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EM RORIZ, O CALVÁRIO 
TEM AGORA TRÊS CRUZES 
IMPONENTES

Partidos lançam 
propostas para o 
Orçamento Municipal
Investimento na habitação públi-
ca e reforço dos transportes são 
prioridades apontadas à esquer-
da. Direita quer requalificação de 
zonas industriais. Página 9

Universidade Sénior 
de Vila das Aves 
reabriu portas
Após paragem pandémica, uni-
versidade regressa às atividades 
letivas com uma nova parceria 
com agrupamento de escolas D. 
Afonso Henriques. Página 7

ESTRELAS DO 
FUTEBOL 

EM SANTO 
TIRSO PARA 

HOMENAGEAR NENO
PÁGINA 13

PÁGINA 8

Reinserção é a palavra de ordem nesta valência da Associação 
de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe. Páginas 4 e 5

NA 'CASA DO MEIO CAMINHO' 
REFAZEM-SE VIDAS 
APÓS A DEPENDÊNCIA



Posso fazer alguma 
coisa pelo planeta?

vamos a ver...
POR OLHO VIVO

MARGINAL EDITORIAL
Esta edição do E.M. tem apenas 16 páginas por razões técnicas que 

nos foram comunicadas pela Empresa Diário do Minho, relacionadas com
a falta, no mercado, de alguns formatos de papel de impressão. 

Esperamos poder, a curto prazo, ver superado este constrangimento.
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A cimeira de Glasgow sobre as 
alterações climáticas tem dominado 
as notícias. E as expetativas que nos 
transmitem sobre o compromisso 
dos dirigentes mundiais para agirem 
em conjunto e sem demora não são 
tranquilizadoras.

Os cientistas garantem que a 

orgânicos.
 - Reduzir, reutilizar, reparar e 

reciclar. As emissões de carbono são 
feitas na extração de matérias-pri-
mas, na produção, no transporte 
pelo que pensar em comprar menos, 
comprar em segunda mão, reparar o 
que for possível e reciclar são vanta-
gens para o ambiente.

- Colocar painéis solares para 
produzir energia limpa.

- Pensar elétrico quando planear 
comprar o próximo veículo.

- Comprar produtos amigos do 
ambiente: preferir produtos sazonais 
produzidos localmente ou por em-
presas comprometidas com objetivos 
de redução de emissões, de desperdí-
cios e de uso responsável de recursos.

- Promover ações a favor do 
ambiente em todos os setores de 
atividade. Os passos concretos dados 
pelos dirigentes locais e globais vão 
decidir da nossa capacidade para 
uma transição climática resiliente. 

Uma das críticas mais contunden-
tes que é feita à Cimeira de Glas-
gow é que funciona sob o princípio 
irracional e impossível de atingir de 
que a passagem de geração da ener-
gia fóssil para a geração da energia 
verde não deve, de modo nenhum 
prejudicar as economias nacionais e 
a economia global.

Com esta visão pessimista de 
que as mudanças só podem acar-
retar prejuízos económicos, só nos 
resta antecipar alguma iniciativa 
pessoal pelo ambiente, a realizar 
localmente. O que acaba por ser 
mais eficiente do que viajar para 
Glasgow para juntar mais uma voz 
aos ativistas de serviço. 

AMÉRICO 
LUÍS

FERNANDES
DIRETOR

resultado do aquecimento global.
Espera-se dos decisores políticos 

compromissos com metas mais 
ambiciosas para reduzir as emis-
sões de gases com efeito de estufa, a 
adoção de medidas de adaptação aos 
inevitáveis impactos das alterações 
climáticas e o aumento do financia-
mento da ação climática, em especial 
para os países em desenvolvimento.

Um compromisso global com 
o clima não pode ser concretizado 
apenas ao nível dos países e das 
organizações. A par e passo, são 
indispensáveis ações individuais. 
Um velho provérbio português 
lembra que “um grão não enche o 
celeiro mas ajuda o companheiro” e 
esta imagem pode ajudar a conven-
cer-nos da pertinência das ações 
individuais que podemos encontrar 
no site da Organização das Nações 
Unidas a este respeito. 

Vale a pena tomar nota:
- Poupar energia em casa, incluin-

do usar lâmpadas LED, eletrodomés-
ticos eficientes, com a vantagem de 
também se poupar dinheiro.

- Andar a pé, de bicicleta, com 
vantagens para a saúde e bem-es-
tar. Optar por transportes públicos, 
considerando a hipótese do comboio 
para distâncias mais longas.

- Comer mais vegetais, já que a 
produção de vegetais de modo geral 
usa menos energia e resulta em 
menor produção de gases de efeito 
de estufa que a produção animal.

- Reduzir as viagens de avião é 
um dos modos mais eficientes de re-
duzir o impacto individual no clima.

- Desperdiçar menos comida e 
fazer compostagem dos resíduos 

melhor forma de salvar o planeta 
dos efeitos perigosos das alterações 
climáticas é manter o aquecimento 
global abaixo de 1,5 graus. E não pa-
rece estarmos no bom caminho. De 
facto tem-se verificado um aumento 
de frequência e de intensidade de 
eventos meteorológicos extremos em UM VELHO 

PROVÉRBIO 
PORTUGUÊS 

LEMBRA 
QUE “UM 

GRÃO NÃO 
ENCHE O 
CELEIRO 

MAS AJUDA 
O COMPA-
NHEIRO”



MARGINAL CRÓNICA
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11 NOVEMBRO 2021

03

HUGO RAJÃO
DOUTORANDO 

UNIVERSIDADE DO MINHO

FÁTIMA PACHECO
EDUCADORA (BRASIL)

Rua Ponte da Pinguela, nº224 | Vila das Aves
TLF: 252 871 309 EMAIL: fariauto1987@gmail.com

Funerária das Aves
Alves da Costa

Serviço Permanente
telef. 252 941 467

telem. 914 880 299
telem. 916 018 195

Eleições legislativas? Outra vez? Fiquei 
em estado de choque. Procurei saber 
se lia jornal português ou brasileiro... 

Era em Portugal mesmo. Habituada a uma 
tranquilidade democrática bem diferente do 
que acontece aqui, pasmei. Mas vou voltar a 
focar neste pais continental cheio de belezas 
(e feiuras) mil.

Tenho vivido situações deveras inusitadas. 
O estado de São Paulo, onde resido, é um local 
onde a negritude não sobressai. Quem tentar 
conhecer o Brasil descobre uma imensidade 
de “brasis” dada a mistura de “raças” e cultu-
ras que coexistem. 

Sempre escutei falar de diferentes escolas, 
entendendo-as como currículos diferenciados, 
estranhando as suas designações: escola rural, 
quilombola, indígena e a outra, aquela consi-
derada principal porque é maioritária e que 
tem escolas municipais, estaduais, federais, 
cívico-militares e particulares. Estranhava o 
porquê dessa diferenciação já que estava acos-
tumada a um currículo nacional comum no 
meu país de origem e nem me apercebia das 
nuances que poderiam e/ou deveriam existir 
e que têm a ver com a identidade das pessoas.

Em um curso on-line, em que sou uma das 
coordenadoras, juntamos pessoas de diferen-
tes lugares do Brasil. A tecnologia tem essa 
possibilidade, a de juntar pessoas de muitos 
lugares diferentes. Esse movimento tem-me 
ajudado a alargar meus horizontes. Descobrir 
o modo como o Brasil se constituiu enquanto 
nação, a importância dos povos originários 
na defesa intransigente das florestas, princi-
palmente a amazónica, com uma cultura oral 
importantissima, da cultura negra que o ho-
mem branco europeu, devido ao racismo es-
trutural existente nesta sociedade, continua a 
confinar ao movimento escravagista, fazendo 
com que se ignore o continente africano como 
berço da humanidade, sua sabedoria ances-
tral e o quanto esta oportunizou o desenvolvi-
mento civilizatório (principalmente agricola) 
no chamado “Novo Mundo”.

E como pode alguém ser quem não é... 
procuro apreender tudo o que nunca vi como 
estes olhos eurocêntricos e que quero muito 
dar a conhecer a partir destas minhas “cro-
nicas”.

Pode alguém ser 
quem não é?

"Deixem a tática política, dei-
xem o interesse partidário e 
coloquem o interesse nacio-

nal à frente dos interesses partidários e 
interesses táticos", diz-nos o secretário-
-geral adjunto do PS José Luís Carnei-
ro. A citação reproduz a popular tese “a 
culpa é da esquerda” (à esquerda do PS, 
pois claro!) pela crise política que hoje 
se vive, em consequência do chumbo do 
Orçamento de Estado para 2022. 

Mas afinal que entidade mística é 
essa, tantas vezes invocada nestes dias, 
a que se dá o nome de “interesse na-
cional”? Pelo que sei, em democracia o 
“interesse nacional” mais não é do que 
os vários interesses que concorrem en-
tre si. Logo, em democracia, o “interesse 
nacional” é, quando muito, o interesse, 
ou equilíbrio de interesses, que coincide 
com o da maioria dos eleitores no perío-
do enunciado. 

Acontece que o PS representa 36% 
dos eleitores, que pelas minhas contas é 
menos do que a maioria. Por conseguin-
te, para que o OE passasse o PS teria de 
equilibrar o “interesse” dos seus 36% 
com o “interesse” dos restantes por for-
ma a granjear mais de 50% dos “inte-
resses”. E equilibrar significa negociar 
e eventualmente ceder. Poderia tê-lo 
tentado à direita, mas Costa recusou-o 
desde a primeira hora. Quis fazê-lo à 
esquerda, mas não cedeu nem um mi-
límetro. 

Ou seja, o PS quis em minoria apro-
var o mesmo orçamento que apresenta-
ria caso estivesse, sozinho, em maioria. 
Por outras palavras, teve a arrogância de 
reivindicar para os seus apenas 36% o 
estatuto de “interesse nacional”. Respon-
dendo a João Luís Carneiro, o que é isto 
senão o PS a querer colocar o seu interes-
se partidário acima do interesse nacional 
(enquanto o que perfaz a maioria)? Não 
é o BE, nem PCP que o fazem, ao contrá-
rio da tese mais popular. É o PS. 

Estarão BE e PCP de má-fé? O PS 

beneficia de juros baixos, um período 
sem restrições orçamentais por parte de 
Bruxelas, o PRR, e uma maioria de es-
querda. Somando as partes, o país teria 
provavelmente aqui uma oportunidade 
histórica para colmatar as suas debilida-
des estruturais que o obstruem a deixar 
de ser tão pobre e desigual. O que faz o 
PS perante isto? Propõe um orçamento 
pouco ou nada expansionista. Não só 
Portugal foi dos países, na Europa, que 
menos gastou para responder à crise 
pandémica (com todos as situações dra-
máticas que conhecemos), pelo que terá 
uma recuperação mais lenta do que a 
média europeia, como para o próximo 
ano o PS insinua um nível de investi-
mento público anémico. Em termos de 
IRS, oferece uma progressividade fiscal 
meramente simbólica. No trabalho, já 
fora do âmbito do OE, nem toca. Esta 
que era a única exigência do BE, relativa 
a medidas que o PS defendera no passa-
do. E por aí adiante.

