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Desconfinar,
um passo
de cada vez

Casos em Santo Tirso
estabilizam após
abril preocupante

Em linha com o plano de desconfinamento apresentado
pelo Governo, câmara de Santo Tirso está a preparar a
reabertura dos serviços e equipamentos, tendo já iniciado
o processo na passada segunda-feira, dia 4 de maio.

CD Aves regressa aos
treinos pleno de dúvidas
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A vida ilustrada
na companhia

silenciosa
de um vírus
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Cate Le Bon mudou-se para os Esta-
dos Unidos em 2013. Tal como o
conterrâneo John Cale que foi viver
para Nova Iorque depois de receber
uma bolsa de estudo, a cantora gale-
sa foi para o outro lado do Atlântico.
O objetivo era dar continuidade à
sua carreira artística em Los Angeles,
levando na bagagem os seus dois pri-
meiros álbuns: “Me Oh My” (2009)
e “Cyrk” (2012). Estava para breve um
terceiro, “Mug Museum”, lançado ain-
da em 2013. Demoraria três anos
para nos entregar este “Crab Day”.

O arranque tem uma batida repe-
titiva que parece boicotar qualquer
tentativa de nos captar a atenção. Sur-
preendentemente não desistimos e
ficamos facilmente interessados no
jogo imaginativo de inflexões brus-
cas. Afinal encontramos coerência,
dado que a artista faz a ligação entre
as melodias em ziguezague com os

tempos modernos, esquisitos e absur-
dos aos olhos dela. Absorvemos o seu
universo agradavelmente estranho e
sentimo-nos confortáveis num mani-
festo espaço cacofónico de guitarras
e sopros. Divertimo-nos com a ale-
gria de “Wonderful” e quando che-
gamos a “How Do You Know?” enca-
ramos o fantasma de Nico. Aí a ener-
gia rítmica é propulsiva, algo que já
estávamos previamente acautelados.
A última, “What’s Not Mine”, preenche-
nos. A guitarra nervosa fura qualquer
nonsense e fecha tanto o tema mais
longo como o próprio registo. Esta-
mos perante uma manta de retalhos,
minuciosamente trabalhada com uma
linha alienante e abstrata que nos cati-
va. Reconhecemos as suas influências
musicais que não limitam a explora-
ção de novos territórios. O puro pra-
zer na criação deriva de uma descons-
trução permanente da estética que se
quer sem qualquer tipo de amarras.

“Reward” saiu em 2019, dando se-
quência a um método intrincado de
compor. Terá sido um período de tra-
balho intenso, uma vez que no mes-
mo ano foi editado “Why Hasn’t
Everything Already Disappeared?” dos
Deerhunter, produzido precisamente
por Cate Le Bon. |||||

Jogo
imaginativo
de inflexões
bruscas

“

Dentro de portas - “Crab Day”

Tina Fey:
comédia
absoluta
elevada a cem

CULTO

Talvez a mais bem sucedida e influente figura
cómica do entretenimento norte-americano
durante o século XXI, Tina Fey tem em mente
apenas uma proposição: fazer rir. E fazê-lo sem
limite. O currículo que a comediante e argumen-
tista construiu ao longo destas mais de duas
décadas não é só invejável, mas fazem dela
uma das figuras maiores da história do meio.

Ora vejamos. Integrou e foi responsável
criativa por uma era dourada daquela que é
a grande instituição da comédia nos EUA, o
Saturday Night Live. Um período que juntou
no mítico estúdio 8H do número 30 Roc-
kefeller Plaza, nomes como Will Ferrell, Maya
Rudolph, Seth Meyers ou Bill Hader e parti-
lhando a secretária do “Weekend Update”
com Jimmy Fallon e Amy Poehler.

O tom acídico com que desconstrói aqui-
lo que observa na realidade que a rodeia vi-

rando do avesso perceções de género ao mes-
mo tempo que usa e abusa do humor auto-
depreciativo criam uma tríada temática sobre
a qual os seus projetos se vão lapidando.

Em 2006, deixa a chefia do SNL para criar
aquela que se tornaria a sitcom mais premia-
da da história da televisão. Em ‘30 Rock’ Tina
Fey pegou nas suas experiências no Saturday
Night Live e criou uma delirante comédia de
bastidores onde satirizava o processo criativo,
o total absurdo existencial do quotidiano no
interior daqueles corredores e as vontades das
chefias corporativas mais interessadas em ven-
der mais micro-ondas. Liz Lemon, persona-
gem interpretada pela própria, tornou-se icónica,
um símbolo para as mulheres de carreira.

O sucesso crítico, se nem sempre nas au-
diências, de 30 Rock a que se juntou tam-
bém o filme “Mean Girls” transformou Fey
numa figura modelo para uma indústria que
procurava vozes novas e rumo diferente. Ex-
poente máximo da comédia que refletia so-
bre o seu próprio processo.

Aliás, as comédias de Tina Fey podem des-
construir o mundo real, mas sempre através de
uma elevação cómica onde o que está bem
vincado é o próprio mecanismo processual
da piada. Ninguém tem mais piadas por segun-
do do que as suas produções. Seja ‘30 Rock’,
seja “Unbreakable Kimmy Schmidt”, primeira
verdadeira sitcom lançada pela Netflix, sejam
as suas aclamadas aparições como anfitriã
dos Globos de Ouro com a sua eterna par-
ceira de crime Amy Poehler. Tina Fey definiu
uma era e foi figura central do universo da
cultura pop. Está na hora de a revisitar. |||||

Divertimo-nos com a
alegria de “Wonder-
ful” e quando chega-
mos a “How Do You
Know?” encaramos
o fantasma de Nico.
Aí a energia rítmica é
propulsiva, algo que
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mente acautelados.
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SATURDAY
NIGHT LIVE
(1997-2006
COM APARI-
ÇÕES PONTUAIS
DESDE ENTÃO)
30 ROCK
(2006-2013)
MEAN GIRLS
(2004)
UNBREAKA-
BLE KIMMY
SCHMIDT
(2015-2019)



SEXTA, DIA 08 SÁBADO, DIA 09
Aguaceiros fracos. Vento fraco.
Max. 24º / min. 14º

Aguaceiros. Vento moderado.
Máx. 20º / min. 13º

Aguaceiros. Vento moderado.
Máx. 20º / min. 12º

DOMINGO, DIA 10
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EM TEMPO DE ESTADO DE
CALAMIDADE ONDE IMPERA A
NORMA DO ISOLAMENTO SOCIAL,
O ENTRE MARGENS DEIXA
SUGESTÕES PARA OCUPAR AS
MUITAS HORAS QUE, DE
UM DIA PARA O OUTRO, SE
TORNARAM LIVRES. VENHA
PASSAR O TEMPO CONNOSCO.

