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É PERTINEN-
TE O DEBATE 
PÚBLICO DOS 
PROJETOS, 
SOBRETUDO 
QUANDO SE 
APRESENTA 
OUTRO COM 
LARGA DOSE 

DE UTOPIA QUE 
SERÁ FORÇOSO 
REFORMULAR 

Podemos debater projetos 
de obras públicas?

O avanço das obras do Parque 
do Verdial, nomeadamente no 
que respeita à ponte-passadi-

ço de ligação entre as duas margens 
do rio Vizela, tem suscitado algumas 
observações que, não sendo propria-
mente críticas, são pertinentes e reve-
lam alguma surpresa. Dizia alguém, 
há dias: se o objetivo é usufruir das 
duas margens do rio como parque e 
estou num lado e quero ir ao encontro 
dum amigo que vejo do outro lado, a 
ponte, como está, não é boa solução. 
Para usufruir do parque esperaria ter 
uma ponte ao nível das margens… 

De facto, a fruição do parque não 
foi a ideia que presidiu ao projeto da 
ponte. É razoável pensar que a inten-
ção determinante foi criar um acesso 
pedonal dos negrelenses à estação 
do comboio ou dos avenses ao posto 
médico de Negrelos. O que se aceita.

Mas lamenta-se que não tenha 
havido oportunidade de debater o 
projeto do parque, contra o que foi 
publicamente prometido em julho 
de 2017. Retiro da edição 586 deste 
jornal: “Joaquim Couto apresentou 
as ideias para o parque e quer agora 
auscultar população no projeto”, e 
“o projeto de reformulação será feito 
com diálogo e ponderação”. Teria sido 
útil que tal debate tivesse tido lugar: 
não haveria destas surpresas.

Não é inútil levantar esta questão 
agora. É pertinente o debate público 
dos projetos, sobretudo quando se 
apresenta outro com larga dose de 
utopia que será forçoso reformular 
face às circunstâncias de modo e de 
lugar. Refiro-me à promessa de uma 
ligação ao parque Sara Moreira na Ra-
bada, feita no lançamento da obra do 
parque do Verdeal. Retiro da edição 

671 do Entre Margens: “são 8 kms de 
ligação (…) em que a primeira fase 
será de 5 kms e envolverá cerca de 
um milhão de euros”. 

O Jornal Municipal, na página 12 
da edição nº 36, retoma o tema num 
texto que não prima pela clareza: 
“está prevista a intervenção em 
ambas as margens do Rio Ave, (…) 
numa extensão de cinco quilóme-
tros” e o percurso irá passar (entre 
outras) “pela União de Freguesias de 
Areias, Lama, Sequeirô e Palmeira, 
e por Rebordões”. Mais: “de forma a 
unir as duas margens e aproximar os 
territórios haverá ainda a necessida-
de de construir duas pontes sobre o 
Rio Ave”.

Para bom entendedor, a mensagem 
é: existe um projeto de cinco quiló-
metros para um percurso pedonal e 
ciclável, circular, com início e fim na 
Rabada, atravessando duas vezes o 
Rio Ave, e que custa um milhão de 
euros. E a ele foi acrescentada a pro-
messa de ligação ao Verdeal que usará 
parte do mesmo traçado. 

Trata-se, porém, de algo de execu-
ção extremamente difícil e onerosa 
se estiver implícito um percurso na 
margem do rio Vizela. Por causa dos 
obstáculos naturais e das construções 
existentes: por alguma razão os anti-
gos falavam das Azenhas do Inferno 
(que existiam na confluência dos dois 
rios). E há Fábrica construída sobre o 
rio, para se aproveitar dele.

Um debate público deste tipo de 
projetos ajudará a definir as soluções 
possíveis para uma desejada ligação, 
dedicada a peões e ciclistas, entre Vila 
das Aves e Santo Tirso. Sendo certo 
que de Rebordões (Ponte de Caniços) 
em diante não há qualquer dificuldade.
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Na minha última crónica, escrevi sobre 
a variedade linguística no Brasil e suas 
prováveis origens. Após a publicação 

e, eu tenho de estar muito grata à internet que 
nos liga ao mundo, considerando esse mundo a 
multiplicidade de pessoas que partilham com os 
outros experiências e estudos, tive acesso a um 
livro de Marcos Bagno com o título “Preconceito 
linguístico – o que é, como se faz”. Mais interes-
sante ainda foi o fato de ter recebido de meu 
filho como presente de Natal uma publicação de 
João Carlos Brito que se chama “Em português 
nos (des)entendemos – As melhores expressões 
regionais da língua portuguesa”. Sintonia mara-
vilhosa que me faz refletir no modo como nos 
comunicamos na nossa língua pátria.

Na Escola aprendemos as regras de cons-
trução de frases, do desencadear de um texto, 
naquilo que essa instituição tem como função 
social, ou seja, ensinar os seus “utentes” o 
modo de escrever (e falar?) chamado de nor-
ma-padrão, a partir de uma gramática que a 
regulamenta. Se isso é um aperfeiçoamento da 
língua materna, será uma pena que se percam as 
variações linguísticas existentes nas diferentes 
regiões e que permeiam a oralidade de cada 
localidade.

Recordo algumas palavras que aprendi 
quando vim residir para Vila das Aves em 1976: 
das minhas pedras portuenses aqui encontrava 
rebos, aos meus amendoins correspondiam os 
pegulhos, ao meu farnel eu tinha de preparar 
o almeiro, à minha expressão “assim que tal” 
escutava o “zinguetal”. Aprendi um novo léxico 
neste lugar de entre ambos os Aves que, infeliz-
mente, fui perdendo ao longo dos anos já que 
este pertencia aos mais velhos que iam partindo 
para outros lugares etéreos.

Após a leitura do livro de JC Brito aprendi 
termos como: emboligar, bué, calhordas, baili-
que, chupão, fraldisqueiro, embicar, estepilha, 
brotoeja… e muitos outros que seria interessante 
serem de conhecimento do português comum 
para que não se percam para a humanidade.  

E como pode alguém ser quem não é… 
procuro descobrir-me neste país à beira-mar 
plantado e criar pontes com o que chamamos 
de Terras de Vera Cruz mas que do lado de lá 
chamam de Pindorama.

Pode alguém 
ser quem não é?

LEGISLATIVAS 2022: 
Notas pós-eleitorais

PS ganhou. A maioria absoluta 
contrariou todas as previ-
sões. Há várias explicações 

possíveis: a maioria das pessoas gosta da 
governação liderada por Costa, nomea-
damente no que diz respeito à gestão da 
pandemia; não compreendem a posição 
de BE e PCP relativamente ao OE, que 
precipitou estas eleições (não falo de mim); 
o voto útil à esquerda, com base em todas 
as sondagens que davam empate técnico 
entre Costa e Rio, tornando um governo 
de direita  provável; o voto útil ao centro, 
em face da postura titubeante de Rui Rio 
em relação a um possível acordo governa-
mental com o CHEGA; a combinação das 
várias combinações anteriores.

PSD perdeu de forma retumbante. Rio 
foi errante em todas as dimensões. Diz-se 
moderado, mas não estabeleceu de forma 
assertiva um cordão sanitário com a extre-
ma-direita. Diz-se social-democrata, mas o 
programa económico que apresentou era 
uma variação do da IL: semiprivatização da 
segurança social e do SNS (deixando de ser 
tendencialmente gratuito); descida regres-
siva de impostos como modelo de cresci-
mento; primazia na descida do IRC sobre 
o IRS. Além disso, chegou a afirmar que a 
falta de mão de obra, em alguns sectores, se 
deve à subsidiodependência, diabolizando 
o RSI e o subsídio de desemprego. 

BE e CDU têm uma derrota estrondosa. 
Não obstante, penso que foi uma derrota 
sobretudo conjuntural, que pode evitar 
prejuízos estruturais no futuro. Caso con-
tinuassem à boleia do PS, os danos a longo 
prazo seriam provavelmente maiores.  Na 
oposição a um governo maioritário, pode-
rão recuperar deputados. 

IL por um lado vê o PS a conseguir uma 
maioria absoluta, mas por outro multiplica 
de forma significativa os seus deputados. 
O neoliberalismo dos anos 80 combinado 
com um cherry picking programático con-
seguiu convencer uma parte substancial do 

país. Entre outras, conseguiram a proeza 
de persuadir as pessoas de que o modelo 
nórdico é liberal. Um modelo forjado pelo 
PS sueco (historicamente muito mais à 
esquerda do que o nosso), por dois eco-
nomistas socialistas, sindicalizados, com o 
apoio operário, com a oposição dos liberais, 
com vista a uma sociedade próspera e 
mais igual, no qual consta fortes impostos 
progressivos, cogestão (trabalhadores com 
poder de decisão nas empresas), serviços 
públicos universais e gratuitos, altas taxas 
de sindicalização, etc. Não importa, o que 
interessa para a IL não é a verdade, mas que 
as pessoas pensem que onde corre bem é 
liberal, e onde corre mal é socialista. Mesmo 
que alguns desses sítios, onde corre bem, 
sejam mais socialistas do que Portugal. 
Como diria Olaf Palme: “De certa forma, 
estou contente porque sei que a história 
sueca moderna está cheia de reformas, 
a que chamaram socialismo maléfico, 
mas que lutam para ficar com os louros 
por elas quando as pessoas realmente as 
experimentam”.

CHEGA é a terceira força política. Nós, os 
democratas, temos de nos unir para os 
combater. 

CDS desapareceu. O seu líder só tinha um 
caminho viável. O de distinguir o CDS, das 
outras forças à direita do PSD, enquanto 
um partido verdadeiramente democrata-
-cristão. Por um lado, opondo o seu con-
servadorismo personalista e democrático 
ao conservadorismo antidemocrático do 
CHEGA. Por outro, tentando corrigir os 
excessos liberais da IL, por forma a acudir 
aos mais vulneráveis. Preferiu uma guerra 
cultural e perdeu.

O PAN esteve em risco de perder a represen-
tação parlamentar. Pelos vistos, a distinção 
esquerda-direita importa para o eleitorado.

O LIVRE volta à AR com Rui Tavares. É um 
grande feito, após o litígio com Joacine. Os 
debates também ajudaram. 

O NEOLIBERALIS-
MO DOS ANOS 
80 COMBINADO 
COM UM 
CHERRY PICKING 
PROGRAMÁTICO 
CONSEGUIU 
CONVENCER 
UMA PARTE 
SUBSTANCIAL 
DO PAÍS. ENTRE 
OUTRAS, 
CONSEGUIRAM 
A PROEZA DE 
PERSUADIR AS 
PESSOAS DE QUE O 
MODELO NÓRDICO 
É LIBERAL.

RECORDO ALGU-
MAS PALAVRAS 
QUE APRENDI 
QUANDO VIM 
RESIDIR PARA 
VILA DAS AVES 
EM 1976: 
DAS MINHAS 
PEDRAS POR-
TUENSES AQUI 
ENCONTRAVA 
REBOS, AOS 
MEUS AMEN-
DOINS CORRES-
PONDIAM OS 
PEGULHOS, 
AO MEU FARNEL 
EU TINHA DE 
PREPARAR O 
ALMEIRO
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TEXTO PAULO R. SILVA

O acesso à habitação transformou-se 
nos últimos anos num vital campo 
de preocupação social. E os números 
falam por si. Na passada semana, o 
jornal Público trazia na sua manche-
te que o preço das casas aumentou 
50% nos últimos cinco anos. Aquilo 
que pode ser uma ótima notícia para 

Subsídio Municipal de Arrendamento pretende 
apoiar aqueles que não conseguem aceder ao 
arrendamento sem sobrecarga do orçamento 
familiar. Medida beneficia neste momento 
314 famílias por todo o concelho, transversal 
a classes e faixas etárias, totalizando um 
investimento a rondar os 450 mil euros 
do Orçamento Municipal. O Entre Margens 
foi conhecer a história de Ângela e Stephanie.

investidores do mercado imobiliário, 
é terrível para famílias à procura de 
casa para viver. 

Este é o sintoma mais visível de 
um problema que coloca em causa o 
próprio tecido social das cidades. Se 
os preços se tornarem incomportá-
veis para que o cidadão comum, que 
vive do seu trabalho, possa comprar 
habitação e fixar a sua família, os 
centros citadinos não vão passar de 
meros museus ao ar livre para ‘inglês’ 
ver, despojados das pessoas que lhes 
atribuem características. 

A valorização estratosférica do 
mercado imobiliário afeta, por con-
sequência, também o mercado de 
arrendamento. Primeiro, porque os 
proprietários passaram a olhar para 
os imóveis, não como um produto 
estático, mas que pode ser facilmente 
transacionado e valorizado, já que 
a venda garante lucros imediatos 
imensamente superiores. Por outro 
lado, o fenómeno do alojamento local 

para turismo permitiu que, mesmo 
para os donos que não se queiram 
desfazer dos seus imóveis, há uma 
fonte de rendimento mais atrativa e 
lucrativa do que o arrendamento a 
longo prazo a uma família. 

E não se pense que este é um 
fenómeno exclusivo dos grandes 
centros urbanos. O que se tem ve-
rificado é uma disseminação das 
mesmas problemáticas relacionadas 
com a habitação um pouco por todo 
o país. Aliás, bastou ouvir alguns dos 
debates que se realizaram a quando 
das eleições autárquicas do passado 
mês de setembro para perceber que 
o fenómeno é transversal e que as 
preocupações das populações são 
muito semelhantes entre si, variando 
apenas o nível de intensidade. 

Há trabalho a fazer neste âmbito, 
muito para além daquilo que durante 
anos foi a aposta nesta área, mais 
direcionada para resolver as carências 
mais básicas da população de uma 
franja social mais pobre. Hoje, não são 
apenas as famílias “desfavorecidas” 
que têm dificuldade em arrendar 
uma casa a preços comportáveis 
para o seu orçamente familiar. Essa 
passou a ser uma preocupação pre-
mente para a classe média, cada vez 
mais estrangulada por rendimentos 
que não crescem ao mesmo nível do 
imobiliário. 

Para atacar o problema, o Gover-
no, através do IHRU (Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana), 
colocou em leilão 44 casas para arren-

damento acessível destinados à “ha-
bitação permanente dos agregados 
habitacionais”. Uma gota no oceano 
que pode ser apenas o sinal de início 
para uma estratégia, onde o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) terá 
um grande impacto. 