Com as devidas diferenças, o busílis 
ideológico da esquerda consiste em al-
mejar prosperidade, não só para alguns, 
mas para todos. Face uma oportunida-
de excecional, em muito tempo, para 
dar passos significativos nesse sentido 
– para criar mais bolo, mais bem dis-
tribuído – como alguma vez BE e PCP 
se poderiam perdoar por deixar passar 
um OE que simboliza não menos do que 
deitar essa oportunidade ao lixo?

Ao invés, o ónus tem de ser imputa-
do ao PS. Como pode um partido que se 
diz de esquerda ser tão pouco progres-
sista nestas circunstâncias?

Há uns anos o PS, no seu congres-
so, organizou um debate para discutir 
a crise da social-democracia. A crise da 
social-democracia é fácil de perceber. 
Basta que os PS's da Europa se olhem 
ao espelho. O PS espanhol parece ter 
olhado e as medidas laborais da Troika 
vão, ao que tudo indica, mesmo abaixo. 
É possível!

OE 2022: PS, um 
Narciso sem espelho

OU SEJA, O 
PS QUIS EM 
MINORIA APRO-
VAR O MESMO 
ORÇAMENTO 
QUE APRESEN-
TARIA CASO 
ESTIVESSE, 
SOZINHO, EM 
MAIORIA. POR 
OUTRAS PALA-
VRAS, TEVE A 
ARROGÂNCIA 
DE REIVINDICAR 
PARA OS SEUS 
APENAS 36% 
O ESTATUTO DE 
“INTERESSE 
NACIONAL”. 

QUEM TENTAR 
CONHECER 
O BRASIL 
DESCOBRE UMA 
IMENSIDADE DE 
“BRASIS” DADA 
A MISTURA 
DE “RAÇAS” E 
CULTURAS QUE 
COEXISTEM.



DESTAQUE SOCIEDADE
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TEXTO SUSANA SILVA

É nas encostas do Vale do Leça, 
num local recatado, mas próximo 
do ‘mundo real’, que se encontra o 
caminho para a reinserção. A Casa 
do Meio Caminho é uma das valên-
cias da Associação de Moradores do 
Complexo Habitacional de Ringe 
(AMCHR), focando-se na reabilita-
ção de pessoas com problemas de 
dependência.

Eduarda Ferreira e Carla Ferrei-
ra são os rostos por trás do projeto 
criado em 2008, como resposta a 
um problema que viam ser emer-
gente dentro do concelho e para o 
qual o município não tinha respos-
ta: a problemática do uso de subs-
tâncias dependentes.

À data, o IDT (Instituto de Drogas 
e Toxicodependência, agora SICAD- 
Serviço de Intervenção nos Compor-

no eixo da reinserção. 
Uma proposta inicial que foi acei-

te, mas que tinha apenas como mé-
todo de intervenção a criação de um 
gabinete, o que para as técnicas não 
era o suficiente. A intenção foi criar 
um espaço onde as pessoas pudes-
sem viver e permitisse dar continui-
dade ao trabalho realizado na comu-
nidade terapêutica.

 “Não fazia sentido trabalhar a re-
inserção apenas uma vez por sema-
na. É preciso um trabalho mais apro-
fundado. Assim, delineamos esta 
ideia de um espaço onde as pessoas 
pudessem viver, onde fosse possível 
criarem uma rotina, onde conseguís-
semos trabalhar as questões da rein-
serção: habitação, trabalho, retomar 
os laços com a família, entre outros”, 
explicou Eduarda Ferreira.

Reinserção versus Tratamento. 
Os dois conceitos são muitas vezes 
confundidos, mas reintegrar não é o 
mesmo que tratar. Na Casa do Meio 
Caminho, que neste momento tra-
balha com quatro utentes, o objetivo 
passa por “pegar” em pessoas que já 
vêm de uma comunidade terapêuti-
ca, onde é feito um acompanhamen-
to médico para substituição da subs-
tância aditiva, e dar-lhes um espaço 
onde possam começar o seu proces-
so de reintegração na sociedade. Isto 
porque, explica Carla Ferreira, “regra 
geral eles vêm com uma vida desor-
ganizada: não têm contacto com fa-
miliares, não têm emprego, e, muitas 
vezes, nem hábitos de higiene”.

“A reinserção faz este trabalho 
de aproximação ao mundo exterior 

porque enquanto estamos num lo-
cal protegido é fácil manter a absti-
nência, difícil é depois voltar à vida 
normal. Por isso é que temos utentes 
que podem estar a trabalhar e a viver 
aqui”, esclareceu a psicóloga Carla 
Ferreira. Este processo, por norma, 
dura seis meses podendo ser altera-
do de acordo com as necessidades 
individuais de cada utente. 

É neste clima de proximidade e 
também de liberdade que as rotinas 
se criam na Casa do Meio Caminho. 
Na cozinha da residência é possível 
ver um quadro com todas as tarefas 
a cumprir e os horários estipulados 
para tal. Tarefas simples como lim-
peza da casa ou preparação de refei-
ções são delineadas numa lógica de 
sistema rotativo.

“Eles têm um horário para levan-
tar, têm que ser responsáveis pela hi-
giene pessoal e pela limpeza da casa. 
Sabem que às 9h, quando cá chega-
mos, têm que estar com a casa limpa 
e organizada, apresentáveis, com o 
pequeno-almoço tomado e já com as 
tarefas definidas”, continuou.

As tarefas podem variar, mas a 
agricultura e a carpintaria são sem-
pre atividades presentes na Casa. 
Desde que foi iniciado o projeto, um 
dos objetivos principais é “manter 
as pessoas ocupadas”. O aluguer da 
casa foi pensado em conformidade 
com esse objetivo – com um grande 
terreno circundante da residência e 
tendo em conta a ruralidade que ca-
racteriza a região, era inevitável não 
aproveitar um recurso ali presente.

A “oficina inclusiva de artes” ou 

Reinserção é a palavra de ordem para a valência da Associa-
ção de Ringe que pretende trabalhar competências pessoais, 
sociais e profissionais em utentes com problemas de depen-
dência, com o objetivo de os dotar de ferramentas necessárias 
para uma efetiva reinserção social.

tamentos Aditivos e nas Dependên-
cias) abriu candidaturas com Santo 
Tirso como área prioritária. Eduarda 
e Carla aproveitaram a oportunidade 
e candidataram-se juntamente com 
a Cruz Vermelha, que pretendia in-
vestir na área da prevenção, ao passo 
que a Associação passaria a intervir 

VALÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO COMPLEXO 
HABITACIONAL DE RINGE SITUA-
SE EM SANTIAGO DA CARREIRA 
(SANTO TIRSO)
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apenas carpintaria, foi criada há 
aproximadamente seis anos como 
resposta a um outro projeto da 
Casa- a Ocupação de Tempos Livres, 
um método para permitir ocupar o 
quotidiano de outras pessoas dentro 
da rede de ação social da região. A 
partir de ferramentas rudimenta-
res, conhecimento e curiosidade dos 
próprios utentes a carpintaria foi ga-
nhando vida, dia após dia.

“Começamos a receber bastantes 
pessoas em ocupação de tempos li-
vres e não dava para ter toda a gen-

das de quatro em quatro anos. Em 
dezembro, termina o prazo do mais 
recente financiamento. A próxima 
candidatura irá definir se o projeto 
pode ou não continuar.

“Esta valência da Associação de 
Ringe é mais uma resposta às ne-
cessidades que observamos. O que 
temos nas Aves são os miúdos do 
ATL ou do centro comunitário. Aqui 
temos uma resposta completamen-
te diferente, mas necessária. Espe-
remos que assim continue. Há um 
plano A, caso não haja, teremos que 
pensar num plano B”, assegurou An-
dré Sampaio, Presidente da AMCH 
Ringe, pleno de otimismo.

O futuro pode não estar inteira-
mente assegurado, mas o trabalho 
da instituição continua no terreno, 
mesmo discreto, longe das vistas da 
população geral. Caso a caso, uma 
pessoa de cada vez. 

te no campo. Foi um bocadinho do 
gosto de alguns utentes, eles foram 
autodidatas e começaram a criar”, 
apontou.

Com a candidatura à Bolsa BPI 
“La Caixa” o projeto conseguiu evo-
luir, adquirindo mais material para 
a carpintaria, assim como uma 
carrinha que permite fazer o trans-
porte de utentes. “Uma lufada de ar 
fresco”, como referiu Carla Ferreira, 
que permite pensar já mais a fren-
te. “Sempre foi nossa ideia criarmos 
aqui uma empresa de inserção, ten-
do em conta as dificuldades que eles 
têm em termos de respostas profis-
sionais, mas para isso precisámos de 
ter uma boa receita”.

Mas nem tudo é um mar de ro-
sas, como a simplicidade da Casa faz 
parecer. O estigma para com estes 
utentes é uma dificuldade acrescida 
para a sua reintegração na socieda-
de, principalmente no que diz res-
peito à conquista de um emprego.  
“Ainda há muito estigma para com 
esta população”, lamentava a técni-
ca da Associação de Ringe, Eduarda 
Ferreira.

“Ouvimos muitas vezes ‘Eles po-
dem ir trabalhar’, mas quando vão 
à procura de emprego ou tentamos 
vender as coisas que criam na carpin-
taria resistem em ajudar”, rematou.

Atualmente, “limbo” é a palavra 
de ordem que caracteriza a vida na 
Casa. Financiadas pelo SICAD, estas 
candidaturas têm que ser renova-

ESTA VALÊNCIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE RINGE 
É MAIS UMA RESPOSTA 
ÀS NECESSIDADES 
QUE OBSERVAMOS. O 
QUE TEMOS NAS AVES 
SÃO OS MIÚDOS DO 
ATL OU DO CENTRO 
COMUNITÁRIO. AQUI 
TEMOS UMA RESPOSTA 
COMPLETAMENTE 
DIFERENTE, MAS 
NECESSÁRIA. 
ANDRÉ SAMPAIO, AMCH RINGE
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RUI MIGUEL BAPTISTA
GESTOR / PSD

ANA ISABEL SILVA
INVESTIGADORA I3S 

UNIVERSIDADE 
PORTO / BE

PSD, quo vadis?
1 Realizadas as eleições au-

tárquicas e temos um novo 
xadrez politico no país, mas 

sobretudo no nosso concelho. 
Em Santo Tirso o grande ven-

cedor destas eleições foi a absten-
ção, de 2017 para 2021 ganhou 
6.254 abstencionistas. Todos os 
partidos perderam votos em rela-
ção a 2017, apenas uns perderam 
muitos e  outros menos. 

