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Há 156 cuidadores
informais à espera
de um estatuto
que os reconheça

DESTAQUE | SANTO TIRSO | ZONA NASCENTE

Câmara
lança

revisão
do PDM

DOCUMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO
DO TERRITÓRIO VAI ESTAR EM

DISCUSSÃO PÚBLICA ATÉ JANEIRO

Requalificação
da Rua
do Espírito
Santo avança

Aquisição de viatura elétrica no
valor de 32 mil euros contra-
tualizada com empresa investigada
no âmbito da operação “Dennis”
levou a PJ à câmara para a realiza-
ção de buscas. PÁGINA 10

Operação
‘Dennis’ leva
PJ a fazer
buscas
na câmara

SUPLEMENTO
DE NATAL

COM ESTA EDIÇÃO

Votos de
Boas Festas
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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 dezembro foi o nosso estimado assinante António Conceição

Ferreira Fernandes da Silva, residente na rua dos Emigrantes, em Vila das Aves.

“

Dentro de portas -
“Por Este Rio Acima”

||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

“Por Este Rio Acima” é considerado um
dos melhores discos da música popu-
lar portuguesa. Para este pressuposto
deveremos estar conscientes do que
poderá estar incluído nessa catego-
ria. Por isso, os intolerantes a cava-
quinho, triângulo ou acordeão terão
que engolir alguns sapos. Fausto inte-
gra sonoridades tradicionais para mu-
sicar as viagens de Fernão Mendes
Pinto e a sua obra “Peregrinação”, pu-
blicada no início do século XVII. Tal
como o explorador foi capaz de insu-
flar as suas descobertas, o compositor
engrandeceu a sua carreira artística com
um álbum duplo que o marcaria for-
temente. Este registo de 1982 seria
o primeiro da trilogia “Lusitana Diás-
pora” que teve seguimento em 1994
com “Crónicas da Terra Ardente” e se
concluiria finalmente em 2011 com
“Em Busca das Montanhas Azuis”.

“O Barco Vai de Saída”, “Por Este

Composições
grandiloquentes
sobre a
nossa história

Rio Acima”, “Navegar, Navegar” ou
“Lembra-me Um Sonho Lindo” torna-
ram-se grandes êxitos. Os feitos gran-
diosos do nosso passado transfigu-
ram-se em composições muito aces-
síveis. Cedo encontramos dois temas
que nos ampliam o interesse: “Por-
que Não Me Vês” e “Como Um So-
nho Acordado”. No primeiro, encan-
tamo-nos com o pendor indiano da
guitarra acústica e das tablas; no se-
gundo, seguimos o texto grotesco e
vamos acompanhando, quase em êx-
tase, o desenrolar da melodia. Conti-
nuamos interessados desde a melan-
colia do piano e das cordas até ao fi-
nal grandiloquente, abrilhantado pe-
los coros, trompas e instrumentos de
percussão. À medida que avançamos,
conhecemos detalhes da epopeia e
das descrições pormenorizadas da
viagem ao Oriente. Inevitavelmente
notamos que o sentimento da sauda-
de, tão marcadamente nacional, está
presente desde o início. Se não for
sentido na abertura instrumental, será
certamente logo na segunda faixa.

A edição original é a mais procu-
rada e é da editora Triângulo. Em
1984 saíram reedições em vinil, cas-
sete e CD. Este último formato teve
também uma nova tiragem em 1998.
Em termos de valores, nenhum deles
se compara com o objeto mais cobi-
çado da discografia do músico. Tra-
ta-se do seu primeiro LP lançado na
Holanda. Em outubro de 2010 um
exemplar foi vendido acima de 300
euros. Foi um negócio… faustoso. |||||

A edição original é a
mais procurada e é
da editora Triângulo.”

A sala de exposições do Cen-
tro de Estudos Camilianos tem
patente até abril do próximo
ano a exposição “Evocar Ma-
ria Moisés” que, tal como o no-
me deixa adivinhar, evoca a fá-
bula novelesca escrita pelo
autor de “Amor de Perdição”.

Trata-se de uma exposição
coletiva em que os artistas fo-
ram convidados a realizar uma
obra inspirada na referida no-
vela de Camilo Castelo Bran-
co, utilizando cada um a técni-
ca da sua preferência, seja ela
pintura, escultura e fotografia.

São 20 os artistas com obras
em exposição, nomeadamente:
Adias Machado, Adelaide
Morgado, Alexandre Carvalho,
Angelina Silva, David Lopes, En-
carna de Bejar, Fernando Bar-
bosa, Filomena Fonseca, Geor-
gina Ifigénio, Helena Romão,
João Araújo, Joaquim Pimenta,
Jorge Braga, José M. Filgueiras
Moure, José António Passos,
Juan Coruxo, Julie Passos, Lia-
nor Gaspar, Paulo Renato Viei-
ra, Rui Rodrigues Sousa.

Inaugurada no último sába-
do, a exposição fica patente até
dia 28 de abril e pode ser visi-
tada de segunda a sexta das
9h00 às 17h30 e aos fins de
seman das 10h30 às 12h30
e das 14h30 às 17h30. |||||

FAMALICÃO | EXPO.

Vinte artistas
evocam
Maria Moisés

“Poucos compositores podem interes-
sar os ouvintes durante uma hora
inteira de música, especialmente com
apenas dois instrumentos no palco;
Schubert é certamente um deles. O
seu génio melódico e a inspiração
que ele extraiu dos poetas seus con-
temporâneos dão à sua música ins-
trumental uma grande profundidade
e cores dramáticas”.

O comentário tem a assinatura do
violoncelista e pedagogo Daniel Gros-
gurin (na imagem) que se apresenta
esta quinta-feira (20 de dezembro)
no Centro Cultural Municipal de Vila
das Aves para um recital que celebra,
precisamente, o legado de Schubert.

Natural de Genebra e com estu-
dos feitos com Pierre Fournier, na
Suiça, e com Janos Starker nos EUA,
Daniel Grosgurin é um dos violon-

Daniel Grosgurin
celebra génio
melódico de Schubert
RECITAL DE VIOLONCELO E PIANO ESTA QUINTA-FEIRA, 20
DE DEZEMBRO, ÀS 21H30 NO CENTRO CULTURAL

celistas mais prestigiados do momen-
to, apresentando-se neste recital em
Vila das Aves com a pianista Maria
Amélia Ribeiro, professora de piano
no Conservatório de Música Calous-
te Gulbenkian de Braga desde 1993.

Professor na “Schola Cantorum” de
Paris, Daniel Grosgurin encontra-se
atualmente em Santo Tirso para uma
série de masterclasses promovidos
pela Fundação Franz Schubert, cons-
tituindo o recital desta quinta-feira um
dos momentos paralelos a essa
atividade pedagógica. No domingo,
dia 23 de dezembro, há audição fi-
nal dos alunos participantes nos re-
feridos masterclasses, a partir das
16h00, novamente no Centro Cul-
tural de Vila das Aves. A iniciativa
conta com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso. |||||

VILA DAS AVES | RECITAL DE VIOLONCELO E PIANO



SEXTA, DIA 21 SÁBADO, DIA 22
Chuva fraca. Vento fraco.
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Vento fraco. Máx. 16º / min. 7º

DOMINGO, DIA 23
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Tlf: 252 871 309 Fax: 252 080 893 | fariauto@portugalmail.pt

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

Laranja antes do Natal
livra o catarral
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São 43 peças resultado de um trabalho
de investigação sobre a evolução deste
simples objeto de transporte de água pre-
sente nas habitações ao longo dos sé-
culos, que o artista plástico Afonso Henri-
que desenvolveu através de pequenas es-
culturas em cerâmica.

Como explicou Afonso Henrique, “esta
é uma exposição temática, que conta uma
história através do imaginário cerâmico,
baseada numa peça portuguesa – a bilha

Centro Cultural
expõe a história
da bilha
pela mão de
Afonso Henrique
EXPOSIÇÃO PATENTE NO CEN-
TRO CULTURAL MUNICIPAL DE
VILA DAS AVES (CCMVA) DO
ARTISTA PLÁSTICO AFONSO
HENRIQUE MOSTRA A
EVOLUÇÃO DA BILHA MORINGA
AO LONGO DOS TEMPOS
ATRAVÉS DE ESCULTURAS EM
CERÂMICA. ENTRADA LIVRE ATÉ
31 DE JANEIRO.

moringa”. As peças originais, presentes
na exposição, datam de 1998 a 2012 e
fazem parte dos 40 anos da carreira do
autor, de vasta obra artística. A mostra
contém uma narrativa que reporta para o
período da pré-história e chega até à
atualidade.

Durante a inauguração, que decorreu
no passado dia 5 de dezembro, o verea-
dor da cultura da câmara municipal de San-
to Tirso, Tiago Araújo não só felicitou o
artista pelo “trabalho, empenho, dedica-
ção, engenho, arte e saber”, como desta-
cou a intenção da autarquia na promo-
ção deste tipo de iniciativas, “dinamizan-
do a sala de exposições do CCMVA e
proporcionando aos artistas a possibili-
dade de apresentarem os seus trabalhos
no concelho e a atrair, em simultâneo, o
público escolar para estas atividades.”

Com esta exposição, Afonso Henrique
pretende passar a mensagem de que a
cerâmica “não é uma arte menor, é tecnica-
mente complexa, e supostamente a mais
antiga do universo e seguramente a mais
futurista”. A exposição está aberta ao pú-
blico, no Centro Cultural Municipal de Vila
das Aves, até 31 de janeiro, e pode ser
visitada de segunda a sexta-feira, entre as
9h00 e as 17h30 e aos sábados das
14h30 às 18h30. A entrada é gratuita. |||||

VILA DAS AVES | EXPOSIÇÃO

Já começa a ser um clássico
das noites de 25 de dezem-
bro, em Guimarães. É dia de
Missa do Galo. Este ano não
é exceção, e a cerimónia (que
não a religiosa) já se anuncia
para o dia de Natal, natural-
mente. Não à primeira hora do
dia, mas… a organização não
é precisa na hora, mas escla-
recedora do início da celebra-
ção, com o aproximar das 22
horas. “Para celebrar a nova
edição da Missa do Galo” di-
zem os responsáveis pela ini-
ciativa a cargo da Elephant
Musik, “há que contar com os
sacerdotes vimaranenses Para-
guaii”, banda com três anos
de existência, cuja estreia se
fez em 2015 com um EP ho-
mónimo, a que se seguiu
no, ano seguinte, o álbum
“Scope”, de onde se extraíram

‘Paraguaii’ tocam
na ‘missa’ de
25 de dezembro

os singles “Scope”, “Godz” e
“Alien Love”. “Dream About
The Things You Never Do” é
o nome do mais recente ál-
bum da banda, publicado em
finais do ano passado e do qual
sairão, seguramente, alguns
dos temas a ouvir na “missa”
do próximo dia 25. A ajudar
à eucaristia (salvo seja) conta-
se ainda com os Vas Dost e
Jesus and the Snake. “Os The
New Party Makers terão o pra-
zer de encerrar a Eucaristia
com a festa habitual”.

