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Debate sobre taxas
municipais aquece
reunião de câmara

O que querem os
alunos do ensino

no século XXI?
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A COMPANHIA DE TEATRO DE VILA DAS
AVES OFERECEU AO PÚBLICO, QUE
ENCHEU O AUDITÓRIO DO CENTRO
CULTURAL, UM ESPETÁCULO MEMORÁVEL
CULTURA | PÁGINA 13

O ‘Rei’ pode
estar a morrer
mas o teatro
está bem vivo

Desportivo
das Aves de lanterna

vermelha
na mão
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GANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOAS

DEVE O PREMIADO RACLAMAR O SEU ALMOÇO NO PRAZO DE 3 SEMANAS (SALVO OS SORTEADOS QUE RESIDAM NO ESTRANGEIRO)

O premiado com um almoço para duas pessoas desta quinzena,
deve contactar a redação do Entre Margens.

Restaurante Estrela do Monte | Lugar da Barca - Monte | Telf: 252 982 607

No restaurante     ESTRELA DO MONTE o feliz contemplado nesta
segunda saída de setembro foi o nosso estimado assinante Joaquim Gabriel Oliveira

Sousa, residente na avenida Comendador Silva Araújo, em Vila das Aves

“

Dentro de portas -
“Paix”

CINEMA | 6 DE OUTUBRO

||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

Lembrei-me da Ana da Silva (The
Raincoats) quando descobri o nome
de Catherine Ribeiro. Estão musical e
cronologicamente distantes mas têm
ambas ligações a Portugal. Enquanto
a primeira nasceu no nosso país, a se-
gunda nasceu em território francês mas
tem origens portuguesas. As duas ti-
veram uma projeção considerável nos
circuitos artísticos onde estiveram
inseridas, nomeadamente num pós-
punk e rock experimental inglês e
num avant-garde e folk rock francês.

“Paix” é o quarto álbum de Cathe-
rine Ribeiro, o terceiro com os Alpes
(o primeiro dela tinha sido com os 2
Bis). Foi editado em 1972 e foi o que
melhor projectou o grupo. São só
quatro temas – 2 curtos e 2 longos.
O lado B contém apenas uma músi-
ca, dividida, porém, em três secções
nos seus espaçados 24 minutos e
tal. Vivemos numa montanha russa de

Tensão dramática
numa voz que
nos preenche o
coração

emoções, habilmente conduzidos por
vocalizações belas e selvagens. O
estilo declamatório encaixa bem na
autoridade visível das palavras. Envol-
vemo-nos no órgão exótico de Patrice
Lemoine, na percussão e baixo hip-
nótico de Jean-Sébastien Lemoine e
na guitarra feiticeira de Patrice Moul-
let. Este último assina todas as can-
ções e introduz dois instrumentos cri-
ados por si: o “cosmophone” e o “per-
cuphone”. A tensão dramática atinge
o auge na faixa-título. Os três magos
esmurram-nos gentil e mecanicamen-
te o estômago, enquanto a intensi-
dade do manifesto nos preenche o
coração. Os sons quentes conjugam-
se com uma voz de protesto, apaixo-
nante e teatral. Reclamam-se direitos
humanos e da natureza, denuncian-
do-se no interior da capa os horro-
res da guerra do Vietname que de-
corria naquele tempo.

O entusiasmo por este álbum tem
aumentado ultimamente. São muitos
os que ficam surpreendidos ao ouvi-
lo pela primeira vez. A edição original
é difícil de encontrar e atinge valores
relativamente altos. Um exemplar em
óptimo estado foi vendido por qua-
se cem euros em abril de 2013, o
que prova o interesse dos coleciona-
dores internacionais por este item. |||||

Vivemos numa monta-
nha russa de emoções,
habilmente conduzidos
por vocalizações belas e
selvagens. O estilo
declamatório encaixa
bem na autoridade
visível das palavras”.

Santo Tirso será o palco da antestreia
nacional da primeira longa metragem do
realizador João Mendes no sábado, dia
6 de outubro, no auditório Eng.º Eurico
de Melo, pelas 16 horas, com continua-
ção pelas 21 horas com a presença dos
embaixadores do estilo musical Equaleft
e Blame Zeus, oriundos do Porto.

O filme intitulado “Heavy Metal Por-
tugal - O Documentário” é uma edição
de autor que aborda a história desta ver-
tente musical, em Portugal desde os seus
primórdios em 1960, em pleno regime
da ditadura até ao ano de 2016. São
135 entrevistas a vários protagonistas da
cena nacional, que narram a história em
primeira-mão.

Filmado em Santo Tirso e Lisboa esta
obra inédita, surge da necessidade de
preservar para memória futura o legado
artístico do panorama nacional que as-
sistiu ao nascimento de um estilo, que
perdura até aos dias de hoje.

O realizador, João Mendes, 39 anos,
licenciado em Cinema pela escola Supe-

História do
Heavy Metal em
Portugal estreia
em Santo Tirso
DOCUMENTÁRIO DO REALIZADOR JOÃO MENDES É
EXIBIDO NO SÁBADO, DIA 6 DE OUTUBRO, NO
AUDITÓRIO ENG. EURICO DE MELO. “HEAVY METAL
PORTUGAL - O DOCUMENTÁRIO” FOI FILMADO EM
SANTO TIRSO E LISBOA

rior e Artística do Porto desenvolveu o
seu gosto pelo cinema e heavy metal na
adolescência. Passava horas a gravar
vídeos das suas bandas preferidas dos
poucos programas de televisão genera-
lista que eram transmitidos em Portugal e
a fazer tape trading com outros aficiona-
dos do país inteiro. Teve o privilégio de
acompanhar o crescimento do heavy
metal em Portugal desde os anos 90 em
diante, tendo estado na primeira fila de
momentos marcantes da cena nacional.

Com a frequência da licenciatura na
ESAP do Porto conseguiu desenvolver as
competências técnicas e artísticas que lhe
faltavam para poder ser ele próprio a re-
alizar as suas curtas metragens, tendo no
currículo a filmagem de alguns dos vídeo
clips de bandas nacionais. Numa série
de felizes coincidências, é este back-
ground vivido em primeira mão que lhe
permitiu desenvolver um notável traba-
lho de investigação, incorporando neste
documentário não só os testemunhos de
alguns dos protagonistas mais importan-
tes do heavy metal nacional, mas tam-
bém imagens inéditas e raras do seu pró-
prio arquivo e de outros fãs do estilo.
Atualmente trabalha como freelancer em
diversos vídeos institucionais e como
assistente de iluminação em séries naci-
onais, tais como “4Play”, “Dentro”, “Vidago
Palace” e “Triângulo Jota”. |||||

IMAGEM DE “HEAVY
METAL PORTUGAL -
O DOCUMENTÁRIO”



SEXTA, DIA 28 SÁBADO, DIA 29
Céu limpo. Vento fraco.
Vento fraco. Max. 29º / min. 14º

Céu pouco nublado.
Vento fraco. Máx. 28º / min. 14º

Céu limpo. Vento fraco.
Máx. 28º / min. 14º

DOMINGO, DIA 30
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Rua da Indústria, 24 - 4795-074 Vila das Aves
telefone 252 820 350 | fax 252 820 359
E-mail: narcisocoelho@sapo.pt

O São Miguel
ou seca as fontes
ou leva açudes e pontes

www.ortoneves.pt

GUIMARÃES | TEATRO

De ‘Moçambique’ à ‘Amazónia’
sem sair de Guimarães

“Moçambique”, obra premiada pela
Sociedade Portuguesa de Autores em
2017 como Melhor Espetáculo, tem,
digamos assim, Jorge Andrade (au-
tor do texto e direção) como prota-
gonista. Andrade nasceu em Moçam-
bique e veio para Portugal com 4
anos, mas em “Moçambique” (o
espetáculo) constrói uma biografia
como se tivesse lá ficado. Para tornar
credível esta história de vida, ela é
imposta à História do país. Jorge
Andrade faz agora parte da História
de Moçambique e, através dela, das
suas vicissitudes políticas, da sua si-
tuação no contexto da Guerra Fria,
das tramitações da economia inter-

nacional a que o país recém-inde-
pendente foi sujeito.

“Moçambique” é um espetáculo em
que seis atores são contratados para
fazer de conta que são moçambi-ca-
nos, discutem a História à medida
que tentam montar a narrativa de um
empreendimento, cantam spots de pu-
blicidade de concentrado de tomate
em línguas de países capitalistas e em
línguas de países comunistas, e dan-
çam para representar algumas partes
da História, até ficarem exaustos.

Com o mesmo grupo de persona-
gens, Jorge Andrade aventurar-se de-
pois num outro paraíso – a selva ama-
zónica – para gravar uma telenovela

ecológica. O grupo instala-se então
na Amazónia e a ação desenrola-se
à volta de vários temas que estão na
linha da frente da atualidade como a
polémica destruição da floresta para
grandes empreendimentos, os índi-
os, um brilhante product placement
que evoca marcas como a Cartier ou
a controversa Monsanto e o próprio
argumento da telenovela. O entrela-
çar de todos estes fios condutores
gera um enredo que é uma paródia.
“Amazónia” (sábado, dia 29) é, des-
ta forma, um devaneio louco, uma
vertigem de humor negro que fala
de assuntos sérios. Mais informação
em: www.ccvf.pt ||||||

O CENTRO CULTURAL VILA FLOR CONTINUA A ASSINALAR O SEU 13.º ANIVERSÁRIO, AGORA
COM UM DÍPTICO DE PEÇAS DA COMPANHIA MALA VOADORA: “MOÇAMBIQUE” E
“AMAZÓNIA”. A PRIMEIRA SOBE AO PALCO DO GRANDE AUDITÓRIO ESTA QUINTA-FEIRA,
DIA 27. NO SÁBADO, É A VEZ DE “AMAZÓNIA”. EM AMBOS OS CASOS, ÀS 21H30

FOTO: JOSÉ CARLOS DUARTE (AMAZÓNIA)

||||| TEXTO: AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A notícia da extinção da Associa-
ção de S. Miguel Arcanjo que um
ou outro comentador alardeou re-
velou-se manifestamente exagera-
da. O programa geral das Festas do
Padroeiro de Vila das Aves, histori-
camente da responsabilidade da
referida Associação, profusamente
distribuído pela freguesia, está aí
para comprovar que a transformação
da associação em mera associação
de direito canónico, regressando à
matriz inicial, não impede a conti-
nuidade das suas atividades tradi-

VILA DAS AVES | FESTAS DE S. MIGUEL

Festas do padroeiro
realizam-se este
fim de semana

cionais. Já as questões do foro le-
gal e tributário ficaram sob a alçada
da Comissão da Fábrica da Igreja.

Voltando ao programa das fes-
tas, além da já tradicional presença
da Banda de Música de Riba de
Ave, estará presente a Banda União
Musical Paramense (de Paramos,
Espinho) esperando-se grande emo-
ção no tradicional despique.

