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O assalto ao Capitólio, a sede do 
poder legislativo (Congresso e 
Senado) dos Estados Unidos 

da América, ocorrido recentemente e 
divulgado em direto pelas televisões, 
representa uma quebra de confian-
ça, de consequências imprevisíveis, 
no sistema democrático. Como foi 
possível que isso acontecesse num 
país com um sistema democrático 
antigo e consolidado que por mais de 
200 anos de funcionamento sempre 
respeitou as instituições fundamentais 
e o seu funcionamento? Um presiden-
te manipulador e narcisista que recusa 
aceitar a evidência dos números e as 
respostas negativas dos tribunais às 
suas reclamações, explica tudo? Como 
foi possível que um personagem como 
este possa ter tido a aceitação e a 
votação que teve depois de vários anos 
de despudorada governação?

António Barreto, no Público, de-
fende que são os defeitos, os erros e a 
crescente miopia da democracia e dos 
democratas que fazem os Trump e os 
seus regimes. “Não são os democratas 
que fazem os fascistas, os comunistas, 
os terroristas, os arrogantes, os popu-
listas… Mas são os seus erros, os seus 
defeitos e os seus vícios que inevita-
velmente conduzem à destruição da 
democracia. Como se sabe há muito, 

O ERRO 
MATEMÁTICO 
NÃO PERMITE 
OPINIÕES E A 

OPINIÃO SOBRE 
O ERRO CONDUZ 

À DÚVIDA: 
SERÁ UM ERRO 
PROPOSITADO 

PARA 
SUSTENTAR 
A OBSESSÃO 
DE OBTER O 
RESULTADO 

QUE ALGUÉM 
IDEALIZOU? 

esta cai por dentro.”
Refletir sobre os acontecimentos 

da América e sobre a evolução recente 
de movimentos de tipo populista na 
Europa deve ser uma obrigação para 
quem, exercendo cargos públicos, tem 
por imperativo moral preservar a esta-
bilidade das instituições e evitar, a todo 
o custo, a degradação da democracia. 

Esta edição do Entre Margens abor-
da de forma destacada a anunciada 
decisão de Alberto Costa, presidente 
da Câmara de Santo Tirso, de resgatar 
a concessão da água. Decisão que foi 
depois, em reunião do executivo mu-
nicipal, novamente decidida, o que re-
presenta uma falta de consideração e 
de respeito pelo órgão executivo e por 
todos os seus outros membros, visto 
que a decisão coletiva, obrigatória por 
lei, ficou reduzida a uma formalidade, 
necessária e inevitável para “bran-
quear” uma decisão individual. 

Tratando-se de decisão que implica 
considerável afetação de recursos do 
município, seria expectável que todos 
os vereadores com funções executivas 
dessem a conhecer a sua posição pes-
soal. Inclusive para sua própria defesa 
no futuro, ainda mais porque houve 
um prévio alerta para a existência de 
erros de palmatória na informação téc-
nica de suporte. Erros de matemática 
elementar que deviam ter sido deteta-
dos e retificados pelos serviços com-
petentes da autarquia (que deviam ter 
sido chamados a pronunciar-se sobre 
o relatório encomendado ao exterior), 
erros que desacreditam, inevitavel-
mente, quem votou favoravelmente. 

É indesmentível que o tarifário da 
água em vigor no concelho é o mais 
elevado do país. Mas ele resulta dos 

contratos firmados na sequência de 
uma estratégia definida e mantida, há 
mais de vinte anos, pelos sucessivos 
executivos socialistas. Uma estratégia 
que em ata de reunião camarária em 
dezembro de 2015 levou os vereadores 
da maioria a declarar que “o serviço de 
abastecimento de água em Santo Tirso 
é um exemplo para o país”.

Para despejar milhões em cima do 
problema do tarifário é imprescindível 
demonstrar a racionalidade da decisão, 
com boas contas. E fazer o balanço 
entre o que se ganha e o que se perde 
para justificar o interesse público da 
decisão, sem misturar com o interesse 
público de estabelecer uma tarifa social 
da água, cuja lei definidora entrega ao 
município o seu financiamento, inde-
pendentemente da forma de gestão do 
sistema de distribuição.

 Quando se trata de debater ou 
rebater opiniões, tudo está em aberto, 
os argumentos podem ser mais ou 
menos convincentes e a racionalidade 
das decisões resulta da formação de 
convicções. 

Quando é a matemática que dá 
crédito e segurança às decisões, o erro 
matemático não permite opiniões e a 
opinião sobre o erro conduz à dúvida: 
será um erro propositado para sus-
tentar a obsessão de obter o resultado 
que alguém idealizou? No caso, o erro 
vem de fora, mas importa descartar 
algum eventual interesse em formatar 
resultados para ir de encontro a um 
objetivo idealizado, para justificar o 
contrato ou para o prolongar no tem-
po, no seguimento das conclusões do 
mesmo. As dúvidas surgem quando, 
perante o erro evidente se continua a 
fugir com a mão da palmatória.
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Ponchos
Naquela noite, todas as luzes 

de Natal se acenderam num 
imenso estardalhaço de 

luz, abraçando o mundo com uma 
fulgurante redoma de luz. Parecia 
que todos os presépios e árvores de 
Natal da terra se tinham aliado para 
banir, para todo o sempre, as trevas 
da face da terra. 

Também naquela janela pesta-
nejavam as luzes da árvore de Natal 
e tremeluzia o lume de uma lareira. 
Com um sorriso lavado por umas 
lágrimas atrevidas, recordou o dia 
em que daquelas paredes tinha feito 
o seu lar. Por breves instantes, quase 
podia jurar que sentiu, uma vez 
mais, o calor daquela lareira, amo-
dorrado nos braços da mulher de 
uma vida, que já tinha sido sua. De 
repente, a silhueta da sua menina, 
quase mulher, cruzou fugaz a janela. 
Em completo alvoroço, atravessou 
a estrada numa correria desenfrea-
da, mas chegado à porta, paralisou 
apoplético e, mais uma vez, desabou 
em lágrimas.

O Toni, Ponchos para os amigos, 
é um “sem abrigo” com um ar de 
quem já foi surrado por meia dúzia 
de vidas, com um estilo hippie psi-
cadélico por obra e graça dos vários 
ponchos coloridos que enfarpela, 
quer faça frio de rachar, ou calor 
de morrer. Num momento muito 
difícil da vida, deixou-se enfeitiçar 
pelos fugazes encantos dos vapores 
alcoólicos, e quando os nevoeiros 
daquela longa ressaca levantaram 
um nadinha, deu-se conta que já 
tinha perdido o emprego, a mulher, 
os filhos, a casa e os amigos. Pior 
que tudo, deu-se conta que tinha 
perdido a menina dos seus olhos. 

Desfeito e envergonhado, fugiu 
a sete pés da reprovação, da pena e 
até da repulsa com que os olhares 
da sua família e amigos o descom-
punham. Fugiu, sem rumo nem 
destino, do seu rotundo falhanço, 
do homem que tinha sido e dos 

vestígios de uma vida que já tinha 
sido sua. Fugiu, acima de tudo, do 
olhar triste de desamparo, deceção e 
revolta da sua menina. Aquele olhar, 
que lhe doía mais que mil mortes, 
desalmava-o.

 Na sua nova vida, o Ponchos 
continuou zelosamente a afogar o 
futuro em mais do mesmo. Mas, 
no Natal, lá impunha umas bre-
ves tréguas ao feitiço do álcool e, 
religiosamente, nas noites de 24 do 
derradeiro mês, peregrinava à sua 
outra vida. A coberto da noite e do 
outro lado da rua, espreitava a jane-
la que já fora sua. Em todos os dez 
natais da sua nova vida, tinha atra-
vessado alvoroçado aquela estrada, 
determinado a bater àquela porta, 
gritando que os amava e que aquele 
seria o primeiro dia de um novo 
futuro. Mas, aquele medo de morte 
de poder voltar a ver nos olhos 
deles e, acima de tudo, nos olhos 
tristes da sua menina, a repulsa por 
aquele farrapo velho e sujo em que 
se transformara, esmagava-o sem 
piedade, impedindo-o de, ano após 
ano, bater àquela porta.

Por um acaso, o Ponchos trope-
çou numa pessoa que lhe escutou 
os muitos tombos da vida. Numa 
conversa, que foi puxando mais 
conversas, este amigo, além de 
umas moedas, foi-lhe semeando 
esperança, alentando-o, uma e outra 
vez, a escalar a enorme e traiçoeira 
montanha da desintoxicação, no 
cimo da qual, ele vislumbraria não 
uma gloriosa vitória, mas uma luzi-
nha ao fundo de um túnel estreito, 
perigoso, escuro e frio. Aos poucos, 
o Ponchos foi remoçando e, a pági-
nas tantas, decidiu, a medo primei-
ro, mas a cada passo mais confiante, 
atacar aquela tão temível montanha. 
Com uma ajudita aqui, um empur-
rão ali e uma recomendação acolá, a 
vida foi-lhe correndo com uma mão 
cheia de vitórias e outra de derrotas, 
mas apesar dos muitos trambo-

lhões, o certo é que ele nunca mais 
deixou arrear a esperança. 

Como era costume, com a 
aproximação do Natal, a agonia 
começou a corroê-lo. O seu amigo 
bem sabia que uma vida, tão em 
pantanas, não se sararia, por artes 
mágicas, batendo simplesmente 
àquela porta que há tanto tempo 
o vinha derrubando, mas também 
não tinha grandes dúvidas que, sem 
dobrar aquele bojador, dificilmente 
ele excomungaria os fantasmas que 
o atormentavam. Temendo que a 
tentativa deste ano acabasse tão mal 
como as anteriores, o amigo decidiu 
ombreá-lo nesta dorida peleja e lá 
foram ambos em peregrinação à 
outra vida do Ponchos que, desta 
vez, não só se ataviou a preceito, 
como se barbeou e até se perfumou. 
A coberto da noite e do outro lado 
da rua, o amigo, em sobressalto, 
ficou a vê-lo a atravessar a estrada 
numa correria desenfreada e, quase 
de seguida, a desabar em lágrimas. 
Correu para ele, levantou-o do chão, 
aprumou-o e amparou-o até carro. 

Às escondidas, meteu na caixa de 
correio que já tinha sido do Pon-

chos, juntamente com um cartão, 
onde deixou o seu número de tele-
fone e meia dúzia de palavras sobre 
o seu amigo, um monte de folhas 
onde, a seu pedido, este tinha escri-
to tudo o que durante anos sufocara 
prostrado diante daquela porta 
fechada. Em carne viva, tinha-se 
esvaído naquelas folhas gritando o 
seu desgosto, a sua vergonha, a dor 
de os ter perdido, de os envergonhar 
e de não ter conseguido ser pai nem 
marido. Contando, com um sorriso 
de menino, as lutas do último ano, a 
grande vitória do primeiro trabalho, 
do quartito que está a pensar alugar, 
das conversas com o seu amigo, 
da bebida que não o vence há uns 
meses, as vezes que caiu, e as que 
se voltou a levantar e do seu único 
sonho, de quem sabe um dia, voltar 
a ter um Natal em família com o 
maior de todos os presentes, um 
abraço apertado da menina dos seus 
olhos. 

Entrou no carro, onde o Ponchos 
continuava de olhar perdido naquela 
janela, e arrancou rezando para que 
aquelas folhas fizessem um milagre 
de Natal.

DESFEITO E ENVER-
GONHADO, FUGIU A 
SETE PÉS DA RE-
PROVAÇÃO, DA PENA 
E ATÉ DA REPULSA 
COM QUE OS OLHA-
RES DA SUA FAMÍLIA 
E AMIGOS O DES-
COMPUNHAM. FUGIU, 
SEM RUMO NEM 
DESTINO, DO SEU 
ROTUNDO FALHANÇO
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Na vida de um político há poucas de-
cisões que terão o impacto, o alcance 
e a relevância daquela que Alberto 
Costa acabou de tomar. A câmara 
de Santo Tirso vai avançar para o 
resgate da concessão do serviço de 
abastecimento de água no concelho 
que desde 1998 está entregue à In-
daqua. Em 2023, após a notificação 
com dois anos de antecedência que o 
contrato prevê, a água voltará a ser 
gerida pela esfera pública, concluindo 
um período de 24 anos onde os tir-
senses pagaram a fatura mais cara do 
país, em que ninguém pareceu cem 
por cento confortável com o status 
quo criado. 

A notícia caiu como uma bomba, 
fraturante, inesperada e surpreen-
dente, cujos estilhaços se vão fazer 
sentir durante anos. A partir daqui 
nada será como dantes. 

PORQUÊ AGORA?
O facto de os munícipes de Santo 
Tirso pagarem a fatura da água mais 
cara do país não é novidade. É uma 
verdade reconhecida por população 
e políticos sobre a qual pouco se 
pôde efetivamente fazer ao longo dos 
anos. O contrato de concessão, tal 
como apontou o Tribunal de Contas 
em 2014, protege os interesses do 
concessionário em matéria de de-
sequilíbrios e prejuízos, garantindo 
vantagens e lucros intocáveis. 

Perante este cenário, toda e qual-
quer renegociação de contrato que 
mexesse nesta ‘galinha de ovos de 
ouro’ implicaria que fosse a câmara 
municipal a injetar o próprio capital, 
ou seja dinheiro dos munícipes, para 
cobrir a diferença. Algo politicamente 
insustentável. 

Tal como o Entre Margens expli-
cou em setembro de 2020, “o contra-
to utilizava projeções excessivamente 
otimistas sobre ligações e os consu-
mos”, sendo que, por outro lado, “os 

riscos do negócio mantinham-se do 
lado do concedente já que impunha 
margens largas de manobra para o 
reequilíbrio económico e financeiro 
da concessionária.”

Perante este cenário, Alberto 
Costa refere que desde que tomou 
posse como presidente da câmara, 
em junho de 2019 “chamou” a si este 
dossier, pois considera ser “a maior 
injustiça para a população de Santo 
Tirso”. O objetivo era apenas um: 
arranjar uma solução para baixar 
a fatura da água no concelho que 
dirige, a mais cara do país.

Em conferência de imprensa, con-
vocada sob o manto da “apresentação 
da medida mais importante do man-
dato”, o atual presidente da câmara 
foi exaustivo na explicação das várias 
etapas pelo qual passou o processo, 
explorando a cronologia da concessão 
e concluindo que “os pressupostos 
que estiveram na origem das decisões 
tomadas pelos anteriores executivos 
municipais, de boa fé, não se verifi-
caram, nomeadamente a evolução da 
tarifa média e a taxa de rentabilidade 
por parte da concessionária.”

Num beco sem saída que cami-
nhos podia a câmara de Santo Tirso 
tomar? Uma nova renegociação com 
uma empresa que sempre se mostrou 
intransigente? A rescisão pura e 
simples do contrato que conduziria 
o processo para o sistema judicial, 
podendo arrastar-se na barra dos tri-
bunais durante mais de uma década? 
Ou o resgate da concessão mediante 
o pagamento de uma indemnização e 
o aviso prévio com dois anos de ante-
cedência, figura prevista no contrato?

O resgate sempre pareceu a opção 
mais equilibrada. A partir do momen-
to em que a entidade concessionária 
é oficialmente notificada, continuará 
a gerir o serviço até ao final desse 
período de transição. E depois? Como 
vai uma câmara municipal gerir um 
sistema tão complexo, delicado e 
indispensável para a população sem 
os meios técnicos e humanos de uma 
empresa como a Indaqua? Como vai 
garantir a qualidade, indiscutível e 
reconhecido sob vários padrões, do 
serviço de abastecimento de água? 

A decisão recaiu sobre um modelo 
de gestão delegada que, na prática, 
significa que será criada uma em-
presa municipal para a gestão do 
sistema de abastecimento de água, 
proporcionando autonomia finan-
ceira, administrativa e patrimonial 
da nova entidade, bem como a 
profissionalização da prestação do 
serviço face aos serviços munici-
palizados e independência face aos 
órgãos autárquicos. Condicionada a 
um parecer positivo do Tribunal de 
Contas, a criação de uma empresa 
municipal vai permitir, no mínimo, 

uma redução na tarifa média da água 
na ordem dos 35%.

“Tomei a decisão de proceder ao 
resgate da concessão da água com 
efeitos a partir de janeiro de 2023, 
porque o contrato obriga a que esta 
decisão seja comunicada com dois 
anos de antecedência. Se dependesse 
de mim e do executivo municipal, cla-
ramente, tal aconteceria já em janeiro 
de 2021”, garantiu Alberto Costa.

Um caminho que não se avizinha 
fácil e que promete fazer correr 
muita tinta, mas mesmo perante este 
cenário, Alberto Costa mostra-se con-
fiante e seguro de que o processo vai 
andar. “Estou consciente e que tenho 
comigo todos os dados que permitem 
tomar esta decisão. O resgate implica 
sempre uma tomada de posição legal 
da nossa parte, não há volta a dar. É 
uma figura que existe em termos da 
lei. O que se pode discutir é a indem-
nização”, argumenta.