O Centro para os Assun-
tos da Arte e da Arquitectura
volta a servir de basílica para
os muitos seguidores que pro-
metem honrar esta velha e pe-
culiar tradição da Missa do
Galo de Guimarães. Os bilhe-
tes poderão ser comprados à
porta do local por seis euros. |||||

CONCERTOS EM DIA DE NATAL, A PARTIR
DAS 22H00 (?) NO CENTRO PARA OS
ASSUNTOS DA ARTE E DA ARQUITETURA

GUIMARÃES | MÚSICA
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DESTAQUE

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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Desde 2002 que a Organização Mun-
dial de Saúde fala da importância dos
cuidadores informais. Nos últimos
tempos tem sido o próprio Presiden-
te da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, a trazer o assunto para a praça
pública. Com a nova Lei de Bases da
Saúde em discussão que, segundo o
jornal Público, não vai integrar o Esta-
tuto do Cuidador Informal, apesar de
fazer parte do documento inicial, o En-
tre Margens foi tentar perceber a re-
alidade na área de influência da Uni-
dade de Cuidados na Comunidade
(UCC) Provida, instalada no Centro
de Saúde de São Tomé de Negrelos.

Na zona nascente do concelho de
Santo Tirso, área que engloba as fre-
guesias de Rebordões, Vila das Aves,
São Tomé de Negrelos, Roriz, Vila Nova

Há 156 cuidadores
informais à espera
de um estatuto
que os reconheça
NÚMEROS DA UCC PROVIDA DO CENTRO DE SAÚDE DE NEGRELOS SÃO
REFERENTES À ZONA NASCENTE DO CONCELHO E APONTAM PARA UMA
REALIDADE DE SOBRECARGA ELEVADA. PROJETO “TEMPO DE RETRIBUIR”
TEM CONTRIBUÍDO PARA ATENUAR ESSES EFEITOS E DAR MAIS QUALIDADE
DE VIDA A CUIDADORES E DEPENDENTES.

do Campo e Vilarinho, estão identifi-
cados pela UCC 156 dependentes,
o que se traduz no mesmo número
de cuidadores informais.

A unidade que tem como missão
prestar cuidados de saúde, apoio
psicológico e social de âmbito domici-
liário, aproveitou a presença de um
conjunto de alunos do mestrado em
saúde comunitária da Escola Superi-
or de Saúde do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo para realizar um
estudo sobre quem era os cuidado-
res das pessoas que temos como
utentes. “Queríamos saber como é
que os nossos utentes estavam ser
tratados. Quem eram as pessoas que
estavam a tratar? Qual era o perfil
desse cuidador informal?”

Quem o diz é Cassilda Gomes,
enfermeira coordenadora da UCC.
“O cuidador informal é uma área a

que damos muita atenção” começou
por dizer a responsável. “Os resulta-
dos que obtivemos, na verdade, não
nos surpreenderam”, revelou. Esgo-
tamentos. Sobrecarga emocional. Fal-
ta de vida social.

“É natural que uma pessoa que
está 24 sobre 24 horas ao serviço
de alguém totalmente dependente ao
fim de algum tempo fique esgotado.
Essa pessoa fica sem vida social e
acabam por ficar muito restritos por-
que não têm ajuda de ninguém”, es-
clareceu Cassilda Gomes. Estas pes-
soas são na sua maioria mulheres en-
tre os 55-64 anos com o 1º ciclo de
escolaridade que, mesmo com vida pro-
fissional ativa, deixam os seus empre-
gos para se dedicarem a cuidar do
dependente, normalmente familiares.

Dotada destas linhas mestras, a
unidade de cuidados na comunida-
de decidiu avançar para a implemen-
tação de um projeto que combatesse
as maiores necessidades verificadas.

“Chegámos à conclusão que a ne-
cessidade mais urgente era o stress
do prestador de cuidados e foi com
esse objetivo que criámos o ‘Tempo
de Retribuir’”, referiu Cassilda Gomes.

Esta iniciativa que existe desde
março de 2017 tem três áreas de in-
tervenção, interligadas entre si. Um
gabinete de apoio ao cuidador, “em
que prestamos esclarecimentos e fa-
zemos formações especializadas”; um
grupo de ajuda mútua, “onde uma
psicóloga e um especialista em saú-
de mental reúnem mensalmente com
os cuidadores de forma a partilhar
experiências”; e uma rede de “ami-
gos do projeto”, uma espécie de bol-
sa de voluntários que possam tomar
conta da pessoa dependente duran-
te uma ou duas horas por semana,
permitindo ao cuidador obter aquilo
que qualquer pessoa dá como ga-
rantido, o tempo pessoal.

Neste momento, fazem parte des-
ta rede uma dezena de voluntários

A ÚNICA REFERENCIA AO
CUIDADOR INFORMAL
NA PROPOSTA DE LEI
DIZ APENAS QUE “A
POLÍTICA DE SAÚDE
DEVE INCENTIVAR A
ADOÇÃO DE MEDIDAS
PROMOTORAS DA
RESPONSABILIDADE
SOCIAL, INDIVIDUAL, E
COLETIVA, NOMEADA-
MENTE APOIANDO
VOLUNTÁRIOS,
CUIDADORES
INFORMAIS E DADO-
RES BENÉVOLOS.”
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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 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

“

que uma vez por semana dedicam
um pouco do seu tempo para ajudar
o outro. O feedback não podia ser
mais positivo, até ao momento. Co-
meça a criar-se uma simbiose entre
o dependente, cuidador e voluntá-
rio, que é uma mais-valia para todos
os envolvidos.

Os voluntários, na sua maioria pes-
soas reformadas, com tempo livre,
frequentadores de universidades se-
niores ou integrados nas vicentinas,
disponíveis e com vontade de fazer
algo mais. “É um trabalho recompen-
sador, não em termos monetários,
mas a nível pessoal”. Estas pessoas
passam depois por uma formação “li-
gada ao saber estar, na forma como
comunicar e o sigilo que uma tarefa
destas requer”, enunciou a respon-
sável pelo projeto.

O efeito que tem tido nos cuida-
dores é também assinalável. Os resul-
tados já são mesuráveis, através da
escala de Zarit, que mede os níveis

de stress e sobrecarga do cuidador
informal. Como assevera Cassilda Go-
mes, “foi a partir dessa escala que fize-
mos o estudo e agora meio ano de-
pois voltamos a aplicar aos cuidado-
res com voluntários e efetivamente
todos diminuíram o valor na escala
e consequentemente a sobrecarga.”

“O facto de poderem contar com
alguém é o suficiente”, resumiu de
forma simples Manuela Azevedo,
enfermeira da UCC Provida, braço
direito do projeto “Tempo de Retri-
buir” que faz o seu acompanhamen-
to mais quotidiano.

Esta iniciativa cobre uma “lacuna”
que até aqui não tinha sido possível
descriminar. “Hoje em dia existem mui-
tas instituições que ao domicílio aju-
dam os cuidadores a tratar da higie-
ne e dos cuidados de saúde dos de-
pendentes, até mesmo nós aqui na uni-
dade, o problema é que vamos, ajuda-
mos e vamos embora, enquanto essas
pessoas ficam”, explicou a enfermeira.

Com esta rede de “amigos”, os vo-
luntários tomam um compromisso com
o cuidador, o dependente e a UCC
Provida que articula tudo isto. “Quan-
do algum destes voluntários por al-
guma não poder ir, não pode sim-
plesmente escolher outra pessoa, tem
que falar connosco e nós vamos avi-
sar o cuidador”, devido à natureza
íntima e sensível da tarefa, sublinhou
Manuela Azevedo.

Estes dez voluntários são apenas
o início de um longo caminho a per-
correr. “É claro que queremos ter mais
voluntários para chegar a mais pes-
soas, até pelo bom feedback que te-
mos tido até ao momento”, disse Cas-
silda Gomes. “Nós não ambiciona-
mos cobrir todos os 156 dependen-
tes que temos na nossa área de in-
fluência, até porque nem todos têm
essa necessidade devido ao suporte
familiar. Nós escolhemos os casos
mais flagrantes e pelos vistos acerta-
mos”, rematou a coordenadora. |||||

UM ESTATUTO QUE
RECONHEÇA
E DIGNIFIQUE

O documento da nova Lei de Bases da Saúde
que foi aprovado em Conselho de Ministros
é substancialmente diferente daquele que
saiu da comis-são criada para a revisão da lei
em junho passado, coordenado pela ex-mi-
nistra da saúde Maria de Belém, deixando
cair uma das suas propostas bandeira, a cri-
ação do estatuto do cuidador informal.

Como avançou o jornal Público, no passa-
do dia 14 de dezembro, a única referencia
ao cuidador informal na proposta de lei diz
apenas que “a política de saúde deve incenti-
var a adoção de medidas promotoras da res-
ponsabilidade social, individual, e coletiva,
nomeadamente apoiando voluntários, cuida-
dores informais e dadores benévolos.”

Questionadas pelo EM sobre o tema,
Cassilda Gomes e Manuela Azevedo conside-
ram “muito importante que estas pessoas fos-
sem reconhecidas e recebessem como tal.”

“A criação do estatuto seria importante
porque o que aquelas pessoas fazem é um
trabalho, uma missão, que não é uma mera
ocupação de oito horas diárias, que ninguém
reconhece como tal, mesmo os próprios fa-
miliares por vezes não reconhecem o valor
desse serviço”, apontou Manuela Azevedo. “Se
o dependente for para um lar o Estado entra
com alguma verba, porque é que essa verba
também não é entregue a um cuidador?”, ques-
tionou a enfermeira.

O que está em jogo é a qualidade de vida
destas pessoas já que, ambas reconhecem,
ninguém gosta de deixar a sua casa e o seu
ambiente. “Normalmente são pessoas com re-
cursos escassos que dependem das reformas
dos dependentes para sobreviver. Se recebes-
sem alguma coisa, porventura existiriam mais
idosos em casa, bem tratados, pela família
sem sair do seu ambiente, nem da sua casa”,
indica Cassilda Gomes.