O PS, apesar de ter perdido 
1.034 votos em percentagem re-
gistou uma vitoria histórica de 
60% e elegendo o 7º vereador, no 
entanto não deixa de ser curio-
so que ganhou em 2021 com os 
mesmos votos que o PSD perdeu 
em 2005 e 2009, o que revela au-
mento da abstenção. É uma refle-
xão para todos os partidos. 

O PSD tem o seu pior resulta-
do de sempre, quando tínhamos o 
resultado de 2013 com Alírio Can-
celes como desprestigiante para o 
Partido, vemos que o PSD atingiu 
um mínimo histórico impensável. 

O PCP é também um derro-
tado destas eleições, pois apenas 
elege um representante para a 
Assembleia Municipal e não con-
segue aumentar a sua represen-
tatividade nas freguesias. De real-
çar que o Chega ficou à frente do 
PCP para a Câmara e Assembleia 
Municipal.

O BE teve uma meia vitória, 
sinceramente pensei que conse-
guiriam eleger um vereador, no 
entanto conseguira dois repre-
sentantes para a Assembleia Mu-
nicipal. 

Apesar do PS ter ganho com 
60% a grande surpresa da noite 
foi o PSD ter perdido 8.256 votos, 
ter reduzido de 3 para 2 os verea-
dores e de 10 para 6 deputados na 
Assembleia Municipal. 

2 Eleições internas no PSD 
serão, em 27 de Novembro 
as nacionais e, 4 de De-

zembro na concelhia.
Em Santo Tirso a actual pre-

sidente demitiu-se fruto do resul-
tado eleitoral e decidiu recandida-
tar-se. O PSD em Santo Tirso tem 
sido um partido de facções sem-
pre em litígio entre si e criadas 
por diversos presidentes do PSD.

Para o bem do PSD os mili-
tantes do PSD devem escolher 
alguém novo, alguém que não 
represente facções ou interesses 
das distritais e nacionais. É mais 
importante sair de pé do que que-
rer liderar um partido de joelhos. 

Pode parecer estranho o que 

vou dizer, mas é uma oportunida-
de de ouro para o PSD se regene-
rar e renascer do zero. Com novas 
caras e novas ideias, melhores ou 
piores, devem ter a sua oportuni-
dade para mostrar o que valem. 
E aos que ainda lá estão, devem 
cooperar com aqueles vão agora 
entrar. 

No que diz respeito a Rui Rio, 
após ganhar Lisboa e algumas 
capitais de distrito, bem como 
ter tido uma derrota por pouco-
chinho tinha o embalo necessário 
para enfrentar o PS e legitimar-se 
no congresso do PSD que viria a 
seguir.

Paulo Rangel, por seu turno, 
com toda a legitimidade, tem a 
ambição de ser líder do PSD, já a 
ambição de ser primeiro-minis-
tro talvez não tenha. Começou 
em Março a preparar a sua corri-
da à liderança, na expectativa que 
Rio teria uma estrondosa derrota. 
O problema para Rangel começa 
quando Rio afinal até tem um 
resultado bom e ganha Lisboa, 
Coimbra e Portalegre. É neste 
momento que Rangel devia “tra-
var a fundo” com a candidatura 
à liderança, pois Rio tinha as con-
dições para continuar, para não 
falar que foi sempre um apoiante 
de Rio. 

Mas não, Rangel preferiu estar 
para Rui Rio, como António Costa 
esteve para António José Seguro 
e, com isso, aglomerou à sua vol-
ta todos aqueles que querem um 
lugar no partido, no Parlamento e 
nas distritais do PSD, não estando 
minimamente interessados em 
ganhar o país. 

Rangel é uma espécie de alber-
gue espanhol do PSD, está tudo lá. 

Rui Rio esteve 4 anos na opo-
sição difícil a um governo que é 
liderando por um habilidoso tal 
como um negociante de gado, 
que sabe sempre tirar partido do 
produto que está a vender. 

Por isso, no momento em que 
a vida política vai entrar num 
novo normal, sem pandemia, Rui 
Rio deve ter a última oportunida-
de para ser primeiro-ministro e 
mostrar o que vale ao país. 

Não é um hábil líder da opo-
sição, mas garantidamente é um 
politico honesto e fiel às suas con-
vicções, sejam elas mais ou menos 
populares. É um homem genuíno.

Não estamos fartos de polí-
ticos que se preocupam apenas 
com as suas carreiras? Então 
para quê eleger Paulo Rangel?

Atualmente, todo o país dis-
cute o chumbo do orçamen-
to nacional e a consequente 

dissolução do parlamento. Dia 30 
de janeiro iremos a eleições decidir 
o futuro que queremos. O desejo de 
tornar a esquerda irrelevante para as 
políticas do país, juntamente com a 
ambição da maioria absoluta, acabou 
numa crise política artificial, culmi-
nando na marcação de novas elei-
ções. Muitos acharão que mordemos 
o isco ao permitirmos o chumbo do 
orçamento e consequentes eleições. 
Mas o isco era precisamente tornar 
insignificante toda a esquerda, com 
ou sem eleições. O isco era garantir 
que os orçamentos eram aprovados, 
sem qualquer cedência aos progra-
mas dos partidos que permitiram o 
Partido Socialista governar.

Mas ao mesmo tempo que esta-
mos mergulhados nesta crise artifi-
cial provocada pela ambição imensu-
rável de António Costa, em todas as 
cidades do país, os executivos muni-
cipais apresentam as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para o ano de 
2022. Em Santo Tirso, o Presidente 
da Câmara, de maneira a cumprir o 
estatuto do direito de oposição, re-
cebeu todos os partidos do concelho. 
Numa lógica de fábrica de produção, 
marcou todos os partidos com trinta 
minutos de intervalo entre cada um. 
Quis ouvir as suas prioridades, sem 
achar que teria de dizer, ele próprio, 
as prioridades do atual executivo. 
Quando falamos dos perigos de uma 
maioria absoluta, falamos exatamen-
te disto: da prepotência de quem não 
deve esclarecimentos a ninguém.

No cenário geral, a ideia que fica 
do Orçamento Municipal para 2022, 
é de que vai ficar tudo na mesma. 
Em relação à Habitação, algo tão di-
fícil de aceder por parte das novas 
gerações e famílias, nada foi aponta-
do. A Estratégia Local de Habitação, 
documento que teria de ser apresen-
tado em 2013, foi elaborado e apro-
vado em 2021. No entanto, o acesso 

Vai ficar tudo na mesma
ao mesmo ainda está vedado. Num 
completo desrespeito pela democra-
cia e ética, nem todos os documentos 
aprovados em Assembleia Municipal 
estão disponíveis para consulta pú-
blico por qualquer cidadão.

Em relação à fatura da água, ma-
téria mais do que falada nos últimos 
tempos no nosso concelho, continua-
mos sem uma Tarifa Social. A sua au-
tomatização é essencial para garantir 
mais dinheiro ao fim do mês para as 
famílias. A Cultura tem sido sempre 
o parente pobre das políticas públicas 
em Portugal. Cabe ao poder local im-
plementar políticas públicas na Cul-
tura. Santo Tirso, apesar de contínuas 
promessas eleitorais, continua com 
grandes défices de espaços culturais 
e de apoio na produção artística. A 
construção de um teatro municipal 
continuará sem ver a luz do dia. A 
Casa da Juventude parece também ir 
pelo mesmo caminho. A requalifica-
ção de espaços como o Mercado Mu-
nicipal, principalmente o espaço da 
feira, não parece ter ainda orçamento 
alocado. Infelizmente, apenas quando 
algum acidente grave acontecer nes-
se mesmo espaço, perceberemos que 
existe dinheiro que pode ser utilizado 
para esse fim. Mas fazer política como 
reação e não como prevenção, não 
nos permite evoluir e progredir.

Ouvimos e continuaremos a ouvir 
o discurso de esperança na bazuca 
europeia. O Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) tem sido utilizado 
como resposta a tudo. No entanto, 
importa referir, que 75% do dinhei-
ro alocado ao PRR está já contratua-
lizado. Praticamente todo o dinheiro 
europeu tem já destino assinado. Por 
isso, não vale a pena nos próximos 
tempos, dizerem-nos que podemos 
ter esperança que parte deste dinhei-
ro possa resolver problemas estrutu-
rais do nosso concelho, porque será 
apenas uma visão irrealista.

Sobre a construção de mais cre-
ches, combate às alterações climáti-
cas com mais transportes públicos 
ou promoção de emprego com con-
dições dignas, nada parece que esta-
rá inscrito no orçamento. O concelho 
de Santo Tirso apresenta atrasos 
estruturais em diversas áreas essen-
ciais para a vida de uma cidade. Na 
discussão de um orçamento anual 
não discutimos conta-corrente, mas 
sim a visão política para o nosso 
concelho. Precisávamos que um or-
çamento que projetasse e tornasse 
Santo Tirso um concelho inclusivo, 
moderno e que respeitasse quem cá 
vive e trabalha. Infelizmente, vai fi-
car tudo na mesma…

O PROBLE-
MA PARA 
RANGEL 
COMEÇA 
QUANDO RIO 
AFINAL ATÉ 
TEM UM 
RESULTADO 
BOM E GA-
NHA LISBOA, 
COIMBRA 
E PORTA-
LEGRE. 
É NESTE 
MOMENTO 
QUE RAN-
GEL DEVIA 
“TRAVAR A 
FUNDO”

A CONS-
TRUÇÃO DE 
UM TEATRO 
MUNICIPAL 
CONTINUARÁ 
SEM VER A 
LUZ DO DIA. 
A CASA DA 
JUVENTUDE 
PARECE 
TAMBÉM 
IR PELO 
MESMO 
CAMINHO. 
A REQUALI-
FICAÇÃO DE 
ESPAÇOS 
COMO O 
MERCADO 
MUNICIPAL, 
NÃO PARECE 
TER AINDA 
ORÇAMENTO 
ALOCADO
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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

A Universidade Sénior volta a abrir 
as portas em Vila das Aves depois 
da longa paragem pandémica. Um 
regresso às atividades letivas com 
novidades, mas sobretudo com a 
vontade de reforçar quer a oferta 
formativa, quer o número de alunos. 