INDAQUA ‘SURPREENDIDA’
A resposta da empresa concessio-
nária não se fez esperar. A Indaqua 
diz-se “surpreendida” com o anúncio 
do resgate pelo município de Santo 
Tirso somente “dois dias depois 
de uma reunião presencial” entre 
as partes onde tal decisão “não foi 
apresentada”.

Aliás, citada pela agência Lusa, 
a Indaqua sublinha que “cumpre, 
escrupulosamente, as mais de 100 
obrigações contratuais que lhe estão 
acometidas”. 

Quanto às tarifas praticadas, a 
empresa empurra a responsabilidade 
para o município, em várias verten-
tes. Exemplo disso, o “abandono das 
origens de água existentes no conce-
lho e a opção, imposta pelo município 
no ano 2000, de comprar a água às 
Águas de Portugal, aumentando os 
custos totais em mais de 40 milhões 
de euros” e a "ausência de financia-
mento público para o investimento 
em redes de água, transferindo para 
as tarifas dos utilizadores o custo do 
alargamento da rede”.

“Dos mais de 25 milhões de euros 
investidos no alargamento da taxa 
de cobertura (de 34% para 95%) o 
financiamento comunitário suportou 
apenas 10%”, remata a Indaqua que, 
assegura, “todas as tarifas aplicadas 
foram anualmente aprovadas pela 
Câmara de Santo Tirso, após parecer 
por parte da entidade reguladora e 
previamente à sua entrada em vigor”.

A partir do momento que a Inda-
qua seja oficialmente notificada da 
decisão do resgate, começam a contar 
os dois anos sendo que a concessio-
nária continuará a gerir o sistema 
mediante os tarifários anualmente 
calculados nos termos do contrato 
de concessão. 

Decisão vai devolver à esfera pública a 
gestão do serviço de abastecimento de 
água cujas tarifas são as mais caras 
do país, permitindo uma redução de 
35% das faturas para os consumido-
res. Facto será consumado em janeiro 
de 2023 sendo criada uma empresa 
municipal para a gestão do serviço. 
Valor da indemnização rondará os 12 
milhões de euros. Como será o futuro?
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Não há bela sem senão. Neste caso, 
o senão é o valor de indemnização 
a pagar à empresa concessionária 
pelo resgate. Os estudos técnicos 
e jurídicos efetuados pela câmara 
municipal no âmbito deste processo 
apontam para uma indemnização de 
12 milhões de euros para resgatar a 
concessão. 

“Nós fizemos um estudo técnico 
e jurídico, com contas claras e, por-
tanto, temos a certeza absoluta que 
deve andar na ordem dos 12 milhões 
de euros”, avançou o presidente da 
câmara Alberto Costa. 

Em resposta à tomada de decisão 
da câmara de Santo Tirso, a Indaqua 
avança que o valor da indemnização 
pode chegar aos 45 milhões de euros. 

De acordo com o que o Entre 
Margens apurou através da consulta 
do contrato de concessão (disponível 
online), a fórmula para o cálculo da 
indemnização não bate certo com o 
valor avançado pela autarquia.

A clausula 22, número 5, alínea a) 
revela que a indemnização em caso de 
resgate é calculada a partir de quatro 
parcelas. A primeira corresponde ao 
“produto da média dos resultados 
líquidos dos três melhores exercícios 
antes da notificação do resgate, ou 
do valor correspondente a cinco por 

cento do montante global de fatura-
ção do último ano, multiplicado pelo 
número de anos que restarem para o 
termo da Concessão, consoante o que 
for mais favorável à Concessionária”.

Ora os resultados líquidos dos três 
melhores exercícios foram 2.195.592€ 
(2018), 1.862.195€ (2016) e 1.632.531€ 
(2016), sendo a média destes valores 
1.896.772,67€. O produto desta média 
pelos 12 anos em falta para o termo 
da concessão totaliza 22,761 milhões 
de euros. Este é o valor a considerar, 
visto que a outra hipótese, partindo 
de faturação que é inferior a 9 mi-
lhões, conduz apenas a cerca de 5,5 
milhões, o que é manifestamente 
menos favorável.

O valor da parcela em que o presi-
dente da câmara utilizou para o cálcu-
lo da indemnização à concessionária 
foi de apenas 5,69 milhões de euros, 
ficando aquém dos números obtidos 
pela aplicação da cláusula do contrato 
de concessão. Este valor correspon-
de somente à soma dos resultados 
líquidos dos três melhores anos, 
esquecendo a média e a multiplicação 
pelos anos que restam na concessão. 

De acordo com a fórmula clausu-
lada, o valor total da indemnização, 
poderá ascender aos 37 milhões de 
euros, sendo que, com a repartição 
entre municípios, Santo Tirso e Trofa, 
a parte que caberá ao concelho tirsen-

se rondará os 22 milhões de euros.
Para sustentar a sua decisão, a 

câmara de Santo Tirso contratou uma 
análise externa à concessão da água 
à Indaqua Santo Tirso/Trofa “para 
avaliar o sistema tarifário”, “analisar 
o contexto da concessão e definir uma 
estratégia que permita uma redução 
efetiva do sistema tarifário no curto 
prazo”. Foi a partir do relatório da em-
presa consultora que foi obtido o valor 
de 12 milhões de euros apresentado 
publicamente pelo município tirsense.

Em reunião de câmara, os verea-
dores da oposição consideraram a 
decisão como “um embuste”. Andreia 
Neto alertou que “as contas não estão 
bem feitas” e que os 12 milhões anun-
ciados não são reais. “Tem que fazer 
as contas como manda o contrato”, 
frisou a vereadora ‘laranja’. “Não são 
12 milhões. É o dobro. Veja o contrato. 
Tem de calcular a média. E multipli-
car pelos anos que faltam. Isto não é 
política. É matemática.”

Alberto Costa, por seu torno, rea-
firmou o valor que apresentou em 
conferência de imprensa. “Podem não 
estar de acordo com elas, mas estas 
são as nossas contas. A Indaqua, pelos 
vistos, também não está de acordo 
com elas. No nosso entendimento, 
a questão aqui já não é matemática, 
mas sim jurídica.”

“[A cumprir essa cláusula] tería-

mos que pagar a concessão toda até ao 
fim, como se estivessem a trabalhar, 
o que naturalmente é uma cláusula 
abusiva”, argumenta o presidente da 
câmara. 

Apesar da insistência dos verea-
dores do PSD, incluindo o aviso de 
que a possível indemnização poderá 
ser quase metade do orçamento 
municipal, Alberto Costa voltou a 
garantir que o resgate é para avançar 
e que o valor da fatura da água vai 
mesmo “baixar pelo menos 35%, 
independentemente do valor da in-
demnização.”

O resgate da gestão do serviço de 
abastecimento de água em Santo Tir-
so foi aprovado por maioria com votos 
favoráveis da maioria socialista e 
contra da oposição social-democrata.

Valor avançado pela câmara para indemnização da Indaqua em caso de resgate não corresponde à fórmula
de cálculo presente no contrato de concessão. Empresa aponta indemnização para os 45 milhões. 

NÓS FIZEMOS UM 
ESTUDO TÉCNICO E 
JURÍDICO, COM CONTAS 
CLARAS E, PORTANTO, 
TEMOS A CERTEZA 
ABSOLUTA QUE DEVE 
ANDAR NA ORDEM DOS 
12 MILHÕES DE EUROS”

NÃO SÃO 12 MILHÕES. 
É O DOBRO. VEJA O 
CONTRATO. TEM DE 
CALCULAR A MÉDIA. E 
MULTIPLICAR PELOS 
ANOS QUE FALTAM. 
ISTO NÃO É POLÍTICA. É 
MATEMÁTICA.”

ALBERTO COSTA, 
PRESIDENTE DA CMST

ANDREIA NETO, 
VEREADORA DO PSD DA CMST

12 milhões de euros? Cláusula do contrato aponta para 
indemnização superior a 20 milhões. Indaqua ‘quer’ 45
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Oposição elogia 
‘resgate’, mas ironiza 
com o passado e 
levanta questões

TEXTO SUSANA SILVA

O anúncio feito pelo Presidente da 
Câmara de Santo Tirso sobre a inten-
ção de realizar o resgate da concessão 
do serviço de abastecimento da água 
do município à Indaqua, “uma das 
mais importantes medidas tomadas 
durante o atual mandato”, levou à 
reação de todo o espectro político com 
representação no concelho. 

Bloco de Esquerda (BE), Partido 
Social Democrata (PSD), Partido do 
Centro Democrático Social (CDS) e 
a Coligação Democrática Unitária 
(CDU) em nota de imprensa, demons-
traram a sua apreciação pela medida 
tomada por Alberto Costa, uma vez 
que Santo Tirso é o concelho que paga 
a água mais cara do país. Contudo, le-
vantaram também algumas questões. 

A avultada quantia anunciada para 
o resgate é a maior dúvida, levando os 
partidos a questionar se os 12 milhões 
de euros indicados não serão um valor 
que poderá ser exagerado. Indicam 
também a falta de esclarecimento 
sobre a criação da empresa municipal 

AS PERGUNTAS A QUE 
FALTA RESPONDER
CONTAS ERRADAS, DECISÕES BOAS?
Alberto Costa, presidente da 
Câmara de Santo Tirso, anunciou 
que prevê pagar 12 milhões para 
resgatar a concessão da água que 
o município fez à Indaqua, há mais 
de 20 anos. A Indaqua, entretanto, 
já veio dizer que as contas a que o 
contrato obriga elevam a indem-
nização a 45 milhões. Que são, 
pelo menos, 22 milhões podemos 
nós afiançar, depois de ter feito o 
trabalho que outros tinham por 
obrigação fazer: analisar e conferir 
o conteúdo do relatório técnico 
dos consultores que sustenta as 
decisões tomadas. Um erro de 
cálculo no valor da indemnização 
retira todo o crédito ao documen-
to e coloca em cheque a decisão, 
ameaçando mesmo o equilíbrio 
financeiro da própria câmara. 

QUE BALANÇO ENTRE O 
GANHO E A PERDA?
É pertinente fazer um balanço in-
formado do que está em jogo. Em 
setembro passado o Entre Margens 
fez uma análise da concessão da 
Indaqua deixando, propositada-
mente, em aberto a pergunta: “e 
não podemos fazer nada?”

A resposta de Alberto Costa é fa-
zer o resgate da concessão que não 
parece preocupado com os milhões 
da indemnização. Mas podemos 
perguntar: não são os munícipes 
que vão pagar a indemnização? E 
não têm o direito de conhecer as 
contas para saber se o que ganham 
no tarifário compensa o que per-
dem com o pagamento da indem-
nização à Indaqua? A câmara tem 
obrigação de responder a esta per-
gunta com contas rigorosas, porque 
a concessionária não vai facilitar. E 
se a câmara exclui a possibilidade de 
rescisão do contrato porque condu-
ziria a uma batalha legal de duração 
indefinida, não parece lógico que 
vá entrar numa duradoura batalha 
legal pela definição do montante da 
indemnização. 

COMO SE CHEGOU AQUI?
O concelho de Santo Tirso, em 
1998, não dispunha de uma rede 
de água minimamente decente. A 
concessão à Indaqua foi a solução 
encontrada para o investimento 
indispensável. Ao princípio a Câ-
mara recebia renda pela concessão, 
mas as previsões de consumo para 
a rentabilidade do negócio eram 

demasiado otimistas. Não era fácil 
vender água a quem tinha em 
casa um bom poço. O fracasso dos 
anos iniciais conduziu a acertos 
contratuais indispensáveis para 
reequilibrar financeiramente a 
concessionária de molde a permitir 
a continuidade do investimento 
e do serviço. Para isso, a câmara 
prescindiu da renda e ninguém se 
lembrou de que o negócio pode-
ria tornar-se lucrativo e permitir 
voltar ao pagamento da renda. 
Anos mais tarde, deixaram de ser 
cobrados os ramais de ligação e 
foi aumentada a pressão sobre os 
munícipes para a obrigação legal 
da ligação; com isto e com o cres-
cimento da habitação em blocos 
de apartamentos e o abandono de 
muitas moradias isoladas dispondo 
de poços, a exploração da conces-
são tornou-se rentável. Altamente 
rentável, com tarifários elevados, é 
certo, mas calculados nos termos 
do contrato.

CONTAR COM O OVO…
É a elevada rentabilidade da con-
cessão que torna atrativa a ideia de 
que se pode pagar a indemnização 
com a própria exploração. No en-
tanto, é evidente que essa elevada 
rentabilidade se perde no dia em 
que a fatura da água baixar 35%, 
como se pretende. Como o contrato 
obriga a pagar a indemnização em 
4 prestações no primeiro ano do 
resgate, quem vai financiar o ar-
ranque da anunciada empresa mu-
nicipal? E sendo o resgate parcial 
(a Trofa descartou-o) perdem-se as 
economias de escala do negócio e 
a câmara tem de receber o pessoal 
afeto ao serviço, perdendo tam-
bém as economias de escala que a 
concessionária também tem neste 
domínio. A viabilidade do negócio 
tem de ser demonstrada. 

ESPERAR PELO FIM DA CONCESSÃO? 
É preciso ter presente que a con-
cessão termina no prazo de 14 anos 
e que, de acordo com o contrato, 
a câmara receberá, sem qualquer 
pagamento, tudo o que está afeto 
à mesma. Não será mais razoável 
esperar, destinando, entretanto, 
parte da prevista indemnização 
para financiar o consumo, nomea-
damente das famílias carenciadas 
e numerosas? Um cálculo rápi-
do permite afirmar que com 12 
milhões de euros se pagariam as 

contas da água de todos os muníci-
pes durante 2 anos, o que significa 
um abaixamento médio de 17% da 
fatura de todos os munícipes no 
conjunto dos anos que faltam para 
que a Câmara retome, a custo zero, 
a gestão do sistema. 

EXIGIR A REPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO?
A câmara exclui a hipótese de 
renegociação com a concessionária, 
porque a posição desta é sempre no 
sentido de exigir ou compensações 
financeiras ou alargamento de 
prazos. Mas não poderá a câmara 
argumentar que a renegociação 
do contrato e, nomeadamente, do 
tarifário, pode ser exigível face ao 
desequilíbrio da concessão, agora, 
imprevistamente, desequilibrado 
a favor da Indaqua? E não poderá 
litigar pela reposição do pagamento 
de uma renda ao município porque 
foi retirada em função do desequilí-
brio em sentido oposto?

UM CONCELHO, DOIS SISTEMAS?
Há ainda outra perspetiva: o in-
vestimento que falta fazer, nomea-
damente nas freguesias do Vale 
do Leça. O contrato da concessão 
previa a possibilidade de alarga-
mento a essa parte do concelho, 
o que nunca foi levada à prática 
porque resultaria em modificações 
no tarifário se o investimento fosse 
do concessionário. 

Sabe-se agora que os inves-
timentos pelas Águas do Norte, 
anunciados com pompa e circuns-
tância há mais de 4 anos, pressu-
põem a concessão da exploração 
a esta empresa pública. Vamos 
ter, portanto, um concelho, dois 
sistemas. Ora, a Águas do Norte 
tem um tarifário próprio nas suas 
concessões, que sendo mais favo-
rável que o atual da Indaqua, será 
menos favorável que o anunciado 
futuro tarifário com redução de 
35%. Como se vai depois promo-
ver a equidade territorial? 

UMA SEGUNDA OPINIÃO
O processo não está ainda encerra-
do. Os munícipes ficam a aguardar 
o esclarecimento que lhes é devido. 
O mínimo que Alberto Costa pode 
fazer é pedir uma segunda opinião 
a alguém que, desligado do ‘lobby’ 
da água e acima de qualquer sus-
peita possa permitir uma decisão 
muito mais segura do que a que foi 
avançada. 

ANÁLISE
AMÉRICO LUÍS 

FERNANDES

ou intermunicipal, que terá ainda de 
passar pela discussão e aprovação em 
sede de Assembleia Municipal e, mais 
tarde, no Tribunal de Contas. 

PSD e CDS sugerem ainda que 
Alberto Costa poderia ter procurado 
outras alternativas, como a possibili-
dade da renegociação de um contrato 
com a Indaqua de forma a reduzir o 
custo de fornecimento, evitando futu-
ras batalhas jurídicas. Os dois partidos 
defendem também que, antes desta 
decisão ser anunciada à comunicação 
social, deveria ter sido apresentada 
em Assembleia Municipal e em reu-
nião do Executivo Camarário.

O Partido Social Democrata vai 
mais longe e ironiza que “Alberto Cos-
ta quer acabar com ‘a maior injustiça’, 
criada pelo seu próprio Partido!”

