIS:  1 FIGUEIRA, 7 MI, 9 ENO, 10 MNE, 11 SAL, 12 SEDUZIR, 14 VARELA, 16 ON, 18 NEM, 19 OCTA, 21 

PAN, 22 OUT,24 LOL, 25 SANTANA, 27 NOEL, 29 RI, 30 ELI, 31 ALBERTO, 35 LIRA, 37 EEV, 38 OUTONO, 39 LO.
VERTICIAS: 1 FE, 2 INSANA, 3 GO, 4 EMEL, 5 INDAQUA, 6 REU, 7 MAR, 8 IL, 11 SINCLAIR, 12 SEM, 13 ZOO, 15 
RENDEIRO,17 CALADO, 20 TON, 21 PENELA, 22 OS, 23 TN, 26 TREVO, 28 OLI, 32 LEO, 33 BEN, 34 TIL, 36 AU.

Telefone: 252 872 305 | Fax: 252 941 681 | Rua António Abreu Machado
4795-034 Vila das Aves | machadoelobao@iol.pt

| TECTOS FALSOS |

| DIVISÓRIAS |

| APLICAÇÕES EM GESSO |

| DECORAÇÕES |

MACHADO & LOBÃO, LDA.
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Inicialmente chamados The 
Social Deviants, encurtaram 
o nome para The Deviants 

e foi a partir dessa designação 
que veicularam os textos de Mick 
Farren, vocalista e autor com uma 
forte ligação ao meio underground 
britânico. A associação estética 
aos The Fugs faz todo o sentido. 
Os próprios membros confirma-
ram que era uma das influências, 
a par de Frank Zappa e dos The 
Stooges. Este terceiro álbum surge 
após uma estreia algo bombástica 
(“Ptooff!”) e uma continuação 
considerada dececionante (“Dispo-
sable”). Entre 1967 e 1969 foram 
lançados três álbuns, um em cada 
ano. Num período de tempo tão 
curto houve várias oscilações na 
formação do grupo. 

A novidade para este “The De-
viants” foi o músico canadiano Paul 
Rudolph. É ele o responsável por 
nos azucrinar a tranquilidade em 
“Ramblin B(l)ack Transit Blues”. 
Nos outros temas conseguimos 
seguir com maior facilidade os 
caminhos sinuosos da sua guitar-
ra pontiaguda. Ela ferirá os mais 
incautos. A paródia, já prevista 
com a capa a mostrar uma freira a 
comer um gelado, vai chegando, a 
espaços, numa atitude provocado-
ra. O tema de abertura, “Billy the 
Monster”, é um dos exemplos. Mu-
sicalmente é uma boa amostra para 
compreender a identidade da ban-
da. Assistimos a uma coerência na 
sonoridade ao longo dos restantes 
trinta e poucos minutos. Doseiam 
a intensidade ácida de forma linear 
num vislumbre quase sempre sujo, 
por vezes caótico. Se o clima das 
gravações já não era harmonioso, 
a seguir romperam com o quarteto 
como ele era. Rudolph, Sanderson 
e Hunter seguiram outro rumo. 
Juntaram-se a Twink e formaram 
os Pink Fairies.

Não existem muitas edições 
deste disco, mas as curiosidades 
à volta dele não escasseiam. A 
americana e a japonesa têm um 

'The Fugs' 
britânicos

título diferente (“The Deviants # 
3”). A original inglesa é valiosa. 
Um exemplar em excelente estado 
chegou aos quatro dígitos em feve-
reiro de 2016. Surpreendentemente 
existe uma portuguesa, apesar de 
aparecer no mercado com dez anos 
de atraso (1979). Se olharmos para 
o rótulo ficamos completamente 
baralhados, dado que algumas fai-
xas surgem com nomes diferentes. 
Felizmente para os compradores, 
não atinge valores loucos e, na 
atualidade, com cerca de 25 euros 
já se consegue adquirir um. 

A PARÓDIA, JÁ 
PREVISTA COM A CAPA 
A MOSTRAR UMA 
FREIRA A COMER UM 
GELADO, VAI CHEGANDO, 
A ESPAÇOS, NUMA 
ATITUDE PROVOCADORA. 
O TEMA DE ABERTURA, 
É UM DOS EXEMPLOS. 
MUSICALMENTE É 
UMA BOA AMOSTRA 
PARA COMPREENDER A 
IDENTIDADE DA BANDA.