Com esta proposta do Governo a criação do
estatuto parece mais longe de se tornar realida-
de. O documento tem sido criticado pelos mais
diversos quadrantes políticos e será agora le-
vada a debate na Assembleia da República. |||||

É natural que
uma pessoa
que está 24
sobre 24 horas
ao serviço de
alguém total-
mente depen-
dente ao fim
de algum
tempo fique
esgotado. Essa
pessoa fica
sem vida social
e acabam por
ficar muito
restritos por-
que não têm
ajuda de nin-
guém”.
CASSILDA GOMES

“Existem mui-
tas instituições
que ajudam os
cuidadores a
tratar da higie-
ne e dos cuida-
dos de saúde
dos dependen-
tes, o proble-
ma é que vão,
ajudam e vão
embora, en-
quanto essas
pessoas ficam.”
MANUELA AZEVEDO
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OPINIAO
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Impacto da reprogramação
dos Fundos Comunitários
na economia e nas autarquias

As questões relativas à reprograma-
ção dos Fundos Comunitários do Por-
tugal 2020 originaram no passado
recente fortes divergências entre a
Administração Central e a Adminis-
tração Local. Mesmo no seio próprias
áreas abrangidas pelas Comissões de
Coordenação Regional as dificulda-
des quanto à reprogramação são mui-
tas e não foi fácil ao Ministro do Pla-
neamento e Infraestruturas, Dr. Pedro
Marques, arranjar uma solução nas
propostas enviadas à União Europeia.

O governo anunciou recentemen-
te que a execução do Portugal 2020
colocou o nosso país no topo da exe-
cução dos Fundos Europeus quan-
do comparado com outros países com
envelope financeiro comparável. Por-
tugal já aprovou 70 % do orçamento
total disponível, correspondendo a
incentivos de 18,5 mil milhões de eu-
ros. Foram já feitos pagamentos no
montante de 8 mil milhões de euros.

Agora o governo anunciou um
reforço de 2,4 mil milhões de euros
de fundos da União Europeia num to-
tal de investimento alavancado de 7,3
milhões de euros. Foram assim anun-
ciados pelo próprio Ministro do Pla-

Em tempos tão conturbados
como estes na Europa não sei
comece citando Fernando Pes-
soa, “Ai que prazer, não cum-
prir um dever…”, Sophia de
Mello Breyner” Esta é a madru-
gada que eu esperava…” ou
Miguel Torga” Liberdade, que
estais no céu...”

Ninguém como os poetas
fala sobre a liberdade e lhe
capta a essência. Os filósofos
também abordam o tema, mas
fazem-no de um modo racio-
nal.  Diversos pensadores e fi-
lósofos dissertaram sobre a li-
berdade como Descartes, Kant,
Marx, Sartre e outros.

Como não sou poeta, nem
filósofa (só aprendiz de filoso-
fia) sobre a liberdade só pos-
so dizer que é um dos valores
que mais prezo e defendo. De-
fendo que cada um de nós
usa o seu livre arbítrio para
tomar decisões e que as deci-
sões têm consequências. A li-
berdade de escolher traz con-
sigo a responsabilidade pelas
escolhas. Ser livre para… pen-
sar, aprender, amar, expressar,
agir. Ser livre de…preconceitos,
falsas crenças, estereótipos…

A liberdade torna-nos se-
res humanos melhores, permi-
te a realização da Humanida-
de. Permite-nos desenvolver o
respeito pelos outros e pela sua

Liberdade
cultura. A liberdade faz parte
da trilogia da Revolução Fran-
cesa “Liberdade, Igualdade e
Fraternidade” e deve ser defen-
dida a todo o custo… e a Fran-
ça, aliás como a Europa e o
mundo, atravessa uma crise
das grandes…

A escola deve ser um espa-
ço de aprendizagem e vivên-
cia da liberdade e cidadania.
Não podemos esquecer que a
Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão também
data da Revolução Francesa e
que o primeiro artigo procla-
ma “Os homens nascem e são
livres e iguais em direitos. As
distinções sociais só podem
fundamentar-se na utilidade
comum.”

Podemos concretizar na es-
cola esse espaço de liberdade
e igualdade, liberdade de
aprender e ensinar para todos.
Podemos tornar a escola num
espaço de crescimento e de fe-
licidade, de conhecimento e
desenvolvimento. Somos livres
para o fazer!

Só mais uma nota para os
mais curiosos, leiam os poemas
que citei no início do texto, ga-
ranto que alimentam a alma e
o desejo de liberdade. |||||

Podemos tornar a
escola num espa-
ço de crescimento
e de felicidade,
de conhecimento
e desenvolvi-
mento. Somos li-
vres para o fazer!

“

Maria Antónia Brandão
neamento os objetivos deste reforço:

-Desafio da Qualificação dos Portu-
gueses com o aumento da empregabi-
lidade em largas faixas da popula-
ção e da produtividade da econo-
mia, através do Ensino Profissional e
do relançamento do programa Qua-
lifica para a formação de adultos, com
um reforço de 877 milhões de euros
para um investimento alavancado de
1.032 milhões de euros;

-Desafio da Inovação e da Econo-
mia com a modernização do tecido
económico e o aumento da competi-
tividade, através de um maior diálo-
go com a banca e da reformulação
dos sistemas de incentivos, com um
reforço de 632 milhões de euros
para um investimento alavancado de
5.000 milhões de euros;

-Desafio da Valorização do Territó-
rio cujas verbas da reprogramação
totalizam 897 milhões de euros para
um investimento alavancado de 1316
milhões de euros. Para a Mobilidade
Urbana Sustentável está definida um
reforço de 285 milhões de euros e
para os Investimentos de Proximida-
de um reforço de 612 milhões de
euros. No que diz respeito ao Inves-
timento Municipal está prevista a
construção de mais equipamentos,
mais escolas, mais unidades de saú-
de, bem como a realização de projetos
de reabilitação e mobilidade urbana.

Estão assim possibilitados mais in-
vestimentos até ao final do Portugal
2020 que vêm complementar os que
se realizaram antes das eleições autár-

quicas de 2017 e que quase “esgo-
taram” as verbas das autarquias do
Portugal 2020, obrigando a uma re-
programação que havia originado
profundas divergências entre as autar-
quias, representadas pelas Comuni-
dades Intermunicipais e pelas Áreas
Metropolitanas, as Comissões de Co-
ordenação Regional e o próprio go-
verno. Fruto do diálogo ocorrido nos
últimos tempos, foi possível encon-
trar consensos que muito podem con-
tribuir para a conclusão serena e di-
luída do atual Quadro Comunitário
de Apoio, onde ainda será possível
a apresentação de mais candidatu-
ras, em regime concorrencial, tendo
em conta os graus de execução ao
nível das próprias NUT II, que
correspondem às regiões, e NUT III,
que correspondem às Comunidades
Intermunicipais.

Entretanto está já em preparação o
próximo Quadro Comunitário de Apoi-
o, já denominado de Portugal 2030,
que certamente terá em conta os no-
vos instrumentos como é o caso do
novo Plano Nacional de Infraestru-
turas 2030 em fase de aprovação. |||||

Castro Fernandes

Estão possibilitados mais
investimentos até ao final
do Portugal 2020 que vêm
complementar os que se
realizaram antes das
eleições autárquicas de 2017

“
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CARTOON // VAMOS A VER...

“
Feliz Natal
família Tamrazyan

Sou um nataleiro inveterado. Adoro
aquela época mágica que leveda o
melhor da humanidade, aquele recon-
fortante clima de fraternidade, o per-
fume da generosidade, o abraço fácil,
o sorriso aberto e o sempre renovado
renascimento da esperança em melho-
res futuros. O tempo não arrefeceu as
minhas ansiedades de menino na noi-
te de Natal. Gosto do presépio, da
casa cheia, do bulício das crianças, da
mesa grande farta e festiva, dos chei-
ros, dos presentes, e acima de tudo,
do aconchego do seio familiar.

Mas confesso que os últimos tem-
pos me começavam a convencer que
o Natal, tal como o diabo, cada dia
vestia mais prada... Tão brilhante, tão
glamoroso, tão elegante e tão ufano
que quase ofuscava as estrelas.

Mas, por baixo desta farpela pos-
tiça, parecia-me cada vez mais carna-
valeiro, consumista e vazio, reduzido
a uma éspecie de festim nas catedrais
do consumo, sempre apinhadas de
gente só, mercando freneticamente
presentes, com pouco futuro, tentan-
do fazer Natal, com o cartão de cré-
dito, azucrinadas até à agonia pela

Eu não sei o que irá ser da nossa so-
ciedade, no futuro.

Tampouco procuro imaginar o que
não vai ser...

Quero apenas saber do que se
passa com ela agora, no presente!
 
E tudo isto, porquê?

Porque só de pensar em quem diz
que pensa no futuro, me dá volta ao
estômago!

E porquê?
Porque, “o futuro a Deus pertence”!

 
Vai daí, a minha opinião é de que os
únicos que têm fundadas razões para
pensar no futuro, são os jovens adul-
tos. Porém, também acho que apenas
uma minoria dentre eles está mesmo
preocupada com isso...

E porquê?
Porque a maioria da gente nova

de hoje, está apenas interessada no
presente e, aqueles que ainda se po-
dem dar ao luxo de se preocupar com
o futuro, preocupam-se com o “seu”
futuro apenas, já que o futuro dos
outros, pouco ou nada lhes diz.
 
Então, estando nos poderes (falo des-
de os guardas das retretes públicas
até lá em cima...) gente já com idade
para ter juízo, pode-se perguntar:

- Gente responsável como essa
não pensa mesmo no futuro de
todos?Só pensa no seu futuro?

A resposta está à vista, não só a
nível do país como dos outros paí-
ses em geral.

E porquê?
Porque eu penso que já não são

as mentes que nos governam na vida,
mas as COISAS!

Adélio Castro

José Machado

Haja pachorra!
 
Pertenço àquela faixa etária que valo-
riza o presente acima de tudo. Por is-
so, não admira, talvez, a minha opi-
nião que não significa desilusão por-
que mantenho uma réstia de espe-
rança, não no futuro, mas na pessoa
humana.

E porquê?
Porque ela é capaz do pior, mas

também do melhor e a minha espe-
rança reside em que, mais uma vez,
o melhor sobreviva ao pior...
 
Ora, como a História Humana nos
confirma, esse melhor vem ao de cima
quando o/a Sociedade/Indivíduo le-
va uma valente “cacetada” que lhe
faz antever o desaparecimento...

Mas tem de acontecer primeiro
essa “cacetada”, para permitir o discer-
nimento para a escolha do “melhor”
e a rejeição do “pior”.

 
Entretanto, como prefiro viver o pre-
sente que me é dado, e o futuro “a
Deus pertence”, vou assistindo, deli-
ciadamente enjoado, a todo esse pa-
paguear de medidas que têm em vis-
ta sustentar, proteger, desenvolver o
futuro dos que lá chegarem...

E porquê?
Porque quem se baba dizendo isso,

só com uma coisa realmente se pre-
ocupa: o seu PRESENTE!

Afinal, como eu!
Bom Final de Ano!

cegarrega do “Jing ó bel”, e de onde
eu saía todos os anos jurando (fique
eu ceguinho) que não me apanha-
vam ali outra vez.