Por sua vez, a CDU aponta que a de-
cisão de privatização da rede de abaste-
cimento de água do município foi “uma 
opção profundamente negativa que o 
PS insistiu em impor” e que esta nova 
decisão “só peca por tardia”. Ainda 
assim, a coligação impõe, entre outras, 
duas questões: se os postos de trabalho 
daqueles que, atualmente, asseguram 
as suas funções em nome da empresa 
concessionária serão salvaguardados e 
se, com esta decisão, a criação da rede 
pública de abastecimento de água do 
concelho será concluída.

A Indaqua estabeleceu o contrato 
de concessão do serviço de abasteci-
mento da água com a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso em 1998 com um 
prazo de 25 anos. A renegociação do 
contrato efetuada para incluir a nova 
parcela da Trofa alargou a duração da 
concessão que tem data prevista para 
terminar em 2035. 

Em reação ao anúncio feito por Alberto Costa, PSD 
indica que o Presidente da Câmara de Santo Tirso 
quer acabar com um problema criado 
pelo próprio partido, CDS questiona 
“possibilidade de renegociação do contrato 
com à Indaqua”, BE “vê com satisfação” a 
decisão que a CDU diz “só pecar por tardia”.
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RUI MIGUEL BAPTISTA
GESTOR / PSD

CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

O título desta crónica bem 
que podia ser um slogan da 
Câmara de Santo Tirso a 

partir de 2023, quando alegadamente 
teremos a factura mais baixa em 35%. 

O Presidente da Câmara anunciou 
que o Município iria desencadear o 
processo para resgatar a concessão 
da rede de água em Santo Tirso à 
Indaqua. Desta forma, seria criada 
uma empresa municipal para gerir 
a rede de abastecimento, resultando 
numa poupança média de 35% para 
consumidores domésticos e 53% 
nos utilizadores não domésticos. 
Para que este resgate se concretize a 
Câmara terá de indemnizar a Indaqua 
em 12M€ de Euros (mais ou menos 
170€/munícipe), segundo dados da 
Câmara. 

Todas as intenções em baixar a 
elevada factura da água (das 5 mais 
caras do país) são de aplaudir e ter 
em conta.

É sem dúvida uma acção de estra-
tégia política inteligente, pois a factura 
da água que agora pesa sobre cerca 
de 90% das famílias de Santo Tirso, 
tem ganho cada vez mais protestos 
e, ao mesmo tempo, é uma arma de 
arremesso político contra o Executivo 
PS. Alberto Costa herdou esta pedra 
no sapato e, desta forma, lança para 
o ano de eleições autárquicas a dis-
cussão sobre uma possibilidade de 
redução da factura.

É muito cedo ainda para termos a 
real noção daquilo que pode estar em 
causa, a não ser a posição das duas 
partes do contrato e, não quero aqui 
emitir um juízo sobre o contrato, pois 
isso compete aos juristas e especialis-
tas nesta matéria. O que quero aqui é 
fazer uma reflexão sobre o que cada 
uma das partes já nos disse:

Por um lado, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso está disposta a pagar 
12M€ para resgatar a concessão e 
passar a explorar a rede através de 
uma empresa municipal (que se pode 
alargar a outros municípios) e com a 
Câmara assumiria todos os encargos 
nesta fase. É um princípio que não 
me choca se eu tivesse de pagar 170€ 
para depois recuperar 127€ nos anos 
seguintes, seria vantajoso, mas o que 
a Câmara terá de nos explicar é como 
pretende criar a empresa municipal e 

ÁGUA: pague para 
consumir, não se 
consuma para pagar

garantir o seu financiamento. 
Na reunião de Câmara, o Execu-

tivo deveria apresentar um plano de 
negócios a 5 anos, isto é, que financia-
mento seria necessário para colocar a 
empresa a funcionar, os custos fixos 
envolvidos a 5 anos (pessoal, máqui-
nas, infra-estruturas) e os activos 
que receberá (rede instalada, clientes 
activos) e o passivo (além dos 12M€ 
de indemnização, mais a carteira em 
atraso e uma parte dos financiamen-
tos que hoje a Indaqua eventualmente 
terá). Para percebermos realmente se 
é uma operação viável e que o Muni-
cípio tem capacidade para a financiar, 
será necessário ter esta visão global do 
modelo de gestão e de negócio.

Por seu turno, a Indaqua, já veio 
dizer que de acordo com a clausula 
22 do contrato a indemnização será 
de 45M€, e que em nada a Câmara 
pode exigir a antecipação do final do 
contrato porque a empresa cumpre 
com todas as obrigações do contrato.

O PSD já tornou público que 
votou contra esta reversão do con-
trato e quer ter uma reunião com os 
técnicos que suportam a versão da 
Câmara, o que considero correcto, 
pois dados os montantes envolvidos, 
e visto que haverá sempre custos para 
o município, quanto mais o Executivo 
estivesse apoiado nas suas decisões 
menos seria responsabilizado no 
futuro se, eventualmente isto correr 
menos bem. 

É importante mostrar todos os 
dados que a Câmara dispõe e que fun-
damentam a sua decisão, pois muita 
água vai passar debaixo do moinho 
até isto se resolver. Texto escrito de 
acordo com a antiga ortografia

Com Marcelo Rebelo de 
Sousa infetado com Co-
vid-19 e com o regresso 

da pandemia em força, depois do 
Natal, com números que se têm 
aproximado dos 10 mil infetados, 
o ano de 2021 inicia-se com um 
importante ato eleitoral em 24 de 
janeiro, as eleições presidenciais.

Está já a decorrer a campanha 
eleitoral com uma característica 
única no pós-25 de Abril, pois 
tem sido praticamente feita nos 
debates televisivos, na rádio, 
nos jornais e nas redes sociais. A 
partir do dia 14 de janeiro, com 
nova declaração do estado de 
emergência, agora com confi-
namento geral semelhante ao de 
março passado, os meios digitais 
vão ser utilizados duma forma 
como nunca se viu em Portugal.

As campanhas eleitorais que 
sempre foram essencialmente 
presenciais têm agora um “mo-
dus operandi” muito diferente 
de que se desconhecem os re-
sultados. Mesmo os candidatos 
em isolamento profilático, vão 
tentar dar conhecimento das 
suas mensagens políticas o que 
era completamente impossível 
há poucos anos atrás.

Para já sabe-se que, por 
exemplo, a candidata do Bloco 
de Esquerda, Marisa Matias, que 
ficou em terceiro lugar há cinco 
anos nas presidenciais, tem sido 
apresentada nas sondagens em 
quarto lugar, talvez por não ter 
vindo a fazer uma campanha 
presencial, em que é mais forte.

Esta campanha vai ser dife-
rente com o recandidato Marcelo 
Rebelo de Sousa, depois do apoio 
implícito de António Costa na 
Autoeuropa, a dar sinais de que 
se está a preparar já para um 
segundo mandato onde se des-
conhece qual será a sua atuação 
política como Presidente da 
República.

Novidade a presença de Ana 
Gomes como candidata dado que 
o PS deliberou dar liberdade de 
voto aos seus militantes. Ana 
Gomes tem feito uma campanha 
intensa em alguns momentos, 

Campanha 
presidencial 
em pandemia

nomeadamente nos debates 
com Marcelo Rebelo de Sousa 
e André Ventura, tendo perdido 
o primeiro e ganho o segundo.

Quanto a André Ventura 
tem apresentado resultados 
desiguais nas várias sondagens, 
mas sempre acima do resultado 
das últimas legislativas, sendo 
claro que está a tentar preparar 
o seu futuro e o do Chega nas 
próximas autárquicas e nas pró-
prias legislativas. A falsa celeuma 
da suspensão de deputado na 
Assembleia da República já está 
esquecida.

Marisa Matias, fruto da po-
sição do Bloco de Esquerda no 
Orçamento de Estado para 2021 
e como escrevi atrás, fruto da 
inexistência de uma campanha 
presencial, está a sofrer as con-
sequências da ação política e de 
uma campanha eleitoral atípica.

João Ferreira mais do que 
candidato a Presidente da Re-
pública aparece nestas eleições 
como o grande quadro do PCP 
que, tendo sido candidato à 
Câmara Municipal de Lisboa e 
sendo eurodeputado, começa 
a reunir as condições políticas 
para poder ascender ao lugar de 
secretário geral.

Tiago Mayan, da Iniciativa 
Liberal, e Vitorino Silva têm feito 
as suas campanhas com uma 
outra surpresa.

No essencial subsistem as 
dúvidas sobre se a percentagem 
de abstencionismo nesta eleição 
presidencial será a maior de 
sempre e qual a percentagem 
de votação em Marcelo Rebelo 
de Sousa, agora confinado em 
Belém, e se conseguirá aproxi-
mar-se da votação alcançada 
por Mário Soares, em 1991, com 
quase três milhões e meio votos 
e 70,35 %.

PS: Uma questão que se coloca 
é por que razão o Presidente da 
República e outras individualida-
des não foram vacinados, como 
seria normal acontecer com o 
mais alto responsável da nação 
e sem populismos. 

A PARTIR 
DO DIA 14 
DE JANEIRO, 
COM NOVA 
DECLA-
RAÇÃO DO 
ESTADO DE 
EMERGÊN-
CIA, AGORA 
COM CON-
FINAMENTO 
GERAL 
SEMELHAN-
TE AO DE 
MARÇO 
PASSADO, 
OS MEIOS 
DIGITAIS VÃO 
SER UTILIZA-
DOS DUMA 
FORMA 
COMO NUN-
CA SE VIU 
EM PORTU-
GAL.

 PARA PER-
CEBERMOS 
REALMENTE 
SE É UMA 
OPERAÇÃO 
VIÁVEL E 
QUE O MU-
NICÍPIO TEM 
CAPACIDADE 
PARA A 
FINANCIAR, 
SERÁ NE-
CESSÁRIO 
TER ESTA 
VISÃO 
GLOBAL DO 
MODELO DE 
GESTÃO E DE 
NEGÓCIO.
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TEXTOS PAULO R. SILVA E SUSANA SILVA

Numa campanha ensombrada 
pela pandemia, as presidenciais 
perderam o contacto direto e 
pessoal da rua, consequentemen-
te as peripécias que daí surgem. 
Sem esse foco de interesse, os 
sete nomes que avançam para 
o boletim de voto tiveram que 
se focar na internet e em novos 
formatos para se darem a co-

Afinal, quem são 
os candidatos 
presidenciais?

Vencedor à primeira volta em 2016, 
Marcelo Rebelo de Sousa deixou o 
anúncio da recandidatura para bem 
próximo do sufrágio, um ato que 
não apanhou ninguém de surpresa. 
O ‘recandidato’ Marcelo leva a votos 
um mandato onde foi cúmplice 
de uma solução de Governo “à 
esquerda” e liderou o país durante 
duas das suas maiores tragédias: os 
incêndios de Pedrógão e a pandemia 
de covid-19. 

Se na primeira, a “presidên-
cia de afetos” lhe valeu um lugar 
de proeminência na ligação das 
pessoas com os órgãos do Estado, a 
pandemia tem sido um objeto mais 
difícil de lidar para a personalidade 
enérgica de Marcelo. A atuação 
institucional tem sido bem gerida, 
no entanto a ânsia para ocupar o 
papel principal num contexto onde 
especialistas e profissionais de saúde 
devem preencher esse espaço tem-
no conduzido a alguns tropeções. 

Um segundo mandato de Marce-
lo será certamente mais difícil, 
especialmente com um futuro próxi-
mo que se adivinha delicado social, 
económica e politicamente.

Marcelo Rebelo de Sousa é apoia-
do pelo PSD, CDS e figuras do PS.

MARCELO
REBELO DE SOUSA
O recandidato 
dos ‘afetos’

Da Diplomacia a justiceira anticor-
rupção, o trajeto político de Ana 
Gomes denota o espírito de uma 
personalidade que transcende fron-
teiras políticas. Talvez por isso o não 
apoio formal do Partido Socialista 
para estas presidenciais lhe assente 
bem. É militante e ex-eurodeputada 
pelo partido rosa, mas não deixa 
que tal limite a sua atuação. 

Vista por muitos, até dentro do 
próprio partido, como radical, foi 
consultora do presidente Ramalho 
Eanes para a diplomacia, tendo, 
mais tarde, assumido funções 
enquanto embaixadora de Portu-
gal em Jacarta, Indonésia, durante 
o processo da independência de 
Timor-Leste. 

Após uma década em Bruxelas, 
Ana Gomes voltou à proeminência 
mediática no processo Futebol Lea-
ks, defendendo a figura do ‘whis-
tleblower’ Rui Pinto. Foi ainda um 
dos principais rostos das denúncias 
contra Isabel dos Santos e os seus 
negócios.

Perante o crescimento da extre-
ma-direita, a candidata acusa Mar-
celo Rebelo de Sousa de “normalizar 
um partido racista e fascista” e 
de não combater “as infiltrações 
da extrema-direita nas forças de 
segurança”. 

Ana Gomes é apoiada pelo Livre, 
PAN e algumas figuras do PS. 

ANA GOMES
A inflexível 
justiceira 
anticorrupção João Manuel Peixoto Ferreira é o 

nome do candidato apoiado pelo 
PCP às Presidenciais de 2021. Com 
41 anos, o biólogo de formação ins-
creveu-se na Juventude Comunista 
aos 16 anos, e em 2009, com 30 
anos, estreou-se como eurodeputa-
do em Estrasburgo.

O eurodeputado é dos rostos 
mais conhecidos do Partido Comu-
nista Português, sendo apontado 
como um dos principais candidatos 
à eventual sucessão de Jerónimo 
de Sousa na liderança do partido. 
É também vereador do PCP na 
Câmara Municipal de Lisboa desde 
outubro de 2013.

O candidato apoiado pelo PCP 
promove a sua candidatura como 
símbolo da luta pelos jovens, pelos 
trabalhadores e pelo povo. Obser-
vando a discrepância entre a quan-
tidade de trabalho e a remuneração, 
João Ferreira defende que é altura 
de mudar e de remunerar melhor 
todos aqueles que vivem do seu 
trabalho, empenho e esforço.

João Ferreira terá a missão de 
melhorar o resultado obtido pelo 
anterior candidato do PCP, Edgar 
Silva, que em 2016 somou 3,85% 
dos votos nas presidenciais. Em 
relação a este assunto, o deputado 
afirmou, na apresentação da sua 
candidatura a Belém, “Sou can-
didato a Presidente da República, 
não sou candidato a percentagens 
eleitorais”.

JOÃO FERREIRA
Em nome dos 
valores de abril

Marisa Isabel dos Santos Matias, 44 
anos, é socióloga e eurodeputada 
eleita pelo Bloco de Esquerda desde 
2009, partido de que é dirigente, 
integrando a Mesa Nacional e a 
Comissão Política.

A eurodeputada do Bloco de 
Esquerda candidatou-se pela pri-
meira vez em 2016, tendo ficado em 
terceiro lugar, com 10,12% dos votos, 
o melhor resultado de sempre de um 
candidato apoiado pelos bloquistas. 
Foi também a mulher mais votada de 
sempre numas eleições presidenciais.

Marisa Matias apresenta-se a 
estas eleições com um programa 
definido pelo combate às desigual-
dades, sejam económicas, sociais, 
de género ou raciais, na procura de 
um modelo de desenvolvimento que 
vá ao encontro das preocupações 
climáticas. “A liberdade e a igual-
dade são as minhas bandeiras”.

MARISA MATIAS
Pela liberdade 
e igualdade

LOCAIS DE VOTO
Vila das Aves
Escola EB 2,3 de Vila das Aves 
(todas as secções)
São Tomé de Negrelos
Escola Básica de Negrelos/Escola da 
Ponte (todas as secções)
Rebordões
Pavilhão Desportivo Municipal de 
Rebordões (todas as secções)
Roriz
Sede Junta de Freguesia de Roriz 
(todas as secções)
Vilarinho
Escola da Lage (todas as secções)
Monte Córdova 
- secção de voto nº1: 
Escola EB/JI de Quinchães
- secção de voto nº2: 
Escola EB/JI de Santa Luzia
- secção de voto nº3:
 Escola Eb de Cabanas
- secção de voto nº4: 
Edifício Polo II Casa Sol Nascente
Vila Nova do Campo
- secções de voto nº1-3: 
Sede da Junda de Freguesia, 
São Martinho do Campo
- secção de voto nº4: Escola da 
Quelha, São Salvador do Campo
- Secções de voto nº5-6: 
Edifício Junta de Freguesia, 
São Mamede de Negrelos
Além-Rio
- secções de voto nº1-3: 
Escola EB1 de Areias
- secções de voto nº4-5: 
Edifício Jnta de Freguesia Sequeirô
- secções de voto nº6-7: 
Escola EB1/JI da Lama
- secção de voto nº8: 
Escola EB1/JI de Quintão-Palmeira
União de Freguesias Santo Tirso, 
Couto (Sta. Cristina e São Miguel) 
e Burgães
- secções de voto nº1-12: 
Escola Secundária Tomaz Pelayo
- secções de voto nº13-15: 
Edifício Junta de Freguesia, 
Santa Cristina do Couto
- secção de voto nº16: 
Edifício Junta de Freguesia, 
São Miguel do Couto
-secções de voto nº17-19: 
Escola Básica da Ramada, Burgães

nhecer aos eleitores. Este ‘novo’ 
método arregimentou fileiras, 
mas diminuiu a possibilidade de 
cruzar fronteiras e caçar votos 
aos adversários. 