A missa solene da festa, canta-
da pelo Grupo Coral de Vila das
Aves realiza-se Às 19 horas de sá-
bado e a procissão tem o seu habi-
tual trajeto pelo centro da vila, na
tarde de domingo. ||||||

GRANDIOSA PROCISSÃO COM ANDORES, AGENDADA
PARA AS 15 HORAS DO PRÓXIMO DOMINGO,
MARCA FESTAS EM HONRA DE S. MIGUEL ARNCAJO

AÇUDES E PONTES.
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES
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Numa era onde a sociedade avança
à velocidade da luz e o progresso é
inexorável e impossível de acompa-
nhar, como podem as instituições,
neste caso as escolas e o ensino,
acompanhar as mudanças que a cada
segundo transformam a realidade em
que vivemos.

A sala de aula continua estabele-
cida nos mesmos moldes de sempre,
mais plateau, menos plateau, mais se-
cretária, menos secretária. Mesmo
com a chegada dos computadores,
projetores e quadros inteligentes, a
sua essência mantém-se. O mesmo
se pode dizer dos currículos, mais
ou menos flexíveis, com mais ou me-
nos disciplinas.

A missão é hoje mais larga do
que “alfabetizar e instruir”, já que não
se pode pedir a um aluno que sen-

O que querem
os alunos do
ensino no
século XXI?
INOVAÇÃO. TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO. ANA COSTA E
MÁRIO FERREIRA SÃO ALUNOS DO 12º ANO QUE ESTÃO A
VIVER O ENSINO NO TEMPO PRESENTE. O ENTRE
MARGENS FEZ-LHES O CONVITE PARA VIREM FALAR
SOBRE O FUTURO. QUE ENSINO, QUE COMPETÊNCIAS,
QUE PRIORIDADES PARA O SÉCULO XXI.

tado numa cadeira durante uma hora
a ouvir um professor debitar conteú-
dos a que pode aceder facilmente.

“As mudanças na sociedade em
geral ainda não se refletem no mun-
do da educação”, começou por dizer
Mário Ferreira, aluno do 12º ano da
escola secundária D. Afonso Henri-
ques. “Cada vez mais a disparidade
é maior, vemos tudo à nossa volta a
evoluir, a mudar e a escola estagnar.
É preciso acelerar esse processo.”

“É preciso ir mais além”, interveio
Ana Costa, também aluna do 12º ano
da mesma escola. Para a estudante, o
caminho da educação no século XXI
está “no recurso à informação como
um todo”, na tentativa de “criar ou-
tras competências que não apenas o
tradicional decorar a matéria.”

COMUNICAÇÃO É A
COMPETÊNCIA DA NOVA ERA
Sofia Ferreira Barbosa, 22 anos, é li-
cenciada em Ciências da Educação
pela Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universi-
dade do Porto e questionada pelo
Entre Margens sobre qual o termo
chave para o ensino do século XXI,
não hesita: “comunicação”.

“É a comunicação que desenca-
deia toda a aprendizagem educativa”,
explica a jovem licenciada. “Com uma
comunicação eficaz os alunos apro-
priam-se de conhecimentos e produ-
zem sentidos e significados que lhes
permite compreender o mundo à sua
volta e construir os seus próprios
métodos e ideias.”

Comunicar, intermediar, pensar.
Para Ana Costa, “a escola deve valori-
zar o pensamento próprio”, a lógica,
em conjugação com o outro. Colo-
car os alunos frente a frente, fomen-
tar o debate e a troca de ideias por-
que “as pessoas não têm todas a mes-
ma opinião o que ajuda não só a defi-
nir a nossa opinião como também a
ouvir quem está à nossa frente.”

Mário Ferreira leva a questão da
comunicação para outro patamar. “O

A ESQUERDA, ANA COSTA.
À DIREIRA, MÁRIO
FERREIRA. AMBOS
FREQUENTAM O 12.º ANO
NA ESCOLA SECUNDÁRIA
D. AFONSO HENRIQUES,
EM VILA DAS AVES
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

Rua de Romão 183 | Vila das Aves
Telm.: 93 332 02 93 | Telf.: 252 871 386

ELECTRICIDADE AUTO | MECÂNICA GERAL | TACÓGRAFOS | LIMITADORES DE VELOCIDADE | ALARMES | AUTO-RÁDIOS

Av. 27 de Maio, 817 | Vila de Negrelos - Telf.: 252 870 870  - Fax: 252 870 879 | E-mail: geral@negrelcar.pt
Serviço de colisão: Pq Industrial Mide | Lordelo | Tel. 252 843 383 | Email: mide@negrelcar.pt

mundo cada vez mais exige que te-
nhamos o à vontade de falar em
qualquer situação”, esclarece o jovem
estudante do secundário. “Hoje so-
mos vistos através da nossa comuni-
cação. Há uns anos, os nossos pais
eram apenas recetores de notícias.
Somos fazedores das mesmas. Parti-
cipamos nas notícias, damos a nossa
opinião que é partilhada pelos nos-
sos seguidores, uma verdadeira cor-
rente. A educação tem que apostar
nisso, porque quanto mais novos
começarmos melhor.”

Mas como é que se trabalham es-
tas questões? Segundo Sofia Ferreira
Barbosa é necessário “mudar o es-
quema das salas de aula” já que é
“preciso que os alunos, professores
e o saber interajam, comuniquem,
criem uma relação. Todas as intera-
ções têm potencial de desenvolvimen-
to de aprendizagens. A partilha de
ideias, indissociável da comunicação,
gera, dentro da sala de aula, troca
de conhecimentos e opiniões propi-
ciadores de aprendizagem.” E os alu-
nos concordam. É preciso trabalhar
a vertente das ideias e opiniões.

TECNOLOGIA É CIDADANIA
Pensar em tecnologia continua a ser,
nos dias que correm, uma discussão
maioritariamente associada aos recur-
sos técnicos. Quando na verdade po-
de e deve ser bem mais do que isso.
Basta olhar à nossa volta para perce-
ber que no tempo da pós-verdade e
das bolhas digitais, a educação para
a tecnologia devia ser uma priorida-
de. Terá a instituição escola a capaci-
dade de desconstruir este processo?

“De estourar as bolhas? Eu acho
que sim”, dizia em tom ligeiro Ana
Costa. “Quando vivemos numa bolha
só vemos o nosso espelho, mas quan-
do somos confrontados pelos nossos
colegas eles têm opiniões diferentes
acabam por interferir na nossa bolha.”

Contudo, assinala Mário Ferreira,
continuam a não existir muitos espa-
ços “para desenvolver estas capaci-

dades. Não há essa iniciativa. Com a
exceção de professores excecionais.”

“Faz falta um clube de debate, co-
mo acontece noutros países e que
não tem tradição em Portugal”, suge-
re Ana Costa.

E que sorte têm em ter uma aula
assim onde, dizem, “acabou o papel”.
A professora de português que faz
questionários em plataformas digitais
onde cada aluno tem acesso ao tra-
balho dos colegas. “Aquelas já são
aulas à século XXI”, afirma perentoria-
mente Mário Ferreira.

Todavia, sabem, que esta propen-
são ainda não é “sustentável para toda
a escola porque os recursos são li-
mitados. Não há tablets e computa-
dores para que todos possam usu-
fruir de todas as potencialidades que
as ferramentas oferecem”, sublinha
Ana Costa.

No contexto das escolas, sobretu-
do do sistema público, os instrumen-
tos até existem, mas não são em nú-
mero suficiente. O que não deixa de
ser um contraste relevante com a ubi-
quidade da revolução tecnológica
que cada aluno carrega no bolso das
calças diariamente.

Mais do que o acesso aos recur-
sos tecnológicos, que a grande mai-
oria tem fora do ambiente escolar,
uma das lacunas mais relevantes é a
ausência de uma base sólida de com-
preensão das plataformas digitais
como instrumentos de cidadania e
democracia.

Segundo Sofia Ferreira Barbosa,
“não podemos olhar a escola como
a única instituição detentora do co-
nhecimento”, esse propósito perten-
ce a mecanismos como o Google, o
que é uma mudança total relativa-
mente ao seu desígnio inicial. Deixar
de ser guardiã do conhecimento para
ser uma mera curadora. Indicar ca-
minhos, criar bases e ferramentas para
que consigam iluminar o caminho.

Mas não há currículo. A educa-
ção para a tecnologia é escassa e vi-
rada para as capacidades técnicas e
não para a formação integrada de
plano superior, que faça a ligação
entre o conhecimento teórico e a re-
alidade quotidiana.

Mário confessa que não sabe se
existe algo virado para esse sentido.
“O pecado está no sistema de ensi-
no porque não está para aí virado, mas
é um caminho que vai ter que fazer.”

E deixa uma sugestão: “existia, já
não existe, uma disciplina que pode-
ria ser muito importante neste aspeto
que é Formação Cívica. Foi um come-
ço nesse caminho e podia ter sido a
ponte mais direta para entrarmos
nessa digitalização de ideias. Mas
morreu, porque não sabiam o que
fazer com ela.”

“Falar em educação no século XXI,
é falar de comunicação, de interação,
de participação, de abertura”, concluiu
Sofia Ferreira Barbosa. A boa noticia é
que vivemos no início de uma época
de mudança com o Projeto de Auto-
nomia e Flexibilidade Curricular. Espe-
ramos que este seja um pequeno
passo para uma grande mudança.”

Há um longo caminho a percor-
rer que a cada segundo que passa
se torna mais longo. ||||||

Cada vez mais a dispa-
ridade é maior, vemos
tudo à nossa volta a
evoluir, a mudar e a es-
cola estagnar. É preciso
acelerar esse processo.”
MÁRIO FERREIRA, 12º ANO

“Hoje somos vistos atra-
vés da nossa comunica-
ção. Os nossos pais eram
apenas recetores de
notícias. [Nós] somos
fazedores das mesmas.

“

ANA COSTA, 12º ANO
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A notícia do fim de semana passado,
transmitida com “leviandade” pelo
Ministro da Saúde, de que o Infarmed
não se vai deslocalizar para o Porto,
constituiu um abalo para todos aque-
les que acreditavam que com a trans-
ferência do Infarmed se iria iniciar

Descentralização
mais uma
vez adiada?

autarquias e por outro lado teriam tam-
bém de ser aprovados os decretos
regulamentares setoriais que definis-
sem as respetivas competências e
meios financeiros a transferir. Para tal
era necessário que previamente fos-
se também aprovado pela ANMP
(Associação Nacional de Municípios
Portugueses) todo o conjunto de de-
cretos regulamentares setoriais que
iriam suportar todo o processo de trans-
ferências de competências e respeti-
vos envelopes financeiros.

