
MOREIRA DE CÓNEGOS
Rua Laurinda F. Magalhães, nº42
Telefone: 252 563 250

S. MARTINHO DO CAMPO
Av. Manuel Dias Machado, 283

Telemóvel: 919 366 189

VILA DAS AVES
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 27

(Largo da Mariana)
Telefone: 252 941 316

BIMENSAL 27 JANEIRO 2022 EDIÇÃO 687
DIRETOR AMÉRICO LUÍS FERNANDES

APARTADO 19 4796-908 VILA DAS AVES
TELF. 252 872 953 / 937 910 457

EMAIL jornalentremargens@gmail.com
PROPRIEDADE COOPERATIVA CULTURAL

DE ENTRE-OS-AVES, CRL
1,00 EURO 

Quinta dos Pinheiros regressa 
à esfera da junta e dos bombeiros
Insolvência da SAD do Desportivo das Aves conduziu ao incumprimento do protocolo da cedência dos direi-
tos de superfície da Quinta dos Pinheiros por 25 anos, já que o projeto para a criação do Centro de 
Estágios ficou parado. Vitória para Junta e Bombeiros leva instituições e avenses a perguntar: e agora?

ENTREVISTA A FÉLIX CARVALHO, 
TOXICOLOGISTA TIRSENSE E 
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA 
DA SECÇÃO NORTE DA 
ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

PÁGINA 17

PÁGINAS 10 E 11



AMÉRICO 
LUÍS

FERNANDES
DIRETOR

vamos a ver...
POR OLHO VIVO

MARGINAL EDITORIAL
Páginas 4 e 5 Quinta dos Pinheiros: uma história de projetos megalómanosENTRE MARGENS

27 JANEIRO 2022

02

1 As crónicas que diariamen-
te Miguel Esteves Cardoso 
(MEC) escreve para o jornal 

Público têm o condão de apresen-
tar um acontecimento, uma ideia 
e até mesmo um objeto ou uma 
palavra sob uma perspetiva nova 
que, muitas vezes, surpreende e 
sensibiliza o leitor. 

Ainda há poucos dias, a propó-
sito das eleições e perguntando se 
isso seria sinal de uma campanha 
saudável, MEC confessava: “pela 
primeira vez apetece-me votar em 
mais que um partido. Até vou ao 
ponto de dizer que tenho pena de 
ter um só voto”, dando-se conta de 
que esta é, talvez, “uma maneira 
arrevesada de dar valor ao único 
voto que tenho”. 

Valorizando o esclarecimento, “a 
campanha civilizada e, por con-
seguinte calma, sem pânico nem 
retórica de salvação, pois parece 
que já aprendemos que, ganhe 
quem ganhar, não vai ser o fim 
do mundo”, MEC considera muito 
importante “o luxo de podermos 
mudar de ideias as vezes que qui-
sermos”.

“Temos de achar que há uma 
escolha e que, se nos enganarmos 
ou se perdermos, ou se não estiver-
mos para aí virados, não faz mal. 

Porque a seguir a estas eleições 
haverá outras. E outras. E outras.”

O processo de escolha dos 
representantes do povo no parla-
mento está em marcha e a impre-
visibilidade dos resultados torna 
plausível a velha máxima futebo-
lística sobre os prognósticos: só no 
fim do jogo é que são de confiar... 

O essencial, após o jogo, é que 
se definam e garantam os entendi-
mentos necessários à estabilidade, 
ao desenvolvimento e ao equilí-
brio social e ambiental num país 
desigual e num planeta pleno de 
desgraças e acometido por incon-
táveis ameaças. 

A escolha da maioria pode não 
coincidir com a nossa. Mas fica-
mos sempre com a certeza de que 
haverá outra oportunidade e (ou) 
com o luxo do MEC de podermos 
mudar de ideias as vezes que 
quisermos.

2 A coincidência temporal 
entre o pico da atual vaga 
pandémica e as eleições 

legislativas obrigou as autoridades 
a esclarecer que o direito a votar é 
mais forte do que a obrigação do 
confinamento e que, por isso, o 
isolamento profilático não é razão 
para impedimento ou abstenção. 

Deve cada um adotar as medidas 
adequadas de proteção para evitar 
contagiar ou ser contagiado e con-
tar com procedimentos adequados 
no processo eleitoral.

Acontece também que, tendo 
a variante atual do corona vírus 
maior facilidade de transmissão, o 
que levou à superação de todos os 
recordes anteriores de infeção, ela 
não se tem revelado tão agressiva 
quanto as anteriores. Ao ponto de 
haver países a aliviar restrições 
e cientistas a garantir que falta 
apenas um pequeno passo para 
que a pandemia se transforme em 
endemia. Por endemia entende-se 
a presença de uma doença numa 
comunidade e a possibilidade de, 
em qualquer altura, surgirem 
casos e, assim sendo, restará habi-
tuarmo-nos a viver com a doença 
e a vigiar os corona vírus como 
fazemos com os vírus da gripe.

A má notícia é que outros 
cientistas há que garantem que a 
endemia ainda é uma miragem e 
que nada garante que não possa 
aparecer uma variante mais letal 
com igual facilidade de transmissão.

E perante tanta incerteza, só 
nos resta manter a guarda. Tanto 
no dia-a-dia quanto no dia e no ato 
de votação.
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 
O ESSENCIAL, 

APÓS O JOGO, É 
QUE SE DEFINAM 
E GARANTAM OS 
ENTENDIMENTOS 

NECESSÁRIOS 
À ESTABILIDADE, 
AO DESENVOLVI-

MENTO E AO EQUI-
LÍBRIO SOCIAL 
E AMBIENTAL. 

“Ganhe quem ganhar, 
não vai ser o fim do mundo”
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Sentado na areia da sua praia, 
aconchegado ao peito da sua 
Rosa por um abraço de uma 

vida, languidamente, reclinou a cabeça 
e encostou o seu ao rosto dela. Neste 
magnífico trono, abençoado por esta 
deleitosa carícia e pelos afagos do sol 
quase poente, perdeu-se por tempos 
infinitos a encantar-se com o mar, a 
sorver a maresia, a dar ouvidos à reben-
tação, a mirar as gaivotas e a namorar o 
céu. Esboçou um sorriso dorido, quando 
o sol, num derradeiro deslumbramento, 
mergulhou, voluptuosamente, no mar, 
desfraldando-lhe uma flamejante esteira 
de ouro. Sem aviso, o olhar caiu-lhe 
nas mãos, que ela entrelaçava nas suas 
e quase jurava que sentiu de novo a 
tépida carícia do seu toque. Olhou-a 
terna e longamente - sempre tão bonita 
- pensou e, embevecido, mergulhou 
nas profundezas dos seus olhos negros. 
Momentos depois, agora com um sorri-
so sereno, fechou os olhos marejados e 
sussurrou - meu amor. 

O Diabo Vermelho era um jovem 
pescador poveiro, que inebriava o seu 
pequeno mundo com um esfusiante 
perfume de alegria. Não havia tristeza 
que resistisse por muito tempo ao seu 
sorriso franco, ao seu abraço de urso, 
à sua piada fina e ao seu otimismo 
contagiante. Via em cada tempestade 
a proa de uma bonança. Acreditava 
que onda nenhuma rasgaria o manto 
protetor da “sua” Senhora da Assunção 
e que, jamais nevoeiro algum calaria a 
boa e velha ronca do bom regresso. A 
alcunha de Diabo Vermelho conquistou-
-a, por unanimidade e aclamação, nos 
“dérbis”, rebenta corações, que dispu-
tava nos torneios populares de bola. 
Com dribles de pôr os olhos em bico e 
petardos fatais, passeava a sua classe 
nos pelados, semeando o inferno, o caos 
e a frustração nos campos adversários, 
somando vitórias, glória, fama e pouco 
ou nenhum proveito. Galante, gentil e 
bem-apessoado, era o “ai Jesus” das mo-
çoilas das redondezas e ele, coitado, bem 

ciente de tão grande responsabilidade, 
tentava, denodadamente, não desiludir, 
nem uma delas que fosse. Mas, num 
esplendoroso e inefável dia, os anjos, o 
destino ou o cupido, conspiraram para 
cruzar a Rosinha no seu caminho. Mal a 
enxergou, caiu perdido de amores pela 
sua carinha laroca, pelos seus cabelos 
negros e por aqueles olhos de azeviche, 
mais profundos e misteriosos que um 
oceano. Num trejeito teatral, levou a 
mão em garra ao coração e esgarçando 
um sorriso à Clark Gable, ciciou-lhe 
meloso, com aquela lábia de galã sabido 
- arrancaste-me o coração, agora ama-o 
ou calca-o aos pés. 

Ela, que conhecia de ginjeira a sua 
fama de incorrigível “beija-flores”, 
desfechou-lhe um olhar capaz de gelar, 
num sopro, todo o fogo do inferno e, 
arremedando um ar de - é que nem 
morta - tentou desesperadamente sere-
nar o coração que, feito louco, quase lhe 
rebentava o peito. Ah, mas comigo não 
faz ele farinha, ah, não faz não - tentava 
ela sossegar-se, enquanto se apressava 
a seguir caminho estugando o passo 
como se fugisse do mafarrico. 

O Diabo Vermelho descobriu, a duras 
penas, que aquela belíssima mulher 
era dona e senhora de uma indomável 
alma poveira, o que, para sua maior 
penitência, lhe somava muito mais 
encanto. Para espanto geral, deixou de 
beijar, de rondar e até de olhar qualquer 
outra flor que não fosse a sua Rosinha. 

E ele, que enfrentava o mar olhos nos 
olhos, que só tremia quando tinha 
frio ou a consciência pesada, viu uma 
singela Rosinha a adernar-lhe o barco, 
a enevoar-lhe os dias e a arrancar-lhe 
o sorriso. Mas, dê-se o seu a seu dono, 
mesmo sem lhe conseguir arrancar 
um sorrisito, ou um simples olhar de 
mofa, cortejou-a, sem fraquejar, durante 
longos e penosos meses. 

Quando, já de olhar pisqueiro de, 
em vão, tentar avistar novas de uma 
bonança e, negro como a noite, se lhe ia 
insinuando o temor de que, desta nem 
a boa e velha ronca do bom regresso 
lhe descobriria rota certeira, a Rosinha, 
não conseguindo agrilhoar por mais 
tempo o alvoroço que lhe queimava o 
peito, esboçou-lhe um sorrisito amarelo. 
Tanto bastou para que ele, bêbado de 
felicidade, não mais a largasse até a 
ouvir, felicíssima e resplandecendo num 
belíssimo vestido de noiva, jurar-lhe 
amor para toda a vida, sob o olhar da 
“sua” Senhora da Assunção. 

Como todos os apaixonados, a ti 
Rosa e o ti João fizeram juras de amor 
eterno e de futuros de leite e mel. So-
nharam um lar abarrotado de risos de 
crianças, de sorrisos de avós babados e 
de abraços de bons amigos, onde todos, 
à volta de uma farta mesa, saboreariam 
o melhor peixe do mundo e brindariam 
com um verde tinto de estalo à vida e à 
amizade. Atreveram-se, até, a sonhar, se 
Deus lhes desse força e saúde, ter o seu 

próprio barquito. 
Por muito pouco tempo, a vida 

serviu-lhes o paraíso em bandeja de 
ouro, para de repente, como louca cínica 
que às vezes é, os atirar desamparados 
para o mais negro dos infernos. Antes 
mesmo de se anunciar, a doença dos pe-
zinhos matou, à queima-roupa, o Diabo 
Vermelho, embotando-lhes as pernas, 
até ali mais lestas que o vento norte. 
Depois, lenta e sadicamente, foi esma-
gando o ti João, mirrando-lhe o corpo e 
a vida e espezinhando-lhes, implacável, 
os sonhos de risos de crianças, de avós 
babados e do barquito. Destroçados, 
empunhando, ela, a sua indomável 
alma poveira, e ele, a do velho Diabo 
Vermelho, reergueram-se das cinzas e 
peitaram a besta-fera e, mesmo quando 
o corpo lhe foi morrendo aos poucos, 
mesmo quando ele deixou de sentir nas 
suas as mãos dela, continuaram a amar-
-se, perdidamente, na sua casa, que, 
apesar de tudo, conseguiram fazer farta 
de amigos, de abraços, de belo peixe e 
de vinho verde. 

Sentada na areia da praia dele, a ti 
Rosa, lavada em lágrimas, apertava-o 
convulsivamente ao peito, sufocada pela 
dor e pela revolta. O pôr-do-sol, numa 
derradeira homenagem, mergulhou-se 
no mar desfraldando-lhe uma flame-
jante esteira de ouro, e ela, exangue e de 
olhar vazio, embalou-o até a noite cair, 
sussurrando sem parar - meu amor, 
meu amor. 

O DIABO 
VERMELHO 
DESCOBRIU, 
A DURAS 
PENAS, QUE 
AQUELA 
BELÍSSIMA 
MULHER 
ERA DONA 
E SENHORA 
DE UMA 
INDOMÁ-
VEL ALMA 
POVEIRA, O 
QUE, PARA 
SUA MAIOR 
PENITÊNCIA, 
LHE SOMAVA 
MUITO MAIS 
ENCANTO. 
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Quinta dos Pinheiros regressa 
à esfera da junta e dos bombeiros
Insolvência da SAD do Desportivo das Aves conduziu ao incumprimento do protocolo da cedência dos direi-
tos de superfície da Quinta dos Pinheiros por 25 anos, já que o projeto para a criação do Centro de 
Estágios ficou parado. Vitória para Junta e Bombeiros leva instituições e avenses a perguntar: e agora?

TEXTO PAULO R. SILVA

Uma telenovela com final feliz. Pelo 
menos no que a este capítulo diz 
respeito. O tribunal (...) decidiu que 
os direitos de superfície da Quinta 
dos Pinheiros cedidos por 25 anos à 
SAD do Desportivo das Aves para a 
construção de um Centro de Estágios 
vão regressar à esfera da Junta de 

Freguesia e da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila das Aves. 

A decisão foi conhecida no passado 
dia 12 de janeiro, traduzindo o desejo 
de ambas as instituições avenses que 
avançaram para o processo judicial de 
recuperação desses direitos devido à 
quebra do protocolo que a paragem 
nas obras significou. 

Um desfecho que deixou satisfeitos 
os presidentes de ambas as institui-
ções, Joaquim Faria e Carlos Valente

De relembrar que em 2016, a junta 
de freguesia e a associação humanitá-
ria dos bombeiros assinaram o pro-
tocolo para a cedência dos direitos de 
superfície em troco de cem mil euros 
para cada uma das instituições sendo 
que a Desportivo das Aves SAD se 
comprometia a construir o complexo 
desportivo projetado na Quinta dos 
Pinheiros. 

