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As próximas eleições 
autárquicas foram 
marcadas para o dia 

26 de setembro e começa-
mos, nesta edição do Entre 
Margens, a inserir conteú-
dos relativos às diversas 
candidaturas aos órgãos mu-
nicipais e de freguesia. 

Seguindo uma linha 
de rumo que faz parte do 
Estatuto Editorial do jornal, 
que é de servir de espaço de 
debate a todas as correntes 
de opinião, pretendemos 
desenvolver conteúdos para 
difusão de propostas e inten-
ções de todas as candidatu-
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PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

ras, mediados por trabalho 
profissional jornalístico e 
adequando proporcional-
mente o espaço disponível 
de forma racional e lógica. 
E esperando as diferentes 
candidaturas se disponham 
a colaborar neste formato, 
como tem sido prática em 
situações anteriores. 

Nos tempos que correm 
deverá tornar-se cada vez 
mais notória a atividade 
nas redes sociais tanto de 
promoção de candidatos e de 
candidaturas como de des-
gaste e de descredibilização 
dos adversários. 

to adequados mas foi caso 
isolado que se consumou 
com saída de cena e desapa-
recimento imediato.

De acordo com a Car-
ta Portuguesa de Direitos 
Humanos na Era Digital é 
dever do Estado assegurar a 
proteção da sociedade contra 
quem produza ou difunda 
narrativa considerada desin-
formação, isto é, narrativa 
comprovadamente falsa ou 
enganadora criada, apresen-
tada e divulgada para obter 
vantagens. Uma das práticas 
tipificadas como desinfor-
mação e sujeita sanções é o 
uso de redes de seguidores 
fictícios. E ficou estabelecido 
o direito de todos verem 
apreciadas pela Entidade 
Reguladora da Comunica-
ção Social as queixas contra 
quem pratique tais atos.

Mas não é de esperar 
que a desinformação e 
os perfis falsos nas redes 
sociais passem a ter menor 
expressão só porque existe 
proteção legal contra isso. 
Haverá sempre que contar 
com o risco de manipulação 
de conteúdos de origens não 
seguras.

Mas é perfeitamente plau-
sível esperar informação de 
qualidade dum jornal com 
provas dadas como é o Entre 
Margens. 

Tudo faremos para me-
recer a confiança dos nossos 
leitores.

São sinais do tempo, ain-
da assim e aparentemente 
a decorrer de forma muito 
mais calma e contida do que 
na eleição anterior. Infeliz-
mente não se conhece ainda 
decisão judicial sobre um 
caso então ocorrido e uma 
decisão dessas poderia dar 
indicações sobre os riscos da 
utilização das redes sociais 
“em roda livre”. 

Podem contrapor os 
defensores das redes so-
ciais que também alguma 
imprensa escrita não teve 
intervenção com nível de 
isenção e de distanciamen-
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olhos

Mal afagou ao de leve a 
primeira tecla, a agonia, 
que sempre a oprimia 

antes dos concertos, serenou. Celér-
rima, varou o teclado num furioso 
e retumbante trovão, que, súbita e 
inesperadamente, abonançou com 
maviosos silêncios e sussurrantes e 
delicadas sonâncias. Num absorto 
enlevo, as mãos voejavam-lhe sol-
tas, delicadas e firmes, teclado fora, 
enquanto a música, despótica, tanto 
a vergava prostrada e dorida, como 
a reerguia pacificada e serena, ou, 
de supetão, a empertigava arreba-
tada e soberba como uma rainha. 
Finalmente, recortados contra o 
fundo negro do palco por um singe-
lo cone de luz crua, silenciaram-se 
apoteóticos, ela e o piano. 

Levantou-se e, ansiosa, pers-
crutou a plateia que se ergueu em 
peso num fragor de aplausos. Viu-o 
elegantíssimo de fato e gravata, 
sobraçando um enorme ramo de 
rosas, numa inquieta e sofrida 
apreensão. Impertinentes, suces-
sivos “flashes” matraqueavam-na, 
enquanto ia executando os “enco-
res” que os entusiásticos aplausos 
lhe cobravam. Viu-se, criança ain-
da, na primeira das muitas vezes, 
que, sozinha, esperou em vão, que 
ele a viesse buscar. Sentiu, uma vez 
mais, a chaga de tantas ausências, 
a vergonha de o ver a tropeçar nos 
próprios pés e o pânico de o ver 
caído pelos cantos sem sentidos. 
Doeu-lhe, uma vez mais, o vexame 
de o ver entrar a meio das suas 
audições a cambalear. Recordou o 
terror que a encolhia num canto do 
seu quarto, quando ele se tornava 
agressivo. 

O Toni, Ponchos para os amigos, 
num momento muito difícil da 
vida, deixou-se enfeitiçar pelos fu-
gazes encantos do álcool, que, num 
instante, não só lhe arrebanharam 
o emprego, a casa, a mulher e a 
menina dos seus olhos, como o 
marcaram a fogo com o ferrete de 
“sem abrigo”. Com a ajuda de um 
amigo e uns restos da sua antiga 
têmpera, conseguiu escalar a trai-
çoeira montanha da desintoxicação. 

Com uma mão cheia de vitórias e 
outra de derrotas, tem vindo aos 
poucos a caboucar uma vida nova. 
No entanto, o terror de bater à por-
ta daquela que foi a sua casa, e de 
voltar a ver a repulsa nos olhares 
da sua família e, especialmente, nos 
olhos tristes da sua menina, tem 
sido o demónio que lhe vem peri-
clitando esta sua ainda tão frágil e 
indefesa vida. É este impiedoso car-
rasco que o tem, sistematicamente, 
esmagado à porta da casa e da vida 
que já foi sua.   

Penou como um danado naquela 
meia dúzia de dias que faltavam 
até ao concerto. Arengava-lhe, de 
um lado, a razão, que ela nunca lhe 
perdoaria aquele imenso mar de 
porcaria com que quase a afogou e, 
do outro, ciciava-lhe o coração que 
na gigantesca alma da sua menina 
cabiam todos os perdões do mundo. 
Num crescente desassossego, mono-
logava sem parar com o seu amigo.

- Já viste como a minha menina 
está linda? Mesmo sem pai, a mi-
nha menina realizou o seu sonho. A 
minha menina é pianista. E eu não 
estive lá, meu Deus, eu perdi isto 
tudo. Como é que se pode ser tão 
burro? O que é que vou vestir pá? 
Só tenho trapos velhos. Achas que 
será melhor oferecer-lhe flores? 
Achas que ela as aceitará? Pois, é 
claro que não. Porra, já sei que vou 
fazer figuras tristes, outra vez. 

Numa trigança febril, correu, 
vezes sem conta, todas as lojas da 
cidade e arredores e, mesmo assim, 
o fato e a gravata que, finalmente, 
muito a custo escolheu, não lhe pa-
reciam, nem pouco mais ou menos, 
à altura das circunstâncias. No dia 
do concerto foi ao cabeleireiro e es-
canhoou-se até sangrar. Duas horas 
antes do concerto já estava na sala 
a sentar-se e a levantar-se de novo 
a cada dez segundos.

Enquanto tentava serená-lo, o 
seu amigo rememorou o dia em 
que recebeu de uma pianista, que 
não conhecia de lado nenhum, 
dois intrigantes convites para o seu 
próximo concerto, e o momento em 
que, depois de ter dado mais voltas 

ao bestunto que um carrocel oito, 
se deu conta que a pianista tinha o 
mesmo apelido do Ponchos. Foi a 
correr contar-lhe a novidade e ele, 
quase o matando de susto, ficou, 
coisa nunca vista no Toni, durante 
mais de quinze longos e assustado-
res minutos em absoluto silêncio, 
dando a palavra às lágrimas que lhe 
corriam cara abaixo. Sulcava-lhe o 
rosto o mesmo sofrimento redentor 
que lhe viu quando, a seu pedido, 
se despedaçou em furibundos gata-
funhos num monte de folhas onde 
gritou à família que já fora sua, o 
seu desgosto, a vergonha, a dor de 
os ter perdido e de não ter conse-
guido ser pai, nem marido. Con-
tando-lhes as lutas do último ano, a 
grande vitória do primeiro trabalho, 
do quartito que pensava alugar, da 
bebida que não o vencia há meses 
e das vezes que caiu e que se voltou 
a levantar. Confessando-lhes, final-
mente, o seu sonho de um dia voltar 
a ter um Natal em família com o 
precioso presente de um abraço da 
menina dos seus olhos.

Afinal a tão, aparentemente, 
infausta peregrinação do último 
Natal à outra vida do Ponchos, 
relembrou-nos que, não poucas 
vezes, o direito se escreve por 
linhas bem tortas. Quem diria que 
daquelas folhas que, naquele dia, 
o amigo deixou às escondidas na 
caixa de correio que já tinha sido do 
Ponchos, floresceria, passado tanto 
tempo, um tão belíssimo ramalhete 
de esperança. 

No último “encore”, que dedicou 
a uma pessoa muito especial, exal-
çada, dilacerou-se fremente e em 
carne viva. Quando finalmente os 
aplausos abrandaram, fez-lhe sinal 
para se aproximar. Ele, atónito, 
tentando desesperadamente conter 
as lágrimas que o rebentavam de 
felicidade, subiu ao palco e, tremen-
te, ofereceu-lhe as rosas. 

Ela emoldurou-lhe o rosto com 
as mãos, puxou-o a si e enlaçou-o 
num longo e sentido abraço e ele, 
exangue, esvaiu-se nos seus braços 
num apaziguador e silencioso 
pranto. 

QUEM DIRIA QUE 
DAQUELAS FOLHAS 
QUE, NAQUELE DIA, 
O AMIGO DEIXOU 
ÀS ESCONDIDAS 
NA CAIXA DE 
CORREIO QUE 
JÁ TINHA SIDO 
DO PONCHOS, 
FLORESCERIA, 
PASSADO TANTO 
TEMPO, UM 
TÃO BELÍSSIMO 
RAMALHETE DE 
ESPERANÇA.
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TEXTO PAULO R. SILVA E SUSANA SILVA  

Associação Amigos do Sanguinhe-
do, Ponte Velha, Santo Tirso
São novos os ventos que sopram 
na campanha da CDU para as 
eleições autárquicas em Santo 
Tirso. Após anos em que os nomes 
se revezavam nas várias listas que 
se apresentavam a votos, para as 
autárquicas de 2021 o cenário é 
outro. Os nomes apresentados para 
liderarem candidaturas são novida-
des nestas andanças, deixando uma 
mensagem bem clara: a CDU está 
bem e recomenda-se.

José Magalhães é a aposta para 
a câmara municipal. Foi candidato 

cá vem fica encantado. Temos muita 
história, sobretudo as freguesias, 
onde cada uma tem uma identidade 
muito própria.

A nível negativo, a questão da 
habitação e da população. A taxa de 
envelhecimento teve um aumento 
brutal nos últimos anos. É o prin-
cipal problema que ainda não terá 
sido equacionado de forma devida.

O facto político mais marcante 
do último ciclo autárquico foi a 
renúncia do antigo presidente da 
câmara, Joaquim Couto. Santo 
Tirso já recuperou dessa man-
cha?
É de facto uma mancha na imagem 
da cidade e do concelho. Os pro-
cessos ainda estão a decorrer na 
justiça, daí que não se possa dizer 
que essa mancha tenha passado. Na 
CDU não gostamos de personalizar 
as questões políticas, mas é inegável 
o impacto de uma situação destas. 
Não podemos ficar indiferentes. 

Joaquim Couto e Alberto Costa 
são personalidades com caracte-
rísticas diferentes. Essa diferença 
tem sido notória?
Não vejo grande diferença sincera-
mente. Se olharmos para as coisas 
na devida escala, o PS já está no 
poder há muitos anos e os proble-
mas fundamentais mantêm-se. Não 
é pela troca de uma cara que vemos 
alguma coisa de verdadeiramente 
importante mudar.

Alberto Costa anunciou em 
dezembro o resgate da concessão 
da água. A posição da CDU passa 
pelo controlo público da rede de 
água. Terá a câmara chegado à 
mesma conclusão tarde de mais?
Tarde de mais, claro que foi. A água 
nunca deveria ter sido privatizada. 
Mesmo que se falem de indemniza-
ções, a longo prazo Santo Tirso fica 
melhor servido com o serviço de 
água municipalizado.

É um processo que estamos a 
acompanhar com atenção. Não que-
remos que este anúncio seja apenas 
isso e depois não se concretize.

Os transportes são tema recor-
rente e uma preocupação de 
sempre do PCP. Está prevista a 
criação de uma empresa inter-
municipal, MobiAve, a gestão 
dos transportes. Esta solução vai 
resolver as dificuldades da popu-
lação, sobretudo das freguesias 
periféricas?
Isto não se resolve jogando no 
mercado dos operadores privados. 
Não basta pôr os autocarros a ir a 
todo o lado, é preciso sincronizar 
a oferta com as necessidades das 

Candidato da CDU à câmara municipal de Santo Tirso 
é uma das faces da renovação da coligação a nível 
autárquico. Objetivo é adaptar os valores de sempre 
a uma realidade em mutação veloz. Habitação, 
emprego e ambiente são os alicerces da campanha.

à União de Freguesias da cidade há 
quatro anos, o desafio agora é bem 
maior. Diz-se preparado para trazer 
para o debate político as preocupa-
ções de uma classe trabalhadora em 
mudança, com novos problemas e 
aflições que vão desde a precaridade 
laboral, à habitação e ao ambiente. 

Não foi, portanto, por acaso, 
a escolha da Ponte Velha para a 
realização da entrevista. Um local 
de confluência e que “marca uma 
divisão na cidade” entre o lado rico e 
moderno com o local onde “his-
toricamente começaram a morar 
os operários e cresceu mais desor-
ganizada”. Uma “fronteira na luta 
de classes”, como simbolicamente 
define. 

A CDU tem apresentado uma 
renovação dos rostos que estão 
a representar a coligação nestas 
eleições. Estava na hora de fazer 
esta renovação?
É um esforço que o partido tem 
feito nos últimos anos para deixar 
a semente para o futuro. É um 
caminho natural que o partido tem 
que trilhar. 

Esta renovação terá sido motiva-
da pelos resultados que ficaram 

aquém das expectativas em 2017?
Os resultados não foram natural-
mente os que esperávamos, mas 
estou em querer que mesmo que 
tivéssemos bons resultados, ia 
fazer-se na mesma. Não pensamos 
eleição a eleição. Pensamos estas 
questões mais a longo prazo.

Quais foram as razões que o 
levaram a aceitar ser candidato à 
câmara municipal?
Estas decisões são sempre tomadas 
de forma coletiva. Há quatro anos 
fui candidato à junta de freguesia de 
Santo Tirso. Fizemos uma boa cam-
panha, porventura, os resultados 
eleitorais não tiveram a expressão 
que queríamos, mas neste partido 
não olhamos só para os resultados 
eleitorais como se fosse o critério 
absoluto de tudo. Foi na sequência 
deste trabalho desenvolvido que os 
camaradas acharam que estaria à 
altura deste novo desafio.