Entretanto, durante o verão, co-
meçaram a ser públicas as divergên-
cias de algumas autarquias, em es-
pecial a norte, em relação à evolução
do processo que, durando há mais
de dois anos, foi relativamente ace-
lerado na sua parte final. Entre ou-
tros, os presidentes das câmaras do
Porto, Gaia, Braga e Valongo chega-
ram mesmo a afirmar que não concor-
davam com o acordo entre a ANMP
e o Governo porque, diziam eles,
havia erros notórios na quantificação
das verbas para as respetivas transfe-
rências de competências. Mais tarde
chegou mesmo a tomar-se conheci-
mento de tomadas de posição de al-
gumas CIM (Comunidades Intermu-
nicipais) e mesmo da própria Área
Metropolitana do Porto, para o que
foram agendadas reuniões nos respe-
tivos municípios para que os órgãos
eleitos, Câmaras Municipais e Assem-
bleias Municipais, tomassem posição
sobre os respetivos processos de
transferência que iriam entrar em vi-
gor até às próximas eleições autárqui-
cas, em 2021. A Câmara Municipal
do Porto deliberou não aprovar o pro-
cesso de descentralização, sendo que
o Ministro da Administração Interna
enviou, no início de setembro, uma car-
ta a todos os Presidentes das Câmaras
Municipais e Presidentes das Assem-
bleias Municipais onde informava que
o processo de aprovação dos decre-
tos setoriais ia ser adiado pelo que as
autarquias não tinham necessidade
de tomar deliberações de imediato o
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que levou a que a grande maioria
das autarquias adiassem o processo.

Um problema importante se colo-
ca com o adiamento da aprovação
dos decretos setoriais, que são mais
de vinte, em especial os que dizem
respeito ao setor da educação e da
saúde. No importante setor da área
da educação recordo que o Municí-
pio de Santo Tirso chegou, há alguns
anos atrás, a assinar um protocolo
de transferência de competências que
não tendo sido cumprido na compo-
nente financeira pelo Ministério da
Educação foi rescindido pela Câma-
ra Municipal em 2012.

Com o atraso, no presente, da
aprovação por parte dos órgãos autár-
quicos eleitos das transferências a
ocorrer, não estão a ser cumpridos
os prazos estabelecidos pelo Gover-
no e tendo em conta a proximidade
da apresentação da proposta de Or-
çamento de Estado para 2019, será
muito difícil incluir no próximo Or-
çamento as verbas necessárias para
as transferências. Acresce que esta-
mos a um ano das eleições legislativas
de 2019 e é difícil fazer evoluir rapi-
damente a implementação da descen-
tralização quando já se está pratica-
mente a entrar em pré-campanha elei-
toral. Mais uma vez “Descentralização
mais uma vez adiada?” |||||

Castro Fernandes

um verdadeiro processo de descen-
tralização num objetivo concreto.

Desde 2016, e especialmente du-
rante o passado verão, um dos te-
mas que mais foi abordado na políti-
ca portuguesa foi exatamente o das
transferências de competências da
administração central para a adminis-
tração local. Para formalizar todo o
processo de descentralização foi mes-
mo assinado um acordo com “pom-
pa e circunstância” entre o Governo,
liderado pelo primeiro-ministro An-
tónio Costa, e o maior partido da opo-
sição, o PSD, liderado por Rui Rio.

Com o acordo assinado no início
do corrente ano, foi estabelecida a
meta do início de verão para que a
lei quadro de descentralização esti-
vesse aprovada na Assembleia da Re-
pública e pudesse iniciar-se o proces-
so de transferência de competências
para as autarquias. Só que havia duas
questões a ultrapassar. Em primeiro
lugar teria de ser aprovada uma alte-
ração à lei das finanças locais, que já
aconteceu, que suportasse financei-
ramente as novas competências das

“Na importante setor da
área da educação recor-
do que o Município de
Santo Tirso chegou a
assinar um protocolo
de transferência de
competências que não
tendo sido cumprido
na componente
financeira pelo Minis-
tério da Educação foi
rescindido pela Câmara
Municipal em 2012”.
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CARTOON // VAMOS A VER...

A besta danada

Imaginemos uma besta tão sinistra
que nos cega para as belezas da vida,
nos arranca a alegria de viver e nos
suga impiedosamente toda a espe-
rança.

Uma besta tão macabra que nos
reduz a vida à dor, sofrimento e an-
gústia...

Imaginemos que esta besta tão sá-
dica nos consumirá, não apenas por
umas horas, dias, meses ou anos, mas
para todo o sempre...

Uma besta que não sangra, não
faz chagas, nem feridas e não se dei-
xa apanhar em radiografias, ecografias
ou quejandos e que é invisível aos
olhos do comum dos homens....

Imaginemos que, além de tudo isto,
seremos ainda lancetados com aque-
les olhares de “isso não é tanto as-
sim”, isso “não pode ser tão mau as-
sim”, isso “é frescura”, ou muito pior
“isso é mas é preguiça”, ou “quer mas
é chamar a atenção”...

E rapidamente concluiremos que
imaginação nenhuma abarcará tama-
nho inferno.

Esta besta fera que dá pelo nome
de depressão, palavra cujo significa-
do é por demais elucidativo “pren-
sar, esmagar, afundar”, mata cerca de
800 mil pessoas por ano e rouba
vida a 300 milhões de pessoas, 580
mil delas Portuguesas.

Mas que ninguém se iluda, esta
besta sôfrega não perde tempo a es-
colher, não infecta apenas os outros
ou os fragéis, ceifa impiedosamente
frágeis, fortes, génios e não génios,
nós e os outros.

Preocupa-me seriamente que se
continue a sentir no ar um descon-
fortável constrangimento, sempre que
se fala, ou melhor, se sussura qual-
quer coisa sobre a depressão, como
se se tratasse de um esconso e incó-
modo segredo de família. Parece-me,
cada vez mais, uma loucura perigosa
apoucar esta doença e deportá-la
para o canto dos  resfriados e unhas
encravadas.

Está mais que na hora de berrar
aos quatros ventos, sem rodeios nem
reservas, que a depressão é uma do-

ença muito grave, uma doença que
mata e que quando não mata, rouba
vida, dela deixando apenas dor e
angústia. Anteontem já era tarde para
enterrarmos de vez todos os precon-
ceitos com que a temos tolerado.
Ontem já era tarde para lhe declarar
guerra sem quartel e de a fustigar
sem descanço com todas as armas
da ciência e da humanidade.

Em memória e homenagem a se-
res humanos tão inspiradores como,
Antero de Quental, poeta e filósofo,
Anthony Bourdain, chefe cozinhei-
ro, Kurt Cobain, músico da banda Nir-
vana, Mark Salling, músico da banda
Linkin Park, Robin Williams, o actor
do grande sorriso, Chris Cornell, can-
tor, guitarrista e compositor, e tantos,
tantos outros que tombaram às gar-
ras da besta danada da depressão...

Que a palavra “Esperança” inscri-
ta no local onde Antero de Quental
pôs termo à sua vida se transforme
num verdadeiro hino... ||||||

Feira do Livro

Tinha intenção de escrever ainda
sobre a net etiqueta, mas a recente
edição da Feira do Livro do Porto
impôs-se-me.

Desde que me lembro, nunca per-
di uma Feira do Livro do Porto. Quan-
do criança, acompanhava a minha
mãe, leitora voraz. Nunca saía da fei-
ra sem um livro da Condessa de
Ségur, da Enyd Blyton ou da Mary
Louise Alcott (por exemplo, os “De-
sastres de Sofia”, um qualquer livro
dos Cinco, dos Sete, ou a obra mara-
vilhosa, feminista “avant la lettre”, “Mu-
lherzinhas”).

 Já adolescente, aproveitava a fei-
ra para comprar livros de filosofia,
que tanto me interessava, mas tam-
bém numerosos números da Cole-
ção Vampiro. Eram uns pequenos li-
vros de bolso de literatura policial
que eu devorava em pouco tempo.
Rex Strout, Ellery Queen (pseudóni-
mo de dois primos que escreviam a
quatro mãos) Erle Stanley Gardner,
Margery Allingham e Agatha Chris-
tie (esta última a minha preferida)
traziam mistério e entretenimento, ao
mesmo tempo que me permitiram
aprender muitas coisas sobre o esti-

lo de vida americano e inglês. Estou
eternamente grata a estes e a todos
os outros autores que trouxeram sal
e pimenta à minha vida.

Adulta, continuei a frequentar a
feira e, mais do que edições recen-
tes, procuro nos alfarrabistas algum
tesouro escondido. Encontro sem-
pre esplêndidas pechinchas.

A feira, no passado, realizava-se
na Avenida do Aliados, tendo esta-
do pouco tempo pela Rotunda da
Boavista. Nos últimos anos realiza-
se no Palácio de Cristal, tendo pas-
sado de maio para setembro e, do
espaço interior do Pavilhão Rosa
Mota, para os Jardins. Agora é mui-
to mais do que uma Feira do Livro,
tem um intenso programa cultural,
que passa por música, cinema, deba-
tes, etc. Tem espaços de lazer e “co-
mes e bebes”. Está muito longe da
feira da minha infância, pois está
muito enriquecida e é um gosto pas-
sear pelos jardins nestes fins de tar-
de, ainda com gosto de verão.

Vai longa a introdução, queria
falar-vos de um dos momentos do
programa cultural da feira, a interven-
ção de Daniel Cohn Bendit, um dos
líderes da revolta estudantil de maio
de 68 em Paris. O auditório da bi-
blioteca Almeida Garret (que se lo-
caliza precisamente nos Jardins do
Palácio de Cristal e merece por si só
uma visita), encheu-se para o ouvir,
muita gente da minha idade, e al-
guns mais velhos, mas também jo-
vens interessados e conhecedores,

um público atento e desejoso de
ouvir o que teria para dizer aquele
que  hoje é um europeísta verde e
antigo eurodeputado.

Foi para mim uma oportunidade
de sonho, ver e ouvir “Danny, le rou-
ge” (tanto pela cor de cabelo como
pela cor política) expressar a sua opi-
nião sobre o futuro da Europa e so-
bre alguns os líderes mundiais. Se-
gundo ele, em 2030 nem a Ale-
manha fará parte dos G8. Se nada
for feito, mundo estará nas mãos dos
chineses, dos russos e dos america-
nos, torna-se urgente uma consti-
tuição dos Estados Unidos da Eu-
ropa. Neste momento, o líder que
Daniel Cohn Bendit apoia é Macron,
o Presidente da república francês,
como aquele que mais luta pela de-
fesa e união da Europa.

Cohn Bendit alerta ainda para as
questões ecológicas (aliás ocupou
o lugar de eurodeputado pelos ver-
des) e para as questões relacionadas
com os refugiados. De facto, há que
enfrentar estas questões de frente, não
temos muito tempo para meter a ca-
beça na areia como as avestruzes! |||||

Maria Antónia Brandão

Está muito longe da
feira da minha infân-
cia, pois está muito
enriquecida e é um gos-
to passear pelos jardins
nestes fins de tarde.

Adélio Castro

“
Está mais que na hora
de berrar aos quatros
ventos, sem rodeios
nem reservas, que a
depressão é uma doen-
ça muito grave, uma
doença que mata e que
quando não mata, rou-
ba vida, dela deixando
apenas dor e angústia.