Como é sempre o caso numa 
eleição com um presidente em 
exercício, Marcelo Rebelo de 
Sousa parte em grande vanta-
gem, mas quem são os outros 
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Eleições para a Presidência da República 
estão marcadas para o próximo dia 24 
de janeiro. A sufrágio estão sete nomes 
entre novidades, surpresas, habitués e um 
Marcelo à procura de um segundo mandato. 
Fique a conhecer um pouco mais sobre cada 
um deles com o guia do Entre Margens.

Uma estreia, quer para o candi-
dato, quer para o partido que o 
apoia nesta campanha presidencial. 
Tiago Mayan apresenta-se como “a 
alternativa liberal à Presidência da 
República”, mas o que significa tal 
descrição? “A libertação e devolu-
ção do poder às pessoas”, disse em 
entrevista ao projeto “Os 230”. “Um 
liberal não defende o fim do Estado”, 
mas sim que o “Estado tem de estar 
exatamente apenas onde tem de es-
tar, mas aí tem de ser eficaz e forte 
com a sua ação””, explica na mesma 
entrevista. 

Advogado de profissão, foi com 
a participação na candidatura de 
Rui Moreira à câmara do Porto que 
percebeu que podia oferecer mais 
à sociedade através da política. É 
um dos membros fundadores da 
Iniciativa Liberal. Tiago Mayan de-
fende uma mudança de paradigma 
na sociedade portuguesa que, diz, 
estar “assoberbada com o peso do 
Estado”.

Sobre a atuação de Marcelo 
Rebelo de Sousa, o candidato liberal 
considera que o atual Presidente da 
República foi “ministro da propa-
ganda do Governo” durante a gestão 
da pandemia.

TIAGO MAYAN
A alternativa 
liberal

Vitorino Francisco da Rocha e 
Silva, popularmente conhecido 
como ‘Tino de Rans’ tem 49 anos, é 
calceteiro e foi Presidente da Junta 
de Freguesia de Rans, Penafiel, entre 
1994 e 2002, eleito nas listas do PS.
A popularidade do calceteiro cres-
ceu com o discurso que fez no XI 
Congresso do Partido Socialista, em 
1999, que pôs os militantes a rir e 
terminou com um abraço ao então 
secretário-geral, António Guter-
res. Há cinco anos foi candidato 
a Presidente da República, tendo 
conseguido 3,28% dos votos, e em 
2019 fundou o partido RIR (Reagir, 
Incluir, Reciclar).

‘Tino’ autointitulou-se “candida-
to do povo e da Póvoa”, sendo que “o 
povo é a gente e a póvoa é a terra”. 
E é pelo povo que se candidata. 
“Temos de ter um Presidente para 
apoiar quem mais perdeu. E quem 
mais perdeu, que foi o povo. Se 
fosse PR, a primeira coisa que faria 
era homenagear o povo que nestes 
nove séculos de história sempre 
pagou a fatura”, disse em entrevista 
ao Diário de Notícias. 

VITORINO SILVA
O candidato 
do povo

André Claro Amaral Ventura, 37 
anos, é presidente do partido Chega 
e deputado desde 2019, ano em que 
o partido concorreu pela primeira 
vez a eleições legislativas e elegeu 
um parlamentar.

Foi militante do PSD e candidato 
por este partido à Câmara Muni-
cipal de Loures, em 2017, quando 
afirmações polémicas sobre a 
comunidade cigana provocaram a 
rutura da coligação com o CDS-PP 
no município.

Chegou a promover uma recolha 
de assinaturas com vista a um con-
gresso extraordinário para destituir 
o líder do PSD, Rui Rio. Contudo, 
acabou por sair do partido para 
fundar o Chega, em abril de 2019.

Em 2013, defendeu a sua tese de 
doutoramento em Direito Público, 
onde recriminava “fações políticas 
que alimentaram a discriminação 
de cidadãos com base nas suas 
características étnicas e religiosas”. 
Anos mais tarde, em diferentes 
intervenções, o deputado defende a 
prisão perpétua e acusa a comuni-
dade cigana de se considerar “acima 
do Estado de Direito”. 

Para as eleições presidenciais, 
André Ventura disse que será "firme 
e convicta oposição" à recandidatu-
ra de Marcelo Rebelo de Sousa na 
corrida presidencial.

ANDRÉ VENTURA
O agente do caos 
no centro do 
sistema

seis nomes que tentam levar esta 
eleição a uma segunda volta? No 
guia que a seguir lhe apresenta-
mos, fique a conhecer melhor o 
‘recandidato’ Marcelo, e os seus 
adversários: Ana Gomes, Mari-
sa Matias, João Ferreira, Tiago 
Mayan, Vitorino Silva e André 
Ventura. 
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TEXTO SUSANA SILVA

A vacina chegou a território de Santo 
Tirso e já começou a ser transmitida, 
primeiro a profissionais de saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Santo Tirso- Trofa e, esta 
semana, também nos lares de idosos. 

No início do mês de janeiro, a 

Agrupamento de centros de saúde deu início ao processo de vacinação 
que se irá prolongar durante os próximos meses, logo a abrir 
o ano. Idosos de lares começaram a ser vacinados esta semana. 

Déjà vu. Portugal 
volta a confinar 

TEXTO PAULO R. SILVA E SUSANA SILVA

Após mais uma reunião destinada 
a analisar a evolução da situação 
epidemiológica em Portugal, no In-
farmed, o primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, declarou que “houve um 
grande consenso” sobre a trajetória 
de crescimento de novos casos de 
infeção do novo coronavírus e que 
“as medidas devem ter um horizon-
te de um mês”.

“Perante a tendência que é mani-
festa de crescimento da pandemia, é 
essencial adotarmos medidas. Essas 
medidas devem ter um horizonte de 
um mês e com um perfil muito se-
melhante àquele que adotámos logo 
no início da pandemia, ou seja, no 
período de março abril”, informou 
António Costa.

Relativamente ao funcionamen-
to das escolas, há uma convergência 
por parte dos especialistas para não 
suspender as aulas presenciais com 
crianças até aos 12 anos. Contudo, 
há divergência na faixa intermédia, 
3º ciclo e ensino secundário. Antó-
nio Costa referiu estar “fora de 
causa interromper atividades de 
avaliação no Ensino Superior”.

Tendo em conta as medidas 
anunciadas durante o primeiro 
confinamento, prevê-se o fecho da 
maioria do comércio, a restauração 
funcionará apenas em regime 
de take-away, mas manter-se-ão 
abertos, por exemplo, farmácias e 
supermercados.

O primeiro-ministro afirmou 
que as medidas que vigoraram até 
agora durante o fim de semana, 
revelaram-se insuficientes, mas que 
“permitiram controlar a segunda 
vaga”. Ainda assim, “Neste momen-
to, temos de ir mais além”, concluiu. 

O decreto presidencial que 
estipula o âmbito do Estado de 
Emergência prevê um controlo mais 

Crescimento dramático do número de 
contágios levou o Governo a adotar medidas de 
confinamento mais restritivas, semelhantes 
às implementadas na primeira vaga da pandemia. 
António Costa aponta um “horizonte de
 um mês” sem suspender as aulas 
presenciais das crianças até aos 12 anos.

região norte recebera, da primeira 
fase de vacinação, 11 680 vacinas que 
foram distribuídas por 15 hospitais e 
centros de saúde, chegando ao ACES 
Santo Tirso- Trofa chegaram 40 doses 
da vacina para um universo de 150 
profissionais de saúde. Entretanto, 
esta semana estão previstas chegar as 
doses suficientes para inocular todos 
os profissionais.

Adalberto Carneiro, médico e res-
ponsável da USF de Vila das Aves foi 
o primeiro vacinado, e vê este passo 
como o início de um melhor futuro. 
“A minha vontade era, logo que tivesse 
essa oportunidade, de ser vacinado e 
aconteceu. Se não fosse a vacina iria-
mos estar ansiosos, à espera de um 
futuro que demoraria a chegar e assim, 
o futuro, estará muito mais próximo.”

A iniciativa contou com a presença 
de Eduardo Pinheiro, Secretário de 
Estado da Mobilidade e Coordenador 
da Região Norte durante o Estado 

de Emergência, que acompanhou a 
vacinação em várias unidades de saú-
de. “As coisas estão a decorrer como 
programadas, o que é sempre uma boa 
notícia e isto dá-nos aqui uma esperan-
ça, em particular, para os profissionais 
de saúde que estiveram na primeira 
linha de combate à pandemia.”

VACINAÇÃO NOS LARES 
COMEÇA ESTA SEMANA
O diretor do ACES Santo Tirso/Trofa, 
Nuno Carvalho, anunciou na reunião 
semanal da subcomissão municipal 
de Proteção Civil, que a vacinação 
nos lares de idosos no concelho se 
vai iniciar esta semana. O processo 
vai incidir sobre todos os utentes e 
funcionários. 

Para esta operação chegaram cerca 
de 1400 vacinas que serão administra-
das em 15 instituições do concelho de 
Santo Tirso. O objetivo é concluir todo 
o processo até ao final da semana. 

apertado das fronteiras, incluindo 
a “obrigatoriedade dos testes à 
covid-19 a todos os passageiros que 
cheguem a aeroportos ou portos 
nacionais, independentemente 
do país de origem.” No entanto, o 
Presidente da República decidiu 
garantir “a livre deslocação para 
o exercício do direito de voto”, 
sendo que os idosos residentes em 
estruturas residenciais vão poder 
“beneficiar do regime do confina-
mento obrigatório, podendo votar 
no próprio lar”.

Quando questionado sobre se o 
país e a economia vão aguentar um 
novo confinamento, respondeu que 
“mais contenção significa também 
maior apoio”.

TERCEIRA VAGA JÁ PESA NOS NÚMEROS
O aumento exponencial dos númer-
os de contágios por todo país tam-
bém se faz sentir no vale do Ave 
e arredores. De acordo com as in-
formações divulgadas pela Direção 
Geral da Saúde, o mapa dos concel-
hos está cada vez mais escuro, com 
os concelhos que vinham a registar 
uma descida antes do Natal. 
Em Santo Tirso, depois de registar 
uma taxa de incidência a rondar os 
600 casos por cem mil habitantes, 
os números desta semana revelam 
um aumento para 829 casos por 
cem mil habitantes, situando-se no 
limiar de voltar ao nível de risco 
extremo. 

No município de Famalicão 
verifica-se a mesma tendência 
de subida. No período de 15 dias 
analisado para o relatório da DGS, 
a taxa de incidência subiu para 809, 
devido ao crescimento acentuado 
de casos totais que superaram o 
milhar. Guimarães apresenta 863 
casos por cem mil habitantes. Já a 
Trofa regista uma taxa de incidência 
de 612 casos por mil habitantes. 
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O Comando Territorial do Porto, 
através do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Santo Tirso, deteve 
um homem de 30 anos por três furtos 
qualificados e por posse de arma proi-
bida em meados de dezembro passado. 

No âmbito de uma investigação de 
três crimes de furto qualificado em 
Vila das Aves e Santo Tirso durante 
cerca de três semanas, os militares da 
Guarda encetaram diversas diligên-
cias policiais que culminaram na 
detenção do suspeito. 

No seguimento da ação policial, 
foram realizadas duas buscas domi-

O Comando Territorial do Porto, 
através do Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) 
do Porto, deteve um homem de 48 
anos por violência doméstica, no 
concelho de Santo Tirso no passado 
dia 29 de dezembro.

No âmbito de uma investigação 
por violência doméstica, os militares 
da Guarda apuraram que o suspeito, 
habitual consumidor de bebidas 
alcoólicas e de produtos estupefacien-
tes, terá injuriado, ameaçado de mor-
te e agredido a vítima, a companheira 
de 39 anos, exigindo ainda dinheiro 
para satisfazer as suas dependências, 

Pulseira eletrónica para detido por 
violência doméstica em Santo Tirso
Homem de 48 anos com antecedentes criminais 
terá injuriado, ameaçado de morte e 
agredido companheira, uma mulher de 39 anos. 

Homem de 30 anos foi detido por três furtos 
qualificados. Investigação identificou ainda mais 
dois homens de 20 e 40 anos, respetivamente. 

Detido por furto qualificado e posse 
de arma proibida em Vila das Aves

TEXTO PAULO R. SILVA E SUSANA SILVA
FOTO PAULO R. SILVA

Um cenário desolador. A última as-
sembleia de freguesia de 2020 reali-
zou-se no passado dia 18 de dezembro 
no salão nobre da Junta de Freguesia 
de Vila das Aves perante um cenário 
pouco visto. Na sala, devidamente 
sinalizada e lugares marcados, cum-
prindo as normas das autoridades 
de saúde, apresentaram-se somente 
os deputados da maioria socialista, 
executivo e o algum público que saiu 
de casa naquela noite de intempé-
rie. O lado da bancada da oposição 
ficou deserta, não comparecendo à 
reunião magna alegando questões 
pandémicas.

Em carta enviada à Assembleia, 
os deputados a coligação “Por Todos 
Nós” indica que, de acordo com as 
recomendações da Direção Geral de 
Saúde (DGS) de combate à pande-
mia, a melhor opção seria não par-
ticiparem na reunião por motivos de 
segurança e saúde.

Em resposta, Jorge Machado, 
Presidente da Mesa da Assembleia, 
indica que “Não existe qualquer 
impedimento legal à realização pre-
sencial das reuniões das autarquias 
locais” e aponta também que todas as 
medidas de segurança recomendadas, 
nomeadamente, o distanciamento 
físico, a obrigatoriedade de uso de 
máscara e a higienização das mãos 
foram asseguradas.

O Presidente da Mesa de Assem-

Assembleia de Freguesia, 
literalmente, sem oposição
Transferências de capital ligeiramente reduzidas marcam o orçamento 
para 2021, numa assembleia que não contou com a presença da oposição. 

bleia informou ainda que a convoca-
tória para a reunião foi enviada a 9 
de dezembro e o aviso de receção foi 
dado no dia seguinte. Além disso, foi 
enviada também uma convocatória 
via e-mail no dia 13 de dezembro. Por 
consequência, a Mesa da Assembleia 
não aceitou a justificação dada pela 
coligação “Por Todos Nós” para a sua 
ausência.

O planeamento do orçamento 
para 2021 foi o ponto fulcral da As-
sembleia Geral, tendo Joaquim Faria, 
Presidente da Junta de Freguesia, 
anunciado 566 mil euros como valor 
total de despesas e receitas para este 
ano. O que corresponde a menos 22 
000 euros que no ano anterior. Este 
decréscimo de orçamento justifica-se 
pelo menor reforço de capital da Junta 
de Freguesia de Vila das Aves.

A sessão ordinária decorreu com 
tranquilidade sendo aprovados todos 
os pontos da ordem de trabalhos.

ciliárias, duas em veículos e uma em 
estabelecimento comercial, onde foi 
possível apreender a indumentária 
utilizada na prática dos crimes de 
furto, uma munição e um bastão 
artesanal. No mesmo processo foram 
identificados dois homens de 20 e 
40 anos, pelos crimes de furto qual-
ificado e pelo crime de recetação, 
respetivamente.

O suspeito, com antecedentes 
criminais por furto e tráfico de droga, 
foi constituído arguido, e os factos 
foram remetidos ao Tribunal Judicial 
de Santo Tirso.

culminando na sua detenção.
O detido, com antecedentes cri-

minais por passagem de moeda falsa 
e condução de veículo em estado de 
embriaguez, foi presente a primeiro 
interrogatório judicial no Tribunal 
de Instrução Criminal de Matosi-
nhos, onde lhe foram aplicadas as 
medidas de coação de afastamento 
da residência da vítima, proibição de 
contactar a vítima por qualquer meio, 
proibição de frequentar os locais fre-
quentados pela vítima e proibição de 
se aproximar da vítima num raio de 
500 metros, controlado por pulseira 
eletrónica.

NÃO EXISTE 
QUALQUER 
IMPEDIMENTO 
LEGAL À 
REALIZAÇÃO 
PRESENCIAL DAS 
REUNIÕES DAS 
AUTARQUIAS 
LOCAIS”
JORGE MACHADO, 
PRESIDENTE DA 
MESA DA ASSEMBLEIA
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Este ano, o Agrupamento 0004 de 
Vila das Aves, adaptou-se para fazer 
chegar a todos a Luz da Paz de Belém 
e o seu significado enquanto “Luz 
símbolo de Paz e União”.

Num período marcado por várias 
restrições, os Agrupamentos de escu-
teiros são assim desafiados a serem 
portadores não apenas da Luz, mas 
da sua mensagem de paz, esperança 
e união.