The Deviants
The DeviantsGlockenwise e 

Alice Phoebe 
Lou em fim 
de semana 
de música 
no Vila Flôr
Banda de Barcelos apresen-
ta-se sexta-feira, dia 29, 
em formato café-concerto. 
Cantautora sul-africana 
sobe ao palco do grande 
auditório no sábado, dia 30. 

Os Glockenwise são Nuno Ro-
drigues, Rafael Ferreira e Rui 
Fiúsa e apresentam esta sexta-fei-
ra, dia 29, pelas 22h no Centro 
Cultural Vila Flôr (CCVF) em 
formato café-concerto. 

Com quatro albúns na baga-
gem, banda de Barcelos trazem 
consigo um conjunto de hits rock 
reconhecidos, prova inequívoca 
de que há muito para ver e ouvir 
neste Portugal que existe fora dos 
grandes centros urbanos.

No sábado, dia 30, a partir 
das 19h30, o grande auditório do 
CCVF acolhe a cantora e compos-
itora sul-africana, Alice Phoebe 
Lou no seu regresso a Portugal.

Com novo álbum "Glow" em 
rotação, a artista explora onori-
dades soul, blues e jazz mistura-
dos com feroz e cativante abor-
dagem, conquistando a atenção 
de amantes de música em todo 
o mundo.

A abrir o final de tarde e início 
de noite estão os nacioanais Time 
for T, projeto de Tiago Saga, numa 
apresentação a solo, a sequência 
da digressão Out Of The Blue que 
tem levado europa fora.

Os bilhetes podem ser adquiri-
dos online em oficina.bol.pt ou 
nas bilheteiras físicas do Centro 
Cultural Vila Flôr, CIAJG, Casa da 
Memória e Loja Oficina.
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DIA 30 SÁBADO
Aguaceiros. Vento moderado
Mínima 14º / Máxima 21º

Mais de mil pessoas aderiram à caminhada que teve como 
objetivo homenagear as mulheres com cancro da mama e 
sensibilizar para a importância da prevenção através do rastreio.

‘Caminhada Rosa’ para alertar 
sobre o cancro da mama

O rosa foi a cor predominante em 
Santo Tirso no passado domingo. No 
âmbito do ‘Outubro Rosa’, mês dedi-
cado ao alerta, prevenção e educação 
sobre o cancro da mama, várias são 
as instituições que organizam eventos 
relativos ao mesmo. A Liga dos Amigos 
do Hospital de Santo Tirso (LAHST) 
não ficou indiferente e organizou, mais 
uma vez, a ‘Caminhada Rosa’.

O evento não é novo e o problema 
também não. O cancro da mama é um 
dos cancros que mais afeta pessoas 
em Portugal e, consequentemente, 
aquele mais conhecido. Ainda a ne-
cessidade de informar e sensibilizar 
para o problema não deixa de ser 
uma premissa de atuação da LAHST. 
“Na Liga temos um grupo, o ‘Vencer 
e Viver’ que dá apoio à mulher com 
cancro da mama. Dentro das nossas 
atividades, um dos nossos objetivos 
é chamar a atenção da população 
para a importância que é a prevenção 
e o diagnóstico precoce do cancro 
da mama. Este evento pretende 
exatamente isso- alertar para esta 

necessidade de prevenção porque é 
fundamental para o êxito do trata-
mento e da cura”, explicou Laurinda 
Osório, Presidente da LAHST.

A caminhada que contou com mais 
de mil pessoas, iniciou-se na Praça 25 
de abril com destino ao Parque Sara 
Moreira, onde depois foram sorteadas 
mamografias e ecografias mamárias.

Na mesma caminhada foi entregue 
um cheque no valor de 2900€ à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.
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HORÁRIO DE INVERNO
De sábado para somingo, às duas da manhã, 
atrase o seu relógio em 60 minutos

DIA 29 SEXTA-FEIRA
Aguaceiros. Vento moderado
Mínima 14º / Máxima 19º

DIA 31 DOMINGO
Chuva forte. Vento moderado
Mínima 14º / Máxima 20º