“
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Rua Ponte da Pinguela, nº 224 | Vila das Aves

Incêndio de grandes
dimensões consome fábrica
de produtos de limpeza

||||| TEXTO: PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

O alerta foi dado pelas 22h45, se-
gundo Tiago Araújo, adjunto de Co-
mando dos Bombeiros Voluntários
Tirsenses, sendo dado como domina-
do pelas 00h30. As chamas consu-

MAIS DE 90 OPERACIONAIS FORAM DESTACADOS PARA O COMBATE ÀS CHAMAS NAS INSTA-
LAÇÕES DA CRADIVET NA NOITE DA PASSADA QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO. UM
BOMBEIRO FOI LEVADO PARA O HOSPITAL DE SANTO TIRSO COM FERIMENTOS LIGEIROS.

miram um armazém industrial da em-
presa e alastraram-se para uma área
florestal adjacente que rapidamente
foi controlada pelos bombeiros.

No terreno encontravam-se 93
operacionais apoiados por 31 veícu-
los que impediram que o fogo consu-

misse não só os edifícios contíguos
ocupados por outras empresas como
a área dos escritórios da Cradivet. Na
sequência do combate às chamas, um
bombeiro foi levado para o Centro
Hospitalar do Médio Ave (CHMA)
com ferimentos ligeiros derivados prin-
cipalmente da inalação de fumo.

Na própria noite do incêndio, no
local, Joaquim Couto, presidente da
câmara de Santo Tirso, garantiu que
a autarquia tudo faria para ajudar a
empresa e os trabalhadores, marcan-
do uma reunião com a administra-
ção da Cradivet para o dia seguinte.

Desse encontro, a autarquia con-
firmou que através do gabinete de
apoio ao investimento, “Invest Santo
Tirso”, irão procurar um novo local
para que a empresa possa continuar
a atividade, bem como acionar os
mecanismos possíveis na ajuda aos
trabalhadores e à administração.

A empresa de produtos de limpe-
za possui 15 trabalhadores e uma fa-
turação na ordem do milhão de euros

no ano de 2017. As causas do in-
cêndio ainda estão por determinar.
A Polícia Judiciária deslocou-se ao
local na manhã seguinte para come-
çar a investigação.

VACARIA ARDE EM REFOJOS
O fogo deflagrou nas instalações de
uma vacaria localizada na rua de Vila
Verde, em Refojos, pouco depois das
11 horas da manhã do passado dia
19 de setembro. No local estiveram
24 operacionais apoiados por 9 veícu-
los no combate às chamas represen-
tantes dos bombeiros voluntários de
Santo Tirso, Tirsen-ses e Vila das Aves.

Os cerca de 50 animais foram eva-
cuados com sucesso para o exterior
da propriedade, sendo que a exis-
tência de muito material combustível,
incluindo fardos de palha para ali-
mentar os animais, dificultou o tra-
balho dos bombeiros. O incêndio foi
dominado não existindo vítimas ou
feridos a registar. As causas do in-
cêndio ainda estão por apurar. |||||

CONCELHO | INCÊNDIOS

A EMPRESA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA POSSUI 15
TRABALHADORES E UMA
FATURAÇÃO NA ORDEM DO MILHÃO
DE EUROS NO ANO DE 2017
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CONCELHO | EDUCAÇÃO

Município
reconhece o
mérito dos
melhores alunos

||||| TEXTO: PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

“Não há segredo”, dizia aos jorna-
listas Ana Costa, aluna da escola
secundária D. Afonso Henriques,
porta-voz dos estudantes na cerimó-
nia que distinguiu o mérito dos me-
lhores alunos do 2º e 3º ciclo e do
ensino secundário. Para a estudan-
te do 12º ano, reconhecida pelos
resultados alcançados no 11º ano
de escolaridade, a receita é “estu-
dar bastante, saber quando fazer pau-
sas” e estar aberto à aprendizagem.

Joaquim Couto, presidente da
câmara de Santo Tirso, enalteceu
que esta cerimónia pública “é um
reconhecimento social e cívico”, no
sentido de “suscitar nos jovens a
apetência pela qualidade, pelo tra-
balho, pela disciplina, tendo também
uma preocupação forte pela apren-
dizagem e educação dos valores.”

O autarca tirsense revelou que
para o Município “é um orgulho ter
pessoas como a Ana Costa, com de-
senvoltura no discurso”, estando
convencido que os jovens distingui-
dos “são agentes de reforma” e que
o futuro de Santo Tirso e dos Mu-

CERIMÓNIA PÚBLICA NO ÁTRIO DOS PAÇOS DO
CONCELHO DISTINGUIU 45 ESTUDANTES DE TODOS
OS AGRUPAMENTOS DO CONCELHO.

Com ‘Bom
Nome’ e de
‘cara lavada’

||||| TEXTO: PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Um novo começo de cara lavada. A
escola básica do Bom Nome, em Vila
das Aves, volta a acolher alunos de-
pois de um ano letivo encerrada para
obras de requalificação profundas. A
intervenção agora inaugurada mar-
cou o primeiro dia do ano para os
mais de duzentos pequenos estudan-
tes que este ano vão ocupar as salas
do estabelecimento de ensino.

“Esta escola não tem nada a ver

ESCOLA PARA ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO E PRÉ-ESCO-
LAR REABRIU DEPOIS DE UM ANO DE OBRAS DE RE-
QUALIFICAÇÃO MARCANDO O INÍCIO DO NOVO ANO LETIVO

com a anterior, inaugurada por mim
mesmo há 35 anos”, começou por
dizer e recordar Joaquim Couto, pre-
sidente da Câmara Municipal de San-
to Tirso, em conversa com os jorna-
listas no final da sessão de inaugu-
ração. “Não tem nada ver sob o pon-
to de vista térmico, luminosidade, cli-
matização e comodidade para alunos
e professores”, esclareceu o autarca,
enaltecendo que o investimento “va-
leu a pena porque neste momento a
escola fica com condições ótimas”.

A empreitada com o valor de 800
mil euros financiada por fundos co-
munitários e com um forte investi-
mento do orçamento municipal, con-
clui mais uma etapa no esquema de
grandes requalificações no parque
escolar do concelho.

“Os investimentos tinham um teto
determinado, esse teto verificou-se
que não era minimamente suficiente
para ter uma intervenção funcionante
e a câmara acabou por transformar
esses três milhões de investimento
de fundos comunitários em 5 mi-
lhões, através do orçamento munici-
pal”, sublinhou o Joaquim Couto.
Desse plano de intervenção estão em
marcha as duas últimas escolas, a São
Rosendo em Santo Tirso e a EB 2,3
de Vila das Aves.

Para Severina Fontes, nova diretora
do agrupamento de escolas D. Afon-
so Henriques, começar o mandato e
o ano letivo com uma escola requa-
lificada “é um prazer e uma respon-
sabilidade”, uma vez que agora não
se podem “alegar falta de condições
nas instalações.”

“Temos instalações, recursos hu-
manos, portanto tudo tem que correr
bem”, continuou, elucidando que este
estabelecimento escolar possui mais
de 200 alunos distribuídos em tur-
mas do ensino pré-escolar e oito do
primeiro ciclo.

A intervenção na Escola do Bom
Nome abrangeu todo o edifício, in-
terior e exterior, com pintura, inter-
venção na cobertura, fachada, pavi-
mentos, caixilharias, cobertos no re-
creio, um novo parque infantil com
piso de borracha, mobiliário e a ins-
talação de quadros interativos nas
salas de aula. “O que está dentro da
escola é praticamente tudo novo”,
sublinhou o presidente da câmara.
“Só ficaram as paredes ao alto.”

“Temos todas as infraestruturas
montadas para que de facto saiam
daqui alunos mais bem preparados
para prosseguirem os seus estudos”,
concluiu Severina Fontes. |||||

nicípios vizinhos “está garantido.”
Nas palavras de Ana Costa, “to-

dos trabalhamos com o objetivo de
alcançar algo maior, mas este tipo
de recompensa dá-nos mais força
para continuar, pois mostra que o
nosso trabalho está a dar frutos e
que estamos a ir no caminho certo.”

A sessão realizada ao final da
tarde do passado dia 20 de setem-
bro distinguiu 45 estudantes do 6º,
9º, 10º, 11º e 12º ano e foi pon-
tuado pela performance acrobática
dos alunos de desportos gímnicos
da Escola Básica e Secundária D.
Dinis, e ainda a interpretação de dois
fados, pela aluna da Escola Secun-
dária Tomaz Pelayo, Rute Lopes. |||||

VILA DAS AVES | OBRAS

“Esta escola não tem nada a ver
com a anterior, inaugurada
por mim mesmo há 35 anos”
JOAQUIM COUTO, PRESIDENTE DA CMST

Para Ana Costa, porta-
voz dos estudantes na
cerimónia que
distinguiu os melhores
alunos a receita é
“estudar bastante,
saber quando fazer
pausas” e estar aberto
à aprendizagem.
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CONCELHO | REUNIÃO DE CÂMARA

No período antes da ordem do
dia, os vereadores do PSD ques-
tionaram o presidente sobre um
problema de drenagem de águas
pluviais na ligação entre a Aveni-
da Comendador Silva Araújo e a
EN 105, onde decorrem obras de
repavimentação, sugerindo que
esse problema deveria ser resol-
vido nesta empreitada.

Segundo a ata da reunião, à
qual o Entre Margens teve aces-
so, Joaquim Couto “esclareceu
que a questão da drenagem das
águas pluviais na Avenida Silva
Araújo, na interseção com a EN
105, será resolvida no âmbito da
execução da obra de drenagem
de águas pluviais e repavimen-
tação da referida avenida, já adju-
dicada, e da construção de uma
nova rotunda na EN 105, a exe-
cutar pelas Infraestruturas de
Portugal.”

O Entre Margens procurou
junto da Câmara Municipal ob-
ter esclarecimentos adicionais
tendo recebido a informação de
que foram detetados “problemas
no pavimento, fruto da obra rea-
lizada na Avenida Comendador
Silva Araújo há alguns anos, pelo
que (a Câmara) acionou as ga-
rantias ao empreiteiro responsá-
vel, para regularização do pavi-
mento em betuminoso. Dado que
o valor da caução não é suficien-
te, a Câmara irá repor o valor em
falta, cerca de 50 mil euros”.

Sabe-se entretanto que está a
ser desenvolvido um projeto de
transformação total da Fábrica de
Poldrães para instalação de uma
superfície comercial e que esse
projeto implica a criação de uma
rotunda sobre a qual, segundo a
câmara, “é extemporâneo adian-
tar qualquer informação.” |||||

Impostos municipais mantêm-se
abaixo do limite máximo legal
EXECUTIVO MUNICIPAL APROVOU A MANUTENÇÃO DAS     PRINCIPAIS TAXAS MUNICIPAIS PARA VALORES ABAIXO DO LIMITE
MÁXIMO LEGAL, À SEMELHANÇA DO QUE ACONTECE DESDE O FINAL DE 2013. VEREADORES SOCIAIS-DEMOCRATAS RE-
TIRARAM-SE DA VOTAÇÃO ALEGANDO QUE AS PROPOSTAS NÃO LHES FORAM DISPONIBILIZADOS CONFORME EXIGE A LEI

||||| TEXTO: PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Desde 2013, afirmou Joaquim Couto,
presidente da câmara, o Município
“já abdicou de 11 milhões de euros,
que revertem, assim, a favor das famí-
lias e das empresas”. Só em 2019, a
câmara vai abdicar de uma receita fis-
cal estimada em dois milhões de euros.