Nesta vertente, a famosa “bazuca” 
vê a habitação como um dos seus 
eixos estratégicos, propondo-se a 
“dar resposta às carências estrutu-
rais, permanentes ou temporárias”. 
Só para o programa “1º Direito” 
está previsto um investimento de 
1211 milhões de euros para apoio ao 
acesso à habitação, somando-se a este 
outros programas de financiamento e 
investimento.

Se a nível nacional parecem exis-
tir diretivas claras, e dinheiro para 
gastar, é a nível municipal onde a 
questão da habitação tem tido um 
papel central na discussão e orienta-
ção política. Durante várias décadas 
a ideia de habitação pública passava 
apenas pela construção de “habitação 
municipal” que, no caso de Santo 
Tirso existe praticamente em todas as 
freguesias, essa visão alterou-se com 
as novas exigências.

A aposta na criação dos denomi-
nados “bairros sociais” permitiu a 
que muitas famílias desfavorecidas 
conseguissem ter um teto digno 
sobre as suas cabeças, mas teve um 
efeito sociológico de segregação. E os 
efeitos perduram no tempo. Daí que 
as políticas de habitação se tenham 
alterado radicalmente, para uma 

Número de famílias benefeciadas, 
em fevereiro de 2022, pelo 
Subsídio de Arrendamento 
Municipal (segundo dados da 
CMST). Este número pode variar 
de mês para mês consoante 
as novas entradas e/ou 
cancelamentos do pedido de ajuda, 
mas com tendência crescente.
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filosofia onde a ideia de integração é 
mais proeminente. 

É precisamente com este objetivo 
que foi criado em Santo Tirso o Sub-
sídio Municipal de Arrendamento.  
Um programa que se encontra em vi-
gência desde 1997 e cuja longevidade 
“permite concluir que se trata de uma 
medida de elevada inclusão social”. 

Com esta medida, câmara muni-
cipal tirsense, pretende “fomentar 
uma política de apoio às populações 
que não conseguem aceder a uma 
habitação adequada sem sobrecarga 
excessiva do orçamento familiar”, as-
sim como “apoiar os mais jovens como 
o incentivo de fixação na comunidade”.

OS BENIFICIÁRIOS SÃO 
MAIS DO QUE UM NÚMERO
O regulamento do Subsídio Municipal 
de Arrendamento foi atualizado em 
2019, precisamente para refletir as 
novas ansiedades no que diz respeito 
ao acesso à habitação. “Torna-se 
cada vez mais imprescindível apoiar 
o acesso dos estratos sociais mais 
desfavorecidos ao mercado particu-
lar do arrendamento, constituindo 
uma alternativa à habitação social 
do concelho, com vista à progressiva 
inserção social e melhoria das con-
dições de vida dos munícipes”, pode 
ler-se na introdução do documento, 
servindo de mote para os objetivos 
do programa.

Mediante o valor do arrendamento 
e os rendimentos do agregado fami-
liar, as candidaturas são colocadas em 

escalões dos 50 aos 150 euros de apoio 
subsidiado, sendo que, por exemplo 
jovens, são majorados em 20% ao 
escalão em que forem colocados. Ou 
seja, se for atribuído um apoio de 
100 euros, na verdade receberá um 
subsídio de 120 euros. 

Em fevereiro de 2022, segundo 
dados da câmara municipal de Santo 
Tirso, o Subsídio de Arrendamento 
Municipal beneficia 314 famílias, 
podendo variar de mês para mês 
consoante as novas entradas e/ou 
cancelamentos do pedido de ajuda, 
mas com tendência crescente. Aliás, 
os dados desde 2013 revelam mais 
do que uma duplicação do número de 
famílias apoiadas e o triplo do valor 
total investido anualmente.

E se em 1997, o programa era 
direcionado sobretudo para os mais 
carenciados e idosos, agora as barrei-
ras etárias e de classe não são fatores 
diferenciadores no acesso ao subsídio. 
De acordo com os dados do município, 
atualmente, existem 102 candidaturas 
de maiores de 65 anos, 192 entre os 35 
e os 64 e 20 candidaturas de jovens 
até aos 34 anos, sublinhando o caráter 
transversal desta medida.

Um programa que contém dentro 
de si um pouco de tudo. Famílias nu-
cleares com filhos, famílias com duas 
pessoas a ganhar o salário mínimo, 
famílias onde apenas um dos cônjuges 
trabalha, imensas famílias monopa-
rentais, idosos, jovens, licenciados 
precários ou desempregados. Uma 
espécie de snapshot da sociedade. 

Ângela Costa vive sozinha com um 
filho a frequentar o sexto ano de es-
colaridade numa casa arrendada em 
São Mamede de Negrelos. Trabalhava 
numa confeção, como sempre fizera 
desde a adolescência, mas a pandemia 
atirou-a para o desemprego. Tentou 
lançar-se a si mesma num pequeno 
negócio em casa, comprou uma má-
quina e chegou mesmo a fazer “uns 
biscates”, mas o fecho das fronteiras 
complicou as coisas e ficou mesmo 
desamparada. Em último recurso 
pediu o RSI, mas a partir de uma 
conversa na Associação de Ringe foi 
informada e encaminhada para o 
Subsídio Municipal de Arrendamento. 

“O valor total da renda são 200 eu-
ros e o subsídio ajuda com 120 euros”, 
revelou Ângela Costa, em conversa 
com o Entre Margens. “Estou a rece-
ber há três meses e tem-me facilitado 
muito porque com este dinheiro, estou 
a conseguir pagar a renda atrasada. 
Felizmente, já não devo nada”.

Hoje, com um novo trabalho numa 
empresa de cartão, “muito diferente” 
ao que estava habituada na confeção, 
e com a pensão do filho atribuída pelo 
tribunal a ser paga “a tempo e horas” 

"FELIZMENTE, 
JÁ NÃO DEVO 
NADA, GRAÇAS 
A ESTE DINHEIRO”

pelo pai, olha em frente com outras 
perspetivas.

“Esta ajuda, enquanto estou a 
começar a endireitar a minha vida 
e o resto das contas é importante, 
mas a partir do momento em que 
tenha o meu salário direitinho, não 
quero ajudas de ninguém. Nunca 
pensei em precisar destas coisas, 
mas infelizmente a vida é assim. 
Sempre fui independente. Quero ser 
independente”, frisou, com orgulho a 
transparecer-lhe na voz. 

A história de Stephanie Ramirez 
tem outras vicissitudes. Natural da 
Venezuela, em 2018 decidiu deixar o 
país com os três filhos menores e o 
marido, descendente de portugueses, 
para se fixar em Água Longa, fregue-
sia de onde é residente a família do 
companheiro.

O marido trabalha, mas Stephanie 
é mãe a tempo inteiro, porque o filho 
mais velho, 9 anos de idade, tem uma 
deficiência e precisa de cuidados es-
peciais. “Esta ajuda caiu-nos do céu”, 
contou ao Entre Margens. “Como o 
meu marido trabalha sozinho e somos 
cinco, é um bocadinho complicado.”

Quando chegaram a Água Longa 
puderam contar com a ajuda dos fami-
liares, mas foi na junta de freguesia que 
foram encaminhados para o programa 
do Subsídio Municipal de Arrenda-
mento e ajudados em toda a burocracia 
relacionada com a segurança social ou 
o cartão de cidadão dos meninos, para 
que tudo ficasse “direitinho”.  

Começaram por viver numa pri-
meira casa onde a renda era de 200 
euros, apoiada pelo subsídio em 125 
euros, mas que não tinha condições 
para uma família de cinco pessoas. 
Mais tarde, encontraram uma outra 
residência, onde a renda custava 250 
euros em que o subsídio cobre 180 
euros. “Uma ajuda incrível”, admite. 

Como estas histórias há centenas 
de outras para contar. Pessoas que 
sem este apoio teriam as vidas es-
tranguladas para uma pesada fatia do 
seu orçamento. Numa altura em que 
ter um teto por cima da cabeça está 
ao preço do ouro, é preciso focar as 
histórias daqueles que de outra forma 
não conseguiriam ter.

ESTA AJUDA, 
ENQUANTO ESTOU 
A COMEÇAR A 
ENDIREITAR A 
MINHA VIDA E O 
RESTO DAS CONTAS 
É IMPORTANTE, 
MAS A PARTIR DO 
MOMENTO EM 
QUE TENHA O MEU 
SALÁRIO DIREITINHO, 
NÃO QUERO AJUDAS 
DE NINGUÉM.
ÂNGELA COSTA, 
S. MAMEDE DE NEGRELOS

ESTA AJUDA, CAIU-
-NOS DO CÉU”
STEPHANIE RAMIREZ, 
ÁGUA LONGA
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Como as sondagens 
condicionam eleições
1 Quando o Presidente da República 

anunciou que dissolveria o Par-
lamento caso o orçamento fosse 

chumbado toda a gente acharia que 
depois das eleições pouca coisa muda-
ria. Continuaríamos a ter uma maioria 
de esquerda, mas nenhum partido 
teria maioria absoluta. Muita gente 
perspectivava que a instabilidade se 
manteria e que até poderíamos ter 
novas eleições brevemente. 

PSD e CDS entraram em ins-
tabilidade interna fruto dos seus 
calendários eleitorais internos, mas 
hoje vemos que as eleições no PSD 
ajudaram a reforçar o candidato para 
a campanha e no CDS, o seu adiamen-
to, ajudou a afundar o partido. 

As semanas de campanha mostra-
ram grande dinâmica e o PSD, bem 
como todos os partidos de direita, 
tiveram um crescendo durante os 
debates e depois na campanha. Um 
dos factores foi a fricção entre PS e os 
seus antigos aliados, BE e PCP. Antó-
nio Costa fez “all in” e apostou tudo na 
maioria absoluta. Com as sondagens 
diárias a darem um crescendo ao PSD 
fez o PS mudar o discurso e apostar na 
disponibilidade para o diálogo. 

Para perceber os resultados e o 
impacto que as sondagens tiveram 
temos de recuar às autárquicas, onde 
as sondagens davam em Lisboa, ao 
PS perto da maioria absoluta, e no 
final o PSD vence, agora davam o PSD 
perto da vitória e no fim o PS ganha 
esmagadoramente. 

Se em Lisboa o PS parece ter 
adormecido à sombra das sondagens 
e não conseguiu mobilizar o eleitora-
do, nestas eleições aprendeu a lição e 
aproveitou as previsões onde PS e PSD 
estavam taco a taco para mobilizar e 
dizerem aos eleitores de esquerda que 
só o voto no PS permitia que a direita 
não governasse. A estratégia funcionou 
melhor do que aquilo que esperavam. 

Os partidos da geringonça foram 

O futuro 
da esquerda
A esquerda teve, em 2015, 

a oportunidade de tirar o 
país das políticas de auste-

ridade do governo de direita PSD/
CDS. Políticas essas, aliás, que já 
foram diagnosticadas como erra-
das por vários dirigentes políticos 
europeus que anteriormente as 
defendiam. Iniciou-se então um 
novo ciclo social e económico e 
mostrou-se que o crescimento 
económico só acontecia com 
reforço do investimento e não 
com austeridade. As políticas 
de austeridade impressas no 
programa do PS em 2015, como 
o congelamento das pensões ou 
a baixa da TSU para os patrões, 
foram retirados do programa do 
governo por negociações com a 
restante esquerda: Bloco e CDU. 
A chamada geringonça, com acor-
do escrito entre 3 partidos que 
permitiu o PS governar, garantiu 
estabilidade ao país durante 4 
anos. Todas as vozes que diziam 
que só traria instabilidade ao 
país enganaram-se. Em 2019, o 
PS ganhando mas sem maioria, 
recusou fazer acordo de legisla-
tura com a restante esquerda. Foi 
negociando peça a peça, votado 
quase tudo ao lado da direita.

A chantagem da crise política 
foi explicitada pelo governo desde 
o primeiro dia da legislatura pas-
sada. A intransigência negocial 
do PS traduziu uma estratégia de 
poder absoluto e marginalização 
da esquerda: se os partidos de 
esquerda não se subordinassem, 
abdicando do seu mandato, o 
horizonte imediato seria o de 
eleições antecipadas com previsí-
vel penalização da esquerda. O PS 
acalentava deste modo o projeto 
de maioria absoluta. Ganharia a 
tão desejada maioria absoluta de 
duas formas: indo a eleições com 
a narrativa da crise ou obrigando 
a esquerda a uma subordinação 
política. Não seria uma maioria 
absoluta verdadeira, mas sim um 
silenciamento forçado dos parti-
dos de esquerda. O Bloco recusou 
lançar-se por esse atalho.

Tivemos uma surpresa du-
rante a campanha que foram 
as sondagens. Sondagens que 
tentavam prever resultados as 
que tiveram exatamente o efeito 
de provocar estes resultados. 
Com estas sondagens lançou-se a 
ideia, claramente errada, de que a 

direita estava a crescer e poderia 
formar uma maioria. Um empate 
técnico entre PS e PSD podia vol-
tar a trazer a direita ao poder. Mas 
desta vez a direita vinha aliada à 
extrema direita, ao Chega. 

Este medo da direita, também 
pela lembrança ainda presente 
do tempo da troika, levou a uma 
massificação do voto útil, materia-
lizado no voto no PS. Estes votos 
causaram o esvaziamento dos 
restantes partidos da esquerda. 
O BE teve uma pesada derrota, 
perdendo metade dos votos que 
obteve em 2019. É o partido mais 
penalizado pela dinâmica do “voto 
útil”, na medida em que partia de 
um patamar mais elevado que o 
PCP (que já perdera um terço da 
bancada em 2019). O Bloco e a 
CDU, que somavam 36 deputados 
em 2015 e 31 em 2019, têm hoje 
apenas 11. A análise da evolução 
eleitoral nos diversos distritos 
demonstra uma equivalência 
muito precisa entre o número 
de votos perdidos pela esquerda 
e o crescimento do PS, sendo 
que os resultados do Chega e 
da Iniciativa Liberal confirmam 
a fragmentação de uma direita 
radicalizada. Atualmente, com 
uma maioria absoluta sabemos 
que o PS tem um mandato de 
4 anos para implementar o seu 
programa por inteiro. Sabemos 
também que maiorias absolutas 
permitem ao governo ceder a in-
teresses económicos. Aliás, assis-
timos nos últimos dias à explícita 
comemoração deste resultado por 
parte dos patrões, de banqueiros 
e agências de rating.

