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MOREIRA DE CÓNEGOS
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S. MARTINHO DO CAMPO
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Telemóvel: 919 366 189
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(Largo  da Mariana)
Telefone: 252 941 316

Orçamento passa na
Assembleia com
votos contra do PSD/CDS
e abstenção da CDU
SOCIAIS-DEMOCRATAS QUEIXAM-SE QUE NÃO FORAM OUVIDOS AO ABRIGO
DO DIREITO À OPOSIÇÃO. PRESIDENTE DA CÂMARA DESMENTE
A FALTA DE CONTACTO E A MAIORIA SOCIALISTA APROVOU UM
ORÇAMENTO “VIRADO PARA A POPULAÇÃO E FUTURO DE SANTO TIRSO”

CAID
inaugura

novo polo de
formação

e bolsa
de serviços

14 ideias
correm
para a
votação
final do OPJ
Passadeiras 3D, parques caninos, escutistas
e adaptados, até ambulâncias. A quinta edi-
ção do orçamento participativo jovem (OPJ)
bateu records de participação e apresentou
ideias para todos os gostos. Votação final
decorre online até 23 de dezembro. PÁG. 09

A VISITA
DO REI
Há cento e dez anos ainda havia Rei e o Rei
D. Manuel II esteve de visita à Fábrica do
Rio Vizela e a Santo Tirso. A imprensa escrita
conta a história. PÁGINA 14

SUPLEMENTO DE NATAL
COM ESTA EDIÇÃO
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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
primeira saída de dezembro foi o nosso estimado assinante José Augusto

Ribeiro Abreu, residente da rua Santa Clara, em Vila das Aves.

“

Dentro de portas -
“Skylarking”

||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

“Skylarking” é um dos registos mais
elogiados dos XTC. Tendo em conta
o clima conturbado em que foi feito,
causa-nos alguma perplexidade o
resultado ser tão positivo. Houve uma
forte faísca entre o líder da banda in-
glesa e o produtor escolhido. Andy
Partridge incompatibilizou-se repetida-
mente com Todd Rundgren. Muitas
das opções tomadas não foram do
agrado do músico, mas o amadure-
cimento do tempo obrigou-o a admi-
tir que alguns dos arranjos e traba-
lho de produção foram admiráveis.

Os rapazes de Swindon atraves-
saram o Atlântico e criaram, nos es-
túdios de gravação em Woodstock,
um álbum conceptual. Seguiram uma
linha rígida que incidiu nos vários
caminhos da sequência da vida hu-
mana. Fortemente influenciados pe-
los anos 60, contruíram um lote de
canções suaves e arejadas. Temos di-

Pop arejado
com várias
polémicas

ficuldade em associar o ano de 1986
a estas melodias frescas e estranha-
mente contemporâneas.

A polémica vai para além do cho-
que de egos. “Dear God”, um hino
agnóstico, não está presente na edi-
ção original. Saiu uns meses antes
no lado B do single “Grass” e provo-
cou muita celeuma nos Estados Uni-
dos. As pessoas ofendidas com a le-
tra protestaram e uma emissora de
rádio recebeu uma ameaça de bom-
ba. A canção entrou nas edições
americanas em CD e cassete, substi-
tuindo “Mermaid Smile”. A reedição
de 2010 inclui as duas faixas e tem
a capa idealizada inicialmente que foi
censurada: na frente, a imagem da
região púbica feminina e, na
contracapa, a masculina.

Encaixamos as melodias nos ci-
clos da nossa vida. Do nascimento à
morte, vamos seguindo as coesas
interligações. Deste pop avantajado
e elegante extraímos toda a consistên-
cia. Facilmente nos habituamos à do-
çura de “The Meeting Place”, ao power
pop de “Earn Enough for Us” ou à
profundidade de “The Man Who
Sailed Around His Soul” que se insi-
nua a um qualquer filme de espiões.

O desvio do new wave e as im-
posições de Todd influenciaram o
destino deste disco. As suas compo-
sições têm comparações tão favorá-
veis (The Beatles, The Kinks, The Beach
Boys) que destoam, de forma grotes-
ca, da sua real popularidade. |||||

Os rapazes de Swindon
atravessaram o
Atlântico e criaram
um álbum conceptual.

No total são 43 peças, esculturas em
cerâmica, que o artista Afonso Henri-
ques traz até Vila das Aves, numa mos-
tra que transporta o visitante “narrati-
vamente” do período da pré-história
até à atualidade, ligando a vertente
artística com a componente didática.

Afonso Henrique é artista plásti-
co com atelier e residência residên-
cia e atelier em Água Longa no con-
celho de Santo Tirso. Como especia-
lista em cerâmica, ligado às “Artes do
Fogo”, optou pela plástica de argila
de grés como base do seu trabalho
escultórico.

A técnica do em cozeduras mono,
ou a pintura de alto fogo, levou o
artista a cultivar a modelação da ar-
gila no seu esplendor que é a olaria

Escultor Afonso
Henrique expõe
no Centro Cultural
ATÉ 31 DE JANEIRO O CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE
VILA DAS AVES (CCMVA) TEM PATENTE A EXPOSIÇÃO ‘ERA
UMA VEZ... UMA BILHA’ DO ESCULTOR AFONSO HENRIQUES

ESPETÁCULO SERÁ
APRESENTADO
NA CASA DAS ARTES
NO SÁBADO, DIA 8 DE
DEZEMBRO, ÀS 21H30

Ouvir os
‘Murmúrios
de Pedro e
Inês’ através
da dança

FAMALICÃO | DANÇA

Bailado em I Ato. É nesta con-
tração narrativa que Solange
Melo e Fernando Duarte vão
subir ao palco do Grande Au-
ditório da Casa das Artes para,
através da expressão corporal,
exprimirem a essência do ro-
mance clássico da história da
nossa comunidade, entranha-
do no ADN nacional e na cul-
tura portuguesa.

Com coreografia de Fernan-
do Duarte, música de Bernardo
Sassetti e Fernando Lopes-Gra-
ça e textos de Afonso Cruz, a
peça interroga o romance, a
lenda e o mito onde a dança
usa os dois corpos como lin-
guagem que materializa a len-
da e a emoção.

Um bailado que se veste de
música contemporânea como
uma pele que intrinsecamente
se adapta mas que também se
embala com o som poético da
língua portuguesa.

A entrada para o espetáculo
tem o custo de dez euros, sen-
do que para os possuidores do
cartão quadrilátero cultural o
valor é de cinco euros. |||||

de roda e as figuras tridimensionais.
Nascido em Ermesinde, desde

cedo contactou com artistas interna-
cionais, visitando oficinas um pouco
por todo o país. Frequentou a Escola
de Artes Decorativas Soares dos Reis
e a Escola Superior de Belas Artes
no Porto. Foi bolseiro da Gulbenkian
e docente de Educação visual du-
rante quatro décadas. Trabalhou ain-
da vitrinista e colaborou com cole-
gas pintores e arquitetos na decora-
ção de diversos estabelecimentos na
cidade do Porto.

“Era uma vez… uma Bilha” já pas-
sou por vários pontos do país e está
patente agora no Centro Cultural
Municipal de Vila das Aves de 5 de
dezembro a 31 de janeiro. ||||||

VILA DAS AVES | ESCULTURA



SEXTA, DIA 07 SÁBADO, DIA 08
Chuva fraca. Vento fraco.
Max. 16º / min. 7º

Céu pouco nublado.
Vento fraco. Máx. 15º / min. 7º

Céu pouco nublado.
Vento fraco. Máx. 17º / min. 7º

DOMINGO, DIA 09
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CHAPEIRO | PINTURA | MECÂNICA GERAL

Rua Ponte da Pinguela, nº 224 | Vila das Aves

Funerária das Aves
Alves da Costa

Telef.  252 941 467
Telem. 914 880 299
Telem. 916 018 195

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

Galinhas de São João,
pelo Natal poedeiras são

Iniciativa natalina da câmara munici-
pal de Santo Tirso vai levar ao Parque
do Ribeiro do Matadouro um con-
junto de atividades que prometem
fazer as delícias a miúdos e graúdos,
sobretudo os mais jovens. Abertura
faz-se este fim de semana que volta a
abrir dia 13 de dezembro prolongan-

Natal no parque
arranca sábado
PARQUE RIBEIRO MATADOURO ACOLHE ALDEIA DE
NATAL TIRSENSE COM ABERTURA A PARTIR DAS 14
HORAS. INICIATIVA DECORRE ATÉ DIA 23 DE DEZEMBRO.

do as atividades até dia 23.
“Terra do Nunca” e “Génio da Lâm-

pada” são os dois espetáculos resi-
dentes com apresentações diárias,
conjugando teatro e música para toda
a família. Aos fins de semana, com
sessões às 15h e às 16h30 os visitan-
tes poderão assistir à “Terra do Nun-
ca”. Já durante a semana, as tardes per-
tencem ao “Génio da Lâmpada” com
apresentações às 14h30 e às 16h.

O menu de atividades vai propor
aos mais pequenos a ultrapassar obs-
táculos através de uma estrutura de
madeira implantada por entre a vege-
tação do parque, saltar e pular em in-
sufláveis, aventurar-se numa descida
de slide, deslizar por uma rampa de
snowtubbing ou desafiar as leis da
gravidade e optar por fazer escalada.

A Praça dos Talentos vai colocar
à prova a veia artística dos visitantes,
com atividades na área da magia, mú-

sica, cinema e literatura. No jardim
das escolas, à comunidade escolar
juntar-se-ão os seniores com traba-
lhos artísticos que irão ajudar a embe-
lezar o natal. Os desejos dos mais
novos ficarão perpetuados numa das
pontes de acesso ao parque. A Ponte
dos Desejos irá tornar-se numa man-
cha colorida pelos sonhos escritos
em bolas de Natal decorativas.

Os dias no parque podem, ainda,
ser passados entre partidas de golfe
de pais e filhos, jogos de perícia e
rapidez onde os mais novos são con-
vidados a colocar bolas coloridas nos
respetivos recipientes ou iniciativas
pedagógicas onde o desafio é a
reciclagem.

No espaço encantado criado no
Parque do Ribeiro do Matadouro, a
Lagarta Sorridente é um comboio má-
gico que transporta as crianças para
cada recanto. Quem prefere o trenó,

pode optar pelo Trenó Duende, uma
experiência ecológica e radical vivida
aos pares. O lugar mais mágico do
parque surge, ainda assim, por entre
árvores e arbustos na casa do Pai Na-
tal, que tem sempre a porta aberta
para todos. A viagem até ao Natal
no Parque pode ser feita no comboio
que tem saídas regulares da Praça 25
de Abril, a partir das 14h00, e pas-
sagem pelo centro da cidade.

O Natal no Parque funciona aos
sábados e domingos das 14h00 às
19h00 e nos dias úteis das 14h00 às
18h00. Tem um custo de um euro pa-
ra crianças a partir dos 3 anos e de 2
euros para os adultos (maiores de 12).
Podem também ser adquiridos pas-
ses gerais que custam cinco e oito
euros, para crianças e adultos, respeti-
vamente. Os bilhetes estão à venda
no Parque do Ribeiro do Matadouro
e na Loja Interativa de Turismo. ||||||

SANTO TIRSO | ANIMAÇÃO DE NATAL

ABERTURA DO NATAL NO
PARQUE É ASSINALADA NA
TARDE DE SÁBADO, A PARTIR
DAS 14H00
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EM ANALISE

Rua António Abreu Machado, nº111 | 4795-034 AVES
TELEF/ FAX  252 872023 | email: hpelectricidade@gmail.com

MONTAGENS ELÉCTRICAS

MONTAGENS TELECOMUNICAÇÕES

PROJECTOS E ASSESSORIA TÉCNICA

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
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O estudo em causa é da Fundação
Francisco Manuel dos Santos e inti-
tula-se “Qualidade da governação lo-
cal em Portugal”. Trata-se de um tra-
balho académico e não é habitual um
estudo deste tipo ter, na comunica-
ção social, o relevo que este teve. E se
também nós, um jornal local, lhe da-
mos destaque é porque consideramos
pertinente refletir sobre o tema da qua-
lidade da governação autárquica, que
deve poder ser avaliada e compara-
do usando critérios objetivos. E um
estudo como este mais importante
pelo que possa acrescentar em ferra-
mentas de análise, indicadores e pro-
cessos de comparação entre modelos
de governação do que pelos eventu-
ais ‘rankings’ que daí possam resultar.