“O contrato desde o início estava 
bem blindado e lei estava do nosso 

lado”, apontou Joaquim Faria, pre-
sidente da junta de Vila das Aves, 
deixando rasgados elogios a Gabriel 
Freitas, advogado avense que desde o 
início esteve envolvido com o processo 
e tratou quer da conceção do protoco-
lo inicial, como agora deste processo 
relativo aos direitos de superfície. 

Carlos Valente, presidente da di-
reção da Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Vila das Aves, por sua 
vez, diz que esteve “sempre confiante 
e tranquilo” relativamente a uma 
decisão favorável aos interesses das 
instituições, já que as cláusulas do 
contrato “não deixavam qualquer dú-
vida”, apesar da tentativa da empresa 
construtora do complexo que entrou 
com uma ação já na parte final, algo 
que ficou também resolvido.

EUFORIA E QUEDA
Quando no verão de 2016 foi colocada 
a primeira pedra para o novo centro 
de estágio, numa cerimónia com toda 

a pompa e circunstância que inclusive 
contou com a presença do presidente 
da Liga de Clubes, Pedro Proença, 
poucos imaginavam este desfecho. 
A unanimidade do dia foi quebrada 
por Carlos Valente, que durante o seu 
discurso verbalizou várias preocupa-
ções e avisos à navegação que, feliz ou 
infelizmente se vieram a concretizar. 

“Quem sem lembrar do meu dis-
curso na primeira pedra, lembra-se 
que tinha esse medo”, relembra o 
dirigente associativo, apontando o 
dedo pelo insucesso do projeto não 
só à SAD do Desportivo das Aves, 
agora insolvente e maior responsável, 
obviamente, como também à atuação 
da câmara municipal durante o ‘rei-
nado’ de Joaquim Couto à frente dos 
destinos do município. 

“Não há dúvidas que a SAD é o 
maior responsável, mas numa fase em 
que era importantíssima a atuação da 
câmara, devido à euforia do momento 
e do dinheiro que sabíamos que ha-
via nessa altura, era necessária uma 
maior abertura para que isto tivesse 
andado”, argumenta Carlos Valente. 

Aliás, segundo as conversas que foi 
tendo com o engenheiro responsável 
pela obra no local, o ex-presidente da 
junta e vereador revela que o papel  de 
Couto foi colocar entraves, “empatar 
até que a coisa parou” ao contrário da 
“via verde” que o então autarca tinha 
prometido ao projeto. 

Mesmo assim, não tem dúvidas em 
afirmar que os Bombeiros só ganha-
ram neste processo. Cem mil euros, 
um terreno que era um pântano 
completamente drenado e infraes-

RESOLVEMOS UM 
PROBLEMA, AGORA 
TEMOS OUTRO QUE 
É O QUE FAZER 
COM A QUINTA DOS 
PINHEIROS”
JOAQUIM FARIA, PRESIDENTE 
DA JUNTA DE VILA DAS AVES
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CARLOS VALENTE, PRESIDENTE 
DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES

A Quinta dos Pinheiros continua a 
ser notícia. Agora porque a cedência 
temporária em direito de superfí-
cie foi revertida em consequência 
do estrondoso falhanço da SAD do 
Clube Desportivo das Aves. Uma saga 
que cruza décadas e vários projetos 
megalómanos.

Tudo começou com uma proposta, 
feita à Junta de Freguesia em 1988 
por Augusto Garcia. O empresário es-
tava interessado num terreno situado 
em Ringe, propriedade da Junta e, 
tendo adquirido a Quinta dos Pinhei-
ros, ofereceu-a em troca, juntamente 
com uma verba em dinheiro que só 
poderia ser usada para a construção 
de um parque.

Protelando sucessivamente a 
celebração da escritura e perante as 
solicitações da junta nesse sentido e 
o início de processo judicial, Augusto 
Garcia engendrou nova estratégia 
a partir de 2001: constituiu uma 
Fundação, defendendo que assim 
pretendia “demarcar-se da inoperân-
cia do presidente da Junta”. 

Passou os terrenos para o nome da 
Fundação, recheada de personalida-

UMA HISTÓRIA DE 
PROJETOS MEGALÓMANOS

junta concordou em receber 20 mil 
metros quadrados sendo os restan-
tes cerca de 18 mil metros quadra-
dos seriam entregues à Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Vila 
das Aves.

Tendo entrado na posse do terre-
no em outubro de 2008, a Junta enco-
mendou um estudo a três arquitetos 
paisagistas sobre o que fazer e, nas 
vésperas das eleições autárquicas de 
2009, promoveu a sua apresentação 
pública. “Propiciar condições de lazer 
para a população, com capacidade 
para albergar eventos sazonais”, 

“com um anfiteatro e amplos rel-
vados que podem ser usados pelas 
estruturas das Festas da Vila, campo 
de jogos e parque infantil.”

Em 2010 a Junta de Freguesia 
usou o espaço para a realização das 
Festas da Vila (2) e a Associação 
Humanitária chegou a anunciar, para 
a sua parcela, a construção de uma 
clínica de imagiologia. (3).

Entretanto, em dezembro de 
2009, a Junta teve a oportunidade de 
adquirir o Amieiro Galego e perdeu 
o fôlego para qualquer avanço na 
Quinta dos Pinheiros.

Em abril de 2016 foi feito, conjun-
tamente com a Associação Huma-
nitária”, o acordo com a SAD do CD 
Aves para a cedência do direito de 
superfície por 25 anos, tendo cada 
uma das instituições recebido, nos 
prazos previstos, cem mil euros. Em 
setembro do mesmo ano foi lança-
da, com pompa e circunstância, a 
primeira pedra do “Galaxy Futebol 
Campus”. (4)

des de relevo na vida local e concelhia 
como integrantes dos corpos sociais, 
e apresentou um publicamente um 
projeto grandioso e uma maquete 
com piscinas, hotel e campos de 
jogos. (1) Até as águas do Amieiro 
Galego estiveram envolvidas na 
equação. 

A reivindicação da junta de que 
fosse cumprida a promessa de doação 
foi o motivo de ação judicial que, 
após sucessivas audiências, conduziu 
a um acordo, em 2006, pelo qual a 

praticamente o mesmo, apenas com a 
vantagem de que caso não fosse pos-
sível uma solução conjunta, as infraes-
truturas já colocadas podem permitir 
a sua utilização pública mais fácil de 
conceber. No entanto, Carlos Valente, 
diz que tudo está em cima da mesa. 

O relvado sintético está pronto a 
ser utilizado, com marcações e todas 
as infraestruturas de rega e ilumina-
ção colocadas. Faltam os balneários 
de apoio. Contudo, sem as medidas 
regulamentares, qualquer utilização 
ficaria limitada a um âmbito recreati-
vo. Sendo que o outro campo tem as 
infraestruturas, mas não tem relvado 
colocado. Daí que o presidente da as-
sociação humanitária dos bombeiros 
admita que possa ser uma possibi-
lidade unir os dois campos e fazer 
apenas um, com todas as medidas 
regulamentares, permitindo assim 
maior rentabilidade para uma possível 
cedência a equipas de nível superior.  

Para além da vertente desportiva, 
o terreno dos bombeiros possui ainda 
uma área em torno dos campos que 
pode permitir a criação de um espaço 
de lazer interessante, já que as obras 
de drenagem criaram uma espécie de 
canal em pedra que pode dar o mote 
para um parque com uma “exposição 
solar maravilhosa” numa zona privi-
legiada de contacto com a natureza. 

Se a opção passar por um projeto 
conjunto, aí a câmara municipal pode-
rá ter uma palavra a dizer, enquanto 
parceiro privilegiado para um espaço 
daquela envergadura. 

“O primeiro passo terá que ser 
juntar ambas as partes e tentar per-
ceber o que se quer fazer. Se houver 
um interessado em acabar aquele 
projeto, basta vir falar connosco e cá 
estaremos para ouvir. Seja o CD Aves, 
seja a câmara, seja quem for. É preciso 
arranjar sinergias para aquilo chegar 
a bom porto”, aponta Joaquim Faria. 

Liberto das amarras dos proces-
sos judiciais, o futuro da Quinta dos 
Pinheiros volta agora, mais uma vez, 
a pertencer aos avenses. Após décadas 
de ideias, projetos, vontades, inten-
ções e até primeiras pedras, será este 
o último capítulo de uma telenovela 
com demasiados episódios. 

truturas que podem ser aproveitadas 
e rentabilizadas, nomeadamente um 
campo sintético concluído e um outro 
com tudo colocado, exceto a relva. 

No caso da junta de freguesia, 
Joaquim Faria admite que desde que 
chegou ao cargo, no outono de 2017, 
a Quinta dos Pinheiros sempre foi 
uma preocupação. As reuniões com 
a SAD avense eram constantes até 
deixarem de o ser, algures no verão 
de 2018, precipitando o processo que 
um ano depois levaria à insolvência 
da sociedade anónima. As promes-
sas de reformulação do projeto não 
passaram de intenções, a obra nunca 
mais avançara. 

Na parte do terreno pertencente 
à junta de freguesia, existe uma ban-
cada e um campo terraplanado sem 
infraestruturas a que é preciso fazer 
limpeza. “Resolvemos um problema, 
agora temos outro que é o que fazer 
com a Quinta dos Pinheiros”, questio-
na o autarca. 

E AGORA?
“Agora, estamos livres”, diz, sem hesi-
tar, Carlos Valente, referindo-se a todo 
o imbróglio judicial. A questão que se 
coloca é o que fazer com os terrenos 
agora que o projeto para o centro de 
estágio está morto. 

Ouvidos pelo Entre Margens, quer 
um, quer outro presidente atiram 
qualquer decisão definitiva sobre 
o destino da Quinta dos Pinheiros 
para o futuro, já que será necessário 
estabelecer contactos, ouvir fregueses 
e sócios e estudar a melhor forma de 
aproveitar o espaço. 

Sobretudo é preciso perceber se 
é possível conceber uma solução 
conjunta, entre junta de freguesia 
e bombeiros, ou se cada um dos 
terrenos terá um destino próprio, 
independente do outro. “Toda a gente 
sabe que a junta de freguesia não tem 
capacidade financeira para acabar 
uma obra daquelas, e penso que os 
bombeiros também não, portanto 
estamos recetivos a que hajam pro-
postas. É preciso potencializar aquele 
espaço”, sublinha Joaquim Faria. 

O caminho mais rápido para resol-
ver a questão da Quinta dos Pinheiros 
é, segundo o autarca, terminar aquilo 
que está projetado e licenciado. Mas 
para isso são precisos apoios e in-
vestidores. “Não vale a pena estar a 
pensar em novos projetos”, continua 
o presidente de junta. “Já há um pro-
jeto, já existem licenças, temos meio 
caminho andado e temos que tentar 
perceber o que se consegue fazer, 
quais são os custos, quem consegue 
ficar com aquilo e que dividendos é 
possível tirar para os bombeiros e 
para a junta de freguesia.” 

Do lado dos bombeiros, o prisma 
pelo qual se olha para o futuro é 

NÃO HÁ DÚVIDAS 
QUE A SAD 
É O MAIOR 
RESPONSÁVEL, 
MAS NUMA FASE 
EM QUE ERA 
IMPORTANTÍSSIMA 
A ATUAÇÃO DA 
CÂMARA, DEVIDO 
AO DINHEIRO QUE 
SABÍAMOS QUE 
HAVIA NESSA 
ALTURA, ERA 
NECESSÁRIA UMA 
MAIOR ABERTURA 
PARA QUE ISTO 
TIVESSE ANDADO”

"SE HOUVER UM 
INTERESSADO 
EM ACABAR 
AQUELE PROJETO, 
BASTA VIR FALAR 
CONNOSCO E 
CÁ ESTAREMOS 
PARA OUVIR. 
SEJA O CD AVES, 
SEJA A CÂMARA, 
SEJA QUEM 
FOR. É PRECISO 
ARRANJAR 
SINERGIAS PARA 
AQUILO CHEGAR A 
BOM PORTO”
JOAQUIM FARIA, PRESIDENTE 
DA JUNTA DE VILA DAS AVES
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

JOÃO FERREIRA
ADVOGADO / PCP

Com o aproximar das eleições 
legislativas de 2022 a cam-
panha eleitoral cresceu e o 

debate político avivou-se. Depois de 
uma pré-campanha relativamente 
morna, apesar da antecipação das 
eleições, provocada pelo chumbo 
do Orçamento de Estado para 2022 
por parte do PSD, da CDU, do BE, 
do CDS, da IL e do Chega, viram-se 
as dezenas de debates na imprensa, 
em especial nas televisões, que se 
tornaram rotineiros exceto alguns 
mais específicos como foram os casos 
do primeiro debate Costa/Rio e do 
debate final dos líderes dos partidos 
com representação parlamentar.

Com o início da campanha pro-
priamente dita surgiram as habituais 
sondagens que apresentavam resul-
tados que tendencialmente davam 
a vitória ao PS por uma diferença 
considerável para o PSD. O PSD de 
Rui Rio saiu então para a estrada e 
com algumas arruadas, como as de 
Barcelos, Viseu, etc., levaram a uma 
recuperação dos resultados apro-
ximando-se do PS. Aí a campanha 
animou e o último fim de semana 
foi bem a prova da luta política entre 
o PS e o PSD em algumas cidades do 
Norte como foram os casos de Vila 
do Conde, Guimarães, Braga e Viana 
do Castelo.

A grande participação dos eleito-
res no voto antecipado do passado 
domingo, onde mais de 300 mil 
pessoas puderam votar, alimentaram 
ainda esta última semana de campa-
nha eleitoral que vai ver realizadas 
algumas ações que à partida não 
eram previstas devido à pandemia, 
pelos vistos agora em transição para 
a endemia, com valores de infetados 

Sondagens, 
arruadas 
e abstenção

Em 2015, o actual pri-
meiro-ministro António 
Costa, confrontado com 

o resultado das eleições, deitou 
a toalha ao chão e entregou de 
bandeja a vitória a uma direita 
que tentava convencer o povo 
de que para obter a “cura” ti-
nha de passar por um calvário. 
Nessa noite, a CDU recordou 
que os portugueses tinham 
escolhido 230 deputados para a 
Assembleia da República, cuja 
composição permitia fechar a 
porta da governação à direita, 
e assim foi. 