Na apresentação da sua candi-
datura descreveu-se como “o 
exemplo de uma geração que se 
viu obrigada a fazer uma escolha: 
emigrar ou ficar na sua terra e 
trabalhar quer como precário, 
quer como abaixo das suas qua-
lificações”. Sente que pode criar 
empatia com o eleitorado, tendo 
em conta estas vivências?
O nosso partido sempre foi definido 
como o partido dos trabalhadores. 
Sempre tivemos essa preocupação 
pela representatividade da classe 
operária. Nesse sentido, encaro-me 
também como um trabalhador de 
hoje: das condições modernas, mui-
tas das vezes com pessoas a traba-
lhar fora da sua área e/ou precários. 
Eu vivi essa experiência, sei o que as 
pessoas da minha geração passam.

O executivo municipal tem usado 
os indicadores económicos e de 
emprego como grande bandeira 
de sucesso. No que é que esse 
sucesso se tem traduzido na 
sociedade tirsense?
Não podemos negar que tem havido 
criação de emprego em Santo 
Tirso. A grande questão é que tipo 
de emprego. Há pouca criação de 
emprego qualificado. Não basta só 
criar emprego. É preciso emprego 
de qualidade que garanta qualidade 
de vida. 

Quando olha para o concelho de 
forma geral, o que lhe salta à 
vista?
Temos um concelho com muito 
potencial a nível geográfico, com 
a proximidade que tem a grandes 
polos urbanos. É um concelho este-
ticamente bonito. Toda a gente que 

NÃO PODEMOS NEGAR 
QUE TEM HAVIDO 
CRIAÇÃO DE EMPREGO 
EM SANTO TIRSO. A 
GRANDE QUESTÃO 
É QUE TIPO DE 
EMPREGO. HÁ POUCA 
CRIAÇÃO DE EMPREGO 
QUALIFICADO. NÃO 
BASTA SÓ CRIAR 
EMPREGO. 
É PRECISO EMPREGO 
DE QUALIDADE 
QUE GARANTA 
QUALIDADE DE VIDA.
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pessoas. Quem mora nas freguesias 
limítrofes tem muitas dificuldades 
em se deslocar ao centro, já que 
mesmo quando há transportes, a 
frequência é muito baixa. Se só tiver 
uma camioneta de manhã e outra 
ao fim da tarde, não serve os meus 
horários, para que me interessa? 
Dificilmente um operador privado, a 
pensar apenas no lucro, vai servir as 
populações.

As problemáticas ambientais são 
tema central e inescapável, sendo 
que Santo Tirso é um território 
marcado pelos rios, com um pas-
sado delicado quanto à poluição. 
As políticas municipais têm sido 
adequadas ou pode ir mais longe?
A questão ambiental tem tudo a 
ver com a questão dos transportes. 
Quando vemos a câmara a investir 
em ciclovias, achamos bem, mas é 
preciso uma grande mudança de 
paradigma. Para as pessoas deixa-
rem de usar o carro, tem de haver 
condições para isso. 

Quanto aos rios, temos estado 
muito atentos. Aqui no Sangui-
nhedo, por exemplo, são visíveis 
regularmente descargas poluentes 
que, dizem, têm a ver com a zona 
industrial da Picaria. Temos que 
combater o conformismo das pes-
soas de que será sempre assim.

Santo Tirso esteve nas bocas do 
país no verão do ano passado, 
com os incêndios da Agrela. As 

ilações que se retiraram dos acon-
tecimentos foram suficientes?
O problema tem que ser visto de 
forma mais geral. É essencial que o 
canil municipal tenha capacidade de 
albergar mais animais para prevenir 
este tipo de situações de locais ile-
gais. Temos que agir na prevenção, 
não é na reação. 

A questão da habitação tornou-se 
nos últimos anos absolutamente 
vital. Para além da construção 
de mais habitação pública, como 
pode uma câmara fazer face ao 
aumento exponencial das rendas?
Estamos num mercado em especu-
lação. Isto, não se resolve deixando 
o mercado regular-se por si. Tem 
que haver intervenção pública para 
haver regulação do mercado e servir 
de travão à especulação.

Por isso defendemos que deve 
haver habitação pública nas mais 
variadas formas. Podemos pegar em 
imobiliário da câmara e ver o que é 
possível utilizar para habitação, ou 
até a construção da própria habita-
ção pública com rendas acessíveis de 
forma a regular o mercado. 

Em 2017 foi candidato à união de 
freguesias aqui da cidade. Com o 
processo de desagregação a voltar 
à ordem do dia, será benéfico 
para as populações regressar a 
essa independência do passado?
Se nos perguntarem que benefícios 
trouxeram as uniões de freguesias, 

são difíceis de encontrar. Só trouxe 
perdas para a população. 

Veja-se Santo Tirso ou Vila Nova 
do Campo, onde até mudaram o 
nome, o que levou a alguma revolta 
das populações, também em Refojos 
e Carreira foi criado um movimento 
com uma petição a circular já com 
450 assinaturas, o que numa popu-
lação com cerca de 800 pessoas é 
significativo. 

A nossa posição tem sido apoiar 
onde a população se insurge e têm 
surgido vários focos de contestação. 
Esperemos que os outros partidos 
clarifiquem a sua posição.

A CDU integrou neste último ciclo 
autárquico o executivo da junta 
de freguesia de Vilarinho, mos-
trando-se uma peça fundamental 
no xadrez político. Valeu a pena? 
Valeu a pena porque conseguimos 
ter influência na governação e 
conseguimos avançar com algumas 
propostas do nosso programa. 
Nunca nos recusamos a trabalhar 
com qualquer força política. Não 
gostamos meramente de ficar na 
oposição. 

Espero que sirva de exemplo 
para demonstrar que podemos ser 
úteis. Queremos ser um partido 
prático e pragmático, não idealista, 
como alguns dizem. Vilarinho foi a 
prova disso mesmo.

Há quatro anos, em entrevista à 
então candidata Maria Augusta 

Carvalho, questionava sobre a im-
plantação da CDU em Santo Tirso. 
Num concelho sociologicamente 
operário, na sua maioria, por que 
razão não consegue o partido tra-
duzi-lo em votos? A que se deve 
essa dissonância?
Santo Tirso durante muitos anos 
foi um concelho operário, mas a 
indústria também mudou e nós, 
enquanto partido, temos que 
continuar a fazer de ligação com 
as classes trabalhadoras nas novas 
indústrias. 

A nossa implantação sempre 
foi mais segura do que numerosa. 
Um partido que viveu 50 anos sem 
eleições, tem que ter uma forma de 
existir que não é volátil. Pensamos 
muito a médio e longo prazo até 
porque a democracia não se faz só 
de eleições. 

Para quem não conhece o José 
Magalhães, qual diria que é a ca-
racterística que melhor o define?
Considero-me uma pessoa humil-
de, que gosta de aprender. Para 
mim, estar na política passa por 
ouvir e aprender. Acho que estou 
no partido certo para isso. 

Sempre me considerei um auto-
didata. Sou formado em psicologia, 
mas sempre gostei de me cultivar 
a nível das artes e outras áreas de 
conhecimento, como a filosofia, 
literatura e ciência. Quem me 
conhece vê-me dessa forma.

Com expectativas parte para 
estas eleições?
A nossa expectativa é melhorar 
os resultados de há quatro anos. 
Queremos aumentar o número de 
eleitos nas freguesias, na assem-
bleia municipal, na câmara. Agora, 
não gosto de estar a dizer que que-
remos isto ou aquilo. As pessoas é 
que sabem em que vão votar. 

Ao longo dos anos fomos falan-
do de questões que mais nenhuma 
força política fala. E mesmo com 
a pouca representatividade, temos 
conseguido colocar-nos na agenda. 
Se tivéssemos outra força eleitoral, 
conseguiríamos certamente mais.

SE OLHARMOS PARA 
AS COISAS NA DEVIDA 
ESCALA, O PS JÁ ESTÁ 
NO PODER HÁ MUITOS 
ANOS E OS PROBLEMAS 
FUNDAMENTAIS 
MANTÊM-SE. NÃO É 
PELA TROCA DE UMA 
CARA QUE VEMOS 
ALGUMA COISA DE 
VERDADEIRAMENTE 
IMPORTANTE MUDAR.

NUNCA NOS 
RECUSAMOS 
A TRABALHAR 
COM QUALQUER 
FORÇA POLÍTICA. 
NÃO GOSTAMOS 
MERAMENTE DE FICAR 
NA OPOSIÇÃO. 
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TEXTO SUSANA SILVA E PAULO R. SILVA

Rua das Duas Igrejas, Sequeirô
É a primeira candidatura do Bloco 
de Esquerda aos órgãos autárquicos 
e usa a juventude na lapela. Ana 
Isabel Silva foi a escolha ‘muito na-
tural’ para representar os bloquistas 
na corrida à Câmara Municipal. 
Sem experiência política até agora, 
mas com a intenção ‘chegar a 
mais população e conhecer mais 
realidades’ traz para cima da mesa 
temas que diz não serem discutidas 
no município, nomeadamente, as 
alterações climáticas ou as questões 
LGBTQIA+.

A Igreja de Sequeirô foi o local 
escolhido pela candidata para rea-
lizar esta entrevista. A escolha não 
foi às cegas. A antiga freguesia de 
Sequeirô, agora pertencente à União 
de Além-Rio sofre exatamente dos 
problemas que pretende acabar: a 
falta de saneamento e transportes. 
Acima de tudo, foi aquela freguesia 
‘um bocadinho esquecida’ pela outra 
margem do rio que a viu crescer e a 

cupados com as alterações climáti-
cas, com a crise habitacional e que já 
não se revêm no conservadorismo 
que sempre lhes impuseram. Assu-
mem que temas como a liberdade 
LGBTQIA+ e a igualdade de género 
não são discussões para se ter só no 
Porto ou em Lisboa. Uma geração 
que vai mesmo mudar aquilo que 
é a política nacional e municipal 
também.

Porque sentiu necessidade de se 
apresentar a votos e avançar para 
um cargo como o de presidente 
de câmara?
Foi uma decisão deste grupo. For-
mamo-nos em 2017, já depois das 
autárquicas, desde então temos feito 
um trabalho ao longo neste tempo. 
Começamos a perguntar-nos se 
teria que ser sempre assim? Porque 
tem que ser sempre este tema e 
estas pessoas? Percebemos rapida-
mente a resistência às nossas ideias 
e às nossas perguntas por parte dos 
dirigentes atuais. Existe uma prepo-
tência do ‘poder é nosso’, do ‘quero, 
posso e mando’, daí que sentimos a 
necessidade de concorrer.

Quando a candidata Ana Isabel 
Silva olha para o concelho, o que 
lhe salta à vista?
Quando penso em Santo Tirso 
penso muito no trabalho. Esse 
empenho que as pessoas têm no tra-
balho. Eu gosto mesmo de viver em 
Santo Tirso. É uma cidade bastante 
grande, mas que mantém aquela 
sensação de pertença. O ponto mais 
negativo é parecer que em algumas 
coisas parou no tempo. Na parte 
cultural, na parte desportiva, no 
facto das pessoas da minha idade 
não estarem a ficar em Santo Tirso. 
Isso preocupa-me muito.

O facto político deste ciclo autár-
quico foi a renúncia de Joaquim 
Couto do cargo de presidente da 
câmara. Santo Tirso já conseguiu 
recuperar dessa mancha?
Esse processo mostrou que não há 
escrutínio político naquilo que são 
as decisões da Câmara. É inacredi-
tável a oposição não saber ou não 
haver esse escrutínio para termos 
que chegar ao ponto em que o presi-
dente é detido. A Câmara tinha aqui 
uma oportunidade de virar a página 
e garantir que os seus princípios 
daqui para a frente seriam o da 
transparência, o da integridade e o 
de fazer essa mudança. Claramente 
não está a fazer.

Já percebemos que o presidente 
da câmara claramente não quer dia-
logar, não quer responder às nossas 
perguntas e quando responde é de 
uma forma bastante arrogante. Te-

mos encontrado grande resistência.
Em termos de visão, ninguém sabe 
muito bem qual é a visão do presi-
dente da câmara. Vai fazendo muito 
a gestão daquilo que é do dia-a-dia. 
Não se percebe muito bem a sua 
visão a longo prazo.

Definiu a habitação como prio-
ridade do programa político, 
referindo que fazia parte da 
geração para a qual ‘ter uma 
casa era apenas uma miragem’. É 
conhecida a escassez de oferta no 
mercado de arrendamento e dos 
preços exorbitantes da habitação 
própria um pouco por todo o ter-
ritório. Qual o papel da autarquia 
nesta área?
Durante todo este tempo assumi-
mos que o mercado imobiliário, 
tanto de arrendamento como de 
venda é um mercado exclusivamen-
te privado e não tem que ser assim. 
Santo Tirso tem um mercado muito 
virado para compra e venda, quan-
do muitas vezes o que as pessoas 
pretendem é o arrendamento. Em 
relação ao arrendamento, ele é caro 
e há muita pouca oferta. Em relação 
à compra, agora, tudo o que se faz 
em Santo Tirso são apartamentos 
de luxo, desfasada das possibilidades 
da população. Vemos uma constru-
ção desenfreada, principalmente no 
centro da cidade em que até parece 
que nem PDM existe. 

A Câmara tem várias opções para 
combater o fenómeno. Pode com-
prar para depois arrendar a preços 
acessíveis e, como a procura vai ser 
grande, consegue ter esse retorno 
muito facilmente. Pode também 
recorrer ao restauro, até mesmo 
de propriedades privadas em que 
os proprietários não tenham essa 
capacidade. Em contrapartida, tem 
que haver arrendamento durante x 
tempo a preços acessíveis.

Isto não vai resolver o problema 
de toda a gente em Santo Tirso, mas 
vai ter um impacto naquilo que é o 
mercado privado porque vamos bai-
xar as rendas, vamos baixar aquilo 
que são os preços de venda e vamos 
garantir que um jovem que saia da 
casa dos seus pais consegue ter uma 
habitação a preços acessíveis.

Um dos problemas da política 
dos ‘bairros sociais’ é a ‘guetização’, 
ou seja, a ideia de ‘vamos pôr nesta 
zona da cidade um bairro e vem 
para aqui toda a gente que não con-
segue pagar o mercado privado’. O 
que pretendemos é uma distribuição 
territorial daquilo que são os imó-
veis da câmara garantindo que não 
são só feitos no centro da cidade. 
Queremos tirar a ideia de que a 
política social se aplica apenas aos 
mais pobres. Os problemas com 

Candidata do Bloco de Esquerda apresenta o partido 
como sinónimo de ‘mais escrutínio e exigência’ nas 
discussões políticas tirsenses. Emergência climática 
e habitação são eixos diretivos da candidatura.

quem sente sempre pertencer.

O Bloco é estreante em eleições 
autárquicas em Santo Tirso. O 
que pode o partido trazer de novo 
ao espectro político tirsense?
A presença do Bloco é sinónimo de 
mais escrutínio e de maior exigên-
cia naquilo que são as decisões e 
as votações. Temos colocado em 
cima da mesa alguns assuntos que 
achamos que não têm sido muito 
falados na nossa cidade, nomeada-
mente, a questão ambiental ou com 
a proposta para um plano municipal 
LGBTQIA+. 

Depois, uma coisa que eu espero 
trazer de novo é um escrutínio a 
esta subserviência aos grandes 
industriais da nossa cidade. Somos 
uma cidade de operários e durante 
muito tempo assumiu-se a história 
têxtil como apenas dos grandes 
industriais. Queremos mudar isso. 
É inacreditável que um partido 
denominado socialista tenha esta 
subserviência aos grandes interesses 
e que nunca olhe para a memória 
daquilo que foi o passado têxtil na 
ótica dos operários.