Alguns órgãos de comunicação
focaram, em relação às conclusões
deste estudo, o excessivo poder dos
presidentes de Câmara, o recurso in-

Como medir a
qualidade da
governação
autárquica
UM ESTUDO ACADÉMICO ESTABELECEU MÉTODOS E
CRITÉRIOS E DEFINIU INDICADORES PARA MEDIR A
QUALIDADE DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL EM PORTUGAL.  E ENTÃO, POR CÁ, TUDO BEM?

tensivo a ajustes diretos para a com-
pras de bens, serviços e adjudicação
de obras em detrimento dos concur-
sos e os riscos de favorecimento e
corrupção que daí advêm. Procurare-
mos, pela nossa parte, focar os aspetos
do estudo que se relacionam com a
“voz dos cidadãos e prestação de
contas”, procurando captar o sentido
de algumas das propostas para po-
tenciar a melhoria da qualidade da
governação e, consequentemente, da
qualidade da democracia.

Uma primeira observação crítica em
relação ao estudo é a ausência de
qualquer referência às Juntas de Fre-
guesia no contexto estudado, como
se, para os autores, a palavra “local”,
no que à governação se refere, não
comportasse um nível de decisão
abaixo do nível município. Tudo pa-
rece passar-se como se, para os auto-
res do estudo, ao nível de junta e da
assembleia de freguesia não fosse
importante falar-se de “qualidade de
governação”. Pode ter sido intencio-
nal tal ausência de referências, pela
pouca importância relativa dos mei-
os disponíveis e dos serviços presta-
dos, mas também pode refletir uma
tendência que, subtilmente, se vai
consolidando: a tendência para en-
carar a Junta de Freguesia como mera
extensão de um serviço camarário.

INDICADORES DA QUALIDADE
INCLUÍDOS EM CINCO DIMENSÕES
Na definição do seu modelo de ava-
liação da qualidade de governação,
os autores do estudo consideraram
cinco dimensões: Voz dos cidadãos
e prestação de contas, Estabilidade,
Eficácia, Regulação do Mercado e Es-
tado de Direito/prevenção da corrup-
ção. Em cada uma destas dimensões
foram definidos indicadores quantifi-
cáveis, dos quais salientaremos al-
guns. Assim, considerando que “as
assembleias municipais são o canal
institucional por excelência para a
participação dos munícipes” nos pro-
cessos políticos, foi definido um indi-

cador sobre a participação ativa dos
cidadãos nas suas reuniões, no perí-
odo do público. E os autores do estu-
do não encontraram senão 28 muni-
cípios que revelam uma forte partici-
pação dos cidadãos. Na maioria, a par-
ticipação é esporádica e a conclusão
é que os munícipes não utilizam estes
canais institucionais de forma frequen-
te para articular as suas queixas.

Na verdade, se o pressuposto da
importância das assembleias munici-
pais é verdadeiro, estamos longe de
uma qualidade aceitável. Ou será que
é a assembleia municipal que deve ser
reformulada, não apenas no modo de
funcionamento como em termos de
poder de fiscalização e controle para
contrabalançar o poder executivo?

Também não é referida a possibi-

lidade de participação nas reuniões
públicas dos executivos camarários
(nem, já agora, da junta de fregue-
sia). Mas a prática que conhecemos
é de um alheamento total e absoluto
dos munícipes relativamente a estas
reuniões. Fruto de uma cultura demo-
crática pouco desenvolvida resultan-
te da ausência de debate livre, por
sua vez consequência do controle
partidário sobre eleitos.

No que diz respeito à influência
dos cidadãos nas escolhas orçamen-
tais dos executivos, a existência de
orçamentos participativos é valoriza-
da como processo de dar voz aos
cidadãos na definição de priorida-
des nos investimentos locais. O indi-
cador considerado está relacionado
com a percentagem do montante de

NA DEFINIÇÃO DO SEU
MODELO DE AVALIAÇÃO
DA QUALIDADE DE
GOVERNAÇÃO, OS AUTO-
RES DO ESTUDO CONSI-
DERARAM CINCO DIMEN-
SÕES: VOZ DOS CIDA-
DÃOS E PRESTAÇÃO DE
CONTAS, ESTABILIDADE,
EFICÁCIA, REGULAÇÃO DO
MERCADO E ESTADO DE
DIREITO / PREVENÇÃO DA
CORRUPÇÃO.

´
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despesas de capital do orçamento
que é destinada ao orçamento partici-
pativo. No município de Santo Tirso
existe, de há alguns anos a esta par-
te um orçamento participativo (OPJ),
com um montante alocado de cerca
de 0,6% da despesa de capital, quan-
do o estudo refere uma média naci-
onal de 3,7%. E apresenta, como va-
lor absolutamente excecional o de Vila
do Bispo, no Algarve, cujo Orçamen-
to Participativo se refere a 82% das
despesas de capital orçamentadas.

ESCRUTINAR OS ELEITOS,
PELOS MUNÍCIPES OU
PELOS MEMBROS DA OPOSIÇÃO:
UM DESÍGNIO POSSÍVEL?
A transparência dos órgãos munici-
pais é essencial para garantir que a

participação dos munícipes seja infor-
mada. No caso do nosso município,
temos acesso a informação sobre os
eleitos que têm responsabilidades
executivas, pois é possível consultar
a quase totalidade dos documentos
que os autores do estudo conside-
ram necessária para a construção do
indicador de qualidade, nomeada-
mente, os relativos às declarações de
incompatibilidade e rendimento, de
remunerações e de currículo e o regis-
to de interesses. Mas no que respeita
ao cumprimento do estatuto do di-
reito de oposição, também elencado
no estudo, embora o documento es-
teja patente no site para cumprir obri-
gações legais, trata-se de documento
padronizado, escamoteando uma prá-
tica consolidada por anos de evidente
menosprezo dos direitos da oposição.

Sobre a transparência financeira
das contas municipais, a conclusão
óbvia é que a existência de normas
contabilísticas rigorosas conduz a in-
dicadores de nível elevado na maio-
ria dos municípios, muito embora se
registem atrasos na disponibiliza-ção
dos documentos (no caso de Santo
Tirso, o balanço, relatório de gestão
e fluxos de caixas atualmente dispo-
níveis são os de 2016).

A dimensão de estabilidade polí-
tica, tida como fundamental na gover-
nação local pelos autores do estu-
do, uma vez que “legitima a ação dos
executivos, facilita o consenso e pro-
move políticas credíveis e duradou-
ras” é operacionalizada com indica-
dores como a taxa de participação
eleitoral, a composição do governo
local e a capacidade do governo lo-
cal em gerar consenso político, este
avaliado pelas estatísticas de aprova-
ção orçamental.

Não será fácil encontrar-se caso
mais paradigmático de estabilidade
política que o do nosso concelho, o
que não impede a premência de pro-
mover a melhoria contínua da quali-
dade d da democracia. Por exemplo,
o indicador relativo às políticas de

longo prazo, nomeadamente a exis-
tência de plano estratégico municipal
e a forma como foi elaborado: a as-
sembleia municipal e a sociedade ci-
vil participaram na sua definição?

Algumas notas mais sobre a di-
mensão de “acesso e regulação do
mercado” considerada pelo estudo
como a variável que define a compe-
titividade dos contratos municipais,
traduzida pelo número de contratos
de empreitada por empresa. O estu-
do refere que “na maioria dos municí-
pios existe uma dispersão substanti-
va dos contratos pelos vários atores
empresariais locais”, tendo a maioria
dos municípios menos de dois con-
tratos por empresa.

Numa análise rápida para idênti-
cas condições, possível por se encon-
trarem disponíveis numa base de da-
dos governamental todos os contra-
tos, encontramos para Santo Tirso um
valor médio de 2,2 contratos por
empresa, destacando-se porém, niti-
damente, duas situações de número
de contratos de empreitada por em-
presa muito superiores à média, para
o período temporal considerado.

O indicador das tarifas de serviços
municipais refere-se sobretudo à sus-
tentabilidade económica e financei-
ra dos serviços e isso esconde a
comparabilidade dos valores supor-
tados nos diferentes municípios, tan-
tas vezes focada em tempos recentes
no caso da Indáqua. Já as receitas
municipais em impostos por munícipe
são consideradas fator relevante na
boa governação local. Em termos
médios, afirma-se no estudo, as câ-
maras cobram anualmente 207,86
euros por munícipe, valor que surge
enviesado pelo facto de haver muni-
cípios das regiões de Lisboa e Algarve
que superam os 500 euros. No nosso
caso, a partir do registo do montante
de impostos cobrados em 2016 pelo
município e do número estimado de
habitantes, o valor encontrado é in-
ferior à média indicada e compatível
com valores que correspondem ao

maior número de municípios do con-
junto.

Na dimensão “estado de direito e
prevenção da corrupção” utilizaram-
se indicadores de prazos médios de
pagamento (que são, de modo geral
curtos, destacando-se pouco mais de
meia dúzia de municípios que pa-
gam em menos de 48 horas os ser-
viços, material e equipamento!), qua-
lidade dos contratos públicos (avali-
ada pelas recusas de visto do Tribu-
nal de Contas) e queixas dos muní-
cipes. Sintomática é a tendência para
a utilização dos ajustes diretos prete-
rindo os métodos contratuais mais
transparentes. A percentagem de con-
tratos realizados por concurso públi-
co vale 39% dos montantes contra-
tados pelas autarquias portuguesas.
O município tirsense, aparenta uma
situação diversa (cerca de 59%) dada
a relevância de vários contratos de
elevado valor e com duração de vá-
rios anos. Abstraindo desses, a situ-
ação passa a ser idêntica à da média.
Em conclusão, “os resultados suge-
rem que o escrutínio contínuo dos
cidadãos é uma peça essencial para
garantir o Estado de Direito e baixos
níveis de corrupção ao nível local”.
Mas o efeito do escrutínio eleitoral,
isto é, a inferência tantas vezes usa-
da de que o resultado eleitoral “vali-
da” as ações passadas, é contestável.
Os eleitores não usam o voto como
um mecanismo de prestação de con-
tas, mas como expressão das suas
lealdades ideológicas e/ou partidá-
rias. Por outro lado, uma maior dife-
rença na composição partidária en-
tre o órgão executivo e legislativo
municipal está relacionada com uma
melhor prestação nesta dimensão.”

Se há um défice de escrutínio da
ação governativa local e um défice
crescente de participação dos cida-
dãos nas questões da governação,
talvez seja a hora de debater o papel
e a capacidade de intervenção das
Assembleias para uma melhoria da
qualidade da democracia. ||||||

Os eleitores não
usam o voto como
um mecanismo
de prestação de
contas, mas como
expressão das
suas lealdades
ideológicas
e/ou partidárias

“

Não será fácil encontrar-se caso mais paradigmático de
estabilidade política que o do nosso concelho, o que
não impede a premência de promover a melhoria
contínua da qualidade da governação e da democracia

“
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Este é um segundo e último artigo  ins-
pirado no Peru, este nomeadamente na
cidade de Cusco, uma das suas cidades
onde a materialidade do que é observá-
vel como marca de um encontro de civi-
lizações tão díspares como a civilização
inca e a hispânica, faz dela um Monu-
mento imaterial da Humanidade e tal-
vez uma daquelas onde por metro qua-
drado a Unesco mais detem uma tute-
la permanente sobre o seu património.