Desde então, o PS, em mi-
noria, teve a sua governação 
condicionada por exigências da 
CDU, que representaram avan-
ços inegáveis para a maioria da 
população, nas mais variadas 
áreas. São exemplo a gratui-
tidade dos manuais escolares 
para os alunos até ao 12.º ano 
ou os aumentos extraordiná-
rios e sucessivos das pensões 
para mais de dois milhões de 
pensionistas. A redução do 
preço dos passes sociais nos 
transportes públicos garantiu 
a nível local poupanças anuais 
entre 300,00 e 650,00 euros 
em viagens de Vilarinho ou S. 
Mamede de Negrelos para San-
to Tirso, ou de Santo Tirso para 
o Porto. Por cá, conseguiu-se 
ainda reverter o processo de 
privatização do nosso hospital, 
mantendo-o na esfera pública. 

Todas estas medidas cons-
tavam do programa eleitoral 
da CDU, mas não no do PS. Ou 
seja, uma governação assente 
apenas no programa do PS, em 
maioria absoluta, significaria 
que tais avanços não teriam 
sido possíveis. 

Nos últimos dois anos e 
meio, a CDU exigiu medidas 
urgentes para defender a Es-
cola pública e o SNS, para 
investir na produção nacional 
em detrimento das importa-
ções e para valorizar os salários 
e as condições de trabalho 
(designadamente através do 
reforço do peso negocial dos 
trabalhadores e do incentivo 

à contratação colectiva), me-
didas que o governo rejeitou, 
aliado à direita, pois já dava 
sinais de querer governar em 
maioria absoluta ou “peça a 
peça” com o PSD. Importa 
recordar que nos últimos dois 
anos, o PS votou mais vezes ao 
lado do PSD, do que do PCP e 
do PEV. PS e PSD partilharam 
quase 60% das votações e essa 
aliança tácita foi sempre no 
sentido de travar avanços na 
melhoria das condições de vida 
das populações e dos trabalha-
dores, por exemplo quando 
rejeitaram o aumento do sa-
lário mínimo para os 850,00 
euros, a redução do horário 
de trabalho para as 35 horas, 
o combate à precariedade e à 
desregulação dos horários, o 
controlo dos preços máximos 
dos combustíveis e da energia 
ou a regionalização.  

No próximo dia 30, as popu-
lações podem decidir de forma 
diferente, dando força à CDU. 
Se assim for, o PS só não faz 
política de esquerda se não qui-
ser, tal como sucedeu em 2015. 

Se a CDU tiver mais força, 
sairá reforçada a convergência 
com todos aqueles que querem 
unir esforços para implemen-
tar políticas de incentivo à na-
talidade,  através da criação de 
uma rede pública de creches; 
de valorização das carreiras e 
remunerações dos profissio-
nais de saúde, que contribua 
para a sua fixação e dedicação 
exclusiva ao SNS; de reforço 
da habitação pública, com a 
promessa da construção de 
5000 casas no distrito do Por-
to; de combate à precariedade 
e reforço do poder negocial 
dos trabalhadores, com a re-
vogação da caducidade da 
contratação colectiva.  

Como se provou, foi quando 
a CDU pesou mais que passou 
a haver avanços. O seu reforço 
é a melhor garantia para evi-
tar um governo de direita ou 
uma maioria absoluta do PS, 
cujos efeitos nefastos todos 
conhecemos.

Quanto mais peso tem a 
CDU, mais se avança 
na vida das pessoas!

que ultrapassam todas as previsões, 
apesar da última variante do vírus 
parecer ser menos agressiva que 
os anteriores. Entre eleições e pan-
demia, a tradicional última semana 
de campanha vai ver as arruadas de 
Santa Catarina e a descida do Chiado, 
vai ver os comícios no pavilhão Carlos 
Lopes e no pavilhão Rosa Mota, vai 
ver o extremar das posições políticas 
e vai contribuir para contabilizar os 
votos nos vários partidos políticos, 
desde a dúvida sobre se a CDU e o 
BE vão manter o seu eleitorado, desde 
a dúvida sobre que representação 
parlamentar manterão o CDS e o 
PAN, desde até onde irá a votação da 
IL e do Chega.

Saber que resultados vão ter Antó-
nio Costa e Rui Rio é a grande dúvida 
deste ato eleitoral e que solução de 
governação resultará do ato eleitoral 
que a partir de 31 de Janeiro vai ter 
um novo protagonista, o PR Marcelo 
Rebelo de Sousa, que passará a fazer 
parte da equação ativa.

Santo Tirso tem passado ao lado 
das grandes movimentações de cam-
panha, ao contrário do que sucedia 
há uns anos onde os candidatos a 
líderes também disputavam as ruas 
da cidade e eram notícia em todos os 
órgãos de comunicação social.

Santo Tirso tem muitos candida-
tos a deputados nas listas distritais 
do Porto dos partidos, mas muito 
provavelmente somente o PS e o PSD 
terão os seus representantes eleitos. 
Por um lado, é natural que Sofia 
Andrade do PS (18ª) seja eleita, ou 
fique muito próxima da eleição, tal 
como a ex-deputada do PSD, Andreia 
Neto (13ª), deve voltar à Assembleia 
da República depois de lá ter estado 
oito anos, até 2019.

A grande questão nacional e local 
que se coloca no dia das eleições é a 
de saber que nível de participação 
ocorrerá. A abstenção manter-se-á 
elevada como aconteceu nas últimas 
eleições autárquicas? Até que ponto 
a abstenção afetará os resultados 
eleitorais e “desequilibrará” a com-
posição da próxima Assembleia da 
República? Será que as próximas 
eleições vão garantir a estabilidade 
governativa ou ficará tudo na mesma 
e daqui a uns meses arriscámo-nos a 
ter novas eleições?

SANTO TIRSO 
TEM PASSA-
DO AO LADO 
DAS GRANDES 
MOVIMEN-
TAÇÕES DE 
CAMPANHA, 
AO CONTRÁ-
RIO DO QUE 
SUCEDIA HÁ 
UNS ANOS 
ONDE OS 
CANDIDATOS 
A LÍDERES 
TAMBÉM DIS-
PUTAVAM AS 
RUAS DA CI-
DADE E ERAM 
NOTÍCIA EM 
TODOS OS 
ÓRGÃOS DE 
COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL.

NOS ÚLTIMOS 
DOIS ANOS 
E MEIO, A 
CDU EXIGIU 
MEDIDAS 
URGENTES 
PARA DEFEN-
DER A ESCOLA 
PÚBLICA E O 
SNS, PARA 
INVESTIR NA 
PRODUÇÃO 
NACIONAL EM 
DETRIMENTO 
DAS IMPOR-
TAÇÕES E 
PARA VALORI-
ZAR OS SA-
LÁRIOS E AS 
CONDIÇÕES 
DE TRABALHO
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ATUALIDADE VILA DAS AVES

JOSÉ MANUEL 
MACHADO

MANDATÁRIO MOV. 
IND. AVES.A face visível da tão propalada 

e ambicionada requalificação 
da rede viária em Vila das 

Aves, começou pela beneficiação de 
um troço da EM (Estrada Municipal) 
204-5, e consistiu na repavimentação 
das ruas, Ponte da Pinguela, Visitação 
e uma pequena porção da Alameda 
Arnaldo Gama. Uma obra cuja de-
cisão de adjudicação foi tomada por 
despacho do presidente da câmara 
municipal em 08 de abril de 2021, em 
resultado de um procedimento inicial 
que remonta a 2019. Um lapso de 
tempo que até poderá ser considerado 
satisfatório perante aquilo a que nos 
fomos habituando!

Mas, uma parte significativa des-
ta intervenção não comtemplou a 
construção de passeios para peões. 
Justamente nos locais mais perigosos 
e com declive acentuado, a circulação 
pedonal é um desafio de alto risco. 
Foi uma oportunidade, incompreen-
sivelmente, perdida para tornar mais 
fácil e menos perigosa a circulação de 
quem se desloca a pé.

Num tempo em que tanto se enche 
a boca com vias pedonais lúdicas, de 
um “Plano de Mobilidade Sustentada”, 
alegadamente para todo o concelho, 
e tanto se fala em “compatibilizar 
a utilização do automóvel com a 
bicicleta e acrescentar qualidade aos 
espaços para peões”, não faz qualquer 
sentido que, numa obra concluída 
recentemente, tais desígnios não 
tenham sido acautelados. É uma ca-
rência sobejamente conhecida e uma 
privação amplamente reclamada pela 
comunidade.

Afinal, fazemos ou não parte do 
mesmo concelho?

Já vimos que no orçamento muni-

cipal para este ano pouco toca a Vila 
das Aves, e que 2022 ficará marcado 
somente pela conclusão do Parque do 
Verdeal. Trinta anos de espera que vão 
finalmente ter um término com uma 
ponte pedonal e ciclável de brinde, 
para unir as duas margens! 

Inquieta-me a passividade de 
quem assiste a estas ocorrências sem 
se indignar ou nada fazer para alterar, 
a tempo e horas, o rumo das obras 
como as que assistimos na EM 204-5. 

Fico apreensivo com a qualidade 
do trabalho executado no pavimento 
que, poucos dias depois da sua con-
clusão, foi objeto de reparação em 
variadíssimas partes do seu trajeto e, 
receio bem que, brevemente, muitos 
outros restauros venham ainda a ser 
necessários. Mesmo sabendo que o 
prazo de garantia da obra é de cinco 
anos, não deve ser negligenciada a 
necessidade de um acompanhamen-
to dedicado e de proximidade, bem 
como, uma fiscalização competente, 
tal como se deve exigir a quem preside 
aos destinos da freguesia. Se tal já 
tivesse ocorrido, porventura teriam 
sido asseguradas as condições para a 
existência de um passeio para peões, 
em toda a extensão do percurso, de 
modo a tornar mais segura a sua 
circulação. 

Tal como disse um insuspeito e 
ilustre avense “é obrigatório que a 
Junta de Freguesia, nomeadamente 
o seu presidente, sejam muito proa-
tivos”, contudo o presidente da junta 
brinda-nos com a passividade que lhe 
é característica. Recomendava ainda 
o mesmo avense que o que “é preciso 
é picar a câmara…”, mas a minha 
recomendação será que, sobretudo, 
“é preciso é picar a junta”!

“Requalificar a 
Requalificação”

Já se vislumbra a ponte pedonal e ciclável que será o ex-libris 
do espaço. Empreitada orçada em 1,8 milhões de euros 
avança a bom ritmo, tendo conclusão prevista para a primavera.

Obras no Verdeal avançam 
a bom ritmo com a
primavera como horizonte

TEXTO PAULO R. SILVA

A história do Parque do Verdeal é 
longa e muitas vezes penosa, mas 
parece agora ter entrado finalmente 
em velocidade de cruzeiro para que o 
espaço fique disponível à fruição da 
comunidade. 

Com a primeira pedra colocada 
em cerimónia com direito a presença 
ministerial em abril de 2021, o in-
vestimento de 1,8 milhões de euros, 
financiado a três entre orçamento 
municipal, fundos comunitários e 
fundo ambiental, tem data prevista de 
conclusão para a primavera de 2022. 
No local, é bem visível o avanço célere 
da obra que tem vindo a nascer e cres-
cer nas margens do rio Vizela entre 
Vila das Aves e São Tomé de Negrelos.

Por entre os quatro hectares de 
área total são visíveis os trilhos que 
serpenteiam o terreno, conduzindo 
os futuros frequentadores do espaço 
caminhadas entre árvores de grande 
porte e clareiras que vão permitir 
observar as vistas, praticamente até 
ao leito do rio. 

No entanto, é a ponte pedonal e 
ciclável que vai ligar a rua do Espírito 

Santo em São Tomé de Negrelos até 
à zona da estação ferroviária de Vila 
das Aves que tem alimentado o brua 
da construção. A estrutura ainda não 
está completa, mas as linhas que vão 
delinear a paisagem não têm fugido 
aos olhares dos muitos curiosos que 
diariamente por ali passam. 

Após a conclusão do novo Parque 
do Verdeal, a câmara de Santo Tirso 
tem planeada a ligação pedonal e 
ciclável entre o novo espaço verde 
do concelho e o Parque Urbano Sara 
Moreira, na Rabada, ao longo das 
margens dos rios Vizela e Ave. 

FICO APREENSIVO 
COM A 
QUALIDADE 
DO TRABALHO 
EXECUTADO NO 
PAVIMENTO QUE, 
POUCOS DIAS 
DEPOIS DA SUA 
CONCLUSÃO, 
FOI OBJETO DE 
REPARAÇÃO EM 
VARIADÍSSIMAS 
PARTES DO SEU 
TRAJETO
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O executivo da junta de freguesia 
de Vila das Aves iniciou o ano de 
2022 avançando em dois locais 
diferentes com obras de requa-
lificação dos passeios. A maior 
das empreitadas está a decorrer 
no Largo Conde de São Bento, 
em frente à Igreja Matriz, até à 
entrada do cemitério, tendo sido 
retiradas algumas árvores de 
grande porte que pontuavam o 
passeio.

Mais recentemente, de modo 
a aproveitar algumas verbas do 
plano municipal para acabar 
com as ruas em terra, a junta de 
freguesia decidiu aplicar esses 
fundos para requalificar o troço 
do passeio da av. 4 de abril de 
1955 desde a rotunda do centro 
de saúde até ao entroncamento 
com a rua 25 de abril. 

JUNTA CONTINUA 
APOSTA 
EM PASSEIOS

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Não há obra sem queixas da popula-
ção, mas no caso da repavimentação 
da EM 204/5 que liga a Ponte da 
Pinguela à Alameda Arnaldo Gama, 

em Vila das Aves, numa extensão que 
ronda os 1,5 km, o descontentamento 
tem ganho outras proporções. 

O investimento de 170 mil euros 
por parte da câmara municipal era 
visto por toda a gente como necessá-
rio, sobretudo devido à importância 
estratégica que o troço tem para a 
freguesia, uma vez que liga o centro 
da vila até ao limite geográfico com 
Bairro e o município de Famalicão, 
onde atravessa o rio Ave. 

Pelo caminho é não só um acesso 
vital para moradores como para 
grandes indústrias como a Casfil, a 
Pimentas & Coelho e até do Pingo 
Doce, sendo ponto de passagem para 
dezenas de camiões e outros veículos 
pesados diariamente. 

Se a necessidade de repavimentar 
um piso com quase duas décadas era 
evidente, o resultado final tem deixa-
do muitos habitantes, comerciantes 
e transeuntes de cabelos em pé de 
frustração.

O novo tapete de betuminoso foi 
colocado durante o mês de dezembro, 
após várias semanas de trabalho em 
termos das infraestruturas subterrâ-
neas, sobretudo ao nível da rede de 
drenagem de águas pluviais

Ora, poucas semanas depois e já 
com as marcações no piso a decorre-
rem, começaram a surgir os primeiros 
sinais de degradação em vários pon-
tos, remendados quase de imediato. 
Certo é que, cerca de um mês depois, 
os remendos multiplicaram-se, tor-
nando a via numa verdadeira manta 
de retalhos. 