Para o ano letivo 2021/2022, o 
currículo alarga-se para vinte dis-
ciplinas onde as maiores novidades 
são a “Defesa Pessoal” e as aulas de 
informáticas lecionadas na escola se-
cundária D. Afonso Henriques, após 
ter sido estabelecido um acordo pro-
tocolar com o agrupamento. 

“Numa altura em que a pande-
mia nos virou ainda mais para as 
tecnologias, por necessidade, estes 
seniores vão ter a oportunidade de 
aprender para não correrem tantos 
riscos”, explicou o presidente da jun-
ta de freguesia, Joaquim Faria. 

Com a presença de Severina Fon-
tes, diretora do agrupamento, na 
sessão de abertura esta parceria vai 
permitir criar mais-valia também 
para o agrupamento, promovendo 

Após paragem pandémica, universidade regressa 
às atividades letivas com uma nova parceria com o 
agrupamento de escolas D. Afonso Henriques 
para a informática e competências digitais. 
Objetivo passa por aumentar número de alunos. 

Universidade Sénior de Vila 
das Aves reabre as portas

encontros entre gerações, jovens e 
seniores, debaixo do mesmo teto. 

“A simbiose que se cria com este 
tipo de parcerias, com esta disponi-
bilidade total por parte das institui-
ções, é uma mais-valia para todos”, 
argumentou o autarca avense. “Só 
assim faz sentido”.

Após as eleições e dos consequen-
tes retoques no executivo da junta de 
freguesia, a coordenação da Univer-
sidade Sénior passou para as mãos 
de Clara Campos, sucedendo assim 
a Noémia Gouveia, a quem Joaquim 
Faria deixou rasgados elogios. 

“A Noémia foi uma pessoa funda-
mental, uma pessoa que se dedicou 
muito a este projeto, mas que infeliz-
mente a vida profissional não permi-
te continuar a dar mais o seu cunho 
pessoal à Universidade Sénior. Que-
ro deixar um agradecimento enorme 
à Noémia por todo o empenho e de-
dicação que tinha pelas reivindica-
ções dos seniores para lhes poder dar 
mais e mais”, realçou o presidente da 
junta de freguesia. 

Agora, o objetivo passa por au-
mentar o número de alunos para que 

esta oferta possa abranger cada vez 
mais seniores em território avense. 
“Isto esta não é uma iniciativa ape-
nas para algumas pessoas. É para to-
das as pessoas”, apela Joaquim Faria. 

A taxa de 15 euros para frequen-
tar a Universidade Sénior é um en-
trave, mas necessária para manter 
a instituição a funcionar, sendo que 
mesmo assim é a universidade com a 
“mensalidade mais baixa” dos mem-
bros da RUTIS - Rede de Universida-
des Seniores. 

Para além disso, também a loca-
lização na Escola de Cense obriga a 
deslocações que nem sempre são 
fáceis para os interessados. “Temos 
que ver a melhor maneira de con-
seguir levar mais seniores para a 
Universidade e que os custos não 
aumentem. É este o nosso dilema. 
Queremos voltar a ter 80 alunos ou 
mais ainda, porque isso seria impor-
tante”, referiu. 

O ano letivo arrancou hoje, 2 de 
novembro, mas as inscrições podem 
ser efetuadas em qualquer altura, 
seja na Escola de Cense ou na junta 
de freguesia de Vila das Aves. 
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No final do passado mês de outu-
bro, as obras de requalificação e 
beneficiação do Calvário, em Ro-
riz, que há meses paulatinamente 
vão avançando sem grande alarido, 
causaram espanto na população. De 
um dia para o outro, no topo daque-
le que foi o primeiro cemitério da 
paróquia, datado do séc. XVIII, er-
gueu-se um trio de cruzes gigantes, 
a maior com 15 metros de altura, 
ladeada por duas de 7 metros. Uma 
edificação que integra o projeto 
mais alargado para o local. 

“Um calvário sem cruzes, não é 
um calvário”, explicou ao Entre Mar-
gens o pároco Felisberto Capela. Em 
Roriz há pouco mais de um ano, ad-
mite que a sua intenção quando as-
sumiu o cargo não era realizar gran-
des obras, mas que a sua perspetiva 
mudou depois de uma visita ao local. 

“É lugar privilegiado onde nos 
sentimos acolhidos em que à medida 
que vamos subindo cada patamar dá 
impressão que vamos ao encontro da 
divindade”, descreveu o sacerdote. 
“Quando cheguei lá acima e vi aque-
la vista fantástica, pensei para mim 
mesmo que era um local demasiado 
bonito para estar assim tão perdido. 
Então, falei com a comissão fabri-
queira e disse-lhes para começar a 
deitar as mãos à obra”. 

Uma obra de requalificação que 
vai bem mais além do que o inicial-
mente previsto. Para lá das impo-
nentes cruzes situadas no topo, con-
cretizando a simbologia do calvário 
de Cristo, na entrada, bem à face da 
muito movimentada estrada que liga 
Santo Tirso a Paços de Ferreira, será 
colocada uma escultura tríptica em 
granito da Sagrada Família. Depois 
em cada patamar vão ser colocadas 
cruzes, como na Via Sacra, como que 

a acompanhar os passos de Jesus até 
à morte e Ressurreição. Uma cami-
nhada, encosta acima, desde o nas-
cimento até à entrega final na cruz. 

Segundo o padre Felisberto Ca-
pela, a ideia passa por criar ali “uma 
obra religiosa evangelizadora”, que 
aproxime as pessoas do divino numa 
época onde a azáfama do quotidia-
no afasta cada vez mais o indivíduo. 
“Queremos uma obra religiosa que 
cause impacto e prenda a atenção 
pela sua beleza, grandiosidade e vá 
ao encontro das pessoas”. 

No total, o investimento rondará 
os 90 mil euros financiado pela pa-
róquia de Roriz em parceria com a 
câmara municipal, Cooperativa Elé-
trica de Roriz e o mundo empresa-
rial. Um esforço comunitário em que 
o pároco quis salientar o trabalho da 
comissão fabriqueira. 

“Tem sido um trabalho fantás-
tico”, elogiou. “Um trabalho que se 
não fosse a comissão fabriqueira a 
abraçar, com alguns voluntários, não 
seria possível. As pessoas podem cair 
na ideia de que foi o padre que fez, 
mas não. É uma ideia nossa e um 
trabalho deles a cem por cento.”

Após o erguer das cruzes no topo 
do Calvário, a reação das pessoas 

tem sido de espanto pela dimensão 
do que está a ser concretizado, algo 
que vai ao encontro precisamente 
das intenções do pároco. 

“Ao fazer uma obra de arte, temos 
que causar impacto nas pessoas. Se 
formos repetir a arte que se fazia 
há dezenas de anos, é algo já visto, 
passamos despercebido”, argumen-
tou. Não só as cruzes ficarão visíveis 
a quilómetros de distância à luz do 
dia, abraçando as encostas do vale do 
Ave, como durante a noite a ilumi-
nação vai fazer o local destacar-se na 
escuridão da noite. 

O desenho das cruzes, inspirado 
numa pintura feita pela catequese, 
foi pensado e concretizado por Ma-
nuel Melo em aço corten. A escul-
tura à entrada será em granito com 
assinatura de José Carlos Nogueira 
Coelho.

A totalidade das obras de requali-
ficação do Calvário tem previsão de 
conclusão para o final do primeiro 
trimestre de 2022. E depois? Depois, 
“com o espaço renovado, mais segu-
ro, mais belo e mais acolhedor, espe-
ro que as pessoas vão até lá”, realça 
Felisberto Capela, acrescentando que 
se possa vir a despertar o interesse e 
a curiosidade de pessoas de fora.

Paróquia avançou com obras de beneficiação do local emblemático da freguesia que vai permitir devolver o espaço à comunidade. Grande 
cruz tem 15 metros de altura e o objetivo é ser uma obra de evangelização, com grande impacto visual, para aproximar pessoas do divino.

QUEREMOS UMA 
OBRA RELIGIOSA 
QUE CAUSE 
IMPACTO E PRENDA 
A ATENÇÃO PELA 
SUA BELEZA, 
GRANDIOSIDADE E 
VÁ AO ENCONTRO 
DAS PESSOAS”
FELISBERTO CAPELA, PÁROCO 
DE SÃO PEDRO DE RORIZ

EM RORIZ, 
O CALVÁRIO 
TEM AGORA 
TRÊS 
CRUZES 
IMPONENTES
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TEXTO SUSANA SILVA

No “cumprimento da lei”, o Presi-
dente da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Alberto Costa, recebeu os 
partidos com assento na Assembleia 
Municipal para discussão das pro-
postas dos mesmos para o Orçamen-
to Municipal 2022.

Da direita à esquerda, “na es-
sência”, disse Alberto Costa, “todos 
querem o mesmo”. O “mesmo” que 
se define como “o melhor para Santo 
Tirso”. O melhor parece passar pela 
questão do acesso a água e sanea-
mento, uma preocupação levantada 
por todos os partidos.

A Coligação Democrática Unitária 
(CDU) não foi exceção e referiu, mais 
uma vez, a cobertura do saneamen-
to e água pública em todo o concelho 
como “essencial” a par da questão da 
habitação. Ponto no qual voltam a re-
forçar a importância de uma “oferta 
de habitação pública para combater 
os preços de aquisição e arrendamen-
to de habitações que são insuportá-
veis por uma parte significativa da 
população, principalmente os jovens”, 

Com orçamento na 
calha, partidos 
apostam no ‘básico’
Câmara recebe propostas dos partidos com 
assento na Assembleia Municipal. Investimento 
na habitação pública e reforço dos transportes 
prioridades aponta à esquerda. Direita quer 
investimento na requalificação de zonas 
industriais, do Mercado e do Cineteatro.

explicou João Ferreira, eleito pela 
CDU para a Assembleia Municipal.

 Neste sentido, o deputado muni-
cipal indicou também o decréscimo 
populacional como consequência de 
um conjunto de problemas sentidos 
no concelho.

“O decréscimo populacional de 
cerca de 5% nos últimos 10 anos re-
sulta, em grande parte, daquilo que 
é a falta de emprego qualificado. Ou-
tra questão essencial diz respeito aos 
transportes: é necessário avançar 
com uma rede de transportes públi-
cos que cubra todo o concelho, até 
para efeitos ambientais”, concluiu.