E, pior, enquanto o tradicional
maremoto de mensagens, intenções
e desejos de fraterno Natal varrem
todo o planeta, elegem-se mais he-
rodes, constroem-se mais muros,
transformam-se fronteiras em cemi-
térios, divide-se o mundo em ociden-
tes e orientes, decreta-se que a vida
dos seres humanos vale mais, me-
nos, ou nada, conforme o pedaço
de chão onde nasceram, e deixam-
se milhões de meninas e meninos
com menos que o menino Jesus,
porque estes, para nossa vergonha
eterna, nem uma manjedoura para
dormir conseguem.

Sei que isto custa a alguns, mas
todos seres humanos, são iguaizi-
nhos na sua completa insignificân-
cia, neste planetinho que não é mais
que uma caganita neste imenso uni-
verso... E, mesmo os reis, presiden-
tes, os não migrantes, os de raça ou
cor “certa”, os ricos, pobres, bem e
mal nascidos, mais tarde ou mais ce-
do, em pó e nada se hão-de tornar,
exactamente como o mais miseravel
dos pobres da terra. Nunca o nosso
mundinho estará bem, enquanto um
de nós estiver mal. Só com todos, mes-
mo todos, de todas as cores, raças,
países, culturas, ocidentes ou orien-
tes se pode fazer Natal, se quisermos
um mundo minimamente decente.

Estava eu nesta crise de fé, quan-
do tive conhecimento que numa
igreja em Haia se fazia Natal a valer.

Incrivelmente, desde 26 de Outu-
bro, que nesta igreja decorrem inin-
terruptamente serviços religiosos,  24
horas sobre 24 horas, para evitar a
deportação de uma familia arménia
com três filhos que lá se refugiaram,
porque a lei holandesa proibe a in-
tervenção das forças policiais em lo-
cal onde esteja a decorrer um servi-
ço religioso.

Esta família pediu asilo político
na Holanda porque era perseguida
politicamente no seu país onde cor-
ria risco de vida. Este pedido foi-lhe
concedido, mas ao fim de três recur-
sos do governo e seis anos decorri-
dos, foi revogado, correndo, agora, por
isso, risco iminente de deportação.

Este Natal chegou pelas mãos de
450 padres, pastores, clérigos e
diáconos de todo o país e estran-
geiro, das mais variadas confissões
que se disponibilizaram para cele-
brar os ditos serviços religiosos.

As confissões diferentes não fo-
ram muro suficientemente alto para
impedir estes homens de abraçar
entusiasticamente a construção do
presépio mais bonito do mundo.

Este presépio renovou a minha
fé na humanidade e fez com que
esta velha e ridícula criança continue
a acreditar que o Natal viverá en-
quanto for acolhido no coração de,
pelos menos, um ser humano. ||||||

As confissões diferentes não foram muro suficientemente
alto para impedir estes homens de abraçar entusiasti-
camente a construção do presépio mais bonito do mundo.
ADÉLIO CASTRO
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Iniciaram-se as obras na rua do Espírito
Santo, ponto nevrálgico na freguesia de
Negrelos, que tanto brua criou aquando
da construção da rotunda do Barreiro.
A requalificação avaliada em 175 mil
euros criará um largo que irá facilitar o
acesso às empresas e comerciantes da
rua, facilitando a circulação automóvel.

Requalificação
da Rua do
Espírito Santo avança
COM OS OLHOS POSTOS NO FUTURO ‘VERDEAL’, INVESTIMENTO
DE 175 MIL EUROS VAI MELHORAR AS ACESSIBILIDADES
AOS MORADORES, EMPRESÁRIOS E COMERCIANTES DA RUA.

Segundo, o presidente da câmara de
Santo Tirso, Joaquim Couto, de visita ao
local para marcar o início das obras, “esta
intervenção é muito importante porque,
mbora o valor não seja muito significati-
vo, porque com a construção do nó do
barreiro esta rua ficou impedida de ter
acesso ao nó do barreiro e há aqui um
conjunto de comércio e circulação de
pessoas que era necessário garantir.”

De olhos postos no futuro e o pensa-
mento no parque do Verdeal, a câmara
comprou dois terrenos, de ambos os la-
dos da rua, que vão permitir não só agi-
lizar a mudança de sentido do trânsito,
mas especialmente permitir criar “um aces-
so desafogado ao futuro parque do Ver-
deal cujo projeto está a ser executado”.

A obra prevê também a consolidação
das zonas de estacionamento, o reforço
da iluminação pública, a instalação de
mobiliário urbano e o melhoramento da
rede de águas pluviais.

Ora, de acordo com Roberto Figuei-
redo, presidente de junta de São Tomé
de Negrelos, esta intervenção é signifi-
cativa porque vai melhorar a circulação e
o acesso ao comércio, cumprindo “um
compromisso que fizemos perante as pes-
soas que iríamos criar uma alternativa vi-
ável para que o comércio pudesse ter a
sua laboração normal.”

Quanto ao burburinho criado pelo fe-
cho do acesso ao Barreiro através da rua
do Espírito Santo, o autarca local refere
que “mais do que antecipar factos temos
que ter a noção de que tudo acontece
no seu devido tempo”. “O futuro dirá
que este zona, tal como afirmei, será uma
zona nobre de que todos ficarão orgu-
lhosos”, concluiu. |||||

S. TOMÉ DE NEGRELOS | MOBILIDADE

A Câmara de Santo Tirso voltou a ser dis-
tinguido enquanto Município amigo do
Ambiente. Pelo 11º ano consecutivo, Santo
Tirso recebeu a bandeira verde ECO XXI,
e viu a posição reforçada no ranking nacio-
nal, tendo alcançado pontuação máxima
em diversos itens, entre os quais a “Quali-
dade da Água para Consumo Humano”.

Entregue aos municípios empenhados
em trabalhar em prol do desenvolvimento
sustentável, pela Associação Bandeira Azul
da Europa, o galardão ECOXXI reconhe-
ce boas práticas, valorizando, entre ou-
tros aspetos, a educação no sentido da
sustentabilidade e a qualidade ambiental.

Do total de 50 municípios que se can-
didataram em 2018, Santo Tirso atingiu
uma pontuação de 78,6 por cento, sendo
que nos 21 indicadores de sustentabi-
lidade analisados destacou-se na ‘Promo-
ção da Educação Ambiental’, ‘Qualidade
do Ar e Informação ao Público’ e ‘Quali-
dade da Água para Consumo Humano’,
alcançando a pontuação máxima. De des-
tacar o indicador ‘Emprego’, onde Santo
Tirso obteve a segunda melhor pontuação
entre todos os municípios participantes.

A bandeira verde ECOXXI 2018 foi
entregue à vereadora do Ambiente, Ana
Maria Ferreira, que acredita que “Santo Tirso
está cada vez mais voltado para o desen-
volvimento sustentável, satisfazendo as
necessidades do presente, mas tendo em
mente o planeta das gerações futuras”.

Composto por vários indicadores de
sustentabilidade local, este programa pre-
tende avaliar a prestação dos municípios,
reconhecendo como eco-municípios os
que demonstram a implementação de boas
práticas, políticas e ações em torno de
alguns temas considerados chave como
Educação Ambiental para o Desenvolvi-
mento Sustentável. |||||

Santo Tirso
ganha galardão
ECO XXI

AMBIENTE

REQUALIFICAÇÃO
VAI CUSTAR
175 MIL EUROS
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“Trata-se de um documento muito im-
portante que irá gerir o território e ter,
a médio e longo prazo, influência na
vida da população”, sublinhou Joa-
quim Couto, presidente da câmara
municipal de Santo Tirso, citado por
nota de imprensa da autarquia. “É ful-
cral que as pessoas apresentem as suas
sugestões”, apelou o edil.

Publicado pela primeira vez em
1994 e depois da primeira revisão
em 2011, o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Santo Tirso será, agora, alvo
de uma se-gunda revisão, com vista
a atualizar um instrumento funda-
mental para o lançamento de refor-
mas que permitam ao município ga-
nhar ainda mais atratividade, compe-
titividade e sustentabilidade.

A segunda revisão do PDM de San-
to Tirso, explica o autarca, “pretende
valorizar o património natural e socio-

Câmara
lança
revisão
do PDM
DOCUMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO
DO TERRITÓRIO VAI ESTAR EM
DISCUSSÃO PÚBLICA ATÉ JANEIRO.

cultural do município, aumentar a resi-
liência do sistema urbano, fortalecer
a estrutura económica, melhorar a mo-
bilidade e acessibilidade aos equipa-
mentos e serviços, assim como melho-
rar a governança e a cultura territorial”.

Joaquim Couto assinala que o
documento terá como prioridades as
áreas “ambiental, social, económica e
governança”, reforçando a aposta na
marca e imagem de Santo Tirso “com
o intuito de aumentar a notoriedade
do Município, a atratividade da cida-
de, a atração de turistas, o fortaleci-
mento da estrutura económica e a
melhoria das estruturas das freguesi-
as, da competitividade das empresas
e do nível de vida dos habitantes”.

Recorrendo a aspetos identitários
e diferenciadores, o novo PDM tam-
bém irá promover redes a nível me-
tropolitano e regional, assim como a
gestão sustentável dos recursos natu-
rais e a adaptação às alterações cli-
máticas. Além disso, quer melhorar a
qualidade de vida urbana e dos cida-
dãos, prosseguindo políticas de reabi-
litação urbana,,,,, aumentar a articula-
ção urbano-rural e entre freguesias e
reorganizar as áreas urbanas para uma
utilização mais adequada e sustentá-
vel do solo, recursos, infraestruturas
e equipamentos.

As alterações preveem, ainda, a
melhoria e alargamento das áreas
para localização de empresas, a pro-
moção da mobilidade sustentável,
através de transportes públicos e mo-
dos suaves de locomoção, com con-
sequente diminuição de gases de efei-
to de estufa e o aumento da cobertu-
ra das redes de infraestrutura de sa-
neamento básico.

A necessidade e urgência desta
revisão resulta do prazo imposto para
incluir as regras de classificação e qua-

lificação do solo estabelecidas pelo
novo Regime Jurídico dos Instrumen-
tos de Gestão Territorial. Estas novas
regras, impostas a nível nacional, im-
plicam rever o modelo territorial e o
sistema urbano, atendendo a que o
solo classificado como urbano no
plano deve estar dotado de todas as
infraestruturas básicas, ou ter a urba-
nização programada com fundamen-
tação socioeconómica e com garan-
tia de viabilidade económica, fican-
do integradas em solo rústico todas
as restantes áreas.

Por outro lado, o novo documen-
to contempla a articulação com o Pla-
no Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios e o Plano Munici-
pal de Emergência e Proteção Civil,
chamando para si todas as disposi-
ções relativas à gestão do território e
vinculativas dos particulares.