A taxa de IMI fica 17 por cento
abaixo do limite máximo estipulado
por lei e com benefícios para os agre-

NOVA ROTUNDA
EM POLDRÃES?

gados familiares com mais filhos a
cargo. O IRS passa de 0,5 por cento
para 0,475 por cento.

Já a Derrama fixa-se nos 1,2 por
cento para empresas com um volu-
me de negócios inferior a 150 mil
euros, mas as empresas que se insta-
lem em Santo Tirso e criem pelo me-
nos cinco novos postos de trabalho
ficam isentas do pagamento, por um
período de dois anos.

A taxa de IMI para prédios urba-
nos em vigor no ano de 2019 será 17
por cento abaixo do limite máximo
legal, fixando-se nos 0,375 por cento
e não nos 0,45 por cento definidos
como teto máximo pela lei. Nesta área,
a Câmara de Santo Tirso também vai
atribuir benefícios fiscais às famílias com
um, dois e três ou mais dependentes
a cargo. Quem tiver um dependente
pagará menos 20 euros de IMI; quem
tiver dois, menos 40 euros e quem
tiver três ou mais dependentes bene-
ficiará de um alívio de 70 euros.

No que diz respeito ao IRS, Santo
Tirso foi um dos três municípios da

Área Metropolitana do Porto e um
dos 100 a nível nacional a devolver
IRS aos munícipes residentes no con-
celho, em 2017 e 2018. No próximo
ano, a medida irá manter-se, com a
decisão de reduzir de 0,5 por cento
para 0,475 por cento o IRS, uma vez
que a comparticipação que cabe por
lei ao Município no IRS dos contri-
buintes residentes em Santo Tirso.

PSD VÃI FAZER PARTICIPAÇÃO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Eleitos sociais-democratas acusam a
maioria socialista de não enviar os do-
cumentos relativos aos impostos mu-

nicipais a aplicar às famílias e empre-
sas no ano de 2019, em discussão
em reunião de câmara.

“A lei é muito clara e obriga que a
documentação que suporta os assun-
tos seja enviada com dois dias de
antecedência, o que não aconteceu.
Aliás, ninguém pode discutir e votar
o que desconhece”, esclareceu An-
dreia Neto através de comunicado.

Os três representantes do PSD na
reunião do executivo da passada
quinta-feira, dia 20 setembro, recu-
saram-se a votar os pontos em ques-
tão por não terem acesso à informa-
ção devida. “Não podíamos votar sem
um estudo dos referidos pontos”,
esclarecem os vereadores ‘laranja’,
acrescentando que o presidente da
câmara se julga “acima da lei.”

Andreia Neto revela ainda que
interpelou o Joaquim Couto solici-
tando que fosse disponibilizado o
tempo que “a lei obriga”, requisito que
foi “negado”, sendo que a votação
se realizou mesmo sem os votos dos
vereadores do PSD. ||||||

“A lei obriga que a
documentação que
suporta os assuntos
seja enviada com dois
dias de antecedência, o
que não aconteceu”.
ANDREIA NETO, PSD
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CONCELHO | JUSTIÇA

Novo tribunal do
comércio chega
com a primavera
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Um dos juízos do comércio com mais
volume de processos do país vai ter
nova casa na primavera do próximo
ano, quando as obras no edifício das
antigas finanças de Santo Tirso estive-
rem concluídas, estando pronto pa-ra
receber quatros juízes numa área que
ronda os 750 metros quadrados.

José António Cunha, juiz presi-
dente da comarca do Porto, assina-

OBRAS NO FUTURO ESPAÇO DO TRIBUNAL DO COMÉRCIO
NA CIDADE DE SANTO TIRSO ARRANCARAM
E TÊM CONCLUSÃO PREVISTA PARA MAIO DE 2019

lou em visita ao local que este “é um
tribunal grande com muita gente a
trabalhar, vários magistrados e mui-
tos funcionários”, servindo os Muni-
cípios de Gondomar, Valongo, Maia,
Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa
de Varzim e Trofa.

O investimento de 800 mil euros
do Ministério da Justiça resulta do
diálogo estabelecido entre a câmara
de Santo Tirso e o Governo.

Ora, para Joaquim Couto, presi-

dente da Câmara de Santo Tirso, “este
é um processo importante para o Mu-
nicípio e para a Área Metropolitana”.
“Estamos a falar de um diálogo com
vários anos” que se prevê traga “uma
melhoria muito grande” para todos
aqueles que necessitem dos serviços
de “uma instância muito importante
do aparelho de justiça.”

O espaço que vai acolher o futu-
ro tribunal do comércio é suficiente

para receber o atual volume proces-
sual, no entanto se “entrar em vigor
a nova reforma e as alterações que
aí vêm em termos de juízo do comér-
cio”, o espaço terá que ser aumenta-
do, defendeu José António Cunha.
Neste sentido, Joaquim Couto indi-
cou que o edifício contíguo, antiga
conser-vatória, está desocupado e que
portanto poderá ser utilizado caso se
torne necessário. |||||

JOSÉ ANTÓNIO CUNHA, JUIZ
PRESIDENTE DA COMARCA DO
PORTO, ASSINALOU EM VISITA

AO LOCAL QUE ESTE “É UM
TRIBUNAL GRANDE COM

MUITA GENTE A TRABALHAR,
VÁRIOS MAGISTRADOS E

MUITOS FUNCIONÁRIOS”,

LISBOA STRING TRIO
José Peixoto, Carlos Barretto e Bernardo Couto: são estes os
grandes músicos que dão corpo ao projeto Lisboa String Trio.
No próximo sábado, apresentam-se na Casa de Chá de Santo
para um concerto de celebração do património.
É às 17h30, a entrada é livre e o concerto é imperdível.
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PROJECTOS E ASSESSORIA TÉCNICA

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Nos últimos 50 anos o interesse so-
bre o modo de vida das gerações
passadas tem vindo a aumentar e o
foco da História local tem sido em
encontrar mais detalhes que forne-
çam uma melhor percepção sobre

Importância
Histórica da
Indústria
do Vale do Ave

Cláudia Coelho*

meteorológicas desfavoráveis, andam
descalços por caminhos mal ilumi-
nados e carregam a ironia de andar
“rotos” por não terem a possibilida-
de de comprar os produtos que eles
mesmos fabricam.

Dentro da própria fábrica a situa-
ção não melhora: são várias as histó-
rias sobre maus tratos físicos aos tra-
balhadores na imprensa operária que
representam um reflexo da forma co-
mo eram tratados aqueles que não
obedecessem às regras ou às “vingan-
ças mesquinhas dos capatazes”. Cri-
anças que ficam de joelhos em cima
das mãos durante horas, mulhe-res
pontapeadas por chegarem atrasadas,
castigos com a palmatória, etc., são al-
guns dos exemplos mais recorrentes.

A acumulação de todos estes fato-
res originou a que se começassem a
organizar os primeiros movimentos
operários em massa. Em muitos dos
casos, as associações de classe não
representavam devidamente os traba-
lhadores e mais tarde, em 1933, com
os sindicatos sob a alçada do governo,
fica em dúvida o alcance real destes
protestos. Mas os operários da têxtil
algodoeira apresentavam uma caracte-
rística diferente da dos outros grupos
semelhantes: as suas reivindicações
eram maioritariamente pacíficas assu-
mido a forma de protestos em frente
aos portões das fábricas por melho-
res condições laborais e melhores sa-
lários em tempos de crise e fome.

Com o passar do tempo e a melho-
ria dos direitos trabalhista, as condi-
ções foram progredindo, mas a luta
operária mantém-se e sempre existi-
rá enquanto que os interesses econó-
micos se sobrepuserem aos dos tra-
balhadores.

No Vale do Ave a indústria sofreu
vários abalos ao longo da sua existên-
cia que conseguiu ultrapassar, sendo
que o mais recente aconteceu em 2005.
Neste caso, a solução foi a adapta-
ção da indústria para têxteis especiali-
zados de alta qualidade que em muito
contrastam com os produtos de al-
godão baratos e fracos que eram pro-
duzidos nos finais do século XIX.

Toda esta evolução em conjunto
com as diferentes áreas das Ciências
Sociais constitui um gigantesco cam-
po de investigação cujo principal
objetivo passa por entender melhor
o que levou ao desenvolvimento da
indústria aqui e de que forma a soci-
edade se organizou em torno desta
nova realidade. A memória das gran-
des fábricas ainda não desvaneceu,
mas será cada vez mais difícil recu-
perar fragmentos dela quando os
antigos operários desaparecerem sem
deixarem as suas histórias e vivências
registadas. |||||| *Mestre em História, Re-
lações Internacionais e Cooperação pela
FLUP (2018) com a dissertação intitulada
“Têxtil no Vale do Ave e Internacionaliza-
ção - o caso de Santo Tirso na Imprensa
Local (1885-1980) 
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quem eram estas pessoas, o que fazi-
am, como viviam. Apesar de à primei-
ra vista o dia-a-dia de um operário
comum possa parecer irrelevante para
História, a verdade é que, como um
conjunto, o operariado da indústria
têxtil algodoeira deixou um legado
cultural que ainda hoje é visível por
todo o concelho. As ruínas das fá-
bricas marcam a paisagem do Vale
do Ave como cicatrizes que não dei-
xam esquecer o passado e a longa
tradição têxtil da região.

A história industrial do Vale do
Ave tem uma longa tradição, mas foi
a partir do século XIX que o proces-
so de industrialização da têxtil trans-
formou a região e as suas gentes já
acostumadas a trabalhar com linho,
graças à instalação das grandes fá-
bricas como a Fábrica de Fiação e
Tecidos do Rio Vizela em 1845, a
primeira a nível nacional de tal di-
mensão. O meio que se desenvol-
veu junto às fábricas levou a que se
formassem na população que lhes
era circunscrita características muito
próprias, quer culturais, quer de orga-
nização social. Um exemplo claro dis-
so é o trabalho feminino que era, e
ainda o é, muito significativo na têxtil.