Recordo da recente visita, duas vi-
vências em que me vi envolvido (ou uma
só, se quiserem) aliás uma pura e feliz
coincidência do roteiro que para nós
foi traçado: seguíamos em direção a
Cusco e parámos numa pequena aldeia
para visitar uma das igrejas que fazem
parte do roteiro das igrejas do Barroco
Andino de Inspiração jesuíta, aliás con-
siderada a “Capela Sistina da América”,
justamente Andahuaylillas, e isso bas-
taria para que fosse um marco estético
assinalável como de facto foi. Mas logo
nos apercebemos que havia sinais fes-
tivos inabituais; é que decorria uma pro-
cissão a sair do templo em que a ima-
gem do Cristo dos “Temblores”, patrono
da cidade de Cusco, era o verdadeiro
motivo de reverência e adoração de uma
pequena multidão de fiéis em que se
evidenciava, além das confrarias e das
autoridades, um núcleo mais exuberan-
te de figurantes vestidos com suas ca-

Cusco, local de um
Sincretismo de Civilizações

O PSD Santo Tirso votou contra o
Orçamento Municipal para 2019.

Fê-lo, não porque tenha apre-
sentado propostas novas, dife-
rentes e inovadoras, mas porque
resolveu arranjar um pretexto
regimental para votar contra.

Disseram os vereadores do
PSD que o documento orçamen-
tal lhes tinha sido enviado fora
do prazo regimental.

Triste argumento de um par-
tido de poder, como o PSD.

O PSD Santo Tirso agora com-
porta-se como os meninos bir-
rentos do Bloco de Esquerda.

O PSD Santo Tirso refugia-se
em artimanhas formais para escon-
der a ausência de trabalho de casa.

O que o PSD Santo Tirso de-
via ter feito era ter preparado um
documento estruturado sobre
aquilo que quer para o conce-
lho em 2019.

Mas não o fez, porque isso
dá trabalho e as eleições autár-
quicas só são daqui a 3 anos.

O que resulta daqui é muito
claro. Os munícipes de Santo
Tirso sabem o que quer o exe-
cutivo socialista para 2019.

Sabem-no tão bem que Joa-
quim Couto fez questão de ante-
cipar um mês muitas das medi-

“Três tristes
tigres”

das orçamentais em conferên-
cia de imprensa onde celebrou
um ano de mandato.

De falta de informação o PSD
Santo Tirso não se podia queixar.

E também não se podia quei-
xar de falta de tempo para pre-
parar uma resposta construtiva
à altura do momento.

Um documento orçamental
é o pilar essencial da governação
de uma autarquia.

O PSD Santo Tirso faltou à cha-
mada. Nada disse sobre o que
pensa, sobre o que propõe, sobre
o que defende, sobre o que quer.

O PSD Santo Tirso não tem
opinião, não tem ideias, não tem
propostas.

Reparem que escrevo sempre
“PSD Santo Tirso” e não os “ve-
readores do PSD Santo Tirso”.

Há quem distinga as duas
coisas, mas mal.

Os vereadores – Andreia Ne-
to, Carlos Valente e Pimenta Car-
valho - são o rosto do PSD Santo
Tirso – para o bem e para o mal.

Se o atual líder da Comissão
Política do PSD Santo Tirso não se
revê no comportamento e no tra-
balho dos seus vereadores, só lhe
resta retirar-lhes a confiança polí-
tica. Uma afirmação de liderança
constrói-se com estas decisões.

No atual estado de coisas, por
muitos “workshops” que realize,
o PSD Santo Tirso arrisca-se a ter
uma derrota ainda mais pesada
do que a que teve em 2017.

Daí à irrelevância, vai um pe-
queno passo. Se é que já não o
deu! |||||

pas e trajes típicos e coloridos de mesti-
ços a dançar ao som de acordeões e
bombos marcando o andamento num
movimento de arrecuas constante à fren-
te do altar montado nas traseiras de um
camião. Na tarde deste dia, a sagrada
imagem que permanecera por estes la-
dos desde a Páscoa, regressava a Cusco,
para depois de passagem por um ateliê
onde seria objeto de pequenas repara-
ções, regressaria ao seu altar monumen-
tal da Catedral de Cusco. Esta mesmís-
sima cena, multiplicada em número de
participantes, figurantes e fiéis ocorreria
sob os nossos olhos na Praça de Armas
de Cusco, dois dias mais tarde, à noite,
num ambiente de perfeita euforia, com
os sinos da Catedral e das igrejas da ci-
dade a repicar, as sirenes de bombeiros
a tocar, foguetes a estrelejar, sobretudo
quando a camioneta que transportava
a imagem do “Cristo negro, morto e
crucificado, designado justamente por
“Cristo dos Temblores” subia até à porta
principal da Catedral para o fazerem re-
colher ao altar recoberto de prata onde
é reverenciado como o protetor da ci-
dade contra os sismos que a assolam.

Dizem os estudiosos desta religio-
sidade, que por detrás do catolicismo
barroco a que os peruanos aderiram
desde os séculos da conquista espa-
nhola prevalece um fundo bem mais
arcaico de religiosidade inca ou pré-
inca ligada ao culto dos deuses andi-
nos: assim onde os espanhóis erigiram
a Catedral de Cusco como sendo a Igre-
ja do Triunfo, terá existido um templo
dedicado a “Pachacamac”, que em lín-
gua quéchua significa o “deus criador
da terra” e senhor dos seus segredos e
de quem, se dizia que era “o deus sem
pele nem ossos”. A poucadistância dali,

os primeiros frades que chegaram com
os guerreiros espanhóis, os Domini-
canos, construiram sobre as ruínas do
primitivo Templo Dourado dedicado ao
Sol ou “Coricancha”, o Convento e Igre-
ja de S. Domingos de Gusmão que um
primeiro grande terramoto de 1650 des-
truiu e um segundo, ocorrido em 1950,
voltou a destruir para vir, ironicamente,
a revelar as fundações do primitivo tem-
plo Inca subjacente que, entretanto, fo-
ram preservadas e musealizadas, conser-
vando-se ali, lado a lado com o claus-
tro do mosteiro entretanto reedificado,
como obra-prima da arquitetura inca,
mais resistente aos abalos da natureza
que à prepotência do colonizador.

E se o “Cristo dos Temblores” perma-
nece como uma emanação para os ca-
tólicos andinos de um deus pré-exis-
tente na religiosidade ancestral, o deus
“Pachacamac”, Criador da Terra e assimi-
lado de certo modo ao Sol, vivificador
de tudo quanto existe no processo vital,
uma outra venerada e veneranda figu-
ração de Cristo: o “Menino Jesus Inca”,
ou “Manuelito” (será o “Emanuel” bíbli-
co?) como o designam carinhosamente
na linguagem popular e no artesanato,
alguns estudiosos do sincretismo vêm
dizer-nos que estará também subjacente
a personalidade histórico-mitica do no-
no imperador inca “Pachacuti”, o cons-
trutor do Coricancha, que ficou também
na lenda como sendo filho do Sol, “aque-
le que muda a terra” ou “reformador da
Terra” no idioma quéchua.

Enfim, uma dualidade em que se
traduz a figura de Cristo como é en-
tendida por aquelas bandas onde a
própria “Cruz Andina” é um símbolo
da dualidade existencial em que estas
gentes acreditam piamente. ||||

Luís Américo Fernandes Pedro Fonseca
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CARTOON // VAMOS A VER...

“

Um ponto prévio: felicitar o nosso
André Mesquita pela conquista de
Campeão Europeu de Fustal pela
Seleção nacional de futsal Síndrome
de Down ANDDI/FPDD. Parabéns ao
André, mas o mais importante é en-
tendermos que as limitações estão
muitas vezes nos “ditos normais”
não neles.

Voltando ao ponto em questão: já
foi discutido e aprovado o Orçamen-
to em Reunião de Câmara e em As-
sembleia Municipal as Grandes Ori-
entações do Plano (GOP) para 2019.
Já está definido onde a Câmara vai
arranjar a sua receita e onde vai gas-
tar o dinheiro dos nossos impostos
e os apoios de fundos comunitários.

Este ano foi apresentado um Or-
çamento de cerca de 51 Milhões de
Euros, e do ponto de visto financei-
ro, nada temos a apontar ao docu-
mento, está bem sustentado e bem
estruturado.

Aquilo que podemos e devemos
é analisar o documento do ponto de
vista estratégico e opções políticas.

Ao analisarmos as GOP para 2019
denotamos que Santo Tirso tem pri-

Esmiuçar o Orçamento

Cultura é um termo lato o suficiente
para poder ser disparado em todas
as direções e com um vasto leque de
conotações. Durante as próximas cen-
tenas de palavras, o termo cultura refe-
rir-se-á ao conjunto de influências que
respiramos perpetuamente ao longo
da nossa vida e que são responsá-
veis por moldar aquilo que somos.

De facto, somos produtos da cul-
tura que inalamos e construímos o
nosso sistema de valores sobre uma
fundação constituída pelas indicações
que o nosso ambiente social nos ofe-
rece. Não é, por exemplo, por ques-
tões biológicas que a religião predo-
minante na Europa é a Cristã: o ambi-
ente reproduz a sua própria cultura.

Opiniões adversárias pertencem
frequentemente ao mesmo ecossiste-
ma cultural e o exemplo perfeito disso
é o dos debates políticos onde ideias
e insultos voam pela sala a trezentos
metros por segundo enquanto que
ambos os lados despem mentalmente
os seus oponentes de qualquer huma-
nidade que eles possam ter e passam
a vê-los como coisas: ainda assim, vi-
vem todos na cultura da democracia
e da discussão, ainda que não este-
jam cientes de que muito mais é o que
os une do que aquilo que os separa.

Pode-se mesmo dizer que estamos
condicionados a viver e espalhar a
cultura que nos educou, seguindo
regras não faladas, mas duramente
aplicadas, ostracizando dos nossos
grupos quem, por acaso do destino,

Tiago Grosso

Cultura
diverge da cultura que o deveria gui-
ar. Somos máquinas de cultura, como
o são os filmes de Hollywood e os
noticiários da televisão pública, in-
cumbidos de servir como espelho que
reflete algumas das fundações da
pessoa que somos.

Como máquinas que se alimen-
tam daquilo que espalham, estamos
extremamente limitados no nosso
pensamento e cria-se um fenómeno
em que o que é verdade não é o que
condiz com a realidade, mas sim o
que condiz com a cultura; a cultura
mascara-se de realidade e de lei natu-
ral para a forma como o mundo deve-
rá funcionar.

A cultura é uma prisão para a nos-
sa mente, pois impede-nos de pon-
derar ideias que abalem os pilares
das nossas interações com o mundo
e com os nossos pares. E, como a cul-
tura se torna em lei natural, dificilmente
há mudanças de opinião depois de
uma conversa cordial ou inflamada:
o fascista continua fascista, o racista
continua racista, o toureiro continua
a querer espetar coisas em animais. E
tudo o que isso nos diz é que o mun-
do é feito de prisões escuras que
matam qualquer flor que tente nas-
cer para o tornar mais colorido. |||||

oridades diferentes face aos muni-
cípios da nossa área de influência
geográfica, seja comparando com os
municípios da Área Metropolitana
do Porto, seja com os municípios do
Minho, Guimarães e Famalicão. Esta
diferença prova que nos últimos 20
a 30 anos não nos preocupamos
em desenvolver os problemas estru-
turais e básicos do nosso concelho,
vias e comunicações e serviços bási-
cos. Não podemos conceber que em
2019 existam um número de eleva-
do de ruas em terra. Esta é uma
marca simples, mas que nos diz
muito do modelo de desenvolvimen-
to que teve Santo Tirso na década
de 90 e de 2000.

A análise que faço do documento
é na perspectiva de cidadão tirsense,
mas com enfoque especial para a
Vila das Aves, por ser a realidade
que conheço melhor.

Olhando para o investimento em
Vila das Aves, salvo melhor análise
do documento temos alguns pon-
tos que se encontram há vários anos
nos Orçamentos da Câmara, tais co-
mo a Av. 4 de Abril de 1955, o Par-
que do Verdeal, a Rua Mário Figuei-
redo, e os Passeios da EM 511 (es-
trada da Barca).