Assim, numa iniciativa do Agru-
pamento 0004 de Vila das Aves, em 
parceria com os Bombeiros Voluntá-
rios de Vila das Aves e a Junta de Fre-
guesia, a Luz da Paz de Belém chegou 
a todos os Lares da freguesia de Vila 
das Aves. Após a cerimónia realizada 
na eucaristia das 10h30, na Igreja 
Matriz, ocorrida no sábado, dia 19, a 
Luz começou a ser partilhada pelas 
ruas da freguesia entre os dias 19 e 
22 de dezembro.

A Luz da Paz de Belém começou 
em 1986 pela Austrian Broadcasting 
Company, como parte de uma ini-
ciativa de caridade para crianças em 
dificuldades, na Áustria e em países 
limítrofes. Desde 1989, tem sido con-
cretizada em cooperação entre escu-
teiros e guias de inúmeros países, o 
que permite que a Luz seja partilhada 
pela Europa e fora dela, ganhando, as-
sim, a iniciativa um âmbito mundial.

Em 2020, esta Luz foi recolhida 
a 16 de novembro por Maria Khou-
ry, uma criança de Belém – Israel, na 
Gruta da Natividade, que a entregou 
à companhia aérea Austrian Airlines 
que a transportou até à Áustria, e que 
chegou até às nossas comunidades.

Escuteiros 
espalharam luz 
da paz de Belém 
pela vila
Iniciativa do agrupamento 
0004 esteve na entre 19 e 22 
de dezembro. 

TEXTO SUSANA SILVA E PAULO R. SILVA

Com 34 anos de história, a Associação de 
Moradores do Complexo Habitacional de 
Ringe (AMCHR) elegeu, recentemente, o 
novo presidente, André Sampaio. O aven-
se de 27 anos sucede a Joaquim Faria na 
presidência da associação juvenil.

A ligação com a associação nasceu 
quando André decidiu fazer o seu estágio 
profissional para a Ordem dos Psicólogos 
em Ringe, em 2018, com um interesse 
principal pela intervenção social comu-
nitária. Apesar de ter exercido funções 
como psicólogo, o tempo que esteve na 
associação permitiu-lhe conhecer melhor 
a mesma, as suas dificuldades e o trabalho 
que era necessário desenvolver. 

“O estágio permitiu-me conhecer as 
pessoas, tanto da associação como dos 
bairros, conhecer melhor a realidade e a 
partir daí desenvolver estratégias que per-
mitam combater os problemas que estão 
aqui presentes.”, explicou André Sampaio.

As valências presentes na AMCHR 
são variadas, o que exige maior esforço e 
trabalho por parte de quem a represen-
ta. Contudo, o jovem avense mostra-se 
confiante da equipa que tem consigo. 
“São muitas áreas diferentes e todas a 
acontecer ao mesmo tempo, mas também 
acredito que a lista que está comigo está 
completamente preparada para isso”, 
salientou o Presidente da AMCHR.

Um dos temas mais 
relevantes para a 
vila é o futuro do 
infantário. An-
dré Sampaio diz 
que a associação 
tem tudo pronto, 
incluindo projeto 
de arquitetura para 
o espaço, mas que 
as conversas com 
a Segurança Social 
continuam. “Temos 
tudo completa-
mente pronto para 
o infantário abrir, 
agora o processo 
burocrático não 
é fácil e estamos 
dependentes da 
Segurança Social. 
Acreditamos que 
nos próximos me-
ses tenhamos uma 
resposta para dar”, 
revelou o novo pre-
sidente da AMCHR. 

Intervenção ansiada pela população já mexe e vai prolongar-se por um ano.
Investimento do IHRU envolve três blocos e está avaliada em 850 mil 
euros. André Sampaio é o novo rosto da Associação de Moradores de Ringe.

Em Ringe, novo presidente assume 
funções com obras já no terreno

Em tempo de pandemia, os problemas 
já existentes no bairro agravaram-se e 
os pedidos de ajuda cresceram de forma 
exponencial, o que tornou a ação da 
associação ainda mais pertinente. À ca-
pacidade de responder às necessidades 
dos membros da associação, juntou-se a 
aptidão para conseguir canalizar recur-
sos, ainda mais escassos, para realizar o 
trabalho necessário. André Sampaio (à 
esquerda, na foto)tem agora nas mãos a 
dinâmica de uma associação cujo trabalho 
diário não dá descanso.

OBRAS DO IHRU VÃO DURAR 1 ANO 
As tão esperadas obras de requalificação 
do complexo habitacional de Ringe, estão 
finalmente no terreno, mais de dois anos 
após terem sido anunciadas pelo Instituto 
da Habitação de Reabilitação Urbana 
(IHRU). O investimento da entidade será 
de 848 mil euros para intervir em três 
blocos do bairro, totalizando 78 fogos. 

De acordo com o presidente da junta e 
ex-presidente da associação de Ringe, Joa-
quim Faria, a obra inclui melhoramentos 
no isolamento, substituição dos telhados, 
caixilharias, revestimentos exteriores e 
espaços interiores.

“O IHRU neste momento está a fazer 
a intervenção naquilo que é 100% do 
IHRU”, aponta o autarca. “Os restantes 
blocos não são propriedade do Estado na 
sua totalidade. Há blocos de compra, há 

blocos de aluguer e, portanto, o IHRU terá 
de negociar com os proprietários para se 
chegar a valores.”

Aliás, acrescenta, “ninguém sabe, 
ainda, como é que se vai desenvolver esse 
processo. Fomos consultados num valor 
astronómico que ia ser imputado a cada 
morador, mediante as obras que estavam 
a ser propostas. As pessoas não estão pre-
paradas para, numa fase destas, fazer esse 
investimento”, assegura Joaquim Faria. 

A solução pode estar num novo pro-
grama do Governo direcionado para me-
lhoramentos nos parques habitacionais, 
mas até existir uma solução consistente, 
o IHRU “tem de vir ao terreno e reunir 
com as pessoas.”

Relativamente à área cuja responsa-
bilidade é da câmara municipal, que cor-
responde ao espaço exterior envolvente, 
a indicação seria de que a intervenção 
do município avançaria apenas após a 
conclusão das obras de requalificação 
dos edifícios. No entanto, a associação vai 
fazer um forcing para que essas obras por 
parte da câmara se façam de forma fasea-
da, à medida que cada bloco fique pronto. 

A mensagem é de esperança e de 
continuação do trabalho que até agora 
tem sido desenvolvido pela associação. O 
objetivo principal é contribuir, cada vez 
mais, para uma melhor qualidade de vida 
dos membros da associação e promover 
uma maior participação cívica dos jovens. 
“O ideal é melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com quem nós trabalhamos, 
e um objetivo meu é poder ter mais par-
ticipação cívica dos jovens, ampliar um 
bocado mais a associação para obter essa 
participação.”, concluiu André Sampaio.

INFANTÁRIO 
COM 
RESOLUÇÃO 
A MÉDIO PRAZO
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TEXTO SUSANA SILVA

Um curto circuito provocou o incên-
dio de um poste de eletricidade na 
povoação de São Salvador da União 
de Freguesias de Vila Nova do Campo.
Ao local  foram chamados os 
Bombeiros Voluntários de Vila das 
Aves com um veículo de combate a 
incêndios urbanos e 5 bombeiros, que 
procederam de imediato, tal como é 
protocolo, ao corte corrente elétrica.  
A GNR de Vila das Aves também es-
teve no local, assim como o piquete 
da EDP e da Indaqua.

Apesar do cenário aterrorizador 
para a população, não há feridos con-
sequentes do acontecimento. Apenas 
o poste de transformação e algumas 
tubagens de água ficaram danificados.

Relatos de populares indicam que 
aquele poste de eletricidade estava a 
ser alvo de manutenção e que, nos 
últimos 3 dias, a área circundante 
ficava sem luz a partir das 20h. 

Bombeiros e GNR foram 
chamados ao local e, apesar 
do alarmismo da situação, 
não há feridos nem danos 
provocados pelo incidente.

Incêndio em 
poste de 
eletricidade 
alarma os 
moradores 
de São 
Salvador
do Campo

TEXTO SUSANA SILVA E PAULO R. SILVA

Roriz é uma das freguesias do con-
celho de Santo Tirso conhecida pelo 
terreno ingreme e de difícil acesso, 
com reivindicações de requalificação 
de pavimento já há vários anos. A coo-
peração entre a Junta de Freguesia de 
Roriz e a Câmara Municipal de Santo 
Tirso permitiu a realização destas 
obras com um investimento de mais 
de 180 mil euros.

Assim, concluiu-se a requalificação 
da Travessa Nossa Senhora da Concei-
ção, Travessa Seca da Costa, Rua das 
Agrinhas e Rua de Pidre, Rua Alto da 
Bandeira, Travessa Alto da Bandeira, 
Rua da Serrinha, Travessa S. Joãozi-
nho, Rua dos Bragas (1ª fase), Rua 
Padre Luís Cabral (1ª fase) e Travessa 
Quinta de Além.

Moisés Andrade, Presidente da 
Junta de Freguesia de Roriz, vê a sua 
freguesia com grandes dificuldades a 
nível de pavimentação, o que dificulta a 
deslocação dentro da freguesia. “As pes-
soas precisam e têm todo o direito de 

A requalificação da rede viária é uma prioridade do executivo 
municipal e tem avançado por todo o concelho com intervenções 
financiadas pela autarquia e levadas a cabo pelas juntas de 
freguesia. Em Roriz, o investimento excede os 180 mil euros.

Roriz com 11 ruas 
requalificadas

TEXTO SUSANA SILVA

Vítor Pinto é o novo comandan-
te dos Bombeiros Voluntários 
Tirsenses. O até agora 2º co-
mandante, tomou posse no dia 
31 de dezembro, dia em que a 
corporação completou 90 anos 
de existência.

Engenheiro da Proteção Civil, 
operador no Comando Distrital de 
Operações de Socorro do Porto e 
chefe de equipa dos Bombeiros 
do Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro, Vítor Pereira é bombeiro 
nos “Amarelos” desde 1996, com 
promoções a Oficial Bombeiro em 
2011 e a 2º Comandante em 2014. 
O novo comandante mostra-se 
orgulhoso desta nova etapa e com 
grande ambição para um melhor 
futuro do corpo de Bombeiros 
Voluntários Tirsenses. 

“Para mim, ser o 6º coman-
dante desta corporação, enche-me 

‘Amarelos’ elegeram, na última noite de 
2020, o novo comandante, Vítor Pereira. 
Será coadjuvado por Tiago Miranda como 2º 
comandante, Sofia Novais e Tiago Carvalho.

Vítor Pinto é o 
novo comandante 
dos Bombeiros 
Voluntários Tirsenses

ter os acessos a suas casas.”, salientou.
A saída de alguns moradores à rua 

fez notar a importância e satisfação 
pela realização destas obras. Alberto 
Costa, Presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso (CMST), vê com satisfa-
ção esta reação. “Claro que me enche 
de satisfação e orgulho ver esta reação. 
Ouvir as pessoas dizerem que estas 
obras já foram pedidas há 25, 30 ou 40 
anos e, finalmente, estão a ser feitas.”

Para o futuro, o Presidente da 
CMST assume prosseguir com estes 
investimentos e resolver os problemas 
dos fregueses. “Enquanto eu for Presi-
dente da Câmara, garantidamente que 
esta vai continuar a ser a estratégia a 
seguir. Vamos continuar a fazer o le-
vantamento das necessidades e a prio-
rizar investimentos. Esse é o caminho.”

O plano da Câmara Municipal 
de Santo Tirso para acabar com as 
ruas em terra abrange todas as 14 
freguesias do concelho, num total de 
20 quilómetros de extensão. Atual-
mente, foram já pavimentadas 94 
ruas em terra. 

de orgulho. Temos grande am-
bição. Temos ambição de fazer 
crescer o corpo de bombeiros, 
dinamizar, melhorar um bocadin-
ho aquilo que fomos nos últimos 
anos. Não comprometendo aquilo 
que foi o nosso passado, mas 
evoluindo para o nosso futuro”, 
disse o novo comandante da 
corporação.

Vítor Pereira é o sucessor de 
Amadeu Silva, comandante da 
corporação durante 11 anos, que 
termina esta sua jornada com um 
“sentimento de missão cumprida”

Atualmente, a corporação tem 
75 elementos no ativo e para o 
futuro, Vítor Pereira pretende 
uma ação imediata do corpo de 
bombeiro. “Eu quero que o corpo 
de bombeiros não se estagne, que 
entre rapidamente num processo 
evolutivo. Nomear pessoas e a 
partir dessa nomeação começar 
a trabalhar”, concluiu.
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O executivo municipal aprovou na 
última reunião de câmara de 2020 
o tarifário de resíduos urbanos para 
2021, mantendo as tarifas praticadas 
desde 2019 no município. Estabeleci-
do em função dos consumos de água, 
o tarifário aprovado em 2019 repre-
senta uma redução no preço do lixo 
de dois por cento para consumidores 
até 15 metros cúbicos abrangidos 
pela rede pública de água, e de 10 
por cento para os consumidores com 
cinco metros cúbicos beneficiários 
do serviço de recolha domiciliária, 
nomeadamente na cidade de Santo 
Tirso e na freguesia de Vila das Aves.

Assim, um consumidor médio com 
recolha domiciliária vai voltar a pagar 
em 2021 uma fatura de 7,66 euros 
por mês, em vez dos 8,30 euros que 
suportava antes de 2019. Por sua vez, 
o consumidor médio beneficiário da 
recolha coletiva, ou seja, fora de Santo 
Tirso e de Vila das Aves, vai pagar 6,16 
euros por mês, em vez de 6,50 euros.

Alberto Costa, citado em nota de 
imprensa do município, acrescentou 
que “também os agregados familiares 
mais desfavorecidos, abrangidos 
pelas tarifas sociais, não vão ter 
qualquer agravamento na fatura, 
mantendo-se a redução de 80 por 
cento, ou seja, de 6,30 euros para 1,26 
euros por mês”.

Já no caso dos consumidores não 
domésticos, manter o tarifário de 2019 
significa uma redução de 34 por cento 
para um escalão de 240 litros por mês 
de produção de resíduos urbanos.

Pelo terceiro ano consecutivo 
a tarifa no escalão médio 
mantém-se inalterada depois 
da descida de 7,7% de 2019.

Câmara 
mantém 
tarifário do lixo 
para 2021

TEXTO PAULO R. SILVA E SUSANA SILVA

Alberto Costa, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso (CMST), anunciou em 
conferência de imprensa a requalificação 
da Rua Ferreira de Lemos. Um projeto que 
surge na sequência da requalificação da 
Praça Camilo Castelo Branco e do plano de 
mobilidade sustentável.

A Rua Ferreira de Lemos é uma das 
artérias principais da cidade, com várias 
zonas comerciais e onde habitam entre 1500 
a 2000 moradores, que já tinham reivindi-
cado a realização desta obra e veem agora 
o seu pedido a ser concretizado.

Além da requalificação da via e dos 
passeios, haverá uma mudança do sentido 
de trânsito em parte da rua. No segmento 
norte, o trânsito continua de sentido único, 
mas passa a ser orientado a partir do en-
troncamento com a Rua Encosta Nascente/ 
Rua Nova da Telheira para a Praça Camilo 
Castelo Branco. Possibilita-se, ainda, a 
circulação automóvel entre a Rua Nova da 

Projeto para intervenção na mais populosa rua do concelho vai 
privilegiar a mobilidade suave e alterar o sentido de trânsito no troço 
que liga à Praça Camilo Castelo Branco. Obra será dividida em duas 
fases, totalizando 12 meses de duração. 

Requalificação da Rua 
Ferreira de Lemos
 avança com 
investimento de 1,3 milhões

Telheira e a Rua Encosta Nascente. Esta mu-
dança pretende desincentivar a circulação 
automóvel na Rua Ferreira Lemos e incen-
tivar a utilização de outras vias adjacentes.

“A mudança do sentido de trânsito pre-
tende fazer com que as pessoas comecem a 
utilizar outras vias alternativas, que são vias 
estruturantes e podem permitir a circulação 
daqueles que estão de passagem e que não 
necessitam de passar necessariamente nesta 
rua interna da cidade. Também por uma 
questão de modernidade e segurança das pes-
soas que cá vivem”, clarificou Alberto Costa.

Uma outra alteração é a implementação 
de modos de mobilidade mais sustentável, 
através da criação de ciclovias. Assim, a Rua 
Ferreira de Lemos passará a contar com 
uma ciclovia dedicada em contra fluxo. “As 
bicicletas que circulam no mesmo sentido 
dos veículos, partilham a faixa de rodagem, 
já as que circulam no sentido oposto terão 
uma faixa dedicada por questões de segu-
rança”, detalhou Alberto Costa.

