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Governo deixou a garantia no 
28º Congresso da ANAFRE onde 
Marco Cunha foi eleito vice-
presidente da mesa do conselho 
geral da associação. Página 8

Câmara Municipal, Misericórdia e a ASAS já começaram a acolher 
famílias refugiados da guerra na Ucrânia. Santo Tirso tem 
capacidade para acolher um total 68 pessoas, mas autarquia admite 
que oferta possa crescer devido à onda de solidariedade. Pág. 9

Santo Tirso começa a 
acolher primeiras 
famílias ucranianas

ONDJAKI 
poeta de 

uma lusofonia 
descentralizada
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

TRISTE SINA A 
DOS UCRANIANOS: 
OBRIGADOS UNS 
A FUGIR DUMA 
GUERRA INÍQUA 

E OUTROS A 
LUTAR NA SUA 
PÁTRIA PELO 

RECONHECIMENTO 
DOS SEUS 
DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 

Quem vigia os vigias?
A comunidade econó-

mica desenvolvida 
após a segunda 

guerra mundial e que deu 
mais tarde origem à União 
Europeia tinha como visão 
fundamental acabar com 
os conflitos entre países 
vizinhos que, ao longo de 
séculos, alimentaram guer-
ras sucessivas.

A primeira guerra mun-
dial tinha acabado numa 
humilhação dos vencidos 
e estes, levantando-se 
economicamente e adotan-
do ideais de supremacia e 
dominação, provocaram 
uma guerra ainda mais 
trágica e destruidora e 
ainda mais vasta em nações 
empenhadas e em cidades e 
territórios completamente 
destruídos.

A Organização das Na-
ções Unidas nasceu também 
no rescaldo da segunda 
guerra. O seu documento 
fundador, a Carta das Na-
ções Unidas começa assim: 
Nós, os povos das Nações 
Unidas, decididos a preser-
var as gerações vindouras 
do flagelo da guerra que por 
duas vezes, no espaço de 
uma vida humana, trouxe 
sofrimentos indizíveis à 

humanidade (…) e para tais 
fins a praticar a tolerância e 
a viver em paz, uns com os 
outros, como bons vizinhos, 
a unir as nossas forças para 
manter a paz e a segurança 
internacionais, resolvemos 
conjugar os nossos esforços 
para a consecução desses 
objetivos.

A evolução da invasão 
pela Rússia do território 
ucraniano mostra bem 
quanto foram esquecidos 
os fundamentos e as razões 
da carta da ONU e, funda-
mentalmente, quanto foi 
esquecida a guerra.

O Tribunal Internacional 
de Justiça é um instrumen-
to da ONU e, em relação 
à queixa da Ucrânia, que 
pedia a condenação da 
Rússia pela invasão in-
justificada, decidiu, por 
sentença conhecida no 
dia 17, que a Rússia devia 
suspender imediatamente 
as operações militares na 
Ucrânia. Viu-se como não 
aconteceu. E o tribunal não 
dispõe de força policial para 
fazer cumprir a sentença: o 
país ofendido pode recorrer 
ao Conselho de Segurança, 
onde a Rússia tem poder 
de veto e pode bloquear 

qualquer iniciativa. 
Infelizmente, a Organiza-

ção das Nações Unidas está 
a mostrar a sua incapa-
cidade para lidar com a 
situação atual: o poder de 
veto de alguns países fez 
deles os “vigias” do sistema. 
E, quem vigia os vigias? O 
desmesurado poder de des-
truição do ocupante parali-
sa a intervenção de outros 
que, mesmo que possam 
dispor de idêntico poder 
para se opor, não arriscam 
entrar em ação. 

A ONU aprovou em 1948 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e nela 
se inscreve que “todo ser 
humano tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança 
pessoal” e que “a vontade 
do povo será a base da au-
toridade do governo”. 

A Rússia foi um dos ven-
cedores da segunda guerra 
mundial e um dos men-
tores da ONU. Mas ao ver 
desmantelada a sua União 
Soviética e consumada a 
perda de influência geopo-
lítica na região, ao invés de 
inclinar-se para um sistema 
político de eleições periódi-
cas e legítimas, nos termos 
da Declaração de Direitos 

Humanos que aprovou, dá 
oportunidade ao desen-
volvimento de um regime 
totalitário que espezinha os 
direitos fundamentais que 
a nação ajudou a assentar, 
procurando retomar um 
império perdido. Estão de 
volta os ideais de supre-
macia e dominação, o ciclo 
repete-se.