Face a esta maioria absoluta, o 
Bloco tem apenas uma posição a 
tomar. Será uma forte oposição a 
este governo e fará de tudo para 
garantir a sua fiscalização, a co-
meçar pela proposta de reposição 
dos debates quinzenais. Lutará 
pelo que pedem nas ruas, melhor 
emprego, condições para os jo-
vens quererem ficar em Portugal, 
habitação acessível e luta pelas 
alterações climáticas. Estaremos 
no Parlamento mais reduzidos, 
mas multiplicaremos esse poder e 
voz pelas ruas e locais de trabalho 
e de estudo. Estaremos ao lado 
de todos que serão esquecidos e 
abandonados pela maioria abso-
luta do PS. Seremos a alternativa 
mais forte!

fortemente penalizados, aqueles 
eleitores de esquerda que em 2019 
votaram CDU e BE na esperança que 
condicionassem a governação do PS, 
perceberam que afinal não tinham 
mais essa capacidade, logo preferiram 
votar no PS, a darem o governo à 
direita. Daqui a 4 anos veremos que 
utilidade estes partidos ainda terão no 
espectro politico. 

Do lado da direita, apesar do 
crescendo da campanha, o PSD não 
conseguiu mostrar ao eleitorado que 
se ganhasse daria estabilidade e, o 
culpado disso é o Chega. Um partido 
de protesto onde 385 mil Portugueses 
quiseram dizer que estavam fartos do 
sistema, mas 5 milhões não querem 
estes arruaceiros a governar. Com o 
CDS a definhar e a IL sem descolar 
dos grandes centros urbanos não 
restou ao PSD um suporte à direita 
suficiente para mostrar ao país que 
conseguia governar por quatro anos 
sem problemas.

Pessoalmente não deixa de ser 
uma pena que Rui Rio não tenha tido 
a oportunidade de mostrar o que vale 
ao país enquanto primeiro-ministro. 

Esta maioria absoluta dá ao PS 
muita responsabilidade, tem os meios 
(fundos europeus) e estabilidade go-
vernativa para implementar as refor-
mas que são urgentes. Esperemos que 
não seja uma oportunidade perdida. 

2 Em Santo Tirso o resultado não 
foi muito diferente da tendência 
nacional. Podemos ver que face 

às autárquicas de Setembro o PSD 
duplica os seus votos, voltando para a 
sua base eleitoral dos últimos anos. De 
realçar que o PSD inclusive recupera 
mais 1.000 votos face às legislativas de 
2019, no entanto o PS sobe 2.437 votos 
que podemos encontrar nos votos 
que os seus parceiros da geringonça 
perderam: BE – 1.782 votos; PCP- 421 
votos; PAN – 525 Votos, que no total 
estes três partidos perderam 2.728 
votos em relação a 2019. 

O BE apesar de ser terceiro partido 
mais votado em Santo Tirso foi o que 
teve a maior derrota, perdeu 49% 
dos votos. A CDU teve uma quebra 
de 28%. 

O CDS ficou fora do Parlamento 
um resultado esperado depois dos 
tumultos internos que teve, mas 
sinceramente, é muito importante 
para a nossa democracia que consiga 
reerguer-se e voltar a ser um partido 
com uma voz moderada e construtiva 
na política portuguesa. 

PESSOAL-
MENTE NÃO 
DEIXA DE SER 
UMA PENA 
QUE RUI RIO 
NÃO TENHA 
TIDO A OPOR-
TUNIDADE DE 
MOSTRAR 
O QUE VALE 
AO PAÍS 
ENQUANTO 
PRIMEIRO-
-MINISTRO. 

FACE A ESTA 
MAIORIA 
ABSOLUTA, O 
BLOCO TEM 
APENAS UMA 
POSIÇÃO 
A TOMAR. 
SERÁ UMA 
FORTE OPO-
SIÇÃO A ESTE 
GOVERNO 
E FARÁ DE 
TUDO PARA 
GARANTIR A 
SUA FISCALI-
ZAÇÃO
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ATUALIDADE VILA DAS AVES

“O maior desafio 
é, sem dúvida, 
a captação de 
mais voluntários”

TEXTO PAULO R. SILVA

Ao fim de vinte e três anos de casa, 
é a vez de Pedro Magalhães assumir 
o comando do corpo de bombeiros 
voluntários de Vila das Aves. A sur-
preendente saída de Hugo Machado 
do cargo, embora mantendo-se na 
corporação, deixou em aberto a su-
cessão para a qual Pedro Magalhães 
foi imediatamente nomeado. O se-
gundo comandante, acabou por as-
sumir com naturalidade a sucessão 
e agora quer dar continuidade ao 
“bom” trabalho desenvolvido onde o 
“rigor do bom serviço à população” 
será o seu mote. Em entrevista, ao 
Entre Margens, o novo comandante 
diz ainda que o principal desafio 
passa pela captação de mais volun-
tários, peças fundamentais para o 
normal funcionamento de uma cor-
poração de bombeiros e do serviço 
que presta à comunidade. 

Como é que começou o seu per-
curso enquanto bombeiro?
Sou bombeiro aqui há 23 anos. 
Cheguei a esta casa depois de uma 
daquelas ações de promoção de vo-
luntariado e demonstração de meios 
quando era escuteiro, aos 16 anos. 
Inscrevi-me como voluntário e dis-
seram-me que me ligavam, até hoje 
nunca mais me ligaram. (risos) Se 
não tivesse eu decidido aparecer por 
livre e espontânea vontade, nunca 
mais tinha acontecido. Comecei a 
aparecer ao quartel e a fazer uns 
servicitos até que me apercebi que 
gostava do trabalho. Acho impor-
tante que as pessoas possam vir, 
conhecer e experimentar aquilo que 
realmente é o trabalho de bombei-
ro. Virem conhecer a central, os 
procedimentos a seguir, a saída nos 

Pedro Melo Magalhães assume o comando dos 
bombeiros voluntários de Vila das Aves, sucedendo 
a Hugo Machado, numa perspetiva de 
continuidade do trabalho desenvolvido. 

carros em serviço, para que possam 
decidir se é algo que efetivamente 
querem. 

O que diria que torna a função de 
bombeiro aliciante? 
A ajuda ao próximo. Estamos aqui 
para salvar vidas. O nosso lema é 
“vida por vida”, embora tenha uma 
implicação com que eu não concor-
do muito. Eu vou dar a minha vida 
para ajudar, mas tenho que garantir 
as condições de segurança para o 
fazer. Acima de tudo, querer salvar 
vidas, não colocando mais vidas 
em causa. Temos que ter sempre 
consciência disso. 

Nota-se muita diferença entre o 
tipo de pessoas que aqui chega 
agora para ser bombeiro volun-
tário com o que acontecia no 
passado?
Hoje em dia a formação académica 
é muito diferente. Hoje só vem para 
cá quem realmente gosta. Quando 
tinha 16 anos, o meu escape para 
sair de casa à noite era vir para os 
bombeiros. Eu dizia aos meus pais: 
“vou para os bombeiros” e não tinha 
impedimento. Hoje em dia, aos 16 
anos, tem-se livre vontade para se 
sair de casa. Internet, telemóveis, 
tudo e mais alguma coisa. Eu não 
tive nada disso e os bombeiros eram 
esse escape para ter convívio. Hoje 
em dia não. 

Qual foi a sua reação quando o 
ex-comandante Hugo Machado, 
decidiu deixar o cargo?
Quer para mim, como para o Adjun-
to, não foi surpresa. Ele já nos tinha 
dito. De imediato, coloquei também 
o cargo à disposição, porque somos 
uma equipa escolhida por ele. Tanto 
o ex-comandante Hugo como a 
direção pediram para ficarmos e dar 
continuidade ao trabalho. Tive que 
pensar. Pensar na minha vida fami-
liar e profissional, já que como não 
sou profissional cá, tinha que gerir 
essa questão. Tinha que garantir um 
apoio de retaguarda. 

Existe efetivamente peso da res-
ponsabilidade no cargo de coman-
dante ou é algo mais simbólico?
Sim, sente-se, completamente. 
Sobretudo quando, devido à minha 
profissão, não posso estar no ter-
reno. A qualquer momento há um 
incêndio em que preciso de coman-
dar os homens. Nada disto é pro-
gramado e acontece num segundo. 
Tenho a minha equipa para dar esse 
apoio, mas temos sempre percalços. 
Estou sempre preocupado com o 
estado dos homens no terreno. Isto 
não é só ser comandante, não. É 
muita preocupação. Muita respon-
sabilidade. 

Veja-se no caso da pandemia. 
Algo completamente novo para 
todos. Os bombeiros nunca deixa-
ram de estar de serviço, na linha da 
frente. Tivemos que garantir todas 
as condições de segurança e proteção 
a todos os elementos. E além das 
proteções individuais, em caso de 
incêndio, acrescentamos as da co-
vid-19, o que se torna stressante. Foi 
um ano difícil, mas aqui a malta foi 
espetacular. Tivemos casos positivos 
como em todo lado, mas nada que 
nos obrigasse a fechar o quartel. 

Quais são os principais desafios 
de uma corporação de bombeiros 
atualmente?
O maior desafio é, sem dúvida, a 
captação de mais voluntários. É um 
desafio não só desta corporação, 
mas a nível nacional. Esse é o ponto 
principal no qual vamos trabalhar. 
Temos que nos adaptar à realidade 
deles, a essa juventude. Temos que ir 
ao seu encontro e chamá-los para cá. 

Depois manter os que temos 
cá. Manter a nível de formação, de 
proteção individual, equipamento, 
veículos, para sentirem que são pre-
cisos e que estão preparados para ir 
para qualquer situação. 

No caso da pandemia foi assim 
mesmo. A equipa sentiu-se prepa-
rada, porque caso não tivesse todas 
esses equipamentos de proteção 
e segurança, muitos deles tinham 

deixado. Aqui, não. A guerra foi esta 
e pegou-se o touro pelos cornos. 
Não tiveram medo. 

Por fim, claro, a questão do 
financiamento dos corpos de 
bombeiros é sempre uma questão 
importante para discutir. 

Recentemente foi assinado mais 
um protocolo para a criação de 
mais uma equipa de intervenção 
permanente. Que impacto é que 
tem no dia a dia da corporação?
As EIP são sempre bem-vindas, 
sem sombra de dúvidas. Hoje em 
dia, a primeira linha tem que ser 
profissionalizada. Agora, descartar 
os voluntários está fora de questão. 
Os voluntários são sempre preci-
sos, não há volta a dar. Hoje das 
6h até às 22h, de segunda à sexta 
é tudo profissional. Das 22h até às 
6h, durante a semana, é que temos 
que contar com voluntários. Ao fim 
de semana, é tudo voluntariado. 
Torna-se sempre complicado gerir 
este aspeto.  

Talvez as pessoas não tenham 
bem a noção desta dinâmica. 
O horário “profissional” é aquele. 
Tudo o resto é assegurado por 
voluntários. Imagine que isto é uma 
empresa que funciona 24 horas por 
dia, 365 dias por ano, mas só tem 
funcionários garantidos de segunda 
a sexta, das 6h às 22h. Precisamos 
de ter gente em todos os turnos. É 
aqui que entram os voluntários. 

Qual o cunho pessoal que o agora 
comandante Pedro Magalhães 
quer dar a este corpo de bombei-
ros?
Acima de tudo, rigor e servir bem a 
população. Posso não dar resposta a 
tudo, mas ao que vou dar, tem que 
ser com qualidade. Hoje em dia, 
há uma exigência muito grande. 
Nunca sabemos quem está do lado 
de lá a pedir ajuda. Tem que fazer 
as coisas sempre bem feitas. Saber 
socorrer e socorrer com qualidade, 
porque do outro lado estão vidas 
humanas e temos que prezá-las. É o 
que lhes peço. 

A PRIMEIRA LINHA TEM 
QUE SER PROFISSIONALI-
ZADA, MAS DESCARTAR 
OS VOLUNTÁRIOS 
ESTÁ FORA DE QUESTÃO.
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RESULTADOS FINAIS
FREGUESIAS

VILA DAS AVES
PS 48,18%
PSD 29,14%
BE 4,54%
IL 4,27%
CH 4,14%
PCP/PEV 2,47%
CDS/PP 1,62%
PAN 1,24%
L 1,06%

UF SANTO TIRSO
PS 43,98%
PSD 33,18%
BE 5,36%
IL 4,81%
CH 4,28%
PCP/PEV 2,15%
PAN 1,36%
CDS/PP 1,15%
L 0,92%

RORIZ
PS 52,53%
PSD 24,45%
PCP/PEV 5,06%
CH 4,81%
BE 4,27%
IL 2,38%
PAN 1,24%
CDS/PP 0,99%
L 0,84%

VILARINHO
PS 54,20%
PSD 21,76%
PCP/PEV 6,58%
BE 5,69%
CH 4,85%
IL 3,02%
PAN 1,29%
L 0,64%
CDS/PP 0,35%

TEXTO PAULO R. SILVA

Uma vitória absoluta. O Partido Socia-
lista venceu as eleições legislativas do 
passado dia 30 de janeiro e conquistou 
a maioria absoluta dos deputados que 
compõem a Assembleia da República. 
Uma corrida eleitoral que foi vendida 
como um ‘taco a taco’ entre PS e PSD, 
mas que no final acabou por dar uma 
vitória retumbante aos socialistas. 

Contas feitas, no hemiciclo vão 
estar representadas oito forças políti-
cas sendo que o PS terminou a noite 
arrecadando 41,68% dos votos, o que 
se traduz em 117 deputados. O PSD, 
apesar do crescimento em termos de 
número total de votos, ficou aquém 
em percentagem, 27,80%, contabili-

Partido Socialista melhora o resultado de 2019 em território tirsense e contri-
bui para a onda que pintou o país de rosa de lés a lés. PSD também melhorou, 
mas chegou apenas para superar a barreira dos 30%. BE manteve-se como 
terceira força política no concelho mesmo com as grandes subidas de CH e IL.

Costa absoluto com 
Santo Tirso bem 
acima do resultado nacional

zando apenas 71 deputados. 
A luta pelo título de terceira força 

política foi renhida, acabando por 
sorrir ao Chega que conquistou 7,15% 
dos votos e o impactante número 
de 12 eleitos. Seguiu-se a Iniciativa 
Liberal 4,98% e 8 deputados. Subi-
das extraordinárias relativamente a 
2019 onde ambos os partidos eram 
representados por deputados únicos. 

À esquerda, uma hecatombe. O 
Bloco de Esquerda obteve 4,46% dos 
votos, elegendo somente 5 deputa-
dos. Em 2019, os bloquistas haviam 
conquistado 9,67% e 19 deputados. 
A CDU somou 4,39% dos votos e 
ficou-se pelos 6 deputados, metade 
dos representantes eleitos nas últimas 
legislativas. 