No âmbito da discussão pública, to-
das as propostas e sugestões a incluir
na segunda revisão do PDM de San-
to Tirso podem ser realizadas em www.
cm-stirso.pt, em https://www.cm-stirso.pt/
viver/urbanismo/planeamento/participa
cao-publica, entregues no Espaço do
Munícipe, bem como enviadas através
do email: santotirso@cm-stirso.pt |||||

Com uma área de 295 metros quadra-
dos totalmente renovada, este novo es-
paço pretende facilitar o relacionamen-
to entre o munícipe e os diversos servi-
ços da Câmara e, nesse sentido, “hou-
ve a intenção de melhorar as condições
de atendimento”, mas também “aumen-
tar o tipo de serviços prestados às pes-
soas”, esclareceu Joaquim Couto, presi-
dente da câmara, em nota de imprensa
da autarquia tirsense.

Com seis balcões de atendimento ao
público, mais um do que existia, duas
receções e um total de 22 postos de
trabalho de backoffice, o novo Espaço
do Munícipe oferece, também, mais ser-
viços à população, nomeadamente com
a possibilidade de pagamento. Desde
que entrou em funcionamento, as pes-
soas não necessitam de se deslocar ao
serviço de tesouraria, eliminando tem-
pos de espera e deslocações de serviço
em serviço.

O presidente argumenta que “o aten-
dimento às pessoas e a proximidade que
queremos manter com a população na
resolução dos seus problemas sempre
foi uma questão prioritária para a Câ-
mara”, o que levou ao projeto de alar-
gamento e melhoramento do agora de-
nominado Espaço do Munícipe.

O Espaço do Munícipe oferece cer-
ca de 30 serviços, contemplando áreas
que vão desde o urbanismo à ação so-
cial, passando pelo desporto, educação
e proteção civil. Aqui, por exemplo, é pos-
sível pedir a atribuição de vacinas gra-
tuitas, aderir ao programa SOS Casa, so-
licitar licenças de publicidade ou atri-
buição de bolsa escolar, requerer licen-
ças de espetáculos ou concessão de alu-
guer de jazigos.

A par da melhoria dos serviços pres-
tados, também o horário de atendimento
foi alargado: de segunda a quinta-feira
funciona das 09h00 às 17h30, à sex-
ta-feira está aberto entre as 09h00 e
as 14 horas. |||||

Câmara tem
novo Espaço
do Munícipe
ANTIGAS INSTALAÇÕES DA LO-
JA DO TURISMO, CONTÍGUAS
AOS PAÇOS DO CONCELHO,
ACOLHEM AGORA OS VÁRIOS
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
PELO ESPAÇO DO MUNÍCIPE.

CONCELHO

Joaquim Couto
assinala que o
documento terá
como priorida-
des as áreas
“ambiental,
social, econó-
mica e gover-
nança”, refor-
çando a aposta
na marca e
imagem de
Santo Tirso.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES
Reunião magna de Vila das Aves decorre esta sexta-feira, dia
21 de dezembro pelas 21h30 no salão nobre da junta de
freguesia. Em discussão estarão as Grandes Opções do
Plano e Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos.
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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 buscas por parte da Polícia Judici-
ária (PJ) devem-se à existência de um
contrato para a aquisição de uma vi-
atura elétrica destinada aos serviços
de manutenção dos jardins, no valor
de 32 841 euros, a uma empresa
envolvida na Operação “Dennis” que

AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA NO VALOR DE 32 MIL EUROS
CONTRATUALIZADA COM EMPRESA INVESTIGADA NO ÂMBITO DA
OPERAÇÃO “DENNIS” LEVOU A PJ À CÂMARA PARA A REALIZAÇÃO DE
BUSCAS. ALBERTO COSTA, VICE-PRESIDENTE, E CACILDA SOUSA, CHEFE DE
DIVISÃO, FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS.

Operação ‘Dennis’
leva PJ a fazer
buscas na câmara

Em nota de imprensa enviada às
redações, a comissão política
concelhia do PSD solicitou à câ-
mara municipal de Santo Tirso,
que sejam prestados todos os
“esclarecimentos aos tirsenses”
com “rigor e transparência” rela-
tivamente ao caso das buscas da
Polícia Judiciária na sede do Mu-
nicípio, naquelas que consideram
“imputações graves.”

Apesar da câmara ter subli-
nhado a “total colaboração com
toda a documentação solicitada
pela PJ”, o PSD/Santo Tirso refere
que acompanhará “o desenrolar
do processo com respeito pelos
princípios” de presunção de ino-
cência e do segredo de justiça.” |||||

PSD PEDE
ESCLARECIMENTOS
COM “RIGOR E
TRANSPARÊNCIA”

investiga crimes de natureza econó-
mica, nomeadamente fraude fiscal
qualificada, fraude na obtenção de
subsídio, branqueamento, recebimen-
to indevido de vantagem e participa-
ção económica em negócio.

Segundo o jornal Público, o con-
trato para aquisição da referida viatu-
ra foi autorizado por Alberto Costa,

vice-presidente da autarquia tirsense
e intermediada por Cacilda Sousa, che-
fe de divisão, tendo ambos sido cons-
tituídos arguidos lateralmente ao pro-
cesso da operação “Dennis”.

Esta operação levada a cabo pela
Diretoria do Norte da PJ em parceria
com a Autoridade Tributária já reali-
zou 35 buscas em seis concelhos da
região norte para além de Santo Tirso,
também Vila Nova de Famalicão, Gui-
marães, Maia, Braga e Vila do Conde,
tendo sido detidos 5 empresários “for-
temente indiciados pelos referidos cri-
mes”, avançou a PJ em comunicado.

Em causa está associação crimino-
sa que “criou e geriu um conjunto de
sociedades comerciais, com o recur-
so a ‘testas de ferro’, visando ocultar
os verdadeiros administradores e des-
pistar eventuais fiscalizações por par-
te das entidades competentes”. O obje-
tivo, revela o texto da PJ, seria “a emis-
são de faturação fictícia entre essas
sociedades comerciais, no intuito de
aumentar de forma substancial o va-
lor do IVA a receber do Estado e evi-
denciar um volume de negócios que
não correspondia ao real, permitin-
do que outras sociedades, dominadas
pela associação criminosa, apresen-
tassem candidaturas a fundos comu-
nitários do programa Portugal 2020.”

Os valores aprovados ascendiam
já aos 20 milhões de euros, sendo
que já tinham sido entregues subsí-
dios de 2,7 milhões de euros. Rela-
tivamente ao IVA e IRC, com o circui-
to fechado de faturação presumivel-
mente fictícia, “este grupo de socie-
dades terá obtido um crédito fiscal
de cerca de 1,9 milhões de euros.”

MUNICÍPIO CONFIRMA AS BUSCAS
Em comunicado oficial, a câmara mu-
nicipal confirmou que foi “alvo de
diligências inspetivas por parte da
Polícia Judiciária” relativas ao “proces-
so administrativo relacionado com a
aquisição de uma viatura elétrica para
os Serviços Urbanos do Município,
no valor de 32 mil e 841 euros”,

informações que foram de “imediato
disponibilizadas.”

A autarquia tirsense assegura que
“o processo de contratação pública
deste veículo está disponível publica-
mente” no portal Base.Gov de acordo
com a lei, enfatizando “a total colabo-
ração” prestada à PJ “disponibilizan-
do toda a documentação solicitada.”

“A câmara municipal de Santo Tir-
so tem-se pautado pelo respeito escru-
puloso da lei, elevando a importân-
cia da informação e transparência para
com os munícipes no âmbito dos pro-
cedimentos de aquisição de bens e ser-
viços”, assegura o texto camarário. ||||||

SANTO TIRSO | JUSTIÇA
Autarquia tirsense diz
pautar-se “pelo respeito
escrupuloso da lei”
e enfatiza “a total
colaboração” prestada
à Polícia Judiciá-
ria neste processo.

OPERAÇÃO LEVADA A CABO PELA
DIRETORIA DO NORTE DA PJ
REALIZOU 35 BUSCAS EM SEIS
CONCELHOS DA REGIÃO NORTE
PARA ALÉM DE SANTO TIRSO,
TAMBÉM VILA NOVA DE
FAMALICÃO, GUIMARÃES, MAIA,
BRAGA E VILA DO CONDE
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O aparato das forças policiais nas
ruas circundantes do estádio do Clu-
be Desportivo das Aves foi bem evi-
dente, surpreendendo até os mora-
dores do local. Acessos cortados, ve-
ículos e militares da GNR em todo o
perímetro foi o cenário com que se
depararam. Com as visitas de Vitória
de Guimarães, F.C. Porto e S.L. Benfica
mesmo à porta, e os seus milhares
de adeptos atrás, cuidados e precau-
ções são poucos.

Para precaver situações limite e
colmatar possíveis falhas em dias de
jogo, o destacamento territorial da
GNR de Santo Tirso decidiu realizar
este exercício, como teste à coorde-

Estádio do ‘Desportivo’ foi
cenário para simulacro da GNR
EXERCÍCIO DINAMIZADO PELO DESTACAMENTO TERRITORIAL DE SANTO TIRSO ENVOLVEU MAIS DE UMA CENTENA DE
MILITARES DA GNR E INCIDIU SOBRE DESACATOS E DESORDEM PÚBLICA NO RECINTO AVENSE.

nação das forças de segurança em
jogos de risco elevado.

Aos jornalistas, fonte da GNR refe-
riu que a oportunidade para realizar
“exercícios de coordenação de jogos
de elevado risco surgiu da necessi-
dade de ajustar procedimentos com
vista a melhorar a atuação de todos
os intervenientes civis e militares”.

Com cerca de 60 militares do lado
adversário e cerca de meia centena
por parte da força empenhada, fo-
ram trabalhados “essencialmente os
desacatos e desordem pública atra-
vés do rebentamento de petardos e
da tentativa de introdução de objetos
ilícitos no ponto de revista, invasões
de campo e questões de emergência
médica com necessidade de interven-
ção dos bombeiros na bancada com

adeptos em desacatos.”
No momento de entrada no re-

cinto de jogo, sempre delicado, os
militares tiveram que lidar com a pres-
são dos adeptos ansiosos pelo iní-
cio da partida, detetando vários en-
genhos pirotécnicos que tentaram
transportar para as bancadas.

Durante o desenrolar do jogo, um
adepto sofreu uma queda o que obri-
gou à entrada em cena dos bombei-
ros voluntários de Vila das Aves que
o socorreram com a escolta da força
de intervenção. Descontentes com a
prestação em campo, o grupo de adep-
tos dirigiu-se ao banco e treinador da
equipa instigando a violência acaban-
do mesmo por gerar agressões físicas
entre dois indivíduos prontamente re-
solvidas pelas forças de intervenção.

No final da partida, já no exterior
do recinto, um indivíduo saiu de um
automóvel disparando uma arma de
fogo colocando-se em fuga apeada,
sendo rapidamente intercetado.