Tal como Hitler, ao de-
sencadear a guerra, ditou a 
dissolução da Sociedade das 
Nações que surgiu no final 
da primeira guerra mundial 
com o intuito de manter a 
paz, fica a ONU suspensa do 
desenrolar desta guerra de 
Putin, que não foi capaz de 
evitar. 

Triste sina a dos ucra-
nianos: obrigados uns a 
fugir duma guerra iníqua e 
outros a lutar na sua pátria 
pelo reconhecimento dos 
seus direitos fundamentais. 
Triste sina a dos russos, 
impossibilitados de decidir, 
pela vontade do povo, a 
quem entregar a liderança 
da nação. Triste sina a de 
toda humanidade que não 
vê serem assumidos na 
plenitude os direitos huma-
nos e os compromissos de 
manutenção da paz.
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“É verdade que, ultimamente, o ódio, a 
intolerância, a exclusão e a insegurança 
se têm cevado à tripa-forra nas imen-
sas misérias deste nosso tresloucado 
mundo. E como sempre acontece em 
tormentosos tempos, multiplicam-se, 
sem licença de Deus, os profetas que 
prometem paraísos amuralhados, agoi-
rando, apocalípticos, que só os muros de 
exclusão nos salvarão do inferno dos ou-
tros. Acredito, no entanto, que esta onda 
nunca será maremoto, que nunca será 
alta e negra o suficiente para impedir a 
humanidade de ver que a sua História 
é uma sucessão de estrepitosas quedas 
de impérios, ideologias e muralhas que 
almejaram perpetuar os paraísos de 
poucos e o inferno de muitos. Todos, 
sem exceção, ruíram, alagados em hor-
rendos rios de sangue.”

Em maio de 2019, numa das mi-
nhas croniquetas no jornal Entre 
Margens escrevi este ingénuo e 

esperançoso ato de fé. 
Volvidas apenas três das mais tor-

mentosas voltas ao sol de que há memó-
ria, as sirenes, há muito esquecidas nas 
brumas das memórias dos velhos filmes 
de guerra, berram aflitas, já ali, num re-
canto da velha europa, agoirando morte 
e destruição. Álgidas, as máquinas de 
guerra ceifam agora vidas, sonhos e 
futuros onde dantes se ceifavam cam-
pos de girassóis e de trigo. Sucessivas 
girândolas de mísseis rasgam os céus 
e trucidam, sem piedade, um país, 
tentando ajoelhar um povo e dilacerar 
a alma de uma nação. Mais uma vez, 
rios de seres humanos, que ainda ontem 
tinham lar, fogem agora aterrorizados 
e incrédulos dos escombros da vida 
que os viu nascer, carregando apenas 
os filhos e o nada que lhes restou. Mas 
nenhum destes rios salvou Alisa Hlans, 
uma menina de sete anos morta no jar-
dim de infância, nem Polina, que estava 
no último ano da escola primária nem, 
pelo menos, 103 crianças cujos nomes 
não chegaram sequer às parangonas 
noticiosas. Sem misericórdia, o bombar-

deamento à maternidade de Mariupol 
esmagou a pélvis e deslocou o quadril a 
uma mulher grávida matando-a a ela e 
ao seu filho, arrancado já sem vida das 
suas entranhas. 

O grito desta mulher, que abraçando 
o corpo do seu filho, suplicava que a 
deixassem morrer, bombardeou-me a 
esperança e reduziu a escombros a mi-
nha fé de que os oitenta e cinco milhões 
de seres humanos que tombaram na 
última grande guerra tivessem enterra-
do para todo o sempre a horrenda besta 
que, de tempos a tempos, a humanidade 
deixa cevar no seu seio. Se nem sequer 
conseguimos garantir o direito a nascer, 
só nos resta chorar de raiva e de vergo-
nha, e rezar para que esta tresloucada 
onda não se faça derradeiro maremoto. 

Absolutamente nada pode atenuar 
e, muito menos, justificar barbaridades 
deste jaez. Absolutamente nada pode 
atenuar e, muito menos, justificar a 
guerra na Ucrânia. Aceitá-la, justificá-
-la, ou atenuá-la é negar a essência da 
humanidade. É render-se à lei do mais 
forte, é aceitar que os mais fracos não 
têm querer.