Esta não é a primeira vida do BE 
em Santo Tirso. O que mudou 
nos últimos anos para que fizesse 
sentido que o Bloco voltasse a ter 
representação concelhia?
Não consigo explicar, na verdade. 
Como disse a Catarina Martins na 
apresentação da candidatura, po-
demos ‘já vir tarde’, mas esta é uma 
candidatura de pessoas de Santo 
Tirso. Jovens que já perceberam que 
este sistema não serve, muito preo-

É INACREDITÁVEL 
QUE UM PARTIDO 
DENOMINADO 
SOCIALISTA 
TENHA ESTA 
SUBSERVIÊNCIA 
AOS GRANDES 
INTERESSES E QUE 
NUNCA OLHE PARA A 
MEMÓRIA DAQUILO 
QUE FOI O PASSADO 
TÊXTIL NA ÓTICA 
DOS OPERÁRIOS.
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a habitação não são apenas das 
pessoas que não trabalham, são 
problemas de pessoas com salários 
médios e que não conseguem pagar 
as suas casas.

O Bloco de Esquerda tem priori-
zado a emergência climática como 
matriz do programa político. É 
uma luta que se trava a grande 
escala. Quando falamos de mu-
nicípios, como é que se transfe-
rem esses objetivos globais para 
medidas locais?
A União Europeia e o Governo 
têm essa responsabilidade, até em 
termos de fundos estruturais, mas 
depois tem que ser o poder local 
a garantir essa fiscalização e a dar 
meios para que as empresas não 
continuem a poluir.

O Bloco fez uma pergunta à 
Câmara Municipal sobre todos os 
atropelos ambientais que têm sido 
feitos, nomeadamente na zona da 
Picaria e o que nos disseram foi que 
era um investimento que ia trazer 
emprego. Ora, a própria Câmara 
Municipal assume que têm que exis-
tir atropelos ambientais para que 
consigamos investimentos e criação 
de emprego.

Nunca vão ver o Bloco contra a 
criação de postos de trabalho ou de 
emprego, mas isso não significa que 
esses atropelos ambientais tenham 
que existir e que a Câmara tenha 
de andar à volta a tentar ir contra 
o que a APA diz para conseguir ter 
todas aquelas zonas industriais.

Há pouco referia a falta de presta-
ção de contas da câmara munici-
pal relativamente aos restantes 
partidos. A propósito dos incên-
dios na Agrela, foram retiradas as 
ilações devidas?
Não foram tiradas consequências 
nenhumas. Lembro-me de ter sido 
pedida uma assembleia municipal 
extraordinária para que os partidos 
conseguissem auscultar a câma-
ra sobre isso e foi negado. Tem 
havido muito marketing político 
relativamente ao trabalho do canil 
municipal. É verdade que mudou 
o veterinário municipal e algumas 
mudanças têm sido positivas, mas 
continuamos sem ver o bem-estar 
animal como prioridade sem ser 
para o marketing político. 

Alberto Costa anunciou o resgate 
da concessão da água, classifi-
cando-o como a medida mais 
importante para a população. O 
Bloco levantou algumas questões 
em relação ao assunto. Passados 
todos estes meses, ter-se-á a câ-
mara precipitado na decisão?
Na última assembleia municipal, o 

presidente da câmara disse que já 
não sabia se isso ia acontecer. Disse 
que estava em conversações com a 
Indaqua e, caso a empresa cedesse, 
provavelmente o resgate não iria 
acontecer. Por isso, esse anúncio foi 
marketing. 

Somos claramente a favor dessa 
solução. O valor da indemnização 
para o resgate e tudo o que está 
associado mostra o quão errado é 
concessionar este tipo de serviços. 
Os bens essenciais têm que ser pú-
blicos. Com a pandemia percebemos 
que, quando estamos numa situação 
de emergência, só conseguimos res-
ponder se estes bens estiverem em 
posse pública. A rede de água tem 
que ser municipalizada. Não vamos 
permitir que o presidente da câmara 
volte atrás na sua palavra.

Os transportes são outro eterno 
problema. Entretanto foi reve-
lada a criação de uma empresa 
intermunicipal para gerir a rede. 
Este novo modelo de gestão vai 
resolver as dificuldades de acesso 
aos transportes públicos nas fre-
guesias periféricas do concelho?
Só podemos discutir os transpor-

tes quando estes deixarem de ser 
concessionados. Claramente não vão 
deixar de o ser. A câmara teve agora 
a oportunidade de o fazer e voltou a 
concessionar. 

Essas concessões não devem 
existir porque respondem sempre 
àquilo que é o mercado privado e 
não às necessidades das pessoas. 
Nesta rua, por exemplo, não há 
transportes. As pessoas que vivem 
em Sequeirô, na Lama, em Monte 
Córdova, só vão ter uma palavra 
sobre os transportes quando estes 
forem municipais. 

A câmara fez uma escolha po-
lítica que é concessionar e quando 
formos ver não sai mais barato. Na 
altura do confinamento, os trans-
portes públicos pararam. Depois, 
quando começamos a desconfinar, a 
câmara teve de pagar cem mil euros 
para garantir, não a reposição total, 
mas os serviços mínimos.

A Ana é bolseira da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia e tem 
utilizado essa experiência para 
falar de precaridade laboral. A 
câmara municipal tem usado 
os indicadores económicos e de 
emprego como grande bandeira 
de sucesso. Isto tem-se traduzido 
em quê na sociedade tirsense? É 
mesmo um sucesso?
Para os empresários, talvez. Tem 
sido uma política de baixos salários, 
precaridade e de assédio moral 
constante. Ultimamente tem-se 
recorrido a empresas de trabalho 
temporário e, portanto, as pessoas 
para além de ganharem pouco são 
precárias. E como não é obrigatório 
contratar, ao fim de algum tempo 
acabam despedidas. Esta é a reali-
dade do trabalho. A câmara diz que 
não tem nada a ver com isso, mas 
depois quando é para cortar a fita já 
tem tudo a ver com essas empresas. 

Os Municípios têm a obrigação 
de dar o exemplo. Naquilo que são 
os acordos das empresas com a 
autarquia, os protocolos têm que ser 
com empresas que cumpram todas 
as práticas de contratação. 

Há um exemplo flagrante, que é 
o caso das trabalhadoras das canti-
nas escolares, em que as cozinheiras 
são contratadas apenas durante o 
ano letivo e ficam dois meses em 
casa sem receber. A câmara tem o 
poder do seu lado para renegociar 
ou para acabar com o contrato. 
Porque não o faz?

É natural de Sequeirô, antiga fre-
guesia que pertence atualmente 
à união do Além-Rio. Com o as-
sunto da desagregação de volta à 
ordem do dia, será benéfico para 
as populações voltar à indepen-

dência do passado?
O grande problema dessa lei é que 
foi feita a régua e esquadro e a 
política não pode ser feita assim. 
Há histórias a que as pessoas estão 
agarradas, há realidades geográficas 
diferentes, por isso o que defen-
demos é que para essa decisão ser 
tomada, as populações têm que ser 
ouvidas. Não pode ser o presidente 
de junta a decidir isso sozinho. 

Para quem não conhece a Ana 
Isabel Silva, que característica 
considera a define?
De mim, podem esperar criativi-
dade e trabalho. Acho que seria a 
presidente de câmara mais inova-
dora e trabalhadora. Tento sempre 
procurar novas soluções e trabalhar 
mesmo muito. Estou habituada a 
isso na minha vida profissional. 
Garanto que não me ficaria pela 
gestão do dia a dia. É esse trabalho 
e esforço que as pessoas podem 
esperar de mim.

Nesta primeira expedição autár-
quica, o BE vai conseguir apre-
sentar-se a todas as assembleias 
de freguesia ou vai focar-se nos 
órgãos municipais?
Não vamos conseguir apresentar 
candidatura a todas as freguesias. Só 
faz sentido apresentarmos candida-
turas, se forem protagonizadas por 
pessoas que conheçam a realidade 
e que lá façam a sua vida. Mesmo 
que não consigamos concorrer a 
todas as essas freguesias, vamos ter 
no nosso programa propostas para 
elas. Se estamos a concorrer a nível 
municipal, temos que ter um projeto 
que abarque todas as freguesias. 

Com que expectativas parte para 
este processo eleitoral?
Parto com duas expectativas: con-
seguir ter mais propostas, chegar 
a mais população e conhecer mais 
realidades. Vou fazer tudo para 
merecer a confiança das pessoas. 
Sou uma pessoa nova na política 
autárquica, mas tenho a certeza que 
durante este processo vou ganhar a 
confiança dos tirsenses.

OS PROBLEMAS COM 
A HABITAÇÃO NÃO SÃO 
APENAS DAS PESSOAS 
QUE NÃO TRABALHAM, 
SÃO PROBLEMAS 
DE PESSOAS COM 
SALÁRIOS MÉDIOS E 
QUE NÃO CONSEGUEM 
PAGAR AS SUAS CASAS.

CONTINUAMOS SEM 
VER O BEM-ESTAR 
ANIMAL COMO 
PRIORIDADE SEM SER 
PARA O MARKETING 
POLÍTICO.
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

RUI MIGUEL 
BAPTISTA

GESTOR / PSD

Com as eleições autárquicas já marcadas 
para o dia 26 de setembro e com os can-
didatos a presidente de câmara decididos, 

com exceção do independente Henrique Pinheiro 
Machado, faltam ser definidos os candidatos à 
Assembleia Municipal por parte da coligação 
PSD/CDS e do partido Chega.

Quanto aos candidatos a presidentes de junta 
de freguesia somente o PS deu conhecimento das 
decisões para as 14 freguesias e uniões de fregue-
sia. A coligação PSD/CDS tem vindo a divulgar 
algumas das suas opções desconhecendo-se ainda 
os candidatos a Vila Nova do Campo, Rebordões, 
Monte Córdova, U. F. de Carreira/Refojos, U. F. de 
Lamelas/Guimarei e a Água Longa. É notório que 
é na zona do Vale do Leça que a coligação PSD/
CDS tem encontrado mais dificuldades! 

Entretanto, na freguesia de Agrela onde vai 
surgir, apoiado pelo PS, um Movimento Inde-
pendente com base em autarcas que no presente 
mandato integram as listas do PSD, foi recente-
mente apresentada, de surpresa pela coligação 
PSD/CDS, a candidatura de Joaquim Ferreira a 
presidente de junta. Para Monte Córdova, onde a 
situação é semelhante à de Agrela, tem-se especu-
lado sobre o candidato da coligação PSD/CDS sem 
que até agora se conheça a opção tomada, sendo 
certo que José Maria Silva não vai ser novamente 
o candidato do PS já que, entretanto, surgiu o 
Movimento Independente de Monte Córdova, 
liderado pela atual presidente de junta eleita pelo 
PSD, Andreia Correia, também com o apoio do 
PS como na Agrela.

A CDU apresentou já os candidatos João Castro 
a presidente da U. F. de Vila Nova do Campo e de 
Filipa Peixoto a presidente da junta de Vilarinho 
desconhecendo-se os restantes candidatos às jun-
tas de freguesia. O Bloco de Esquerda apresentou 
o candidato Paulo Jorge Oliveira à U. F. Santo 
Tirso, Santa Cristina, S. Miguel do Couto e Bur-
gães aguardando-se a divulgação dos restantes 
candidatos às juntas de freguesia.

Quanto ao Chega, no passado dia 10 de Junho 
foi divulgada a candidatura de Ivo Fernandes a 
presidente da junta de Vila Nova do Campo, aguar-
dando-se também as restantes candidaturas.

No que diz respeito à chamada pré-campanha 
eleitoral a mesma já está lançada no terreno 
através dos já tradicionais outdoors, dos artigos 
de opinião, da divulgação de ações nas redes 
sociais e mesmo através de cartas de apresen-
tação enviadas pelo correio. Quanto à chamada 
apresentação de candidaturas somente o PS, que 
já tem definidos os candidatos a presidentes da 
câmara municipal, da assembleia municipal e 
das juntas de freguesia, ainda não fez qualquer 
apresentação pública o que poderá decorrer da 
pandemia e/ou da hipótese de aguardarem a 
votação da constituição completa das listas para 
os órgãos autárquicos, nomeadamente para a 
vereação municipal, sempre importante, e para 
os membros da assembleia municipal.

Muito se tem falado de listas e pouco se tem 
sabido dos programas eleitorais sendo que alguns 
partidos já têm aberto o debate com algumas 
propostas. É natural que sejam necessárias as 
definições das listas autárquicas para que os can-
didatos possam auscultar as populações e possam 
redigir os programas definitivos com novas ideias 
e propostas inovadoras que sustentem a afirma-
ção política dos novos protagonistas.

Que 
propostas 
para 
2020-
2030?

É NATURAL QUE SEJAM 
NECESSÁRIAS AS 
DEFINIÇÕES DAS LISTAS 
AUTÁRQUICAS PARA 
QUE OS CANDIDATOS 
POSSAM AUSCULTAR AS 
POPULAÇÕES E POSSAM 
REDIGIR OS PROGRAMAS 
DEFINITIVOS COM NOVAS 
IDEIAS E PROPOSTAS 
INOVADORAS 
QUE SUSTENTEM 
A AFIRMAÇÃO 
POLÍTICA DOS NOVOS 
PROTAGONISTAS.

1 Portugal foi o primeiro país da 
UE a ter o seu plano de resiliência 
aprovado pela Comissão Europeia.

Sem prejuízo de melhor análise do 
documento, pois ainda não li a totalidade 
das cerca das 150 páginas, mas uma evi-
dência salta ao de cima: muito dinheiro 
para o Estado gastar e pouco para investir 
directamente na economia. 

Esta é uma oportunidade única para 
Portugal e para a Europa, onde poderá 
alavancar reformas e investimentos de 
uma forma mais rápida e sem os custos de 
financiamento que teria se pedir o dinhei-
ro emprestado. Talvez temos de recuar ao 
pós II Guerra Mundial e ao Plano Marshal 
para a vermos um investimento a fundo 
perdido desta dimensão.

O Governo diz que por cada 1€ inves-
tido do PRR transforma-se em 1,4€ e que 
em 2025 o PIB vai ficar acima 3,5% do 
que seria sem “bazuca”. Ora isto é uma 
projecção muito optimista quando mais 
de metade da Bazuca será investida pelo 
Estado e Administração Publica. 

O Estado deve melhorar os serviços 
públicos e aproveitar este dinheiro, sem 
dúvida, mas deve também promover 
o crescimento da economia pela via da 
criação de mais empresas e fortaleci-
mento das existentes. Sem necessidade 
de dar dinheiro às empresas, mas sim 
flexibilizando a carga fiscal de patrões e 
empregados, desburocratizando aquilo 
que a Justiça e a administração pública em 
geral para que as empresas não fiquem 
reféns de anos para decidirem processos, 
licenças e etc.

Portugal não terá uma economia forte 
enquanto for um país de nano, micro e 
pequenos empresários. Estas pequenas 
empresas só conseguem vender para o 
mercado interno, que é muito pequeno 
e ainda têm de concorrer com as marcas 
estrangeiras que entram no país. Desta 
forma como conseguem crescer e gerar 
mais postos de trabalho?

Temos de fazer crescer as nossas em-
presas para médias e grandes empresas, 
pois só assim conseguem ser competiti-
vas no estrangeiro e esta pandemia veio 
evidenciar a fraqueza do nosso tecido 
empresarial.  Obviamente que temos de 
ter micro e pequenas empresas, mas estas 
não devem representar mais de 60% do 
nosso tecido empresarial.