Temos a empreitada para o Par-
que do Verdeal e a sua ligação ao
Parque da Rabada, como o ponto
alto do GOP para a nossa Vila, por-
que no que diz respeito à Av. 4 de
Abril 1955 e à Estrada da Barca, as
verbas que temos no GOP não são

suficientes para resolver os proble-
mas em 2019, por isso perspectiva-
se que no próximo ano não teremos
passeios em toda a extensão da es-
trada da Barca, nem numa das prin-
cipais ruas da Vila das aves com pas-
seios e estacionamento adequado.

Um ponto importante é a Rua
Mário Figueiredo e, esperemos que
nesta seja resolvido o problema de
águas pluviais e dos alagamentos
quando chove. Será uma oportunida-
de para potenciar a ligação à Rua Pe-
dro Dioga que, com o alargamento
que a Junta de Freguesia fez no man-
dato anterior, se possa efectivamen-
te tornar numa alternativa de saída
nos dias de jogos do Aves em casa.

Em suma, é um documento que
deixa algumas dúvidas sobre as re-
ais intenções dos investimentos da
Câmara e as verbas alocadas à Vila
das Aves não são muito animado-
ras, mas espero estar errado.

Não podia deixar de terminar res-
salvando que num Orçamento de
50 Milhões de Euros, não vemos
ainda a vontade de levar o sanea-
mento básico a todas as casas do
nosso concelho. ||||| Texto escrito de acor-
do com a antiga ortografia

Rui Miguel Baptista

O documento deixa
dúvidas sobre as reais
intenções dos inves-
timentos da Câmara”

“

Somos máquinas de cultura, como o são os filmes
de Hollywood e os noticiários da televisão pública,
incumbidos de servir como espelho que reflete
algumas das fundações da pessoa que somos.
TIAGO GROSSO
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Uma manhã de cumplicidades e tra-
balho colaborativo. A celebrar o tri-
gésimo dia internacional da cidade
educadora, os mais diversos atores
e intervenientes na vertente educativa
do concelho juntaram-se na Fábrica
de Santo Thyrso para mostrar o seu
trabalho em prol da comunidade.

Sílvia Tavares, vereadora da edu-
cação da câmara municipal de Santo
Tirso, considerou que o evento ser-
ve para mostrar que o Município abre
“as portas da escola à comunidade”,
trabalhando em rede com todas as
instituições e atores de forma “colabo-
rativa e cooperativa”, em “rede”, numa
espécie de “tear de cumplicidades”
que atravessa todo o concelho e está
cada vez mais inclusivo. “Trabalhamos
para que a cidade seja construída com

Santo Tirso
celebra o “tear de
cumplicidades”
das Cidades
Educadoras
‘FÁBRICA’ RECEBEU EVENTO QUE MARCOU AS CELEBRA-
ÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CIDADE EDU-
CADORA, REDE À QUAL SANTO TIRSO PERTENCE

a envolvência e aspirações das pesso-
as, para uma abrangência de todos e
para todos”, esclareceu a vereadora.
Pelo palco colocado no auditório do
‘iMod’ passaram exemplos de proje-
tos e iniciativas que marcam pela dife-
rença, dos mais jovens aos seniores,
nas mais diversas áreas de interven-
ção. Se a CAID apresentou uma co-
reografia, Aurora Henriques e Rosa
Monteiro da Universidade Sénior de
Vila das Aves declamaram poesia, a
assistência pôde observar o progres-
so do Programa de Competências Di-
gitais com a realização de uma video-
chamada no local por parte dos se-
niores que o frequentam.

O mestre Joaquim Fernandes le-
vou uma demonstração do seu gru-
po de karaté adaptado, o colégio de
Lourdes levou uma produção audio-
visual do projeto “Povos do Mundo”,
o Colégio de Santa Teresa de Jesus a
coreografia “Educar é Construir”, ter-
minando na apresentação de ginás-
tica acrobática do grupo de despor-
tos gímnicos da Escola D. Dinis.

A cerimónia que abriu com uma
performance do coro e orquestra do

CCM – Artave e o hastear da ban-
deira ao ritmo do grupo de bombos
do agrupamento de escolas de São
Martinho, foi pontuado pela presen-
ça simbólica de um tear em palco
onde as representações de cada ins-
tituição foram, ao longo da manhã
colaborando no tecer de um “tapete
de cumplicidades”, simbolizando as
parcerias que se refletem na rede de
cidades educadoras.

“Esta rede de cumplicidade é im-
portante porque sozinhos não conse-
guimos promover a cidade”, declarou
Sílvia Tavares referenciando os vári-
os planos que o município tirsen-se
tem vindo a implementar nas áreas
da mobilidade, ambiente e inclusão que
têm na vertente educacional um par-
ceiro importante como é o caso do
programa “ciclismo vai à escola”, para
que um dia “consigamos que sejam
as nossas crianças a promover a utili-
zação das ciclovias aos seus pais, tal
como aconteceu na reciclagem.”

Santo Tirso faz parte da rede de
cidades educadoras à cerca de uma
década, integrando a rede territorial
nacional e internacional. ||||||

CONCELHO | EDUCAÇÃO

PELO SEGUNDO ANO
MUNICÍPIO ARRECADA
GALARDÃO DE CONCE-
LHO AMIGO DAS FAMÍLIAS

As políticas de ação social e de
apoio à população levadas a cabo
pela câmara de Santo Tirso, como
ferramenta de prevenção de situ-
ações de risco, de vulnerabilidade
e de favorecimento de um tecido
social coeso voltaram, a ser reconhe-
cidas pelo Observatório das Autar-
quias Familiarmente Responsáveis.

Na cerimónia de entrega do
galardão, que decorreu no dia 21
de novembro, em Coimbra, o ve-
reador Adjunto e da coesão so-
cial, José Pedro Machado, referiu
que “é um orgulho para o muni-
cípio de Santo Tirso voltar a ser
considerado familiarmente res-
ponsável”, até porque, recorda,
“têm sido implementadas medidas
na área da emergência social, na
redução de impostos, no apoio à
saúde e à educação, com impac-
tos muito positivos na qualidade
de vida da população”.

O Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis avalia
iniciativas dos municípios em 12
áreas, entre as quais o apoio pres-
tado à maternidade e paternida-
de, o apoio às famílias com ne-
cessidades especiais, medidas de
conciliação entre trabalho e famí-
lia, serviços básicos, educação,
habitação, transportes, saúde, cul-
tura, desporto e tempo livre e par-
ticipação social.

Santo Tirso
novamente
“Amigo
das Famílias”
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É tempo de dar voz à nova geração.
A edição de 2018 do OPJ de Santo
Tirso recebeu mais de trinta candida-
turas aceites pela comissão técnica
dando expressão às ideias e projetos
dos mais jovens, oferecendo-lhes a
oportunidade de trazer mudança efe-
tiva à sua comunidade. Em jogo está
a realização de um projeto cujo teto
máximo é de 120 mil euros.

A sessão de apresentação dos ca-
torze finalistas que se apresentarão a
sufrágio online para apurar o vence-
dor contou com a presença do presi-
dente da câmara Joaquim Couto que
se mostrou muito satisfeito com a par-

14 ideias correm
para a votação
final do OPJ
PASSADEIRAS 3D, PARQUES CANINOS, ESCUTISTAS E
ADAPTADOS, ATÉ AMBULÂNCIAS. A QUINTA EDIÇÃO DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM (OPJ) BATEU
RECORDS DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTOU IDEIAS
PARA TODOS OS GOSTOS. VOTAÇÃO FINAL DECORRE
ONLINE ATÉ 23 DE DEZEMBRO.

para que agrupamentos de vários
pontos do país venham visitar a vila
e o concelho”, num terreno cedido
durante 15 anos pelas irmãs do
mosteiro da Visitação.

No âmbito da comunidade, João
Ferreira apresentou o projeto para um
parque canino, a ser instalado nos
terrenos da Fábrica de Santo Thyrso,
junto às hortas urbanas. Amante de
animais, o jovem decidiu propor esta
ideia “porque vi que existe falta de
locais para se desfrutar com os ani-
mais.” Este projeto propõe a criação
de um parque dividido em duas áre-
as distintas, para cães de pequeno
porte e sem limite, “onde os donos
possam levar os seus cães e de uma
forma lúdica treinar o seu cão ou até
mesmo para competições.”

Na área da segurança público fo-
ram apresentados projetos para “pas-
sadeiras 3D” e para “passadeiras se-
guras” e como complemento à Praia
Urbana um dos projetos pretende au-
mentar a inclusão e acessibilidade do
espaço com a criação de um parque
de lazer adaptado.

A votação, que decorre até 23 de
dezembro, será realizada através do
mesmo endereço eletrónico onde, após
o registo, cada jovem só poderá votar
uma vez, tendo obrigatoriamente que
escolher duas propostas diferentes.

A juntar aos catorze projetos apro-
vados este ano, desde 2013 o OPJ já
aprovou vinte e quatro projetos de on-
de saíram cinco vencedores: hortas ur-
banas, (V)iver os Sentidos, Desporto
Adaptado, Praia Urbana e o Restauro
dos Lavadouros em Monte Córdova. |||||

ticipação nesta versão 2.0 do OPJ.
“O resultado até ao momento é

francamente positivo e animador”, co-
meçou por dizer o autarca, “porque
de ano para ano aumentam os ní-
veis de afluência e também a consci-
ência social de que o OPJ é algo im-
portante no nosso Município”.

Na sua quinta edição no conce-
lho de Santo Tirso, o OPJ tem como
objetivo “estimular a participação cí-
vica, o surgimento de sugestões, críti-
cas e recomendações de assuntos de
interesse municipal” por parte da po-
pulação mais jovem, entre os 12 e os
30 anos, residentes, recenseados ou
estudantes do concelho.

Para a edição 2018 foi criada uma
plataforma online, acessível no ende-
reço www.opjst.cm-stirso.pt, para onde
foram submetidas as propostas que
posteriormente foram analisadas pela
Comissão Técnica de Apoio e Análise.

“Pareceu-nos que o anterior siste-
ma, embora democrático não tinha a
mesma abrangência da plataforma
online”, explicou Joaquim Couto, as-
segurando que “este modelo é mais
acessível e mais participativo face aos
nossos objetivos.”

Dos catorze projetos que vão a
votação, o escutismo, através de vári-
os agrupamentos do concelho, mar-
cou uma forte presença no lote final.
Catarina Moreira, em representação
agrupamento 004 de Vila das Aves,
apresentou o projeto para a criação
do Campo da Visitação de Santa Ma-
ria, um campo escutista que, segun-
do a jovem viria “satisfazer algumas
necessidades locais e criar condições

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM

JOÃO FERREIRA
(NA IMAGEM)
APRESENTOU O
PROJETO PARA UM
PARQUE CANINO,
A SER INSTALADO
NOS TERRENOS
DA FÁBRICA DE
SANTO THYRSO,
JUNTO ÀS HORTAS
URBANAS.

A juntar aos 14 projetos aprovados este ano, desde 2013 o OPJ
já aprovou 24 projetos de onde saíram 5 vencedores: hortas
urbanas, (V)iver os Sentidos, Desporto Adaptado, Praia
Urbana e o Restauro dos Lavadouros em Monte Córdova.

OPJ

Visitas ao circo e ao “Natal no Par-
que” são algumas das surpresas que
os alunos do 1º ciclo do concelho
podem esperar na edição de Natal
do ‘Mimar’. Vinte e sete escolas do
concelho vão permanecer de portas
abertas para acolher os cerca de mil
alunos inscritos, assim como os cin-
quenta animadores.

O programa, inteiramente conce-
bido pela câmara municipal de Santo
Tirso, pretende ir ao encontro das
necessidades dos pais e encarrega-
dos de educação no acompanhamen-
to dos mais novos, especialmente em
períodos de interrupção letiva. Com
atividades lúdico-pedagógicas, a
autarquia desempenha, assim, uma
função educativa e social.