Boquiaberto, ouço da boca de ilustres 
gentes, que os invasores foram acos-
sados e que já se estava mesmo a ver 
que ia acabar nisto. Esta triste bojarda 
é tão ruim, ou pior que aqueloutra, que 
justifica as violações com a estafada 
pecha: “ela estava mesmo a pedi-las 
com uma saiinha daquelas”. Afamadas 

penas bradam que este alarido todo 
é uma hipocrisia pegada, porque em 
tantas outras circunstâncias similares, 
nunca se viu tamanha histeria. É bem 
verdade, que muitas vezes nos queda-
mos num vergonhoso silêncio, perante 
outras invasões que, tal como esta, 
se fantasiaram de cruzadas santas. É 
inegável, também, que pouco ou nada 
fizemos contra horripilantes regimes 
políticos, que tratam seres humanos 
como lixo, que condenam as mulheres 
à infra-humanidade, que proscrevem 
a dignidade humana, a liberdade, as 
artes, enfim, os mais básicos pilares da 
civilização. Pior que isso, toleramos que 
uns quantos chafurdem deleitados nos 
seus cofres, outros tantos se acotovelem 
para arrecadar umas migalhas das suas 
mesas fartas, e muitos outros os visitem 
embasbacando-se com “faraonisses” 
erigidas com dinheiro mais sujo que 
pau de galinheiro. Mas, é obvio que o 
erro está no vergonhoso silêncio de on-
tem e não na justa indignação de hoje; 
é exatamente por tanto termos errado 
ontem, que é imperioso que acertemos 
hoje.

A História e a vida relembram que, 
sempre que a grande besta se solta, um 
gigantesco exército de arcanjos desper-
ta. Arcanjos sem asas, como Nataliya 
Ableyeva, que, ao fugir destroçada por 
ter deixado na guerra seus dois filhos 
adultos, acolheu de braços abertos duas 
crianças que lhe foram entregues por 

um pai desesperado, que não a conhe-
cia, para que esta as levasse para longe 
da guerra e as entregasse à mãe. Como 
Martin Kimani, embaixador do Quênia 
na ONU, que lá defendeu: “Em vez de 
formar nações que sempre olharam 
para trás na história com um saudo-
sismo perigoso, escolhemos esperar 
uma grandeza que nenhuma de nossas 
muitas nações e povos jamais conhe-
ceu. Escolhemos seguir as regras da 
Organização da Unidade Africana e a 
Carta das Nações Unidas, não porque 
nossas fronteiras nos satisfaziam, mas 
porque queríamos algo maior, forjado 
na paz.”. Como os generosos voluntários 
e países de todo o mundo que acolhem 
e amparam os ucranianos o melhor que 
podem. Como todos os russos que se 
opõem a esta guerra. Como esta rara 
união que varre a europa. 

Mia Couto escreveu que: “Agora é 
preciso coragem para ter esperança”, 
honremos, por isso, a coragem dos 
ucranianos e de todos os arcanjos sem 
asas, e acreditemos que, a partir de 
agora, os tiranetes que fizerem perigar a 
liberdade, a dignidade e a paz, tombarão 
às mãos da liberdade, passados ao fio da 
espada da nossa indignação e repúdio. 

Acreditemos que os ucranianos ensi-
narão aos seus filhos, ao mundo e, prin-
cipalmente, aos mais fortes que, desta 
vez, dos mais fracos rezará a História. 

Acreditemos que, forjado na Paz, 
algo maior e melhor virá.

Salve Ucrânia

A HISTÓRIA 
E A VIDA 
RELEMBRAM 
QUE, SEMPRE 
QUE A GRAN-
DE BESTA SE 
SOLTA, UM 
GIGANTESCO 
EXÉRCITO DE 
ARCANJOS 
DESPERTA. 
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“A ASAS 
ESTÁ 
A ENTRAR 
NA IDADE 
ADULTA”

TEXTO PAULO R. SILVA

Quando se fala de uma instituição 
como a ASAS, até o nome remete 
para um plano simbolicamente 
lírico. Há uma nobreza poética 
associada aos serviços prestados 
pela instituição fundada em 1992. 
Doçura nos afetos que quotidiana-
mente trespassam as paredes da 
instituição. 