Sugestões
para ler, ver
e ouvir...
sempre
dentro
de portas

Fiandeira não ficaste,
pois em maio não fiaste

LIVROS

TELEVISÃO

NAS IMAGENS, “OS CUS DE JUDAS”
DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES;
“AMERICAN DREAM” DE LCD
SOUNDSYSTEM; “THE WIRE”
DE DAVID SIMON; E, EM BAIXO,
“CLIMAX” DE GASPAR NOÉ

.“Os Cus de Judas” de António Lobo
Antunes - Dom Quixote, 1979, 200 págs..“Alias – Jessica Jones” de Bryan
Michael Bendis e Michael Gaydos - G. Floy
Studios, 2001, 214 págs. .“22/11/63” de
Stephen King - Bertrand Editora, 2011, 900
págs. .“Cem Anos de Solidão” de
Gabriel Garcia Márquez - Dom Quixote, 1967,
387 págs. .“Jaime Bunda, Agente Se-
creto” de Pepetela - Dom Quixote, 2001, 336
págs. .“O Primo Basílio” de Eça de
Queiroz - Editora Guerra & Paz, 1878, 392
págs. .“Os Memoráveis” de Lídia Jorge -
Dom Quixote, 2014, 352 págs. .“Objetos
Cortantes” de Gillian Flynn - Bertrand Edito-
ra, 2015, 320 págs. .“Quando os Lobos
Uivam” de Aquilino Ribeiro - 11x17, 1958,
336 págs. .“Emma” de Jane Austen - Reló-
gio d’Água, 1815, 448 págs. .“Quando o
Cuco Chama” de Robert Galbraith - Edito-
rial Presença, 2013, 496 págs..“Clepsidra” de Camilo Pessanha - INCM,
1920, 136 págs.

.“The Wire” de David Simon - Tempora-
das: 5 | Episódios: 60 | 2002 – 2008..“Girls” de Lena Dunham - Temporadas: 6
| Episódios: 62 | 2012 – 2017. . “The
Crown” de Peter Morgan - Temporadas: 3 |
Episódios: 30 | 2016 – presente. . “Fringe”

de J.J. Abrams - Temporadas: 5 | Episódios:
100 | 2008-2013. .“Russian Doll” de
Leslye Headland, Natasha Lyonne e Amy
Poehler - Temporadas: 1 | Episódios: 8 |
2019. .“Chuck” de Josh Schwartz e Chris
Fedak - Temporadas: 5 | Episódios: 91 | 2007
– 2012. .“Community” de Dan Harmon -
Temporadas: 6 | Episódios: 110 | 2009-2015..“#casadocais” de Ana Correia - Tempo-
radas: 2 | Episódios: 21 | 2018-2020. .“The
Americans” de Joe Weisberg - Temporadas:
6 | Episódios: 75 | 2013 – 2018. .“Sex
Education” de Laurie Nunn - Temporadas:
2 | Episódios: 16 | 2019-presente. .“The
OA” de Brit Marling e Zal Batmanglij - Tempo-
radas: 2 | Episódios: 16 | 2016-2019. .“The
Marvelous Mrs. Maisel” de Amy
Sherman-Palladino - Temporadas: 3 | Episódi-
os: 26 | 2017-presente.

.“Climax” de Gaspar Noé, 2018, 97 min..“Chungking Express” de Wong Kar-wai,
1994, 102 min. .“Visages, Villages” de
Agnès Varda & JR, 2017, 89 min. .“Jules et
Jim” de François Truffaut, 1962, 105 min..“Columbus” de Kogonada, 2017, 104
min. .“20th Century Women” de Mike
Mills, 2016, 118 min. .“Sangue do Meu
Sangue” de João Canijo, 2011, 140 min..“Paddington; Paddington 2” de Paul
King, 2014-2017, 198 min. .“Cabaret” de
Bob Fosse, 1972, 124 min. .“Y Tu Mamá

También” de Alfonso Cuarón, 2001, 106
min. .“Sunset Boulevard” de Billy Wilder,
1950, 110 min. .“Arrival” de Denis
Villeneuve, 2016, 116 min.

.“american dream” de LCD
Soundsystem, 2017, 68 min. .“Ten” de
Pearl Jam, 1991, 53 min. .“I Put a Spell
On You” de Nina Simone, 1965, 33 min..“Rock in Rio Douro” de GNR, 1992, 41
min. .“The Dark Side of the Moon” de
Pink Floyd, 1973, 42 min. .“Re-
Definições” de Da Weasel, 2004, 46 min..“Homogenic” de Björk, 1994, 43 min..“Depression Cherry” de Beach House,
2015, 44 min. .“Damn.” de Kendrick
Lamar, 2017, 55 min. .“Funeral” de Ar-
cade Fire, 2004, 48 min. .“Born to Run”
de Bruce Springsteen, 1975, 39 min..“When We All Fall Asleep, Where Do
We Go?” de Billie Eilish, 2019, 42 min

FILMES

DISCOS
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ATUALIDADE

O país está, desde segunda-feira, numa
nova fase do combate à pandemia de
covid-19. Com o final do Estado de Emer-
gência que vigorou durante 45 dias às
00:00 de domingo, foi a vez de os pe-
quenos negócios reabrirem a sua ativida-
de comercial no início da semana. Um
pequeno mas importante passo no senti-
do de reestabelecer a normalidade pos-
sível durante aquele que se prevê ser um
período longo de convivência com o
novo coronavírus na comunidade.

Em conferência de imprensa no pas-
sado dia 30 de abril, o Primeiro-minis-
tro, António Costa, informou detalhada-
mente o calendário e as medidas de re-
abertura da atividade económica que
serão implementadas passo a passo du-
rante o mês de maio, sempre com a pos-
sibilidade de, perante um agravamento
da situação epidemiológica, voltar atrás.

Desconfinar,
um passo
de cada vez
APÓS 45 DIAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA, O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DECIDIU NÃO
RENOVAR O DIPLOMA CONDUZINDO O PAÍS
PARA UMA NOVA FASE DA VIDA PÓS-COVID.
GOVERNO PROCLAMOU ESTADO DE
CALAMIDADE E APRESENTOU O CALENDÁRIO
DE REABERTURA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
DURANTE TODO O MÊS DE MAIO. PEQUENO
COMÉRCIO JÁ ESTÁ DE PORTAS ABERTAS,
MESMO COM LIMITAÇÕES DE HIGIENE.

Apesar do término do Estado de Emer-
gência, continua em vigor o dever cívico
de recolhimento domiciliário para a po-
pulação em geral e o confinamento obri-
gatório para pessoas doentes e em vigi-
lância ativa. Estão proibidos ajuntamen-
tos com mais de dez pessoas e continua
em vigor o regime de teletrabalho para
todos aqueles cujas funções permitam.