Entre os mais pequenos, o Livre 
conseguiu eleger Rui Tavares man-
tendo a representação conquistada 
em 2019 por Joacine Katar Moreira. 
O PAN regrediu para uma represen-
tação única como já tinha aconte-
cido em 2015 quando se estreou no 
Parlamento, depois dos 4 eleitos no 
sufrágio passado. A maior surpresa é 
mesmo o CDS, partido fundador da 
democracia pós-25 de abril, que ao fim 
de 47 anos deixa de ter representação 
parlamentar. 

De registar ainda a grande afluên-
cia às urnas. A percentagem de 

abstenção fixou-se nos 41,68%, a 
mais baixa em dez anos. Uma grande 
vitória cívica sobretudo se forem con-
sideradas as restrições pandémicas e 
o número de isolados existentes no 
momento. 

EPICENTRO DA ONDA ROSA
Depois do tsunami rosa verificado em 
setembro passado aquando das autár-
quicas, onde o PS venceu em todas as 
freguesias do concelho de Santo Tirso, 
os socialistas voltaram a festejar uma 
vitória expressiva e dominante.

Poucos meses depois dessas autár-
quicas, o PS arrecadou 47,06% das 
preferências da população do concelho 
de Santo Tirso, um total de 18.485 vo-
tos, mais 2437 do que nas legislativas 
de 2019, vencendo nas urnas de 11 das 
14 freguesias. 

Um resultado que o partido clas-
sifica como “uma vitória inequívoca” 
que vai permitir “a formação de um 
Governo que dê estabilidade ao país 
durante os próximos quatro anos”. 

Do lado social-democrata, as con-
tas apontam para uma ligeira subida 
no resultado final concelhio, passando 
de 29,07% em 2019 para 30,82% o 
que significa um aumento de 1079 
votos, sendo o partido mais votado em 
três freguesias: Água Longa, Agrela e 
Reguenga. 

Em comunicado, o partido ‘laranja’ 
olha para os números do concelho 
com “confiança”, em especial para a 
“recuperação de cerca de 5.500 elei-
tores desde as eleições autárquicas” 
de setembro passado. “Apesar de 
serem dois atos eleitorais com perfis 
diferentes, não se pode deixar de sub-
linhar um crescimento tão acentuado 
na preferência de voto no PSD em tão 
pouco tempo”. 

O posto de terceira força política 
em Santo Tirso manteve-se no BE 
que, apesar da grande quebra de 
votação, de 3620 votos para 1838, 
conseguiu segurar-se sobretudo do 
avanço do Chega e da IL. Os partidos 
da ala direita do espectro político con-
cretizaram em território tirsense uma 
subida assinalável das escolhas. O CH 
obteve 4,41%, ou seja, 1733 votos, isto 
quando em 2019 tinha obtido apenas 
184 votos em todo o concelho. No 
caso da IL, o cenário é semelhante. O 
partido liberal conseguiu 3,92 %, para 
um total de 1538 votos, superando por 
larga margem os 313 votos de 2019. 

A CDU voltou a perder votos, cerca 
de 400 votos em relação a 2019 e cerca 
de 200 abaixo do resultado das autár-
quicas. Já o CDS também em Santo 
Tirso sofreu uma grande derrota, 
perdendo mais de metade dos votos 
de 2019, ficando-se pelos 490 votos 
em todo o concelho. O PAN também 
perdeu cerca de metade da votação 
das últimas legislativas, averbando 

511 votos e o Livre continuou com 
expressão residual no concelho, con-
quistando 318 votos. 

Em Vila das Aves, o cenário em 
tudo semelhante. PS e PSD com subi-
das, sendo que os socialistas alarga-
ram a vantagem para os adversários 
mais diretos. A maior queda foi do BE 
que em 2019 tinha registando 11,05% 
das preferências avenses e agora 
ficou-se pelos 4,54%, segurando o 
terceiro lugar. Seguiu-se a IL com 
um ótimo resultado de 4,27% e o CH 
com 4,14%. Três partidos separados 
por menos de vinte votos. Só depois a 
CDU, o CDS/PP, o PAN e o Livre, todos 
eles acima do 1% dos votos nas urnas 
de Vila das Aves.

POUCOS MESES 
DEPOIS DAS AU-
TÁRQUICAS, O PS 
ARRECADOU 47,06% 
DAS PREFERÊNCIAS 
DA POPULAÇÃO DO 
CONCELHO DE SANTO 
TIRSO, UM TOTAL DE 
18.485 VOTOS, MAIS 
2437 DO QUE NAS 
LEGISLATIVAS DE 
2019, VENCENDO NAS 
URNAS DE 11 DAS 14 
FREGUESIAS. 
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VILA NOVA DO CAMPO
PS 51,14%
PSD 25,67%
BE 4,94%
CH 4,73%
PCP/PEV 3,70%
IL 3,34%
PAN 1,40%
CDS/PP 1,03%
L 0,70%

REBORDÕES
PS 51,36%
PSD 28,20%
BE 4,09%
IL 3,88%
CH 3,83%
PCP/PEV 2,36%
CDS/PP 1,26%
PAN 1,21%
L 0,79%

S. TOMÉ DE NEGRELOS
PS 51,73%
PSD 25,77%
BE 4,87%
CH 4,37%
PCP/PEV 3,87%
IL 3,46%
CDS/PP 1,37%
PAN 1,28%
L 0,87%

LORDELO
PS 49,61%
PSD 29,03%
CH 4,81%
BE 4,04%
PCP/PEV 3,55%
IL 3,47%
PAN 1,10%
CDS/PP 1,02%
L 0,61%

BAIRRO
PS 43,05%
PSD 36,78%
CH 5,53%
IL 3,42%
BE 3,32%
PCP/PEV 2,58%
CDS/PP 1,63%
PAN 0,95%
L 0,42%

RIBA DE AVE
PS 48,16%
PSD 29,84%
PCP/PEV 5,07%
BE 4,26%
IL 3,68%
CH 3,44%
PAN 1,05%
CDS/PP 0,96%
L 0,77%

BILHETE DE IDENTIDADE
ANDREIA NETO (PSD)

Nome Andreia Carina M. Silva Neto
Idade 41 anos
Naturalidade São Martinho do Campo
Formação Licenciatura em Direito na 
Universidade Portucalense; 
Mestranda em Gestão e Políticas Públicas; 
Pós-Graduação em Comunicação e 
Marketing Político
Profissão Advogada; Diretora Executiva 
AMCO Recuperação e Gestão de Crédito
Currículo Político Presidente da Comissão 
Política Concelhia do PSD de Santo Tirso; 
Deputada na Assembleia da República na XII 
e XIII legislatura; Vereadora na CMST

BILHETE DE IDENTIDADE
SOFIA ANDRADE (PS)

Nome Isabel Sofia Alves de Andrade
Idade 33 anos
Naturalidade São Martinho do Campo
Formação Licenciatura em 
Neurofisiologia pela Escola 
Superior de Saúde do Vale do Ave
Profissão 
Técnica de Diagnóstico e Terapêutica; 
Assessora do Gabinete de Apoio ao 
Presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso (CMST)
Currículo Político
Líder da concelhia da JS de Santo Tirso; 
Deputada na Assembleia da 
República na XIV legislatura

Sofia Andrade (PS) e Andreia Neto (PSD) vão representar as vozes da população do concelho no hemici-
clo. É a primeira vez no passado recente que Santo Tirso tem dupla presença na casa da democracia.

1 Foi com uma enorme alegria 
e satisfação que acompanhei 

a noite eleitoral, cujos resultados 
ditaram o Partido Socialista como o 
partido que mereceu um expressivo 
voto de confiança dos portugueses. 
O PS apresentou-se a eleições como 
partido da estabilidade. Estabilidade 
para pudermos continuar a comba-
ter a pandemia, para continuarmos 
a avançar com um conjunto de 
apoios sociais, para tornar o país 
ainda mais justo, igual e coeso, mas 
também para continuarmos a traje-
tória de crescimento económico. E 
esse foi justamente o entendimento 
da grande maioria dos portugueses. 
Esta confiança demonstrada de 
forma inequívoca, deixa-me natural-
mente feliz, mas, ao mesmo tempo, 
com ainda mais responsabilidade de 
tudo fazer para corresponder à con-
fiança que em mim foi depositada.

2 Felicitar o Governo do Partido 
Socialista pelo início das obras 

no Hospital de Santo Tirso. Como 

1 Muito embora já tenha sido 
deputada à Assembleia da Repú-

blica, é uma enorme honra desem-
penhar estas funções. Irei cumprir 
com seriedade e responsabilidade o 
mandato que me foi conferido. Volto 
ao Parlamento com o sentimento 
que uma maioria absoluta do PS 
exige ainda mais de um deputado: 
um trabalho atento e rigoroso de 
escrutínio e de luta na defesa dos 
interesses das populações.

2 Logo que tome posse, vou 
cumprimentar todos os meus 

antigos colegas, companheiros 
e adversários, funcionários da 

sabemos, um Governo de direita 
tomou a decisão de retirar o nosso 
hospital do SNS. Em boa hora, essa 
decisão foi revertida pelo Governo 
do PS, contra a vontade do PSD, que 
se opôs a que a gestão do hospital 
permanecesse pública. Felizmente, 
o Governo para além de reverter a 
decisão da direita, assumiu o com-
promisso de fazer investimentos no 
nosso hospital, investimentos, esses, 
que já estão no terreno, no valor 
global de 5 milhões de euros.

3 Os resultados eleitorais assegu-
raram condições de governa-

bilidade e de estabilidade. Todavia, 
existem desafios para os quais deve-
mos saber ter uma resposta eficaz: 
Combate à pandemia. Portugal tem 
sido um exemplo positivo, sobre-
tudo no que respeita à vacinação, 
cujo caminho é preciso rapidamente 
levar até ao fim;  Recuperação eco-
nómica e social. Apesar das dificul-
dades provocadas pela pandemia, o 
Governo do PS tem provas dadas. 
Taxa de desemprego de 5,9%, 
abaixo do verificado pré-pandemia; 
crescimento do PIB de 4,9% em 
2021, valor mais elevado desde 
1990; a maior redução de dívida 
pública de sempre em percentagem 
do PIB. Uma trajetória que gera cre-
dibilidade e confiança na economia 
portuguesa; Execução dos fundos do 
PRR e do Portugal 2030. 

4 Nos próximos tempos, Portugal 
terá na bazuca negociada pelo 

Governo do PS na União Europeia 
um instrumento fundamental para 
o desenvolvimento. Ao contrário 
do que aconteceu em 2011, não se 
vai combater a crise com austeri-
dade, mas com investimento. Este 
instrumento poderá suportar um 
conjunto de projetos no município 
que, liderado por Alberto Costa, tem 
trilhado um caminho de progres-
so. Projetos, em relação aos quais 
terei uma voz ativa: Conclusão 
do Parque do Verdeal e respetiva 
ligação pedonal e ciclável ao Parque 
Urbano Sara Moreira; reabilitação 
do Corredor Verde do Rio Leça; 

Criação do primeiro centro de com-
petências digitais descentralizado 
do país, que irá nascer na Fábrica 
de Santo Thyrso;  Nova ligação à 
estação de Lordelo, em S. Martinho 
do Campo; construção da variante à 
EN 105 (com ligação à A41, em Água 
Longa); construção da variante à EN 
14; reformulação do Nó de acesso à 
A3; Requalificação da Escola Básica 
da Agrela e Vale do Leça.

Assembleia da República, depois irei 
retomar as responsabilidades nas 
respetivas comissões parlamentares, 
procurando junto da direção do meu 
partido perceber a área onde possa 
ser mais útil.

3 Os desafios são muitos, mas 
permitam-me que destaque o 

maior desafio para o PSD será fazer 
uma oposição séria, responsável e 
consequente. Para o Governo, nesta 
legislatura, os maiores desafios 
nesta legislatura prendem-se es-
sencialmente, com o cumprimento 
das metas e objetivos do PRR, e os 
fundos comunitários do programa 
2030, continuar com a reforma da 
Administração Pública, intensificar 
a descentralização e o debate sobre 
a regionalização. Importante será 
também dar especial atenção às 
empresas e ao emprego.

4 Vários temas estão em cima da 
mesa, quer do nosso distrito, 

quer do nosso concelho, desde logo 
a na mobilidade e transportes por 
exemplo no alargamento no âmbito 
da STCP às freguesias do Vale do 
Leça e o alargamento da linha do 
metro. Uma reanálise das respostas 
do Governo nos hospitais e centros 
de saúde, um reforço na economia 
local criando condições para atrair 
investimento e alavancar a economia 
local com mais emprego e melhores 
salários. Em suma, trabalharei para 
cumprir com zelo todos estes as-
suntos, pese embora muitos outros 
serão seguramente prioritários.
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PEDRA DO COUTO, ICÓNICA 
DISCOTECA REABRIU AS PORTAS 
APÓS QUASE DOIS ANOS DE 
PARAGEM. PANDEMIA ABRIU JANELA 
DE OPORTUNIDADE PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRAS QUE VÃO PROJETAR O 
ESPAÇO PARA OS PRÓXIMOS ANOS.

TEXTO PAULO R. SILVA

8 de março de 2020. Sem que os 
presentes tivessem verdadeira noção 
daquilo que aí viria, a Pedra do Couto 
abriu as portas para mais uma noite 
de diversão. Seria a última. A última 
em quase dois anos. A pandemia 
que se abateu sobre todo o mundo 
enclausurou as noites, as pistas 
de dança ficaram vazias, a energia 
criada do movimento de centenas de 
corpos sincopados ao som de um DJ, 
dissipou-se. 

No contexto de um vírus que se 
transmite facilmente por via respi-
ratória, onde a proximidade entre 
as pessoas é terreno fértil para a 
contaminação, exponenciado pela 
coexistência em espaços fechados, as 
discotecas e outros estabelecimentos 
de diversão noturna estiveram no 
topo da lista de um conjunto de res-
trições aplicadas para salvaguardar 
a saúde pública. Uma atividade “não 
essencial” que pelas suas caracterís-
ticas foi tida como um “lobo mau” 
desta crise, tendo sido os últimos a 
quem foi dada luz verde para reabrir. 
Uma reabertura, primeiro de curta 
duração, mas que agora parece mais 

permanente. 
Quando o assunto é “sair à noite”, 

há um nome incontornável na região. 
A Pedra do Couto celebrou 38 anos de 
existência, uma longevidade pouco 
comum para o ramo de atividade, 
mas que sublinha a sua relevância 
na juventude de milhares de pessoas 
que passaram por aquelas portas. 
Um símbolo da comunidade que se 
expande para lá das fronteiras mais 
próximas. O que ninguém contava 
era com uma pandemia. 