Este é um processo que pode ser
observado de uma forma genérica
nos concelhos do Vale do Ave mas
é no de Santo Tirso (em especial em
Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos)
que assume uma proporção muito
maior. As descrições e opiniões so-
bre os operários em artigos de jor-
nais e publicações desde o século
XIX são praticamente idênticas ao
longo de todo o século XX até aos
anos 80: são homens, mulheres e
crianças que trabalham durante tur-
nos que chegam a ter 10 horas em
grandes fábricas a troco de baixos
salários e condições laborais que nem
sempre são as melhores. Pobres, com
fome, analfabetos e muitas vezes a
morar a uma distância tal do local
de trabalho que fazem vários quiló-
metros diariamente sob condições

A HISTÓRIA INDUSTRIAL DO
VALE DO AVE TEM UMA
LONGA TRADIÇÃO, MAS FOI
A PARTIR DO SÉCULO XIX
QUE O PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DA
TÊXTIL TRANSFORMOU A
REGIÃO E AS SUAS GENTES



VILA DAS AVES | TEATRO
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Constituiu um êxito assinalável a estreia
da peça de teatro “O rei está a morrer”,
de Eugène Ionesco (1909-1994), pelo
Teatro Aviscena. Com o auditório do Cen-
tro Cultural Municipal de Vila das Aves
superlotado, a sessão de estreia ocorreu
no passado sábado, tendo a companhia
de Vila das Aves demonstrado uma notá-
vel qualidade da representação individual
dos seis atores em ação, num cenário sim-
ples e bem adequado à diminuta dimen-
são do palco. A peça, que se enquadra
na designação cunhada em meados do
século XX como “teatro do absurdo”, retra-

A COMPANHIA DE TEATRO DE VILA DAS
AVES OFERECEU AO PÚBLICO, QUE
ENCHEU O AUDITÓRIO DO CENTRO
CULTURAL, UM ESPETÁCULO MEMORÁVEL

O “Rei” pode
estar a morrer
mas o teatro
está bem vivo

Foi com a perícia de Marco Brescia
ao órgão e com a voz da soprano Ro-
sana Orsini que o Mosteiro de Santa
Escolástica em Roriz acolheu o desven-
dar do programa para a quarta edição
do ciclo de concertos de órgão em
Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Durante a apresentação do progra-
ma Marco Brescia, assinalou que o
evento “vem em crescendo e já é um
marco.” “As pessoas já esperam pelo
ciclo, sendo conhecido não só em Por-
tugal como no estrangeiro”, sublinhou.

Esta edição inicia-se no dia 19
de outubro na Igreja Matriz de Joane
com o concerto de Daniel Oliveira
ao órgão solo, às 21 horas. No dia
seguinte, o ciclo muda-se para a Igre-
ja Matriz de Telhado para um con-
certo de Favola D’Argo que junta o
canto ao órgão, também pelas 21 ho-
ras. A fechar a parte famalicense, o
Mosteiro de Santa Eulália de Arnoso
recebe o espetáculo de música galaico-
portuguesa por “Na Rota do Peregri-
no” a partir das 17 horas.

No que diz respeito à vertente
tirsense, o Mosteiro de Santo Tirso
acolhe a 26 de outubro, pelas 21
horas, o italiano Roberto Antonello,
em concerto a solo no órgão. No dia
seguinte, 27 outubro, também pelas
21 horas, é a vez da Igreja Matriz de
Refojos receber a atuação de “La Guir-
lande”, de Espanha, com flauta e ór-
gão. O encerramento do ciclo farar-
se-á no Mosteiro de Singeverga, no
dia 28 outubro, 17 horas com Felipe

Veríssimo a solo no órgão com o Tin-
toretto como pano de fundo.

Na plateia, os vereadores da cul-
tura dos municípios de Santo Tirso e
Famalicão afinaram o discurso pela
linha das parcerias. Tiago Araújo, des-
tacou “a importância desta parceria
para valorizar as paróquias”, sendo
uma atividade “descentralizadora, da
cidade à zona nascente e ao vale do
Leça.” Já Leonel Rocha, sublinhou “as
parcerias intermunicipais”, acrescen-
tando que este ciclo tem como obje-
tivo “despertar consciências quanto
à recuperação destes instrumentos”
e “alimentar o gosto pela beleza des-
te tipo de música.”

Na parte musical da tarde no Mos-
teiro de Santa Escolástica em Roriz,
Marco Brescia e Rosana Orsini inter-
pretaram música italiana para sopra-
no e órgão da primeira metade do
século XIX. ||||||

QUARTA EDIÇÃO DO CICLO PERCORRE PATRIMÓNIO
EM FAMALICÃO E SANTO TIRSO INICIA-SE EM
JOANE E TERMINA NO MOSTEIRO DE SINGEVERGA.

IV Ciclo de Órgãos
apresentado em Roriz

SANTO TIRSO | MÚSICA
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ta de forma algo trágica e muitas vezes
cómica o despertar de um rei para a inevi-
tabilidade da sua própria morte, num dis-
curso desprovido de racionalidade, e para
o absurdo de ver tudo morrer consigo e
por sua causa.

A adaptação realizada pelo Teatro Avis-
cena, relevou o aspeto cómico, nomea-
damente na figura do médico/bruxo, que
proporcionou alguma interação com a
plateia, promovendo simultaneamente, o
aspeto trágico do papel principal, que pro-
porcionou a Cláudio Ribeiro uma perfor-
mance notável. O desenrolar da ação foi
bem ritmado, sem percalços e com inter-
venções bem conseguidas de sonoplastia
e iluminação, resultando, na globalidade
num êxito, que a plateia assinalou no
final com uma grande ovação.

A peça foi traduzida do original fran-
cês por Luís Américo Fernandes, que foi,
enquanto professor da EB2,3 de Vila das
Aves, o dinamizador do grupo em con-
texto escolar e que, largos anos depois,
viu evoluir em palco os seus atores ago-
ra com notável maturidade numa repre-
sentação que poderá ser a primeira des-
ta obra do autor romeno em português,
pois não há notícia de outra tradução.

Foram interpretes nesta peça Cláudio
Ribeiro (Rei Bérenger), Olga Sousa (Rai-
nha Margarida), Daniela Arcipreste (Rai-
nha Maria), Cristiano Coelho (Guardião),
Carlos Pimenta (Médico) e Yvonne Ma-
chado (Julieta). Cristiano Coelho foi o
responsável pela encenação, Luís Gon-
çalves pela sonoplastia e Rui Pinheiro pela
iluminação e adereços. Cristina Ferreira
assegurou o ponto e contra-regra, Móni-
ca Lima os figurinos, Ren Barros a foto-
grafia, Marco Martins os cenários e Vera
Certo a maquilhagem. |||||

O DESENROLAR DA
AÇÃO FOI BEM
RITMADO, SEM
PERCALÇOS E COM
INTERVENÇÕES
BEM CONSEGUIDAS
DE SONOPLASTIA E
ILUMINAÇÃO
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Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Av. Comendador Silva Araújo, nº 359
4795-003 Vila das Aves
Tel/Fax: 252 941 105
TLM: 919 696 844
Email: cristianomachado@cinaves.com www.cinaves.com

DE 4 A 7 DE OUTUBRO, A FÁBRICA DE SANTO TIRSO VAI
RE-CEBER, PELA PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL, UM
CONGRESSO DE ARTESANATO QUE VAI COLOCAR LADO
A LADO ARTESÃOS, COLECIONADORES E COMERCIANTES.

Santo Tirso recebe
inédito Congresso
Internacional
de Artesanato
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Fazer diferente. Ser inovador. Delfim
Manuel, premiado artesão sediado
em Rebordões, teve a ideia enquanto
trabalhava na sua oficina há cerca de
dois anos, falou com a sua colega
Francisca dos Amigos da Eira e sur-
giu o embrião que se tornaria no pri-
meiro congresso internacional de
Artesanato realizado em Portugal.

O objetivo, diz ao Entre Margens,
é colocar na mesma sala “artesãos,
colecionadores, diretores de museus,
comerciantes e responsáveis pelo ar-
tesanato em Portugal” a falar dos pro-
blemas do setor, “ouvir quem traba-
lha e quem compra” para que todos
os protagonistas possam olhar na
mesma direção. “No fundo queremos
envolver toda a gente que está liga-
da à área do artesanato, ouvir a opi-
nião de cada setor e tentar chegar a
conclusões”, esclarece o organizador.

Mas afinal o que está mal no se-

tor? “Estamos todos no mesmo mer-
cado, mas com as cabeças viradas em
sentidos diferentes, quando podemos
olhar todos para o mesmo sítio e traba-
lhar em conjunto”, respondeu sem he-
sitação. “É preciso ouvir quem traba-
lha e quem compra, coisa que ninguém
faz”, continuou Delfim Manuel. “Hoje
as feiras de artesanato só querem duas
coisas, encher os espaços e ganhar
dinheiro. Para tal, não fazem seleção,
aceitam toda a gente. “É preciso co-
meçar a definir isto, porque é uma
falta de respeito para os profissionais
e para os colecionadores”, remata.

FEIRA E EXPOSIÇÃO
COMPLEMENTAM CONGRESSO
O primeiro Congresso Internacional
de Artesanato vai funcionar como um
espaço de debate e discussão, sen-
do complementado por uma feira
para onde foram convidados a ex-
por 65 dos melhores artesãos do
país. “Não escolher amigos, mas sele-

cionar trabalho. Qual é a solução?
Está aqui. A ideia é pormos todos a
falar e ter o material ali ao lado, dis-
ponível para que todos vejam.”

A organização do Congresso está
a cargo dos Amigos da Eira que ape-
sar do interesse de outros locais para
acolher o evento, Lisboa e Porto in-
cluídos, se realizará em Santo Tirso,
recebendo cerca de 60 oradores e
moderadores para além dos já cita-
dos 65 artesãos convidados.

“Temos sido felicitados por pesso-
as de todo o país e por representan-
tes por exemplo de França e Espanha
pela forma que o congresso está mon-
tado”, o que para os organizadores já
é um marco assinalável e que certa-
mente trará repercussões na atividade.

“Nós não temos poder, somos ape-
nas sete amigos que gostam de arte-
sanato”, referiu em jocoso, “mas traze-
mos as pessoas que têm poder no arte-
sanato em Portugal para ouvir e falar.”

O programa inicia a 4 de outubro
com visitas a escolas, uma vertente
muito importante para a organização,
já que as crianças “até gostam de me-
xer, mas têm muito pouco contacto
com o artesanato.” Para além destas
visitas, estão previstas várias palestras
centradas nos mais novos com mo-
mentos musicais também a eles dire-
cionados.

O Congresso, no seu molde mais
formal tem a abertura solene marcada
para 5 de outubro pelas 11 horas,
na Fábrica de Santo Thyrso, percor-
rendo todo o fim de semana com
mesas redondas, debates, visitas gui-
adas à Fundação Castro Alves e
Mosteiro de Singeverga e momentos
musicais, a cargo das Cantadeiras do
Vale do Neiva, Orquestra de Ocari-
nas de Barcelos e Orquestra ARTAVE
e Coro CCM.