Esta era uma excelente oportunidade 
para transformarmos a nossa economia.

2 No mesmo seguimento de projec-
tar o futuro e transformar o país 
em que vivemos a edição passada 

do Entre Margens foi feita uma reporta-

gem sobre um estudo arquitectónica da 
nossa vila. Ainda bem que se pegou no 
tema, no entanto penso que deveria ser 
abordado de uma forma mais completa e 
escalpelizar as causas e os efeitos que se 
previam com este estudo.

Apenas um breve contexto:
Este estudo foi encomendado pela 

Junta de Freguesia, no mandato ante-
rior de Elisabete Roque Faria, e porquê 
o estudo e porquê este arquitecto? Na 
altura o Executivo da Junta sentiu que 
tinha essa obrigação. Se a Vila das Aves 
é muito diferente das freguesias que nos 
rodeiam é porque teve sempre gente que 
se preocupou com o seu território e com 
o seu urbanismo e, não falamos apenas 
dos últimos 30 anos, mas sim de todo o 
seculo XX. Não é normal uma terra da 
nossa dimensão ter um traçado urbano 
destas características e com estes anos. 
Por isso temos o dever de continuar essa 
marca e esse legado. 

Este projecto pretendia que se idealizas-
se a Vila das Aves não só para a próxima 
década, mas sim para 30 anos. De certa 
forma serviria de alicerces para quem 
estivesse à frente dos destinos da Aves e 
do concelho terem as linhas orientadores 
sobre a organização do nosso território 
mantendo uma linha de coerência. 

O arquitecto escolhido além de ser 
uma referência da arquitectura no Porto 
e no país é muito conhecedor da nossa 
vila pois tinha já cá projectos seus. Foi um 
trabalho elaborado ao longo de mais de 
um ano que foi apresentado ao Executivo 
da altura já na fase final do mandato. 

Como era natural este projecto seria 
apresentado a toda a população e seria 
objecto de discussão publica e a Câmara 
Municipal seria envolvida como parceiro 
estratégico do mesmo. 

Como se pretendia que fosse um pro-
jecto para várias décadas e trabalhado 
por várias gerações, achou-se por bem 
não iniciar a discussão em período de 
eleições autárquicas, pois desvirtuaria a 
sua essência. Pós-eleições, quem ganhasse 
teria já o trabalho adiantado para colocar 
o projecto a discussão pública e fazermos 
as consequentes melhorias que fossem 
necessárias.

Até hoje continua na gaveta, mas o jor-
nal pegou no tema, acho que faria sentido 
colocar a opinião pública a debater, já não 
temos o Arquitecto autor entre os vivos, 
mas seguramente é possível falar com as 
pessoas do seu atelier que trabalharam na 
elaboração do plano.  

Nunca é tarde para se projectar o futuro. 
*Texto escrito de acordo com a antiga 
ortografia

Vem aí a Bazuca: 
ordem para gastar! 

PORTUGAL 
NÃO TERÁ 
UMA 
ECONO-
MIA 
FORTE 
ENQUAN-
TO FOR 
UM PAÍS 
DE NANO, 
MICRO E 
PEQUENOS 
EM-
PRESÁRI-
OS.



ATUALIDADE MUNICÍPIO

ENTRE MARGENS
8 JULHO 2021

09

TEXTO PAULO R. SILVA

Justiça de proximidade. O concelho de 
Santo Tirso vai passar a ter um Julga-
do de Paz a funcionar no seu território 
durante o primeiro semestre de 2022, 
após a assinatura do protocolo entre 
a secretaria de Estado da Justiça e a 
câmara Municipal concretizada em 
cerimónia realizada na sede do MIEC. 

Os Julgados de Paz constituem 
uma rede de tribunais de proximida-
de, funcionando em estreita coope-
ração entre o Estado e os Municípios. 
Têm como objetivo a “maximização 
da participação dos cidadãos na justa 
composição dos litígios que lhes 
respeitam, mediante procedimentos 
caracterizados pela simplicidade, 
adequação, informalidade, oralidade 
e absoluta economia processual.”

Ou seja, como explica Anabela Pe-
droso, secretária de Estado da Justiça 
aos jornalistas, “é o local para tratar 
de um problema com um vizinho, de 
situações com o condomínio, ações 
até 15 mil euros que em vez de irem 
a tribunal, podem ser tratadas nestes 
juízos”. 

Um serviço que, considera, pode 

Protocolo assinado entre a secretaria de Estado da Justiça e o Município de 
Santo Tirso vai permitir a instalação deste tribunal extrajudicial na Central de 
Transportes. Investimento inicial da câmara ascende aos 120 mil euros

Santo Tirso vai ter Julgado de Paz 
no primeiro semestre de 2022

TEXTO SUSANA SILVA

O mais recente relatório sobre os 
municípios da Direção Geral da 
Saúde (DGS), referente ao período 
de 17 a 30 de junho mostra a zona 
de Vale do Ave dividida entre con-
celhos com baixo risco de contágio e 
aqueles que devem estar em alerta, 
como é o caso de Santo Tirso.

O município tirsense apresenta 
uma taxa de incidência de 243 casos 
por cem mil habitantes. Encontra-
-se assim no limite do precipício 
para recuar nas medidas de des-
confinamento.

Trofa e Vila Nova de Famalicão 
apresentam, respetivamente, 138 e 
123 casos por cem mil habitantes, o 
que coloca estes concelhos no grupo 
de risco moderado de contaminação 
por covid-19. Se na próxima reunião 
do Conselho de Ministros (que de-
verá ter lugar hoje, dia 8 de julho) 
estes municípios apresentarem 
valores semelhantes aos indicados, 
poderão também recuar nas medi-
das de desconfinamento.

Entre as medidas de recua en-
contra-se o limite de circulação na 
via pública a partir das 23 horas. 

Teletrabalho torna-se obrigatório e 
restaurantes, cafés e padarias terão 
horário reduzido até às 22h30. As 
mesmas medidas aplicam-se aos 
espetáculos culturais. Já o comércio 
a retalho só poderá estar aberto até 
às 21h.

O crescimento local do número 
de contágios acompanha a evolução 
a nível nacional e Marta Temido 
não retira a possibilidade de agra-
vamento das medidas sanitárias, 
apesar de afastar a possibilidade de 
confinamento, para já.

“Nós não temos neste momento 
quadro legal que permita aplicar 
um confinamento. Isso implicaria 
um estado de emergência, que nós 
neste momento não dispomos”, 
indicou a Ministra da Saúde em 
entrevista à TVI.

Em contrapartida, Guimarães, 
Vizela e Lousada encontram-se no 
grupo de baixo risco de contágio por 
covid-19 com 68, 50 e 88 casos por 
cem mil habitantes, respetivamente. 

O índice de transmissibilidade 
(rt) acompanha o aumento de no-
vos casos. A região norte apresenta 
um rt de 1,26, um valor um pouco 
acima da média nacional de 1,17.

O concelho apresenta a maior taxa de incidência da região 
de Vale do Ave, acompanhando a evolução dos casos a 
nível nacional e está em risco de recuar no desconfinamento

Santo Tirso em alerta 
amarelo epidemiológico

fazer toda a diferença no acesso da 
população à justiça, facto que tam-
bém Alberto Costa, presidente da 
câmara de Santo Tirso realçou na sua 
intervenção. 

“Personifico as vontades da po-
pulação de Santo Tirso”, começou 
por dizer. “Com este Julgado de Paz 
queremos resolver problemas que 
eventualmente as pessoas não re-
solveriam de forma tão célere e que 
agora passam a ter essa capacidade. 
Como vimos, o sucesso é tremendo. 
Apenas um por cento dos processos 
que entram no Julgado de Paz, vão a 
Tribunal, o que é excelente.”

O Município de Santo Tirso vai 
investir numa primeira fase cerca 
de 120 mil euros para adaptar um 
espaço na Central de Transportes 
onde nascerá: sala de mediação, sala 
de audiências, gabinete para o juiz de 
paz, gabinete para o mediador, sala de 
apoio administrativo, sala de espera, 
sala de atendimento e arquivo.

Depois, a manutenção do Julgado 
de Paz custará aos cofres municipais 
aproximadamente cem mil euros 
anuais, já que toda a componente 
administrativa fica à responsabilidade 

camarária. A presença dos Julgados de 
Paz ainda não cobre todo o território 
nacional e Santo Tirso vai suprir 
uma lacuna deste serviço na região, 
podendo mesmo servir de núcleo para 
uma possível expansão dos serviços 
em delegações. 

“Este é o modelo que queremos 
em todo o país. Queremos ter agrupa-
mentos de Julgados de Paz espalhados 
por todo o território até ao final da le-
gislatura”, rematou Anabela Pedroso.

Santo Tirso será o quinto municí-
pio da Área Metropolitana do Porto a 
dispor de um Julgado de Paz.
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“Um século depois, o sucesso e a soli-
dez da nossa marca deve-se às apostas 
contidas e a estratégias calculadas da 
gestão de quatro gerações que man-
tiveram sempre o espírito dos seus 
fundadores e que se guiaram pela ex-
celência e qualidade superior dos seus 
produtos. Somos uma grande família 
a trabalhar arduamente para mais 100 
anos de sucesso!”. Esta é a mensagem 

Empresa familiar e de famílias operárias de Lordelo não receia 
o porvir e está a trabalhar arduamente para um futuro próspero.

Aos cem anos, a Sampedro 
está aqui para ficar mais cem

de Simão Gomes, presidente do Con-
selho de Administração da Sampedro 
inscrita em documento que assinala a 
passagem do centenário. 

Trata-se de uma empresa familiar 
que, durante um século, empregou 
centenas de operários e em muitos 
casos, gerações inteiras das mesmas 
famílias, que procuravam empregar 
todos os filhos na “sua” fábrica. Ape-
sar da redução de mão-de-obra que 
os processos industriais atuais per-
mitem, a Sampedro é ainda hoje um 
dos grandes empregadores têxteis da 
região e continua a ter nos seus qua-
dros muita gente ligada às famílias 
que tradicionalmente constituíram a 
sua força de trabalho humano.

Atualmente uma das mais concei-
tuadas produtoras de têxteis para o lar 
a nível global, a Sampedro concebe, 
produz e comercializa todo o tipo de 
tecidos para cama, mesa e banho, 
tendo uma presença forte no setor 
da hotelaria e exportando mais de 
noventa por cento da sua produção.

Conhecida localmente como a 

Fábrica do Linho, tem a associação 
à produção de tecidos desta fibra 
inscrita nos documentos fundadores 
da empresa. Inicialmente objeto social 
seria “a exploração industrial duma 
queda de água do rio Vizela, aprovei-
tando a força motriz para moagem de 
cereais, indústria do linho ou outras”. 
E a freguesia de Lordelo tinha grandes 
tradições no linho, tanto no cultivo e 
curtimenta no rio como na produção 
artesanal de fio e tecidos. 

É certo que, em 1921, já tinha 
passado a época áurea dos tecidos 
de linho na região de Entre Ambos 
os Aves a que aludiu um dia o his-
toriador lordelense Geraldo Coelho 
Dias, referindo-se ao princípio do 
século XIX: “Lordelo era o principal 
produtor de tecidos de linho com que 
se ufanava Guimarães”. E um historial 
dos primórdios da empresa publicado 
no “Lordelo Jornal” por ocasião dos 75 
anos da empresa dá conta da intenção 
de desenvolver essa presença ances-
tral do linho na vida local e relata as 
diligências efetuadas nesse sentido 

por Eduardo Machado, um dos funda-
dores, “desafiando os tecelões da terra 
e entendidos na cura do linho, mon-
tando a jumenta branca que possuía”. 
Na verdade a produção local de linho 
nunca mais foi recuperada, apesar de 
algumas tentativas de reativação da 
sua produção na agricultura da região 
e criação de indústrias de tratamento 
e fiação feitas depois de 1940.

À exceção da fiação e de alguns 
serviços de acabamento, a empresa 
dispõe de praticamente todos os 
setores produtivos tradicionais. A 
indústria têxtil sofreu uma evolução 
e renovação e a Sampedro é um 
exemplo do sucesso dessa moderni-
zação no desenvolvimento de todo o 
processo de produção sendo exemplo 
o desenvolvimento de fios tintos e a 
evolução do tingimento com as peças 
confecionadas, mais sustentável que 
o tingimento tradicional. 

E nem a pandemia em ano de 
centenário foi obstáculo ao desenvol-
vimento pois, apesar das dificuldades 
de contactos diretos e participação em 
feiras e exposições internacionais, a 
Sampedro aumentou as vendas e 
exportações atingindo uma faturação 
total de 18 milhões de euros, com um 
crescimento superior a 16%. 

A par da evolução tecnológica de 
todo processo produtivo, não foram 
descuradas as questões energéticas. 
Foi a força da corrente dos rios Ave 
e Vizela que permitiu a criação da 
indústria têxtil de toda a região e neste 
caso concreto tudo começou com a 
instalação de “uma roda hidráulica tipo 
Poncelet destinada a acionar a fábrica”, 
tornando-se mais tarde, e durante 
décadas, dependente de fornecimento 
externo de energia elétrica. Associada 
à empresa têxtil existe atualmente a 
Sampedro Energia SA, para a pro-
dução combinada de energia elétrica 
e energia térmica. Num sistema de 
cogeração a gás natural é produzida 
energia elétrica num gerador elétrico 
acoplado a um motor, sendo aproveita-
do o calor gerado e a energia dos gases 
de escape para aquecimento de água e 
produção de vapor para os processos 
fabris. A energia elétrica assim produ-
zida é consumida pela empresa e os 
excedentes vendidos à rede nacional 
com a qual o sistema está integrado.

Para preparar o futuro de forma 
sustentável, estão bem presentes os 
desafios que se colocam hoje à indús-
tria e por isso a aposta na tecnologia ao 
serviço da redução da pegada ecológica 
com a instalação de painéis fotovoltai-
cos para produção de energia limpa, o 
investimento em maquinaria que re-
duza o consumo de água e de gás e em 
sistemas de recuperação de energia.

Os valores que norteiam o destino 
da empresa são o crédito mais seguro 
para um largo futuro.

A INDÚSTRIA 
TÊXTIL SOFREU 
UMA EVOLUÇÃO 
E RENOVAÇÃO E 
A SAMPEDRO É 
UM EXEMPLO DO 
SUCESSO DESSA 
MODERNIZAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO 
DE TODO O 
PROCESSO DE 
PRODUÇÃO.
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Aniversários em tempo pandémi-
co são sempre menos coloridos 
e agitados, mas não deixam de 
ter o seu significado intacto. A 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
das Aves celebrou no passado dia 
2 de julho o 44º aniversário de 
fundação, apenas com um hastear 
de bandeiras no quartel. 

“Muito gostaríamos de co-
memorar o 44º aniversário da 
AHBVVA de uma maneira fes-
tiva, como a data o exigiria. No 
entanto, e por força do momento 
complicado que vivemos, não 
realizaremos qualquer cerimónia. 
Enviamos um grande bem-haja e 
desejamos muitos parabéns aos 
nossos Bombeiros e respetivo Co-
mando, aos nossos Associados, à 
Fanfarra, à Clínica de Fisioterapia, 
a todos os nossos Colaboradores 
e, em geral, a todos que contri-
buem para o engrandecimento 
da Associação”, pode ler-se na 
mensagem deixada nas redes 
sociais da corporação. 