Oficinas de ciências experimentais,
robótica, artes circenses, modelagem,
jogos tradicionais, patinagem e dan-
ça incluem o leque de atividades des-
ta edição que procurará, também, incu-
tir hábitos de sustentabilidade am-
biental e abordar o tema do socorrismo.

Na mesma altura, mas numa ou-
tra vertente e para outra faixa etária,
decorrem as “Manhãs Desportivas de
Natal”, que promovem a prática de ati-
vidade física. Esta iniciativa é dirigida
aos jovens residentes no concelho,
com idades entre os 10 e os 16 anos.
Futebol, basquetebol, voleibol, ande-
bol, ténis, badminton, ténis de mesa
e natação são os desportos dinami-
zados, entre as 09h30 e as 12h30,
no Complexo Desportivo Municipal.
A iniciativa é totalmente gratuita. |||||

Programa
Mimar de Natal
está regresso
PROGRAMA DIRIGIDO AOS
ALUNOS DO 1º CICLO
DECORRE DE 17 A 28 DE
DEZEMBRO
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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

COMPRO * VENDO * TROCO

Faça deste espaço uma
oportunidade de negócio

OFERTAS E PROCURAS DE EMPREGO...

Contacte-nos. tel. 252 872 953 ou
jornalentremargens@gmail.com
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As Grandes Opções do Plano e Or-
çamento para 2019 foram aprovadas
em reunião extraordinária do execu-
tivo camarário com votos favoráveis
da maioria socialista e votos contra
dos vereadores do PSD.

No total, a câmara de Santo Tirso
entra para 2019 com um orçamento
de 50,9 milhões de euros que, segun-
do comunicado da autarquia, reflete
a aposta política em setores como o
ambiente, a coesão social, a econo-
mia e a governança.

“O orçamento que vai continuar
a mudar Santo Tirso é rigoroso e res-
ponsável, mas é também ambicioso”
e prevê o reforço da “ambição infraes-
trutural para o Município”, afirmou
Joaquim Couto, presidente da câma-
ra, acrescentando que o documento
contempla ainda obras em fase de
conclusão, projetos em curso, ou pre-
vistos serem concluídos no próximo
ano e seguintes.

O autarca destacou o esforço da
autarquia no apoio às juntas de fre-
guesia, transferindo cerca de 1,6 mi-

Orçamento de ‘continuidade’
para 2019 aprovado
pela maioria socialista e
votos contra da oposição
VEREADORES SOCIALISTAS APROVARAM DOCUMENTO QUE VEM
EM LINHA COM AS OPÇÕES DO EXECUTIVO DESDE 2013.
OPOSIÇÃO ARGUMENTA “FALTA DE AMBIÇÃO” E VOTA CONTRA.

lhões de euros, valor quinhentos mil
euros acima daquele que é transferi-
do pelo Estado Central.

O total de 50,9 milhões de euros
do orçamento para 2019 fica ligeira-
mente aquém dos números de 2018,
facto que segundo Joaquim Couto
será “rapidamente retificado”. “O orça-
mento terá de ser, naturalmente, revis-
to em alta, para acomodar o financia-
mento comunitário” que ainda não foi
aprovado pela unidade de gestão e
“também as verbas a que o Estado
está obrigado, oriundas do Fundo de
Equilíbrio Financeiro”, explicou.

As Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2019 preveem uma
diminuição da dívida de muito longo
prazo da autarquia, de 30 para 29
milhões e uma poupança rondar os
3,9 milhões de euros a ser aplicada
em despesa de capital. Quanto aos
impostos municipais, a câmara man-
tém a taxas de IMI, IMT e Derrama
abaixo do limite máximo como tem
vindo a suceder nos últimos anos,
contribuindo para a “dinamização da
economia local.”

No que diz respeito a obras no ter-

tendemos que devem ser prioritários
para a fixação de jovens, aposta no
turismo e na cultura para que as fa-
mílias vivam em Santo Tirso.”

No âmbito do apoio às freguesi-
as, bandeira de Joaquim Couto, a ve-
readora assinala que “existe uma de-
sigualdade clara no tratamento que
é dado à cidade e às freguesias, uma
vez que os investimentos que estão
previstos para 2019 são praticamen-
te todos centrados na cidade.”

Andreia Neto alerta ainda para a
concessão do estacionamento na ci-
dade de Santo Tirso que irá avançar
em 2019, uma vez que o concurso
público está concluído. “Vai passar a
ser pago, para além de que nesta pro-
posta da maioria socialista, não exis-
tem e não criadas soluções alternati-
vas para o estacionamento na cida-
de”, acusa.

Em jeito de conclusão, a social-
democrata assinala que “os núme-
ros refletem a visão da maioria soci-
alista, uma visão que não é ambicio-
sa e que não tem qualquer estratégia
de futuro.” |||||

reno, a câmara destaca a ligação de
Vila Nova do Campo à estação ferro-
viária de Lordelo, a segunda fase da
requalificação da EM-513 em Vilari-
nho, a construção de uma pista de
atletismo e avanços nas questões do
Mercado Municipal, Parque do Ver-
deal entre Vila das Aves e São Tomé
de Negrelos e a Casa da Juventude
em associação com a ampliação do
Parque Ribeiro do Matadouro.

ANDREIA NETO ACUSA EXECUTI-
VO DE “FALTA DE AMBIÇÃO”
Vereadora da oposição no executivo
municipal, Andreia Neto confirmou ao
Entre Margens o voto contra as Gran-
des Opções do Plano e Orçamento
para 2019 por parte dos vereadores
do PSD.

Segundo a deputada ‘laranja’, “este
é um orçamento que fica aquém do
potencial e das reais necessidades do
concelho, sem qualquer tipo de am-
bição”. Explica Andreia Neto que o
documento “não acompanha aquilo
que o concelho mais precisa nomea-
damente nos investimentos que en-

PLANO E ORÇAMENTO 2019

NA IMAGEM, PROJETO DA CASA
DA JUVENTUDE, NO  PARQUE DO

RIBEIRO DO MATADOURO
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Orçamento passa na
Assembleia com
votos contra do PSD/CDS
e abstenção da CDU

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

Reunião magna tinha como prato for-
te a discussão das Grandes Orien-
tações do Plano e Orçamento (GOP)
para 2019 e como se podia adivi-
nhar o documento foi aprovado em
assembleia municipal com dez votos
contra, uma abstenção e os votos fa-
voráveis dos deputados e presiden-
tes de junta do partido socialista.

Na apresentação do documento,
Joaquim Couto, presidente da câmara,
apontou que este orçamento está sus-
tentado nas áreas do ambiente, eco-
nomia, coesão social e governança, se-
guindo as linhas mestres que têm ori-
entado o executivo desde 2013.

“Queremos qualificar a nossa cida-
de como uma cidade de última gera-
ção”, disse o autarca referenciando
um conjunto de projetos e obras de-
senvolvidos pelo Município, elogian-
do o “relacionamento transparente com
as freguesia” e o crescimento da verba
distribuída pelas juntas, 500 mil euros
acima do valor fixado pelo Estado.

“É um orçamento de continuidade
do nosso projeto político que come-
çou em 2013, já que cinco anos não
chegam para completar este guião e
fechar o ciclo”, completou o edil.

O cabeça de lista da coligação ‘Por
Todos Nós’, José Pedro Miranda pu-
xou dos galões de experiente ora-
dor e fez uma intervenção de fundo
onde não só expôs propostas do
partido como atacou a governação
socialista e um orçamento que diz
ficar “aquém dos tirsenses.”

“A água e saneamento são dos
mais caros do país. O mercado imo-
biliário tem pouca oferta e está a pre-

SOCIAIS-DEMOCRATAS QUEIXAM-SE QUE NÃO FORAM OUVIDOS AO ABRIGO
DO DIREITO À OPOSIÇÃO. PRESIDENTE DA CÂMARA DESMENTE
A FALTA DE CONTACTO E A MAIORIA SOCIALISTA APROVOU UM
ORÇAMENTO “VIRADO PARA A POPULAÇÃO E FUTURO DE SANTO TIRSO”

ços relativamente elevados. Não há
arrendamento disponível”, enumerou
o deputado sublinhando que “o con-
celho só tem futuro se conseguir fi-
xar o seu capital humano mais pro-
missor: os jovens.”

Reclamando por uma política de
apoio às empresas mais “agressiva”,
José Pedro Miranda notou a “ausência
de uma estratégia integrada do terri-
tório, como, de resto, se atesta pela
contínua concentração do investimen-
to municipal na cidade” em detrimen-
to das freguesias.

Por seu lado, José Alberto Ribeiro,
único eleito da CDU no plenário,
anunciou a seu voto de abstenção em
irónico. “Não tenho intenção de tra-
çar uma crítica muito profunda em re-
lação ao plano de atividades, aliás di-
ria que se cumprir tudo o que está nas
Grandes Opções seria razoavelmen-
te bom”, disse o deputado comunis-
ta. “O grande problema é que muita
dessa matéria não é para cumprir.”

Para a CDU, a questão da cobertu-
ra da rede pública de água e sanea-
mento continua a ser uma “prioridade
fundamental”, bem como a requalifi-
cação do mercado e feira municipal
que não está na proposta da câmara
para 2019. “Se fossem concluídos a
90% do proposto seria o ideal, mas
estamos muito longe disso”, concluiu.

Em declaração de voto, os depu-
tados do Partido Socialista, na voz de
Ricardo Santos, confirmaram a apro-
vação porque este é um “orçamento
virado para as pessoas e para as em-
presas”, com alívios fiscais para ambos
os setores e que olha “para o futuro”
do município.

“O maior elogio que a bancada
socialista pode fazer ao orçamento é
a continuidade”, transmiti o deputa-
do ‘rosa’. “Um orçamento que man-
tém a trajetória de crescimento dos
últimos anos”, bem como a “diminui-
ção do endividamento global do
Município”, ou seja uma gestão equi-
librada das contas.

No final de contas, não passou
de uma mera formalidade adminis-
trativa. Tudo se cose sob linhas parti-
dárias e os deputados e presidentes
de junta eleitos, mais não são que
simples ‘bots’ no total das contas. Exis-
tem, mas não têm voz decisória na
matéria. Cada grupo partidário diz de
sua justiça e por aí ficámos. Não há
representatividade local, porque as
vontades de cada freguesia ficam di-
luídas no macro esquema das posi-
ções partidárias. É-o em Santo Tirso,
como na Assembleia da República e
outras por esse país fora. Síndrome
comum da política moderna. ||||||

PLANO E ORÇAMENTO 2019

ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOC.HUMANITÁRIA
Vai reunir no próximo sábado, dia 8, a assembleia geral da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, tendo como principal ponto da ordem de
trabalhos a apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de
2019. A sessão está marcada para as 9h e 30 m

Sob o mote da Semana Europeia de
Resíduos, celebrada no final de no-
vembro, a câmara de Santo Tirso em
parceria com a Resinorte, lançou um
projeto de recolha de lixo seletiva nas
feiras semanais do concelho, em Santo
Tirso, São Martinho e Vila das Aves,
de modo a reduzir o grande volume
de lixo produzido nestes locais.

“O Ambiente é, para nós, uma pri-
oridade e este é mais um pequeno pas-
so que damos no sentido de demons-
trar a grande importância que peque-
nos gestos, como a reciclagem, pas-
sam a ter quando praticados por mui-
tos”, esclareceu Joaquim Couto, citado
pela nota de imprensa do Município.

De forma a que a mensagem che-
gue aos mais jovens foram também
realizadas campanhas de sensibiliza-
ção sobre a importância da separa-
ção do lixo junto das escolas do
concelho. As ações tiveram lugar na
Escola Básica do Bom Nome, Escola
Básica de Campinhos, Escola Básica
da Ermida e Escola Básica do Olival
e envolveram cerca de cem alunos.