Esta medida faz parte da estratégia que 

está a ser implementada pela CMST no 
âmbito do plano de mobilidade sustentável 
do município, que pretende privilegiar os 
peões e as bicicletas. “É o que nós preten-
demos que se comece a fazer nesta rua, tal 
como em outras da cidade, porque por um 
lado promovemos os modos suaves, mais 
amigos do ambiente, mas por outro lado, 
também mantemos e garantimos a segu-
rança daqueles que pretendem utilizar as 
bicicletas”, explicou o Presidente da CMST.

A obra inclui também a redefinição 
de zonas de estacionamento, a criação de 
pequenas áreas de jardim, com colocação 
de arborização ao longo de toda a rua. Será 
ainda colocado piso em betuminoso e exe-
cutadas infraestruturas para a rede de águas 
pluviais, elétrica e de telecomunicações.

Quando questionado acerca do timing 
para a realização desta obra, Alberto Costa 
refere que é uma questão de prioridade. 
«As estratégias estão montadas ao longo 
de muito tempo, depois é preciso priorizar. 
Agora chegou à altura de dizermos ‘É aqui 
que queremos fazer o investimento. Estarei 
sempre na linha da frente na defesa dos 
nossos munícipes, dos fregueses de Santo 
Tirso. Doa o que doer, custe o que custar”, 
conclui o autarca.

De acordo com as declarações do Presi-
dente da Câmara, a realização desta obra 
prende-se pela vontade de conferir maior 
dignidade à Rua Ferreira de Lemos. “Em 
termos estratégicos queremos também que, 
esta via que outrora foi estrada nacional e 
era uma via de passagem, se torne numa via 
de usufruto para as pessoas que cá vivem, 
têm comércio ou apenas querem visitar”

A empreitada está prevista decorrer 
entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022 
em duas fases. A primeira, com a duração 
de 4 meses, entre a Praça Camilo Castelo 
Branco e o entroncamento com a Rua En-
costa Nascente/Rua Nova da Telheira. Já a 
segunda, prevê-se a duração de 8 meses e 
irá contemplar o restante arruamento.  O 
valor total da obra é de 1.3 milhões de euros.

A OBRA INCLUI 
TAMBÉM A 
REDEFINIÇÃO 
DE ZONAS DE 
ESTACIONAMENTO, 
A CRIAÇÃO DE 
PEQUENAS ÁREAS 
DE JARDIM, COM 
COLOCAÇÃO 
DE ARBORIZAÇÃO 
AO LONGO 
DE TODA A RUA.
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TEXTO PAULO R. SILVA

Chegar ao Carpe Diem é um escape 
ao olhar da rua, literal e simbólico. 
Apesar de se encontrar no coração 
da cidade, junto ao Largo Coronel 
Batista Coelho, tido como a “sala de 
diversões” de Santo Tirso, há um 
mundo que separa a vida do Carpe 
dos restantes estabelecimentos. 

É underground, no pleno signifi-
cado da expressão. É usado e enverga 
as marcas da passagem do tempo 
com orgulho. Um espaço de memó-

PROGRAMA
“30 POR UMA LINHA”

DIA 14 CONVERSA: “MÚSICOS”
DIA 15 JOSÉ MAGALHÃES
DIA 16 CINEMA: “PHIL MENDRIX”
DIA 17 DJ EL PATRON
DIA 18 CINEMA: 

 “ZÉ PEDRO ROCK’N’ROLL”
DIA 19 CONVERSA: 

“FUNCIONÁRIOS DO CARPE”
DIA 20 CONCERTO: NU

Icónico espaço de Santo Tirso celebra 30 anos de intensa atividade que marcou gerações 
de músicos e artistas, transformando-se na alma alternativa de uma cidade. As 
memórias são muitas e o legado, esse, extravasa as paredes do ‘buraco’ onde está situado.

Carpe Diem: três décadas 
de criação, rutura e inclusão 

rias latentes e vivências intensas, em 
pleno contacto com o passado que 
torna o presente ressonante. Um local 
composto por peças desformatadas, 
resgatadas da caixa dos misfits, longe 
da inócua decoração ‘nouveau chic’ 
que prolifera, ganhando uma nova 
vida e um novo fôlego. 

Na noite de passagem de ano, o 
Carpe Diem assinalou 30 anos de 
existência. Três décadas a servir de  
pulsar criativo de uma cidade, que 
pensou a música e a arte sempre com 
rasgo estético, cultivando o gosto de 

gerações de jovens, músicos e apre-
ciadores, numa comunidade vibrante. 
É a alma ‘alternativa’ de Santo Tirso.

É assim desde a sua génese. José 
Costa é o nome que se confunde com 
o espaço, o rosto de um projeto que 
foi pensado para vincar a rutura com 
o meio onde se inseriu. “Na altura ha-
via espaços de lazer, havia discotecas, 
pequenos bares e cafés, mas não havia 
aquele sítio de rutura que expressasse 
correntes estéticas. Estávamos em-
bebidos nessa linha para tentar criar 
coisas com raiz e contracorrente”, 

explica atual proprietário e um dos 
fundadores do bar em conversa com 
o Entre Margens. 

O contexto da época dava em-
balagem às ambições de criar um 
espaço com estas características. Os 
anos 80 tinham aberto a porta a um 
tipo de clubes e salas de espetáculo 
com música ao vivo, no entanto a 
disseminação de movimentos mu-
sicais alternativos aguçava o apetite 
por locais com sentido editorial mais 
apurado e consistente.

“Vínhamos na sequência de uma 
certa tradição de casas por onde 
passávamos nas grandes cidades, 
íamos absorvendo essas ideias para 
transportar para a realidade tirsense”, 
acrescenta. Música, artes, cultura, 
ideias, convívio, tudo no mesmo local. 
“Um exemplo prático: em qualquer 
sítio tinhas o Jornal de Notícias e A 
Bola para ler, aqui tinhas o Blitz, o 
Se7e e o Público.”

A adesão do público não demorou 
a surgir, para a qual também contri-
buiu a ligação muito direta aos Ecos 
da Cave. Três elementos da banda, 
mais um amigo comum, foram os 
primeiros proprietários do bar que 
abriu portas precisamente no ano 
em que a banda foi para estúdio e 
lançou o primeiro álbum. “O pessoal 
tratava isto como o bar dos Ecos”, o 
que facilitava o passa-palavra, pelos 
meios e pelas pessoas certas.

A CASA PARA O ‘ESGOTO’ DA SOCIEDADE
Numa cidade de Santo Tirso sedenta 
de algo diferente, o Carpe Diem foi um 
oásis para os excluídos que se foram 
reunindo na pequena loja onde fun-
cionou inicialmente. Teresa Ribeiro 
começou a frequentar o Carpe em 
meados dos anos 90, ainda adoles-
cente, e descreve ao Entre Margens o 
cenário que se vivia naqueles tempos. 

“A minha mãe costumava dizer 
isto quando vinha para aqui: filha, 
tu vais para o buraco, aquilo fica lá 
no fundo, é o ralo da cidade. Vai lá 
parar tudo”, relembra, entre sorrisos 
nostálgicos. 

“No Carpe Diem desenvolvemos 
competências humanas incríveis, 
principalmente a tolerância com a 
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Ana Paula 
Carvalho 
expõe 
no Centro 
Cultural
Artista natural de São 
Martinho do Campo traz à 
sala de exposições do Cen-
tro Cultural Municipal de 
Vila das Aves a mostra “Ser 
Multidimensional – Pai-
néis Escultóricos”. Estará 
patente até 26 de fevereiro 
com entrada gratuita.

“Como viver assumindo a nossa 
multidimensionalidade?” é com 
este prospeto que Ana Paula Car-
valho se apresenta, a si e às sua 
obras, que até 26 de fevereiro 
estarão em exposição no Centro 
Cultural Municipal de Vila das 
Aves. 

Composta por trabalho realiza-
dos entre 2016 e 2020, a mostra 
da artista intitulada precisamente 
“Ser Multidimensional – Painéis 
Escultóricos” conjuga o seu in-
teresse pelos materiais com uma 
ambição metafísica do que eles 
significam.

“Ana Paula Carvalho na sua 
obra eleva-nos a patamares de 
reflexão que questionam as nossas 
convicções e aponta-nos à desco-
berta do ‘Ser Multidimensional’, 
convidando-nos a viajar pelas 
memórias ancestrais que trouxe-
mos de outros Universos”, refere 
a professora Bernardina Cardoso. 

A exposição poderá ser visit-
ada de segunda a sexta das 09h 
às 12h30 e das 14h30 às 17h30. 
Entrada é gratuita. Todas as regras 
da DGS serão respeitadas.

diferença. A intensidade das vivências 
aqui tinha esse efeito nas pessoas. O tal 
lixo que vinha aqui parar, o esgoto da 
cidade, começavas a conviver de igual 
para igual, a perceber as diferenças e 
a não julgar. Estas experiências não se 
podem quantificar, mas são experiên-
cias que não se viveriam em mais lado 
nenhum”, frisa Teresa Ribeiro.

Criou-se um sentimento de comu-
nidade que extravasava as limitações 
do espaço físico. A atividade estendia-
-se com eventos e programação fora 
de portas que se alastrava pelo con-
celho e terras vizinhas, fomentando 
esse espírito “cooperativo”. Algo que 
“tornou a raiz tão forte que o espaço 
físico acabou por ser apenas isso, um 
espaço físico. O espaço mental era 
muito maior. “Ramificou-se”, aponta 
José Costa. 

Só no final da primeira década 
de existência, com a passagem para 
um espaço maior é que a atividade 
se passou a focar dentro de portas 
o que ajudou a consolidar uma base 
comum de clientes, colaboradores e 
atividades. “Não há propriamente um 
ponto de viragem, existiu sim foi uma 
solidificação da atividade intensa ao 
longo dos trinta anos.”

Uma família que se foi reunindo à 
volta de interesses comuns, da música 
e da criação própria, no seio de um es-
paço de experimentação e liberdade, 
que nunca foi o plano A de ninguém 
e também por isso tenha vingado. 

“Talvez pelo bar estar divorciado 
desse aspeto comercial, que é o foco de 
qualquer empresário, é que conseguiu 
ter esta longevidade. O espaço viveu 
sozinho, uma entidade por si própria. 
É a cooperativa mais bar e o bar mais 
cooperativo que existe”, remata o 
proprietário. 

A CRIAÇÃO É O LEGADO MAIOR
“O legado do Carpe Diem, mais do 
que as paredes, as cadeiras e o balcão, 
é a criação das pessoas que por aqui 
foram passando.” A frase é de Teresa 
Ribeiro e evidencia o núcleo daquilo 
que é a atividade comunitária do bar. 

Durante aquela tarde em que o 
Entre Margens se deslocou ao Carpe 
Diem para realizar as entrevistas, ao 

balcão encontrava-se um conjunto de 
jovens adultos que começaram desde 
a adolescência a tocar no bar e que 
agora, apesar das vidas profissionais 
“continuam ligados ao espaço” e 
deram uma mão na preparação do 
material que seria utilizado no DJ set 
de final de tarde, integrado no progra-
ma “30 por uma linha” de celebração 
do aniversário. 

“Sou anarca em relação à gestão do 
espaço”, admite José Costa que atira a 
responsabilidade da longevidade aos 
clientes que continuam a ser leais ao 
Carpe Diem. “A criação é uma questão 
de sobrevivência, porque sem isso, já 
tinha acabado. São já várias gerações 
que fazem do bar a sua casa, tocam, 
programam concertos e puxam pelo 
espaço de uma maneira que se fosse 
apenas eu, não conseguiria. 

Um sentimento com o qual Tere-
sa Ribeiro concorda em pleno. “Há 
muitas pessoas da minha geração 
para cima que, tenho a certeza, muito 
do percurso delas foi sustentado por 
experiências que se viveram aqui.”

As memórias de trinta anos estão 
patentes em dezenas de fotografias 
espalhadas pelas áreas interiores e 
exteriores do Carpe. Um processo 
que trouxe à flor da pele recordações 
e emoções esquecidas no tempo. 
Momentos incontáveis de noites 
intermináveis, vidas entrelaçadas, os 
altos e os baixos. 

“Memórias? Escolher uma é im-
possível. São muitas sementes plan-
tadas que, de repente, vês florir e 
colhes”, disse José Costa com um 
notório trémulo na voz. 

O futuro, como todo e qualquer 
negócio, sobretudo ligado à atividade 
cultural, é incerto numa altura em que 
a pandemia volta a atacar em força. 
Está prevista uma expansão com a 
compra de três lojas contíguas para 
permitir melhores condições para 
espetáculos no local, o Carpe 3.0, 
como lhe chama. 

O que parece certo é que enquanto 
esta comunidade continuar unida em 
torno da sua casa, o Carpe Diem não 
se vai encolher perante a realidade. 
“Esta merda não vai acabar nunca”, 
concluiu José Costa.
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BREVES
Filme de produtora 
tirsense nomeado 

para o Fantasporto

Santo Tirso terá nova 
unidade hoteleira

A rua do Picoto, em Santo Tirso, 
vai ter uma nova cara. No passa-
do mês de dezembro foi lançada 
a primeira pedra de uma nova 
unidade hoteleira que irá nascer 
na cidade, vocacionada para o 
público dos negócios.

O projeto foi desenvolvido em 
parceria entre o grupo francês 
B&B Hotels e a empresa tirsense 
PACOLI.

O investimento de 8,5 mi-
lhões de euros naquela área da 
cidade vai englobar o hotel de 
três estrelas, com 74 quartos, e 
uma zona residencial. A previsão 
para a conclusão da empreitada 
é fevereiro de 2022. 

"Toponímia - As Memórias do 
Porto" é um documentário da 
autoria de António Pinto, produz-
ido pelo tirsense Carlos Gomes, 
contando ainda com poesia de 
Stephane Oliveira e banda sonora 
assinada por Tó Trips. 

"Esta película pretende deixar 
um legado de costumes e ofícios 
antigos que começaram a entrar 
em desuso na "Cidade Invicta", 
documentando a memória cole-
tiva do Porto.

A 41ª edição do Fantasporto 
irá realizar-se entre 26 de Fe-
vereiro e 7 de Março de 2021 no 
Teatro Municipal Rivoli no Porto.  

CHMA completa
formação 

de 33 internos
São 24 os médicos internos de 
formação geral e 9 para for-
mação especifica que iniciaram 
o período de formação no Centro 
Hospitalar do Médio Ave. 

A receção dos novos internos 
do ano comum irá permitir que 
desenvolvam a sua formação 
prática.

Já os internos de especiali-
dade prosseguem agora a sua 
formação nas áreas de Medicina 
Interna, Pediatria, Ginecologia/
Obstetrícia e Cirurgia Geral.

TEXTO SUSANA SILVA

Em resposta à atual pandemia do 
coronavírus, a Federação Inter-
nacional Hospitalar lançou o pro-
grama “Beyond the Call of Duty 
for COVID-19” (“Além do dever 
de serviço público em relação à 
covid-19”), um reconhecimento 
atribuído aos hospitais e profis-
sionais que, de forma proativa, im-
plementaram respostas ou ações 
organizacionais inovadoras para 
enfrentarem a situação pandémica 
na sua região ou país.

O Hospital Narciso Ferreira, 
unidade hospitalar da Santa Casa 
da Misericórdia de Riba D´Ave, 
foi um dos reconhecidos por este 
programa, numa lista com mais 
de 100 hospitais de 28 países. 

A atuação da unidade hospita-
lar perante a situação pandémica 
foi imediata, implementando 
um Plano de Contingência de 
modo a salvaguardar a segurança 
dos seus utentes e profissionais. 
Destacam-se medidas como a 
suspensão das atividades não ur-
gentes, colocação de profissionais 
administrativos em regime de 
teletrabalho, distribuição de más-
caras e de gel desinfetante, ampli-
ação das salas de espera, aquisição 
do UVD Robô (equipamento 

Unidade hospitalar da Santa Casa da Misericórdia de 
Riba D´Ave, foi reconhecido pela Federação Internacional 
Hospitalar pelo seu plano de ação perante a covid-19.

Hospital Narciso 
Ferreira reconhecido por 
programa mundial 
de resposta à covid-19

A GNR de Riba de Ave apreendeu um 
vasto conjunto de armas no segui-
mento de um processo de violência 
doméstica. A investigação dos mili-
tares da Guarda apurou que o sus-
peito de 34 anos agrediu a vítima, a 
namorada de 16, tendo sido realizadas 
duas buscas, uma domiciliária e uma 
em veículo.  

Dessas buscas culminou a 
apreensão de uma arma de fogo 
transformada de calibre .380ACP; 
100 munições de calibre .380ACP; três 
sabres; uma faca de cozinha; um tubo 
de ferro em forma de bastão.

Os factos foram remetidos ao Tri-
bunal Judicial de V. N. de Famalicão.

Violência 
doméstica leva 
à apreensão de 
armas em 
Riba de Ave
Suspeito de 34 anos terá 
agredido a namorada, uma 
jovem de apenas 16 anos, tendo 
sido apreendidas várias armas 
em casa e no veículo. 