Precisamente no dia seguinte, 
3 de julho, também o quartel 
festejou o 27º aniversário da sua 
inauguração com uma mensagem 
de agradecimento dedicada ao 
grande “timoneiro” deste proces-
so, Geraldo Garcia.

Comemorações cingiram-se 
a atos simbólicos no 
quartel devido às 
condições pandémicas.

Bombeiros de 
Vila das Aves 
celebram 
44º aniversário

TEXTO SUSANA SILVA 

A leitura é fomentada na escola desde 
tenra idade. Mesmo quando ainda 
nem se sabe ler. É um princípio bási-
co de existência de qualquer pessoa. 
Há quem a continue a fomentá-lo 
ao longo da vida, há quem se perca 
pelo caminho e há ainda quem goste 
de partilhar o amor por este hobbie 
com outros. É aqui que entra Marco 
Aurélio Costa.

“O essencial é o amor aos livros”. 
Foi assim que Marco Costa começou 
por descrever ao Entre Margens o 
projeto que criou em 2014. ‘re.LER’ 
consiste numa carrinha com centenas 
de livros usados que são vendidos a 
quem lhes quiser continuar a dar vida.

Tudo começou quando uma lista 
‘daquelas dos 100 livros que devemos 
ler ao longo da vida’ chegou às mãos 
do professor. Iniciou-se assim o pro-
jeto ‘Discovery-Livros e Cª’.

“Fui encontrando várias listas 
assim e, entretanto, surgiu a ideia 
de adquirir cem livros e divulgá-los. 

Um alfarrabista, uma carrinha e (muitos) livros formam o re.LER, um projeto 
ambulante onde é possível comprar, doar ou trocar livros. A mente por 
trás do projeto é Marco Aurélio Costa e, claro, o seu amor pelos livros.

As pessoas podiam adquirir aqueles 
livros a um preço muito reduzido, 
podiam voltar a devolvê-los e levar 
outro”, explicou Marco Costa.

A premissa inicial manteve-se, 
mas o projeto foi evoluindo com o 
tempo. No início eram cem livros den-
tro de uma arca. “Era como se fosse 
um tesouro”, dizia. Com a sua arca e 
o seu jipe, Marco percorreu diversas 
feiras urbanas e a lista foi aumentan-
do: as pessoas perguntavam por mais 
livros, as listas que ia encontrando 
não coincidiam e a arca começou a 
esbordar. Deu-se então a aquisição da 
carrinha do estilo Gulbenkian.

O verde-água que lhe dá cor não 
passa despercebido em lugar algum. 
Mesmo para aqueles que nem estão 
muito interessados na leitura, a curio-
sidade fala mais alto. Um alfarrabista 
dentro de uma carrinha assim é in-
comum, mas possível. Alfarrabista, 
essa profissão longínqua associada 
ao senhor velhinho de barba grisalha 
e fechado no seu casulo coberto de 
livros. Marco está longe de repre-

sentar esta realidade, mas o ‘re.LER’ 
representa bem a mensagem que o 
professor quer transmitir.

“re.LER faz sentido porque, de 
certa forma, é reciclar a leitura. Faz 
todo o sentido nos dias de hoje ter-
mos um livro a ser lido por várias 
pessoas, em vez de estarmos todos a 
comprar o mesmo livro”, esclareceu 
o alfarrabista.

Se a relação entre a profissão de 
alfarrabista e a carrinha estilo Gul-
benkian, característica da infância 
de Marco, nos levam numa pequena 
viagem ao passado, a modernidade do 
presente também ocupa o seu lugar. 
Prova disso são, na grande maioria, 
os jovens que chegam à banca do al-
farrabista à procura de ‘boa literatura’ 
ou a presença que o projeto tem nas 
redes sociais, que se tornaram uma 
ferramenta de trabalho durante a 
pandemia.

“Vou quase todos os dias ao cor-
reio. Há contactos anteriores que se 
mantém, mas as redes sociais têm 
sido um contributo para o projeto. 
As pessoas vão ganhando confiança 
e há uma ligação que se cria pelas 
conversas sobre livros. Por vezes 
até com pessoas que nunca conheci 
pessoalmente”, admite.

A proximidade e a vontade de ‘ser-
vir as pessoas’ fazem com que Marco 
Costa não abandone o seu projeto. O 
que não deixa escapar a vontade de 
evoluir e concretizar outros sonhos. 

“O sonho é quando me reformar 
ter uma livraria alfarrabista. Acho 
que desse sonho nunca me irei desli-
gar. Pode é ser de várias formas. Ter 
uma ‘casa dos livros’ onde as pessoas 
poderiam pernoitar, estar, almoçar e 
sempre acompanhadas de livros. Mas 
também gosto muito de andar com 
os livros na carrinha e acho que isso 
também não irei perder”, concluiu o 
professor responsável pelo projeto. 

Enquanto a reforma não chega, 
o sonho continua exatamente como 
é, utópico, e Marco Costa prossegue 
na sua presença pelos mercados 
urbanos. Atualmente com presença 
assídua em Guimarães no Mercado 
de Antiguidades numa carrinha que 
tem entre 800 e 1000 livros.

FAZ TODO O 
SENTIDO NOS 
DIAS DE HOJE 
TERMOS UM 
LIVRO A SER 
LIDO POR VÁRIAS 
PESSOAS, EM VEZ 
DE ESTARMOS 
TODOS A 
COMPRAR O 
MESMO LIVRO.
MARCO AURÉLIO COSTA
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A luta contra a descriminação não pode 
ficar enclausurada entre fronteiras ter-
ritoriais e o Bloco de Esquerda pretende 
trazer Santo Tirso para o centro da dis-
cussão dos direitos, liberdades e garantias 
da comunidade LGBTI+. 

Para tal, Ana Isabel Silva, candidata do 
BE à câmara municipal de Santo Tirso, 
apresentou publicamente o plano muni-
cipal que pretende concretizar uma ver-
dadeira política de igualdade e de combate 
à descriminação com base na orientação 
sexual e na identidade de género.

Como explica a líder da concelhia blo-
quista, é preciso “acabar com a ideia de 
que só nas grandes cidades, o Governo ou 
a União Europeia podem ter palavra sobre 
o assunto. O programa ‘Portugal + Igual’ 
tem fundos próprios para as autarquias 

Proposta foi apresentada em ação de campanha, acusando 
câmara e restantes partidos de conservadorismo. 
Plano Municipal vai ao encontro das linhas orientadoras 
da estratégia governamental “Portugal + Igual”.

BE quer Santo Tirso 
a discutir plano 
municipal LGBTI+

aplicarem estes planos no terreno, mas a 
verdade é que a câmara de Santo Tirso 
nunca o fez.”

O BE acusa a autarquia tirsense de, 
em 2019, ter assinado um protocolo com 
a Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género onde se propunha a colocar em 
prática um plano municipal de igualdade 
que nunca terá visto a luz do dia.

No mês em que se celebra o ‘orgu-
lho’, com festividades e celebrações pelo 
mundo inteiro, o Bloco de Esquerda tem 
organizado várias iniciativas sob o lema 
“arco-íris a norte”. Em Santo Tirso, o 
programa contou com leitura de contos 
para crianças e a participação da deputada 
Fabíola Cardoso. 

“Em Santo Tirso não há um plano 
para a igualdade LGBTI+, portanto a 
campanha do BE lança o desafio à câmara 
municipal para que passe dos anúncios e 
que concretize uma verdadeira política de 
igualdade”, começou por dizer a deputada 
em conversa com os jornalistas. 

Segundo Fabíola Cardoso, “é necessá-
rio que seja feito um levantamento das 
principais dificuldades e que a câmara 
assuma objetivos concretos”, já que os 
municípios têm responsabilidades em 
áreas como a educação, saúde e habitação 
onde a descriminação é mais notória.

Apesar das diretrizes europeias e 
das indicações do Governo português 
nesta matéria, o poder local parece ainda 
desfasado da discussão dos temas relacio-
nados com a comunidade LGBTI+, como 
se tratassem de responsabilidades que 
pertencem a outros. 

“Há um conservadorismo que, por 
vezes, até se sobrepõe às questões parti-
dárias, fazendo com que as pessoas não se 
sintam confortáveis para aplicar estas po-
líticas”, lamenta. “Queremos mudar isso”

Em linhas gerais, o plano municipal 
LGBTI+ pretende que os serviços públi-
cos da câmara e das juntas de freguesia 
percebam e estejam preparados para a 
realidade desta comunidade. E para que 
tal aconteça, é necessário haver formação.

“Trazemos esta ideia tão cedo na 
campanha porque queremos colocá-lo 
em discussão. Queremos que todas as as-
sociações, instituições, todos os tirsenses 
façam parte deste plano que não pode ser 
apenas do BE, mas sim de todo o conce-
lho”, rematou Ana Isabel Silva. 

TEXTO SUSANA SILVA

Em tempo de pré-campanha eleitoral, 
o candidato à Câmara Municipal de 
Santo Tirso pela coligação ‘Valorizar 
Mais’, Carlos Alves, visitou a Riluc. A 
empresa situada na Zona Industrial 
da Várzea tem mais de 30 anos de 
existência, sendo o seu trabalho dire-
cionado para o mercado mobiliário de 
luxo. Marcas como Hugo Boss, Valen-
tino ou Louis Vuitton fazem parte do 
reportório de trabalho da empresa.

Com a intenção de perceber as 
dificuldades do setor empresarial, o 
candidato à câmara de Santo Tirso, 
Carlos Alves, foi recebido por Ricardo 
Lucas, representante da empresa. A 
necessidade de melhoria do piso da 
zona industrial ou a falta de sinaliza-
ção de acesso à mesma foram algumas 
dificuldades apontadas. “O que a Riluc 
pretende e já temos escutado de ou-
tros empresários são pequenas coisas, 
como a colocação de tabuletas a dizer 
onde estão as zonas industriais. Como 
trabalham com o mercado externo, 
quando recebem visitas do exterior, 
essas pessoas não sabem onde é que 
se têm de deslocar porque não há es-

sas indicações”, explicou o candidato 
da coligação "Valorizar Mais".

Uma outra dificuldade apontada 
foi a demora na aprovação do li-
cenciamento dos pavilhões. Matéria 
sobre a qual a candidatura de Carlos 
Alves se pretende debruçar de modo 
a ‘criar critérios muito claros e muito 
transparentes para toda a gente’.

“Em termos de projeto político, 
é necessária a criação de critérios. 
Depois criar facilidades naquilo que 
é licenciamento para empresas que 
queiram investir, criar riqueza e em-
prego em Santo Tirso. Facilidades e 
não facilitismos”, sublinhou.

A empresa encontra-se agora em 
processo de criação de um showroom 
no Porto. Este avanço em conjunto 
com as dificuldades apontadas, po-
derá pôr em causa a estadia da Riluc 
na zona empresarial onde se encontra 
sediada há 20 anos. 

“Existimos há 30 anos e estamos 
nesta zona há 20 anos. Com o cres-
cimento rápido tivemos que adquirir 
outro pavilhão aqui, contudo, quando 
for necessário expandir outra vez, não 
sei se continuaremos fixados aqui”, 
referiu Ricardo Lucas.

Candidato pela coligação PSD/ CDS-PP realçou a necessidade de 
visão estratégica para o desenvolvimento empresarial, mesmo 
através das ‘pequenas coisas’ como a colocação de sinalização.

Carlos Alves quer ‘facilidades 
e não facilitismos’ 
para áreas empresariais

O PROGRAMA 
‘PORTUGAL + 
IGUAL’ TEM 
FUNDOS PARA 
AS AUTARQUIAS 
APLICAREM, MAS 
A VERDADE É 
QUE A CÂMARA 
DE SANTO TIRSO 
NUNCA O FEZ.
FABÍOLA CARDOSO, BE
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BREVES

População vai 
eleger melhores 

montras 
de São Bento

De forma a dinamizar o comér-
cio local, a Câmara de Santo Tir-
so volta a promover o Concurso 
de Montras de São Bento. Entre 
6 e 12 de julho, a votação decorre 
na página de Facebook do Mu-
nicípio. o total, serão 67 os es-
tabelecimentos comerciais asso-
ciados e apenas as três montras 
mais votadas serão premiadas.

A Associação de Moradores do 
Complexo Habitacional de Ringe 
está a promover um projeto que 
consiste em ajudar e satisfazer 
as necessidades da população 
com + de 55 anos bem como 
realizar atividades lúdicas.

Este projeto conta com o 
apoio do IPDJ do programa da 
Geração  Z e vai funcionar du-
rante os meses de julho e agosto. 

AMCHR promove 
"Ringe Ativo 
e Solidário"

TEXTO PAULO R. SILVA

Objetivo é simples e a mensagem fácil 
de passar: está na altura de desagregar 
as uniões de freguesias. É com este 
mote que a CDU parte para o processo 
eleitoral. Vila Nova do Campo é um 
caso sintomático. Uma união de fre-
guesias que passou por um processo 
de mudança de nome e que agora 
poderá fazer o processo contrário. 

Jorge Castro, aposta da CDU para a 
assembleia de freguesia campense nas 
eleições do outono, diz que a desagre-
gação é a “projeto primordial” para a 
freguesia. “Esse é o principal objetivo. 
O programa está a ser preparado ao 
pormenor, estamos a ver o que é 
preciso de mais importante, mas logo 
após as eleições, vamos tentar repor 
o nome das freguesias.”

O candidato assinala que as fre-
guesias periféricas sentem “em parte” 
alguma descriminação face a São 
Martinho do Campo, porque as pes-
soas de São Mamede e São Salvador 
precisam de se deslocar para ir à junta 
tratar de qualquer assunto. 

“O que queremos é proximidade 

e para isso, não podemos ter uma 
junta de freguesia a seis quilómetros 
de distância”, refere, acrescentando 
que a mudança de nome deixou a 
população “triste”.

A lei aprovada na Assembleia 
da República vai colocar o ónus da 
desagregação na vontade popular 
e a CDU quer liderar esse processo. 
José Magalhães, candidato à câmara 
municipal, refere que essa se fará de 
“todas as formas possíveis, quer da 
forma institucional com intervenção 
na assembleia municipal ou de fre-
guesia, quer através de ações de rua 
e contacto pessoal.”

Jorge Castro, por sua vez, aponta 
ao presidente da junta de Vila Nova do 
Campo, Marco Cunha, acusando-o de 
não estar a preparar o processo como 
outras uniões de freguesia. “A posição 
do presidente da junta é fácil de ver, 
são os interesses instalados. Na altura 
era uma coisa, agora é outra. Eles tira-
ram-nos o nosso nome, tiraram-nos 
tudo. Andam a esconder o sol com a 
peneira, mas nós estamos atentos. 
Quando chegar à altura da luta, o 
povo vai aderir em massa”, rematou.

Prioridade é lutar pela desagregação de freguesias 

Jorge Castro é aposta 
da CDU para 
Vila Nova do Campo

TEXTO PAULO R. SILVA

O balcão do banco BPI, locali-
zado na Avenida Narciso Fer-
reira, em Riba de Ave, fechou 
portas definitivamente.

A decisão foi comunicada 
aos clientes da agência por 
carta, lembrando que aquela 
instituição continuará dis-
ponível para prestar todos 
os serviços nos balcões mais 
próximos, dando como refe-
rência o balcão da de Joane ou 
Santo Tirso.

Com esta decisão da ad-
ministração do BPI, a partir 
deste mês de julho, Riba de 
Ave passa a ter apenas uma 
instituição bancária com 
presença física no território, o 
Millennium BCP, com balcão 
localizado na mesma avenida.