A Semana Europeia da Prevenção
de Resíduos é uma iniciativa de cariz
internacional que pretende promo-
ver a consciencialização para a ne-
cessidade da redução de produção
de resíduos tendo em vista a susten-
ta-bilidade do nosso planeta, dina-
mizando diversas iniciativas em to-
dos os países da União Europeia e
motivando várias entidades a aderir
de modo que esta temática entre no
dia a dia dos cidadãos. ||||||

Feiras semanais
com recolha
de lixo seletiva
INICIATIVA ABRANGE SANTO
TIRSO, S. MARTINHO DO
CAMPO E VILA DAS AVES
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CAID inaugura
novo polo de
formação e
bolsa de serviços
INVESTIMENTO DE 200 MIL EUROS TRANSFORMOU
ESPAÇO NA RUA FERREIRA LEMOS, EM SANTO TIRSO,
EM INSTALAÇÕES DEDICADAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E BOLSA DE SERVIÇOS PRESTADAS PELA COOPERATI-
VA DE APOIO À INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE (CAID).
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Um novo passo para o futuro e pre-
sente da CAID, simbolicamente inau-
gurado no Dia Internacional das Pes-
soas com Deficiência. A nova valência
da instituição vai permitir acolher 35
utentes e seis funcionários em perma-
nência, servindo como sede da forma-
ção profissional e da bolsa de servi-
ços prestados pelos seus utentes.

“Esta nova valência da CAID é on-
de vamos incluir a formação profissio-
nal, para a qual neste último ano ficá-
mos certificados”, começou por dizer
Alberto Costa, presidente da Direção
da CAID, visivelmente emocionado
durante o seu discurso na inaugura-
ção deste espaço. “Vamos manter as
áreas tradicionais da cozinha, artesa-
nato e jardinagem, potenciando ou-
tras áreas como a informática” tiran-
do partido de uma nova sala total-
mente equipada para o efeito.

Para além disso, o presidente acres-
centa que funcionarão neste polo as
bolsas de serviços de jardinagem e
catering, áreas onde os utentes da
CAID já têm bastante sucesso no ex-
terior, tratando dos jardins da Mise-
ricórdia ou servindo em eventos da
câmara municipal.

O objetivo, diz Alberto Costa é
“potenciar e dar novas competências
com qualidade aos nossos utentes,
sendo claro que nem todos são em-
pregáveis, mas aqueles que são dar-
lhes as competências e integrá-los no
mercado de trabalho através das par-
cerias que temos com as empresas e
da nossa bolsa de serviços”, destacan-
do ainda a classificação da CAID como

mil euros para a jardinagem, a câma-
ra municipal de Santo Tirso com o
equipamento para a nova sala de
informática e todo o mobiliário das
instalações e a própria CAID “que sabe
poupar todos os tostões, fazendo
uma gestão rigorosa e com toda a
transparência”.

As novas instalações vão permitir
aumentar o número de utentes a par-
ticipar na bolsa de serviços de catering,
criar uma cozinha com as condições
necessárias para desenvolver forma-
ção profissional na área e ainda uma
zona própria para embalamento. A
bolsa de serviços de catering conta
ainda com a produção e venda de
bolachas, chocolates e compotas.

Já a área de formação profissional
vai acolher 21 formandos, para além
da cozinha, funcionará nas áreas de
jardinagem e artesanato. No total o
novo polo vai acolher, em permanên-
cia, cerca de 35 utentes e seis funci-
onários incluindo psicólogo, educa-
dor social, formadores e monitores.

O próximo passo para a institui-
ção será o concurso público da nova
valência em São Salvador do Campo
transformando o edifício da junta de
freguesia local. |||||

“Entidade Empregadora Inclusiva”.
O investimento de 200 mil euros

para tornar este espaço em realida-
de foi repartido entre a Fundação EDP,
com 45 mil euros para o catering, a
Fundação Montepio no alor de 17

CONCELHO | AÇÃO SOCIAL

“VAMOS MANTER AS
ÁREAS TRADICIONAIS

DA COZINHA,
ARTESANATO E
JARDINAGEM,

POTENCIANDO OUTRAS
ÁREAS COMO A
INFORMÁTICA”,

REFERIU ALBERTO
COSTA, PRESIDENTE

DA DIREÇÃO DA CAID
(NA IMAGEM, AO

LADO DE GUIDA NETO,
DIRETORA DA CAID
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CULTURA
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“Uma tradição natalícia do Município”,
palavras de Joaquim Couto na abertu-
ra da décima segunda edição da ex-
posição internacional de presépios
que está de volta ao átrio da câma-ra
municipal com peças raras de grande
valor, uma oportunidade de não só
marcar a época festiva como também
de promover o artesanato que tanta
tradição tem no concelho e na região.

Exposição de
Presépios
regressa ao átrio
da câmara
municipal
ATÉ 3 JANEIRO, A XII EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO INTERNACIO-
NAL DE PRESÉPIOS TRAZ A SANTO TIRSO PEÇAS RARAS
ASSINADAS POR GRANDES NOMES DO ARTESANATO
E UMA HOMENAGEM À CERAMISTA JÚLIA RAMALHO

O negrelense Márcio Valente, de 40
anos, acaba de editar o seu primeiro
livro de poemas e pensamentos. Intitu-
lado “ O mundo não é nosso” e edi-
tado pela Chiado Books, o livro tem
o seu lançamento oficial no próximo
dia 8 de dezembro, na FNAC do Gui-
marães shopping, pelas 15h30m.
Será depois apresentado em Lisboa
a 27 de Dezembro.

“ A vida é feita de pensamentos, e
estes podem ser um poema”, é o sub-
título da obra de quem tendo nasci-
do em Santo Tirso cedo foi visitar Pa-
ris, descobriu “um novo gosto ao ler
um poema de Quintana” e tudo co-
meçou quando “finalizando o secun-
dário veio o vício da escrita”. |||||

LIVROS | POESIA

Márcio Valente
apresenta
“O mundo
não é nosso”

Nome: ............................................................................................................................................................................

Morada: ................................................................................................................................................................

Código Postal: ......................... / .................... Localidade: ..............................................................................

Telefone: ............................................. Número de Contribuinte: .............................................................................

Data de Nascimento: ......... / .......... / ..........

Forma de pagamento: Cheque número (riscar o que não interessa): ....................................................................................

ou por transferência bancária para o NIB: 0035 0860 00002947030 05

Data ..... / ..... / ..... Assinatura: ........................................................................................................................................

FICHA DE ASSINATURA*

FAÇA UMA ASSINATURA DO ENTRE MARGENS

* VALORES DAS ASSINATURAS // PORTUGAL - 16 EUROS; EUROPA - 30 EUROS; RESTO DO MUNDO - 33 EUROS

Organizada em parceria entre a
câmara municipal e a Confraria do
Caco, a exposição reúne mais de uma
centena de peças e presta homena-
gem à importante ceramista de Bar-
celos, Júlia Ramalho com trabalho re-
conhecido um pouco por todo o
mundo, nas mais variadas e relevan-
tes feira de artesanato.

O presidente da Confraria do Ca-
co, José Novais, conduziu a cerimónia
de inauguração que contou com a

presença dos filhos de Júlia Ramalho
e de Cláudia Milhazes, do Museu
de Olaria de Barcelos.

Na XII edição da Feira Internacio-
nal de Presépios, que está patente no
átrio da câmara de Santo Tirso até 3
de janeiro, os visitantes podem co-
nhecer presépios muito diversificados,
em vários tipos de materiais como cerâ-
mica, madeira, couro, azulejaria, grani-
to ou vitral, vindos sobretudo de Por-
tugal, mas também de Itália, Espanha,
França e Moçambique.

A exposição internacional de pre-
sépios pode ser visitada de segunda
a quinta-feira, das 10h00 às 22h00,
sexta-feira e sábado, das 10h00 às
23h00, e domingo das 10h00 às
20h00. Encerra nos dias 24, 25 e
31 de dezembro. |||||

NATAL | EXPOSIÇÃO
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A VISITA
DO REI
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Há dez anos houve alguma come-
moração no centenário dessas visi-
tas. Agora, que o aniversário não é
um número tão redondo, repescamos
algumas notas que podem ajudar os
mais interessados e mais dispostos a
estudar as memórias locais a encon-
trar informação. Há cento e dez anos

HÁ CENTO E DEZ ANOS
AINDA HAVIA REI E O REI
D. MANUEL II ESTEVE DE
VISITA À FÁBRICA DO RIO
VIZELA E A SANTO TIRSO. A
IMPRENSA ESCRITA CONTA
A HISTÓRIA.

as ideias republicanas e a oposição à
monarquia tinham uma grande força
e em fevereiro de 1908 deu-se o regi-
cídio: D. Carlos I e o príncipe herdei-
ro D. Luís Filipe foram assassinados no
Terreiro do Paço, quando se desloca-
vam de carruagem, tendo os autores
do atentado sido identificados como
integrando o movimento republicano.

Assim, D. Manuel II, tornou-se,
inesperadamente rei, quando nem ti-
nha ainda completado dezanove
anos. O país vivia, como habitualmen-
te, em crise, e a sua subida ao trono
resultou em alterações no governo,
com o sentido de reforçar o regime.
Terá sido com esse sentido de refor-
çar a monarquia que D. Manuel II
decidiu realizar uma visita ao norte
do país, começando pelo Porto, onde
teve aquilo que os políticos de agora
chamam “banhos de multidão”. “ A
receção feita no Porto ao senhor D.
Manuel foi excecionalmente afetuosa
e bastante entusiástica”, escreve a re-

vista “Illustração Portuguesa”, uma
revista quem tiver acesso à internet
pode ler na Hemeroteca Digital. Esta
revista registou “uma larga reportagem
fotográfica dos dias festivos e triun-
fais que estão preenchendo a viagem
do Rei ao norte”. A praxe da época
exigia e assim se cumpriu: um “Te Deum”
solene de ação de graças, na igreja
da Lapa, que “chamou ao velho tem-
plo uma enormíssima afluência, es-
pecialmente de senhoras que osten-
tavam belas toilettes”, uma visita à
Câmara, com a presença do presiden-
te e dos vereadores monárquicos e
com discursos, em que o rei afirmou
a sua firme intenção de manter o res-
peito das liberdades constitucionais.

Pode ler-se na edição seguinte da
mesma revista que o norte do país
se mostrava  empenhado em paten-
tear ao jovem monarca “os recursos
poderosos da sua iniciativa, do seu
trabalho e da sua riqueza, demons-
trando-lhe que só a obra deletéria dos

políticos pôde arrastar o país à gravís-
sima situação financeira e económi-
ca em que ele se encontra”. Uma vi-
agem de intenção política que afinal,
se revelou pouco frutífera, apesar das
aclamações e das receções triunfais,
visto que menos de dois anos de-
pois se implantou a república

É neste enquadramento que, de-
pois de passagens por Braga, Viana,
Matosinhos, Feira e Espinho, se in-
clui a visita a Santo Tirso e à Fábrica
do Rio Vizela. As fotos da “Illustração
Portuguesa” de 7 de dezembro so-
bre Santo Tirso são curiosas e a le-
genda também: “todo o Porto sportivo
e elegante se reuniu em Santo Tirso
no dia da viagem real, dando às fes-
tas uma nota mundana sensacional”
e “numerosos automóveis conduzin-
do algumas das principais famílias do
Porto, aguardavam o soberano na
pitoresca vila do Minho”.

Na Rio Vizela, há fotos das operá-
rias e operários esperando o rei e
fotos do jantar servido. E noutras pu-
blicações pode ver-se também outras
fotografias com a do portal da
carvalheira decorado com o brasão
real e um “viva El-Rei D. Manoel II” e
a multidão junto do edifício de an-
dares da antiga fábrica. E há, noutras
fontes mais locais, referência a que
“toda a fábrica estava engalanada de
bandeiras azuis e brancas feitas de
propósito” e que foi mostrado a El-
Rei um tear Jacard a tecer uma teia
de retratos de seu pai, D. Carlos”, re-
trato que algumas famílias ainda con-
servam de recordação. Era “um tra-
balho perfeitíssimo. O fio utilizado era
o nº 120 a dois cabos”.