Paralelamente funcionará uma ex-
posição com cem peças dos artesãos
do século XX e XXI de maior refe-
rência em Portugal, tais como, Rosa
Ramalho, José Franco, Luísa da Con-
ceição, Ana Baraça, entre outros. ||||||

SANTO TIRSO | ARTESANATO

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

Rua de Romão 183 | Vila das Aves
Telm.: 93 332 02 93 | Telf.: 252 871 386
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DESPORTO

LIGA NOS | CD AVES

18 - CD AVES
05 04 17 - PORTIMONENSE
05 01

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - BENFICA 05 13

2 - BRAGA 05 13

3 - FC PORTO 05 12

4 - RIO AVE 05 10
5 - SPORTING 05 10

7 - FEIRENSE 05 08

9 - V. GUIMARÃES 05 06

10 - CHAVES 05 06

11 - TONDELA 05 05

6 - MARÍTIMO 05 10

05

13 - BOAVISTA 05 04

16 - V. STEÚBAL

05 0414 - MOREIRENSE

05 04 15 - NACIONAL
05 04

12 - SANTA CLARA 05 05

068 - BELENENSES SAD

BOAVISTA 1 - CHAVES 2

SANTA CLARA 1 - RIO AVE 3

MARÍTIMO 0 - BELENENSES SAD 0

V. SETÚBAL 0 - FC PORTO 2
TONDELA 2 - MOREIRENSE 0

BENFICA 2 - CD AVES 0

CHAVES - BENFICA
FC PORTO - TONDELA

FEIRENSE 0 - NACIONAL 0

RIO AVE - BOAVISTA
SPORTING - MARÍTIMO
NACIONAL - SANTA CLARA

V. GUIMRÃES - V. SETÚBAL

MOREIRENSE - FEIRENSE

JORNADA 05 - RESULTADOS

BELENENES SAD - BRAGA

PORTIMONENSE 3 - V. GUIMARÃES 2
BRAGA 1 - SPORTING 0

CD AVES - PORTIMONENSE P
RÓ
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AO FIM DE CINCO JORNADAS, DESPORTIVO É A ÚNICA
EQUIPA SEM VITÓRIAS NA LIGA NOS, PIOR ATAQUE E
SEGUNDA DEFESA COM MAIS GOLOS SOFRIDOS. JOSÉ MOTA
TEM MUITO TRABALHO PELA FRENTE PARA REABILITAR A
EQUIPA AVENSE.

De lanterna
vermelha
na mão
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Um início de época para esquecer.
Longe estão os altos voos de maio
passado e neste regresso à capital,
para defrontar o líder do campeona-
to, as expectativas não eram as me-
lhores. Sem Fariña, Amílton e Nildo
Petrolina, todos com problemas físicas
e peças fundamentais para a manobra

Beunardeau, inaugurando o marcador.
No minuto seguinte, Salvio quase

faz um golo de levantar o estádio com
um remate em arco já dentro da gran-
de área, descaído para a direita, le-
van-do a bola a bater com estrondo
no preciso local onde a trave e o
poste colidem.

A segunda parte começou com a
melhor oportunidade do Desportivo
das Aves no encontro. Livre direto
descaído ligeiramente para a direita,
apontado com precisão por Rodrigo
Soares, obrigou Vlachodimos a um
voo espetacular e uma intervenção de
grande nível. O Aves parecia ter en-
trado com outra vontade e pouco
depois foi Mama Baldé a romper a
defesa do Benfica com uma das suas
típicas cavalgadas e quando se en-
contrava na área ‘encarnada’ enviou
a bola às malhas laterais.

A resposta dos homens da casa
foi aumentar a vantagem no marca-
dor. Cervi, que tinha entrado para o
lugar de João Félix, lesionado, rema-
tou na área avense levando a bola a
bater num defesa, desviando-a do
alcance de Beunardeau e para den-
tro da baliza.

O Benfica continuou líder da Liga
NOS agora em igualdade pontual
com o SC Braga com 13 pontos. O
Desportivo das Aves é último classifi-
cado com apenas um ponto, sendo
que os adversários mais diretos amea-
lharam já quatro pontos. Na próxima
jornada, o Aves recebe em casa pre-
cisamente uma dessas equipas, o Por-
timonense, segunda-feira, 1 outubro
pelas 20h15.

ESTÁDIO E BALIZAS DE
PORTA FECHADA
A polémica começou bem antes do
apito inicial do árbitro para a partida
a contar para a 1ª jornada do grupo
A da Taça da Liga. O Paços de Ferreira,
condenado a um jogo à porta fecha-
da, decidiu acatar a decisão e cum-
prir esse castigo frente ao Desportivo
das Aves. A 48 horas da realização

da equipa de José Mota, sobretudo os
dois últimos, o Aves teve que tentar
fazer limonada com poucos limões.

Mota, crédito lhe seja dado, não
se coíbe de mexer nas peças do
puzzle e mudar-lhe o formato, à procu-
ra de um esquema que lhe dê confi-
ança, algo que não tem sido fácil. Se
na antevisão da partida, o treinador
tinha dito que a sua equipa não pen-
sava em levar o “autocarro” para o
relvado e não o fez, mas no primeiro
tempo os seus pupilos foram muito
macios e o Benfica fez o que quis da
partida. João Félix, promessa da for-

mação ‘encarnada’, deu água pela
barba aos laterais avenses e o Aves
nunca conseguiu contrariar o senti-
do do jogo.

Foi com naturalidade que após vá-
rios lances de perigo e jogadas de
envolvência, o Benfica abriria mesmo
o marcado à passagem do minuto 34’.
Ataque rápido conduzido por Pizzi na
meia esquerda com o médio interna-
cional português a fazer um “passe de
morte” para o coração da área onde
surgiu Félix que, sozinho, após uma
diagonal diabólica, concluiu a jogada
com um toque de classe por cima de

O AVES É ÚLTIMO CLASSIFICADO
COM APENAS UM PONTO, SENDO
QUE OS ADVERSÁRIOS MAIS
DIRETOS AMEALHARAM JÁ
QUATRO PONTOS. NA PRÓXIMA
JORNADA, O AVES RECEBE EM
CASA PRECISAMENTE UMA DESSAS
EQUIPAS, O PORTIMONENSE
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do encontro e com bilhetes já vendi-
dos, a direção da SAD do Aves criti-
cou a postura do clube pacense, con-
siderando-a “um total desrespeito pela
instituição do CD Aves, respetivos
sócios, adeptos e simpatizantes, bem
como pela própria competição.”

O nulo da partida não arrefeceu
os ânimos entre os dois emblemas
praticamente vizinhos geograficamen-
te. No final da partida o CD Aves anun-
ciou através de um comunicado o
“corte de relações institucionais com
o Paços de Ferreira”, citando duas si-
tuações “inaceitáveis”.

Primeiro, a bandeira do Desportivo
das Aves, entregue aos responsáveis
do clube para ser hasteada durante
o encontro foi furtada. Em segundo
lugar, quando a comitiva avense se
preparava para deixar o estádio, “um

grupo de adeptos pacenses perma-
neceu junto do parque de estacio-
namento e – de forma indesculpável
– insultou toda a comitiva do nosso
clube, com especial preferência pelo
Presidente do Conselho de Admi-
nistração, que viu a sua nacionalida-
de ser alvo de um ataque xenófobo
sem precedentes.” O comunicado cita
ainda que estes acontecimentos ocor-
reram “na presença de dirigentes do
FC Paços de Ferreira, responsáveis de
segurança, forças policiais e delega-
dos da Liga Portugal sem que nin-
guém tomasse medidas efectivas.”

O Paços de Ferreira admitiu o fur-
to da bandeira do lugar onde estava
hasteada no exterior do estádio.
Quanto ao incidente no final do en-
contro, o Paços de Ferreira acusa o CD
Aves de recorrer a “argumentos fal-
sos, sem fundamento, colocando em
causa, quer o FC Paços de Ferreira, a
Liga Portugal e as próprias forças de
segurança que negam veementemente
a correspondência com a realidade dos
factos”. O comunicado pacense alega
ainda que “um grupo de adeptos com
ligações [ao Aves] se fizessem deslo-
car ao centro da cidade de Paços de
Ferreira e às instalações do clube
ameaçando e atentando contra a in-
tegridade física quer de adeptos, quer
de atletas e dirigentes do clube e ain-
da causar danos em estabelecimen-
tos comerciais da cidade.” |||||
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Deslocação muito difícil da equipa
jesuíta ao terreno do líder invicto da
tabela acabou em derrota por 2-0.
Equipa orientada por Vítor Carneiro
dominou a partida, mas nunca con-
seguiu traduzir esse domínio em go-
los. Marco André esteve próximo de
colocar o Tirsense na frente do mar-
cador, aos 40’, após jogada de Vilaça,
mas o poste devolveu o remate do

atacante. No segundo tempo, com o
mesmo sentido de jogo, o Rebordosa
foi mais eficaz aproveitando ataques
rápidos. Aos 63’, Sérgio Cardoso
inaugurou o marcador.

O Tirsense foi em busca da igual-
dade, mas acabou por ser a equipa
da casa a dilatar o resultado já os
descontos por intermédio de Tiagui-
nho. Na jornada, a equipa jesuíta ti-
nha empatado em casa a zero com o
Vila Meã.

Já o Vilarinho, que perdeu em casa
com o Sousense na quarta jornada
por 0-1, golo de Dinando aos 63’,
conseguiu uma vitória avolumada
frente ao Vila Caiz, parte desta dupla
jornada caseira dos vilarinhenses.

Na próxima jornada o Tirsense
recebe em casa o Ermesinde 1936 e
o Vilarinho desloca-se a São Pedro
da Cova, ambos os jogos no dia 30
setembro pelas 16 horas.

RORIZ PERDE
A União Desportiva e Social de Roriz
(UDSR) viajou até Gondomar para
defrontar o Ataense, saindo do Com-
plexo Desportivo Valbom com uma
derrota por 1-0. Ao fim de duas jor-
nadas o Roriz é 12º com um ponto.
No próximo sábado recebe em casa
o Aldeia Nova. |||||

EQUIPAS DO CONCELHO COM SORTE DIFERENTE
NA QUINTA JORNADA TROCAM DE POSIÇÕES NA
TABELA CLASSIFICATIVA DA DIVISÃO DE ELITE AF PORTO

Tirsense derrotado pelo líder.
Vilarinho com vitória clara

As inscrições para a terceira edição
do Trail dos Carreteiros, prova orga-
nizada pela associação Roriz-Aven-
tura terminam a 3 de outubro, sen-
do que até 28 de setembro a inscri-
ção no valor de 10 euros tem inclu-
ída uma t-shirt de oferta.

A prova tem dois percursos dife-
renciados com as distâncias de 13 e

28 quilómetros, trilhados pela natu-
reza da zona nascente do concelho
de Santo Tirso e passagens obrigató-
rias por pontos de interesse patrimo-
nial, cultural e paisagístico.