A indignação popular chegou 
ao Entre Margens através de várias 
chamadas telefónicas dando conta da 
“indecência” de ter uma obra pública 
naquele estado, tão pouco tempo 
depois da sua conclusão. 

Pés ao caminho, o Entre Margens 
verificou in loco diversas zonas 
problemáticas. E se o piso numa 
zona mais central da vila está num 
estado quase irrepreensível, a partir 
do Mosteiro da Visitação até à ponte 
da Pinguela são notórias a falhas e os 
remendos que já cicatrizam o novo 
alcatrão. 

Talvez o local mais preocupante 
seja na descida entre a Casfil e a tra-
vessia sobre o Ave, onde as fendas no 
piso em declive sobressaem nas aper-
tadas curvas mesmo antes de chegar 
ao renovado tapete do tabuleiro da 
ponte da Pinguela, tão necessário e 

Novo piso em betuminoso da EM 204/5 colocado 
no final do ano já teve de ser remendado em 
vários pontos sendo notória a degradação 
nas curvas de aproximação à ponte da Pinguela. 
Câmara diz que a obra não está concluída.

Novo piso da 
Estrada da 
Pinguela é uma 
'manta de retalhos'

que continua em excelente estado. 
Numa zona onde a água da chuva é 
sempre um problema durante o in-
verno, o estado do piso da atualidade 
não deixa boas indicações para quan-
do a chuva vier com mais intensidade. 

Contactada pelo Entre Margens, 
a câmara municipal de Santo Tirso 
esclarece que “a empreitada em causa 
não se encontra concluída, pelo que 
ainda há pequenas correções que 
serão realizadas pelo empreiteiro.”

Espera-se assim que a conclusão 
definitiva da obra satisfaça as ne-
cessidades e ambições de população, 
transeuntes, comerciantes e indus-
triais que diariamente por ali passam. 

A PARTIR DO MOSTEIRO DA 
VISITAÇÃO ATÉ À PONTE DA 
PINGUELA SÃO NOTÓRIAS A 
FALHAS E OS REMENDOS QUE JÁ 
CICATRIZAM O NOVO ALCATRÃO.
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TEXTO PAULO R. SILVA

Um sonho cumprido. Após anos 
e anos de reivindicação da popu-
lação da Reguenga, e não só, a 
Estrada Municipal (EM) 558 que 
liga a freguesia do Vale do Leça, 
em Santo Tirso, à Seroa, em Paços 
de Ferreira, foi requalificada e 
pronta a ser utilizada pelos mui-
tos transeuntes que utilizam a via 
nas suas deslocações pendulares. 

Como sublinhou o presidente 
da junta de freguesia da Reguen-
ga, Márcio Pinho, esta é uma obra 
“muito importante”, porque é um 
“ponto de acesso à zona industrial 
da Seroa onde muitos habitantes 
da freguesia têm os seus postos 
de trabalho”, mas também para 
aqueles que se deslocam a Santo 
Tirso. “As pessoas não têm bem a 
noção da quantidade de trânsito 
que passa aqui e acho que agora 

temos condições excelentes”, 
rematou o autarca local.

Este sonho antigo tem vindo 
a ser prioridade de vários exe-
cutivos da junta de freguesia, 
mas quando o atual presidente 
chegou à autarquia percebeu que 
o projeto então existente estava 
sobredimensionado, dificultando 
a sua execução. O projeto inicial 
apontava para um investimento 
de 1,2 milhões de euros, no entan-
to em diálogo com o presidente da 
câmara, Alberto Costa, chegou-se 
a um consenso de que vários alar-
gamentos de via eram supérfluos, 
conseguindo-se redimensionar a 
empreitada para metade do valor, 
600 mil euros para uma extensão 
total de 1,4 quilómetros de via. 

Por sua vez, Alberto Costa, re-
fere que as obras só fazem sentido 
se forem ao encontro das necessi-
dades das pessoas, sendo que esta 

especificamente “possibilita uma 
melhoria de qualidade de vida 
desta população em concreto, 
mas também de todos aqueles 
que por aqui passam, fazendo 
viagens entre Paços de Ferreira 
e Santo Tirso, já que é uma das 
principais ligações.”

“Finalmente houve a coragem 
de fazer e executar. Depois de 
projetada, depois de prometida, 
a obra está aqui. Está feita”, 
enalteceu, prometendo não ficar 
por aqui. “Nas freguesias do Vale 
do Leça estamos a restruturar 
a nossa estratégia, tomando em 
consideração o investimento 
que tem vindo a ser feito, ora de 
saneamento, ora em água”, facto 
que também vai influenciar os 
próximos passos na Reguenga, 
com a empreitada da rede de 
água que está planeada para a 
freguesia.

Investimento de 600 mil euros da câmara municipal vem concretizar 
desejo antigo da população e melhorar as condições de acessibilidade 
de todos os que usam a EM-558 para as deslocações pendulares.

Ligação entre a Reguenga e a 
Seroa é finalmente uma realidade

Homem 
encontrado 
morto em 
Rebordões

Um homem foi encontrado morto 
numa rua de Rebordões por volta 
das 3h30 da manhã do passado fim 
de semana. O corpo foi encontrado 
por pessoas que passavam no local, 
alertando as autoridades que se des-
locaram ao local: GNR e os bombeiros 
voluntários Tirsenses (Amarelos). 

Segundo o Jornal de Notícias, 
citando fonte da GNR, “o homem, de 
69 anos, estava de pijama vestido e 
tinha sinais visíveis de violência, mas, 
segundo o que a investigação conse-
guiu apurar no local, o homem terá 
caído do telhado da habitação, de uma 
altura de cerca de dez metros, uma 
vez que foi encontrado um chinelo 
no telhado e outro junto ao corpo.”

A mesma fonte disse ainda que por 
não haver indícios de crime, a Polícia 
Judiciária não foi ao local. O corpo 
foi transportado para o Gabinete de 
Medicina Legal e Ciências Forenses 
de Guimarães, para ser autopsiado.

Vítima tinha 69 anos e 
poderá ter sofrido 
uma queda de um telhado.

PSD quer executivo 
a discutir 
transportes públicos

TEXTO PAULO R. SILVA 

A problemática dos transportes públicos 
no concelho de Santo Tirso é sempre 
terreno fértil para a discussão política 
interpartidárias. Ora, os vereadores do 
PSD no executivo da câmara municipal, 
Quitéria Roriz e Carlos Alves, traçaram 
um panorama de desigualdades no aces-
so, sobretudo relativamente aos TUST, e 
lançaram um repto à maioria socialista.

“Quase 10 anos depois deste novo sis-
tema de TUST e 24 anos após o início do 
contrato seria de esperar que os Tirsenses 
tivessem ao seu dispor uma cobertura de 
transportes urbanos realmente inclusivo, 
acessível e com cobertura da maior parte 
do concelho. Mas não”, proclamou Quité-
ria Roriz numa declaração proferida no 
período antes da ordem do dia da reunião 
pública de câmara. 

De acordo com o relatório anual de 
2020, apenas “29% da população do 
município é servida por transportes 
públicos”, facto que se mantém desde 
o relatório de 2016. Resumindo, pode 
ler-se no documento, “a cobertura de 
transportes públicos no nosso concelho 
é fraca, ineficaz, promove a desigualdade 
e não assegura equidade às nossas gentes 
no que respeita à mobilidade.”

Os sociais-democratas solicitaram que 
o assunto dos transportes públicos seja in-
serido na Ordem de Trabalhos da próxima 
reunião de Câmara, ponto esse do qual 
devem constar com exatidão os contratos, 
os investimentos, as ações previsionais 
para que o tema possa ser discutido de 
forma rigorosa e transparente. 

Vereadores da oposição acusam 
rede de transportes públicos 
rodoviária de ser “fraca” 
e “ineficaz”, promovendo a 
desigualdade entre as populações 
do concelho. Lançam repto para 
discussão sobre tema à maioria 
socialista no executivo camarário. 
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O currículo de Félix Carvalho fala 
por si. Especialista em toxicologia, 
professor catedrático da Faculda-
de de Farmácia da Universidade 
do Porto e membro da comissão 
de avaliação de medicamentos do 
Infarmed é agora candidato à pre-
sidência da Secção Norte da Ordem 
dos Farmacêuticos nas eleições do 
próximo dia 5 de fevereiro. 

Natural de Rebordões, Félix Carvalho é candidato à presidência da 
secção norte da Ordem dos Farmacêuticos, apontando os desafios a 
que é preciso dar reposta na profissão, mas também do seu 
papel enquanto toxicólogo e da investigação no âmbito da canábis.

“O farmacêutico é 
um componente essencial 
no puzzle do SNS”

O natural de Rebordões e 
residente em Santo Tirso conver-
sou com o Entre Margens sobre as 
propostas que tem para a Ordem, 
das especificidades da profissão de 
farmacêutico e do seu papel no puz-
zle do Serviço Nacional de Saúde. 

Em contexto pandémico, Félix 
Carvalho explicou ainda o processo 
de avaliação das vacinas contra 
a covid-19 e a sua abjeção ao uso 
recreativo da canábis, área na qual 
tem desenvolvido investigação. 

Que razões o fizeram avançar 
para esta candidatura?
Esta é uma altura interessante da mi-
nha vida. Tenho uma vida profissio-
nal com mais de 30 anos de atividade 
sobretudo enquanto docente na 
Faculdade de Farmácia da Univer-
sidade do Porto onde sou professor 
catedrático na área da toxicologia. 
Tive oportunidade de participar 
na formação de vários milhares de 
farmacêuticos e reconheço nesta 
formação características únicas, 

competências específicas e consi-
dero que o farmacêutico pode dar 
um contributo crucial ao SNS. Uma 
fase onde me posso colocar do lado 
daqueles que já estão formados e 
ajudá-los a atingir os seus objetivos.

Ou seja, passar da vertente 
formativa para um papel mais 
ativo naquilo que é o exercício da 
profissão.
Quero transferir as competências 
que adquiri ao longo da carreira e 
colocá-las à disposição da Ordem 
para resolver algumas questões que 
demoram a ser resolvidas. Demo-
ram porque comparativamente a 
outras profissões na área da saúde, 
somos quantitativamente em menor 
número e isso tem influência na 
nossa capacidade reivindicativa. É 
necessário fazer um trabalho quase 
diplomático e para essa diplomacia é 
preciso experiência. 

Que desafios para a profissão são 
esses?
A dignidade salarial e das condições 
de trabalho, nomeadamente com a 
valorização da carreira de maneira a 
que os profissionais possam colocar 
em prática todo o seu potencial 
enquanto farmacêuticos. A consul-
ta farmacêutica, por exemplo, se 
não dermos condições aos nossos 
colegas para executar de forma 
adequada, acaba por não trazer os 
benefícios que podia trazer. 

Numa altura em que se discute o 
papel dos profissionais de saúde 
dentro do SNS, médicos, enfermei-
ros, técnicos de diagnóstico, o far-
macêutico é muitas vezes deixado 
de fora. Como é que o farmacêuti-
co se encaixa neste puzzle?
O farmacêutico é um componente 

essencial no puzzle do SNS. Muitas 
vezes não é visível. Aliás, nos 
hospitais as farmácias estão sempre 
nas catacumbas e o trabalho é feito 
longe dos doentes. Queremos mo-
dificar isso. Possibilitar a vinda do 
farmacêutico para junto da comuni-
dade terapêutica, junto dos doentes, 
dos médicos, enfermeiros, dos 
técnicos, porque cada um deles tem 
o seu nicho próprio e extremamente 
útil, podendo gerar uma eficácia 
muito maior, reduzindo o tempo do 
internamento e com isso trazer uma 
vantagem quer do ponto de vista de 
saúde dos utentes, quer do ponto de 
vista económico.

Que propostas concretas tem para 
a secção norte da Ordem dos Far-
macêuticos com esta candidatura?
Em linhas gerais, queremos defen-
der a dignidade do trabalho dos 
farmacêuticos de modo a promover 
as suas competências específicas, 
dignidade remuneratória e também 
a perspetiva de evolução de cargo. A 
progressão da carreira tem estado 
absolutamente bloqueada. Não é 
apenas um problema dos farmacêu-
ticos, mas numa classe com pouco 
poder reivindicativo é necessário 
que a Ordem esteja atenta. 

Depois, uma atenção para a 
formação contínua virada para as 
áreas necessárias para um bom 
desenvolvimento da sua atividade. 
Em determinada altura, para se 
exercer qualquer tipo de atividade 
dentro das ciências farmacêuticas, é 
necessária uma especialização e pre-
cisamos que a ordem esteja atenta a 
essas necessidades.

Estamos ainda a trabalhar em 
conceitos importantes, nomeada-
mente o farmacêutico de família. 
As pessoas muitas vezes têm em 
casa uma farmácia com muitos 
medicamentos fora do prazo de 
validade, medicamentos que se 
tomam e já deviam ter cancelado, 
outros que se tomam de forma adi-
tiva. É preciso que o farmacêutico 
possa ter acesso a esse ambiente de 
forma a poder ajudar. 

Por fim, a residência farmacêu-
tica, algo que já está legislado, mas 
ainda não arrancou. 

O Infarmed tem estado sob os 
holofotes mediáticos durante a 
pandemia. Para tentar mostrar 
um pouco dos bastidores, o que 
faz efetivamente o Infarmed?
Sou membro da Comissão de Ava-
liação de Medicamento do Infarmed 
há mais de duas décadas e aquilo 
que fazemos é aprovar a introdução 
no mercado de novos medicamen-
tos, a renovação ou a modificação 
daquilo que é o dossiê do medica-

NOS HOSPITAIS 
AS FARMÁCIAS 
ESTÃO SEMPRE NAS 
CATACUMBAS E O 
TRABALHO É FEITO 
LONGE DOS DOENTES. 
QUEREMOS MODIFICAR 
ISSO. POSSIBILITAR 
A VINDA DO 
FARMACÊUTICO PARA 
JUNTO DA COMUNIDADE 
TERAPÊUTICA, PARA 
JUNTO DOS DOENTES, 
DOS MÉDICOS. 
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Santo Tirso deu em passo em frente 
nas infraestruturas de bem-estar 
animal. Na passada semana foi inau-
gurado um novo hospital veterinário, 
resultante de um investimento priva-
do de um milhão de euros. 

Situado nas proximidades do 
Pavilhão Municipal, o novo esta-
belecimento funciona em horário 
contínuo, 24 horas por dia, sempre 
com atendimento externo e moni-
torização permanente de animais 
internados.