Mediante este contexto, no âmbito do
estado de calamidade, as lojas, serviços
e pequeno comércio até 200 metros qua-
drados com porta aberta para a rua podem
voltar a receber clientes, seguindo as regras
de lotação e higienização dos espaços.

Neste lote estão incluídos cabeleirei-
ros, manicures e similiares cujo uso de
máscara será obrigatório e por marcação
prévia. Também livrarias, comércio auto-
móvel e balcões desconcentrados de ser-
viços públicos regressaram ao ativo.

Parte fundamental deste plano é o fun-
cionamento dos transportes públicos cuja
lotação foi reduzida para 2/3 e onde a
utilização da máscara é não só obrigató-
ria, como a sua falta pode induzir uma
coima dos 120 aos 350 euros.

O calendário do Governo prevê avali-
ações das medidas a cada quinze dias,
antes do progresso para uma nova etapa.

Assim, para dia 18 de maio, estão pre-
vistas a abertura das escolas para alunos
do 11º e 12º anos em disciplinas que
terão exames nacionais de ingresso ao
ensino superior. Na vertente cultural, mu-

seus, galerias de arte e monumentos tam-
bém reabrem.

Já no comércio, a abertura ao público
expande-se a lojas até 400 metros qua-
drados. Cafés, pastelarias e restaurantes
poderão funcionar a partir do dia 18 de
maio com lotação até 50% e uso obriga-
tório de máscara.

Para o final do mês, ficam as lojas com
área superior a 400 metros quadrados
ou inseridas em centros comerciais, as
lojas do cidadão, as creches, o ensino pré-
escolar e os ATLs, cinemas, teatros e ou-
tras salas de espetáculo com lugares
marcados e lotação reduzida para que seja
possível manter o distanciamento social.

Também o futebol profissional, nome-
adamente a primeira liga terá regresso
marcado para 30 de maio.

CÂMARA DE SANTO TIRSO
REABRE EQUIPAMENTOS
Em linha com o plano de desconfinamen-
to apresentado pelo Governo, a câmara
municipal de Santo Tirso está a preparar
a reabertura dos serviços e equipamen-
tos, tendo já iniciado o processo na pas-
sada segunda-feira, dia 4 de maio.

“É importante que esta seja uma tran-
sição suave e gradual, de maneira a não
colocar em causa o trabalho desenvolvi-
do até agora, nomeadamente a conten-
ção do vírus” explica Alberto Costa.

O autarca lembra que a reabertura de
equipamentos e serviços “não será um

regresso à normalidade” e, por isso, exis-
tem novas regras, mas mantêm-se algu-
mas restrições, nomeadamente no aten-
dimento ao público dos serviços munici-
pais que continua a ser feito, apenas para
situações urgentes e inadiáveis, por mar-
cação prévia e, preferencialmente, por
videoconferência.

Por outro lado, o executivo municipal
decidiu avançar com a reabertura dos
seguintes equipamentos:
- Biblioteca Municipal de Santo Tirso e
biblioteca do Centro Cultural Municipal
de Vila das Aves, que funcionarão de
segunda a sexta-feira das 10h às 12h30
e das 14h30 às 17h;
- Lojas localizadas em propriedade mu-
nicipal, nomeadamente na Central de
Transportes e no Largo Coronel Baptista
Coelho, com porta aberta para a rua até
200 metros quadrados;
- Campos de ténis do Complexo Des-
portivo Municipal, que funcionarão de
segunda a sábado entre as 9h e as 21h
e domingo das 9h às 13h, por marcação
prévia, através do 252 830 406 ou do
email desporto@cm-stirso.pt;
- Campos de ténis do Complexo Des-
portivo do Parque Urbano Sara Moreira,
que funcionarão todos os dias, das 9h
às 21h por marcação prévia através do
919 829 003;
- Canil/ Gatil Municipal, que funcionará
com visitas por marcação prévia, de se-
gunda a sexta-feira das 9h às 12h30 e
das 13h30 às 16h30, e aos sábados
das 10h às 12h30;
- Cemitérios municipais de Santo Tirso e
de S. Bartolomeu, que funcionarão, a par-
tir de 6 de maio, todos os dias das 9h
às 12h30 e das 14h às 18h.

A utilização destes espaços depende
da manutenção das regras de distancia-
mento social e etiqueta respiratória, sen-
do o uso de máscara obrigatório nos
espaços fechados.

À semelhança do plano de desconfi-
namento apresentado pelo Governo, tam-
bém estas medidas serão reavaliadas no
prazo de 15 dias, de forma a medir os
efeitos provocados na evolução da do-
ença no território municipal. |||||

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

COVID-19 | COMPORTAMENTO

Tlf: 252 871 309 Fax: 252 080 893 | fariauto@portugalmail.pt

CHAPEIRO | PINTURA | MECÂNICA GERAL

Rua Ponte da Pinguela, nº 224 | Vila das Aves
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COVID-19 | SANTO TIRSO

À entrada da primeira semana de
maio, o concelho de Santo Tirso pa-
rece ter finalmente estabilizado os
números de infetados por covid-19,
após semanas onde os casos aumen-
taram em percentagem superior até
aos concelhos vizinhos.

As razões para esse elevado cres-
cimento são várias, desde questões
sociológicas e geográficas, a mera-
mente práticas. O facto de Santo Tir-
so estar situado no anel da área me-
tropolitana do Porto, foco de maior
incidência do vírus em Portugal e
ter uma população bastante envelhe-
cida, explicam a facilidade do con-
tágio. A outra é simples, a partir do
momento em que se começou em tes-
tar em grandes quantidades, com
foco precisamente nos lares e IPSS,
levou a que os números crescessem
rapidamente.

De 15 de abril a 5 de maio o nú-
mero de infetados no concelho de
Santo Tirso mais do que dobrou,
passando de 173 para 356 casos,
números que se agravaram sobretu-
do na semana de 25 de abril a 1 de
maio. Desde então, o ritmo de cres-
cimento tem sido bem menos pro-
nunciado.

À data de fecho desta edição, San-
to Tirso contabilizava então 356 ca-
sos de covid-19, Vila Nova Famalicão
com 382, Vizela com 99, Guimarães
622 e Trofa com 139. |||||

PSD propõe isenção de
tarifas fixas de água,
saneamento e resíduos
para as famíliasCONCELHO DE SANTO

TIRSO TOTALIZA 356 CASOS
POSITIVOS DE COVID-19,

Casos em Santo
Tirso estabilizam
após abril
preocupante

Em pleno combate à pandemia de
covid-19 e perante a situação epide-
miológica no concelho, a Comissão
Política Concelhia (CPC) do PSD diri-
giu uma carta ao presidente da câ-
mara onde detalhou um conjunto de
oito propostas que, no entender do
partido ‘laranja’ podem melhorar a re-
posta da autarquia e atender aos pro-
blemas e dificuldades dos munícipes.