A amadrinhar a prova estão no-
mes de peso do atletismo nacional:
Sara Moreira e a sua companheira
de competição Ana Dulce Félix. ||||||

TERCEIRA EDIÇÃO DA PROVA ORGANIZADA PELA RORIZ-
AVENTURA TEM LUGAR NO DIA 7 DE OUTUBRO

Trail dos Carreteiros mostra
a melhor paisagem natural

RORIZ AVENTURA

Sub-23 em
altos voos

O Desportivo das Aves rece-
beu no seu pavilhão os recém-
promovidos vizinhos do lado
do ACR Lordelo na primeira
jornada da série B da II divi-
são. A emocionante partida
acabou empatada a 3 golos
depois do Aves ter desperdi-
çado várias lideranças no
marcador. ||||| PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Empate com os
vizinhos a abrir

Depois do empate a zeros na
deslocação a Aveiro, os junio-
res do Aves receberam em casa
o Gil Vicente. Os gilistas adi-
antaram-se no marcador aos
12’, mas Paulo Rodrigues igua-
lou o marcador aos 41’. Tiago
Araújo estabeleceu o resulta-
do final aos 57’. O CD Aves é
12º e último classificado na
zona norte do campeonato
nacional de juniores. |||||

Derrota caseira
afunda juniores
na tabela

Formação que milita na Liga
Revelação averbou mais um tri-
unfo esta terça-feira, ao bater
o Belenenses SAD por 4-1 no
Estádio do Clube Desportivo
das Aves. O encontro até esta-
va empate a um golo ao inter-
valo, mas no segundo tempo
o Desportivo fez três golos so-
mando mais uma vitória na
competição. Ao fim de 7 jor-
nadas o Aves é 2º classifica-
do com 15 pontos, menos um
que o líder Benfica. ||||||

FUTEBOL | BREVES

18 - FREAMUNDE
05 02 17 - BAIÃO
05 01

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - REBORDOSA AC 05 13

2 - SOUSENSE 05 13

3 - LOUSADA 05 11

4 - VILA MEÃ 05 10
5 - LIXA 05 10

7 - VILARINHO 05 06

9 - ERMESINDE 1936 05 06

10 - SOBRADO 05 06

11 - TIRSENSE 05 05

6 - BARROSAS 05 09

05

13 - GONDOMAR B 05 04

16 - NUN’ÁLVRES

05 0414 - S. PEDRO DA COVA
05 04 15 - VILA CAIZ
05 04

12 - ALIADOS LORDELO 05 04

068 - ALIANÇA GANDRA

FUTSAL
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Um campeonato imaculado até ao
momento. A equipa orientada por
Agostinho Bento é uma de apenas
duas equipas invencíveis até ao mo-
mento na Série A do Campeonato de
Portugal, até o líder e super favorito
Vizela já averbou um desaire. Com
14 pontos, menos um que os vizinhos
de Vizela e mais um que os quase vizi-
nhos da Trofa, o São Martinho come-
ça a posicionar-se para um campeo-
nato onde poderá lutar pelos lugares
cimeiros e disputar o acesso à promo-
ção para a 2ª Liga. Mas já lá vamos.

Com muitas jornadas pela frente,
os campenses somaram uma excelen-
te vitória em casa frente a um dos sem-
pre candidatos à subida, Fafe. O resul-
tado foi construído num ápice, espa-
ço de dois minutos. Aos 16’ da pri-
meira parte o avançado brasileiro Nei
inaugurou o marcador e aos 18’ foi
a vez de George Ofosu dilatar a van-
tagem e estabelecer o resultado final.

Na jornada seguinte, os coman-
dados por Agostinho Bento também
resolveram a partida rapidamente. A
deslocação à Póvoa de Lanhoso para
defrontar o Maria da Fonte não foi
fácil, mas um golo madrugador, aos

7’ por intermédio de João Carneiro
colocou o São Martinho em vanta-
gem, facto que os anfitriões não con-
seguiram contrariar durante os res-
tantes oitenta e três minutos.

Na próxima jornada, o São Mar-
tinho recebe o Trofense numa parti-
da que promete ser eletrizante, es-
tando as duas formações separadas
por apenas um ponto no 2º e 3º
lugar respetivamente. ||||||

INÍCIO DE ÉPOCA SEM DERROTAS PERMITE AOS
CAMPENSES SONHAR COM UM CAMPEONATO ACIMA DA
MÉDIA E LUTAR PELOS LUGARES DE PROMOÇÃO.

São Martinho
invicto à
caça dos lugares
de promoção
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O Karate Shotokan Vila das Aves
esteve presente com dois atletas sen-
do de destacar o excelente trabalho
do Júlio Silva que com muita quali-
dade conseguiu ficar em 3º lugar em
kumite juniores menos de 76kg. No
1º combate teve uma falha que o le-
vou à derrota, depois nas repescagens
venceu todos adversários com mar-
gem confortável, conseguindo expla-
nar todo seu potencial.

Na competição organizada pelo
Karate Club de Strassen estiveram pre-
sentes 1077 atletas oriundos de 178
clubes de 20 países, havendo com-
bates de grande qualidade e muita
intensidade, por isso a medalha con-
quistada pelo Júlio tem bastante valor.

De destacar também o excelente
trabalho do Mestre Joaquim Fernan-
des que fez excelentes arbitragens e
foi nomeado chefe de tatami, reco-
nhecimento da organização da pro-
va, porque só é nomeado chefe de
tatami quem tem muita qualidade,

conhecimento e experiência.
Seis atletas do Shotokan de Vila das

Aves participaram no Open Solidário
em Montemor-o-Velho, conquistan-
do 4 lugares de pódio. Pedro Costa
2º lugar kumite iniciados, Júlio Silva
1º lugar e José Pereira 2º lugar kumite
júnior sendo estes dois atletas a dis-
putar a final, Manuel Ribeiro 1º lu-
gar kumite seniores. Não foram ao
pódio Afonso Silva e João Carneiro.

AR REBORDÕES NO OPEN
INTERNACIONAL DE
KARATE DO LUXEMBURGO

A secção de Karate da AR Rebor-
dões marcou presença na 12º edi-
ção do Open Internacional de Karate
do Luxemburgo - “Lion Cup”, com o
atleta Francisco Silva.

Nesta que foi a sua primeira pre-
sença em competições internacionais,
o atleta alcançou um meritório 9º
lugar em kumite masculino, no esca-
lão de cadetes -57kg. Esta competição
marcou o arranque oficial da época
desportiva para a AR Rebordões. |||||

DOIS ATLETAS DO SHOTOKAN COMPETIRAM NA LION CUP.
AR REBORDÕES TAMBÉM MARCOU PRESENÇA.

Júlio Silva conquista
pódio no Luxemburgo

Armindo Araújo terminou o
Rali de Amarante/Baião na ter-
ceira posição e deu mais um
passo rumo ao objetivo de al-
cançar o título absoluto no fi-
nal da temporada.

“Saímos daqui com a sensa-
ção de dever cumprido. Na pri-
meira metade do rali não con-
seguimos ser mais rápidos e
perdemos algum tempo para os
pilotos da frente. Algumas al-
terações efetuadas para a últi-
ma secção, permitiram garantir
uma margem confortável sobre
o nosso mais direto adversá-
rio nas contas do campeona-
to”, começou por dizer Armin-
do Araújo.

“Toda a equipa fez um gran-
de trabalho para podermos che-
gar ao Algarve nestas condi-
ções e o nosso foco, a partir
daqui, está completamente
direcionado na conquista do
título”, acrescentou o piloto do
Team Hyundai Portugal. ||||||

Pódio deixa
Armindo
perto
do título

RALIS

KARATÉ

18 - GIL VICENTE
06 03 17 - MONTALEGRE
06 00

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - VIZELA 06 15

2 - SÃO MARTINHO 06 14

3 - TROFENSE 06 13

4 - CHAVES SATÉLITE 06 10
5 - FELGUEIRAS 06 10

7 - FAFE 06 07

9 - MERELINENSE 06 07

10 - OLIVEIRENSE 06 07

11 - MARIA DA FONTE 06 07

6 - MIRANDELA 06 08

06

13 - C. TAIPAS 06 06

16 - GD MIRANDÊS

06 0414 - LIMIANOS

06 04 15 - VILAVERDENSE
06 03

12 - PEDRAS SALGADAS 06 07

078 - TORCATENSE

AVES EM MOVIMENTO
Corrida organizada pela Associação Avense (AA78) continua
com as inscrições abertas para a corridad de 10 km  e
para a caminhada de 5km. A iniciativa está agendada para
dia 14 de outubro, a partir das 10 horas da manhã.
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A FECHAR
Próxima edição

do Entre Margens
nas bancas

a 11 de outubro

O projeto Famalicão Visão 25 nas-
ceu em 2014. À época, a autarquia
utilizou o sofá para questionar os
famalicenses sobre “como gostariam
de ver Famalicão daqui a 10 anos?”,

O ‘Sofá
Amarelo’ está
de regresso
ao terreno
TERCEIRA EDIÇÃO DO “FESTIVAL VISÃO 25” DECORRE
ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO PARA REFLEXÃO E DEBATE
SOBRE FAMALICÃO, O CONCELHO E OS SEUS HABITANTES
E O QUE OS FAZ FELIZES E SORRIR.

VILA NOVA DE FAMALICÃO

envolvendo-os num verdadeiro ato
de cidadania e de participação cívica.
Mais de mil pessoas sentaram-se no
sofá e partilharam os seus projetos
para o futuro com a comunidade.
Sob o lema “Marcas de Futuro” o sofá
amarelo está de regresso ao terreno
como um ícone da participação, do
envolvimento e do compromisso cí-
vico comunitário dos famalicenses
para com o seu território. A interpe-
lação às pessoas será feita através
deste símbolo maior do conforto da
cidadania em Famalicão e através da
realização de um vasto conjunto de
eventos e de atividades que visam
identificar os valores atuais conce-
lhios para a sua proteção, valoriza-
ção e promoção no futuro.

Este verdadeiro festival da cida-

dania arrancou a 11 de setembro
com a sessão de apresentação do
programa aos parceiros e coorgani-
zadores das diversas ações e projetos
que integram o festival e estende-se
até ao dia 26 de outubro com a apre-
sentação pública do Relatório de
Sustentabilidade e Responsabilidade
Social do município.  Pelo meio, a 28
de setembro, realiza-se a Sessão So-
lene Comemorativa do Dia do Con-
celho onde serão atribuídos os se-
los Famalicão Visão’ 25 que reconhe-
cem iniciativas, ações ou projetos, pro-
dutos ou serviços inovadores e
potenciadores dos valores que mar-
cam a identidade do território e se
encontram alinhados com o Plano
de Desenvolvimento Estratégico de
Vila Nova de Famalicão.

Transversal ao programa de ativi-

dades e ações programadas decor-
rerá a iniciativa “Passado em Fama-
licão” que vai desafiar os famalicenses
a recuperarem do baú memórias fo-
tográficas passadas do território e a
contrapô-las com o presente como
forma de valorização do património
local, como fator de identidade e bem
comum e processo de recolha de me-
mórias para salvaguarda no futuro.
O processo terá uma dinâmica própria
nas redes sociais e vai desenvolver-se
até 27 de outubro com uma hashtag
própria, #passadoemfama licao.

Nesta edição é dada prioridade
ao desenvolvimento territorial integra-
do, participando como parceiras da
organização todas as dez Comissões
Sociais Inter-Freguesias com ações
dedicadas aos primeiros passos na
estruturação de projetos-âncora. ||||||
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