Para o Bloco de Esquerda, a ques-
tão da habitação e o “trabalho digno” 
são pontos fulcrais que querem ver 
comtemplados no orçamento. Neste 
sentido, o partido propôs à Câmara 
Municipal que nas “contratualizações 
garanta que as empresas não têm 
mão de obra precária e também que 
a autarquia garanta serviços que não 
necessita de contratualizar, como por 
exemplo, as cozinheiras das cantinas 
escolares e os jardineiros”, indicou 
Ana Isabel Silva, Presidente da Con-

celhia do Bloco de Esquerda.
Os bloquistas apontaram ainda 

“dois pontos essenciais” que dizem 
ter percebido que “não vão estar pa-
tentes no orçamento”: 

“Percebemos que não será neste 
mandato que será feito o cineteatro 
ou a casa da juventude. Portanto, es-
ses apoios à produção artística local 
não vão acontecer. Uma das nossas 
prioridades fundamentais é a requa-
lificação do piso da feira, algo que 
não percebemos se estará concluído 
em 2022. Assim como o mercado, 
que percebemos que não irá ser feito 
neste mandato”, explicou a bloquista, 
Ana Isabel Silva.

Pela voz de Quitéria Roriz, o PSD 
indicou a “requalificação do cinetea-
tro de Vila das Aves” como funda-
mental, o “financiamento e aposta 
verdadeira e efetiva na área da habi-
tação”, assim como a “requalificação 
das zonas industriais já existentes 
dotando-as de serviços e acessos 
condignos”, como algumas das pro-
postas principais do partido.

Por sua vez, Duarte Malheiro do 
CDS-PP reforçou algumas propostas 
“já antigas” como a “requalificação 
do recinto da Feira e do Mercado Mu-
nicipal e iluminação de algumas vias 
municipais com pouca visibilidade”. 
Os centristas propõe ainda a mudan-
ça de toponímia da Rua Quartel dos 
Bombeiros Vermelhos para Rua Dr. 
Azuil Dinis e a reativação do Cartão 
Jovem Tirsense.

Joana Machado Guimarães, ex-
-candidata à presidência da Câmara 
Municipal pelo Chega, voltou a refor-
çar o “mote da campanha eleitoral”, 
o acesso a água e saneamento em 
todas as freguesias, como um ponto 
essencial a estar presente no orça-
mento. Com “medidas que vão de 
encontro aos tirsenses”, a ex-candi-
data indicou ainda a necessidade de 
requalificação do hospital e do cine-
teatro da cidade.

Aguarda-se agora pelo anúncio 
das propostas da autarquia para o 
Orçamento de 2022, durante o mês 
de novembro, devendo o mesmo ser 
votado em Assembleia Municipal 
também até ao final do mês. 
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NAPOLEÃO RIBEIRO
ANTROPÓLOGO E MÚSICO

BREVES

Obras de construção do novo 
equipamento já se iniciaram no 
Parque Urbano Sara Moreira, 

traduzindo um investimento de 
50 mil euros. Espaço será com-
posto por duas áreas, totalizan-
do uma área de 3400 m2. Está 
prevista a conclusão da emprei-

tada antes do final do ano.

Serviço Shuttle 
está de regresso 

a Santo Tirso

Parque Canino está 
a nascer na Rabada

A Câmara Municipal retomou 
a disponibilização gratuita de 
uma viatura que faz a ligação 
entre a Estação Ferroviária e 
a Central de Transportes de 
Santo Tirso, numa viaja com 
a duração de 10 minutos. O 

serviço Shuttle será disponibili-
zado nos dias úteis, de segunda 

a sexta-feira, entre as 7h00 e 
as 9h30 e das 18h30 às 20h30, 
com o objetivo de melhorar as 

condições de mobilidade da 
população.

O processo de industrialização 
do Vale do Ave trouxe muitos 
benefícios às populações que 

aqui viviam e que por cá se instalaram 
em consequência da atração econó-
mica gerada pelo fabrico de tecidos. 
Da nascente à foz do Ave e do Vizela, 
há centenas de milhares de pessoas 
que partilham e divergem em muitas 
opiniões sobre o que são e foram as 
mais-valias industriais.

No entanto, quase todos somos 
simpatizantes de um pequeno clube 
que já acumulou glórias futebolísticas 
nas competições profissionais; todos 
vivemos em localidades onde não 
faltam bustos e placas com nomes 
de empreendedores industriais que 
recheiam praças, rotundas, avenidas e 
jardins; somos conscientes que até te-
mos oportunidades e emprego à nossa 
volta porque pertencemos a uma das 
áreas com mais indústria por km2 do 
país e da Península; percebemos que 
habitamos uma área geoestratégica 

PARA LER E ASSISITIR.
Duas propostas que 
também refletem o lado 
negro da indústria têxtil

tua do industrial A ou B, é tarefa im-
possível. Foram os braços das nossas 
bisavós, nos seus teares, os principais 
patrocinadores que levaram o filho do 
Conde Vizela, Nicha Cabral, a partici-
par na fórmula 1? Alguém questiona 
porque ainda existe uma placa que 
proíbe a mendicidade às portas de Vila 
das Aves? Além destas ou de outras 
perguntas, continuamos a não refletir 
sobre as condições de habitação das 
ilhas e bairros operários das nossas 
vilas e freguesias, dos castigos e multas 
que as empresas de outrora aplicavam 
aos seus trabalhadores, dos abusos 
hierárquicos e sexuais, dos atentados 
à honra e ao bom nome dos funcioná-
rios. É normal que assim seja. É mais 
simpático preencher a memória com 
coisas boas. Contudo, aprender com 
as coisas más é não as repetir. Assim, 
conhecê-las melhor não é um apelo 
para uma visão do caos, mas sim uma 
tomada de consciência de algumas das 
realidades que aqui se viveram e ainda 
perduram.  

Sobre estes assuntos, existem dois 
trabalhos sobre a realidade indus-
trial no concelho de Santo Tirso que 
aconselhamos ao leitor. O primeiro 
trata-se de uma publicação de 2016, 
editada pelo Le Monde Diplomatique, 
resultado de um trabalho de campo 
realizado numa fábrica do nosso 
concelho, intitulado “Do Operário ao 
Artista – uma etnografia em contexto 
industrial” da autoria de Mariana Rei, 
uma antropóloga da Universidade 
Nova de Lisboa. O trabalho baseia-se 
num conjunto de entrevistas realizadas 
a antigos trabalhadores dessa empresa 
assim como aos técnicos e gestores que 
lideraram a desindustrialização desse 
complexo fabril. 

O segundo trabalho é uma peça 
audiovisual do Projeto Cardo, realizada 
em Santo Tirso e Vila das Aves em 
2020 e 2021. Tem estreia marcada na 
Fábrica de Santo Thyrso no próximo 
dia 8 de dezembro, às 18h. O trabalho 
recorreu à música, à dança, às histó-
rias de vida e às paisagens fabris do 
Ave e do Vizela para contar a percurso 
de uma mulher de fábrica lutadora. 
Chama-se Eulália e, como todas as 
outras, nunca saiu do anonimato.

com estradas, vias rápidas, autoestra-
das, comboios e autocarros; e todos 
sabemos outras tantas coisas que são 
tão óbvias que nunca recordamos nem 
enumeramos. Podemos chamá-las de 
apagões da nossa memória coletiva. 
Veja-se o exemplo dos rios. Como hu-
manos que somos, gostamos do rio da 
nossa aldeia. Todavia, não apreciamos 
nada do que vemos… no rio da nossa 
aldeia. Por isso, durante décadas, vive-
mos numa amnésia coletiva, esquecen-
do… o rio da nossa aldeia. Já ninguém 
questionava ou refletia sobre os cursos 
de água. Só quando as autoridades 
administrativas transformaram e 
urbanizaram uma parte das margens 
destes rios, é que os recordamos e 
valorizamos novamente. 

Tal como a restituição dos rios às 
populações, existem trabalhos que 
reabilitam as memórias menos simpá-
ticas da industrialização. Refletir sobre 
a identidade das mãos daqueles que, 
verdadeiramente, constituíram a está-

Félix Carvalho avança com 
uma candidatura à presidência 

da Secção Regional Norte da 
Ordem dos Farmacêuticos (OF-
Norte). Natural de Rebordões 
é professor catedrático e pre-
sidente do Conselho Científico 
da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto.

Rebordoense candidato 
à secção norte da 

Ordem Farmacêuticos

FORAM OS 
BRAÇOS 
DAS NOSSAS 
BISAVÓS, NOS 
SEUS TEARES, 
OS PRINCI-
PAIS PATRO-
CINADORES 
QUE LEVARAM 
O FILHO DO 
CONDE VI-
ZELA, NICHA 
CABRAL, A 
PARTICIPAR 
NA FÓRMULA 
1? ALGUÉM 
QUESTIONA 
PORQUE 
AINDA EXISTE 
UMA PLACA 
QUE PROÍBE A 
MENDICIDADE 
ÀS PORTAS 
DE VILA DAS 
AVES? 
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TEXTO PAULO R. SILVA

O Lar Familiar da Tranquilidade 
conseguiu angariar mil euros no 
âmbito da campanha “Bairro Fe-
liz”, da cadeia de supermercados 
Pingo Doce e, com essa verba, vai 
conseguir adquirir nove novas 
cadeiras de rodas para os seus 
utentes.

Sob o mote “Viver em Tran-
quilidade, mas… sobre rodas” o 
Lar Familiar da Tranquilidade foi 
a instituição que angariou mais 
moedas ao longo de mais de um 
mês na loja de Vila das Aves. Na 
semana passada decorreu no 
Pingo Doce de Vila das Aves a pe-
sagem das moedas, com a nossa 
causa a sair vencedora, e a ser en-
tregue o respetivo cheque, de for-
ma simbólica, ao vice-presidente, 
Adélio Castro.

“O Lar Familiar da Tranquili-
dade agradece de forma particu-
lar a todas as pessoas que abraça-
ram a nossa causa e depositaram 
a moeda recebida no nosso mea-
lheiro, bem como à cadeia Pingo 
Doce que, com este programa, é 
um exemplo nacional de respon-
sabilidade social, beneficiando as 
comunidades onde estão inseri-
dos”, pode ler-se numa mensa-
gem deixada nas redes sociais.

Lar Familiar 
Tranquilidade 
é vencedor 
da campanha 
‘Bairro Feliz’

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Ajudar a ASAS (Associação de So-
lidariedade e Ação Social de Santo 
Tirso) através da cultura. Durante o 
passado fim de semana, a Fábrica de 
Santo Thyrso recebeu a segunda edi-
ção do Festival Culturíssimo, inicia-
tiva de beneficência promovida pela 
cadeia de supermercados E.leclerc, 
onde o livro foi rei, elevado pela pre-
sença de vários nomes sonantes do 
panorama nacional.

Segundo Fabrice Lachice, diretor 
do E.leclerc de Lordelo, a ideia pas-
sava por aliar a cultura à inclusão so-
cial. A cadeia francesa já era mecenas 
da ASAS há cinco anos, mas esta foi 
uma oportunidade de vincar esta re-
lação de forma mais concreta. 