Em primeiro lugar, os sociais de-
mocratas apelam à negociação com
as respetivas empresas concessioná-
rias a isenção do pagamento de tari-
fas fixas dos sistemas de abastecimen-
to de água, saneamento de águas
residuais e de resíduos urbanos a to-
dos os consumidores domésticos, com
efeitos imediatos.

Depois, o alargamento da abran-
gência das condições de acesso ao
Plano Municipal de Emergência Soci-
al, dado o acréscimo de famílias que
viram os seus rendimentos drastica-
mente diminuídos desde a aplicação
do Estado de Emergência.

Na mesma linha, o PSD de Santo
Tirso avança com a ideia da criação
de um Fundo de Emergência Muni-
cipal com uma dotação financeira a
definir, destinado às microempresas
e ao comércio local.

A missiva assinada pela CPC con-
gratula o executivo pelas medidas já
colocadas no terreno “no sentido de
colmatar o impacto negativo desta
pandemia no nosso concelho”, como
por exemplo, a entrega de material
informático para o estudo à distância

aos agrupamentos. No entanto, a pro-
posta do PSD vai mais longe e prevê “a
contratação ou renegociação de con-
tratos já existentes de técnicos espe-
cializados, que habitualmente colabo-
ram com o município nos diversos pro-
gramas, como o ‘Programa Mimar’,
‘Centro Integra’ e ‘Plataforma Santo
Tirso Aprende +’, no sentido de auxil-
iar e orientar as crianças e jovens do
ensino básico, que, pelas mais diver-
sas razões, não possam contar com
o apoio dos seus familiares no de-
sempenho escolar.

A CPC liderada por Quitéria Roriz
apela ainda à realização de ações de
incentivo destinadas à adoção de com-
portamentos responsáveis através da
rede já no terreno (CPCJ, Ação Soci-
al, Protocolos RSI ou ACIST) e à imple-
mentação de uma campanha de mar-
keting digital dedicada às compras
no comércio local tirsense.

Por último, o PSD pretende o refor-
ço do apoio às IPSS, com estruturas
residenciais, “quer para fazer face à
despesa corrente com a COVID-19,
quer para o investimento prioritário”
e a distribuição de equipamentos de
proteção individual a todos os agre-
gados familiares, através de protoco-
lo com os CCT, em parceria com as
juntas de freguesia.

O partido considera que as medi-
das apresentadas são “perfeitamente
concretizáveis, uma vez que as prin-
cipais propostas passam pela utiliza-
ção e adaptação de meios, serviços e
instituições do concelho.” |||||

www.ortoneves.pt

COVID-19 | PSD

CARTA DIRIGIDA AO EXECUTIVO MUNICIPAL
APRESENTA OITO MEDIDAS PARA FORTALECER A
RESPOSTA DA CÂMARA À PANDEMIA

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

Investimento municipal de 155 mil
euros está a fazer chegar compu-
tadores, tablets e hotspots aos alu-
nos do 1º ao 12º ano dos agrupa-
mentos de escolas do concelho.
O material informático, composto
por 200 tablets, 200 computa-
dores portáteis e 400 equipamen-
tos de internet móvel, já começou
a ser distribuído pelos agrupamen-
tos de escolas Tomaz Pelayo, D.
Afonso Henriques, D. Dinis e S.
Martinho e ainda pela Escola da
Ponte, em face do levantamento
das necessidades feito por cada
um dos agrupamentos.

À semelhança do que sucede com
o centro de despistagem à covid-
19 gerido pelo Laboratório Ger-
mano de Sousa, a Unidade de
Rastreio do ACES Santo Tirso/Trofa

Câmara oferece
material informático
para facilitar
ensino à distância

só realizará rastreios mediante
prescrição médica, emitida pelo
médico de família dos centros de
saúde dos Municípios de Santo
Tirso e da Trofa. Por se tratar de
utentes obrigatoriamente encami-
nhados pelo Serviço Nacional de
Saúde, os testes serão gratuitos.
Para mais informações sobre a
marcação de testes, deve ser
contactado o ACES Santo Tirso/
Trofa, através do número 966
560 888 ou do email uc.stirso-
trofa@arsnorte.min-saude.pt .

Depois da ação realizada no iní-
cio de abril e que implicou a dis-
tribuição de 500 kits de material
de proteção individual por 13
instituições de solidariedade so-
cial com valências de lar, serviço
de apoio domiciliário e unidades
de cuidados continuados, a câ-
mara de Santo Tirso está a refor-
çar os equipamentos das IPSS do
concelho. Estão a ser distribuídos
um total de 3000 máscaras,
6000 luvas, 250 viseiras e 250
fatos de proteção individual. |||||

Segundo centro de
rastreio instalado
no centro de
saúde de Santo Tirso

Santo Tirso reforça
distribuição de
equipamentos de
proteção individual
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O coronavírus e as
consequências ao
nível social e económico

No artigo que publiquei no passa-
do 26 de março abordei a ques-
tão da ‘gripe espanhola’ em anteci-
pação ao novo coronavírus. A pan-
demia do coronavírus com origem
na China, com muita polémica à
mistura, rapidamente fustigou a Eu-
ropa e em especial a Itália, a Espa-
nha, a França e o Reino Unido.

Em todo o mundo é de realçar
o número de um milhão e qua-
trocentos mil casos confirmados
nos Estados Unidos da Améri-
ca, 33 por cento dos casos mun-
diais, e mais de 68 mil óbitos !

Em Portugal, datado de 3 de
maio, o número de casos confir-
mados é de 25.282 (mais de
15 mil só na Região Norte), 1.043
óbitos, 1.689 recuperados, 856
internados (144 nos cuidados in-
tensivos). O concelho de Santo
Tirso era o 16.º no país com 352
casos confirmados, com uma per-
centagem elevada devido em par-
te a apenas dois lares, talvez o mai-
or problema atual a nível nacional.

Toda esta crise sanitária obri-
gou à tomada de medidas que
ninguém imaginaria nas últimas
dezenas de anos. Desde o en-

~

O problema com o acesso geral da popu-
lação à internet é o acesso geral da po-
pulação à internet. Não é necessário vas-
culhar demasiado pelos confins dos cha-
mados “murais” para compreender que o
estado em que se encontra o próximo é no
mínimo lastimável. Não faz sentido ter pena
de quem usa o seu poder para se expri-
mir com tamanho ódio sobre o indivíduo
a, b ou c. O que me preocupa é verificar
que certas forças, cuja origem pensava-se
estarem bem enterradas, surgirem em cena,
contrariamente ao que se imaginava, ga-
nhando forma e recuperando forças.