“Estivemos completamente fe-
chados desde março de 2020 até que 
reabrimos a 15 de janeiro de 2022”, 
revela Paulo Jorge Martins, gerente da 
Pedra do Couto, em conversa com o 
Entre Margens. Embora os estabeleci-
mentos de diversão noturna tivessem 
tido o aval do Governo para abrir no 
outono de 2021, a Pedra optou por 
avançar com obras profundas de re-
modelação porque não faria sentido 
reabrir “com aquilo que se pensava 
seriam restrições de lotação”. Só que 
o Governo trocou as voltas e com os 
números da vacinação e controlo da 
variante Delta, permitiu o acesso às 
discotecas sem regras. 

“Acabamos por não sentir aquela 
euforia inicial porque nos mantive-
mos fechados. Agora, o que sentimos 
foi a saudade dos nossos clientes em 
voltar. E para além disso também al-
guma retração, com algumas pessoas 
a considerarem que nos primeiros 
fins de semana seria mais complicado 
a nível de afluência. Não me posso 
queixar, mas não está a ser aquela 
afluência de “fim do mundo” como 
seria numa situação normal”, explicou 
o gerente da casa tirsense.

Com as pistas de dança novamente 
abertas desde o dia 15 de janeiro, a Pe-
dra do Couto pode voltar a ser aquilo 

que está na sua génese. Mesmo que 
para tal seja necessário cumprir todas 
as regras sanitárias. Resultado de um 
teste negativo, que pode ser efetuado 
no local, em espaço montado para 
o efeito, e certificado de vacinação 
válido. 

“As pessoas compreendem na 
generalidade, mas não compreendem 
o facto de estar uma hora à espera 
para entrar porque está uma fila”, 
alertou. “Esta é a realidade e é melhor 
assim do que estarmos fechados. Não 
adianta estarmos a lamentarmo-nos”.

DOIS ANOS DIFÍCEIS 
Se há algo que parece transversal às 
várias áreas de atividade afetadas 
pela pandemia é inoperacionalidade 
da burocracia no âmbito dos apoios 
atribuídos às empresas. Uma rela-
ção Estado-Empresários que Paulo 
Jorge Martins classifica como “muito 
difícil”.

“Tivemos aqui várias questões que 
muitas vezes bloquearam os apoios”, 
alega. Se o argumento de que para 
aceder aos apoios as empresas em 
questão não poderiam ter qualquer 
tipo de dívidas à Segurança Social e às 
Finanças é perfeitamente justificada, 
o inferno burocrático que se seguiu 
no âmbito do pagamento do lay-off 
é que pareceu “propositado”. 

“Se uma empresa está fechada por 
motivos de saúde pública por delibe-

ração do Governo por que razão só 
pagavam 70% e não a totalidade? 
Podíamos simplesmente ter fechado 
a empresa e mandado as pessoas para 
o fundo de desemprego e assim o 
Estado era obrigado a pagar. Por que 
razão não apostaram nas empresas 
e não ajudaram a manter os postos 
de trabalho?”, questiona o gerente da 
Pedra do Couto, sublinhando o facto 
de, apesar do total encerramento as 
despesas fixas continuaram a ter de 
se pagar. “Se devido às condições não 
era permitido abrir, que haja apoios 
para as empresas estarem fechadas. 
Isso é que é correto.” 

Apesar das dificuldades, Paulo 
Jorge Martins aproveitou a oportuni-
dade que este “encerramento forçado” 
criou para “procurar outras soluções”, 
podendo concretizar algumas obras 
de fundo que foi deixando em banho-
-maria devido à sua complexidade. 

“Um dos segredos para a Pedra 
do Couto é que nunca deixamos de 
investir na casa”, explica o empresário. 
“Seria impensável nos dias de hoje 
fazer uma estrutura destas dedicada 
a este negócio. Só o tempo permitiu 
que se fizesse o que está aqui hoje. O 
restaurante, a piscina, os campos de 
pádel. Deixamos de ser uma discoteca 
que abria ao sábado à noite e agora 
temos fluxo de gente todos os dias.”

A oportunidade para pensar no 
espaço, não como um mero refresh 

Após quase dois anos de portas encerradas, icónica discoteca de Santa 
Cristina do Couto, a celebrar 38 anos de atividade, voltou a abrir-se ao 
sentido e aos ritmos da noite. Interregno pandémico foi aproveitado para 
realizar obras que vão marcar o futuro próximo do espaço.

Finalmente, voltou 
a fazer-se noite 
na Pedra do Couto
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Um calvário que pode estar a chegar 
ao fim. A construção de um novo 
quartel para a GNR de Lordelo é 
uma saga com muitos anos e vários 
capítulos dramáticos, mas parece que 
em 2022 dará passos decisivos para o 
seu desfecho. 

No passado dia 6 de janeiro foi 
colocada em concurso público a 
empreitada avaliada em 1,3 milhões 
de euros que vai erguer de raiz um 
novo quartel para os militares da 
guarda num terreno situado na zona 
industrial de Mide. 

A notícia foi avançada pelo Lordelo 
Jornal na sua edição de janeiro onde 
se revela ainda que a obra terá um 
prazo de execução de 365 dias, com 
data prevista para o início das obras 
já em março deste ano e conclusão no 
primeiro trimestre de 2023. O projeto 
ficou a cargo do gabinete vimaranen-
se “moove Arquitetos”.

Muito ansiada empreitada corresponde a um investimento de 
1,3 milhões de euros. Obra está prevista iniciar-se já em março. 

Novo posto da GNR 
de Lordelo está 
em concurso público

As condições degradantes do atual 
quartel da GNR de Lordelo tem sido 
ao longo dos anos notícia a nível 
nacional e a constantes promessas 
por parte das lideranças políticas. 
Desta vez, o problema parece efeti-
vamente encaminhar-se para a sua 
resolução final.

sazonal, mas sim um investimento 
estrutural no próprio funcionamento 
da casa, onde as prioridades, devido 
às circunstâncias pandémicas, pas-
saram a ser espaços arejados com 
boas circulações. Um espaço onde as 
pessoas sintam que têm condições 
para estar e não um espaço onde se 
sintam encurraladas. 

“Já tínhamos um espaço amo-
vível, uma espécie de tenda que se 
tornou necessária devido ao nosso 
crescimento, mas que, entretanto, se 
degradou. Esta era uma empreitada 
que ia demorar bastante tempo e 
que nos iria obrigar a fechar parte 
ou totalmente. Estávamos à espera 
do momento certo. Foi um sacrifício 
muito grande, mas agora depois de 
concluída. olhamos com uma grande 
satisfação. Uma obra feita a pensar no 
cliente e a pensar nos próximos anos”, 
apontou Paulo Jorge Martins. 

DEIXAR A PANDEMIA PARA TRÁS
E agora? É a pergunta que a sociedade 
no seu todo está a colocar-se, num 
momento em que o fim das restrições 
parece estar à vista. No caso, dos es-
tabelecimentos de diversão noturna, 
há quase dois anos de atividade para 
recuperar e, sobretudo, um hábito 
que se perdeu e que é preciso voltar 
a conquistar. 

“Muita gente fala da noite, mas 
não sabe o que é a noite”, aponta o 

gerente da Pedra do Couto. “Muitas 
vezes tem-se a ideia de que a noite é 
uma coisa má. Prostituição, droga e 
álcool. Mas não. Os estabelecimentos 
de diversão noturna são um negócio 
como outro qualquer, têm pessoas 
idóneas que trabalham, muitas delas 
têm outros empregos durante o dia, 
estão a fazer formações e cursos su-
periores. É um ramo de negócio onde 
tentamos proporcionar às pessoas 
bons momentos, não tem que ser um 
bicho de sete cabeças”.

Neste relançamento da vida social 
noturna, a Pedra do Couto parte com 
uma grande vantagem em relação aos 
demais. É uma marca que se expressa 
por si mesma, com a qual o público 
tem uma relação especial, algo que 
não mudou, mesmo com os dois de 
paragem. 

“A Pedra tem uma estrutura gran-
de e pesada, mas que também por isso 
mesmo tem condições que outras não 
têm. Ao contrário de grande parte das 
discotecas que foram diminuindo aos 
espaços, a Pedra do Couto foi sempre 
aumentando. Estamos em contraciclo, 
mas acreditamos nesse caminho”, 
enaltece Paulo Jorge Martins. “É como 
ir a um estádio de futebol. Ver um 
jogo da segunda liga com 500 pessoas 
ou estar num estádio com 60 mil. 
Vive-se de uma maneira diferente. 
É esse sentimento que procuramos 
proporcionar aqui.”

"TIVEMOS AQUI 
VÁRIAS QUESTÕES 
QUE MUITAS VEZES 
BLOQUEARAM OS 
APOIOS. SE UMA 
EMPRESA ESTÁ 
FECHADA POR 
MOTIVOS DE SAÚDE 
PÚBLICA POR 
DELIBERAÇÃO DO 
GOVERNO POR QUE 
RAZÃO SÓ PAGAVAM 
70% E NÃO A 
TOTALIDADE?"

UM DOS SEGREDOS 
PARA A PEDRA DO 
COUTO É QUE NUNCA 
DEIXAMOS DE 
INVESTIR NA CASA”

“TEM-SE A IDEIA 
DE QUE A NOITE É 
UMA COISA MÁ. 
PROSTITUIÇÃO, 
DROGA E ÁLCOOL. 
MAS NÃO. SÃO UM 
NEGÓCIO COMO OUTRO 
QUALQUER, TÊM 
PESSOAS IDÓNEAS QUE 
TRABALHAM."

"É UM RAMO DE 
NEGÓCIO ONDE 
TENTAMOS 
PROPORCIONAR 
ÀS PESSOAS BONS 
MOMENTOS, NÃO TEM 
QUE SER UM BICHO DE 
SETE CABEÇAS”.

PAULO JORGE MARTINS, 
GERENTE PEDRA DO COUTO
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NAPOLEÃO RIBEIRO
ANTROPÓLOGO E MÚSICO

Na atualidade a morte é cada 
vez mais um tabu. Mexer 
em cadáveres e falar sobre 

a morte é algo sobre o qual há cada 
vez mais pudor. Isto deve-se: a uma 
maior consciência sobre as medidas 
de higiene; a um maior acesso à 
medicina preventiva e aos compor-
tamentos por si recomendados; e à 
pressão social gerada pela venda e 
consumo de produtos relacionados 
com o bem-estar e o prolongamento 
da idade. Num período em que os 
elixires da eterna juventude são ven-
didos em tudo quanto é página de 
internet, televisão, jornais e revistas, 
abordar estes assuntos é quase 
sujo e impuro. Vai já longe o tempo 
em que se tratava a sexualidade 
exatamente da mesma maneira. O 
melhor era não abordar o assunto. 
Numa dicotomia entre a vida e a 
morte, passamos de um preconceito 
sobre a conceção de pessoas para 
um preconceito sobre a desaparição 
das pessoas. 

Embora seja inevitável, a morte 
deixou de fazer parte da nossa inti-
midade. Hoje, a mortalidade infantil 
é residual, as mães dificilmente 
morrem de parto e cada vez menos 
morremos de acidentes. Tudo isto 
prolonga a vida. 

Atualmente, as pessoas morrem 
nos hospitais e as funerárias tratam 
de tudo. Por outro lado, a atual 
pandemia distanciou ainda mais 
as pessoas durante os funerais e o 
luto. Há uma linha que nos separa 
claramente do tempo em que os 

A Veneração 
de Múmias 
entre o São Torcato 
e Delães

EM DELÃES, UM 
CORPO DESTES 
ENCONTRA-SE 
AO CULTO NO 
INTERIOR DE UMA 
PSEUDOCAPELA 
CONSTRUÍDA NO SEU 
CEMITÉRIO. 

BREVES

Foi instalada na sede da Junta 
de Freguesia de Vila Nova do 

Campo uma Caixa Multibanco 
para servir a população.

"Informamos que já está dispo-
nível a ATM na Junta de Fregue-
sia para uma maior comodidade 
da nossa população", informou 
a autarquia campense em nota 

publicada nas redes sociais. 
A instalação deste equipamento 
era um dos anseios da popula-
ção, depois do balcão do banco 
Santander Totta, em São Mar-
tinho do Campo, ter fechado 

portas em 2021.

Sarau de Reis 
dos escuteiros  
de Vila das Aves 
decorreu online

Caixa Multibanco 
na junta de Vila 
Nova do Campo

Após o interregno pandémico, 
o tradicional Sarau de Reis or-
ganizado pelo Agrupamento de 
Escuteiros 004 de Vila das Aves 

regressou, embora com um 
formato onde as restrições de 
saúde pública se fazem sentir. 
Assim, os escuteiros avenses 

avançaram com um sarau em 
formato online, transmitido 
em direto pelas redes sociais, 
levando a casa de cada um, o 

melhor que cada coletividade da 
freguesia tem para mostrar. 
Na 35ª edição do evento que 
anualmente marca o inverno 
da vila, participaram a ARVA, 
Lar Familiar da Tranquilidade, 
Escola da Ponte, a Universidade 
Sénior de Vila das Aves e, claro, 
o Agrupamento de Escuteiros 

anfitrião da noite.

Yoga para 
crianças no 

Centro Cultural
No próximo sábado, dia 12 de 

fevereiro, pelas 16H, as sessões 
de Yoga voltam ao Centro 

Cultural Municipal de Vila das 
Aves. A iniciativa é destinada a 
crianças dos 4 aos 9 anos e tem 

entrada gratuita.

velórios se faziam em casa. Na me-
mória de muitos está ainda presente 
o tratamento dado aos corpos, em 
que a família e os vizinhos lavavam, 
vestiam e preparavam os cadáveres 
dos entes falecidos, amarando-lhe as 
maxilas com um lenço e pondo-lhe 
moedas nas pálpebras para que não 
ficassem de boca e olhos abertos. O 
ato era feito com grande respeito e 
carinho. Depois o corpo era velado, 
muitas vezes com prantos, durante 
uma noite e um dia num quarto 
ou numa sala da casa e daí seguia 
para a igreja para as cerimónias 
fúnebres. Já no cemitério, abria-se 
o caixão pela última vez e aí tinha 
lugar o último pranto. Enterrado 
o féretro, só podia ser exumado 
passados cinco anos, esperando que 
se decompusesse. 