A unidade conta com 2 blocos 
operatórios, 4 consultórios, salas de 
diagnóstico (raio X, ecografia/endos-
copia, laboratório completo) e, ainda, 
4 internamentos diferenciados por 
espécies: felino, doenças infetocon-

Investimento privado de um 
milhão de euros criou unidade 
que funcionará em horário 
contínuo, 24 horas por dia, 
sempre com atendimento ex-
terno e monitorização perma-
nente de animais internados.

Santo Tirso ganha 
Hospital Veterinário 
aberto 24h por dia

tagiosas felinas, canino e doenças 
infetocontagiosas caninas. A unidade 
terá, também, um atendimento espe-
cífico para espécies exóticas.

Alberto Costa, presidente da câ-
mara de Santo Tirso, foi o convidado 
de honra da cerimónia e não poupou 
elogios ao investimento realizado, 
classificando-o como “uma referên-
cia a nível nacional”. 

O autarca sublinhou que o Hos-
pital Veterinário foi classificado 
como Projeto de Interesse Municipal, 
permitindo a aplicação de benefícios 
fiscais. “A proteção da vida animal é 
uma das prioridades do nosso pro-
grama político”, realçou, sustentando 
que “Santo Tirso é um Município 
amigo dos animais”.

Os veterinários Ricardo Baptista 
e António Rocha, fundadores há 13 
anos do Centro Veterinário de Santo 
Tirso, recentemente adquirido pelo 
Grupo Onevet, são os responsáveis 
clínicos do novo hospital.

mento, assegurando a sua quali-
dade, segurança e eficácia. A nossa 
responsabilidade é ter em atenção o 
benefício que vai ser obtido pesando 
relativamente aos efeitos adversos 
que podem advir da utilização. 

Estive envolvido em processos 
de entrada no mercado das vacinas 
para a covid-19, um processo que 
obrigou a todos os membros destas 
comissões de avaliação de medica-
mentos a trabalhar de uma forma 
absolutamente incrível porque o 
tempo que normalmente demoráva-
mos para aprovar um medicamento 
encurtou de forma significativa. 

Como é que se consegue encurtar 
esse tempo de avaliação garan-
tindo os padrões científicos e de 
qualidade?
O ónus está sempre do lado da 
indústria farmacêutica que deve 
garantir que o dossiê das vacinas 
esteja completo e garanta essa 
segurança. Neste processo, exis-
tiu uma modificação na forma de 
atuação das vacinas. Quando antes 
se desenvolviam organismos com 
infecciosidade atenuada, agora 
com o famoso “rna” administra-se 
o código genético que vai originar 
a proteína e a consequente reação 
para a formação de anticorpos. 
Uma modificação que permitiu um 
desenvolvimento muito rápido e a 
resposta foi extraordinária. 

É especialista em toxicologia. Isso 
significa o quê, concretamente?
O toxicologista preocupa-se com os 
efeitos tóxicos de tudo quanto nos 
rodeia. Podem ser medicamentos, 
de um composto químico usado na 
indústria, de veneno de uma cobra, 
um pesticida e aquilo que um toxi-
cologista faz tem várias aplicações. 
Uma delas, a que me dedico muito, 
é perceber os mecanismos subja-
centes à toxicidade. Que interação 
existe entre o composto que nos 
provoca um efeito tóxico com o nos-
so organismo. Se percebermos isso, 
sabemos como evitar essa toxicida-
de ou como tratar as intoxicações. 

Tem feito investigação na área 
da canábis, um assunto sempre 
muito divisivo em termos sociais. 
Enquanto toxicologista, qual a sua 
posição quanto à sua utilização?
Temos que dividir a questão da 
canábis em duas áreas essenciais. 
Uma delas tem a ver com a utili-
zação clínica. Já foi amplamente 
discutida e chegou-se à conclusão 
que determinados tipos de doenças 
poderão usufruir de alguns efeitos 
benéficos, principalmente no alívio 
sintomático. Mesmo assim, está 
decidido que deverá ser utilizada 

apenas em última linha, ou seja, 
apenas quando as terapêuticas clás-
sicas não funcionam. Isto porque a 
canábis tem um elevado potencial 
toxicológico. 

É aqui que entra a minha espe-
cialidade e podemos entrar na ideia 
do uso recreativo. Quem consume 
canábis, as doses que necessita para 
ter uma sensação de bem-estar ou 
euforia são exatamente as mesmas 
que vão atuar em outras áreas do 
cérebro que não a área do prazer 
originando efeitos adversos. Quando 
atinge o cerebelo vai causar descoor-
denação motora, quando atinge o 
hipocampo afeta a memória e a ca-
pacidade de aprendizagem, quando 
atinge a amígdala vai afetar ques-
tões como a ansiedade originando 
ataques de pânico. Quando originar 
modificações na neurotransmissão 
pode causar problemas de psicose 
que podem ir até esquizofrenia.

Naquele equilíbrio entre riscos 
e benefícios, quer dizer que os 
riscos superam os benefícios?
Os riscos são muito elevados, daí 
que haja um cuidado muito grande 
no que diz respeito à utilização 
terapêutica. Um assunto que 
ultimamente tenho estudado e 
me preocupa muito são os efeitos 
epigenéticos. O consumo da canábis 
pode modificar o nosso código 
genético de forma a que partir 
de determinada altura tenhamos 
necessidade compulsiva de procura. 
O mais preocupante é que tem sido 
demonstrado a nível laboratorial 
que estes efeitos têm passado para 
as gerações seguintes. Uma mal-
dição para as gerações seguintes 
decorrente do uso, não só a canábis 
como outras drogas de abuso. 

Para terminar, foi homenageado 
pelo Rotary Club de Santo Tirso, 
terra onde vive, concelho onde 
nasceu, como é que se sente com 
uma homenagem destas?
É um grande orgulho até porque já 
fui membro do Rotary e mantenho 
uma grande afinidade com os prin-
cípios da instituição. Só posso ficar 
muito honrado e dizer que sou uma 
pessoa da terra. Nasci em Rebordões, 
num local onde o estímulo para 
prosseguir uma carreira académica 
não era muito elevado. O meu pai 
conseguiu a quarta classe na tropa, a 
minha mãe a terceira classe. Tenho 
que lhes agradecer por me terem 
proporcionado ir um pouco mais 
longe e prosseguir esses sonhos. 

Esta homenagem serve também 
para mostrar a todos os meus con-
terrâneos, que não têm esse ambien-
te enriquecido, de que é possível, 
basta ter essa força de vontade.  
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LOCAIS DE VOTO

Vila das Aves
Escola EB 2,3 de Vila das Aves 
(todas as secções)

São Tomé de Negrelos
Escola Básica de Negrelos/Escola da 
Ponte (todas as secções)

Rebordões
Pavilhão Desportivo Municipal de 
Rebordões (todas as secções)

Roriz
Sede Junta de Freguesia de Roriz 
(todas as secções)

Vilarinho
Escola da Lage (todas as secções)

Monte Córdova 
- secção de voto nº1: 
Escola EB/JI de Quinchães
- secção de voto nº2 e 3: 
Escola EB/JI de Santa Luzia
- secção de voto nº4:
 Escola Eb de Cabanas
- secção de voto nº5: 
Edifício Polo II Casa Sol Nascente

Vila Nova do Campo
- secções de voto nº1-3: 
Sede da Junda de Freguesia, 
São Martinho do Campo
- secção de voto nº4: Escola da 
Quelha, São Salvador do Campo
- Secções de voto nº5-6: 
Edifício Junta de Freguesia, 
São Mamede de Negrelos

UF Santo Tirso, Couto (Sta. 
Cristina e São Miguel) e Burgães
- secções de voto nº1-16: 
Escola EB 2,3 São Rosendo
- secções de voto nº17-20: 
Escola Básica de Merouços, 
Santa Cristina do Couto
- secção de voto nº21-22: 
Edifício Junta de Freguesia, 
São Miguel do Couto
-secções de voto nº23-25: 
Escola Básica da Ramada, Burgães

Bairro
EB1 de Bairro (todas as secções)

Riba d'Ave
EB1/JI de  Riba d'Ave 
(todas as secções)

Lordelo
Pavilhão Gimnodesportivo 
(todas as secções)

Todos os eleitores infetados ou em 
isolamento vão poder sair de casa 
para exercer o direito de voto no pró-
ximo dia 30 de janeiro. O anúncio foi 
feito em conferência de imprensa pela 
Ministra da Administração Interna, 
Francisca Van Dunem, após ter rece-
bido um parecer consultivo favorável 
por parte da Procuradoria-Geral da 
República (PGR). 

Para este efeito, o fará uma “reco-
mendação” para que o “período de 
votação” seja realizado entre as 18h 
e as 19h, horário em que “um grande 
número de eleitores que já votaram e 
é possível para quem está nas mesas 
de voto ter aí eventualmente uma 
proteção acrescida”.

O horário preferencial para eleito-
res infetados ou em isolamento não 
será diferente, percorrendo os mes-
mos circuitos que os restantes eleito-
res. No entanto, as mesas de voto terão 
equipamento de segurança reforçada 
para conter contágios. A DGS estima 
que no dia 30 de janeiro existam cerca 
de 600 mil pessoas infetadas ou a 
cumprir isolamento profilático. 

O Ministério da Administração 
Interna tinha já reunido com todos 
os partidos com assento parlamentar, 
existindo unanimidade na recomen-
dação de um horário recomendado 
para que pessoas isoladas ou infetadas 
possam exercer o seu direito constitu-
cional e inalienável de votar.

Ministério da Administração 
Interna teve parecer 
favorável para que pessoas 
em isolamento possam sair 
casa “estritamente” para 
votar. Francisca Van Dunem 
recomenda o horário 
entre as 18h e as 19h.

Isolados vão 
poder sair 
para votar

Legislativas com alta 
rotação em Santo Tirso
Partidos têm apostado forte na campanha de rua e no contacto 
com a população um pouco por todo o concelho. PS, PSD, BE, CDU, PAN, 
CDS e Iniciativa Liberal têm percorrido quilómetros para 
garantir o voto dos tirsenses no próximo dia 30 de janeiro.

TEXTO PAULO R. SILVA

As eleições estão na rua e até já há 
votos depositados em urna (devido ao 
voto antecipado do dia 23), mas tal não 
tira o entusiasmo da campanha dos 
vários partidos que durante as últimas 
semanas têm cruzado o país de um 
ponta à outra para incentivar ao voto. 

O concelho de Santo Tirso tem sido 
ponto de visita constante e permanen-
te por parte das caravanas dos vários 
partidos em ações de campanha com 
algumas das suas principais figuras a 
cruzarem-se nas ruas e nas feiras com 
os cidadãos que dia 30 vão decidir a 
composição da nova Assembleia da 
República. 

PS E PSD EMPENHADOS NA ELEIÇÃO DE 
SOFIA ANDRADE E ANDREIA NETO
O PS, enquanto força política domi-
nante no concelho, tem percorrido o 
território tirsense de lés a lés, numa 
comitiva encabeçada pelo presidente 
da concelhia, Alberto Costa e pela 
candidata em lugar possivelmente 
elegível, Sofia Andrade.

A já deputada na Assembleia da 
República integra a lista dos socia-
listas no círculo eleitoral do Porto no 
18º lugar e, se o PS vencer as eleições 
e formar governo, poderá voltar ao lu-
gar no hemiciclo que ocupou durante 
alguns meses antes da dissolução.

Para a campanha eleitoral, o PS 
aposta numa mensagem de estabili-
dade e continuidade das políticas que 
durante os últimos anos fizeram o 
país crescer acima da média europeia, 
mantendo o equilíbrio das contas 
públicas e contando ainda com o PRR 
como um balão de oxigénio para o 
investimento público.

No que diz respeito à questão do 
trabalho e das remunerações, os so-
cialistas querem aprovar já este ano a 
Agenda do Trabalho Digno para com-
bater o flagelo da precariedade laboral, 
sendo que as grandes armas passam 
pelo aumento do salário mínimo até 
que, no final da legislatura, atinja os 
900 euros e a revisão dos escalões do 
IRS em benifício da classe média.

Para ajudar na campanha de rua, 
para além das estruturas locais, seja 
das freguesias, seja concelhias, têm 
marcado presença nomes fortes do 
partido para vincar o compromisso 
socialista por terras tirsenses, como 
o atual Ministro do Ambiente, Matos 
Fernandes, também ele candidato nas 
listas do PS no distrito do Porto.

No caso do PSD, a grande protago-
nista da campanha tem sido Andreia 
Neto. A ex-deputada entre 2011 e 2019 
volta a integrar as listas do círculo do 
Porto após o interregno de dois anos, 
ocupando um lugar que, dentro da 
lógica usual da votação dos sociais-
-democratas, lhe garantirá o regresso 
à Assembleia da República. 

NAS IMAGENS, AS CAMPANHAS 
DOS VÁRIOS PARTIDOS NO 
CONCELHO DE SANTO TIRSO. 
EM BAIXO, O PS E A CDU.
NA COLUNA DA DIREITA, AS 
COMITIVAS DO PSD, BE, INICIATIVA 
LIBERAL E DO PAN
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A campanha ‘laranja’ tem estado 
muito ativa, embalada pelo reconhe-
cimento da figura de Andreia Neto 
entre os munícipes e também pelo 
ímpeto que a aproximação ao PS 
nas sondagens tem dado ao PSD um 
pouco por todo o país. 

Em declarações aos jornalistas, An-
dreia Neto diz que sente essa evolução 
rua. “Começamos a sentir que as pes-
soas estão a decidir votar PSD porque 
querem efetivamente uma mudança. 
Sentem que o voto útil é o voto em 
Rui Rio”, explicou durante uma ação 
de campanha na feira de Santo Tirso.

Numa intensa disputa eleitoral, 
Andreia Neto sublinha que o PSD tem 
“um caminho completamente distinto 
daquele que tem sido seguido pelo 
governo do PS apoiado pela extrema-
-esquerda radical”. Caminho esse que 
assenta no “verdadeiro crescimento 
económico”, criando riqueza para 
distribuir riqueza e assim conseguir 
aquilo que as pessoas mais querem: 
“melhores empregos, melhores salá-
rios, um melhor serviço nacional de 
saúde que sirva as pessoas de uma 
forma eficaz”. 

ESQUERDA COM FORTE PRESENÇA
No flanco mais à esquerda do espectro 
político, Bloco de Esquerda e CDU 
têm trazido para a campanha em 
território tirsense algumas das suas 
figuras mais importantes. Do lado da 
coligação entre PCP e PEV, a número 
um da lista pelo círculo eleitoral 
do Porto, Diana Ferreira tem feito 
múltiplas aparições em Santo Tirso, 
onde também a número dois, Ana 
Mesquita, tem surgido em campanha. 