A parvoíce geral assistida nas seções
de comentários de certos perfis leva-me a
questionar, se isto é a vida real ou apenas
fantasia (obrigado pela inspiração Freddie
Mercury). Certos atritos verificados são bem
dignos de um número circense, tamanha
é a azáfama ali verificada. Ao nível do
conteúdo dessas intercalações, vê-se de-
masiado ponto de vista obtuso, pré-fabri-
cado e que apenas serve o interesse da
pessoa ou do ambiente em que a pessoa
vive. Não é de espantar que amiúde se
verifique a seleção detalhada de factos,
para um sujeito levar a melhor numa dis-
cussão online, sobre a figura, do outro
lado do ecrã. Omitindo sem hesitações,
argumentos que certamente não são do seu
agrado. Vivemos tempos em que se valo-
riza tanto uma opinião como um facto.

 Conseguimos o feito de fabricar uma
falta de apatia e uma falta de sensibilida-

Escapar ao
amanhecer da tirania

cerramento, logo no início, das
escolas e universidades, numa
medida de risco, assumida e bem
pelo governo, contrariando mes-
mo o Conselho Nacional de Saú-
de Pública, passando pelas deci-
sões do Presidente da República,
da Assembleia da República e do
Governo quanto ao estado de
emergência e ao estado de cala-
midade, resultou uma crise soci-
al e económica impensável.

Quando Portugal tinha no iní-
cio do ano um índice de desem-
prego relativamente baixo corre
agora o risco de ultrapassar os
dois dígitos (>10 %). Igual que-
da de dois dígitos (10 %) pode
acontecer com o PIB (produto in-
terno bruto) e a dívida pública
que estava nos 117 % do PIB pode
subir para os 150 % ! Agora que
estamos no complexo processo
de desconfinamento, com a fór-
mula temporal 4(maio) - 18 (maio)
-1 (junho), temos outras perspe-
tivas que podem contribuir para
o desenvolvimento da atividade
económica e mesmo para a re-
solução dos problemas sociais.

Aspetos importantes a ter em
conta no concelho de Santo Tirso
foram a criação, com o apoio do
município, do primeiro centro de
rastreio na Escola S. Rosendo, a
criação do hospital de campanha
também na Escola S. Rosendo, a
criação do segundo centro de
rastreio junto ao ACES de Santo
Tirso e a criação de cinco centros

de recolhimento municipal em
cinco pavilhões de caráter muni-
cipal e desportivo espalhados por
todo o concelho. Além disso pra-
ticamente todas as juntas de fre-
guesia tomaram medidas caute-
la-res de nível sanitário e algu-
mas criaram mesmo grupos mó-
veis de apoio social que atuam
regularmente junto das residên-
cias dos grupos etários mais frá-
geis com o fornecimento de gé-
neros alimentícios, alimentação
e medicamentos.

Vamos atravessar um período
muito difícil em que o pior que
nos pode acontecer é conside-
rarmos que os problemas estão
ultrapassados e poderemos ter
como consequência a obrigação
de recuarmos para as medidas de
confinamento mais gravosas. Na
Austrália, onde vivem muitos nos-
sos conhecidos avenses e tirsen-
ses o governo autorizou a aber-
tura das praias o que originou
uma corrida às mesmas e obri-
gou que o governo australiano
tivesse novamente ordenado o
seu encerramento. ||||

Castro Fernandes

“Vamos atravessar um
período muito difícil
em que o pior que
nos pode acontecer
é considerarmos
que os problemas
estão ultrapassados.

de geral pelo próximo, que me leva nova-
mente a questionar, desta vez sobre o
aproveitamento que fazemos da informa-
ção, proveniente das mais variadas plata-
formas web e físicas. Nunca na história
da nossa espécie, tivemos tanta informa-
ção disponível, nem tantos meios canali-
zadores dessa informação. E, no entanto,
na maior parte dos casos não a sabemos
usar. Os que se recusarem a aceitar um
mundo em que 2+2=5 (obrigado pela
referência e pela obra de arte Orwell)
porque certo fulano o disse, são aqueles
que vão continuar a tentar despoletar uma
chama imensa, através da mais pequena
faísca. Vocês sabem quem são. Espero sin-
ceramente que a curiosidade e capacida-
de de adaptação nunca pereça em cada
um de nós. Pelo menos eu vou tentando
fazer a minha parte.

Os pequenos monstros que estão à
solta por esses teclados virtuais país fora,
serão eles capazes de ser uma voz ativa
em carne e osso, caso esse dia chegue?
Estaremos para sempre condenados a
depararmo-nos (mesmo não querendo,
por vezes a informação esbarra-se em nós)
com os reis e rainhas do disparate, cujo
objetivo é somente o de ganhar a discus-
são, ainda que isso implique na maior parte
das vezes, uma enorme desinformação,
uma escolha seletiva de fatos e o recurso
ao insulto barato?

Existe sempre uma biblioteca por perto.
Largar o teclado e fazer um intervalo no
destilamento de violência verbal é essen-
cial. Não sei quantas taças esperam ga-
nhar nessa batalha em que os únicos ven-
cedores são a estupidez e a mesquinhice.
Contemplar os nossos redores, e uma
abordagem de não julgamento aliada a
uma atitude empática e até se possível
humorística. Podíamos todos começar por
aí, a ver onde isto ia dar…

Ricardo Pacheco
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A Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou, em 11
de março, como pandemia a
Covid19, doença originada
pelo corona vírus Sars-cov-2.
Este vírus, detetado na China
em dezembro passado, espa-
lhou-se muito rapidamente
por todo globo e determinou
reações distintas nos diferen-
tes países. E teve também, re-
sultados distintos, em termos
de gravidade das
consequências da doença.
Todos fomos acompanhado as
notícias dramáticas relativas ao
número de mortos. Por cá e
pelas nossas vizinhanças. A
Itália, a Espanha, a França e o
Reino Unido enfrentaram situ-
ações bem piores que a nossa,
sem que se possa concluir
com certeza se foi por causa
de atrasos nas decisões, por
falta de capacidade de atendi-
mento hospitalar ou de equi-
pamentos ou até por desobe-
diência a regras elementares
ou o que fosse.

Na verdade, não se sabia
nada sobre a forma de propa-
gação do vírus, sobre a forma
como afetava os doentes, nem
havia medicamentos para o
tratamento dos infetados. Uma
luta contra o desconhecido,
era o que se dizia.

Rapidamente se verificou
que quase não eram afetadas
as crianças e jovens e que a
grande maioria das vítimas
mortais eram pessoas de idade
avançada. E os lares de idosos
foram, em larga medida, o
campo de batalha preferencial
da doença.

As medidas de contingên-
cia tiveram especial incidência

“
EDITORIAL

Num mundo com pedaços, em que
o azul do céu era apenas recordação,
em que os rios se fizeram esgotos, em
que, numa das muitas ilhas de lixo
que pululam nos oceanos, cabe Portu-
gal inteiro dezasseis vezes, num tem-
po em que cogitar simples abranda-
mentos é impia blasfémia, a morte,
mascarada de vírus, saíu à rua e o
mundo, de repente, parou. A nova
voragem, ceifou vidas, saúde, econo-
mia, baniu abraços, beijos, desbotou
a Primavera e acinzentou futuros.