Helena Oliveira, presidente da di-
reção da ASAS, explica em conversa 
com os jornalistas, que para além da 
vertente de angariação de fundos 
para financiar a atividade da institui-
ção, o desafio de colocar um evento 
desta envergadura, com tanta diver-
sidade foi aliciante. 

“Como sabem desafios é connos-
co, sublinhou, acrescentando que 
esta atividade “especificamente dá-
-nos muito prazer, pois essa diversi-

Festival Culturíssimo, promovido pela cadeia 
de supermercados E.leclerc, ocupou durante 
um fim de semana a Fábrica de Santo Thyrso 
com nomes sonantes da literatura nacional 
em favor da ASAS. Evento recebeu ainda 
as comemorações dos 60 anos de relações 
diplomáticas entre Portugal e a Coreia do Sul. 

Cultura em modo 
superlativo 
para ajudar a ASAS

dade é um atrativo venham em fa-
mília num fim de semana diferente”. 

Essa vertente familiar pontuou 
um evento onde as estrelas não 
faltarão à chamada solidária. Por 
Santo Tirso passaram Pedro Chagas 
Freitas e Sónia Araújo (padrinhos 
do evento) ou nomes como Raul Mi-
nh’alma, Fátima Lopes, Nuno Cara-
vela e Jorge Pina. Houve ainda espa-
ço para divulgação de autores locais.

Alberto Costa, presidente da câ-
mara municipal de Santo Tirso, re-
feriu que o município não poderia 
ficar indiferente a uma iniciativa 
deste género, sobretudo quando a 
benificiária é uma associação com 
a relevância da ASAS, não só para o 
concelho, como muito para além das 
fronteiras tirsenses. 

“A ASAS preconiza exatamente 
aquilo que somos: um povo com 
enorme coração e que tem muito 
para dar, nas mais diversas áreas”, 
enfatizou o autarca. 

PORTUGAL E COREIA DO SUL, 
60 ANOS DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
A presença do Culturíssimo em San-
to Tirso serviu de anfitrião para as 
celebrações do sexagésimo aniversá-
rio das relações diplomáticas entre 
Portugal e a Coreia do Sul, contando 

com a presença do embaixador co-
reano, Song Oh. 

“Consideramos que esta é uma 
excelente ocasião para promover e 
demonstrar à população local a nos-
sa cultura”, apontou o embaixador, 
explicando que apesar da distância 
geográfica entre os dois países, que 
muitas vezes dificulta esta interação, 
o objetivo é que “as relações bilate-
rais saiam aprofundadas e reforça-
das por esta cooperação. Este fes-
tival pode ser um ponto de partida 
para criar estes contactos”. 

Por seu turno, Alberto Costa, 
realça que é “possível estreitar ainda 
mais laços entre os dois países” tam-
bém a nível económico, revelando 
que a presença do embaixador em 
Santo Tirso permitiu um “encon-
tro informal de networking” entre 
a comitiva coreana e empresários 
tirsenses. 

“A melhor forma de estreitar 
laços em termos económicos e fa-
zê-lo também em termos culturais. 
Temos a cultura e os costumes da 
Coreia aqui expostos com vários 
produtos e trajes tradicionais, mais 
uma forma de dar corpo a esta di-
plomacia, mas fundamentalmente 
para que a população de Santo Tirso 
possa usufruir”, rematou o autarca. 

NA FOTO DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: FABRICE LACHICE, E.LECLERC 
LORDELO, ALBERTO COSTA, PRES. 
CÂMARA SANTO TIRSO, SONG OH, 
EMBAIXADOR COREIA DO SUL HELENA 
OLIVEIRA, PRESIDENTE ASAS 
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Aves com 
apetite insaciável

TEXTO PAULO R. SILVA 

Com o passar das semanas, a máqui-
na do Desportivo das Aves vai fican-
do cada vez mais afinada. Há golos, 
há ímpeto vitorioso e sobretudo a 
confiança de que o talento do plan-
tel está a ser potenciado e traduzido 
dentro das quatro linhas.

O rolo compressor avense come-
çou por ultrapassar sem dificulda-
des a segunda eliminatória da Taça 

Desportivo soma cinco vitórias consecutivas em todas as 
competições, seguindo em frente na Taça AF Porto, 
liderando ainda a série 1 da I Divisão sem derrotas. 

Voleibol 
com vida 
complicada

TEXTO PAULO R. SILVA 

Uma época que tem sido um 
cabo das tormentas. E quando 
se pensava que as tempestades 
poderiam estar definitivamente 
ultrapassadas, as águas volta-
ram a agitar-se. Com apenas um 
triunfo em seis jornadas, a visita 
à cidade invicta para o encontro 
frente ao Boavista revestia-se 
de uma importância solene. Um 
adversário que durante as últi-
mas temporadas tem sido presa 
acessível para as avenses, surgia 
agora no caminho como possível 
ponto de viragem na temporada.

Foi uma batalha. As axadre-
zadas levaram a melhor após um 
primeiro set equilibradíssimo (25-
22), colocando mais pressão so-
bre as pupilas de Manuel Barbosa 
que acabaram por responder da 
melhor forma nos sets seguintes, 
dando a volta ao marcador com 
os parciais 19-25 e 20-25. Mesmo 
com o impulso do marcador, o 
Desportivo das Aves não foi capaz 
de fechar o encontro, sendo que 
as anfitriãs conseguiram mesmo 
conduzir o encontro ao quinto e 
derradeiro set (25-20). Aí, ponto 
acima, ponto abaixo, a estrelinha 
pendeu para as atletas de Vila das 
Aves que somaram um importan-
te triunfo, já nas vantagens, por 
16-14 no set decisivo. 

O problema esteve no fim de 
semana seguinte. Em Famalicão, 
o AVC recebeu e derrotou o Des-
portivo das Aves pela margem 
máxima de 3-0, com os parciais 
de 25-18; 25-19 e 25-19. Vinte e 
quatro horas depois, as avenses 
foram cilindradas pelo SL Ben-
fica também em três sets, pelos 
parciais de 17-25; 17-25 e 13-25. 

O Desportivo das Aves 13º e 
penúltimo classificado na Liga 
Lidl, primeiro escalão do volei-
bol feminino nacional, com cin-
co pontos conquistados em nove 
encontros disputados. 

Após uma fase do calendário 
mais complicada, as avenses têm 

Vitória suada em casa do Boavista foi 
seguida de derrotas por ‘chapa 3’ 
contra o AVC Famalicão e Benfica.

AF Porto, fora de portas, perante 
o Sporting Clube da Cruz. Numa 
partida onde o técnico Bruno Alves 
aproveitou para rodar algumas peças 
do plantel à sua disposição, o encon-
tro ficou decidido ainda durante os 
primeiros quarenta e cinco minutos. 

O avançado brasileiro Souza 
abriu a contagem aos 21’, sendo que 
pouco depois, aos 24’ foi a vez do ca-
pitão Ruca dilatar a vantagem, antes 
mesmo de bisar na partida a um mi-
nuto do intervalo. No segundo tem-
po, Leo estabeleceu o resultado final 

e carimbou a passagem dos avenses 
à terceira eliminatória da prova. 

O regresso ao campeonato fez 
perante uma das formações que se 
encontra a disputar os lugares cimei-
ros da série 1. O FC Pedras Rubras B 
estava invicto até visitar a Vila das 
Aves, onde o Desportivo não prestou 
quaisquer veleidades ao adversário.

O resultado final até pode pare-
cer enganador, pelo volume, mas o 
que é certo é que durante a primeira 

parte o Aves sentiu algumas dificul-
dades para desmontar a estratégia 
visitante. No entanto, o golo que sur-
giu mesmo antes do apito do árbitro 
para o intervalo, tranquilizou os an-
fitriões. 

Paulinho deu vantagem ao Des-
portivo à passagem do minuto 44’ 
e a segunda parte que se seguiu foi 
uma autêntica avalanche de golos 
que ia despedaçando os forasteiros, 
minuto a minuto. Ruca voltou a 
marcar para alargar a vantagem no 
marcador, aos 57’, e depois foi a vez 
do avançado brasileiro Samuel Alves 
fazer das suas e no espaço de dois 
minutos bisar na partida. A estocada 
final a um adversário devastado foi 
dada pelo suplente Kevin Rodrigues 
que fez o gosto ao pé depois de já ter 
assistido para o quatro zero. 

A goleada permite ao CD Aves 
manter a liderança da série ao fim 
de sete jornadas disputadas, com os 
mesmos pontos do GD Aldeia Nova, 
também invicto na prova. Na próxi-
ma jornada o CD Aves vai a Paredes 
defrontar o Vandoma, domingo, dia 
14 de novembro. 

pela frente um conjunto de partidas 
decisivas para definir o rumo da 
temporada, perante adversárias a 
disputar a mesma zona da tabela: 
GC Vilacondense, SC Espinho, Lu-
sófona Voleibol e V. Guimarães. 

FO
TO

 VA
SC

O 
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IV
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O DESPORTIVO DAS AVES, 13º E 
PENÚLTIMO CLASSIFICADO, 
SOMA CINCO PONTOS 
CONQUISTADOS EM NOVE ENCONTROS 
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Armindo Araújo e Luís Ramalho 
tinham uma mão na revalidação 
do título nacional de ralis, mas 
um furo e uma consequente saí-
da de estrada levaram a dupla 
liderada pelo piloto tirsense a 
desistir da derradeira prova do 
campeonato, entregando o título 
de bandeja a Ricardo Teodósio. 

“Infelizmente sofremos um 
furo no primeiro quilómetro e, 
numa travagem mais forte, pou-
cos metros depois saímos de es-
trada. Não havia nada a fazer e, 
dado o resultado conseguido pelo 
Ricardo Teodósio, não consegui-
mos revalidar o título por um 
ponto”, explicou Armindo Araújo. 
“Não era este obviamente o desfe-
cho que procuramos e que traba-
lhamos toda a temporada, mas os 
ralis são mesmo assim. Para o ano 
estaremos cá de novo para poder 
lutar pelas vitórias e pelo título”.

Um desfecho inglório para 
piloto do Skoda Fabia R5 que ter-
minou o campeonato com mais 
vitórias, tendo sido vencedores 
e líderes do maior número de 
provas especiais de classificação 
durante toda a época. Ricardo 
Teodósio, também ao volante de 
um Skoda, sagrou-se campeão 
nacional pela segunda vez, ape-
sar de ter sido segundo classifica-
do no Rali de Mortágua atrás de 
Bruno Magalhães (Hyundai i20).