Num território marcado pela 
indústria têxtil, o grande tema da 
campanha da CDU é obviamente o 
aumento de rendimentos dos tra-
balhadores e pensionistas. Para tal, 
Diana Ferreira ataca a intransigência 
socialista quanto à subida do salário 
mínimo para 900 euros. Uma ques-
tão que, diz a deputada, não pode 
ser deixada para 2026 já que é uma 
“urgência” da atualidade. 

Numa altura em que se fala muito 
do salário médio, Diana Ferreira diz 
que “não sabe como é que o PS quer 
fazer aumentar os salários médios, 
porque só é possível fazê-lo desblo-
queando e eliminando a caducidade 
da contratação coletiva” e não, como 
propõe o PS, “enfiar 112 euros no 
bolso dos patrões por cada traba-
lhador que receba o salário mínimo. 
Isso é um fomento do pagamento de 
salários baixos”. 

“Não se pode falar de ataque à po-
breza sem resolver de fundo a questão 
da valorização dos salários e pensões, 
uma vez que 10% dos trabalhadores 
do nosso país vivem em situação 
de pobreza, ou seja, empobrecem 

a trabalhar. É urgente resolver este 
problema”, rematou Diana Ferreira. 

Já o BE quer aproveitar o excelente 
resultado que obteve em Santo Tirso 
na sua estreia em autárquicas para 
embalar o partido no mesmo sentido 
a nível nacional com Ana Isabel Silva, 
rosto da candidatura autárquica a 
integrar as listas bloquistas.

Contudo, o nome de proa que o 
Bloco trouxe para marcar a campanha 
no concelho foi José Soeiro, número 2 
pelo Porto, apenas atrás de Catarina 
Martins.

“O BE tem insistido na necessidade 
de abrir um novo ciclo político que 
responda às questões fundamentais 
do emprego, saúde, habitação e 
alterações climáticas”, começou por 
apontar José Soeiro. 

Nesta disputa eleitoral, os bloquis-
tas querem reforçar-se como terceira 
força política, uma posição que colo-
caria “a extrema direita no seu devido 
lugar”, garantindo ainda que “esta 
força que tem defendido o reforço do 
SNS, a luta dos trabalhadores precá-
rios e com baixos salários, uma força 
pela exigência de que as normas que 
a direita colocou na legislação laboral 
não permaneçam, uma força pela 
justiça climática, sintonizada com o 
movimento à escala global, tenha voz 
no parlamento.”.

Após os trágicos acontecimentos 
no canil ilegal da Agrela, o PAN tem 
prestado atenção redobrada ao que se 
passa em Santo Tirso e a campanha 
para as legislativas serviu para que a 
cabeça de lista do partido pelo Porto, 
Bebiana Cunha, passasse pelo conce-
lho para uma reunião com o serviço 
de proteção civil da câmara, mos-
trando-se satisfeita com os avanços 
e sobretudo com a vontade política 
para aplicar medidas no âmbito da 
proteção animal.

“Um dos aspetos fundamentais 
para o PAN é garantir que nas equipas 
de emergência da proteção civil fique 
consagrado um Plano Nacional de 
Resgate Animal para que nunca mais 
deparemos com um cenário como 
aquele que assistimos na Agrela”, refe-
riu. Para além disso, o partido aposta 
na garantia do acesso a tratamentos 
médico-veterinários para os mais 
desfavorecidos através uma rede de 
resposta pública. 

LIBERAIS AGARRAM O FLANCO DIREITO
Surpresa foi a aposta forte da Inicia-
tiva Liberal nas ações de campanha 
de Santo Tirso com a presença de 
dois pesos pesados do partido que 
recentemente oficializou a criação de 
uma estrutura concelhia.

Carlos Guimarães Pinto, cabeça de 
lista pelo Porto, passou por Vilarinho 
em visita à Endutex, enquanto o ex-
-candidato presidencial, Tiago Mayan 

cruzou as ruas do centro da cidade 
de Santo Tirso para contacto com a 
população.

Aos jornalistas, o rosto da IL pelo 
círculo eleitoral do Porto, referiu que 
as visitas a empresas são importantes 
para fazer a ponte entre os políticos 
da AR e as preocupações daqueles que 
vivem no país real.

“Empresas como a Endutex têm 
uma relevância muito importante 
no tecido não só empresarial, mas 
também como tecido social da região, 
porque têm um entendimento sobre 
como as pessoas vivem e os proble-
mas que têm, porque são esses pro-
blemas que lhes entram pela fábrica 
dentro. São estas pessoas  que sentem 
o que se passa no terreno, algo que 
falta muito na AR”, sublinhou. 

Carlos Guimarães Pinto diz que a 
campanha da Iniciativa Liberal tem 
tido uma excelente recetividade por 
parte de uma população que “estava 
cansada dos partidos tradicionais e vê 
na IL algo novo, uma esperança capaz 
de fazer o país crescer, capaz de fazer 
crescer os seus salários”.

Objetivos que se concretizam 
através da “redução da carga fiscal, 
redução da burocracia, aumento da 
produtividade, sendo capazes de 
devolver rendimento às pessoas com 
uma diminuição importante do IRS 
para classe média. É isso que quere-
mos discutir”, rematou.

A caravana de campanha do CDS 
passou também feira de Santo Tirso 
com a presença de Filipa Correia Pin-
to, cabeça de lista dos centristas pelo 
círculo eleitoral do Porto e Ricardo 
Rossi, líder da concelhia tirsense do 
partido e nome integrante da lista de 
candidatos a deputados. 

Quanto aos restantes partidos, o 
Volt, apresenta como candidato um 
nome do concelho de Santo Tirso 
Ricardo Pereira, e esteve em campa-
nha pelas ruas da cidade e na feira 
semanal. Quanto ao RIR, Vitorino 
Silva passou por território tirsense 
para participar num jantar. 

Até à data de fecho da edição, o 
Chega, com a sua candidata Joana 
Machado Guimarães, não surgiu em 
ações de campanha no concelho.
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BREVES

 Associação Comercial e Indus-
trial de Santo Tirso realizou o 

sorteio da campanha festiva na 
loja interativa de turismo. 

O primeiro prémio, vales de 
compras no valor de 400 euros 
foi conquistado por Isabel Geno.

O segundo prémio, vales 
no valor de 200 euros, foi 

atribuído a Sandra Martins e 
o terceiro prémio, 100 euros, 
a Fernando Rui G. Moura. Do 
quarto ao décimo classifica-
do foram atribuídos vales de 
compras no valor de 50 euros 
a Isabel Pinto, Fátima Graniço, 
Luís Oliveira, Olívia Pedrosa, 
Rita Sousa, Fernanda Faria e 

Manuel Beja Trindade. 

Canil/Gatil 
resgista maior 

número de 
adoções 

de sempre

ACIST revela 
vencedores do 

sorteio de Natal

Durante o ano de 2021 foram 
adotados no Canil/Gatil de 
Santo Tirso 338 cães e 486 

gatos, para um número total de 
800 animais. Desde que entrou 
em funcionamento, em 2018, 
os números relativos à adoção 
têm vindo a crescer e o mesmo 
acontece com as esterilizações. 
O ano 2021 registou o maior 

número de adoções de sempre.
Os números são ainda mais 

claros quando se trata de 
esterilizações. Em 2021 foram 

esterilizados 1250 animais, mais 
655 do que em 2020.

A tendência de crescimento das 
adoções verifica-se, de resto, 

desde a abertura do Canil, com 
um especial aumento a partir 
de 2019. De 2019 para 2020 o 
número de animais adotados 

no cresceu 116 por cento, tendo 
o ano terminado com um total 
de 430 adoções. Já em perío-
do de pandemia, os números 
voltaram a disparar. De 14 de 
março de 2020 a 14 de junho 
de 2021, 302 cães e 389 gatos 

encontraram famílias.

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

No centro da cenografia, banhada em 
luzes avermelhadas, ponto de confluência 
de dezenas de laços presos às paredes 
semicirculares da sala polivalente do 
Centro Cultural Municipal de Vila das 
Aves (CCMVA), Ana Vitória encontrava-se 
serena e intocável à espera que o público 
ocupasse as cadeiras. 

A performance “Pulsão do Laço” que 
passou agora por Vila das Aves é uma 
espécie de monólogo corporal. Um solo 
de dança contemporânea que explora o 
corpo na sua relação com o indivíduo e 
com a sociedade através das várias liga-
ções entre si. 

Em conversa com o Entre Margens no 
final do espetáculo, a premiada coreógrafa 
brasileira diz que a performance fala da 
“necessidade de relação com o outro e da 
necessidade de que o outro nos dê a pos-
sibilidade de sermos livres”, expressando 
essa dicotomia “eu” e “outro” através dos 
laços que envolviam o palco.  “O sujeito 

que está ali em cena é um sujeito que se 
debate entre manter a relação e cortar 
aquilo que o oprime, que o aprisiona, que 
limita o seu movimento na vida”.

A performer disseca a dualidade re-
quisitando a participação do público, que-
brando a quarta parede e transformando 
um espetáculo de movimentos precisos e 
simbólicos, visualmente impactantes, em 
algo mais imprevisível. 

“Não é um espetáculo de dança naquele 
sentido mais clássico do termo justamente 
porque o desafio dele é fazer com que eu 
viva essa experiência em cena”, explicou. 
“Estou presa desde o início, atada às 
paredes e se eu convido o outro para me 
libertar e ele não vem, fico sem movimen-
to, aprisionada. O público, na verdade, é 
o maior protagonista do trabalho, não eu. 
São eles que e vão dar a possibilidade de 
dançar. Se não me libertam eu fico presa, 
nada acontece.”

Se tudo começa pelo corpo, Ana Vitória 
diz o ser humano está intrinsecamente 
codificado para se consumar em liberta-
ção. “Só conseguimos crescer e avançar 
se ao nascer tenhamos alguém que nos 
sustente na vida, que dê afeto e cuide para 
que possamos crescer e nos possamos 
libertar. A dança é só uma metáfora para 
este movimento humano”, rematou.

Com a pandemia ainda a limitar 
muitas atividades, Ana Maria Ferreira, 
vereadora com o pelouro da cultura, diz 
que não só “é possível retomar a atividade 
cultural” como é necessário. 

“Essa retoma cultural tem que existir 
e tem que acontecer, sendo que a pro-
gramação do centro cultural vem nesse 
sentido. Retomar o que estava previsto, 
mas também inovar”, referiu. 

A atividade tem estado de regresso ao 
CCMVA, depois do teatro para crianças 
que durante uma semana apresentou “O 
Inferno de Dante” para os alunos das esco-
las básicas, foi agora a vez de uma aposta 
mais arriscada em termos artísticos.

Performance de Ana Vitória passou pelo 
Centro Cultural Municipal de Vila das 
Aves para uma noite de sábado onde a 
emancipação do corpo na sua relação com o 
outro foi o mote para o espectáculo.

O corpo como 
expressão 
de liberdade 
individual e coletiva

Câmara atribui 
Projeto de 
Interesse 
Municipal
a 9 empresas
Investimento ascende a 76 
milhões de euros e prevê a 
criação de mais de 400 novos 
postos de trabalho.

O presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, assinou, na 
passada terça-feira, os contratos 
que concedem a nove empresas 
o estatuto de Projeto de Interesse 
Municipal (PIM), o que se traduz em 
benefícios fiscais na ordem dos três 
milhões de euros.

No total, o investimento da “AFB 
– Agência Funerária de Burgães”, 
da “Cardivet”, da “Casa Rural do 
Salgueirinho”, “Casfil”, do “Centro 
Veterinário de Santo Tirso”, da “FRT 
Têxteis”, da “Jocel”, da “Wegeuro” e da 
“Snowberry” é superior a 76 milhões 
de euros.

Nos vários setores de atividade 
que representam, as nove empresas 
criaram, ou estão a criar, mais de 
quatro centenas de novos postos de 
trabalho. 

Na cerimónia, Alberto Costa 
recordou que “no total, são já 81 os 
Projetos de Interesse Municipal atri-
buídos pela câmara, que representam 
um investimento privado na ordem 
de 496 milhões de euros, a criação 
de 1985 novos postos de trabalho e 
um apoio por parte da autarquia que 
ronda os 6,7 milhões de euros”.

“Este estatuto permite que as 
empresas tenham acesso a um ‘cor-
redor verde’, beneficiando de uma 
desburocratização de processos e de 
um acompanhamento personalizado 
por parte do Invest Santo Tirso, para 
além dos benefícios fiscais”, explicou 
o autarca.

SE EU 
CONVIDO O 
OUTRO PARA 
ME LIBER-
TAR E ELE 
NÃO VEM, 
FICO SEM 
MOVIMEN-
TO, APRISIO-
NADA.
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TEXTO PAULO R. SILVA 

Emoções fortes em jogo que 
para além de ser um dérbi con-
celhio, colocava frente a frente 
dois adversários diretos na luta 
pelos lugares cimeiros da tabela 
classificativa, nomeadamente os 
preciosos lugares de acesso ao 
play-off de subida de divisão. 

A partida não defraudou as 
expectativas. Encontro intenso 
entre duas equipas de bom nível, 
equilibradas entre si, mas que sor-
riu às cores avenses. A precisar de 
vencer para subir na classificação, 
os comandados de Francisco Mar-
tins não deixaram os créditos por 
mãos alheias e levaram a melhor 
no encontro disputado no Pavi-
lhão Municipal de Rebordões por 
2-3, com dois golos apontados por 
Jota e outro por Hummel.

Na jornada seguinte, o Des-
portivo das Aves goleou o JD 
Guifonense por 5-1 com golos de 
Jota, Tiago Silva, Rafa, Mika, e um 
auto-golo à mistura.

O futsal sénior masculino do 
Desportivo das Aves é segundo 
classificado na Série 1 da I Divisão 
AFP a cinco pontos do líder AD 
Penafiel e quatro de vantagem so-
bre o AD Tarrio. Na próxima jor-
nada defrontam o FC S. Romão. 

 

Desportivo bateu o AD Tarrio num dérbi conce-
lhio e subiu aos lugares de acesso ao play-off 

Futsal Mão cheia de 
vitórias consecutivas

Voleibol continua a zeros
Vida muito, muito complicada para o voleibol feminino avense. A 
equipa comandada por Manuel Barbosa a Castêlo da Maia defrontar o 
clube local e averbou nova derrota, desta feita por 1-3 com os parciais 
de 26-24; 20-25; 28-26 e 25-23. Um resultado que com uma pontinha 
de sorte diferente poderia ter caído para o lado contrário. 