Com o diabo à solta, um serviço
nacional de saúde com sérias fragili-
dades para enfrentar uma pandemia,
pouco dados a disciplinas, acabadi-
nhos de sair de uma profunda crise
económica e com um governo mino-
ritário, o inferno espreitava Portugal
com um sorriso rasgado.

Mas, contra todas as expectativas,
aconteceu o milagre Portugal, melhor,
uma girândola de milagres Portugal.

Não foram espectaculares, do gé-
nero de transformar água em vinho,
foram, sim, do tipo de multiplicar pães,
comida, cuidados, medicamentos,
equipamentos médicos, viseiras, más-
caras, solidariedade, afectos. E não
foram feitos por seres extraordinári-
os, santos ou bentos, muito pelo con-
trário, foram feitos por gente comum,
gente de carne e osso, por vizinhos,

Milagre Portugal
amigos, conhecidos e desconhecidos.

O atempado, irrepreensível e disci-
plinado confinamento dos cidadãos
deste pais plantado nos confins da
raia, do indisciplinado Sul, sem qual-
quer repressão policial, foi, sem dúvi-
da, o mais espectacular dos milagres.
Mas a abnegação e a entrega de to-
dos os agentes da saúde especialmente
dos médicos, enfermeiros e restante
pessoal hospitalar, dos bombeiros, das
forças de segurança, de todos os que
continuaram a pôr na nossa mesa ali-
mentos: fruta, legumes, peixe e carne,
transportando-os ou cultivando-os,
os que recolheram o lixo e todos os
que tiveram e puderam continuar a
trabalhar para que isto tudo fosse fun-
cionando, não foi menos milagroso,
e registe-se para memória futura, que
nem um deles desertou. Mas, surpre-
sa das surpresas, os nossos políticos,
quer do governo, quer das oposições,
não desataram no habitual berreiro
e, milagre dos milagres, as medidas
de emergência, tão longe de serem
perfeitas, como de serem más, foram
aplicadas rápida e eficazmente.

Mesmo aqui ao nosso lado, vinte
e nove funcionárias e um funcioná-
rio do Lar Familiar da Tranquilidade,
numa tentativa desesperada para ten-
tar evitar que os utentes deste Lar
sejam infectados, dividiram-se em dois
grupos e durante quinze dias, alterna-
da e voluntariamente, isolam-se com
eles, sabendo que, durante este perí-
odo, nesta endiabrada altura, não po-
derão ir a suas casas, abraçar os seus
filhos, maridos/esposas, namorado/
as, pais, ou irmãos. Uma destas fun-
cionários, não pôde abraçar a filha
no seu aniversário. Estas mulheres e

este homem, de têmpera rija, merece-
rão para sempre o nosso respeito, gra-
tidão e admiração.

A nossa ‘Casa dos Reclamos’ rein-
ventou-se e desatou a produzir visei-
ras (e a doar parte delas), e com o apoio
financeiro de muitas outras empresas
e particulares, tais como a Dux Interio-
res S.A., a Hotelar Têxteis S.A., a Ciber-
loja – Sistemas de Informática, Lda, o Sr.
Armando Almeida, os Aves Runners,
a Força Avense, o/as funcionária/os
da empresa Real Favo e tantos outros
anónimos e com a colaboração da
Associação Avense na distribuição,
foi possível doá-las a quem desespe-
radamente precisava delas. A Dux Inte-
riores S.A., não só doou quarenta col-
chões para o Centro de Acolhimento
Municipal de Vila das Aves, como tam-
bém se reinventou e está a produ-zir,
exclusivamente para doar, máscaras
comunitárias, que, também estão a ser
distribuidas a quem delas necessitam,
pela referida Associação. O Filipe
Pedrosa (na foto) e o João Carlos (Valen-
te), deram-nos música, durante todo o
período do confinamento com os seus
espectaculares concertos de varanda.

Com a ajuda destes e de tantos
outros milagres, com o esforço de to-
dos, conseguimos que todos os por-
tugueses, que precisaram, a começar
pelos mais frágeis, tivessem tido tra-
tamento condigno nos nossos hos-
pitais. Conseguimos garantir camas
nos cuidados intensivos e ventilado-
res a todos os que deles precisaram.
Conseguimos, em suma, o milagre de
ninguém ter sido obrigado a decidir,
quem vivia ou quem morria. Falta,
agora, o maior de todos os milagres.

O fim do período de emergência
e o regresso da vida “normal” obri-
gar-nos-á a desembaínhar, mais uma
vez, aquela indómita vontade lusa,
para cumprirmos, por quanto tempo
for necessário, as tão fastidiosas re-
gras de segurança, para, mais uma
vez, rechaçarmos a peste.

Não podemos falhar, nesta saga
em que todos dependem de todos. |||||

Os nossos
outros heróis

sobre os mais velhos mas mes-
mo antes do confinamento
obrigatório já as visitas aos
lares de idosos tinham sido
suspensas. As atenções sobre
esta faixa etária levaram a so-
noras declarações sobre a
necessidade de confinar os
idosos até ao fim do ano
(pelo menos, como disse
dona Úrsula von de Leyen,
presidente da Comissão
Europeia).

Temos de assinalar que são
muitos mais os lares de idosos
que passaram com distinção
esta prova de fogo da covid-
19 do que os que viram per-
derem-se vidas. Nomeada-
mente no nosso concelho.  É
verdade que a crise ainda não
passou de todo e se continua
a enfrentar imensos riscos. Mas
é importante que se encarem
as situações de um modo
pragmático, possibilitando aos
mais velhos um contacto pró-
ximo com os seus familiares.
Agora que se começa a assu-
mir que o uso de máscaras
tem (afinal!) benefícios, agora
que se começa a adotar em
larga escala o distanciamento
social, agora que o lavar das
mãos é gesto repetido, é im-
portante redefinir e reorganizar
as visitas a estes heróis que a
tudo resistido. Na verdade, são
heróis os cidadãos que habi-
tam os lares, como são os seus
cuidadores.