Estiveram empenhadas no terreno
“a unidade de intervenção e o coman-
do territorial do Porto sendo que a uni-
dade de intervenção esteve represen-
tada pelo grupo de intervenção e or-
dem pública, já o comando do Porto
esteve representado pelo seu desta-
camento de intervenção com cinotec-
nia, força a cavalo com inativação de
engenhos explosivos e militares do des-
tacamento territorial de Santo Tirso.”

O exercício contou ainda com a
presença de um grupo de observa-
dores constituídos pela Proteção Civil
da Câmara Municipal de Santo Tirso,

pela comissão de vistoria da Liga de
Clubes e também pelo Estado Maior
do Comando Territorial do Porto e o
diretor de segurança do Clube Des-
portivo das Aves. |||||

PASSAGEM DE ANO NA PRAÇA 25 DE ABRIL
Para a última noite de 2018, a autarquia preparou um programa repleto de animação
e surpresas. A abertura, assim como a distribuição de brindes, tem início às 22h.
O grupo “Alvorada Musical” terá a seu cargo alguns dos momentos altos da passagem
de ano e subirá ao palco antes e depois da meia-noite. Ao longo da noite serão
oferecidos espumante e bolo rei, à meia-noite não faltará o tradicional fogo de artifício.
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Reconhecimento inteligente
de passageiros como
ferramenta anti-roubo
desenvolvido pela ‘Copo Têxtil’

VILA DAS AVES | AGRUP. D. AFONSO HENRIQUES
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Um início de uma nova vida. Um re-
começo com competências e aptidões
certificadas. O Agrupamento de Es-
colas D. Afonso Henriques, de Vila
das Aves, assinalou o final de forma-
ção dos estudantes do Centro Qua-
lifica com a entrega dos 36 diplo-
mas referentes às certificações de ní-
vel básico e secundário, e ainda pro-
fissionais nas áreas de eletricista de
instalações elétricas e técnico de ação
educativa, mostrando que que é pos-
sível e que vale a pena obter mais

CERIMÓNIA MARCOU O FINAL DE FORMAÇÃO DOS
AGORA DIPLOMADOS QUE MOSTRARAM QUE
VALE A PENA OBTER MAIS QUALIFICAÇÕES
E VER AS SUAS COMPETÊNCIAS CERTIFICADAS.

Centro ‘Qualifica
entrega diplomas
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A tecnologia foi desenvolvida para evi-
tar o roubo automóvel, fazendo o reco-
nhecimento do condutor através do cru-
zamento de várias informações – ritmo
cardíaco, peso, forma de sentar, etc –
disponibilizadas por sensores colocados
no tecido do assento. Sem o devido re-
conhecimento, o carro não arranca e fica
imobilizado.

A notícia avançada pelo jornal T re-
vela que o 2C2T tem sido cada vez mais
procurado por empresas que trabalham
para o setor automóvel, contando-se já
cerca de 40 projetos, de dimensão e

INVESTIGAÇÃO CONJUNTA DO CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA TÊXTEIS
DA UNIVERSIDADE DO MINHO (2C2T) E DA COPO TÊXTIL, SEDIADA EM
BURGÃES, VAI PERMITIR QUE OS CARROS IDENTIFIQUEM QUEM SE SENTA NELES

maturidade variadas, que o centro de I&D
da Universidade do Minho tem em mãos.

Boa parte dos projetos nascem da pro-
cura por parte das empresas a braços com
problemas que sozinhas não conseguem
resolver. “Mas não nos limitamos a es-
perar que nos venham pedir ajuda. Tam-
bém somos proativos e propomos projetos
às empresas”, explicou Fernando Ferreira,
o diretor do 2C2T, centro em que estão
envolvidos cerca de uma centena de in-
vestigadores (desde doutorados da casa
até técnicos, passando por bolseiros e
alunos de mestrado ou doutoramento)
e que tem um orçamento anual na or-
dem dos dois milhões de euros. |||||

qualificações e ver as suas compe-
tências certificadas.

O fim de tarde em ambiente festi-
vo e caloroso foi pontuado por mo-
mentos de música, poesia, testemu-
nhos e convívio, ilustrativos do lema
do agrupamento: uma comunidade
ativa que tece saberes e afetos.

Foi ainda apresentado à comuni-
dade o Projeto Qualifica a Ler+, que
permite estender aos formandos do
Centro Qualifica o projeto de incen-
tivo à leitura, tendo a biblioteca es-
colar passado a dispor de obras reco-
mendadas para este nível etário. ||||||

EMPRESAS | INVESTIGAÇÃO

EMPRESA,
SEDIADA EM
BURGÃES,
TEM CAPITAIS
ESPANHÓIS



PUBLICIDADE
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CULTURA
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O GUIdance está de regresso para
virar Guimarães do avesso. Para a no-
na edição do festival que tem cativa-
do o público e a crítica especializada,
Rui Torrinha, diretor artístico do even-
to, categoriza-o como um festival de
“colaboração absoluta com a criação
nacional e internacional” com uma
aposta forte em estreias absolutas em
Portugal e coproduções da “Oficina”.

O programa de onze espetáculos,
mais extenso do que tem sido nor-
ma, faz um percurso em banda larga
que vai para lá da dança contempo-
rânea, passando pelo texto teatral, a
robótica, hip-hop e sonoridades mais
pop, abrindo-se de forma mais defi-
nitiva também ao universo familiar.

Nome em destaque para esta edi-
ção, Vítor Hugo Pontes, é um artista
da casa e vai abrir o festival no dia 7
de fevereiro, no grande auditório do
Centro Cultural Vila Flor (CCVF) com
“Drama”, espetáculo que conjuga a
palavra com o movimento, tendo co-
mo ponto de partida a peça “Seis Per-

Mão Morta e Michael
Clarke num festival de
primeiras vezes
NONA EDIÇÃO DO GUIDANCE DECORRE DE 7 A 17 DE FEVEREIRO COM
SEIS ESTREIAS ABSOLUTAS NUM PROGRAMA COM MAIS ESPETÁCULOS A
ENVOLVER MAIS ESPAÇOS E A ABERTURA DO FESTIVAL ÀS FAMÍLIAS. VÍTOR
HUGO PONTES É O COREÓGRAFO EM DESTAQUE.

sonagens à Procura de um Autor”
de Luigi Pirandello.

“O teatro faz parte do meu percur-
so e eu não vejo a dança sem dra-
maturgia”, elucidou o coreógrafo, su-
blinhando o facto de ser uma peça
de dança, não teatro, que inclui mú-
sica ao vivo de Joana Gama.

Vítor Hugo Pontes volta depois ao
festival (dia 13), mas desta vez para
apresentar no mesmo palco uma a re-
montagem da peça estreada em 2011
também no GUIdance “Fuga Sem Fim”.

Uma das propostas que promete
aguçar o apetite dos espectadores é
a presença dos Mão Morta como pro-
tagonistas do segundo dia do festi-
val. O nome grande do rock nacio-
nal aventura-se assim por um uni-
verso distante do seu, associando-
se à coreógrafa Inês Jacques na cria-
ção do espetáculo “No Fim Era o Frio”
que será apresentado na Black Box
da Fábrica da ASA, espaço novidade
para esta edição.

António Rafael, guitarrista, confes-
sou em conferência de imprensa que
“a banda gosta de pôr a cabeça a
prémio e de se desafiar numa área
de total desconforto”. O espetáculo
vai contar com a performance na to-
talidade de temas originais produzi-
dos para o efeito.

O lote de espetáculos fica com-
pleto com “anesthetize” da criadora
Maurícia Neves (em estreia absoluta
no Black Box do CIAJG, sábado dia
9 pelas 18h30), “Everyness” da com-
panhia Wang Ramirez, trazem as suas
sonoridades urbanas pela primeira
vez a Portugal (dia 9 no grande au-
ditório do CCVF pelas 21h30), “Fra-
ternidade I e II”, espetáculo em duas
partes, masculino e feminino da “Úte-
ro” (dia 14 no pequeno auditório do
CCVF pelas 21h30), “Lento e Largo”
de Jonas & Lander, criação que ex-
plora a ligação do corpo com a robó-
tica (dia 15, 21h30 na Black Box da
Fábrica ASA) e “Dos Suicidados – o

Vício de Humilhar a Imortalidade” de
Joana von Mayer Trindade & Hugo
Calhim Cristovão (dia 16 pelas
18h30 no Black Box do CIAJG).

A encerrar a nona edição, encon-
tra-se a cereja no topo do bolo, com
a estreia nacional da companhia de
Michael Clark com o espetáculo “to
a simple, rock ‘n’ rol… song”, dia 16
no Grande Auditório do CCVF pe-
las 21h30. A peça em três atos pres-
ta homenagem a três fontes de ins-
piração do criador britânico, Erik Satie,
Patti Smith e David Bowie, numa gran-
de mistura de referências visuais, so-
noras e estéticas.

UMA VIAGEM FAMILIAR
Após algumas abordagens mais tími-
das no passado recente de envolver
um público mais jovem e familiar, a
edição 2019 do GUIdance vai apos-
tar pela primeira vez em duas propos-
tas no programa do festival dirigidas
precisamente a esse público. Nas ma-
nhãs dos dois sábados do festival, 9
e 16 de fevereiro pelas 11 horas no
pequeno auditório, Sara Anjo e Ainhoa
Vidal apresentam “Um Ponto de Dan-
ça” e “Oceano”, respetivamente. Se-
gundo o diretor artístico da “Oficina”,
João Pedro Vaz esta novidade surge
da apetência e solicitação do público
relativamente às atividades paralelas
do festival. “Há uma vontade enorme
de dançar [em Guimarães] e nós va-
mos bailar em conjunto”, concluiu. |||||

GUIMARÃES | FESTIVAL DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

“TO A SIMPLE, ROCK ‘N’
ROL... SONG”, DE MICHAEL
CLARK. UMA ESTREIA
NACIONAL, A 16 DE
FEVEREIRO NO GUIDANCE.
UM HOMENAGEM A TRÊS
FONTES DE INSPIRAÇÃO
DO COREOGRAFO BRITÂNI-
CO: ERIK SATIE, PATTI
SMITH E DAVID BOWIE.
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13 07

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 13 33

2 - SPORTING 13 31

3 - BRAGA 13 30

4 - BENFICA 13 29
5 - V. GUIMRÃES 13 22

7 - RIO AVE 13 19

9 - PORTIMONENSE 13 17

10 - SANTA CLARA 13 17

11 - V. SETÚBAL 13 17

6 - BELENENSES SAD 13 19
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FC PORTO - RIO AVE

NACIONAL - CHAVES

TONDELA - MARÍTIMO

JORNADA 13 - RESULTADOS

BENFICA - BRAGA

MARÍTIMO 0 - BENFICA 1
SPORTING 5 - NACIONAL 2
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Abateu-se um temporal sobre a Vila
das Aves no passado sábado. Às 18
horas, horário do início da partida en-
tre o “Desportivo” e o Vitória de Gui-
marães, o vento e a chuva combina-
vam para um cenário de tempestade
que, mesmo assim, não arredou das
bancadas os muitos vimaranenses que
fizeram a curta deslocação da cida-
de-berço à vila.