Piloto tirsense desistiu 
do Rali de Mortágua, 
entregando o título de 
campeão nacional de ralis 
a Ricardo Teodósio 
por apenas um ponto 

Armindo abandona
e diz adeus ao título

Vivem-se dias difíceis no Abel 
Alves Figueiredo. No passado dia 
2 de novembro, o presidente do 
FC Tirsense, Ricardo Silva, “for-
malizou a renúncia do mandato” 
para o qual tinha tomado posse 
em janeiro deste ano, alegando 
“motivos pessoais”. 

O anúncio foi feito pelo pró-
prio clube, em comunicado, ga-
rantindo que “a direção irá reu-
nir para formalizar as alterações 
necessárias à sua composição, 
continuando legitimamente a di-
rigir os destinos do clube”. 

Ricardo Silva sucedeu na pre-
sidência do FC Tirsense a Fer-
nando Matos, que também saíra 
depois de apresentar a demissão. 

Presidente do 
Tirsense apresentou 
a demissão

Estrelas do futebol reuniram-
se em Santo Tirso 
para homenagear Neno

TEXTO PAULO R. SILVA

Noite de estrelas. Noite de memória. 
Santo Tirso foi palco de uma grande 
homenagem a Neno, ex-guarda-re-
des internacional por Portugal, ícone 
pop fora das quatro linhas, onde o 
seu legado foi pronunciado e salva-
guardado a alto e bom som perante 
uma plateia que certamente não o 
esquecerá. 

Durante a tarde, um conjunto de 
notáveis juntou-se no Parque Des-
portivo Sara Moreira para disputar 
um torneio amigável em memória 
do amigo comum. Companheiros 
de carreira no relvado e fora dele, 
unindo Portugal e Cabo Verde numa 
aliança atlântica com epicentro em 
Santo Tirso. Aliança essa formali-
zada através da assinatura de uma 
geminação entre a cidade de Santa 
Catarina, Cabo Verde e Santo Tirso. 

As emoções mais fortes bateram 
no serão de gala nos Paços do conce-
lho. Simone Barros, esposa de longa 
data de Neno, pôde ouvir em primei-
ra pessoa os testemunhos de figuras 
de proa do futebol nacional. Mode-
rados por Carlos Daniel, João Pinto, 
Nuno Gomes, Joaquim Evangelista, 
Paulo Madeira, Dimas, Fernando 
Meira, Pedro Mendes e Ricardo Mar-
tins, associação “aPalavra” desfiaram 
o legado do homem com “h” maiús-
culo que marcava as vidas que se en-
trecruzavam com a sua. 

“Tendemos a ser um bocadinho 
superlativos quando alguém mor-
re e, mesmo admitindo isso, com o 
Neno nada do que se possa dizer à 
sua bondade, à forma solidária e 
envolvente com que efetivamente 
se entregava às pessoas e aos proje-
tos, não é manifestamente exagero 

algum”, referiu João Paulo Rebelo, 
secretário de Estado da Juventude e 
do Desporto que, apesar dos com-
promissos no Algarve, não deixou de 
marcar presença. 

Porquê esta homenagem em San-
to Tirso? Alberto Costa diz que “o 
município sentiu que tinha obrigação 
e o dever de o fazer”, já que o ex-in-
ternacional português tinha uma 
relação próxima com instituições de 
ação social do concelho, como a ASAS 
e a CAID. “Tudo o que pudéssemos 
fazer por ele, seria pouco para aquilo 
que ele já tinha dado aos outros. Saí-
mos todos daqui de coração e de alma 
cheia”, rematou o autarca tirsense. 

Recordações que, confessa, dei-
xaram Simone Barros “muito emo-
cionada”. “Foi uma festa linda. Se o 
Neno está num lugar especial, ele cer-
tamente está a ver esta festa maravi-
lhosa, com os meninos todos a quem 
ele deu inspiração. Conheci o João 
Pinto muito miúdo, o Paulo Madeira, 
o Nuno Gomes, todos eles vieram. Es-
tou realmente sem palavras”, revelou. 

Numa noite de saudade, foi entoa-
da Cesária Évora como chave de ouro 
de um dia para mais tarde recordar.

Nomes como João Vieira Pinto, Nuno Gomes ou Fernando Meira 
passaram por Santo Tirso para um jogo solidário e uma 
gala de homenagem ao ex-guarda-redes internacional português. 
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PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSOS OUTROS

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante Valete de Espadas, que 
significa que deve estar Vigilante e Atento 
Amor Não se deixar abater por uma dis-
cussão. Saúde Seja mais otimista Dinheiro 
Procure terminar um projeto dentro do 
prazo estabelecido Números da sorte 1, 
18, 22, 40, 44, 48 Pensamento positivo Eu 
valorizo os meus amigos.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 3 de Copas, que significa 
Conclusão Amor Esclareça com o seu par 
tudo o que possa prejudicar a harmonia da 
sua relação Saúde Durante este período é 
possível que venha a ter alguns problemas 
musculares Dinheiro Nunca desista dos seus 
sonhos Números da sorte 3, 11, 19, 25, 29, 30 
Pensamento positivo Estou atento a tudo o 
que se passa à minha volta.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante O Mágico, que significa 
Habilidade Amor Liberte a criatividade que 
existe dentro de si e aprenda a encontrar 
soluções de forma mais original Saúde CÉ 
possível que se sinta fisicamente enfraque-
cido Dinheiro Seja firme, mas justo, com as 
pessoas quem trabalha Números da sorte 
2, 8, 11, 28, 40, 42 Pensamento positivo 
Dedico-me às pessoas que amo.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante 2 de Ouros, que significa 
Dificuldade/ Indolência Amor Mantenha a 
calma. Que a sabedoria seja a sua melhor 
conselheira Saúde Não estão previstas difi-
culdades, no entanto evite cometer excessos 
Dinheiro Faça um esforço redobrado por 
manter a concentração Números da sorte 
19, 26, 30, 32, 36, 39 Pensamento positivo 
Eu tenho Fé para ultrapassar todos os 
momentos.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 7 de Paus, que significa 
Discussão Amor Alguns momentos menos 
agradáveis poderão assombrar a sua vida 
amorosa. Não se deixe dominar por maus 
presságios Saúde Tendência para algum 
mau humor e irritabilidade Dinheiro Final-
mente, poderá conseguir um aumento pelo 
qual esperava Números da Sorte 15, 9, 17, 33, 
42, 47 Pensamento positivo Tenho cuidado 
com o que digo e com o que faço para não 
magoar as pessoas que amo.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante Ás de Espadas, que 
significa Sucesso Amor Procure passar 
mais tempo com a sua família Saúde Poderá 
ser incomodado por fortes dores de cabeça 
Dinheiro O bom ambiente profissional 
ajudará a aumentar a qualidade do trabalho 

HORÓSCOPO MARIA HELENA
Números da sorte 8, 9, 22, 31, 44, 49 Pensa-
mento positivo Eu mereço ser feliz!

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério Amor Faça 
os possíveis por estar mais perto de um 
amigo muito querido Saúde O seu organismo 
vai agradecer-lhe o contacto com o ar 
puro Dinheiro Momento favorável ao 
estudo Números da sorte 7, 19, 23, 42, 43, 48 
Pensamento positivo Eu valorizo os meus 
amigos.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante 4 de Ouros, que significa 
Projetos Amor O seu par poderá estar de-
masiado exigente. Seja tolerante e dedicado 
Saúde Faça desporto, mas opte por modali-
dades que ajudem a aumentar a resistência 
física Dinheiro Aprenda a ser um bom ges-
tor das suas poupanças Números da sorte 
2, 4, 22, 36, 47, 48 Pensamento positivo Vivo 
cada momento com felicidade.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada Amor Trabalhe mais 
o seu lado espiritual Saúde Tenha mais 
atenção ao seu peso Dinheiro É possível 
que receba um convite de trabalho muito 
aliciante Números da sorte 13, 24, 29, 33, 38, 
40 Pensamento positivo A alma não tem 
idade, jamais envelhece.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante O Julgamento, que signi-

HORIZONTAIS  
1 O banqueiro cuja mulher descaminhou as obras de arte. 7 Sigla de

 marca registada. 9 Símbolo químico do telúrio.  10 Solução que nem é ácida 
nem alcalina. 11 A Rabada vai ter um parque . . . . . . 14 Andar.  

15 Marca portuguesa de máquinas de costura e outras. 17 Em Coimbra é a 
associação mais importante. 18 Investigação Operacional. 20 A festa  onde se 

assam castanhas. 21 O que fica  depois de espremer os cachos das uvas. 23 
Prefixo de muitas palavras de origem árabe. 24 Agrupamento de escolas.  25 

A estrela  que nos aquece. 27 O Nuno que quer destronar o Chicão.
  30 Rompido. 31 Cavalo novo. 35 O de Roriz tem três novas cruzes.

37 O cão ladra. O gato .....38  Ser vivo não vegetal.

VERTICAIS
2 Organização nacionalista basca. 3 O guarda-redes cantor que 
faleceu há poucos meses. 4 A AEP e o município de Santo Tirso

 promovem oficinas de .... 5 Nota musical. 6 Organização de Unidade 
Africana. 7 Competição olímpica com 3 modalidades. 8 Pedra que
 delimita ou demarca. 11 O Francisco do CDS é conhecido assim. 

12 Partido que se diz liberal. 13 Sensor de alimentos portátil para pessoas 
com alergias.  16 Em inglês refere-se a tempo passado. 17 Associação 
de solidariedade que promoveu o "culturíssimo".  19 Observatório de 

alimentação escolar. 22 A jovem ativista ambiental sueca. 26 O Sporting 
tem uma Juve ....  27 Pedaço de madeira que serve de arma. 28 Risos, 

na linguagem  dos chats  29 O Perú teve um presidente de ascendênca 
japonese  chamado Fuji....31 Partido que não votou conta o orçamento

 para 2022.  32 O vocalista dos Xutos. 33 Forma do verbo roer. 
34 Iniciais  deste jornal. 36  Marca portuguesa de louça de porcelana.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR
 

HORIZONTAIS:  1 FACROSS: 1 CASTANHA, 
7 MR, 9 AUS, 10 ATRIO, 12 ISLA, 14 RE, 15 

VITINHA, 16 AVIS, 17 BA, 
18 UD, 19 AK, 21 RIO, 22 OUTONO,26 OV, 
28 BONGA, 29 RANGEL, 32 SET, 33 LOA, 

34 DO, 36 ZE, 37 POBREZA.
VERTICAIS: 1 CRISE, 2 SALGADO, 3 TUA, 
4 AS, 5 HA, 6 ATRIBUTO, 7 MI, 8 ROMAO, 

11 RENA, 13 PISKO, 15 VIA, 
18 UIVA,20 ANGELA, 21 RORIZ, 23 UB, 24 
ONS, 25 OAT, 27 LEAO, 30 NL, 31 GOP, 34 

DR, 35 OE.