O estado de calamidade
agora em vigor já não tem,
relativamente aos idosos em
geral não portadores da covid-
19, a obrigatoriedade estrita de
confinamento. Temos que
saber tomar precauções, mas,
escreveu Manuel Alegre, “inte-
ressa-me a vida enquanto pu-
der vivê-la como ela é. Quero
ver crescer os meus netos”,
que acrescentava: “o
confinamento obrigatório além
de certos limites equivale a
uma prisão, é inconstitucional
e um atentado à liberdade”. |||||

Américo Luís Fernandes

Adélio Castro

O estado de calamidade agora em vigor já não tem, relativamente aos
idosos em geral não portadores da covid-19, a obrigatoriedade estrita de
confinamento. Temos que saber tomar precauções, mas, escreveu Manuel
Alegre, “interessa-me a vida enquanto puder vivê-la como ela é. Quero ver
crescer os meus netos”
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ATUALIDADE
SANTO TIRSO | CONTAS DE 2019

São dias de ansiedade aqueles que
se vivem no Desportivo das Aves e
não é só pela posição melindrosa que
se encontra na tabela classificativa ago-
ra que o campeonato parece estar de
regresso, mais para o final do mês.

As complicações vão muito para
além das quatro linhas. Dois proces-
sos de rescisão de contrato, por Beu-
nardeau e Welinton Jr. O caso do guar-
da-redes francês, aliás, já foi conclu-
ído, sendo agora um jogador livre.

Na semana seguinte, a gravação
de vários telefonemas envolvendo a
ex-diretora Estrela Costa, o presiden-
te da SAD e um advogado vieram a
público, vazados na internet e levan-
taram um turbilhão, uma vez que são
abordadas alegadas vendas de re-
sultados, mas também sobre a passa-
gem de Augusto Inácio pelo clube
ou intenção do empresário chinês
em vender parte das ações. A SAD,
em comunicado, já anunciou a in-
tenção de agir judicialmente contra
os autores dos telefonemas.

Com o processo eleitoral suspenso
devido à pandemia e com a situação
da SAD num ponto tão delicado, os
protestos viraram-se também para os
corpos sociais do clube, liderados
pelo presidente Armando Silva. A
casa do dirigente, bem como o esta-
belecimento comercial de um outro
elemento foram vandalizados, pedin-
do uma intervenção mais decisiva do
clube na SAD.

Entretanto, a decisão do Gover-

CD Aves regressa
aos treinos
pleno de dúvidas
SITUAÇÃO DELICADA DA SAD E VANDALISMO NA CASA DO
PRESIDENTE DO CLUBE COLOCAM CLUBE DO
DESPORTIVO DAS AVES EM PONTO DE EBULIÇÃO.

Estão já no terreno as obras de
reforço do muro do cemitério
de Vila das Aves. A interven-
ção visa regularizar questões de
ordem estrutural, garantindo
assim as condições máximas de
segurança necessárias.

“Esta era uma situação que
muito preocupava a população
e que, agora, está finalmente a
ser resolvida”, garante o presi-
dente da câmara, Alberto Cos-
ta, dando conta do investimen-
to de cerca de 120 mil euros
que está a ser realizado: “Tra-
ta-se de uma obra de extrema
importância na freguesia de
Vila das Aves”.

O muro do cemitério de Vila
das Aves, com uma extensão de
88 metros e uma altura média
de 10 metros, foi alvo de um
estudo técnico para aferir a sua
estabilidade, no qual foi identi-
ficada a necessidade de inter-
vir ao nível estrutural. Nas pa-
tologias identificadas ficou pa-
tente, porém, que em momen-
to algum a resistência estrutu-
ral do muro esteve em causa.

Ainda assim, a câmara mu-
nicipal considerou que a obra
de reforço e consolidação do
muro do cemitério de Vila das
Aves deveria avançar, não só para
garantir a segurança das pes-
soas que se deslocam àquele
espaço, mas também para ates-
tar a segurança dos peões e
dos automobilistas que circu-
lam na rua lateral ao cemitério.

Os trabalhos de requalifi-
cação deverão estar concluídos
no final de julho. |||||

Obras no
muro do
cemitério
estão
no terreno
INVESTIMENTO DE 120
MIL EUROS HÁ MUITO
RECLAMADO PELA
POPULAÇÃO AVENSE

O relatório da prestação de contas
relativo ao ano de 2019 foi aprova-
do por maioria na reunião do execu-
tivo camarário. “Em 2019, Santo Tirso
voltou a melhorar o nível de vida da
população e encerrou o ano ainda
melhor preparado para, estrutural-
mente, dar corpo às políticas sufra-
gadas pela população de Santo Tirso”,
afirmou o presidente da câmara mu-
nicipal, Alberto Costa.

Em 2019, Santo Tirso consolidou
os indicadores positivos em dimen-
sões contabilísticas estruturantes, seja
ao nível do endividamento, da capa-
cidade de endividamento, da dívida
de curto, médio e longo prazo ou dos
valores de investimento. Comparati-
vamente a 2018, a receita municipal
cresceu 3,4 milhões de euros, o que
se traduz num aumento de 9,3 por
cento. Resultados que Alberto Costa
garante estarem diretamente ligados
ao desenvolvimento económico.

“É importante perceber que esta
subida não está relacionada com a
carga fiscal, já que, essa, se manteve
em linha com a opção política toma-
da por este executivo”, explicou, su-

Câmara apresenta
resultado positivo
no relatório
e contas 2019
RESULTADO LÍQUIDO POSITIVO DE 2,9 MILHÕES FOI
CONSEGUIDO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E EMPRESARIAL, APONTA O MUNICÍPIO

blinhando que “é, de facto, o ambien-
te económico municipal que ajuda a
explicar a subida da receita”.

No relatório da prestação de con-
tas, fica ainda evidenciado o resulta-
do líquido de 2,9 milhões de euros,
o valor mais alto desde que este exe-
cutivo municipal tomou posse. Parale-
lamente, surge uma poupança corren-
te de 7 milhões de euros, uma das
mais altas, e a uma taxa de execu-
ção a atingir os 76,5 por cento.

Alberto Costa defende que este é
um “exercício de transparência e res-
ponsabilidade, priorizando a popu-
lação e os agentes económicos”. Em
termos absolutos, o município inves-
tiu mais 1,6 milhões de euros em
2019 do que no ano anterior: 11,6
milhões de euros para 10 milhões.
“Mais de 60 por cento dos investi-
mentos foram dirigidos às funções
sociais e registamos um boom em-
presarial, com entrada de investimen-
to privado e crescimento das empre-
sas locais, e do mercado imobiliário”,
recorda o autarca.

Na mesma linha, a dívida global
voltou a cair, confirmando o esforço
iniciado em 2013 de redução do
passivo exigível, que, em seis anos, já
foi encurtado 6,1 milhões de euros,
o que representa uma queda de 18
por cento. O município goza ainda de
uma elevada taxa de endividamento,
estimada em cerca de metade da ca-
pacidade máxima permitida por lei.

“A prestação de contas espelha
as políticas viradas para as pessoas e
para as empresas e os números mos-
tram uma gestão responsável, equili-
brada e rigorosa que só nos pode
orgulhar”, conclui o presidente da
câmara de Santo Tirso. |||||

VILA DAS AVES |
OBRAS

no sobre o regresso da 1ª Liga de
futebol levanta muitas dúvidas a Wei
Zhao e à SAD avense. As preocupa-
ções ficaram explícitas numa carta do
presidente da SAD.