As bancadas bem compostas, pe-
rante as condições climatéricas, fize-
ram passar a mensagem para dentro

Tudo igual no
duelo da EN-105
TEMPORAL TIROU BRILHANTISMO TÉCNICO, MAS
ENTREGA E EMOÇÃO DO RESULTADO
COMPENSARAM NUMA PARTIDA ONDE O EMPATE
SE AJUSTOU. VISITA A ALVALADE TERMINOU EM
DERROTA AVOLUMADA APESAR DE UMA
PRIMEIRA PARTE DE BELO EFEITO DOS AVENSES.

marcação colocou a bola no coração
da área onde aparecia Alexandre
Guedes que num primeiro momen-
to emendou para a defesa de André
Ferreira, mas na recarga não perdoou
e fez mesmo o 0-1. O ex-craque do
Desportivo, decisor da final no Jamor,
não festejou, dirigiu-se aos adeptos
avenses e pediu desculpa. Um gesto
bonito de um dos melhores jogado-
res a vestir a camisola do Aves nos
últimos anos.

Do golo em diante o jogo perten-
ceu à formação comandada por Luís
Castro. Conseguiu assentar o seu jo-
go e explorar as dificuldades da defe-
sa da casa para travar as desmarca-
ções dos atacantes vimaranenses.
Foram várias as situações perigosas
criadas pelo Vitória.

Só que, totalmente contra a cor-
rente de jogo, o Aves chega ao em-
pate. Uma recuperação de bola ain-
da no seu meio-campo, ao minuto
34, deu oportunidade a Nildo
Petrolina para conduzir o contra-gol-
pe, colocando a bola nas costas da
defesa vimaranense onde o ultra-rá-
pido Mamá Baldé surgiu vindo do
nada, antecipando-se a Douglas e
com um toque precioso picou a bola
dentro da baliza.

O Aves ganhou confiança e até
ao final do primeiro tempo esteve em
cima do adversário, sendo claramente
melhor nesses minutos.

Na segunda parte, tudo se com-
plicou. As condições climatéricas pi-
oraram e o relvado não permitiu que
se jogasse o melhor futebol. Houve
sim muita luta. Muita intensidade.
Muita entrega por parte dos jogado-
res de ambas as equipas. Baldé con-
tinuou a ser o melhor do lado do
Aves e da partida, impondo a sua
capacidade física para ganhar inúme-
ros duelos e fazer a cabeça em água
aos defesas contrários.

Aos 80’, o lance que marcou a
partida. Clássico lance entre atacante
e guarda-redes, em que este último
sai aos pés do adversário. Carlos

das quatro linhas, já que os jogado-
res de ambas as equipas, sem conse-
guirem colocar em evidência o fute-
bol que sabem praticar devido ao es-
tado complicado do relvado, deram
o que tinham e não tinham.

As condições até favoreciam a
equipa de José Mota, pela vantagem
física que detinham sobre os adver-
sários, o que até se fez sentir nos mi-
nutos iniciais, onde Baldé, Amílton e
Farina criaram problemas à defensiva
vitoriana.

Só que à passagem do minuto 14’,
o Vitória adiantou-se no marcador.
Depois de algumas investidas pelo
lado direito do ataque, Tozé fugiu à

O Desportivo jogou esta quarta-
feira a partida referente aos oi-
tavos de final da Taça de Portu-
gal, já após o fecho desta edição
do Entre Margens. No próximo sá-
bado, dia 22, o Aves regressa ao
Estádio do Jamor para enfrentar
o Belenenses SAD em jogo a con-
tar para a décima quarta jornada
do campeonato. Antes do final do
ano, a formação avense ainda vai
receber o Benfica no dia 28 de
dezembro na última jornada do
grupo A da Taça da Liga. |||||

PRÓXIMOS JOGOS

NO JOGO FRENTE
AO VITÓRIA DE
GUIMARÃES, O AVES
GANHOU CONFIANÇA E
ATÉ AO FINAL DO
PRIMEIRO TEMPO
ESTEVE EM CIMA DO
ADVERSÁRIO, SENDO
CLARAMENTE MELHOR
NESSES MINUTOS.
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DESPORTO

18 - GIL VICENTE
15 06 17 - GD MIRANDÊS
00 00

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - VIZELA 15 38

2 - TROFENSE 15 31

3 - FAFE 15 29

4 - S. MARTINHO 15 27
5 - FELGUEIRAS 1932 15 26

7 - CHAVES SATÉLITE 15 23

9 - MARIA DA FONTE 15 17

10 - MERELINENSE 15 16

11 - AD OLIVEIRENSE 15 16

6 - MIRNADELA 15 25

15

13 - PEDRAS SALGADAS 15 14

16 - VILAVERDENSE

15 1214 - LIMIANOS

15 10 15 - C. TAIPAS
15 08

12 - TORCATENSE 15 15

198 - MONTALEGRE

SERIE 2 -
DIVISÃO DE ELITE

SERIE A - CAMPEONATO
DE PORTUGAL

18 - BAIÃO
16 11 17 -  NUN’ÁLVARES
16 09

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - REBORDOSA AC 16 42

2 - LOUSADA 16 33

3 - FREAMUNDE 16 33

4 - SOUSENSE 16 28
5 - TIRSENSE 16 27

7 - LIXA 16 24

9 - BARROSAS 16 22

10 - VILA MEÃ 16 21

11 - ALIANÇA GANDRA 16 20

6 - ALIADOS LORDELO 16 27

16

13 - VILARINHO 16 15

16 -  VILA CAIZ

16 1414 - ERMESINDE 1936
16 12 15 - GONDOMAR B
16 12

12 - CD SOBRADO 16 17

238 - S. PEDRO DA COVA

Xistra mandou seguir e marcou um
livre sobre outro contacto fora da
área. O banco do Vitória saltou em
protesto, o árbitro foi ver as imagens
do VAR que confirmou a sua deci-
são. André Ferreira toca na bola an-
tes do adversário. No seguimento do
livre, Tozé manda à trave. O jogo fi-
cou por aqui. Na autêntica piscina
que se tinha instalado, os jogadores
nunca deram um lance por perdido
e lutaram até ao fim. O empate ajus-
tou-se ao resultado.

CRUEL VISITA A ALVALADE
O Desportivo das Aves subiu ao rel-
vado do Alvalade XXI muito perso-
nalizado, muito bem preparado por
José Mota para tentar contrariar aque-
la que tem sido a máquina de fazer
golos do Sporting de Marcel Keizer.

Sem um avançado centro de elei-
ção, Mota apostou na velocidade de
Hamdou e sobre Amílton municiados
por um meio-campo composto por
homens com excelente visão de jogo
a longa distância, Vítor Gomes, Rúben
Oliveira, Nildo e El Adoua. Estraté-
gia bem sucedida que deu frutos aos
17’ quando na sequência de um li-
vre lateral de Rodrigo Soares, o cen-
tral Defendi inaugurou o marcador.

A primeira parte nervosa do
Sporting deu esperança ao Aves, mas
tudo caiu por terra quando ao cair
do pano da primeira parte, Vítor Cos-
ta cometeu um erro crasso e o árbi-
tro, auxiliado pelas imagens do VAR,
assinalou penalti, concretizado por
Bas Dost. José Mota acabou expulso
por protesto e já depois da hora Nani
rematou fora da área, desviou na
defesa avense e concretizou a revira-
volta no resultado.

Na segunda parte só deu Sporting.
Logo aos 48’, Bas Dost bisou no
encontro e pouco mais de dez mi-
nutos depois, 59’, foi a vez de Diaby
fazer o gosto ao pé. O resultado fi-
nal de 4-1 é lisonjeiro para os leões
sobretudo pelo trabalho efetuado na
primeira parte. |||||
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A vida complicou-se para as aspira-
ções campenses no Campeonato de
Portugal. A deslocação às Caldas das
Taipas terminou num inglório empa-
te a uma bola, alcançado já nos últi-
mos minutos.

Os golos surgiram apenas na se-
gunda parte, primeiro para os anfitri-
ões, quando à passagem dos 64’ o
recém-entrado Tiago Carneiro abriu
as hostilidades e colocou o Caçado-
res das Taipas na frente do marcador.
Já perto do final, aos 84’, o São Mar-
tinho conseguiu menorizar os estragos,
chegando ao empate por intermédio
do também suplente Hugo Azevedo.

Mais feliz foi a receção ao Gil Vi-
cente na jornada anterior. A equipa
orientada por Agostinho Bento ba-
teu os visitantes gilistas por confortá-
veis 4-2. Na primeira metade, o São
Martinho cedo se adiantou no mar-
cador, mesmo antes do quarto de ho-
ra, com um golo do nigeriano Abdul-

São Martinho
deixa fugir
Trofense
EMPATE NAS TAIPAS DITOU
O AFASTAMENTO EM
RELAÇÃO AO PRINCIPAL
ADVERSÁRIO E MANTÉM
CAMPENSES NA QUARTA
POSIÇÃO DA TABELA.

Vilarinho
complica
a vida. Empate
não tira lanço
ao Tirsense
DUPLA DERROTA DA
EQUIPA VILARINHENSE
AFASTA-A DA ZONA DE
TRANQUILIDADE.
TIRSENSE MANTÉM SÉRIE
DE BONS RESULTADOS COM
TONAU AOS COMANDOS.

Aves perde
no terreno
do vizinho
do lado

lah Olatunji. A confirmar a entrada
forte na partida, os homens da casa
dilataram a vantagem pouco mais de
dez minutos depois por João Sidónio.

O Gil Vicente só conseguiu res-
ponder na segunda parte, aos 50’,
com um golo do avançado colombi-
ano Gabriel Mejía que tinha entra-
do à meia hora de jogo. Só que o
São Martinho respondeu de imedia-
to e manteve dois golos de vanta-
gem quando aos 56’ Matheus Cle-
mente foi o gosto ao pé. O marcador
não ficaria por aqui, Danilo Castro,
aos 77’, marcou o quarto golo para
o São Martinho e o Gil só conse-
guiu compor o marcador ao minuto
90’ com um autogolo de José Silva.

Na próxima jornada a contar para
o Campeonato de Portugal, já no
novo ano, a 6 de janeiro, o São
Martinho recebe o líder isolado da
tabela e vizinho, Vizela. ||||||

Formação jesuíta arrancou um em-
pate dramático ao minuto 90’ em casa

do Barrosas. Anfitriões colocaram-se
na liderança do marcador através de
uma grande penalidade convertida
por Moreno aos 41 minutos. Só em
cima do cair do pano é que José
Vilaça igualou todas as contas e con-
quistou um ponto precioso para os
homens de negro.