TEXTO SUSANA SILVA

As obras de melhoramento e am-
pliação do campo de jogos do Clube 
Recreativo e Popular de Delães já se 
encontram em fase de conclusão. A 
intervenção transformou a infraestru-
tura do clube dotando-a de novas 
condições desportivas, como um novo 
relvado sintético de futebol 11, a criação 
de muros, reabilitação e ampliação dos 
balneários e áreas técnicas.

Depois de em meados de 2017 a 
Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão ter conseguido recuperar 
as instalações desportivas do CRP de 
Delães, que tinha sido alvo de uma 
ação de despejo por decisão judicial, 
e de as ter entregue ao clube, a au-
tarquia volta a apoiar a instituição, 
subsidiando a remodelação completa 
do seu campo de jogos com um apoio 
de 290 mil euros.

Uma outra intervenção a ser 
realizada na freguesia é a nova Casa 
de Delães. A obra de reabilitação 
do antigo Centro de Saúde, que se 
encontra inutilizado há vários anos, 
vai originar a nova Casa de Delães 
para servir e acolher a comunidade e 
as suas diversas valências, numa res-
posta à dinâmica cultural, associativa 
e social da freguesia.

Numa visita de trabalho a vários 
locais e espaços da freguesia, Paulo 
Cunha, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Famalicão, acompanhou o 
arranque da primeira fase das obras. 
“Trata-se de mais uma grande obra, 
que vai dar uma nova vida ao edifício 
do antigo Centro de Saúde da fregue-

sia e que envolve um financiamento 
de quase 600 mil euros, o maior 
investimento municipal de sempre 
realizado na freguesia”, salientou o 
autarca.

A par destas intervenções, são 
várias as ruas com trabalhos a nível 
de melhoramento das acessibilidades 
e da rede viária, tais como, a Rua S. 
João de Perrelos e a Avenida da Portela 
/ Cerqueda, na Estrada Municipal 310, 
que liga Delães à vila de Riba de Ave.

Como perspetiva de futuro, o 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Delães, Francisco Gonçalves, diz ter 
alguns projetos em mente, como a 
concretização de um parque lúdico 
desportivo em Perrelos.

Novas infraestruturas no campo de jogos e a criação de uma 
nova Casa de Delães são das principais obras a serem realizadas 
na freguesia, com um investimento de quase 900 mil euros.

Requalificação do campo 
de jogos e nova Casa de 
Delães valorizam a freguesia

desinfetante com luz ultravioleta) 
e realização de videochamadas 
entre familiares e utentes.

Salazar Coimbra, Adminis-
trador-Delegado da Santa Casa 
da Misericórdia de Riba D’Ave vê 
este reconhecimento com orgul-
ho. “Este é um reconhecimento 
que nos orgulha pelo trabalho 
desenvolvido por todos os setores 
da Misericórdia, nomeadamente 
os do Hospital Narciso Ferreira. 
Reconhecer as ações inovadoras 
implementadas pela Instituição 
no combate à pandemia COVID-19 
é muito gratificante pois, mesmo 
num ano extremamente atípico, 
conseguimos manter e reforçar a 
atenção na valorização dos direitos 
dos utentes”

O trabalho do Hospital Narciso 
Ferreira já é conhecido e recon-
hecido, sendo que, em 2018, foi a 
primeira unidade hospitalar em 
Portugal a atingir a acreditação 
global pelo Departamento da 
Qualidade na Saúde da Direção 
Geral da Saúde (DGS).

Juntamente com o Hospital 
Narciso Ferreira, receberam o 
certificado da Federação Hospital 
Internacional mais 14 instituições 
portuguesas, entre as quais o 
Centro Hospitalar Universitário 
São João e o INEM.
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TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA (ARQUIVO)

Em velocidade cruzeiro. O Desporti-
vo das Aves tem deixado um rasto de 
destruição por onde passa, agora que 
os pupilos comandados por Bruno 
Alves começam a ganhar entrosa-
mento, rotinas e condição física para 
colocarem dentro das quatro linhas 
todo o seu valor individual. 

As estatísticas falam por si. Nas 
últimas três jornadas, o Aves somou 
dezanove golos marcados e apenas 
um sofrido (auto-golo), um registo 
verdadeiramente notável que coloca 
em evidência a superioridade do 
plantel avense para competir na 2ª 
divisão da AF Porto. 

Entre a experiência dos veteranos 
que aceitaram o desafio de ajudar o 
clube no momento mais difícil da sua 
história e a ingenuidade dos jovens 
com formação no clube, o plantel 
tem agora também um conjunto de 
jogadores com rodagem dos cam-
peonatos distritais que acrescenta-
ram competência e elevaram o nível 
competitivo. É este caldo que Bruno 
Alves tem sabido cozinhar e que os 
resultados mais recentes não deixam 
enganar. 

Na dupla jornada que encerrou o 

Dezanove golos marcados em apenas três jogos deixam bem clara a 
superioridade da equipa avense. O objetivo subida está bem encaminhado. 
Grosso regressou aos relvados. 

Aves goleia e dobra invencível o ano

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA (ARQUIVO)

Uma derrota sem espinhas que não 
compromete os objetivos traçados 
para a época. No passado fim de 
semana, a equipa sénior de voleibol 
feminino do Aves recebeu o Leixões, 
histórico emblema da modalidade e 
segundo classificado da tabela classi-
ficativa, e não teve argumentos para 
fazer frente à experiência e capaci-
dade técnica das adversárias. 

O Leixões foi sempre superior e 
não deu hipótese às jovens avenses 
de colocarem em campo qualquer 
estratégia que travasse o domínio 
ofensivo das visitantes. Os parciais 
desequilibrados dos três sets jogados 
demonstraram a décalage entre as 
duas formações. O Leixões venceu 
pela margem máxima com os parciais 
de 15-25; 17-25 e 19-25. 

Este desaire frente a um dos can-
didatos ao título veio travar uma boa 
sequência de vitórias da equipa de Vila 
das Aves. Perante adversários do “seu 
campeonato”, o Aves consolidou a sua 
posição no miolo da tabela, colocando 
à distância os lugares que disputarão 
a manutenção da primeira divisão. 

O Desportivo das Aves levou de 
vencidos os vizinhos do AVC Famalicão 
num thriller de cinco sets, disputadís-
simo, decidido pela margem mínima. 
As famalicenses adiantaram-se no 
marcador no primeiro set (18-25), 
mas o Aves, a jogar em casa, igualou 
o marcador no segundo set (25-21), 
confirmando a reviravolta no marca-

Aves vinha de três vitórias consecutivas, mas visita 
do segundo classificado Leixões terminou com 
derrota pesada. Objetivos da época consolidados. 

Vólei seguro no miolo da tabela

dor na terceira partida (25-16). Nova 
resposta do Famalicão, que acabou 
por vencer um quarto set disputado 
ao ponto (23-25), levando a decisão 
final para o quinto set. Aí, o equilíbrio 
foi mais uma vez a nota dominante, 
acabando a sorte do jogo cair para 
as anfitriãs, que fecharam o set e o 
encontro com o parcial de 15-13. 

Seguiram-se duas vitórias mais 
folgadas. O Aves recebeu e venceu por 
3-0 o SC Braga/UM com os parciais 
de 26-24; 25-19 e 25-18. Perante o 
Castêlo da Maia, o Aves dominou 
as operações vencendo os dois pri-
meiros sets claramente (19-25; 16-25), 
permitindo apenas às jogadoras da 
casa o ponto de honra no terceiro set 
(25-23). Na quarta partida, as coman-
dadas de Manuel Barbosa resolveram 
o encontro com o parcial de 22-25.

O Desportivo das Aves é sétimo 
classificado com 26 pontos, três ponto 
acima do AVC Famalicão e três ponto 
abaixo do Benfica.

ano de 2020 e deu as boas vindas a 
2021, o Desportivo das Aves confir-
mou o bom momento que vinha a 
atravessar, mesmo com as interrup-
ções no calendário devido ao Estado 
de Emergência. Em dezembro, os 
avenses receberam e venceram ina-
pelavelmente a AD Escola Futebol 
115 por seis bolas a zero. 

O resultado avultado foi construí-
do praticamente todo na primeira 
parte. Logo ao minuto 1’, o jovem 
avançado André Gouveia inaugurou 
o marcador, sendo que o resultado 
só voltou a mexer aos 39’ quando 
Bruno Ferreira fez o 2-0. Antes do 
recolher ao balneário mais dois golos 
para os anfitriões: Francisco aos 44’ 
e na compensação Capela voltou a 
molhar a sopa, estabelecendo o 4-0 
ao meio tempo.

Na segunda parte, mais tranquila 
pelo resultado avolumado, o Aves 
marcou por mais duas ocasiões, já 
perto do final do encontro. O jovem 
lateral Pedroso aos 84’ e o avançado 
brasileiro Souza fecharam o 6-0 no 
marcador. 

O novo ano seguiu pelo mesmo 
caminho. Na visita ao concelho de 
Paredes, o Aves voltou a aplicar cha-
pa 6, desta feita ao USC Baltar que 
apenas conseguiu reduzir através de 

um auto-golo de Francisco Carneiro. 
Ao contrário da jornada anterior, 

o resultado construi-se sobretudo 
na segunda parte, já que antes do 
intervalo o Desportivo tinha apenas 
a vantagem mínima assegurada, de-
pois do golo de Hugo Dias aos 20’. Na 
etapa complementar, aí sim, o Aves 
disparou no marcador. O auto-golo 
ainda assustou, aos 47’, mas o jogo só 
dava Aves e aos 54’ Souza devolveu 
a liderança no marcador aos visi-
tantes. Aos 66’, Carlão dilatou para 
1-3 e na reta final, mais uma vez, o 
Desportivo avolumou o resultado. 
À passagem do minuto 84’, Capela 
confirmou a veia goleadora e em 
cima do minuto noventa, Samuel 
Alves converteu uma grande pena-
lidade para estabelecer a resultado 
final nos descontos com muas um 
golo com sua assinatura. 

A partida ficou ainda marcada 
pelo regresso aos relvados, enver-
gando a camisola do clube do cora-
ção, Pedro Grosso, 2058 dias depois 
da sua despedida.

O Desportivo das Aves é líder da 
tabela da série 1 da 2ª Divisão da AF 
Porto, somando sete vitórias e ape-
nas um empate. O Pasteleira surge 
logo atrás, com o mesmo registo, 
mas menos um jogo.
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TEXTO PAULO R. SILVA

Ricardo Silva é o novo presidente da 
direção do Futebol clube Tirsense. O 
ato eleitoral realizou-se no passado dia 
4 de janeiro com lista única a sufrágio, 
elegendo o novo presidente com 108 
dos 131 sócios que se deslocaram às 
urnas. Foram ainda contabilizados 22 
votos brancos e 1 voto nulo. 

A tomada de posse decorreu no dia 
seguinte, em dia do 83º aniversário 
do clube, ao ar livre, em pleno Estádio 
Abel Alves de Figueiredo com a presen-
ça da vereadora do desporto da câmara 
de Santo Tirso, Ana Maria Ferreira e 
do presidente da União de Freguesias 
de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina 

Sufrágio com lista única confirmou o líder da 
candidatura “Todos Juntos Faremos História”, 
como sucessor de Fernando Matos 
à frente dos destinos do emblema jesuíta.

Ricardo Silva é o novo 
presidente do FC Tirsense

TEXTO PAULO R. SILVA

O São Martinho iniciou a caminhada 
no ano de 2021 a somar pontos valio-
sos na luta pelos lugares de acesso à 
fase e acesso à 3ª Liga. Logo a abrir o 
novo ano, a equipa liderada por Agos-
tinho Bento foi a Mondim de Basto 
bater o Mondinense por 0-1. O golo 
dos campenses surgiu logo aos 7’ e 
foi assinado por Alberto Fernandes. 

Na jornada seguinte, o São Mar-
tinho recebeu Estádio Comendador 
Abílio Ferreira de Oliveira um dos 
adversários diretos na luta por um 
lugar nesse play-off, acabando por 
conquistar um empate. A formação 
visitante inaugurou o marcador 
aos 20’ de jogo por intermédio do 

Equipa campense venceu o Mondinense, mas não conseguiu levar a melhor 
em casa, perante o Pevidém. Tirsense realiza particular.

São Martinho soma pontos 
valiosos no novo ano

e São Miguel), e Burgães, Jorge Gomes. 
No discurso de tomada de posse 

dos órgãos sociais, Ricardo Silva 
assume que está ciente da responsa-
bilidade, da grandiosidade do clube e 
do trabalho que têm pela frente, mas 
convicto, confiante para fazer um bom 
trabalho. A passagem de testemunho 
foi supervisionada por Gonçalves 
Afonso, presidente da mesa da as-
sembleia geral, que também passou a 
pasta a Ricardo Machado, que assume 
agora as funções. 

Ricardo Silva vai liderar a direção 
que será composta ainda por: Paulo 
Nogueira (vice-presidente); Sérgio 
Rodrigues, Hélder Martins, Francis-
co Alves, Romeu Silva, João Carlos 
Moreira, João Pedro Magalhães e Ivo 
Amaro (vogais). O Conselho Geral terá 
como presidente João Pedro Fonseca 
e José Eduardo Martins como vice. A 
liderança do conselho fiscal ficará a 
cargo de Ricardo Pereira. 

RICARDO SILVA ASSUME 
QUE ESTÁ CIENTE DA 
RESPONSABILIDADE 
DO TRABALHO 
QUE TÊM PELA FRENTE

avançado Costinha. O São Martinho 
acabou por responder ainda antes do 
regresso aos balneários, aos 41’, golo 
responsabilidade do ponta de lança 
Bruno Guimarães.

TIRSENSE VENCE JOGO PARTICULAR
Consequência das desistências da 
SAD do Desportivo das Aves e do 
Camacha, a equipa jesuíta teve dois 
fins de semana sem jogos oficiais. 
Após a mudança de treinador e da 
chegada de Quim Berto, o Tirsense 
quis colocar os jogadores à prova e 
realizou um jogo particular frente ao 
Gondomar SC, clube que também 
milita no Campeonato de Portugal, 
mas disputa a série C. 

O clube da cidade de Santo Tirso 

venceu por 4-0, com golos de Pedro 
Garcia e Bem, na primeira parte, 
e Kakra e Moura, na segunda. Em 
declarações no final da partida, 
citado pelas redes sociais do clube, 
Quim Berto, treinador do Tirsense, 
considerou que foi um jogo “bem 
conseguido”. 

Na próxima jornada, se a evo-
lução pandémica assim o permitir, 
dar-se-á início à segunda volta da 
competição, com um dérbi concelhio 
em perspetiva. O São Martinho re-
cebe o Tirsense, depois dos jesuítas 
terem levado a melhor em setembro 
passado.

O São martinho ocupa a sexta po-
sição da tabela, enquanto o Tirsense 
é oitavo classificado.
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TEXTO PAULO R. SILVA

Chegou ao fim a ligação entre 
Marcos Nunes e o FC Vilarinho. 
No total foram cinco épocas, 147 
jogos ao serviço do clube verde e 
branco, terminando mesmo como 
o técnico que mais tempo esteve 
à frente da orientação técnica dos 
vilarinhenses.

Durantes este tempo, segundo 
comunicado do clube, Marcos 
Nunes “foi um dos responsáveis 
pelas camadas Jovens, conse-
guiu sempre a manutenção no 
principal campeonato da maior 
da associação de futebol do país, 
conquistando a Taça da Asso-
ciação de Futebol do Porto e ainda 
a presença histórica na primeira 
eliminatória da Taça de Portugal”. 

“Marcos Nunes impulsionou o 
Futebol Clube de Vilarinho para 
a história e fez acreditar a cada 
vilarinhense que não havia im-
possíveis”, remata a nota do clube. 

O seu sucessor é Pedro Ferrei-
ra, 37 anos, que conta passagens 
pelo Gens Sport Clube, Maia Li-
dador, CD Sobrado, Alpendorada, 
São Pedro da Cova e Aliados de 
Lordelo.

Em declarações proferidas às 
redes sociais do clube, o técnico 
mostrou-se ambicioso, sendo 
que os objetivos “passam por 
rapidamente estabilizar o grupo 
e as emoções”, conquistando três 
pontos. 

Certo é que o prometido foi 
cumprido. No primeiro jogo do 
novo ano, o Vilarinho recebeu 
e venceu o CD Sobrado por 1-0, 
golo apontado na primeira parte 
por Dani Pereira após cruzamento 
de Benício. 

O Vilarinho é, neste momento 
12º classificado na série 2 da Di-
visão de Elite da AF Porto com 17 
pontos conquistados, cinco acima 
da linha de água. 

Clube terminou relação de 
cinco épocas com técnico 
que venceu a Taça da AF 
Porto. Pedro Ferreira iniciou 
a caminhada com uma vitó-
ria frente ao CD Sobrado. 