Ainda sem vitórias nesta fase de manutenção, o CD Aves tem um 
fim de semana decisivo pela frente. No seu pavilhão, o Desportivo vai 
receber as visitas de Espinho e Boavista, encontros em que é necessário 
conquistar pontos.

ENCONTRO INTENSO 
ENTRE DUAS EQUIPAS 
DE BOM NÍVEL, 
EQUILIBRADAS ENTRE 
SI, MAS QUE SORRIU 
ÀS CORES AVENSES. 

TEXTO PAULO R. SILVA 
FOTO VASCO OLIVEIRA

Com o surto de covid-19 ultrapassado, 
o Desportivo das Aves parece agora 
disposto a arrepiar caminho e fazer 
face ao défice relativo aos adversários 
mais diretos na tabela classificativa.

Os atletas comandados por Bruno 
Alves regressaram aos jogos dentro 
de portas e perante o seu entusiástico 
público na receção ao USC Baltar, um 
dos emblemas em luta pelos lugares 
cimeiros da tabela. Um regresso que 
não deixou dúvidas, dentro das quatro 
linhas, quanto à superioridade avense. 

Aliás, o Aves abriu o encontro 
transformando essa superioridade em 
vantagem no marcador, já que Ruca 
Martins adiantou os anfitriões logo aos 
7’. Em tarde de estreia com a camisola 
avense, o reforço de inverno Dani este-
ve muito ativo, mas nunca conseguiu 

dar a melhor conclusão aos lances que 
iam demonstrando o domínio. 

Mais golos apenas na segunda 
parte e já numa fase adiantada. O 
suplente Rubinho dilatou a vantagem 
aos 78’ enquanto o resultado final foi 
fixado por Bruno Ferreira aos 88’. 

Na semana seguinte, o Desportivo 
das Aves viajou até Oliveira do Douro 
para defrontar o CD Torrão, num 
jogo onde a marcha do marcador só 
se iniciou na segunda parte. Depois 
do regresso dos balneários, o Aves 
adiantou-se aos 58’ com um golo de 
Bruno Ferreira, contudo a vantagem 
mínima só se desfez já nos descontos, 
quando o centrocampista colombiano 
Andrés Cabrera estabeleceu o resul-
tado final de 0-2. Esta quarta-feira, o 
Aves repõe o jogo em atrasado frente 
ao líder GD Aldeia Nova (já depois do 
fecho da edição). No fim de semana, 
os avenses recebem o FC Parada. 

FORÇA AVENSE 
CELEBRA 22 ANOS

Desportivo regressa 
aos lugares de subida
Equipa avense somou terceira vitória consecutiva e 
segue embalada no alcance do líder GD Aldeia Nova 

Não há pandemia que pare a 
contagiante energia de apoio ao 
Clube Desportivo das Aves. A 
Força Avense celebrou 22 anos 
de apoio contínuo ao clube. Um 
apoio que viaja de lés a lés seja no 
país, qualquer que seja a divisão 
que o clube dispute. 

“Já provamos que, seja na 1ª ou 
na última divisão, o Desportivo 
nunca voará sozinho”, escreveu o 
grupo nas redes sociais. “Orgu-
lhamo-nos de termos conseguido 
passar a mística avense e de apoio 
ao clube da nossa vila.”
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TEXTO PAULO R. SILVA

Um dia para mais tarde recordar e 
ficar bem registado nos livros de his-
tória do FC Vilarinho. À entrada para 
a última jornada da Série 3 da Divisão 
de Elite AFP, os homens de verde su-
biram ao relvado de Ermesinde com 
o conhecimento que precisavam ape-
nas do empate para garantir o lugar 
que faltava no play-off de subida aos 
campeonatos nacionais. 

Um empate que durante grande 
parte do encontro pareceu plausível, 
rapidamente se transformou num ato 
heróico que deixou os corações dos 
vilarinhenses em estado acelerado e 
impróprio para cardíacos. Uma noite 
de “champion’s” como descreveu o 
facebook do FC Vilarinho. 

Uma primeira parte sem grande 
história foi apenas prelúdio para 
as emoções que chegariam nos se-
gundos quarenta e cinco minutos. A 

ansiedade era palpável e com a equipa 
da casa a precisar de ganhar para se 
apurar foi mesmo o Ermesinde 1936 
a adiantar-se no marcador à entrada 
para o último quarto de hora do en-
contro através de uma conversão de 
uma grande penalidade. 

Habituados a momentos de tudo 
ou nada, a formação comandada por 
Daniel Ferreira não desistiu e foi em 
busca do golo, sendo premiados pelo 
esforço ao minuto 85’ quando Ricardo 
Neto, defesa central, empatou o jogo 
de forma dramática e garantiu ao 
Vilarinho um lugar no play-off. Um 
êxtase que os muitos adeptos que fi-
zeram a viagem até Ermesinde nunca 
mais vão esquecer. 

Garantido o acesso à fase seguinte, 
o FC Vilarinho iniciou o play-off de 
subida em casa perante o bem co-
nhecido Alpendorada, emblema que 
competiu e venceu a série da equipa 
da zona nascente do concelho. E foi 
perante uma excelente plateia que 
a formação da casa entrou com o pé 
direito na competição, sem compro-
meter as suas aspirações. 

Apesar do equilíbrio, os forasteiros 
inauguraram o marcador à passagens 
dos 35’ por intermédio de Fábio Ro-
drigo, resultado com que se recolheu 
aos balneários. Após as expulsões do 
guarda-redes Ricardo Martins e Rafi-
nha, um de cada equipa após o apito 
do árbitro para o intervalo, o encontro 
manteve a toado, com o Vilarinho 
partindo mais à procura do golo.

Golo esse que voltou a surgir 
perto do final do jogo, quando o 
recém-entrado Fofana, aos 80’ repôs 
a igualdade no marcador e deu um 
precioso ponto à equipa da casa. 

Um empate saboroso já que ape-
nas um emblema somou três pontos 
na primeira jornada do play-off, 
mantendo toda a classificação em pé 
de igualdade. 

Na próxima jornada o Vilarinho 
desloca-se a Freamunde. 

Formação vilari-
nhense conseguiu um 
dramático empate 
em Ermesinde que 
permitiu carimbar o 
bilhete de acesso ao 
play-off de subida 
ao Campeonato de 
Portugal. Estreia 
frente ao Alpendorada 
deu empate e abriu 
boas perspetivas. 

FC Vilarinho cumpre 
o sonho e já 
disputa subida

TEXTO PAULO R. SILVA

O futebol do FC Tirsense está bem e 
recomenda-se, sendo que a equipa 
jesuíta aproximou-se decisivamente 
dos lugares cimeiros da tabela so-
bretudo alicerçada no seu fabuloso 
registo defensivo. Os orientados 
por Leandro Pires somam apenas 
três golos sofridos e têm feito desta 
consistência imagem de marca e os 
resultados estão à vista. 

Apesar do insípido nulo em casa 
perante o Mirandela, adversário 
direto na classificação, o Tirsense 
retomou o caminho dos triunfos na 
visita a Amarante, outros dos em-
blemas que luta por um posto entre 
os dois primeiros e assim garantir 
a disputa de uma subida à III Liga. 

O madrugador golo de João 
Martins garantiu mais três pontos 
e o terceiro lugar na tabela, apenas 
a quatro do líder USC Paredes. 

Os líderes da série B viajaram 
até São Martinho para um duelo de 
titãs com a equipa comandada por 

Agostinho Bento. Os anfitriões não 
podiam ter entrado pior em campo 
e antes da meia hora já estavam a 
perder por 0-2 através dos golos 
apontados por Madureira logo aos 
2’ e Hélder Preto aos 27’, resultado 
ao intervalo.

Na segunda parte, o São Mar-
tinho ainda reduziu aos 51’ por 
Ricardo Almeida, mas o Paredes deu 
a estocada final através de um golo 
de Gil Barros aos 75’. O melhor que 
os homens da casa conseguiram foi 
atenuar o resultado final com um 
golo de Diogo Nunes aos 85’. 

O São Martinho é quinto classifi-
cado com um jogo a menos do que 
o líder apenas a quatro pontos do 
play-off. A série B do Campeonato 
de Portugal tem todos os ingre-
dientes para ser decidida na última 
jornada com múltiplas equipas a 
lutar pelos lugares de acesso ao 
play-off de subida. 

Na próxima jornada o São Marti-
nho recebe o Amarante e o Tirsense 
recebe o Vila Real.

Equipa jesuíta venceu em Amarante e está a apenas 
4 pontos do líder USC Paredes que derrotou 
o São Martinho em casa dos campenses por 2-3.

FC Tirsense aproxima-
-se da zona de subida
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TEXTO PAULO R. SILVA

Uma tradição que todos os anos se 
renova e mantém a relevância no 
panorama desportivo nacional. No 
passado dia 15 de janeiro, o Pavilhão 
Municipal de Santo Tirso transfor-

evento para karatecas com trissomia 
21, mostrando que mesmo com algu-
mas dificuldades conseguem praticar 
karaté e competir.

Perante um contexto pandémico 
que dificultou a logística de um torneio 
com esta envergadura, Alberto Costa, 
presidente da câmara considerou a 
realização do torneio “a demonstra-
ção inequívoca de que, mesmo nestes 
tempos mais difíceis de pandemia, é 
possível praticar desporto, fazer des-
porto, fazer competição com respeito 
pelas regras. Não se pode parar”. 

Para além de organizador do 
torneio, o Shotokan de Vila das Aves 
participou na competição com vários 
atletas. André Mesquita foi 2º classi-
ficado em katas para atletas com Tris-
somia 21 e José Pereira, 3º classificado 
em kumite sub-21 -75kg subiram ao 
pódio. Já Duarte Ferreira, Diogo Bar-
bosa, Martim Sousa, Diogo Ribeiro e 
Ruben Pereira não foram ao pódio, 
mas venceram vários combates.

O Torneio Internacional de Vila das 
Aves decorre há 18 anos no Pavilhão 
Municipal de Santo Tirso. 

27ª edição do “mais antigo” certame do país é 
organizado pelo Karaté Shotokan de Vila das Aves 
no Pavilhão Municipal de Santo Tirso
e contou com a participação de 448 atletas. 

Melhores karatecas 
do país protagonistas 
do Torneio de 
Vila das Aves

mou-se no centro nevrálgico do karaté 
a nível nacional, sendo anfitrião do 
27º Torneio Internacional de Karaté 
de Vila das Aves. 

Com organização do Karaté Sho-
tokan de Vila das Aves, em parceria 
com a Federação Portuguesa da 
modalidade e a Câmara Municipal, 
Joaquim Fernandes, mestre respon-
sável pelo clube avense mostrou-se 
muito satisfeito com o elevado nível 
de participação no torneio, apesar do 
contexto pandémico. 

“Temos 448 atletas em represen-
tação de 68 clubes de todo ao país, 
inclusive com a presença de um clube 
dos Açores e uma delegação grande do 
Luxemburgo”, começou por dizer o 
mestre e juiz de carreira internacional 
com passagens pelos mais importan-
tes torneios a nível mundial.

“Estão aqui os melhores atletas 
portugueses, vários campeões 
nacionais, medalhados interna-
cionais. Muitos falham outros 
torneios, mas marcam presença 
no torneio de Vila das Aves que 
desde há 18 anos se tem 
realizado no Pavilhão Mu-
nicipal de Santo Tirso. 
É a prova mais antiga 
no país e é sem dúvida 
um marco do karaté 
português”, rematou 
Joaquim Fernandes. 

Nesta grande com-
petição estiveram ka-
ratecas do sexo mas-
culino e feminino, com 
provas de kata e ku-
mite, para os escalões 
dos 10 aos 20 anos. 
Foi ainda palco de um 

ESTÃO AQUI OS 
MELHORES ATLETAS 
PORTUGUESES, VÁRIOS 
CAMPEÕES NACIONAIS, 
MEDALHADOS 
INTERNACIONAIS. 
MUITOS FALHAM OUTROS 
TORNEIOS, MAS MARCAM 
PRESENÇA NO TORNEIO 
DE VILA DAS AVES

JOAQUIM FERNANDES, 
MESTRE KARATÉ 
SHOTOKAN VILA DAS AVES

TORNEIO INTERNACIONAL DE VILA 
DAS AVES, REALIZA-SE NO 
PAVILHÃO MUNICIPAL HÁ 18 ANOS



CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante A Roda da Fortuna, 
que significa Sorte Amor Não fomente 
desacordos, está a atravessar uma fase em 
que poderá sentir-se só. Deite fora tudo tudo 
o que está a mais dentro de si Saúde Esteja 
atento aos sinais que o seu organismo lhe dá 
Dinheiro Pense bem antes de investir Núme-
ros da sorte 2, 4, 17, 23, 25, 33 Pensamento 
positivo Seja o primeiro a dar o exemplo.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 10 de Ouros, significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança Amor 
Passará momentos muito divertidos em 
família Saúde Proteja-se do frio, o seu 
sistema imunitário não anda muito bem 
Dinheiro Período pouco favorável para 
gastos Números da sorte 1, 6, 11, 19, 22, 30 
Pensamento positivo A força do impul-
so está em si e só você pode criar as 
circunstâncias propícias à realização dos 
seus projetos.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante 6 de Espadas, que significa 
Concretização Amor Não seja tão crítico 
pois pode perder alguém que ama. Seja mais 
meigo e compreensivo Saúde Dores nos 
membros inferiores e superiores Dinheiro O 
seu desejo de que tudo seja perfeito vai fa-
zer com que os colegas percam a paciência 
consigo Números da sorte 4, 6, 7, 18, 19, 33 
Pensamento positivo Viva cada dia como 
se fosse o último.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante Valete de Paus, que signi-
fica Notícias Inesperadas Amor Encontrará 
um novo amor em breve. A felicidade é de 
tal forma importante que deve esforçar-se 
para a alcançar Saúde Mantenha a calma 
Dinheiro Se pretende fazer uma formação 
online, esta é a altura certa Números 
da sorte 9, 11, 25, 27, 39, 47 Pensamento 
positivo Esteja aberto aos desafios que a 
vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os 
com coragem.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante O Papa, que significa 
Sabedoria Amor Pode surgir uma situação 
que o conduzirá a fazer uma reflexão acerca 
do seu futuro Saúde Fase tranquila Dinheiro 
Poderão fazer investimentos lucrativos, 
todavia, evite arriscar demasiado Números 
da Sorte 10, 20, 36, 39, 44, 47 Pensamento 
positivo Que a compreensão viva no seu 
coração.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante 6 de Copas, que significa 
Nostalgia Amor PNão tenha receio de dizer a 
verdade, por mais que isso lhe custe Saúde 
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HORÓSCOPO MARIA HELENA PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSOS OUTROS