Assembleia Geral Ordinária
CONVOCATÓRIA

Abílio Fontes Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, vem, 
nos temos do artigo 28º, dos Estatutos do Casatir, convocar os Associa-
dos para a Assembleia Geral que se realizará no dia 21 de novembro, 
pelas 9.00 horas, na sede, sito na Rua de S. Pedro, nº137 – Roriz, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Leitura da Ata da última Assembleia Geral Ordinária;
2. Discussão e Votação do Plano de Atividades e Orçamento para o 

ano de 2022;
3. Outros assuntos de interesse.

No caso de à hora marcada não se encontrarem reunidas as condições 
previstas do artigo 30º dos Estatutos do Casatir, a Assembleia funcionará 
trinta minutos depois com os presentes.

Notas: Informa-se que atendendo à legislação em vigor à data da realização da 
presente assembleia, poderá haver limitação de associados presentes tendo em 
conta a legislação em vigor, determinada pela situação de calamidade, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19.

- É obrigatório o uso de máscara ou viseira, sendo vedada a entrada a qualquer 
pessoa sem este equipamento de proteção individual.

- Serão observadas as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico 
que estiverem em vigor na data da realização da assembleia, as quais poderão ser 
diferentes das atualmente conhecidas. 

Roriz, 20 de outubro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Abílio Fontes Martins

fica Novo Ciclo de Vida Amor É possível que 
venha a conhecer um novo amor Saúde As 
tensões acumuladas podem fazer com que 
se sinta cansado Dinheiro Esforce-se por 
conseguir atingir os seus objetivos profissio-
nais. Tenha a ousadia de sonhar Números da 
sorte 4, 11, 17, 19, 25, 29 Pensamento positivo 
Procuro manter-me sereno e ouvir a voz 
de Deus.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera Amor Aposte nos 
seus sentimentos. Lute pela sua felicidade 
Saúde Evite pegar em pesos e adote uma 
postura mais correta Dinheiro Aproveite o 
seu dinamismo para se concentrar ao máxi-
mo nas suas tarefas profissionais Números 
da sorte 5, 17, 22, 33, 45, 49 Pensamento 
positivo O meu coração está disponível 
para o Amor.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante Cavaleiro de Ouros, que 
significa Maturidade Amor Proteja as suas 
emoções tornando-se cada dia que passa 
num ser humano mais forte Saúde Consulte 
um dentista, pode estar a precisar Dinheiro 
Evite fazer gastos desnecessários. Compre 
apenas aquilo que realmente necessita 
Números da sorte 2, 8, 11, 25, 29, 33 Pensa-
mento positivo Eu venço os meus medos.

MARIAHELENA@MARIAHELENA.PT
210 929 030
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Vemos. I. Uma capa sem ins-
crições aumenta o sentido 
enigmático das personagens 

misteriosas. O rapaz loiro de cabelo 
comprido é Alek Rein, designação 
que Alexandre Rendeiro começou 
por usar como uma variante do 
seu nome, mas que, gradualmente, 
ficou semelhante ao que Fernando 
Pessoa fazia com os seus heteró-
nimos e semi-heterónimos. Para 
além de uma fisionomia distinta, as 
vivências também eram diferentes. 
Ao lado do protagonista vemos o 
seu animal de estimação, a raposa 
Sinopa, e, logo atrás, sem perce-
bermos as suas feições, uma figura 
imponente com um chapéu pon-
tiagudo. É Golden Man, guardião 
dos portais da Mirror Lane que, 
tal como a região de montanhas 
de Triple Divide Peak que estão ao 
fundo, aguça a nossa imaginação. 
Não estamos em Montana mas 
talvez a magia da música nos leve 
até lá.

Ouvimos. II. Foi a partir deste 
cenário americano que o músico 
construiu as suas histórias para o 
álbum de estreia, “Mirror Lane”, 
editado pelo selo Zé dos Bois em 
2016. As referências musicais 
recuam aos gloriosos anos 60. Tes-
temunhamos um respeito pelo pas-
sado com guitarras bem esculpidas 
num território claramente definido. 
Não estamos perante um álbum 
conceptual puro. Porém encontra-
mos alguns componentes soltos que 
descomprometem esse rótulo espe-
cífico. Tal como na narrativa, somos 
transportados através de uma 
avenida de espelhos. Pelo menos 
deixamos que a corrente criativa 
nos distraia completamente.

Sentimos. III. Facilmente nos 
lembramos de Neil Young e, cro-
nologicamente distante, fazemos 
associações a Elliot Smith. A ligação 
parte de uma similar sensibilidade. 
As suaves texturas remetem-nos 
para os mesmos prazeres auditivos. 
É como se a dose viciante fosse 
preparada pelo mesmo druida. O 
disco, um acompanhante de luxo, 

Um acompa-
nhante de luxo

sublinhe-se, foi produzido por Fili-
pe Sambado e daí este trocadilho já 
aplicado noutra circunstância. En-
quanto procuramos no passado (EP 
“Gemini”, de 2010, disponível no 
bandcamp), ansiamos pelo futuro. 
Há promessas de continuidade. As 
gravações de “Golden Montana” já 
estão feitas, estando o lançamento 
previsto para a primavera de 2022.

FACILMENTE NOS 
LEMBRAMOS DE 
NEIL YOUNG E, 
CRONOLOGICAMENTE 
DISTANTE, FAZEMOS 
ASSOCIAÇÕES A ELLIOT 
SMITH. A LIGAÇÃO 
PARTE DE UMA SIMILAR 
SENSIBILIDADE. AS 
SUAVES TEXTURAS 
REMETEM-NOS PARA 
OS MESMOS PRAZERES 
AUDITIVOS. É COMO 
SE A DOSE VICIANTE 
FOSSE PREPARADA PELO 
MESMO DRUIDA.

Alek Rein
Mirror Lane

‘Mulheres-
Tráfico’, um 
espetáculo 
cru e sem 
maneios
“Mulheres- Tráfico”, um tra-
balho documental criado a 
partir de relatos de mulhe-
res traficadas para fins de 
prostituição, que confronta 
o espectador, não só pela 
pungência do tema, mas 
pelo jeito cru com que dele 
se aproxima. 

Sem rodeios ou especiais 
maneios, são onze mulheres, 
doze cadeiras e umas quan-
tas folhas de papel que con-
tam as histórias de quem, 
um dia, quase, foi ninguém. 
Zero personagens. Dispostas 
no nada. Simples atrizes ex-
pondo tumulares anonima-
tos. Contra a insensibilidade 
e usando o espaço da não-
-arte como revelação.

O projeto é uma iniciativa 
do MDM – Movimento De-
mocrático de Mulheres, de-
senvolvido no âmbito do seu 
projeto “ACT – Agir contra o 
Tráfico de Mulheres” e esta-
rá em exibição nos dias 18 e 
19 de novembro, às 21h30 
no grande auditório da Casa 
das Artes de Vila Nova de Fa-
malicão. Os bilhetes podem 
ser adquiridos nos locais 
habituais e têm um custo de 
quatro euros.
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DIA 12 SEXTA-FEIRA
Sol
Vento fraco
Mínima 7º
Máxima 21º

DIA 05 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 9º
Máxima 21º

DIA 06 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 7º
Máxima 20º
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TEXTO SUSANA SILVA

É já a partir desta quinta-feira, 11 de 
novembro, até 20 de novembro que 
a cidade-berço recebe, pela trigésima 

fronto diversos pontos limites dentro 
do mundo do jazz.

“Este festival realiza-se numa 
perspetiva transcontinental na me-
dida em que interagem aqui diferen-
tes geografias no mapa global que 
se chama Jazz. De certa maneira, 
queremos pôr em confronto alguns 
territórios, alguns pontos limite que 
estão perto daquelas zonas que se 
consideram jazz e não jazz”. As pa-
lavras são de Ivo Martins, diretor 
artístico do festival, e são o mote 
para aquilo que os ouvintes podem 
encontrar durante uma semana no 
Guimarães Jazz.

Para iniciar o panorama de con-
certos apresenta-se, no dia 11 de no-
vembro, o pianista de ascendência 
indiana Vijay Iyer, acompanhado por 
dois músicos da cena jazzística no-
va-iorquina, a baixista malaia Linda 
May Han Oh e o baterista norte-a-
mericano Tyshawn Sorey. 

No âmbito dos concertos de gran-
de perfil apresentar-se-á o quarte-
to do saxofonista porto-riquenho 
Miguel Zenón (12 novembro), um 
músico que acompanhou de perto 
a história do Guimarães Jazz. Assim 
como dois dos projetos colaborativos 
do festival: o já tradicional concerto 
da Big Band da ESMAE (14 novem-
bro), este ano dirigida pelo pianista 
e compositor Ryan Cohan e a nova 
edição da parceria com a Orquestra 
de Guimarães (17 novembro), desta 
vez, dirigido por Niels Klein Trio.

Este ano, ao contrário do que re-
gressam as ‘Jam Sessions’ (Convívio 
Associação Cultural e no Café Con-

certo do CCVF) e também a parceria 
com a associação Porta Jazz.

É neste clima de proximidade e 
junção de sinergias que se mostra 
necessário celebrar as “datas redon-
das”: 30 anos do Guimarães Jazz, 60 
anos da Associação Convívio e 10 
anos da Escola de Jazz do Convívio, 
que dão origem à exposição ’60-30’. 
Uma coletânea de fotografias de Pau-
lo Pacheco que retratam os diversos 
momentos vivenciados durante o 
Guimarães Jazz ao longo da sua his-
tória. Uma exposição patente na As-
sociação Convívio e que estará aber-
ta ao público durante todo o festival.

O Guimarães Jazz tem um inves-
timento de 165 mil euros. Os bilhetes 
para o festival  podem ser obtidos 
nos locais habituais e têm o custo de 
90 euros em assinaturas para todos 
os concertos, 35 euros para 3 concer-
tos à escolha, 45 euros para 4 con-
certos e valor individual entre 7,5 e 
15 euros para cada um dos concertos.

É na celebração de uma data histórica, que entre 11 e 20 
de novembro, Guimarães volta a ser palco do festival de 
Jazz. Miguel Zenón, Vijay Iyer e Ryan Cohan são alguns dos 
grandes nomes do cartaz deste ano.

Guimarães Jazz: 30 anos 
de “reinvenção permanente”
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vez consecutiva, o Guimarães Jazz. 
O icónico evento da cidade vimara-
nense está, mais uma vez, na terra 
que tão bem o conhece e com uma 
sonoridade capaz de colocar em con-