Vilarinho 
diz adeus a 
Marcos Nunes, 
olá a Pedro 
Ferreira

Um título é um título, mesmo quando conquistado de 
forma peculiar. Sara Moreira sagrou-se, em dezembro 
passado, campeã nacional dos 10 mil metros. Este facto 
seria apenas mais um registo para completar um pal-
marés recheado da atleta natural de Roriz, não fossem 
as circunstâncias em que tal sucedeu.

Carla Salomé Rocha foi a mais rápida a percorrer 
a distância e cruzou a meta à frente de toda a gente. 
No entanto, a atleta que representa o Sporting Clube 
de Portugal acabou por ser desclassificada devido a 
ter utilizado calçado não homologado. O título passou, 
assim, para as mãos da colega de equipa, Sara Moreira.

De acordo com um comunicado da FPA, no final da 
corrida, disputada na Pista Municipal da Maia, “cons-
tatou-se uma situação que viola a regra 5) da World 
Athletics, prontamente esclarecida pela atleta Salomé 
Rocha e pelo seu treinador, Rui Ferreira”.

“Inadvertidamente, utilizou um modelo de sapatos 
de corrida que não está homologado para provas de 
pista, o que implica a desclassificação e não homolo-
gação do resultado da atleta Salomé Rocha”, adianta a 
federação, esclarecendo que atleta e treinador “reco-
nheceram o erro”.

Face à desclassificação de Carla Salomé Rocha, que 
tinha triunfado em 32.49,93 minutos, é “considera-
da campeã de Portugal de 10.000 metros da época 
2019/2020 a sportinguista Sara Moreira (33.04,94 
minutos), seguida de Carla Martinho, do Recreio de 
Águeda (34.19,72), e Sara Duarte, do S. João da Serra 
(35.19,34)”.

Depois de várias lesões que a têm retirado dos maio-
res palcos do atletismo, Sara Moreira parece estar de 
regresso a um bom nível competitivo. 

Atleta do Sporting chegou à meta 
no segundo lugar nos dez mil 
metros do campeonato nacional, 
mas desclassificação da colega de 
equipa Carla Salomé Rocha por usar 
sapatilhas não homologadas deixou 
o título nas mãos da atleta de Roriz. 

Sara Moreira recebe ‘prendinha’ da sapatilha 
da adversária e sagra-se campeã nacional



ALBANO MEIRELES 
DA COSTA 
(NEIRA)

1º ANIVERSÁRIO

Passa no dia 16 deste 
mês de janeiro um ano 
sobre o falecimento 
de Albano Meireles da 
Costa, mais conhecido 
por Neira, um atleta de 
eleição que deixou me-
mória entre os sócios e 
adeptos do Clube Des-
portivo das Aves pelas 
suas reconhecidas 
qualidades desportivas 
e humanas. 

Neira teve na equi-
pa da sua terra a única 
em que jogou e sempre 
reconheceu ter sido o 
Aves a sua paixão.

Neira faleceu na 
Alemanha, onde resi-
dia e aí ficou sepulta-
do.

A família agradece 
por este meio todas 
as mensagens de con-
dolências que recebeu 
por altura do faleci-
mento, sensibilizada 
por todas as demons-
trações de apreço 
recebidas dos amigos 
e dos adeptos do Clube 
Desportivo das Aves.

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante O Mágico, que significa 
Habilidade Amor Dê mais atenção ao seu 
par. Procure satisfazer os seus desejos e 
fomente o romantismo Saúde TÉ possível 
que se sinta enfraquecido. É aconselhável 
que tire umas férias Dinheiro Seja firme 
mas justo. Procure avaliar todos os com-
portamentos de um subordinado antes de 
adotar uma atitude drástica Números da 
sorte 11, 25, 26, 38, 44, 49 Pensamento 
positivo : Estou atento às oportunida-
des que surgem

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante O Dependurado, que 
significa Sacrifício Amor Faça os possí-
veis por estar perto de um amigo muito 
querido. Não permita que esta amizade 
acabe Saúde Proteja-se do sol Dinheiro 
Inscreva-se num curso online que lhe dê 
boas perspetivas de futuro Números 
da sorte 1, 5, 17, 22, 36, 40 Pensamento 
positivo Concentro-me mais no presente

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante O Diabo, que significa 
Energias Negativas Amor Só erra quem 
está a aprender a fazer as coisas da ma-
neira certa! Seja tolerante com o seu par 
Saúde Não abuse das gorduras e consulte 
um especialista em cardiologia de modo 
a prevenir futuros problemas Dinheiro 
Evite gastos supérfluos Números da sorte 
9, 11, 22, 36, 44, 47 Pensamento positivo 
Sossego o meu coração através da Fé

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante A Temperança, que 
significa Equilíbrio Amor Evite deixar-se 
abater por uma discussão familiar. Faça 
todos os possíveis por manter a calma 
Saúde Tendência para a ansiedade Dinhei-
ro É possível que não consiga terminar 
um projeto dentro do prazo estabelecido. 
Não desanime e esforce-se por finalizá-lo 
o mais depressa possível Números da 
sorte 8, 17, 19, 25, 33, 39 Pensamento 
positivo Empenho-me com trabalho na 
conquista dos meus objetivos
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 2 de Paus, que significa 
Perda de Oportunidades Amor Poderá ter 
uma acalorada discussão com o seu par. 
Não guarde rancor Saúde Sem grandes 
dificuldades Dinheiro Período pouco favo-
rável Números da sorte 28, 17, 32, 11, 49, 
24 Pensamento positivo Sei que tenho o 
poder de concretizar os meus sonhos

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante 3 de Paus, que significa 

Iniciativa Amor Seja corajoso e não tenha 
medo de assumir um compromisso Saúde 
Regular Dinheiro É possível que receba um 
convite de trabalho aliciante Números da 
sorte 18, 11, 29, 36, 44, 49 Pensamento 
positivo O Amor ilumina o meu coração

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade Amor Procure 
conversar com o seu par e esclarecer 
todos os assuntos que estão a prejudicar 
a vossa relação Saúde Cuidado com os 
movimentos bruscos Dinheiro O sector 
financeiro está protegido Números da 
sorte 3, 6, 19, 35, 47, 48 Pensamento po-
sitivo A minha intuição é a mais sábia 
conselheira
 
ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inespe-
rada Amor Faça planos em família, todos 
precisam de motivação Saúde Evite pegar 
em pesos e adote uma postura correta 
pois a humidade poderá fazer com que 
sinta fortes dores na coluna Dinheiro 
Com muito esforço pessoal vai conseguir 
liquidar as dívida Números da sorte 2, 
11, 19, 26, 29, 34 Pensamento positivo Eu 
acredito nos meus sonhos
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 4 de Copas, que significa 
Desgosto Amor É necessária muita calma 
e paciência para conseguir superar os pe-
quenos contratempos Saúde Cuidado com 
as infeções Dinheiro Finalmente poderá 
conseguir um aumento Números da sorte 
4, 10, 15, 22, 29, 36 Pensamento positivo 
Eu sei dar valor a tudo o que tenho

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante Ás de Copas, que 
significa Principio do Amor, Grande Alegria 
Amor Esteja atento aos sinais do Cupido 
pois é possível que venha a conhecer o 
amor da sua vida Saúde Altura indicada 
para deixar de fumar Dinheiro Antes de 
tomar alguma decisão avalie o projeto que 
está a desenvolver Números da sorte 1, 4, 
17, 21, 29, 33 Pensamento positivo O meu 
coração ajuda-me a escolher aquilo que 
é melhor para mim

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante Rei de Paus, que signifi-
ca Força, Coragem e Justiça Amor Poderá 
ter chegado o momento de decidir mudar 
a sua vida. Tenha coragem e arrisque Saú-
de Estável Dinheiro Seja competente e não 
deixe escapar as oportunidades Números 
da sorte 9, 26, 28, 31, 39, 47 Pensamento 
positivo Encontro as respostas de que 
preciso dentro do meu coração

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito 
Amor Imponha-se e não se deixe intimidar 
pelas ameaças de uma pessoa que 
pensava ser sua amiga Saúde Consulte 
o seu médico para diagnosticar a causa 
do seu mal-estar Dinheiro Seja tolerante 
e compreensivo com um novo colega de 
trabalho, ajude-o a adaptar-se Números 
da sorte 12, 13, 19, 25, 33, 44 Pensamento 
positivo Sei que posso realizar os meus 
projetos, eu acredito em mim.

MARIAHELENA@MARIAHELENA.PT
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HORIZONTAIS  
1  A energia limpa do futuro; 6 Acrónimo para "pessoas muito 

importantes";  7  Socorrer; 10 Coça; 12  O presidente que 
concessionou a água em Santo Tirso; 13   A câmara de Santo 
Tirso pretende fazê-loo à concessão da água; 14  Prefixo para 

novo; 16  Separar, colocar só; 17  Sufixo em química para 
designar os alcoois;  18  Nome que foi dado à depressão que 

trouxe o frio à península nestes dias de janeiro.

VERTICAIS
2 Designa perturbação atmosféria ou distúrbio de saúde 

mental;   3  Cidade da Índia, portuguesa até 1961"; 4  Empresa 
concessionária da distribuição de água em Santo Tirso;

 5   Atmosfera; 6  O nome do Tino de Rans; 
8 Privilégio autorizado pela câmara para exploração 

da  distribuição de água; 9 O nome do meio do candidato 
presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal;

11  A segunda vacina aprovada pela União Europeia é a da ...; 
15  Esclerose Lateral amiotrófica.

HORÓSCOPO MARIA HELENA PALAVRAS CRUZADASOBITUÁRIO

DIVERSOS OUTROS

FERNANDO DE CASTRO
88 anos 
15/12/2020

EDUARDO DOS SANTOS 
ALMEIDA
85 anos 
19/12/2020 

ROSA FERREIRA DE CASTRO
89 anos  
23/12/2020 

MARIA AZEVEDO FREITAS
82 anos 
29/12/2020

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 
HORIZONTAIS: 1 FERREIRA, 6 LA, 8 AMO, 9 IR, 10 TIL, 11  MARCELO, 15 

VIENA, 17 LHAMA, 19 ETNO, 21 AD, 22 NEO, 23 CABRITA, 24 SIC, 25 
UCRÂNIA, 28 TAP, 30 RIET, 31 ADSE, 32 NATAL, 35 PA, 36 GOMES .  

VERTICAIS :  1 FA, 2 EM, 3 ROMENO, 4 EIRA, 5 IRC,  6 LI,  7 ALMADA, 
10 TOA, 12 ANO, 13 EL, 14 LHOR, 15 VENTURA, 16 ITE, 18 MATIAS, 20 VA-

CINA,  23 CIN, 24 SATA, 26 CI,  27 RENA, 28 TD, 29  PETS, 33 TÓ, 34 LG
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DISCOS

Gravenhurst
The Western Lands

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Era Nicholas John Talbot quem 
estava por trás de Gravenhurst, um 
projeto que parecia fundir o folk in-
glês dos Fairport Convention com o 
noise pop dos My Bloody Valentine. 
Pois é, a frase aparece no passado 
porque em 2014 o multi-instrumen-
tista britânico faleceu inesperada-
mente. Tinha apenas 37 anos e a 
causa da morte não foi revelada.

A balança de “The Western 
Lands”, para além de bem calibrada, 
mostra um agradável equilíbrio en-
tre o ruído e as harmonias sonoras. 
A maior inspiração de algumas ex-
plorações cercadas de feedback veio 
dos Flying Saucer Attack, um grupo 
de Bristol. Foi também a partir des-
ta cidade que Talbot desenvolveu os 
seus trabalhos musicais e partilhou 
com o mundo o seu virtuosismo 
na guitarra. A voz tímida e melan-
cólica, juntamente com as letras 
enigmáticas e inquietantes formam 
os restantes ingredientes que mais 
o caracterizam. As cordas são de-
dilhadas com um forte sentimento, 
passando sorrateiramente para o 
ouvinte uma calorosa intensidade. 
Tanto valorizamos os soberbos 
arranjos como nos deixamos levar 
pelas distorções hipnóticas. “She 
Dances” já nos tinha dado umas 
linhas interessantes, mas “Hollow 
Men” estica ainda mais a toada 
shoegaze. Quase descontrolada, foi 
recuperada na parte final, ligando-

Entre a 
serenidade 
e o 
shoegaze 

-se, com coerência, à serenidade das 
faixas seguintes. As oscilações são 
tão subtis que não causam qualquer 
incómodo. Saltamos duas faixas – 
da suave “Hourglass” para a inquie-
tante “The Collector”. Esta última 
fecha brilhantemente este álbum de 
2007. Começa com uma agradável 
guitarra acústica, terminando com 
uma elétrica que liberta faíscas para 
o nosso pleno entusiasmo. 

Até ao momento só existe uma 
edição em vinil. A edição é da Warp 
Records e existe uma procura signi-
ficativa no mercado internacional. 
Os valores ultrapassam facilmente 
os 50 euros, chegando a um teto 
máximo de cerca de 80 euros. 
Curiosamente, o disco anterior, 
“Fires In Distant Buildings”, ronda 
praticamente os mesmos números.

A BALANÇA DE “THE 
WESTERN LANDS”, PARA 
ALÉM DE BEM CALIBRA-
DA, MOSTRA UM AGRA-
DÁVEL EQUILÍBRIO ENTRE 
O RUÍDO E AS HARMO-
NIAS SONORAS. A MAIOR 
INSPIRAÇÃO DE ALGUMAS 
EXPLORAÇÕES VEIO DOS 
FLYING SAUCER ATTACK"

TEXTO SUSANA SILVA

A peça é inspirada em cartas fa-
mosas como a do Achamento do 
Brasil, de Pero Vaz de Caminha, 
a de Kafka ao pai, a de Oscar 
Wilde a Bosie, as de Mariana 
Alcoforado ao seu apaixonado 
e muitas outras. No subtexto 
encontram-se temas como o 
feminismo, a guerra ou o pós-
-colonialismo, convivendo com 
um mundo abundantemente 
dominado pelas redes sociais.

Em cena encontrámos uma 
atriz algemada, como uma cri-
minosa, mas, ainda assim, dis-
posta a escrever uma carta como 
quem fala. 

Acusada por si própria de 
vasculhar a correspondência 
alheia, reflete sobre o conteúdo 
de algumas cartas que leu à so-
capa, em vez de estar “ocupada” 
com as redes sociais.

Nesta interpretação multifa-
cetada, Crista Alfaiate convida-
-nos a viajar no tempo, tendo o 
poder de fazer (sor)rir mesmo 
quando sofre, numa experiência 
visual e sonora que nos desperta 
os sentidos. 

O espetáculo é indicado como 
uma peça familiar e para maio-
res de 12 anos. Os bilhetes têm 
um custo de 2 euros e podem ser 
adquiridos nos locais habituais 
de venda de ingressos.

Este sábado, dia 16, às 10h30, o público do Centro Cultural Vila Flor vai poder 
conhecer a Niet Hebben - Carta Rejeitada, uma peça criada e interpretada 
por Crista Alfaiate, que partilha a autoria do texto com Diogo Bento.

Crista Alfaiate faz viagem dramática 
pelo mundo da correspondência
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DIA 15 SEXTA-FEIRA
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 3º
Máxima 15º

DIA 16 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 2º
Máxima 15º

DIA 17 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 3º
Máxima 15º

TEXTO SUSANA SILVA

No âmbito da estratégia municipal 
de promoção do sucesso escolar, de 

Portal online “Educa Santo Tirso” é a nova plataforma que vai permitir a 
partilha de informação entre toda a comunidade educativa, bem como a análise 
de indicadores, resultados e boas práticas levadas a cabo no concelho.

Santo Tirso lança Observatório 
Municipal da Educação

forma a facilitar a comunicação entre 
toda a comunidade educativa, a Câmara 
Municipal de Santo Tirso lança o projeto 
“Educa Santo Tirso”, um Observatório 

Municipal virado para a Educação.
O objetivo é “facilitar o acesso à 

informação, a diversos serviços e 
apoios socioeducativos e disponibili-

zar recursos educativos para o reforço 
e consolidação das aprendizagens ad-
quiridas em contexto de sala de aula”, 
esclareceu o Presidente da Câmara, 
Alberto Costa.

Avançar no sentido de uma Edu-
cação mais inovadora e inclusiva 
é um dos objetivos da plataforma. 
“Em termos práticos, trata-se de um 
Observatório Municipal da Educação 
que tem disponível toda a informação 
sobre os projetos, atividades e serviços 
disponibilizados pelo município na 
área da educação”, explicou Alberto 
Costa.

Para além disso permitirá, igual-
mente, a análise de indicadores edu-
cativos, a reflexão sobre resultados, 
práticas e experiências inovadoras no 
concelho, contribuindo para a disse-
minação de boas práticas e estratégias 
de ensino e de educação.

observa
torio.

cm-stirso.pt