Esporadicamente, e tal como 
hoje, com a necessidade de efetuar 
outros enterramentos, os corpos 
eram mexidos passado o período 
legal. Nalgumas situações surgiam 
alguns incorruptos, uma mumifi-
cação ocasional que ocorre quando 
um corpo desidrata rapidamente, 
o que impede a sua decomposição. 
Conforme refere João Pina Ca-
bral, no seu trabalho «A Morte no 
Portugal Contemporâneo», na nossa 
cultura, tal como noutras, quando 
acontecia uma situação destas, mui-
tas vezes, as populações acorriam 
ao local a admirar o seu estado de 
conservação, comentando o odor 
das fragâncias de flores que diziam 
exalar do mesmo, apelidando desde 

logo a múmia de «santinho». Além 
disso, no contexto da piedade 
popular, surgiam logo relatos das 
qualidades destes indivíduos em 
vida, nomeadamente, relacionados 
com a ajuda ao próximo e, quando 
são mulheres, também com a sua 
virgindade e castidade. Acreditava-
-se que lhes crescia o cabelo, a barba 
e as unhas e que era necessário 
cortá-los frequentemente. 

Nos casos do Norte de Portu-
gal, em regra, do século XIX em 
diante, sempre que isto aconteceu 
houve um jogo negocial que opôs 
as populações às autoridades 
administrativas e a alguns setores 
da Igreja, dada a resistência destas 
entidades em aceitar a dita santida-
de dos corpos. Contudo, e conforme 
sabemos, em muitas localidades a 
vontade popular prevaleceu e assim 
foram colocados em redomas para 
culto. A Igreja por sua vez, também 
nunca pôde estar totalmente contra, 
dado que, desde há muito, assumiu 
a santidade das múmias, como por 
exemplo a de São Torcato, em Gui-
marães. Aliás, o clero, no «Rituale 
Romanum» (Tit. III, Cap. IV) possui 
até um rito próprio para levantar 
a excomunhão destes cadáveres. O 
mesmo consiste numa fustigação da 
múmia enquanto se realizam diver-
sas orações, tentando a separação 
da alma do corpo. Na realidade, a 
excomunhão atribuía a maldição aos 
pecadores excomungados. Daí as 
razões do ritual. Na Europa Orien-
tal, as crenças populares atribuem 
o facto a indivíduos pecaminosos, 
vampiros até, sendo por isso des-
considerados. 

Não faltam casos de corpos in-
corruptos por todo o país. Além do 
santo vimaranense, os mais conhe-
cidos são o Santinho de Beire, em 
Paredes; a Santa Maria Adelaide, em 
Arcozelo, Vila Nova de Gaia e o São 
Clemente que se encontra no San-
tuário do Bom Jesus. Em Delães, um 
corpo destes encontra-se ao culto no 
interior de uma pseudocapela cons-
truída no seu cemitério. Tal como os 
outros, o seu corpo desfaz-se cada 
vez mais por falta de conservação e 
jaz restaurado com cera numa redo-
ma de vidro onde são colocadas flo-
res e ex-votos em cera. Ao edifício, 
é atribuído o título de «Capela da 
Irmã Teresa de Delães», um imóvel 
de administração laica que, além do 
corpo, também contém imagens de 
vulto devocionais. Se hoje estra-
nhamos esta mistura da Igreja com 
corpos incorruptos, como é o caso 
do São Torcato, mais estranho é o 
envolvimento do laicismo cemiterial 
com a piedade popular e as redomas 
de múmias. A Maria da Fonte ainda 
não morreu. A IRMÃ TERESA DE DELÃES
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‘4 Ventos’ 
promovem 
aulas de 
expressão 
dramática
Curso de nove meses será 
lecionado por Maria Tavares 
e conclui com um espetáculo 
final aberto ao público.

A Companhia de Teatros ‘Os 4 Ventos’ 
vai dinamizar durante o ano de 2022 
um curso de Expressão Dramática 
com a duração de nove meses, lecio-
nado pela artista Maria Tavares. No 
final será apresentado um espetáculo 
final aberto ao público

Com periodicidade semanal, as 
aulas vão decorrer às quintas-feiras 
no Quartel dos Bombeiros Amarelos e 
terá o custo de 25 euros mensais para 
sócios da companhia e 30 euros para 
o público geral. 

Maria Tavares é licenciada em Es-
tudos Teatrais da Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo no Por-
to depois de ter completado o Curso 
Profissional de Interpretação Teatral 
no Conservatório de Música e Teatro 
da Jobra. Atualmente é professora de 
Teatro no Curso Básico de Teatro, pela 
ACE- Escola de Artes. 

Enquanto atriz, conta com parti-
cipação em produções dirigidas pelos 
encenadores Nuno Carinhas, Nuno M 
Cardoso, Paulo Calatré, Jorge Castro 
Guedes, Marcelo Lafontana, António 
Durães, José Eduardo Silva, Cristi-
na Vieira, Samuel Barbosa, Viriato 
Morais, Pedro Ribeiro, entre outros. 
É desde o início de 2020 formadora 
em “Expressão Dramática” na CT Os 
Quatro Ventos.

Para mais informações pode con-
tactar o e-mail: ctosquatroventos@
gmail.com ou o telefone 964310500.

Teatro Narciso Ferreira 
será farol cultural da região
Programação regular deverá iniciar-se já em março. Linhas 
orientadoras para o Teatro Narciso Ferreira, em Riba d'Ave, 
apontam para valorização de agentes locais e formação de público 

TEXTO PAULO R. SILVA

Está perto de se tornar uma realidade 
quotidiana. O Teatro Narciso Ferreira, 
em Riba de Ave, deverá arrancar com 
uma programação regular já no próxi-
mo mês de março e com uma agenda 
recheada para os primeiros meses de 
renascimento. 

O primeiro grande festival terá 
passagem pela sala ribadavense em 
maio. O ciclo de teatro “400 anos do 
nascimento de Moliére”, em memória 
do dramaturgo francês é uma parceria 
de grande dimensão, promovida pelo 

Município de V.N. Famalicão, o Institu-
to Francês de Portugal, Embaixada de 
França em Portugal, a Alliance Fran-
çaise de Guimarães-Braga, o E.Leclerc 
Famalicão (Culturissimo France), a 
ACE Famalicão - Escola de Artes, a 
Associação Portuguesa de Professores 
de Francês, o «Drameducation – dis-
positivo 10 sur 10» e os agrupamentos 
de Escolas de Gondifelos, D. Sancho I 
e Padre Benjamim Salgado.

A sétima arte vai regressar em bre-
ve e em força ao Teatro Narciso Fer-
reira. E logo a abrir a agenda regular. 
A programação proposta pela equipa 

da Casa das Artes de V.N. Famalicão, 
que assume a direção programática 
do espaço, prevê a realização de dois 
ciclos de cinema, para famílias e para 
as escolas, com periodicidade quinze-
nal e mensal, respetivamente.

O Circo Contemporâneo, a Música 
e a Dança serão também elas expres-
sões constantes na oferta cultural do 
espaço.

“Esta abertura do espaço aos pro-
jetos culturais gerados na comunidade 
e disponibilização de uma progra-
mação direcionada para a formação 
de públicos, através da promoção 
e desenvolvimento de linguagens 
artísticas, posicionará rapidamente 
o Teatro Narciso Ferreira como mais 
uma referência cultural de Famalicão, 
na região e no país”, afirma Mário 
Passos, presidente da Câmara de V.N. 
Famalicão

A apresentação de propostas locais 
para residências artísticas será, assim, 
outra das áreas programáticas presen-
tes no Teatro que se pretende como 
“farol irradiador de cultura e forno de 
criação artística local”.

“Será uma programação plural e 
eclética com valorização dos agentes 
culturais do território, em particular 
da área de influência do equipamen-
to”, refere o diretor da Casa das Artes, 
Álvaro Santos.

O icónico Teatro Narciso Ferreira, 
recebeu obras de renovação, 77 anos 
após a sua inauguração, realizada em 
maio de 1944. A reabilitação do em-
blemático edifício, que estava fechado 
há 20 anos, permitiu dotar o espaço de 
qualidade excelente, não só do ponto 
de vista da arquitetura, da autoria do 
arquiteto Noé Diniz, mas dos equipa-
mentos, da funcionalidade, dos meios 
técnicos e da potencialidade.

O projeto de recuperação contou 
com um investimento de 3,5 milhões 
de euros, resultante de verbas apro-
vadas no âmbito do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 
assinado entre a autarquia e o Pro-
grama Operacional NORTE 2020, 
com o município a garantir um cofi-
nanciamento do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), 
no valor de 2,9 milhões de euros.

NA IMAGEM, A ICÓNICA 
FACHADA DO TEATRO 
NARCISO FERREIRA EM 
RIBA DE AVE, TOTALMENTE 
RENOVADO E PRTONO 
A ABRIR AS PORTAS AO 
PÚBLICO JÁ NO PRÓXIMO 
MÊS DE MARÇO.
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TEXTO PAULO R. SILVA

Um regresso, ou melhor vários, em 
múltiplos sentidos da palavra. Sara 
Barros Leitão regressa a Guimarães, 
sim, mas desta feita para uma estadia 
mais prolongada. A atriz, encenadora 
e criativa multidisciplinar será direto-
ra artística convidada do Teatro Ofi-
cina em Guimarães, posição que vai 
ocupar durante todo o ano de 2022. 

Um regresso que quer marcar um 
outro regresso, aquilo que definiu 
como “o ano do desconfinamento” 
cuja programação vai orientar e que 
simbolicamente se iniciou com uma 
apresentação ao som dos versos lu-
minosos de Vera Lynn na canção “We 
Will Meet Again” de 1939. 

Regresso que se fará com uma 
agenda intensa que quer transfor-
mar o Espaço Oficina, renovado 

e m  t e m p o 
de pande-
mia, numa 
nova cen-
tralidade 
da cidade, 
um núcleo 

para “criar 
e capacitar o 

A atriz e encenadora será diretora artística convidada durante 
o ano de 2002 da companhia vimaranense onde, além do 
teatro, as novidades surgem através da criação de um podcast 
e de uma "anti-biblioteca".

Sara Barros Leitão dirige 
‘ano do desconfinamento’ 
do Teatro Oficina

território, e pensar o futuro”.
Em estreia aos comandos de uma 

companhia desta dimensão, Sara 
Barros Leitão traz consigo uma baga-
gem de intervenção cívica e cultural, 
criando ansiosa antecipação para o 
espetáculo “Há Ir e Voltar”, texto ori-
ginal onde a criadora vai mergulhar 
nas palavras de Alexandre O’Neill e 
encenar três atrizes e um conjunto 
de artistas vimaranenses. Estreia 
prevista para 22 de setembro.

As propostas da nova diretora 
artística passam ainda pela criação de 
uma biblioteca que ficará disponível 
no Espaço Oficina, reunindo textos 
dramáticos, livros técnicos ou ensaios 
relacionados com teatro a que deu o 
nome “Anti-Biblioteca” e um “Assalto 
ao Arquivo” onde se propõe a orga-
nizar a história da companhia e a 
torná-la acessível a consulta, tratando 
e organizando o seu arquivo.

Para seguir à distância a atividade 
que passar pelo cunho do Teatro 
Oficina, Sara Barros Leitão vai criar 
um podcast, “tentativa-erro” que que 
será uma espécie de diário de bordo 
de todo o processo. As novidades 
regulares desta nova vida do Teatro 
Oficina poderão ainda ser conhecidas 

através do jornal “Última Hora”. 
“Queremos contaminar-
-nos pelas experiências 
de pessoas estranhas, 
e desejamos a possibi-

lidade de nos apaixonar-
mos por elas, em vez de nos 

desinfetarmos”, rematou Sara 
Barros Leitão.
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A dança como 'utopia 
de mudança' tem 
palco em Guimarães
11ª edição do GUIdance – Festival Internacional de Dança 
Contemporânea traz na bagagem criações de Sofia Dias 
& Vítor Roriz e nomes como Anastasia Valsamaki, 
Wim Vandekeybus, Catarina Miranda ou Vera Mantero.

TEXTO PAULO R. SILVA

Segunda semana do festival inicia-se 
com a remontagem de “Um gesto que 
não passa de uma ameaça”, premiado 
espetáculo da dupla em destaque que 
foi apresentado em 2012 na Capital 
Europeia da Cultura. Sofia Dias & 
Vítor Roriz despedem-se do GUIdance 
a 9 de fevereiro pelas 21h30.  

A figura que se segue é Vera 
Mantero que regressa a Guimarães 
com “O Susto é um Mundo” onde 
vai explorar alguns antídotos para 
os sustos do nosso presente no dia 
10 de fevereiro, a partir das 21h30. A 

aproximação do suspiro final desta 
edição acontece com “Cabraqimera” 
de Catarina Miranda a atravessar-se 
no nosso caminho no dia 11, sexta-fei-
ra, pelas 21h30. 

O último dia do festival conta com 
jornada dupla. Primeiro, às 18h30 
com “Body Monologue” da jovem co-
reógrafa grega Anastasia Valsamaki, 
interpretada pela bailarina Gavriela 
Antonopoulou, recuperando uma 
questão não respondida e evidente em 
palco: “o que pode um corpo fazer?”.

A fechar, o Guidance 2022 oferece-
-nos mais uma experiência do criador 
belga do mutifacetado coreógrafo e 
ainda bailarino, realizador e fotógra-
fo, Wim Vandekeybus. Em “Hands 
do not touch your precious Me”, 
Vandekeybus tece um conto mítico 
de confronto e transformação, luz 
e escuridão, morte e renascimento.

Os bilhetes encontram-se dis-
poníveis (2 a 10 euros) assim como 
as assinaturas do GUIdance que 
garantem acesso a 3 ou 5 espetáculos 
à escolha por 20 ou 30 euros, respe-
tivamente. Os ingressos podendo ser 
adquiridos online em aoficina.pt e 
presencialmente nas bilheteiras de 
equipamentos geridos pel’A Oficina, 
bem como nas lojas Fnac, Worten e 
El Corte Inglés.

NA IMAGEM, O ESPETÁCULO 
"HANDS DO NOT TOUCH 
YOUR PRECIOUS ME" DO 
BELGA WIM VANDEKEYBUS.
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Trio de vitórias 
ajuda vólei avense a 
respirar fundo
Em fase crítica da época, Desportivo das Aves 
somou três vitórias consecutivas que permite 
à formação avense ter perspetivas mais animadoras.