MONTEPIO DAS CALDAS DA 
SAÚDE ENCERROU
Balcão localizado junto ao Ins-
tituto Nun’Álvares, nas Caldas 
da Saúde, União de Freguesias 
de Além-Rio encerrou as 
portas no passado dia 18 de 
junho, sendo que a caixa mul-
tibanco ficou inoperacional no 
passado dia 2 de julho. 

A única caixa multibanco 
que resta no território cor-
respondente às antigas quatro 
freguesias (Areias, Sequeirô, 
Lama e Palmeira) está loca-
lizada junto à Associação de 
Solidariedade Social de Areias. 

BPI encerra 
balcão em 
Riba de Ave

Forças segurança 
recebem leitores 

de microchips
O presidente da Câmara de San-
to Tirso, Alberto Costa, entregou 
um leitor de microchip e uma 
transportadora a cada uma for-
ças de Segurança. O município 
quer, assim, valorizar o trabalho 
desenvolvido pela GNR, PSP e 
Polícia Municipal no domínio da 
proteção da vida animal.

Os habitantes de Refojos de Riba d’Ave 
criaram uma petição que pretende 
que seja possível a desagregação da 
União de Freguesias de Carreira e 
Refojos de Riba de Ave. Para já con-
tam 453 assinaturas e os autores já 
deram conhecimento aos presidentes 
da Assembleia Municipal de Santo 
Tirso e da Assembleia de Freguesia 
da Carreira e Refojos.

Os motivos para esta decisão pas-
sam pela centralização dos órgãos 
autárquicos na povoação vizinha, o 
que dificulta a deslocação dos habi-
tantes de Refojos.

“Sempre esteve latente que uma 
maioria considerável da população, 
residente na extinta freguesia de 
Refojos de Riba de Ave, discordava 
desta fusão, em virtude de ser uma 
população maioritariamente idosa e 
vivendo num ambiente com alguma 
ruralidade, foi perdendo proximi-
dade com os serviços autárquicos 
locais, devido aos mesmos ficarem 
centralizados na freguesia vizinha”, 
pode ler-se no comunicado enviado 
à imprensa.

As duas povoações foram agrega-
das em 2013 aquando da ‘Lei Relvas’ e, 
de acordo com o comunicado, “não foi 
considerada a auscultação e os anseios 
das respetivas populações residentes”

Segundo o Governo, a lei-qua-
dro estabelece um regime geral e 
abstrato de atualização de critérios 
e os procedimentos a seguir para a 
criação de freguesias e não é especi-
ficamente para resolver o problema 
das agregações, embora abra caminho 
à possibilidade de reversão dessas 
agregações. De acordo com a mes-
ma, a desagregação das freguesias 
só poderá acontecer após as eleições 
autárquicas. Para isso é necessário um 
abaixo-assinado e o cumprimento de 
critérios gerais relacionados com a 
população, o território, prestação de 
serviços às populações, entre outros. 

Petição quer 
desagregação de 
Carreira e Refojos
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TEXTO SUSANA SILVA

A turma 4º4SM2 da Escola Básica 
de São Martinho foi distinguida na 
categoria “Evidência e Apreensão 
de Conceitos” no concurso final do 
projeto “No Poupar Está O Ganho”.

O ‘No Poupar Está o Ganho’ é um 
projeto educativo com 11 anos que 
tem como objetivo promover a lite-
racia financeira nas crianças e jovens, 
abordando temas como a poupança, 
a gestão e importância do dinheiro 
e o consumo responsável. O projeto 
decorre ao longo de cada ano letivo 
e culmina num concurso final, que 
este ano contou com a participação 
de várias turmas de municípios da 
região norte, incluindo Santo Tirso.

O jogo digital ‘Euro Poupança’ foi 
o projeto final criado pelos alunos 
da Escola Básica de São Martinho 
do Campo. Com cinquenta questões 
sobre os cinco módulos de educação 
financeira que abordam os dezanove 
países da União Europeia que têm o 
euro como moeda oficial, o objetivo 
máximo era poupar e ser solidário 
com os restantes Estados Membros. 
Ainda assim, o jogo contava com 
sanções e prémios aplicados pela UE.

Esta criação que pretendia alertar 
para o significado e importância da 
poupança, valeu aos alunos da Escola 
Básica de São Martinho a distinção 
na categoria ‘Evidência e Apreensão 
de Conceitos’.

Do concurso, saíram premiados 

Um jogo digital criado por uma turma do 4º ano permitiu à esco-
la ser reconhecida no concurso ‘No Poupar Está O Ganho’.

Escola Básica de São 
Martinho distinguida 
em concurso de 
educação financeira

TEXTO PAULO R. SILVA

Foi apelidada pelo presidente da junta 
de freguesia, Marco Cunha, como a 
VCI de Vila Nova do Campo e está 
agora requalificada em todos os seus 
três quilómetros de extensão. O CM 
1113 que une as três povoações da 
união de freguesias, São Martinho do 

Via que une São Martinho do Campo, São 
Mamede de Negrelos e São Salvador do 
Campo pelo interior da freguesia está 
totalmente requalificada, num investimento 
camarário de 360 mil euros.

Circular interna de 
Vila Nova do Campo 
foi requalificada

Campo, São Mamede de Negrelos e 
São Salvador do Campo, pelo interior 
do território é ligação essencial não só 
para a conexão intrafreguesias como 
também para quem se dirige para a 
VIM fora do concelho. 

“Com esta requalificação, já se 
nota o aumento do trânsito”, indicou o 
presidente de junta aos jornalistas. “É 
uma via extremamente útil, feita em 
bom tempo porque deixamos passar a 
obra do saneamento. É uma obra mais 
do que merecida para esta gente.”

A intervenção envolveu a pavi-
mentação em betuminoso ao longo 
de toda a extensão, com a execução de 
drenagem de águas pluviais, deixando 
para trás a memória de um extenso 
troço de estrada em paralelo e muito 
degradado. Representa um investi-
mento municipal de 360 mil euros.

Por seu turno, Alberto Costa, 
presidente da câmara de Santo Tirso 
sublinhou o diálogo desenvolvido 
entre a autarquia e a junta, já que 
devido à extensão da via, obrigava a 
um investimento avultado. 

“É uma daquelas obras que é pre-
ciso coragem para se fazer”, apontou o 
edil. “É preciso ouvir, priorizar e fazer. 
Basta falar com a população para per-
ceber a sua tremenda importância.”

A obra que surgiu no âmbito do 
Plano de Mobilidade e Requalificação 
dos Espaços Urbanos, completa o 
esqueleto rodoviário da freguesia de 
Vila Nova do Campo, facto que deixa 
o presidente da junta muito satisfeito. 

“Em oito anos, toda aquela via 
desde a rotunda do Vau até à fronteira 
com Roriz foi requalificada. Agora 
acrescentamos esta que entronca 
precisamente ali e dá a volta a toda a 
freguesia terminando na VIM. Toda a 
ligação com o exterior da freguesia, a 
partir do miolo, está feita. Quase todas 
as pessoas estão a poder sair de casa 
com ruas em melhores condições”, 
explicou Marco Cunha. 

No entanto, o aumento de trânsito 
na via tem preocupado alguns habi-
tantes pela velocidade com que os au-
tomobilistas circulam. De acordo com 
o autarca campense, há reivindicações 
pela colocação de lombas, assunto que 
está a ser avaliado pelos especialistas. 

cerca de trezentos alunos, tendo sido 
atribuídas duas menções honrosas na 
categoria “Criatividade e Relevância” 
à turma do 3ºA da Escola Básica da 
Torrinha e na categoria “Replicabili-
dade” distinguiu-se a turma 6ºA do 
Colégio de São Gonçalo de Amarante. 

“Tivemos a concurso trabalhos 
muito diversificados e criativos que 
nos mostraram que, a par da edu-
cação financeira, que é obrigatória 
nos currículos escolares, este projeto 
desenvolve um grande sentido de 
comunidade entre alunos, professores 
e ainda autarquias e outros parceiros 
que se envolvem nesta missão de 
formar cidadãos ativos, informados e 
conscientes dos seus comportamen-
tos financeiros”, adiantou Maria Amé-
lia Cupertino de Miranda, Presidente 
da Fundação Dr. António Cupertino 
de Miranda.

A partir de setembro, o “No Pou-
par Está o Ganho”, desenvolvido pela 
Fundação Dr. António Cupertino de 
Miranda, abre novamente inscrições, 
disponíveis para todos os professores 
que queiram promover a literacia 
financeira dos seus estudantes.

JOGO PRETENDE 
ALERTAR PARA O 
SIGNIFICADO
E IMPORTÂNCIA DA 
POUPANÇA
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NAPOLEÃO RIBEIRO
ANTROPÓLOGO E MÚSICO

Delães, tal como Vila das 
Aves, Riba de Ave, Oliveira 
de São Mateus, Rebordões 

e Bairro, é uma das freguesias que 
constitui um dos núcleos fabris mais 
importantes da têxtil do Vale do Ave. 
Dado o impacto que a industriali-
zação teve nestes locais, geralmente 
desassociamos este território de 
tradições importantes para a cultura 
popular. No entanto, em Delães, um 
núcleo considerável de tocadores 
de gaitas-de-fole, clarinetes, caixas 
e bombos tem dado sequência a 
uma das práticas musicais mais 
singular do país: as charangas de 
zés pereiras. Entre edifícios, em per-
pianho granítico, das ilhas e bairros 
operários, das antigas instalações do 
Sindicato Têxtil e de fábricas como 
as Sedas Íbis, a Fiação de Tecidos ou 
a Sacramento Têxteis, entre outros, 
continua a ouvir-se um som que, 
por norma, associamos mais à pas-
torícia e às zonas rurais do país. 

Além de Delães, nos territórios 
das margens do Ave, especialmente 
nas freguesias compreendidas entre 
Guimarães e Riba de Ave, existem 
vários costumes que usam grupos 
de tamborileiros informais. Na sua 
essência, não diferem muito das 
celebrações transmontanas asso-
ciadas ao solstício de inverno e às 
comemorações da Natividade. Tudo 
começa com os estrondos de caixas 
e bombos da festa do Pinheiro e 
que dispensam aqui apresentações. 
Depois, as novenas das Festas ao 
Menino que ainda se realizam amiú-
de por algumas paróquias como por 
exemplo Mascotelos e Santiago de 
Candoso. Liturgicamente acompa-
nham os nove dias das “Antífonas 
do Ó” ou “Missas do Parto”. Neste 
período do ano surgem grupos 
informais de tocadores de caixa e 

Os Zés 
Pereiras 
de 
DelãesPara ‘Os 

‘Espacialistas’ há 
corpo no espaço
TEXTO PAULO R. SILVA 

As curiosas fotografias surgiram 
inesperadas e surpreendentes 
nas redes sociais durante a pas-
sada semana. De quem seriam 
aquelas mãos a abraçarem o 
mármore interior da sede do 
Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea (MIEC) em Santo 
Tirso? A resposta é simples: Os 
Espacialistas, pois claro. 

Com mais de uma década de 
atividade, o coletivo de arquitetos 
performers portugueses trabalha 
o corpo na sua relação com o es-
paço, utilizando o espaço público 
como cenário predileto para as 
suas construções e desconstru-
ções simbólicas. 

“Toda a nossa vida é suportada 
pelo espaço”, explica Luís Baptista, 
um dos Espacialistas ao programa 
‘Atelier d’Arquitetura’ da RTP. 
“Todos os nossos gestos têm 
dimensões espaciais. É nessa re-
lação quase amorosa ente corpo e 
espaço que construímos todo este 
processo. O Espacialista envolve 
todos os sentidos na experiencia-
ção física do espaço.”

A dimensão performativa das 
intervenções do coletivo onde 
exploração a confluência entre 
o design gráfico, a fotografia, o 
vídeo são compêndios de refe-
rências e homenagens às grandes 
obras da arte contemporânea, 
filtradas por um interesse lúdico 
pela geometria. 

Na sua breve passagem por 
Santo Tirso, três fotogramas 
deixam os seus interesses bem 
claros. “Os Espacialistas gostam 
de tocar nos vértices do Siza e do 
Souto de Moura”; “Os Espacialis-
tas gostam de abraçar as guardas 
Chillidianas do Siza” e “Lição 
de Arquitectura feita à Mão. Os 
Espacialistas gostam de dar uma 
mão ao Siza.”

bombo que se reúnem para tocar 
até à igreja, celebrando a Nativida-
de. Em São Martinho de Candoso 
o costume acabou mais ou menos 
em 1980. Tudo começava nove dias 
antes do Natal, a 17 de dezembro, e 
terminava com o Beijar do Menino, 
a 25 de dezembro. Diariamente, 
um tamborileiro, às 5h ou 5h30m, 
tocava caixa na rua, dando o sinal 
para as novenas. Além deste, outro 
tocador, num lugar mais cimeiro, 
tocava o bombo. Ambos acordavam 
a população com uma alvorada, 
sinalizando os fregueses para que 
se juntassem a eles e, em grupo, à 
frente dos tambores, se dirigissem 
à igreja para rezar as ditas nove-
nas ao Menino, às 6h da manhã. 
A celebração litúrgica só iniciava 
quando os tambores chegavam 
ao edifício religioso. Terminada a 
cerimónia, tocava o sino e, no fim, 
saíam os tambores novamente 
com as pessoas até ao local onde o 
percurso iniciara. À noite repetia-se 
todo o processo para rezar o terço. 
Do Natal em diante, cantavam-se 
os reis com tambores e as tabernas 
disponibilizavam caixas e bombos 
para que os homens tocassem e 
cantassem em grupo. 

No ponto mais alto de Riba de 
Ave, na noite de consoada, depois 
da meia-noite, os rapazes solteiros, 
mordomos da festa de São Roque, 
tocam caixa e bombo até ao raiar do 
dia. Aqui, a data do santo protetor 
das pestes tem data peculiar, o 25 
de dezembro, diferente de todas as 
outras localidades, onde se festeja 
a 16 de agosto. Findo o forrobodó 
da noite natalícia, os mordomos 
seguem para a festa por eles orga-
nizada: missa e desfile até à capela, 
oferta de pães-de-ló às mordomas 
e ramos aos mordomos, atuação da 

banda local e, durante a tarde, os 
esperados bonecos pirotécnicos. Nos 
anos 80 e 90, sob o olhar da multi-
dão, no penedio deste alto, quando 
se acendiam os bonecos, entre a 
fumaça, as bichas rabeadeiras e o 
cheiro a pólvora, tinha lugar o ponto 
alto da festa: um bizarro festival de 
apedrejamentos por parte da rapa-
ziada às figuras produzidas pelos 
fogueteiros. Todos queriam abatê-
-los com uma pedrada, mesmo que 
isso custasse umas cabeças rachadas 
quando falhavam o alvo.  