Na jornada transata a equipa ori-
entada por Tonau tinha batido o SC
Nun’Álvares por uma bola a zero no
Estádio Abel Alves de Figueiredo. O
solitário golo da partida surgiu já em
tempo de descontos da primeira par-
te, aos 45+2, por intermédio do avan-
çado brasileiro Bobô.

Na outra ponta do concelho as
contas estão mais complicadas. O
Vilarinho averbou duas derrotas e
está cada vez mais colado ao grupo
que irá lutar pela permanência dei-
xando o meio da tabela fugir em ter-
mos pontuais. Na jornada 15, em casa,
perdeu por duas bolas a zero com o
Aliados de Lordelo, enquanto que
na ronda seguinte perdeu por duas
bolas a uma no terreno do Lousada.

Na próxima jornada o Tirsense re-
cebe perante os seus adeptos o Baião
enquanto que o Vilarinho acolhe o
Vila Meã, jogos a disputar no dia 23
de dezembro. ||||

A ACR Lordelo recebeu no seu
pavilhão os vizinhos de Vila
das Aves e superiorizaram-se,
batendo a turma avense por
3-1. A equipa do Desportivo
foi surpreendida pela forte
entrada em jogo do Lordelo
que após várias oportunida-
des chegou mesmo à vantagem
por Diogo Gonçalves.

No segundo tempo, os ho-
mens da casa voltaram a mar-
car, desta vez por Luís Coelho,
dilatando o marcador para 2-
0. A reação avense acabou por
chegar, reduzindo o marcador
para a vantagem mínima pe-
los pés de Kaká. Só que já bem
perto do final, Joca fez mais
um para o Lordelo e estabele-
ceu o resultado final da parti-
da, 3-1.

Com este resultado a ACR
Lordelo ultrapassou o Des-
portivo das Aves na tabela
classificativa, encontrando-se
agora com 16 pontos, na ter-
ceira posição, mais um que os
avenses no quarto lugar.

Para a Taça de Portugal, o
Desportivo recebeu e venceu
o AR Freixieiro por três bolas
a uma, como golos de Vitó e
um bis de Alicante. |||||

CURTA VISITA AO PAVI-
LHÃO DO LORDELO
ACABOU EM DERROTA.
AVES AVANÇA NA TAÇA
DE PORTUGAL
APÓS VITÓRIA
CASEIRA FRENTE
AO AR FREIXIEIRO

FUTSAL
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David Figueiredo venceu no pas-
sado sábado a primeira prova de
atletismo de Lousado, vencendo a
geral e o escalão de veteranos 1.
Na segunda posição da geral che-
gou Carlos Silva que assim ven-
ceu o escalão de seniores. Ainda
na mesma corrida Martinho Fer-
rei-ra terminou na 35°posição no
escalão veteranos1 e Viriato Men-
des em 14° lugar nos seniores.

Também no passado sábado,
dia 15 dezembro, mas na São Sil-

CD São Salvador
domina em Lousado
CLUBE ESTEVE BEM REPRESENTADO EM GONDOMAR,
RIBATEJO E NA SÃO SILVESTRE DE BRAGA.

Algum dia tinha que acontecer. A equi-
pa sénior de voleibol feminino do Des-
portivo das Aves sofreu a primeira
derrota do campeonato esta época ao
ser batida pelas rivais do Vitória de
Guimarães por 1-3. Numa partida mui-
tíssimo equilibrada, a vantagem con-
quistada nos dois primeiros sets pe-
las adversárias não permitiu mais mar-
gem de erro. A formação vimaranense
levou a melhor nesses dois parciais
por 22-25. O Aves respondeu no
terceiro set fechando a partida por
25-20, mas no quarto set as vitoria-
nas conseguiram superiorizar-se por
20-25 terminando com o encontro.

No último jogo da primeira volta,

Primeira derrota ao virar
da segunda da volta
PERCURSO IMACULADO NA PRIMEIRA VOLTA DO CAMPEO-
NATO NÃO SE VAI REPETIR DEPOIS DA PRIMEIRA DER-
ROTA DA ÉPOCA TER SURGIDO FRENTE AO V. GUIMARÃES.

KARATÉ

Competição mundial para atletas
jovens, dos 11 aos 17 anos decor-
reu em Itália com a participação
de Joaquim Fernandes, que foi
nomeado mestre de Tatami, mem-
bro do Júri de Protestos e arbitrou
finais, desenvolvendo um exce-
lente trabalho em todas funções.
O atleta Júlio Silva competiu na
categoria de kumite juniores me-
nos de 76kg, não foi ao pódio, mas
teve um comportamento meritório.

Torneio contou com a partici-

Mestre Joaquim Fernandes
em destaque na Youth League

as avenses foram a São Mamede de
Infesta bater a formação local pela
margem máxima com os parciais de
21-25; 16-25 e 17-25.

No final de 14 jornadas disputa-
das, o CD Aves mantém a liderança
da tabela classificativa com treze vitó-
rias em catorze jornadas disputadas,
agora com apenas um ponto a mais
que o segundo classificado, o Sporting
Clube de Portugal.

Ontem, quarta-feira, dia 19, a equi-
pa avense recebeu o Benfica em jogo
a contar para a segunda eliminatória
da Taça de Portugal em voleibol, par-
tida que decorre já após o fecho desta
edição do Entre Margens. |||||

VOLEIBOL | AVES

vestre de Gondomar, José Cabral
venceu o escalão M55, sendo
que Belmiro Rodrigues cortou a
meta no 3º lugar e José Mota na
quarta posição.

No domingo, dia 16, Yousself
El Kalai venceu a Corrida da Vila
Glória do Ribatejo. Mais a norte
do país, na mítica São Silvestre de
Braga com milhares de participan-
tes, Daniel Pinheiro foi 8º, Carlos
Costa 9º, Nuno Costa 16º, David
Figueiredo venceu o escalão M45
e no mesmo escalão Mário Con-
treiras ficou em 7º lugar. ||||||

pação de 2700 atletas oriundos
de 65 países de todo o mundo,
demonstrando combates e katas
de grande nível técnico.

No que diz respeito ao Tor-
neio de Karaté Jovem em Vila No-
va de Gaia, o Shotokan Vila das
Aves esteve presente com três atle-
tas. Os infantis Pedro Costa e
Afonso Silva. e o iniciado João
Carneiro, tiveram um desempe-
nho muito bom, vencendo vários
combates nos seus escalões. |||||

ATLETISMO

UDS RORIZ
Goleada por 6-1 em casa frente ao
CD Torrão permitiu aos rorizenses apro-
ximarem-se ligeiramente do meio da
tabela classificativa, fugindo à zona
mais complicada da classificação. UDS
Roriz é 9º classificado com 14 pontos.
Na próxima jornada enfrenta o Es-
trelas de Fânzeres já no novo ano.

LIGA REVELAÇÃO
(SUB-23)
Desportivo deslocou-se a Vila do
Conde para defrontar o Rio Ave, sa-
indo com uma derrota por três bolas
a duas em jogo a contar para a 18ª
jornada. Marcaram para os rioavistas
José Postiga, Jaime Pinto e Vitó. Do
lado do Aves faturaram Abdoulaye
e Luquinhas. Apesar da derrota o CD
Aves manteve a segunda posição do
campeonato com 34 pontos, os mes-
mos de Braga e Sporting.

JUNIORES
(SUB-19)
Jovens pupilos avenses receberam e
venceram o Beira-Mar por esclarece-
dores 3-0 com um hat-trick espetacu-
lar do ponta de lança ganês Kelvin
Boateng. Com este triunfo, o Despor-
tivo ascende ao 5º lugar da tabela a
somente dois pontos do Rio Ave que
ocupa o último lugar de acesso ao
play-off de decisão do campeão. ||||||

BREVES

PUBLICIDADE

YOGA PARA CRIANÇAS NAS FONTAINHAS
A Farmácia das Fontainhas está a organizar sessões de yoga para crianças
nas duas últimas sextas-feiras do ano, dias 21 e 28 de dezembro a
decorrer no Espaço Polivalente do Centro Cultural Municipal de Vila
das Aves. As inscrições podem ser efetuadas na Farmácia das Fontainhas.
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Próxima edição

do Entre Margens
nas bancas a
10 de janeiro
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Uma fornada plena de vitórias e campe-
ões. O Município de Santo Tirso home-
nageou publicamente, no passado dia 13
de dezembro, aqueles que considera “três
atletas fantásticos”. Armindo Araújo re-
gressou aos ralis em 2017, após um inter-
regno de cinco anos, tornou-se campeão
e o único piloto a alcançar o Penta cam-
peonato. Carlos André Mesquita sagrou-
se campeão em representação da Seleção
Nacional de Síndrome de Down, da Asso-
ciação Nacional de Desporto para o De-

André Mesquita, Armindo
Araújo e João Vale
homenageados na Câmara
CONQUISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DOS TRÊS ATLETAS DO
CONCELHO DE SANTO TIRSO FORAM HOMENAGEADAS EM PLENO SALÃO
NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SANTO TIRSO | DESPORTO

senvolvimento Intelectual e da Federação
Portuguesa de Desporto para Pessoas com
deficiência, na cidade italiana de Terni.
Aos 22 anos, João Vale tem já uma car-
reira promissora e conta com títulos de
campeão Nacional de Quadcross em Por-
tugal, Itália e, mais recentemente, Espanha.

Joaquim Couto fez questão de enal-
tecer que “as prestações [destes três atle-
tas] orgulham o Município e prestigiam
o território e o país, por se tratarem de
campeonatos nacionais e internacionais”,
salientando que “promovem uma imagem
positiva muito forte do concelho”.

Carlos André Mesquita, utente da
CAID há mais de uma década, mostrou-
se visivelmente comovido e orgulhoso
pelo reconhecimento, agradecendo às
pessoas de Vila das Aves e à sua insti-
tuição de sempre, que lhe permite prati-
car desporto. “Sou feliz a praticar despor-
to, quer seja futsal, quer seja karaté, quer
seja ténis de mesa”, garantiu o guarda-
redes da seleção nacional de futsal para
atletas com síndrome de Down.

Armindo Araújo é uma nome habi-
tual nestas andanças, uma vez que o apoio
da câmara municipal de Santo Tirso é o

mais antigo da sua carreira, datando já
ao ano 2000. Hoje, afirma-se “um or-
gulhoso embaixador de Santo Tirso”,
transportando a imagem do concelho
“por onde quer que corra” porque, diz,
gosta de divulgar as suas raízes.

Com os olhos postos no futuro, o
jovem João Vale, tem baterias apontadas
ao campeonato do mundo de quadcross
que se realiza em França. Depois dos
vários títulos alcançados, espera conse-
guir “arranjar as ajudas e os patrocínios
necessários” para competir entre os me-
lhores dos melhores. ||||||
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