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

Um suspiro de alívio. O voleibol femi-
nino do Desportivo das Aves estava 
em apuros na fase de manutenção da 
Liga Lidl e precisava de vitórias como 
de pão para a boca. Pois bem, e que 
tal três vitórias consecutivas? Ainda 
para mais, todos eles pela margem 
máxima de três zero. 

Numa fase crítica da época, onde 
as pupilas de Manuel Barbosa se 
ficavam pela lanterna vermelha da 
tabela, sem qualquer ponto conquis-
tado, o Desportivo das Aves entrava 
para o encontro frente ao Boavista, 
em casa, com o único objetivo de 
sacudir a crise e começar a dar a 
volta ao barco. Foi isso mesmo que 
aconteceu. Perante um adversário 
que costuma ser presa avense, o 3-0 
final pode esconder os altos e baixos 
do encontro, algo que os parciais de 
25-17, 25-21 e 28-26 ajudam a deta-
lhar. A guerra de ansiedade pendeu 
para o lado avense. E que alívio foi 
somar estes três pontos. 

Na semana seguinte, o objetivo 

passava por confirmar esta viragem 
no caminho e assim aconteceu. O 
Desportivo das Aves recebeu e venceu 
o SC Espinho pelos parciais de 25-22, 
25-20 e 25-19 e dois dias depois bateu 
o Lusófona VC pelos equilibradíssi-
mos parciais de 28-26, 25-22 e 25-22. 

Com estes nove pontos, o CD 
Aves subiu ao terceiro lugar da fase 
de manutenção da Liga Lidl, com os 
mesmos pontos do Castêlo da Maia e 
apenas atrás do líder AVC Famalicão 
com 13 pontos. Na próxima jornada, 
as avenses deslocam-se a Espinho.

TEXTO PAULO R. SILVA

Félix Carvalho venceu as eleições 
para a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Farmacêuticos. A 

Toxicologista natural de Rebordões ganhou com 53% dos votos 
e será o próximo Presidente da Secção Regional Norte da 
Ordem dos Farmacêuticos (OFNorte) para o triénio 2022-2024.

Félix Carvalho eleito 
presidente da 
Secção Norte da OF

Lista E liderada pelo especialista 
em toxicologia natural de Rebor-
dões e residente em Santo Tirso 
conquistou 53% dos votos e vai 
liderar a instituição no triénio 
2022-2024. 

O novo presidente da OF Norte 
tem uma carreira farmacêutica, 
que conta com mais de três dé-
cadas, inclui a área da Farmácia 
Hospitalar, a que se seguiu a 
atividade docente na Faculdade 
de Farmácia da Universidade do 
Porto, onde atingiu a categoria 
mais elevada (Professor Catedrá-
tico) em 2012.  

Atualmente, é Responsável 
do Laboratório de Toxicologia e 
Presidente do Conselho Científico. 
É ainda Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Farmacologia e da 
EUROTOX (Associação dos Toxi-
cologistas Europeus e das Socie-
dades Europeias de Toxicologia). 
Tem uma ampla participação na 
área regulamentar, na Comissão 
de Avaliação de Medicamentos do 
INFARMED, no Grupo de Avalia-
ção de Medicamentos Veteriná-
rios (GAMV) da Direção Geral de 
Veterinária, na Agência Europeia 
do Medicamento (EMA) e na 
Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA).

A acompanhá-lo nos destinos 
da OFNorte, Félix Carvalho conta 
na Direcção com José Manuel Sou-
sa Lobo, Carlos Sá, Alice Rodri-
gues e Ariana Araújo. Vitor Seabra 
será o presidente da Assembleia 
Geral e Nuno Cardoso presidirá 
ao Conselho Jurisdicional.

As eleições para os órgãos 
sociais da Ordem dos Farmacêu-
ticos decorreram até ao passado 
domingo, dia 5 de fevereiro. 

O NOVO PRESIDENTE DA OF NORTE TEM 
UMA CARREIRA FARMACÊUTICA, QUE 
CONTA COM MAIS DE TRÊS DÉCADAS
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Desportivo em 
grande cola-se 
à liderança 
da classificação
Vitória arrancada perto do final do encontro pe-
rante o líder GD Aldeia Nova, permitiu chegar-se 
à frente encontrando-se apenas a um ponto 
do topo da tabela. Goleada ao FC Parada e triunfo 
em casa do ‘Lusitanos’ confirmam boa forma. 

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

A arrepiar caminho em direção à 
liderança. O Desportivo das Aves já 
leva seis vitórias consecutivas, sendo 
que desde o início do ano de 2022 a 
formação orientada por Bruno Alves 
só conhece o sabor dos triunfos. 

No passado dia 26 de janeiro, 
em jogo atrasado devido a um surto 

Ringe sofre 
primeiro desaire

Vilarinho 
segura 
novo empate

Algum dia tinha que acontecer e aca-
bou chegar às mãos do FC Caldas. O 
Ringe perdeu pela primeira vez esta 
época, por 3-0, frente à equipa de 
Areias, mas não é causa de preocu-
pação. A formação de Vila das Aves 
mantém uma liderança confortável 
na tabela classificativa do concelhio.

Para tal contribuiu a vitória por 
2-1 frente ao Burgães. Os golos só 
surgiram na segunda parte e de forma 
consecutiva. Narciso, aos 65’, colocou 
os homens de Ringe na frente para 
logo de imediato, aos 66’ dilatar a 
vantagem. O Burgães só conseguiu re-
duzir, com um golo apontados aos 86’. 

O Ringe é líder destacado do cam-
peonato da AFAST, com cinco pontos 
de vantagem sobre UD S. Mamede. 

Ponto a ponto enche o Vilarinho o 
papo. A equipa orientada por Daniel 
Ferreira voltou a segurar um empate 
valioso para esta fase de Apuramento 
do Campeão da Divisão de Elite AFP. 
Desta feita o ponto conquistado chegou 
após um nulo em casa do Freamunde.

Os vilarinhenses encontram-se 
neste momento no quarto lugar desta 
segunda fase competitiva da época, 
com dois pontos averbados. Os líderes 
são o Maia Lidador e o Alpendorada 
com quatro pontos.

pandémico, o Aves deslocou-se ao 
Complexo Habitacional de Lavra, em 
Matosinhos, para defrontar o rival 
e líder da tabela classificativa, GD 
Aldeia Nova. Um jogo de importân-
cia acrescida perante um adversário 
direto em que os jogadores avenses 
não deixaram os créditos por mãos 
alheias. 

Numa partida complicada, foi o 
Desportivo que se adiantou no mar-
cador ainda na primeira parte por 
intermédio de Rubinho, aos 37’. As 
dificuldades criadas pelo adversário 
deixaram patente a razão pelas quais 
são as duas melhores equipas da série 
1 da I Divisão AFP.

Na segunda parte, já depois de 
algumas mexidas, os anfitriões da 
noite acabariam por chegar ao em-
pate à passagem do minuto 70’, mas 
por parte do Aves não houve desleixo 
nem descrença. A turma avense 
partiu para cima do adversário e foi 
recompensada aos 80’ quando Andrés 
Cabrera voltou a faturar para o cam-
peonato e deu três pontos valiosíssi-
mos ao CD Aves que assim se colou à 
frente da classificação. Existe apenas 
um ponto entre as duas equipas da 
frente, ainda com vantagem para o 
GD Aldeia Nova. 

No fim de semana, e de regresso 
a casa, o Desportivo das Aves despa-
chou o FC Parada com uma goleada 
por 5-0. O domínio avense foi total 
e só a finalização pecou, sobretudo 

durante a primeira parte. Bruno 
Ferreira inaugurou o marcador aos 
35’ traduzindo essa superioridade, 
mas a vantagem mínima ao intervalo 
era francamente injusta para o que se 
tinha passado no relvado.

Ora, o segundo acabou por se 
encarregar de equilibrar o assunto. 
O Aves foi uma máquina de golos, 
apontando quatro nos segundos 45 
minutos. Paulinho bisou com golos 
aos 68’ e 70, Dani fez o gosto ao pé 
aos 79’ e Bruno Ferreira também 
completou o bis aos 83’.

Em jogo a contar para a 18ª jor-
nada, o Aves voltou a vencer um ad-
versário do topo da tabela, desta feita 
“Os Lusitanos” que a jogar em casa 
deram água pelas barbas à formação 
avense. Golos, esses, só na segunda 
parte. Dani colocou o Desportivo em 
vantagem aos 54’ e bisou na partida, 
dilatando a vantagem para 2-0 aos 
78’ na conversão de uma grande pe-
nalidade. Os homens da casa apenas 
conseguiram reduzir já em cima do 
minuto 90. 

Ao fim de 18 jornadas, o Desporti-
vo das Aves soma 45 pontos, traduzi-
do em 14 vitórias, 3 empates e apenas 
uma derrota, com 47 golos marcados 
e apenas 7 sofridos, a melhor defesa 
em todas as competições distritais da 
Associação de Futebol do Porto. 

Na próxima jornada, o CD Aves 
recebe o SC Campo, domingo, dia 13 
de fevereiro. 

AO FIM DE 18 JORNADAS, 
O DESPORTIVO DAS 
AVES SOMA 45 PONTOS, 
TRADUZIDOS EM 14 
VITÓRIAS, 3 EMPATES E 
APENAS UMA DERROTA
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Chefe de Tatami 
em prova mundial
A World Karate Federation com o 
apoio da Real Federação Espanhola de 
Karaté organizou uma competição de 
âmbito mundial denominada Karate 
1 - Série A. Esta prova contou com 855 
atletas masculino e femininos de 65 
países de todos continentes.

Portugal esteve representado com 
vários atletas e 5 árbitros, onde se 
destaca o Mestre Joaquim Fernandes, 
porque mais uma vez foi nomeado 
Chefe de Tatami. Para além disso ar-
bitrou com muita frequência e esteve 
presente em várias finais, iniciando 
assim o ano de 2022 como terminou 
o de 2021, em grande plano.

Futsal continua 
caminhada imparável
Com apuramento para o play-off de apuramento do campeão 
na mão, futsal vai somando vitórias. São já sete consecutivas. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Um percurso perfeitamente ima-
culado em 2022 tem deixado os 
adeptos do futsal avense eufóricos 
com o nível e consistência da equipa 
comandada por Francisco Martins. 
Depois de ter ultrapassado o AD 
Tarrio na tabela classificativa, num 
dérbi tirsense, o CD Aves não tem 
deixado os créditos por mãos alheias 
e somou mais dois triunfos para a 
série 1, destancando-se agora clara-
mente dos adversários mais diretos 
na luta pelo play-off, aproximando-
-se inclusive do líder AD Penafiel. 

A deslocação à Trofa para de-
frontar o FC S. Romão transformou-
-se num jogo de energia caótica que 
ao fim de várias trocas e baldrocas 

acabou por sorrir às cores avenses. 
O Desportivo bateu os anfitriões por 
3-4 com um hattrick de Tiago Silva 
e ainda um golo de Jota. 

De regresso a casa, a formação 
avense não deu qualquer hipótese 
ao Alfa AC, derrotando a equipa 
de Matosinhos por inapeláveis 8-2. 
Mika apontou três golos, sendo que 
para o Aves ainda ficaram na histó-
ria do marcador Hummel, Vitó, Jota, 
Diogo Gonçalves e um auto-golo. 

O CD Aves é segundo classificado 
a três pontos da liderança, tendo 
construído uma vantagem de nove 
pontos para o terceiro classificado 
numa altura em que faltam sete 
jornadas para terminar a fase regu-
lar. Na próxima jornada, os avenses 
defrontam o Iniciação S. Roque.

Triunfos de São Martinho 
e Tirsense deixam 
rivais em rota de colisão
Jesuítas bateram o lanterna vermelha por 0-1, enquanto os 
campenses, com menos um jogo, golearam o Vila Real por 
0-6. Emblemas do concelho estão separados por dois pontos.

Na luta pelo play-off de subida 
os protagonistas parecem vir do 
concelho de Santo Tirso. FC Tir-
sense e AR São Martinho são dois 
dos principais candidatos aos dois 
lugares que dão acesso à fase de su-
bida, sendo que ambas as equipas 
atravessam um excelente momento 
de forma. 

A equipa da cidade de Santo Tir-
so conta três vitórias consecutivas, 
já que depois de bater o Amarante, 
os homens comandados por Lean-
dro Pires receberam e bateram 
o Vila Real por 4-2 com golos de 
Davi, João Baptista, João Martins 
e Nélson Monteiro. Na jornada se-
guinte de visita a Trás-os-Montes, 
o Tirsense bateu o lanterna verme-
lha por uma bola a zero. 

Do lado do São Martinho, as 
perspetivas também vão de vento 
em poupa. A formação orientada 
por Agostinho Bento, venceu o 
Amarante por 3-2, com golos as-
sinados por Rafa, Nuno Moreira e 
Alex Lopes. Já na jornada seguinte, 
os campenses golearam o Vila Real 
sem misericórdia por 6-0 através 
de golos apontados por Gonçalo 
Lixa, Ricardo Pinto, Ricardo Almei-
da, Rafa e Rashid. 

O FC Tirsense ocupa o segundo 
lugar da tabela, a dois pontos do 
líder USC Paredes e dois pontos à 
frente do São Martinho que tem 
menos um jogo disputado. Na pró-
xima jornada, os jesuítas recebem 
o FC Santa Marta e os campenses 
recebem o Macedo de Cavaleiros.



CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, agitação Amor Poderá sofrer 
uma grande desilusão com alguém que lhe 
é muito próximo Saúde Faça algum tipo de 
exercício de relaxamento Dinheiro Não se 
distraia Números da sorte 1, 3, 24, 29, 33, 36 
Pensamento positivo Vivo o presente com 
confiança.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios Amor Não seja tão 
impulsivo, só tem a perder com isso Saúde 
Cuide do seu aspeto físico Dinheiro Não 
pense que o dinheiro estica, se não for você 
a controlar-se, ele não se controla sozinho 
Números da sorte 7, 11, 18, 25, 47, 48 Pen-
samento positivo Eu tenho pensamentos 
positivos e a Luz invade a minha vida.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante A Temperança, que signifi-
ca Equilíbrio Amor Se não controlar as suas 
emoções poderá sofrer com isso. Utilize a 
sua força de vontade conscienciosamente 
e de modo sábio Saúde Dê atenção aos seus 
dentes Dinheiro Período favorável Números 
da sorte 4, 6, 7, 18, 19, 33 Pensamento 
positivo procuro ser compreensivo com 
todas as pessoas que me rodeiam.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante 4 de Ouros, que significa 
Projetos Amor Alguém que lhe é muito espe-
cial vai preparar-lhe uma surpresa Saúde 
Não pense que Deus está muito longe, ele 
está dentro de si Dinheiro Cuide mais do seu 
bolso pois se não for você a cuidar ninguém 
cuidará Números da sorte 9, 11, 25, 27, 39, 
47 Pensamento positivo O Amor invade o 
meu coração.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade Amor Não deixe 
que terceiros se intrometam na sua relação 
afetiva. Siga a sua intuição Saúde Dê mais 
atenção à sua saúde, pois na verdade 
mente sã, corpo são Dinheiro Período pouco 
favorável a grandes investimentos Números 
da Sorte 10, 20, 36, 39, 44, 47 Pensamento 
positivoEu sei que posso mudar a minha 
vida.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas Amor 
Seja prudente na forma como fala com 
quem gosta, pois às vezes quando não 
pensamos naquilo que dizemos ferimos sem 
querer as pessoas de quem mais gostamos 
Saúde O pensamento positivo é o melhor 
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DIVERSOS OUTROS

remédio para qualquer doença Dinheiro A 
sua vida financeira está a passar por um 
período negativo, mas não se preocupe, 
pois a tendência é para melhorar Números 
da sorte 7, 18, 19, 26, 38, 44 Pensamento 
positivo Sou otimista, espero que me 
aconteça o melhor.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante Ás de Espadas, que 
significa Sucesso Amor Estará muito 
carente, procure ser mais otimista quanto 
ao seu futuro sentimental Saúde Tendência 
para alguns problemas digestivos Dinheiro 
Período positivo para colocar projetos em 
marcha Números da sorte 1, 8, 42, 46, 47, 
49 Pensamento positivo Eu tenho força 
mesmo nos momentos mais difíceis.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante : 8 de Espadas, que signi-
fica Crueldade Amor Sentir-se-á um pouco 
sozinho no mundo, mas não é bem assim, 
afinal tem tanta gente que gosta de si 
Saúde Poderá ter algumas dores de ouvidos 
Dinheiro O seu projeto terá tempo de vingar 
e dar lucros Números da sorte 4, 9, 11, 22, 
34, 39 Pensamento positivo Eu acredito 
que todos os desgostos são passageiros, 
e todos os problemas têm solução.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 3 de Paus, que significa Ini-
ciativa Amor Procure ser mais extrovertido. 
Cultive o relacionamento interpessoal e 
obterá benefícios Saúde Possíveis dores 
nas articulações Dinheiro ótima altura para 
tentar reduzir os seus gastos Números da 
sorte 1, 2, 8, 16, 22, 39 Pensamento positivo 
O Amor enche de alegria o meu coração.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo Amor Alguém para quem 
é muito importante vai dar-lhe um bom 
conselho Saúde Tendência para dores mus-
culares Dinheiro Possível aumento Números 
da sorte 7, 13, 17, 29, 34, 36 Pensamento 
positivo Vivo de acordo com a minha 
consciência.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante 9 de Paus, que signi-
fica Força na Adversidade Amor A sua 
capacidade de entrega e sensualidade 
estarão melhores do que habitualmente 
Saúde Sentir-se-á muito dinâmico e com 
um acréscimo de força de vontade Dinheiro 
Será ajudado na sua profissão Números 
da sorte 7, 11, 19, 24, 25, 33 Pensamento 
positivo O meu único Juiz é Deus.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante A Torre, que significa 
Colapso Amor Poderá apaixonar-
-se ou aumentar o seu interesse 
por alguém Saúde Tenha muito 
cuidado com a sua alimentação 
Dinheiro Os seus negócios têm 
a possibilidade de dar certos 
Números da sorte 5, 25, 33, 49, 
51, 64 Pensamento positivo 
Esforço-me por dar o meu 
melhor todos os dias.

MARIAHELENA@
MARIAHELENA.PT
210 929 030

HORIZONTAIS  
1 O país de Ryan, a criança que caiu ao poço seco de 32 metros. 8 As

 eleições foram para eleger os seus deputados. 10 O fruto da aboboreira. 
11 Deus, no Islão. 12 O argelino que voltou ao Sporting.14 Conjunto 

de versos em elogio ou louvor. 15  O estado em que está o país do 
ponto de vista hidrológico. 16 A quarta força política depois das últimas 

legislativas. 17 O futuro primeiro ministro. 19 Ponto cardeal.  21 Unidade 
de pressão. 24 Extrair. 26 A empresa municipal lisboeta que controla o 
estacionamento. 28 A organização militar ocidental que irrita o Putin.
29 O FCPorto foi buscá-lo a Braga para o lugar do Diaz. 30 Sigla para 
identificação internacional de equipamento móvel (telemóveis, ect.). 

32 Club universitário equatoriano de Quito. 33 Raivoso (o cão).  34 O Luiz, 
que o FCPorto vendeu para Inglaterra. 35  Adorno de cabeça, diadema.

VERTICAIS
1 Que não é boa. 2 A maioria obtida pelo PS nas legislativas. 3 Ave 

semelhante à pomba. 4 Ideia de um rendimento garantido e incondicional.
5 Observatório Oceânico da Madeira. 6 Crato sem to. 7 Sigla do canal one 

americano de notícias. 8 Pronome indefinido antigo. 9 A criança 
que caiu ao poço em Marrocos. 13 A rainha que reina há 70 anos

14 O rio de Leiria. 18 O atleta que o Roma veio buscar ao FCPorto. 
20 Óxidode lítio. 22 Nome da última rainha de Portugal. 23 Orlar com 
renda.  25 O Clube que levou o Sérgio do FCPorto. 27 Forma antiga de 

escrever o nome de vila da região de Coimbra. 28 Ausência total. 
31 Diminutivo de Eduardo. 34 Prefixo  para a ideia de dois.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 

HORIZONTAIS: 1 DALI, 5 ASELHA, 9 IDEIAFIX, 11 OX, 12 CASOTAS, 14 LT, 
15 CÁGADO, 16 IA, 17 CAMOES, 19 BRL, 21 ALBINO,26 RISO,

27 PATIOS, 29 MILU, 30 PI, 31 LAIKA, 34 PYE, 35 SEIXO, 36 SO.
.

VERTICAIS: 11 DI, 2 ADOTAR, 3 LEX, 4 II, 5 AFAGA, 6 SISAM, 7 EXODO,
 8 ASSO, 10 ACÁCIA, 13 TOE, 14 LIBERAL, 18 SNOOPY,20 LASSIE, 22 LPI, 

23 BALA, 24 ITU, 25 NI, 28 SIEM, 29 MAX, 32 AS, 33 KI, 34 PO.
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

The Jazz Butcher significava 
Pat Fish. A frase está no 
pretérito imperfeito porque 

o músico britânico faleceu no ano 
passado. Imortalizou o seu lado 
prolífico numa banda que sofreu 
constantes mudanças de formação. 
Esteticamente irrequieta ao longo 
dos anos, a sua música acompanha-
va a sagacidade do seu fundador. 
As letras marcadamente bem-hu-
moradas também nos transportam 
para um lado mais sensível e como-
vente. O sucesso modesto contrasta 
com o número de discos lançados. 
É nesta dicotomia que ficamos a 
meditar enquanto ouvimos a faixa 
de abertura.

Nem de propósito, “The Base-
ment” é um instrumental que nos 
ajuda a divagar, tal como a ocasião 
exigia. Ao avançarmos torna-se ine-
vitável uma associação com Lloyd 
Cole. São precisamente as duas se-
guintes, “She's On Drugs” e “Pinea-
pple Tuesday”, as que nos desviam 
a atenção para outras paragens. 
Mais à frente, “Mr. Odd” é um tra-
vão ao bocejo. O ritmo arrastado de 
algumas faixas anteriores foi propí-
cio a isso. O barulho da água a bater 
numa superfície dura em “Ferti-
liser” torna-se adequado a mais 
um momento para uma viagem 
mental. É ou não é um som cheio 
de nostalgia? Este disco de 1990 
é rico em adições sonoras. Nem a 
buzina de um navio em “After The 
Great Euphrates” tira a sonolência 
que já nos dominava novamente. 
Aproveitamos as duas últimas para 
nos restabelecermos. “Panic In 
Room 109” corta a dinâmica e “Girl 
Go” faz o fecho. Desafio: encontrar 
os pontos comuns desta última 
com “All The Stars” dos The Perfect 
Disaster. O tema está em “Asylum 
Road”, de 1988. A inspiração veio 
daí, ficando assim óbvio o sample 

Entre os 
bocejos 
e as viagens 
mentais

“Tu as vu toutes les étoiles?”. 
Quem procurar este e os 

restantes discos não terá gastos 
muito avultados. O passo seguinte 
talvez seja o recuo temporal para 
“A Scandal In Bohemia”, de 1984 
ou “Fishcotheque”, de 1988. Os 
colecionadores terão num single o 
maior problema. “Christmas With 
The Pygmies”, editado em 1985, 
atingiu cerca de 270 euros em mar-
ço de 2021. A raridade justifica-se 
por ser um item disponibilizado 
apenas para o “The Jazz Butcher 
Big Questions Fan Club” e para 
amigos do grupo. São eles que 
estão a lucrar.

ESTETICAMENTE 
IRREQUIETA AO 
LONGO DOS ANOS, 
A SUA MÚSICA 
ACOMPANHAVA A 
SAGACIDADE DO SEU 
FUNDADOR. AS LETRAS 
MARCADAMENTE 
BEM-HUMORADAS 
TAMBÉM NOS 
TRANSPORTAM 
PARA UM LADO 
MAIS SENSÍVEL E 
COMOVENTE.

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Pam & Tommy de Evan Gol-
dberg &  Seth Rogen [RTP Play]
A Very British Scandal 
de Sarah Phelps [HBO Portugal]
Ozark de Bill Dubuque e Mark 
Williams [FilmIn]

DOCUMENTÁRIO
Mapplethorpe: Vejam As 
Imagens de Fenton Bailey e 
Randy Barbato [RTP Play]
A Gruta dos Sonhos Perdidos 
de Werner Herzog [FilmIn]

CINEMA
Belle de Jour de Luis Buñuel 
[RTP Play]
The Master de Paul Thomas 
Anderson [FilmIn]
O Costa do Castelo de Artur 
Duarte [RTP Play]
O Eclipse de Michelangelo 
Antonioni [FilmIn]

The Jazz Butcher
Cult Of The BasementA ressurreição da matriz 

para o blockbuster moderno
Sessão no Grande Auditório do CCVF, 13 de fevereiro pelas 21h. 

Um ato de amor e coragem. Tal 
afirmação pode descrever não só o 
conteúdo narrativo de “Matrix – Res-
surreição” como o próprio ato da sua 
produção. Aliás, talvez não pudesse 
ser de outra forma. Tal como no início 
de tudo, tudo é mais do que aquilo que 
está à primeira vista. 

O regresso a Matrix era uma 
vontade antiga do estúdio que só o 
conseguiu pôr de pé porque uma das 
realizadoras originais, Lana Wacho-
wski, aceitou voltar à cadeira de rea-
lização, convencendo também Keanu 

Reeves e Carrie-Anne a regressarem 
ao icónico cabedal negro.

Este é um filme das irmãs Wacho-
wski, puro e duro. Seja na ambição 
estratosférica como no metacomen-
tário que reflete sobre as próprias 
experiências dos intervenientes ao 
longo das últimas duas décadas. E é 
corajoso porque não deixa pedra por 
virar, nem nome por nomear.

“Matrix – Ressurreição” está em 
exibição no Cineclube de Guimarães 
no Grande Auditório do CCVF, dia 13 
de fevereiro pelas 21h.

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Terreno 900m2 
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

Quintinha em 
Negrelos
Moradia e terreno 
junto
VENDIDO

Duas moradias em pedra
4900m2 de terreno
Piscina e zona ajardi-
nada - Excelente para 
turismo rural
Povoa do Lanhoso

Unidade industrial c/PT, 
3100m2 de A/C
Gandarela – 
Guimarães
Disponível de imediato

Moradia c/terreno
Vistas de Rio (Douro)
Excelente para  turismo
Resende
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DIA 11 SEXTA-FEIRA
Céu nublado
Vento fraco
Mínima 7º
Máxima 21º

DIA 13 DOMINGO
Aguaceiros
Vento moderado
Mínima 10º
Máxima 15º

DIA 12 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 8º
Máxima 17º

Jornal bimensário de atualidade 
regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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O Centro Cultural Municipal de Vila 
das Aves (CCMVA) vai acolher uma 
exposição dedicada aos lenços dos 
namorados, durante todo o mês de 
fevereiro. Namorar Portugal é a mate-
rialização contemporânea de um ícone 
carismático do artesanato português: 
o Lenço de Amor ou de Pedido.

A Coleção “Namorar Portugal” 
pretende dar a conhecer a história, a 
simbologia e os dizeres dos Lenços dos 
Namorados. Um símbolo tradicional 

do Minho, já passado de geração em 
geração. Reza a história que as rapa-
rigas bordavam num pedaço de pano 
de linho as mais belas mensagens 
românticas e se o seu amado usasse 
em público o lenço, era sinal de amor 
correspondido e de compromisso.

Nesta mostra de “Namorar Portu-
gal” poderá inspirar-se na magia das 
mensagens de amor e apreciar um 
universo variado de produtos que pri-
mam pela criatividade e inovação, não 

tudo sujeita à lotação do espaço e de 
acordo com as normas emanadas pela 
Direção-Geral de Saúde.

“Namorar Portugal” estará patente 
no Centro Cultural Municipal de Vila 
das Aves até ao dia 28 de fevereiro.

Exposi-
ção “Na-
morar 
Portugal” 
estará 
paten-
te no 
espaço 
avense 
até ao 
dia 28 
de feve-
reiro. 

sendo apenas expostos os tradicionais 
lenços dos namorados. A exposição 
inclui, ainda, alguns dos coordenados 
vencedores do Concurso de Criadores 
de Moda, dando a conhecer o trabalho 
desenvolvido por jovens estilistas e 
designers.

Esta é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, organiza-
da em parceria com o Município de 
Vila Verde e a Cooperativa Aliança 
Artesanal. A entrada é gratuita, con-