Em muitas destas celebrações, 
recorreu-se e recorre-se aos grupos 
de zés pereiras de Delães para cum-
prir os rituais festivos, tais como 
peditórios, procissões e animação 
de rua. Por exemplo, ainda hoje, são 
presença imprescindível nas Maçãzi-
nhas, a data de maior importância 
das Nicolinas, o 6 de dezembro, dia 
de São Nicolau. Aí tocam o hino 
em honra deste santo enquanto 
acompanham os rapazes que, com 
lanças compridas, oferecem maçãs 
às raparigas nas varandas. Atual-
mente, os descendentes do mestre 
João Lima (1922-1987), um icónico 
gaiteiro delaense do século XX no 
Entre-Douro-e-Minho, continuam 
o legado do seu pai e avô através 
de dois grupos, “Os Delaenses” e 
“Os Divertidos”, transmitindo o seu 
saber musical a familiares e amigos. 
Estes dois conjuntos, o primeiro do 
mestre Alberto Lima e o segundo 
do mestre Manuel Lima, detêm um 
repertório de relevo no contexto da 
música popular em Portugal. Ao 
acrescentarem clarinetes à formação 
tradicional de gaita-de-fole, caixa e 
bombo, transformaram-se em cha-
rangas de zés pereiras. Estes grupos 
gaiteiros, tiveram formações aná-
logas no Pinhal Novo, Palmela; em 
Fragoso, Barcelos; em Ribeirinho, 
Arcos de Valdevez; em Caminha; e 
em vários pontos da vizinha Galiza, 
onde o fenómeno musical é deno-
minado de “murga”. Na nação irmã, 
tal como cá, já não são abundantes. 
Cá tendem a desaparecer, restando 
apenas a formação dos Arcos de 
Valdevez e as duas de Delães.  

EM DELÃES, UM 
NÚCLEO DE TOCADORES 
DE GAITAS-DE-FOLE, 
CLARINETES, CAIXAS 
E BOMBOS TEM DADO 
SEQUÊNCIA A UMA DAS 
PRÁTICAS MUSICAIS 
MAIS SINGULAR DO 
PAÍS: AS CHARANGAS 
DE ZÉS PEREIRAS.
“Os Zés Pereiras de Delães 
em meados do séc. XX”. 
Foto cedida por Manuel Lima
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JORGE MACHADO
EMBAIXADOR ÉTICA NO 
DESPORTO PNED/IPDJ

Três anos volvidos e 31 arti-
gos depois, chegou o mo-
mento do adeus. Este será, 

por isso, o meu último artigo de 
opinião no Jornal Entre Margens, 
sobre o tema da Ética no Desporto, 
numa coluna que conquistou três 
prémios (duas menções honrosas 
e um segundo lugar) no galardão 
de imprensa regional “Desporto 
com Ética”, promovido pelo Plano 
Nacional de Ética no Desporto 
(Instituto Português do Desporto e 
Juventude, IP) e pelo CNID – Asso-
ciação dos Jornalistas do Desporto.

O desafio a que me propus 
quando iniciei esta coluna foi escre-
ver-vos, com alguma periocidade, 
sobre o tema da Ética e dos valores 
no Desporto. De entre múltiplas 
matérias abordei, por exemplo, 
a necessidade de promover e 
estimular a difusão dos valores 
éticos, garantindo que através do 
Desporto e pelo Desporto a prática 
desportiva é integradora, saudável, 
educativa e enriquecedora, assim 
como o facto de a violência “no” 
Desporto, o doping e a corrupção 
serem exemplos da negação de 
tudo o que este representa, de-
signadamente como exemplos da 
rejeição da sua matriz axiológica e 
da visão de um Desporto ao serviço 
da humanidade e da paz. 

Versei também sobre a ne-
cessidade da não aceitação des-
tes comportamentos desviantes, 
entendendo, tristemente, que o 
silêncio de todos nos torna cúm-
plices desta perpetuação. A pró-
pria normalização do mal atingiu 
dimensões preocupantes e que 
inferem diretamente no seio do sis-
tema desportivo. Aliás, consciente 
de que a educação dos jovens se faz 
no presente, com o envolvimento 
dos pais, treinadores, dirigentes 
e demais agentes desportivos, 
rememorei sobre a necessidade 
de refletirmos relativamente à 
forma como os jovens encaram a 
prática desportiva e à forma como 
os diversos agentes desportivos os 
ajudam a percorrer esse caminho. 

Obviamente não podia falar de 
Ética e valores no Desporto sem 
abordar o tema do Olimpismo. Por 
essa razão foram várias as refe-
rências ao movimento olímpico. É 
sabido que o Olimpismo pretende 
colocar o Desporto ao serviço do 
desenvolvimento harmonioso 
do Homem, com o propósito de 
estabelecer uma sociedade com-
prometida com a manutenção 
da dignidade humana. Conse-
quentemente, colocar o Desporto 
ao serviço do desenvolvimento 
harmonioso do Homem obriga a 
mudanças na forma como se vive 

e se está no seu seio. O Desporto 
assume-se, precisamente, como 
um lugar privilegiado de ação e 
reflexão, naquilo que é o processo 
de transformação das sociedades 
e na promoção dos ideais da paz 
e do respeito por todos os seres 
humanos.

A inclusão foi outro dos te-
mas trazidos à colação. No caso 
em apreço, desafiei os leitores 
a pugnar por um conceito de 
diversidade, reconhecendo, ainda 
assim, o conceito de inclusão 
no Desporto como um corolário 
da evolução da sociedade e do 
reconhecimento da dignidade da 
pessoa com deficiência. Avoquei, 
ainda, o debate sobre o relativismo 
axiológico, sinal dos tempos em 
que vivemos, que motivam a ale-
gação da relatividade dos valores, 
pelo que muitos destes, embora 
prioritários e essenciais, não são 
presentemente tratados como tal.

Resumindo, ao longo dos di-
versos textos pretendi despertar 
os leitores para o corpo axiológico 
que emerge da prática desportiva, 
já que o Desporto está vinculado 
a um conjunto de valores que lhe 
são potencialmente associados. 
Todavia, para que isto possa 
ocorrer, alertei para a necessária 
autenticidade na promoção dos 
valores éticos e de uma orientação 
moral coincidente com estes. Nes-
ta linha de pensamento afirmei, 
com segurança, que o Desporto é 
uma importante ferramenta de in-
tervenção e transformação social. 

Destaco igualmente os textos 
sobre as dinâmicas entre a Ética 
e o Direito, o Ambiente, a Saúde, 
a Educação, a Cultura, e até com a 
atual pandemia de Covid-19. Des-
tas relações foi possível concluir 
que uma conceção de Desporto 
que exclua da sua prática as fina-
lidades educativas e formativas, 
e que lhe retire a função social e 
cultural como meio de valorização 
humana, não cumpre o seu inte-
gral desígnio.

Concluindo, ao longo deste 
percurso espero ter contribuído 
para despertar nos leitores a 
vontade de saber mais sobre este 
tema, com a certeza de que o Des-
porto será tanto melhor quanto 
melhores forem os seus agentes 
e todos os que com ele se ligam. 
Resta-me agradecer aos que du-
rante os últimos três anos leram 
esta coluna de opinião, terminado 
o presente artigo como comecei 
(02/2018): “Foi no Desporto que 
aprendi tudo o que sei sobre ética” 
(Albert Camus). 

Um bem-haja. Vemo-nos cer-
tamente por aí!

TEXTO SUSANA SILVA

A Federação Nacional Karaté Portugal 
organizou os campeonatos nacionais 
nas categorias de Cadetes, Juniores, 
Sub-21, masculino e feminino com 
provas de kata e kumite que decorre-
ram nos dias 26 e 27 de Junho na Ex-
pocentro em Pombal, com a presença 
de atletas da Associação de Rebordões 
e do Karaté Shotokan Vila das Aves 
entre os cerca de quatro centenas de 
competidores.

Por parte da formação rebordoense, 
após 16 meses sem competir, Francisco 
Silva competiu na categoria de juniores 
-61kg e sagrou-se campeão da mesma, 
renovando assim o título de campeão 
nacional anteriormente conquistado 
no escalão de cadetes. Já Martim Silva 
alcançou um honroso 5º lugar na ca-
tegoria de juniores - 68 kg.

Já no que diz respeito ao Karaté 
Shotokan Vila das Aves, em sub-21, 
Rúben Pereira foi 3º classificado em 

kumite masculino -84kg, sendo que 
Beatriz Pereira foi 5ª em kumite Sub-
21 -50kg. Na prova de Para-karaté 
na sua categoria, André Mesquita foi 
medalhado de bronze com o terceiro 
lugar em katas.

Rúben Pereira foi 3º classificado 
em kumite masculino -84kg, sendo 
que Beatriz Pereira foi 5ª em kumite 
Sub-21 -50kg. Na prova de para karaté 
na categoria de deficiência intelectual, 
André Mesquita foi medalhado de 
bronze com o terceiro lugar em katas.

Estes karatecas avenses competiram 
de uma forma superior, depois das 
paragens dos treinos devido ao confi-
namento, treinaram arduamente para 
conseguir dignificar o clube e região 
que representam, o objetivo foi conse-
guido com estes resultados.

Seguem-se agora os exames de 
graduação e a luta por um lugar no 
Campeonato da Europa de Cadetes, 
Juniores e Sub21, previsto para agosto, 
na Finlândia.

Francisco Silva da Associação de Rebordões sagrou-se campeão 
nacional em juniores -61kg, num campeonato onde Rúben Pereira, 
em sub2-1 -84kg e André Mesquita, em Para-Karaté Kata, ambos do 
Shotokan de Vila das Aves conquistaram medalhas de bronze.

Medalhas para Rebordões 
e Vila das Aves nos 
campeonatos nacionaisAFIRMEI, COM 

SEGURANÇA, 
QUE O DESPORTO 

É UMA 
IMPORTANTE 

FERRAMENTA DE 
INTERVENÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL. 
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TEXTO PAULO R. SILVA

Dia de festa. Dia de renascimento. 
O Desportivo das Aves sagrou-se 
campeão da 2ª divisão distrital da AF 
Porto após vencer o Airães FC por 3-0 
na final disputada no Estádio do SC 
Castêlo da Maia. 

Não era um jogo qualquer. Embora 
ambos os finalistas pudessem estar 
descansados quanto à subida de divi-
são, esta era a oportunidade para o CD 
Aves poder validar um processo que, 
recuando pouco mais de um ano, seria 
impensável. Agora, depois de todas 
as dores e traumas adjacentes a um 
processo de reset total, os fervorosos 
sócios e adeptos do Desportivo das 
Aves podem respirar de alívio: a luz 

Formação avense bateu o Airães FC por 3-0 na final disputada 
em Castêlo da Maia. Golos de Hugo Dias, Andrés Cabrera 
e Souza, na segunda parte, entram diretamente para a história.

RENASCIMENTO TRIUNFAL: 
Desportivo é campeão 
da 2ª Divisão AF Porto

ao fundo do túnel é o sucesso. 
Em noite de jogo da seleção nacio-

nal, este Desportivo das Aves vs Airães 
FC poderia ter sido menorizado, mas 
tal não é sentimento de assista aos 
avenses que se deslocaram em massa 
para apoiar a equipa do primeiro ao 
último minuto. 

Aliás, durante a partida observa-
ram-se duas constantes: o domínio 
completo das operações do encontro 
por parte dos homens comandados 
por Bruno Alves e o frenético ritmo que 
embalava a equipa a partir da bancada. 
Um espetáculo que faz falta ao futebol 
e do qual todos sentem saudades. 

Quanto à partida, decorreu em 
sentido único praticamente durante 
toda a sua duração. A superioridade 

avense fez-se sentir no relvado desde 
o primeiro minuto, excetuando as 
meras ocasiões em que os adversários 
partiam em contra-ataque.

Se durante o primeiro tempo esse 
domínio não se traduziu em golos, 
apenas algumas oportunidades, a 
etapa complementar foi bem distinta. 
Bastou ao Airães sair ligeiramente 
da toca, para que o Aves conseguisse 
explorar todas as suas fragilidades. Só 
faltou mais pontaria. 

Pontaria, essa, que chegou na me-
dida certo pouco antes dos sessenta 
minutos. Hugo Dias, transformou 
um livre direto a partir da esquerda 
do ataque, num belo golo que antes 
de entrar ainda tocou na barra. A 
resistência da formação do concelho 
de Felgueiras estava quebrada. 

Como é natural, o Airães tentou ir 
à procura do empate, mas sem grande 
discernimento. O Desportivo das Aves 
parecia ter tudo sob controlo, quando 
a confirmação da vitória acabaria por 
surgir num lance furtuito. 

O acabado de entrar Pedro Grosso 
recuperou a bola e Andrés Cabrera 
rematou de fora da área, a bola 
embateu no poste, fez ricochete nas 
costas do guarda-redes do Airães e 
entra na baliza. Dois zero aos 84’. Três 
minutos mais tarde foi a vez de Souza 
picar o ponto e estabelecer o resultado 
final: 3-0. 

O Desportivo das Aves regressa 
aos troféus. Sinal de esperança para 
o futuro que se vai reconstruir degrau 

a degrau durante a próxima década. 
Está completa a primeira etapa. Plena 
de sucesso.

MEMÓRIA DA ÉPOCA 62/63
Esta não é a primeira vez que o 
Desportivo das Aves vence a 2ª Di-
visão Distrital. Em junho de 1963, a 
formação avense fazia festa rija com 
o triunfo no então designado campeo-
nato regional da 2ª divisão. 

“Cada qual, ao seu jeito, deu largas 
à alegria... A coisa tinha em si o paladar 
da recuperação do prestígio perdido e 
tinha ainda a doçura da conquista de 
um título. Nada, portanto, mais justo”, 
podia ler-se na imprensa da época. 

A equipa do Desportivo das Aves 
que alinhou nesse jogo era constituída 
por: Soares dos Reis, Loureiro, Neira, 
Domingos, Fernando, Dieste. Soeiro, 
Rapinha, Pereira Lima, Zé Pereira e 
Miranda. 

DURANTE A PARTIDA 
OBSERVARAM-SE DUAS 
CONSTANTES: O DO-
MÍNIO COMPLETO DAS 
OPERAÇÕES DO ENCON-
TRO POR PARTE AVES E 
O FRENÉTICO RITMO QUE 
EMBALAVA A EQUIPA A 
PARTIR DA BANCADA. 



CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 6 de Ouros, que significa 
Generosidade Amor Estará bastante 
comunicativo, poderá alargar o seu grupo de 
amigos Saúde Andará muito tenso. Dedique-
-se à prática de yoga ou meditação Dinheiro 
Podem surgir alguns gastos inesperados. 
Esteja prevenido pondo algum dinheiro de 
parte Números da sorte 1, 18, 22, 40, 44, 
49 Pensamento positivo Não desanimo 
perante as dificuldades nem desisto dos 
meus sonhos.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro Amor O ciúme pode 
causar danos sérios na sua relação. Seja 
mais tolerante para com o seu par Saúde 
Procure fazer exames de rotina com maior 
frequência Dinheiro Não se deixe abalar 
por marés menos positivas neste campo 
da sua vida Números da sorte 6, 14, 36, 41, 
45, 48 Pensamento positivo eu sei que o 
momento mais importante da minha vida 
é o “agora”.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante 8 de Copas, que significa 
Concretização Amor A harmonia estará 
finalmente presente na sua vida em família 
Saúde Período sem preocupações. Aproveite 
para cuidar de si Dinheiro Não se deixe levar 
pelo impulso nem compre tudo aquilo que lhe 
agrada Números da sorte 7, 22, 29, 33, 45, 
48 Pensamento positivo Agradeço a Deus a 
graça da Vida que se renova a cada dia.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante O Mundo, que significa Fer-
tilidade Amor Terá que aprender a perdoar 
se quer ser perdoado pelos seus erros Saú-
de Sistema nervoso desequilibrado Dinheiro 
Período bastante favorável. Surpreenda os 
seus superiores Números da sorte 8, 17, 22, 
24, 39, 42 Pensamento positivo Agradecer 
é sempre a melhor maneira de merecer.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade Amor Não se es-
queça da sua família. Passe mais tempo com 
os seus Saúde Previna-se, pois terá tendên-
cia para alergias Dinheiro está a ultrapassar 
uma fase muito positiva no diálogo com os 
outros, o que poderá ser benéfico. Poderá 
ganhar algum dinheiro extra Números da 
Sorte 3, 7, 11, 18, 22, 25 Pensamento positivo 
Tenho o poder de corrigir os meus erros, 
porque sei que tudo tem solução.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante 8 de Paus, que significa 
Rapidez Amor Irá dar agora maior impor-
tância aos amigos, aos familiares, aos seus 
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HORIZONTAIS  
1  Centenária fábrica do linho. 6 Extra terrestre. 8 Prefixo para a ideia de 

triplo. 10 O santo da porta aberta. 11 Os Zés Pereiras não o dispensam.
13 O mar dos ingleses. 15  Fabricante original do equipamento.