Deve cuidar mais de mente e espírito Di-
nheiro Bom momento para por em marcha 
um projeto antigo Números da sorte 7, 18, 
19, 26, 38, 44 Pensamento positivo Seja 
honesto consigo próprio, não tenha receio 
de reconhecer os seus erros.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 7 de Espadas, que 
significa Novos Planos Amor Esforce-se por 
compreender melhor os pontos de vista e 
as necessidades da sua cara-metade Saúde 
Prováveis problemas de fígado Dinheiro Tra-
ce novos planos Números da sorte 1, 8, 42, 
46, 47, 49 Pensamento positivo Exercitar a 
arte de ser feliz é muito divertido.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante 8 de Paus, que significa 
Rapidez Amor A sua relação pode não lhe 
estar a dar a felicidade que esperava Saúde 
Tenha cuidado e não descuide problemas 
antigos Dinheiro O seu empenho vai valer-lhe 
lucros inesperados Números da sorte 4, 
9, 11, 22, 34, 39 Pensamento positivo Seja 
paciente quando o comportamento 
dos outros não corresponder às suas 
expectativas.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante Ás de Copas, que significa 
Princípio do amor Amor Passará momentos 
muito divertidos com os seus filhos Saúde 
Procure fazer mais caminhadas Dinheiro 
Sem preocupações de maiorNúmeros da 
sorte 1, 2, 8, 16, 22, 39 Pensamento positivo 
Que os seus mais belos sonhos se tornem 
realidade.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante O Louco, que significa 
excentricidade Amor Demonstre com maior 
fogosidade o quanto ama a pessoa que tem 
a seu lado Saúde Cuidado com os seus rins, 
andam um pouco frágeis Dinheiro Poderá 
aperfeiçoar as suas competências através 
de novas formações Números da sorte 7, 
13, 17, 29, 34, 36 Pensamento positivo Que 
a verdadeira sabedoria entre no seu 
coração.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante Valete de Espadas, que 
significa que deve estar vigilante e atento 
Amor Tendência para haver um clima de 
desacordo com a pessoa amada Saúde Pos-
síveis problemas de hipertensão Dinheiro 
Fase pouco propícia Números da sorte 7, 11, 
19, 24, 25, 33 Pensamento positivo Procure 
sempre o que é bom e belo dentro de si.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante 4 de Paus, que significa 
Paz Amor Reserve mais tempo para 
dedicar à sua relação amorosa 
pois a pessoa amada necessita 
da sua atenção Saúde Modere 
a sua alimentação Dinheiro 
Controle a impulsividade nos 
gastos Números da sorte 5, 
25, 33, 49, 51, 64 Pensamento 
positivo Procure que o seu 
exemplo possa servir de 
modelo aos outros.

MARIAHELENA@
MARIAHELENA.PT
210 929 030

OBITUÁRIO
MARIA  ARMINDA M. FREITAS

 85 ANOS  
14-12-2021

ALBERTINA DA CONCEIÇÃO 
SILVA COELHO

82 ANOS  
22-12-2021

 ARMINDO MONTEIRO NETO
85 ANOS  

24-12-2021

JOAQUIM MONTEIRO MARTINS 
83 ANOS

25-12-2021

 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA  
86 ANOS

27-12-2021

ADELINO FERNANDES FERREIRA  
86 ANOS

 28-12-2021

RUI MANUEL F. SANTOS DAMIÃO
67 ANOS

29-12-2021

ANTÓNIO FERNANDO PINTO
83 ANOS 

 03-01-2022

MANUEL ILIDIO M. ROCHA
 79 ANOS

05-01-2022

MARIA LUZIA TORRES NUNES,  
80 ANOS

07-01-2022

JOÃO FERNANDES CASTRO
69 ANOS

07-01-2022

 MARIA ALICE FERREIRA CRUZ
94 ANOS

08-01-2022

MARIA AUGUSTA F. DA CUNHA
86 ANOS 

10-01-2022

HORIZONTAIS  
1 O pintor Salvador. 5 Pessoa desajeitada. 9 O cão do Asterix.

11 O boi para os ingleses. 12 A casa do cão (pl). 14 Lugat-Tenente
15 Tartaruga de água doce. 16 Imposto automóvel. 17 O gato de Rui

 Tavares, líder do Livre. 19 Acrónimo da moeda do Brasil. 21 O segundo
 nome do gato de Rui Rio, líder do PSD. 26 Ato ou efeito de rir. 27 Recinto 

descoberto no interior de edifício (pl). 29 A cadela do Timtim. 30 O seu valor 
aproximado é 3,14. 31 A famosa cadela astronauta de 1957. 34 A sua forma 
escrita mais  vulgar é  "pie". 35 Pedra rolada. 36 O livro de António Nobre.

VERTICAIS
1  Prefixo para a noção de dois ou duas vezes. 2 Os canis fazem campanhas 

para ....... animais. 3 "Dura Lex, sed .... " 4 Dois romano. 5 Passa a mão
 pelo pelo. 6 Aplicam o imposto de sisa. 7 Saída em massa de uma

população. 8 Cozinho na fogueira. 10 A coelha do Ventura, líder do Chega.
13 O jogo do galo também é chamado TIC-TAC- .... 14 O Cotrim é o líder 

desta Iniciativa ....18 O cão do Charlie Brown. 20 A famosa cadela do cinema 
e da TV. 22 Linux Professional Institute. 23 A cadela de Cotrim, o líder da

Iniciativa Liberal. 24 Acrónimo em inglês da União Internacional de
Telecomunicações. 25 Iniciais de Irlanda do Norte (inglês). 

28 Sistema Integrado de Emergência Médica. 29 O cão inspetor da
 famosa série policial  alemã. 32 Artigo definido fem. pl.

 33  A força vital na cultura chinesa. 34 Poeira.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 

HORIZONTAIS: 1 BROTHER, 7 II, 8 ADEUS, 9 ECOLOGIA, 11 TA, 13 ALHOS, 
14 PADEL, 18 RS, 19 ACENO, 20 CASIO, 22 BRUNO, 24 ALA, 25 IVA, 27 ETIL,

 29 AAT, 30 JARDEL, 32 RE, 33 SOM, 35 LA, 36 AZIMO, 37 SI
.

VERTICAIS: 1 BIC, 2 RIO, 3 HAG, 4 EDIA, 5 REAL, 6 ESTORIL, 9 EMPATIA, 
10 ORLOU, 12 ASSOAR, 15 AC, 16 DEBATE, 17 ENR, 20 COTRIM, 

21 SALES,  23 NEA, 26 VARA, 28 ID, 30 JAZ, 31 LOS, 34 MI.
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Graham Coxon deixou os 
Blur no início das gravações 
de “Think Tank”. Não foi aí 

que iniciou a sua carreira a solo. 
Começou bem mais cedo, em 1998, 
com “The Sky Is Too High”, conti-
nuou em 2000 com “The Golden 
D” e, em 2001, lançou “Crow Sit 
on Blood Tree”. Isto significa que 
no momento da rutura ia já no ter-
ceiro álbum. Afastou-se do grupo 
britânico, editou no mesmo ano 
“The Kiss of Morning” e, dois anos 
depois, concluiu um dos seus tra-
balhos mais aclamados. “Happiness 
in Magazines”, de 2004, foi produ-
zido por Stephen Street, nome com 
quem já se tinha cruzado e que é 
marcadamente reconhecido pelo 
seu passado com os The Smiths. 

O músico não é apenas guitar-
rista mas também assume o papel 
de multi-instrumentista. O espaço 
que sobra é bem ocupado. Dois 
bons exemplos passam pelo jogo de 
cordas em “All Over Me” (The Duke 
Street Quartet com arranjo de John 
Metcalf) ou pelos teclados de Louis 
Vause em “Bittersweet Bundle 
of Misery”. A guitarra fluída em 
“Spectacular” oferece-nos alguns 
riffs estimulantes e, à medida que 
avançamos nas composições, senti-
mos uma agradável irregularidade 
estética. 

É com entusiasmo que recebe-
mos a intromissão no território dos 
blues de “Girl Done Gone” ou o pop 
punk de “Freakin' Out”. O nosso 
interesse aumenta a partir do 
equilíbrio entre a faceta melodiosa 
e a acirrada. Sentimo-nos afortu-
nados por conseguir saborear tanto 
o doce como o salgado. “Ribbons 
and Leaves” fecha num tom refle-
xivo, oscilando entre a suavidade 
das teclas, os sopros discretos das 
trompas e os vocais algo inquietos.

Em relação aos formatos físicos 
salientamos três fatores: I. O vinil 
teve o selo da Transcopic e alguns 

Uma agradável 
irregula-
ridade 
estética  

exemplares incluíam um póster 
promocional. O valor de mercado 
está neste momento acima dos cem 
euros. II. Nos Estados Unidos, o CD 
tem uma faixa-bónus: “Right to 
Pop!". III. No Japão, há também um 
extra (“Life It Sucks”) e, tal como a 
edição americana, também chegou 
ao mercado com um ano de atraso.  

O NOSSO INTERESSE 
AUMENTA A PARTIR DO 
EQUILÍBRIO ENTRE A 
FACETA MELODIOSA E A 
ACIRRADA. SENTIMO-
NOS AFORTUNADOS POR 
CONSEGUIR SABOREAR 
TANTO O DOCE COMO 
O SALGADO. “RIBBONS 
AND LEAVES” FECHA 
NUM TOM REFLEXIVO, 
OSCILANDO ENTRE 
A SUAVIDADE DAS 
TECLAS, OS SOPROS 
DISCRETOS DAS 
TROMPAS E OS VOCAIS 
ALGO INQUIETOS.

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Crimes Submersos 
de Joaquín Llamas & 
Miguel Sáez [RTP Play]
After Life 
de Ricky Gervais [Netflix]
The Newsreader
de Emma Freeman [FilmIn]

DOCUMENTÁRIO
NO Chão que Eles Pisam de 
Cândida Pinto e Daniel
Mota [RTP Play]
The Mole: Undercover in North 
Korea de Mads Bruggen [FilmIn]

CINEMA
Cold War de Pawel
Pawlikowski [RTP Play]
Sex, Lies & Videotape de 
Steven Soderbergh [FilmIn]
Vitalina Varela de Pedro
Costa [RTP Play]
Charade de Stanley
Donen [FilmIn]

Graham Coxon
Happiness in Magazines

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Quintinha em Roriz, 
Santo Tirso
Moradias 
em pedra 
para restauro.
Apenas 120.000€

Terreno p/construção
S. Tomé de Negrelos
Apenas 40.000€
Oferta do pré projeto

Armazém industrial 
(p/restaurar)
260m2 A/C + 1400m2 terreno
Rebordões, Santo Tirso

Moradia T4
Alfena
(Podemos aceitar 
permuta parcial)

Moradia individual T4
Urgezes – Guimarães
CV/ Rés do chão e andar
Jardim muito bonito

Viagem pelo cinema de 
Wong Kar-Wai em Famalicão
Secção “Histórias do Cinema” do Close-Up com fim de semana 
dedicado ao icónico realizador chinês com duas das suas obras 
mais importantes: “In the Mood For Love” e “Happy Together”

Depois de iniciar a conversa entre 
as filmografias de Hong Sang-soo e 
Wong Kar-Wai, o ciclo “Histórias do 
Cinema” do Close-Up em Vila Nova 
de Famalicão encerra com um fim 
de semana dedicado ao realizador 
natural de Xangai com duas das suas 
obras mais relevantes. 

Na sexta-feira, pelas 21h30, o 
pequeno auditório da Casa das Artes 
recebe talvez o mais aclamado filme 
de toda a carreira, “In the Mood for 

Love” (“Disponível para Amar” em 
português), múltiplo premiado no 
Festival de Cannes no ano 2000. 
Um romance de olhares cruzados 
e intimidades perdidas em desejos 
inalcançados. 

No dia seguinte, 29 de janeiro, pe-
las 18h, também no pequeno auditó-
rio, é apresentado “Happy Together”, 
obra de 1997 sobre amantes que se 
tentam encontrar em si mesmos fora 
do seu lugar. 
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DIA 28 SEXTA-FEIRA
Céu limpo
Vento moderado
Mínima 5º
Máxima 16º

DIA 30 DOMINGO
Céu limpo
Vento fraco
Mínima 4º
Máxima 18º

DIA 29 SÁBADO
Céu limpo
Vento moderado
Mínima 5º
Máxima 17º

Jornal bimensário de atualidade 
regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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A obra – uma escultura de interior – é 
composta por madeira, metal e vidro, 
que são alguns dos materiais preferi-
dos de Carlos Nogueira, com recurso à 
luz, também presente em muitos dos 
seus trabalhos.

Esta escultura será exposta, pela 

Um dos mais conceituados artistas portugueses da atualidade, doou  ao município a 
escultura “casa com esquina. a céu aberto”, que passa a incorporar o acervo do MIEC.

primeira vez, na Capela do Senhor dos 
Passos, em Santo Tirso, após a Páscoa, 
em data ainda a definir.

Carlos Nogueira revela que “esta 
doação é uma forma de reconheci-
mento do trabalho, empenho e cui-
dado que só alguns, como o Museu 

ser a terceira obra de Carlos Nogueira 
em Santo Tirso.

Segundo o próprio escultor, “casa 
com esquina. a céu aberto” está 
“absolutamente interligada” com 
as duas obras anteriores, refletindo 
acerca da mesma temática – a casa – e 
explorando a relação entre construção 
e memória.

Carlos Nogueira é um dos mais 
notáveis artistas contemporâneos, 
com uma criação interdisciplinar e 
de intransigente rigor estéticos que 
permanecerá como uma referência 
incontornável na História da Arte 
portuguesa. Encontra-se represen-
tado internacionalmente e em todas 
as coleções e instituições de relevo no 
âmbito da arte contemporânea.

Para o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Alberto Costa, “a oferta 
de mais esta escultura constitui um 
motivo de grande orgulho por se 
tratar do reconhecimento do trabalho 
desenvolvido pelo Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporânea”.

Internacional de Escultura Contem-
porânea, sabem ter”.

“As coisas só devem estar em mãos 
certas e eu, no que me diz respeito, 
acho que o Museu de Escultura de 
Santo Tirso sabe ter e cuidar das coi-
sas”, acrescenta. Esta passa, assim, a 

A OBRA SERÁ 
EXPOSTA NA 
CAPELA DO 
SENHOR 
DOS PASSOS