Sabe-se também que, por essa épo-
ca, se preparava um novo regulamen-
to, para substituir o de 1847 e que
deveria incluir o fim dos castigos cor-
porais na fábrica, a melhoria das con-
dições de trabalho das crianças no-
meadamente nos horários noturnos
e a criação da cooperativa de consu-
mo  e da associação de socorros mú-
tuos dos operários. ||||||

MEMORIA´

AS OPERÁRIAS
DA FÁBRICA DE

FIAÇÃO E
TECIDOS DO
RIO VIZELA

NA RECEÇÃO
AO REI D.

MANUEL ||
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18 - CHAVES
11 09 17 - FEIRENSE
11 07

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 11 27

2 - SPORTING 11 25

3 - BRAGA 11 24

4 - BENFICA 11 23
5 - V. GUIMRÃES 11 18

7 - V. SETÚBAL 11 17

9 - BELENENSES SAD 11 15

10 - SANTA CLARA 11 14

11 - PORTIMONENSE 11 14

6 - RIO AVE 11 18

11

13 - MARÍTIMO 11 10

16 - BOAVISTA

11 1014 - CD AVES
11 09 15 - TONDELA
11 09

12 - NACIONAL 11 12

168 - MOREIRENSE

SANTA CLARA 2 - BELENENSES 3

MARÍTIMO 0 - V. SETUBAL 1

BNFICA 4 - FEIRENSE 0

BRAGA 2 - MOREIRENSE 0
PORTIMONENSE 3 - TONDELA 2

CHAVES 0 - V. GUIMRÃES 1

FC PORTO - PORTIMONENSE
BELENENSES - CHAVES

CD AVES 2 - NACIONAL 3

V. SETÚBAL - BENFICA
MOREIRENSE - SANTA CLARA
NACIONAL - BOAVISTA

V. GUIMARÃES - RIO AVE

TONDELA - BRAGA

JORNADA 11 - RESULTADOS

SPORTING - CD AVES

BOAVISTA 0 - FC PORTO 1
RIO AVE 1 - SPORTING 3

FEIRENSE - MARÍTIMO  J
OR

NA
DA

 1
2 

|  
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 - 
10
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O

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

FOTO:     VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Um daqueles encontros que pode
decidir uma época quando se fize-
rem as contas finais, lá para maio pró-
ximo. A jogar em casa, perante um
público entusiástico, contra um ad-
versário direto na tabela classificativa,
presumivelmente até ao final do cam-
peonato, o CD Aves não foi compe-
tente o suficiente para derrotar um
Nacional com boas armas ofensivas,
mas perfeitamente ao alcance dos ho-
mens comandados por José Mota.

O jogo começou com as duas
equipas à procura do golo com fute-
bol positivo e as oportunidades não
tardaram em chegar. Primeiro, Jota
driblou meia defesa avense e após
uma tabela com Vítor G. surgiu iso-
lado perante André Ferreira que fez
a mancha e parou o remate do cria-
tivo do Nacional. Fariña respondeu

Três pontos
ficaram na cabine
do vídeo árbitro
AVES PERDE EM CASA FRENTE A UM ADVERSÁRIO DIRETO NA LUTA PELA PER-
MANÊNCIA EM JOGO ATÍPICO DECIDIDO POR DOIS JUÍZOS DO VÍDEO ÁRBI-
TRO. DESPORTIVO DESCE AO 14º LUGAR UM PONTO ACIMA DA LINHA DE ÁGUA

lançou-se em busca da igualdade
com muita determinação, empolga-
dos por El Adoua e Fariña. Contudo,
foi na sequência de uma bola para-
da que o empate foi reposto. Livre de
Nildo Petrolina para o coração da área
do Nacional, a defensiva madei-
rense corta a bola de modo incom-
pleto sobrando para Carlos Ponck
que de cabeça coloca a bola bem
junto ao canto direito da baliza e
iguala o marcador a uma bola.

O segundo tempo, a intensidade
vivida durante os primeiros quarenta
e cinco minutos passou dos lances
de perigo para as quezílias e lances
divididos. O Aves criou pouco peri-
go e o Nacional, embora melhor não
tinha o mesmo fulgor. Certo é que,
aos 61’ minutos Nildo Petrolina não
se entende com André Ferreira e
quando se apercebe que o guardião
não saiu à bola, comete falta para
grande penalidade. O árbitro deixou
seguir a jogada e só três minutos de-
pois foi consultar o vídeo árbitro que,
bem, assinalou o castigo máximo que
João Camacho converteu.

José Mota colocou toda a carne
no assador e fez entrar Vítor Gomes
e o jovem atacante Ricardo Rodrigues.
Com o Aves totalmente balanceado
para o ataque, Costinha fez entrar
Rochez e Riascos, dois homens rapi-
díssimos e possantes fisicamente que
fizeram a cabeça em água a Nildo, já
na lateral esquerda após a entrada
de Baldé, e Defendi.
Foi num desses lances de contra-ata-
que fulminante que o Nacional che-
garia a mais um golo. Riascos esca-
pou-se pela esquerda com uma cor-
reria infernal e serviu Rochez que fi-
nalizou na grande área. O lance foi
invalidado pelo fiscal de linha, mas
as imagens do vídeo árbitro confir-

maram o golo alvinegro já após a
bola ter seguido.

Baldé ainda reduziu com um to-
que acrobático em antecipação ao
guarda-redes do Nacional, mas a
derrota estava confirmada.

No final da partida congratulou o
adversário pela forma como “mon-
tou a equipa”, mas admitiu que a sua
equipa devia ter feito mais. “Podía-
mos e devíamos ter mais qualidade
de jogo”, confessou.

Num jogo “incaracterístico”, José
Mota apontou críticas à atuação do
vídeo árbitro. “Acabamos por perder
porque o VAR teve interferência, ajui-
zou bem o golo anulado, mas tam-
bém está lá para ajuizar o penálti do
Derley e a expulsão aos 4 minutos”,
reagiu o técnico avense. “Para o Aves
não existe VAR, o que tem sido recor-
rente ao longo da época”, rematou.

PROLONGAMENTO
VALE POR TRÊS
Desportivo das Aves apurou-se para
os oitavos de final da prova da qual
é o atual detentor após bater o Cova
da Piedade por três zero, como to-
dos os golos a aparecerem no tem-
po extra de jogo.

A partida no Municipal José
Martins Vieira foi muito equilibrada
entre duas equipas de escalões dife-
rentes que, para quem viu os noven-
ta minutos foi difícil descortinar quem
pertencia qual.

Contudo, a experiência do Despor-
tivo sobrepôs-se no prolongamento.
Aos 97’ Derley inaugurou o marca-
dor assistido por Nildo Petrolina, de-
pois foi a vez de Ricardo Rodrigues,
jovem da formação avense, aumen-
tar a vantagem também assistido pelo
médio/ala brasileiro. Derley acabou
por bisar no encontro e estabeleceu
o resultado final, carimbando a pas-
sagem do Aves à ronda seguinte.

Nos oitavos de final, o Desportivo
das Aves recebe no seu estádio o
Desportivo de Chaves a disputar ain-
da no mês de dezembro. |||||

do lado contrário com uma boa jo-
gada do lado esquerdo do ataque
rematando em arco muito próximo
do poste da baliza alvinegra.

Antes, porém, o primeiro de inú-
meros recursos ao vídeo árbitro para
decidir se a entrada de Diogo Coe-
lho seria para cartão vermelho. O
árbitro João Pinheiro manteve o car-
tão amarelo.

Com o passar dos minutos os
madeirenses iam impondo-se no rel-
vado com muito pragmatismo na che-
gada a zonas de perigo, sobretudo
pelos pés de João Camacho que foi
uma dor de cabeça constante para
os defesas avenses. Foi precisamente
dos pés de João Camacho que sur-
giu o primeiro golo da partida, um
cruzamento da direita para a entra-
da à ponta de lança, entre os cen-
trais do Aves, já na pequena área,
desvia para dentro da baliza.

Desportivo sentiu-se espicaçado e

LIGA NOS | CD AVES
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DESPORTO

18 - GIL VICENTE
13 03 17 - GD MIRANDÊS
00 00

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - VIZELA 13 34

2 - TROFENSE 13 27

3 - S. MARTINHO 13 26
4 - FELGUEIRAS 1932 13 26
5 - FAFE 13 25

7 - MIRANDELA 13 19

9 - MONTALEGRE 13 16

10 - PEDRAS SALGADAS 13 14

11 - MERELINENSE 13 12

6 - CHAVES SATÉLITE 13 22

13

13 - AD OLIVEIRENSE 13 10

16 - VILAVERDENSE

13 0914 - LIMIANOS
13 09 15 - C. TAIPAS
13 07

12 - TORCATENSE 13 12

178 - MARIA DA FONTE

SERIE 2 -
DIVISÃO DE ELITE

SERIE A - CAMPEONATO
DE PORTUGAL

18 - BAIÃO
14 09 17 - GONDOMAR B
14 09

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - REBORDOSA AC 14 36

2 - LOUSADA 14 29

3 - FREAMUNDE 14 27

4 - SOUSENSE 14 25
5 - TIRSENSE 14 23

7 - BARROSAS 14 21

9 - LIXA 14 20

10 - ALIANÇA GANDRA 14 18

11 - VILA MEÃ 14 17

6 - ALIADOS LORDELO 14 23

14

13 - ERMISENSE 1936 14 14

16 - VILA CAIZ

14 1414 - CD SOBRADO

14 11 15 - NUN’ÁLVARES
14 10

12 - VILARINHO 14 15

208 - S. PEDRO DA COVA
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Algum dia teria que acontecer. A pri-
meira derrota para o campeonato do
São Martinho teve lugar no terreno
de um quase vizinho, frente ao AD
Oliveirense de Oliveira de Santa
Maria, Famalicão.

A equipa de Agostinho Bento foi
surpreendida no primeiro tempo com
os anfitriões a adiantarem-se no mar-
cador decisivamente com dois golos
de vantagem. Aos 24’, o camisa 10
Mohamed Traoré inaugurou o mar-
cador e nove minutos depois, aos
33’, foi a vez do avançado brasileiro
Érico Júnior dilatar a vantagem. O São
Martinho foi atrás do prejuízo mas o
melhor que conseguiu foi reduzir pa-
ra 2-1, à passagem dos 67 minutos
por intermédio de Vasco Costa.

Este resultado não deu seguimen-
to à expressiva vitória caseira da jor-
nada predecessora, onde o São Mar-
tinho venceu inapelavelmente por

Primeira
derrota
atrasa
campenses
DERROTA SURPREENDEN-
TE EM OLIVEIRA DE SANTA
MARIA FRENTE AO 16º CLAS-
SIFICADO ATIRA SÃO MARTI-
NHO PARA FORA DOS LU-
GARES DE SUBIDA, ULTRA-
PASSADO PELO TROFENSE

cinco bolas a zero o Vilaverdense.
Na primeira metade, logo aos 5’ Sam
Diallo colocou os anfitriões em van-
tagem e aos 37’ George Ofosu au-
mentou para 2-0. No segundo tem-
po os campenses foram mais concre-
tizadores. Aos 66’ Ricardo Pinto fez
o terceiro, sendo que aos 76’ George
Ofosu bisou no encontro. Poucos
minutos mais tarde, aos 82’, Vasco
Costa estabeleceu o resultado final.

O São Martinho é agora terceiro
classificado com 26 pontos, os mes-
mos do Felgueiras 1932, ultrapassa-
do pelo rival Trofense que tem 27
ao fim de treze jornadas. ||||||

O piloto de Vila das Aves soma as-
sim quatro títulos  na sua classe e,
juntando o título absoluto e o do
respetivo grupo do Masters Ralis
Sprint Norte 2015, perfaz seis títu-
los em cinco anos.