16 Mau. 19 Sigla para tamanho muito pequeno. 
20 Assim é conhecido o Benfica. 21  O Joe Berardo deve-lhe cerca de 400 

milhões. 23 Jogo de estratégia ou linguagem de programação. 
24 Lituânia. 25 O sobrenome do Carlos que quer derrotar o Medina. 

27 D. Dinis criou em 1288  os Estudos ......... . 28 Agrupamento de 
Escolas. 31 Assembleia de  Freguesia. 32 A coleção Berardo está

  exposta no CC de .........  34 Foi criado há dias um  
julgado de ........ em Santo Tirso.  35 Traje feminino da Índia.

VERTICAIS
1 Paladar. Ou nome de rio... 2  Foi-se o Euro2020 ? Vamos 

ganhar o ........ , disse o selecionador. 3 Conjunto de caraterísticas 
distintivas de um povo ou comunidade. 4 Doutor.

5 Nome do meio da apresentadora Tânia. 7 Os coágulos de sangue
que impedem a circulação provocando acidentes vasculares. 9 Patrões.

 12 Os diabos  vermelhos que eliminaram a seleção portuguesa. 14 Este ano 
só servem para acesso à universidade. 17 Universidade de Coimbra.

 18 Nome de válvula do coração. 22 Terra de famosos Zés Pereiras de que se 
fala nesta edição. 26 O Euro 2020 é uma organização 

desta entidade. 27 Lacuna ou diferença (inglês). 29 Esclerose Lateral Ami-
otrófica. 30 ONG Portuguesa de médicos. 33 "Emergency Room"

HORÓSCOPO MARIA HELENA PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSOS OUTROS

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 
HORIZONTAIS: 1 BUDAPESTE, 9 COR, 10 ARTE, 12 PROENÇA, 14 EF, 16 SOA, 17 VI, 18 DELTA, 20 AN, 21 ITEM,

22 CHIP, 25 NO, 26 MAI, 28 MAMOA, 31 LVT, 33 SE, 34 OVF, 35 MAU, 36 OLIVEIRA, 39 RA, 40 SEMEN, 41 SE.
VERTICAIS: 2 UC, 3 DOP, 4 ARRITMIA, 5 ELES, 6 TAÇA, 7 ERA, 8 MELINA, 11 MEDINA, 13 NOAH, 15 FETO, 17 VA, 

19 LE,22 CHOVEM, 23 IM, 24 PALMA, 27 IVA, 28 MEL, 29 MOVE, 30 AFIE, 32 TULE, 33 SOA, 37 IS, 38 RN.

amores, o que será também retribuído por 
eles Saúde Poderá sofrer de algumas dores 
de cabeça fortes Dinheiro Momento calmo e 
equilibrado Números da sorte 1, 8, 17, 21, 39, 
48 Pensamento positivo Eu venço as difi-
culdades com determinação e coragem, 
eu sei que sou capaz.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 9 de Copas, que significa 
Felicidade Amor Procure estar mais presen-
te mais vezes em reuniões familiares. Evite 
as situações de conflito e discórdia Saúde 
Possíveis dores musculares. Não faça tantos 
esforços Dinheiro Nunca desista de concre-
tizar os seus projetos Números da sorte 7, 
11, 18, 25, 47, 48 Pensamento positivo Eu sei 
que todos os dias são bons dias, por isso 
esforço-me diariamente para melhorar.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante A Lua, que significa Falsas 
Ilusões Amor Os amigos nem sempre podem 
estar junto de nós, mas não fique desani-
mado por isso Saúde Possível distensão 
muscular Dinheiro Fase muito positiva no 
campo profissional Números da sorte 4, 6, 7, 
18, 19, 33 Pensamento positivo Procuro ser 
tolerante para com todas as pessoas que 
me rodeiam.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 3 de Paus, que significa 
Iniciativa Amor Está a ultrapassar uma fase 
de maior dedicação ao lar e à sua família, 
é importante desfrutar ao máximo deste 
momento. Tenha cuidado com os falsos 
amigos, não se dê tanto a conhecer a quem 
ainda não conhece bem Saúde Atenção ao 
que come, possíveis problemas de estômago 
Dinheiro O seu poder financeiro estará 
estável Números da sorte 1, 8, 42, 46, 47, 
49 Pensamento positivo sei usar a minha 
inteligência para alcançar os meus 
objetivos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante A Roda da Fortuna, que 
significa que a sua sorte está em movimento 
Amor Não deixe que os outros tomem 
decisões por si Saúde Tendência para gripes. 
Proteja-se Dinheiro Período bastante positi-
vo ao nível financeiro. Poupe algum dinheiro 
para qualquer eventualidade Números 
da sorte 7, 13, 17, 29, 34, 36 Pensamento 
positivo Procuro criar harmonia na minha 
vida todos os dias.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera Amor Não deixe 
que falem por si. Expresse a sua opinião de 
forma educada, mas segura Saúde Possíveis 
problemas nos intestinos Dinheiro Não se 
exceda nos gastos Números da sorte 5, 25, 
36, 44, 47, 49 Pensamento positivo O Amor 
alegra o meu coração.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante A Temperança, que signifi-
ca Equilíbrio Amor Um amigo vai precisar do 
seu apoio. Ajude-o o melhor que puder Saúde 
Tenha mais cuidados com a sua alimentação 
Dinheiro Sem problemas de maior Números 
da sorte 1, 3, 24, 29, 33, 36 Pensamento 
positivo Acredito que tenho força para 
vencer todos os desafios.

MARIAHELENA@MARIAHELENA.PT
210 929 030

OBITUÁRIO
 BERNARDINO PACHECO DA SILVA

79 ANOS,
 24-06-2021 

 
 CAROLINA MACHADO 
FERREIRA CARNEIRO

 75 ANOS
28-06-2021

 ISAURA OLIVEIRA CARVALHO
76 ANOS

 03-07-2021

CLEMENTINA ALVES CARNEIRO
96 ANOS

 04-07-2021
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Não conseguimos evitar 
que o apelido nos lembre 
o mestre do cinema e do 

suspense. Nasceram ambos em 
Inglaterra, curiosamente não muito 
distantes, na região de Londres, 
mas sem relação familiar. Aden-
sando o sobrenome, acrescentamos 
mais um: Robyn é filho do roman-
cista Raymond Hitchcock.

“Fegmania!”, de 1985, é o 
quarto álbum do músico britânico 
e o primeiro com o apoio dos The 
Egyptians. É uma reconstrução 
dos The Soft Boys, o projeto que 
desenvolveu antes de se lançar 
a solo. Relativamente ao disco 
anterior, “I Often Dream of Trains”, 
despojado e introspetivo, este 
sublinha um agradável jangle pop. 
Com uma sensibilidade incisiva e 
letras surreais, somos conduzidos 
para um leque de canções ima-
ginativas. É, aliás, um dos traços 
característicos, tal como um exótico 
sentido de humor bem vincado 
nos textos. O maior exemplo talvez 
esteja em “My Wife and My Dead 
Wife”. Tornou-se um dos temas 
mais conhecidos do artista e um 
dos favoritos dos fãs. Divertimo-
-nos com o conflito entre um amor 
presente e um passado. “The Man 
With The Lightbulb Head” dá-nos 
mais motivos para sorrir. O mesmo 
acontece com o seu vídeo oficial. 
Na parte final, chave de ouro para 
“Heaven”, uma pepita melódica que 
nos força a cantar o enigmático 
refrão. Espreitando os extras das 
reedições, encaramos “The Bells of 
Rhymney”, um dos hinos presen-
tes no gigantesco clássico “Mr. 
Tambourine Man” (1965) dos The 
Byrds. Foram estes que reciclaram 
a música gravada originalmente 
por Pete Seger no final dos anos 50 
e que ajudaram a eternizar as pala-
vras do poeta galês Idris Davies. 

Ficamos com a sensação de que 
a referência a Robyn Hitchcock 
fica incompleta sem indicar uma 
das suas influências: Syd Barrett. 

Sensibilidade
pop incisiva

No documentário de John Edgin-
tonde, de 2003, encontramos uma 
entrevista e duas versões acústicas 
– “Dominoes” e “It Is Obvious” – o 
que salienta o seu entusiamo e 
a sua relevância num tributo ao 
membro fundador dos Pink Floyd.

COM UMA 
SENSIBILIDADE 
INCISIVA E LETRAS 
SURREAIS, SOMOS 
CONDUZIDOS 
PARA UM LEQUE 
DE CANÇÕES 
IMAGINATIVAS. 
É, ALIÁS, UM 
DOS TRAÇOS 
CARACTERÍSTICOS, 
TAL COMO UM 
EXÓTICO SENTIDO 
DE HUMOR BEM 
VINCADO NOS 
TEXTOS.

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Clube da Felicidade
de Carlos Coutinho Vilhena
Primeira Pessoa de 
Fátima Campos Ferreira
Os Boys de Mário Botequilha
e Vítor Elias 
Mythic Quest de Charlie Day, 
Megan Ganz & Rob McElhenney
Betty de Crystal Moselle

DOCUMENTÁRIO
Abbas by Abbas
de Kamy Pakdel
Sou Autor do Meu Nome - 
Mia Couto de Solveig Nordlund
Sophia, Na Primeira Pessoa 
de Manuel Mozos
Pina de Wim Wenders

CINEMA
Um Instante de Amor
de Nicole Garcia
Encontros Imediatos do 3º 
Grau de Steve Spielberg
Sunset de Lázló Nemes 
Closer de Mike Nichols
Taxi Driver de Martin Scorsese

Robyn Hitchcock and The 
Egyptians
Fegmania!

Cavalheiro
Viúvo sem filhos, 
casa própria com 

grande jardim 
e salão para 

convívios, frente 
para a estrada e 

automóvel, deseja 
conhecer senhora 
livre. Se possível, 

com carta de 
condução, dos 
55 aos 65 anos 
para um futuro 
compromisso 

sério.

Zona Santo Tirso/ 
Famalicão

Telf 252933761
Telm 919113460

A ‘Lufada’ continua a trazer novas 
brisas aos finais de tarde no Cen-
tro Cultural Vila Flôr (CCVF), em 
Guimarães. Depois de concertos de 
Júlio Resende, Duo Bruno Santos / 
Ricardo Toscano e Bruno Pernadas 
é a vez de Surma dar nova cor aos 
jardins do CCVF.

O sopro artístico trazido por 
esta nova ‘Lufada’ termina esta 
sexta-feira, 9 de julho, com o con-
certo de Surma que, para além da 
sua voz doce e da parafernália de 
instrumentos a que já nos habituou, 
surge em pleno jardim do CCVF 
acompanhada por João Hasselberg 
no contrabaixo e eletrónicas e Pedro 
Melo Alves na bateria e percussões. 

Após a participação na edição 
online do Liverpool Soundcity, de 
ser um dos quatro artistas nacionais 
selecionados para o ILMC 2021 (In-
ternational Live Music Conference), 
de um ciclo de três anos de rodagem 
do seu disco de estreia “Antwerpen” 
editado em vários países europeus 

e nomeado para melhor disco in-
dependente do ano pela IMPALA 
(Associação Europeia de Editoras 
Independentes), alcançando desta-
que em meios internacionalmente 
prestigiados, e de em dois anos se 
ter apresentado ao vivo mais de 
200 vezes em 16 países diferentes, 
Surma – nome artístico de Débora 
Umbelino – junta-se em Guimarães 
em boa companhia para darem uma 
nova roupagem a músicas do seu 
disco de estreia e trazerem ainda 
mais algumas novidades.  

Com entrada gratuita até ao 
limite da lotação do espaço, os con-
certos decorrem todos às 19h30, em 
espaços exteriores do CCVF. A pro-
gramação completa organizada pela 
cooperativa cultural vimaranense 
“A Oficina” encontra-se disponível 
para consulta no website aoficina.
pt e restantes websites associados, 
podendo esta informação ser igual-
mente acompanhada nas respetivas 
redes sociais.

Artista vai apresentar-se nos jardins do Centro Cultural 
Vila Flôr esta sexta-feira, dia 9 de julho, pelas 19h30.

Surma de ritmo 
melancólico 
ao pôr do sol
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DIA 09 SEXTA-FEIRA
Céu limpo
Vento fraco
Mínima 12º
Máxima 29º

DIA 10 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 15º
Máxima 31º

DIA 11 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento moderado
Mínima 15º
Máxima 29º

Jornal bimensário de atualidade 
regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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TEXTO SUSANA SILVA

Depois da quarta edição do ‘Santo Tir-
so à mesa- Dois um por’ que perdurou 
durante o mês de maio, a Associação 
Comercial e Industrial de Santo Tirso 
(ACIST) avança agora com a primeira 
edição do ‘Santo Tirso em convívio’. 
Um projeto que envolve a restauração, 
mas desta vez, maioritariamente, os 

Em Santo 
Tirso, julho 
é o mês 
do petisco

bares e pretende, mais uma vez, pro-
mover e dinamizar o comércio local.

A campanha consiste na junção de 
um petisco e um copo de vinho por 
3,50€ em que cada estabelecimento 
define o menu aderente.

“Da outra vez foi a restauração e 
desta vez é com os bares. Fazemos 
uma iniciativa diferente, fora do ho-
rário comum. Um petisco e um copo 

de vinho a 3,50€ num horário mais 
alargado e não só naqueles horários 
de mais trabalho como ao final do dia 
de uma sexta-feira ou de um sábado”, 
explicou André Gonçalves, vice-presi-
dente da ACIST.

Dezassete estabelecimentos já 
aderiram à iniciativa. Situados, na sua 
maioria, no centro da cidade tirsense, 
a campanha continua porta a porta 
para que mais estabelecimentos adi-
ram: “É uma maneira de divulgar os 
espaços e mostrar aquilo que melhor 
sabemos fazer. Estamos a apostar 
cada vez mais nas tapas e nos monta-
ditos, para as pessoas que não sabem 
isso, é uma maneira de divulgar e elas 
viram cá conhecerem”, adianta André 
Festa, bar ‘Cor de Vinho’.

A divulgação da campanha é feita 
através das redes sociais próprias do 
evento, onde se incluem as informa-
ções acerca do menu de cada casa 
aderente com a morada, contacto e 
o horário em que está disponível a 
promoção.

Campanha da ACIST promove 
um petisco e um copo de vinho 
por 3.50€. Entre dezassete 
estabelecimentos aderentes, 
vários são as escolhas disponíveis 
durante todo o mês de julho.