“Quando os nossos capitães nos
perguntaram o que poderá a aconte-
cer ao jogador que venha a ser infeta-
do pela covid-19, as nossas dúvidas
foram muitas. Perguntamos qual a
posição da Liga? Quais as atitudes e
medidas a adotar além do isolamen-
to do jogador? O mesmo estará co-
berto pelos atuais seguros obrigató-
rios? De acordo com o nosso depar-
tamento jurídico, a infeção de qualquer
jogador pela covid-19 não é segura-
mente um acidente de trabalho, mas
não será também uma doença pro-
fissional”, pode ler-se no texto.

“Muitas foram as questões que nos
foram colocadas pelos nossos capi-
tães na referida reunião, como, quan-
do e como vão começar os treinos,
quais os cuidados e regras que terão
de cumprir, se serão feitos testes. É
de todo o interesse que estas situa-
ções sejam atempadamente esclare-
cidas para evitar situações de litígios
futuros e para bem da competição”,
sublinhou Wei Zhao.

Apesar destas preocupações, o CD
Aves já voltou aos treinos no relvado,
começando a preparar a reta final do
campeonato que deverá ter início a
30 de maio. O Desportivo está no
último lugar da tabela com 13 pon-
tos, nove abaixo da linha de água. ||||
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Faleceu Asuil Dinis Linhares Carnei-
ro, primeiro presidente eleito da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso após
a revolução de 25 de Abril de 1974.

Pouco tempo antes das primeiras
eleições autárquicas livres e acabado
de regressar de serviço militar em

ASUIL DINIS L.
CARNEIRO

MARÇO
Dia 4 - Joaquim Abílio Neto
Martins, 70 anos, Rua Fonte de
Quintão. Dia 7 - Rosa Costa Coelho
Gouveia Carneiro, 85 anos, Rua de
Ringe. Dia 6 - José Francisco
Marques Castro, 82 ano, Rua Ponte
da Pinguela. Dia 8 - José Maria
Machado Fernandes, 62 anos,
Travessa Stº André. Dia 9 - Manuel da
Costa Correia, 76 anos, Av. de
Paradela. Dia 10 - Margarida Alcina
Fernandes, 82 anos, Rua da Concór-
dia. Dia 15 - Mário Augusto Nunes
Silva, 94 anos, Travessa Stº André. Dia
17 - Adriano Silva Ferreira, 85
anos, Rua de São José. Dia 18 - Teresa
de Jesus Silva Costa, 84 anos, Rua
Nova de Poldrães. Dia 19 - António
de Freitas Pimenta, 69 anos, Rua do
Sol. Dia 26 - Quitéria Mendes da
Silva, 82 anos, Rua de Ringe.

ABRIL
Dia 2 - Maria Cacilda Pinheiro
Leão Gomes Ferreira, 101 anos,
Mosteiro da Visitação. Dia 4 – Maria
Adelaide Alves Pereira Araújo
Carneiro, 78 anos, Rua do Outeiro –
Stª Cristina Couto. Dia 5 – Maria
Odete Ferreira Fernandes Silva, 75
anos, Rua António Martins Ribeiro. Dia
7 - Maria Albertina Freitas
Guimarães, 92 anos, Rua Mestre
Escola. Dia 9 - Joaquim Monteiro
Machado, 80 anos, Rua Silva Araújo.
Dia 17 - Maria Pacheco Neto, 81
anos, Calçada Azenha do Pisco.
Domingos Augusto Gonçalves
Silva, 75 anos, Rua Prof. H. Padrão.
Almiro Nascimento Lameirinhas,
75 anos, Rua do Campo Grande. Dia 22
- José Mário Gonçalves Calçada,
73 anos, Rua da Visitação. Dia 25 -
Laurinda Pacheco da Costa, 72
anos, Rua Senhora de Fátima. Dia 28 -
José Brito Gonçalves, 90 anos, Praça
de Bom Nome. ||||||

OBITUÁRIO

Moçambique, tinha sido vice-presi-
dente da Comissão Administrativa
que substituiu os órgãos camarários
do regime anterior. Representava já
o Partido Socialista, partido de que
foi um dos dinamizadores no con-
celho e nessa primeira eleição de-
mocrática foi eleito enquanto seu
cabeça de lista.

 Presidiu à câmara municipal de
27 de janeiro de 1977 a 16 de janei-
ro de 1980. Recandidatou-se para um
segundo mandato, mas nessa segun-
da eleição, o Partido Socialista per-
deu a presidência da câmara para a
AD. Asuil Dinis assumiu a função de
vereador e teve a humildade de, nas
eleições seguintes, mantendo o âni-
mo e atitude cívica que o carateri-
zavam, lutar pela vitória (conseguida)
do seu partido mas com outro can-
didato a presidente, Joaquim Couto.

Foi presidente da Assembleia Mu-
nicipal de 1986 a 1990 tendo feito,
entretanto, uma carreira de gestor em
empresa privada no município.

Na verdade, não voltou a assumir
cargos públicos mas manteve-se
interveniente e dedicado ao seu par-
tido de sempre.

Asuil Dinis era licenciado em Di-
reito pela Universidade de Coimbra
e em Teologia pelo Seminário do Por-

to e assumia de forma aberta a sua
religiosidade, tendo sido colabora-
dor dedicado de Monsenhor Celesti-
no Ramos na paróquia de Santo Tirso.
Em entrevista ao Entre Margens em
2013 declarou mesmo: “sou católico
e penso que a minha atividade polí-
tica é consequência da minha for-
mação religiosa”.

Outra faceta muito marcante da
intervenção cívica de Asuil Dinis foi
a sua dedicação à Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de
Santo Tirso, os “vermelhos”, a cuja dire-
ção pertenceu durante 29 anos, 19
dos quais como presidente. Quando
deixou de ser o presidente da direção
passou a presidente da Assembleia Ge-
ral, cargo que exerceu até ao presente.

Enquanto presidente da direção
da Associação Humanitária foi o prin-
cipal dinamizador da construção do
novo quartel dos bombeiros, uma obra
que, por ter a assinatura do Arquiteto
Siza Vieira, colocou em Santo Tirso
uma outra referência da arquitetura
nacional.  E é também uma homena-
gem ao carácter, à dedicação, à per-
sistência e ao sentido cívico de Asuil
Dinis Linhares Carneiro.

Em memória do seu falecimento,
a câmara municipal de Santo Tirso
decretou três dias luto municipal. |||||

Óbitos em
Vila das Aves

[1944-2020]

ASUIL DINIS INTEGROU A
DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SANTO TIRSO
DURANTE 29 ANOS, 19 DOS
QUAIS COMO PRESIDENTE.
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