A época que agora terminou re-
velou-se muito positiva para esta du-
pla, vindo não só comprovar nova-
mente a fiabilidade do carro como
a rapidez, consistência e eficácia dos
pilotos. “Obviamente que só pode-
mos estar satisfeitos com a fantásti-
ca época que fizemos, onde revali-
damos o título no CIN e consegui-
mos o pódio no campeonato norte
de ralis. Na verdade, tendo em con-
ta as nossas limitadas condições e
a grande competitividade dos cam-
peonatos, acabamos por ter a eficá-
cia e consistência suficientes para
no final obtermos estes justos e me-

AUTOMOBILISMO | RALLIES

Francisco Azevedo
venceu classe 10
Troféu CIN 2018
AOS COMANDOS DO HABITUAL PEUGEOT 205 GTI E COM
O NAVEGADOR DIOGO MATOS, FRANCISCO AZEVEDO
VENCEU MAIS UMA VEZ A CLASSE 10 DO TROFÉU CIN 2018
E ALCANÇOU O PÓDIO DO GRUPO X2 NO CAMPEONATO
NORTE DE RALIS.

Jogos a contar para a terceira elimi-
natória da Taça AF Porto deram bons
resultados para as equipas do conce-
lho de Santo Tirso. O Tirsense sofreu
na deslocação ao terreno do Sousen-

Tirsense
e Vilarinho
avançam na
Taça
EQUIPAS DO CONCELHO
ULTRAPASSARAM SOUSENSE
E SC CAMPO RESPETIVA-
MENTE E GARANTIRAM
ACESSO À QUARTA ELIMI-
NATÓRIA DA COMPETIÇÃO.

se. O 1-1 no final dos 90 minutos
conduziu à marcação de grandes pe-
nalidades onde a equipa jesuíta foi
mais feliz, acabando por passar à fase
seguinte com 4-5 em pontapés da mar-
ca dos onze metros. O Vilarinho teve
um encontro mais tranquilo e bateu
o SC Campo por quatro bolas a zero.

Nas contas do campeonato, Tirsen-
se empatou a uma bola na desloca-
ção a Valongo para defrontar o CD
Sobrado. A equipa da casa colocou-
se na frente do marcador por inter-
médio de Cláudio aos 39’ e só o se-
gundo tempo o Tirsense consegui
igualar o marcador através de Hugo
Silva aos 68 minutos.

Já a equipa do extremo do conce-
lho consumou uma reviravolta mo-
numental face ao Lixa. A jogar em
Felgueiras, a turma da casa abriu o
marcador nos primeiros minutos do
segundo tempo, aos 47’, por Henri-
que Azevedo, sendo que aos 65’
Ekene Okoliugo aumentou para 2-0
a vantagem dos anfitriões. Com dois
golos de vantagem poucos adivinha-
riam o que se seguiria nos últimos seis
minutos de jogo. Aos 84’, Rui Peto
reduziu para 1-2 e no primeiro minu-
to de descontos Joka empata de modo
dramático o encontro. Porém, o melhor
para as cores vilarinheneses ainda esta-
va para chegar, já que em cima do
apito final, três minutos após os noven-
ta, Nuno concretiza a reviravolta mi-
lagrosa e dá três pontos ao Vilarinho.

Na proxima jornada, o Tirsense
enfrenta o SC Nun’Álvares em casa e
o FC Vilarinho também no seu redu-
to recebe o Aliados Lordelo. ||||||

Bons resultados para
as equipas do con-
celho de Santo Tirso.

recidos resultados”, realçou Francis-
co Azevedo, em jeito de balanço.
Quando desafiado a escolher os
melhores momentos deste campe-
onato, o piloto avense não teve dú-
vidas: “o melhor para nós é irmos
dentro do carro, mas escolheria o
rali de Santo Tirso, onde vencemos
o nosso grupo, a nossa classe e o
melhor piloto do concelho. E tam-
bém a participação na especial sprint
de Vila das Aves, onde tudo foi
especial.”

“Quero partilhar estes prémios
com a minha família e com todos
os meus amigos (que eles sabem
quem são) e com os nossos patroci-
nadores, pelos quais tenho um gran-
de respeito e amizade”, referiu Fran-
cisco Azevedo, não esquecendo o
copiloto Diogo “pela amizade e em-
penho dentro e fora do carro.” |||||
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Em Portugal, mais especificamente no
Gerês, José Cabral venceu o escalão
masculino 50 anos (M50) sendo
quinto na classificação geral na Gerês
Extreme Marathon, ao completar a
prova em 3h06m. A prova teve lu-
gar no passado sábado. Em Espanha,
numa das maiores maratonas do
Mundo, a Maratón Valência, Joaquim
Lopes com o tempo de 2h44m com-
pletou os 42km na segunda posi-
ção no seu escalão (M55).

João Antunes participou pela se-
gunda vez numa maratona, agora em
Macau. O jovem atleta cortou a meta
na sexta posição com 2h31m, um
excelente resultado para uma mara-
tona internacional. Também em Ma-
cau, mas na meia maratona, António
Pedro Rocha brilhou ao ser terceiro
classificado com o tempo de 1h07m.
Os dois atletas representaram assim,
de forma brilhante, o clube e o país.

No fim de semana anterior, no
campeonato regional realizou-se em
Paços de Ferreira mais uma edição
do campeonato regional da A. A.
Porto de corta mato dos 8, prova onde
o clube fez-se representar com uma
equipa muito experiente composta
maioritariamente por atletas vetera-
nos. Desta forma os atletas do clube
conquistaram um honroso terceiro
lugar coletivo, e vários títulos indivi-
duais:  Nelson Magalhães e David
Figueiredo foram campeões regionais
da sua classe, Mário Contreiras e
Abílio Costa vice e sub-vice-campe-
ões regionais M50 e José Mota vice-
campeão regional M55

No passado dia 25 de novembro
realizaram-se duas meias-maratonas.
Em Famalicão estiveram presentes
Daniel Pinheiro, que alcançou o 2º
lugar, e David Figueiredo que ven-
ceu o escalão M45. Participaram tam-
bém Rui Veloso (14º em M40),
Belmiro Rodrigues (2ºem M55) e
Hermínia Pereira (3ª em F55).

Em Évora, na EDP running wonders,
foram três os atletas do São Salvador
do Campo presentes, tendo Carlos
Silva obtido um lugar no pódio ao al-
cançar o 3º lugar. Logo atrás, na quinta
posição, chegou Carlos Costa enquan-
to Manuel Azevedo cortou a meta em
terceiro lugar do escalão M40. ||||||

ATLETAS DO SÃO SALVADOR
DO CAMPO PRESENTES EM
PROVAS EM PORTUGAL,
ESPANHA E MACAU COM
BONS RESULTADOS.

CD São Salvador em
destaque além-fronteiras

Sem margem para dúvidas. O resul-
tado fala por si. A equipa sénior do
voleibol feminino do Desportivo das
Aves foi a Santo Tirso derrotar o Giná-
sio pela margem máxima e uns parci-
ais impressionantes.

Com forte presença de adeptos
avenses na bancada, a entrada em
jogo do Desportivo foi verdadeira-
mente demolidora, fechando o pri-
meiro set por 7-25. Os dois sets se-
guintes foram mais equilibrados, mas
nunca colocaram em dúvida a supe-
rioridade da formação comandada
por Manuel Barbosa. O segundo set
resolveu-se com 17-25 e o terceiro e
último com o parcial de 16-25.

Para a Taça de Portugal, o Aves re-
cebeu no seu pavilhão o GDC Guei-
fães garantindo o acesso à segunda
eliminatória da competição por 3-1
com os parciais de 25-15; 25-15; 22-
25; 25-21. O adversário na próxima
ronda é o Benfica que se deslocará ao
pavilhão do Desportivo das Aves. ||||||

Avenses
implacáveis
vencem
dérbi com
Ginásio
DOZE VITÓRIAS EM DOZE
JOGOS NO CAMPEONATO,
MAIS DOIS TRIUNFOS NA
TAÇA DE PORTUGAL. REGIS-
TO CEM POR CENTO VITO-
RIOSO FEZ DAS RIVAIS DO
GINÁSIO CLUBE DE SANTO
TIRSO MAIS UMA VÍTIMA

VOLEIBOL

SHOTOKAN NO
OPEN LISBOA
Seis atletas do clube de Vila das
Aves participaram na competi-
ção lisboeta não conquistan-
do qualquer medalha, sendo
a melhor classificação sido obti-
da pelo sénior Manuel Ribei-
ro, 3º lugar kumite menos de
75kg.

FUTSAL FEMININO
Jogadoras do Desportivo das
Aves terminaram a primeira
fase na liderança da série 3
do campeonato distrital do Por-
to. Disputam o apuramento do
campeão frente ao Modicus

FUTSAL MASCULINO
Com nove jornadas disputadas,
os seniores masculinos encon-
tram-se na terceira posição da
sua série com quinze pontos,
menos um ponto que o segun-
do classificado GDR Retorta,
posição de acesso ao play-off
de promoção. Na passada jor-
nada, o Aves foi a Delães ao
pavilhão do São Mateus bater
os locais por 3-4.

LIGA REVELAÇÃO (SUB-23)
Equipa sub-23 do Desportivo
das Aves bateu o Cova da Pie-
dade na última jornada da
competição por esclarecedores
4-0. Os avenses encontram-se
na terceira posição da tabela
com 31 pontos, menos um do
que o Benfica, 2º, e dois do
Braga, líder da prova.

JUNIORES (SUB-19)
Jovens avenses bateram o Frea-
munde por uma bola a zero,
regressando às vitórias depois
de um jejum de sete jornadas
na competição. Estes três pon-
tos preciosos permitem ao CD
Aves colar-se ao plutão inter-
médio da tabela que certamente
irá disputar a manutenção no
principal escalão de formação
em Portugal na próxima fase. |||||

BREVES
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A FECHAR
Próxima edição

do Entre Margens
nas bancas a

20 de dezembro

No Centro das Artes José de Guima-
rães (CIAJG), Rui Chafes junta-se ago-
ra a João Cutileiro e José de Guima-
rães num ciclo expositivo com três
mostras produzidas especificamente
para o espaço do centro.

Esta primeira exposição antológica
de desenhos de Rui Chafes, agora
inaugurada, reúne trabalhos realizados
em momentos muito diversos do seu

“Desenho sem fim” de
Rui Chafes no Centro
das Artes José de Guimarães
RUI CHAFES FECHA O CICLO EXPOSITIVO DO CIAJG NUMA
EXPOSIÇÃO QUE EXPLORA UM DOS ASPETOS MAIS
DESCONHECIDOS DA SUA OBRA, A PRODUÇÃO EM
DESENHO. PATENTE A PARTIR DE SÁBADO, 8 DE
DEZEMBRO COM ENTRADA LIVRE PARA A INAUGURAÇÃO.

percurso, recuando até ao final da
década de 1980 e ao período subse-
quente, em que estudou na Kunsta-
kademie Dusseldorf com Gerhard
Merz e prosseguindo até obras de
2017. De uma forma não-linear, a ex-
posição mergulha no labirinto de
referências e entrelaçamentos da obra
em desenho de Chafes, propondo
possibilidades de entendimento da

sua obra por vezes surpreendentes e
revelando o caráter atemporal e recur-
sivo do seu percurso.

No conjunto dos trabalhos apre-
sentados são usados, repetidamen-
te, materiais que não pertencem ao
domínio dos materiais “de arte”, co-
mo remédios, tinturas, chá, flores es-
magadas e que convocam uma ines-
capável ligação ao corpo e à sua per-
manente queda.

A eloquência e o caráter trágico
das temáticas não deixa, no entanto,
de ser permanentemente confronta-
da com uma leveza que nasce dos

corpos femininos, ninfas faustianas
que florescem na decomposição dos
órgãos, no peso das referências filo-
sóficas e na presença da morte que
salpica toda a sua produção gráfica.

“Desenho sem fim” tem curadoria
de Delfim Sardo e Nuno Faria e pode-
rá ser visitada até 10 de fevereiro, jun-
tamente com as exposições “Conste-
lação Cutileiro” e “José de Guimarães
/ Da dobra e do corte”. Recordamos
que o CIAJG se encontra aberto de
terça a domingo, das 10h00 às 13h00
e das 14h00 às 19h00. Aos domin-
gos de manhã, a entrada é gratuita. |||||

FOTO: VASCO CÉLIO STILLS
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