O lirismo, no entanto, conta 
apenas parte da história. O traba-

lho, esse, é concreto e inesgotável, 
renovando-se a cada manhã de uma 
instituição que se orgulha de operar 
“verdadeira transformação social” 
na comunidade, dos “zero aos cem 
anos de idade”, não só através do 
acolhimento de crianças e jovens 
como também num apoio social 
mais alargado a famílias vulnerá-
veis. 

Helena Oliveira é presidente da 
direção da ASAS desde 2011, tendo 
sido sócia fundadora da instituição 
em 1992, acompanhando um grupo 
liderado por Vasco Ferreira. Em en-
trevista ao Entre Margens olha em 
retrospetiva para as três décadas de 
atividade, para os diferentes desa-
fios que as novas gerações colocam 
às instituições de acolhimento e fala 
sobre as memórias de um espaço 
que as fabrica com intensidade 
acrescida. 

A ASAS celebra 30 anos em 2022, 
em retrospetiva, como é que olha 
para a caminhada ao longo destes 
anos?
Ao fim de 30 anos pode dizer-se 
que a ASAS está a entrar na idade 
adulta. Foi sempre uma preocu-
pação de todas as direções, desde 
o início, que os alicerces fossem 
muito bem estruturados para que 
esta fosse uma associação sólida e 
credível. Modéstia à parte, temos 
todo o orgulho em considerar que 
hoje temos uma instituição sólida 
que tem passado por agruras, como 
todas aquelas que vivem muito 
dependentes de mecenas. 

No entanto, com a capacidade 
de intervir no terreno e de estar 
estruturada, considero que é uma 
associação que está perfeitamente a 
integrar-se numa idade adulta, bem 
cimentada e pronta para continuar. 

Está envolvida como sócia funda-
dora desde a génese da ASAS. À 
época, a instituição foi criada por 
ter sido identificada uma lacuna 
no tecido social local? 
Na altura, foi identificada uma situa-
ção para a qual não existia resposta. 
O fundador, Vasco Ferreira, era 
uma pessoa muito perspicaz que 
estava no seio da ação social, sentiu 
essa necessidade e arrancou com o 
projeto para colmatar essa falha que 
havia no terreno. 

A ASAS começa com uma valência 
de acolhimento de crianças até 
aos seis anos. A expansão dos 
serviços deveu-se à realidade do 
terreno ou a diretrizes a nível da 
tutela?
Infelizmente, o próprio sistema do 
Estado não dá resposta. Quando as 
crianças são acolhidas por ordem 

do Tribunal e depois não há mais 
estruturas, o que vai acontecer se o 
sistema for incapaz de as devolver à 
família ou à adoção? Era necessário 
existirem mais valências para que as 
crianças pudessem ser suportadas. 
Mas também porque a estrutura or-
ganizacional e da sociedade foi-nos 
mostrando que o abandono não 
acontece só dos zero aos seis anos. 
Acontece ao longo de toda a vida e 
sobretudo na adolescência. 
Para além do acolhimento, a inter-
venção dos CAFAP (Centro Apoio 
Familiar e Aconselhamento Paren-
tal), que são valências onde se atua 
nas crianças em meio natural para 
evitar precisamente a sua retirada 
da família, nasceu de um projeto 
próprio. É aqui onde penso que a 
ASAS foi sempre muito proactiva. 
Concorrer a projetos, ver linhas 
onde se pudesse apoiar e daí nas-
cem vários projetos.

Quando se fala da ASAS há 
sempre um lado um bocadinho 
lírico sobre o trabalho que é aqui 
desenvolvido. Quais são as memó-
rias mais vívidas que foi retendo 
ao longo dos anos?
São onze anos na direção, tenho 
muitas memórias. Tenho uma 
memória que é contínua. Quando 
vou visitar os meninos, saio de lá 
alegre e cansada. Sem saber muito 
bem porquê. Quando muito brinco 
com eles, mas saio cansada, porque 
a cabeça não deixa de funcionar em 
todos os problemas que estão por 
trás daquelas crianças. 

Tenho uma memória recente 
muito engraçada. Tivemos um 
mecenas que nos ajudou nas férias 
do ano passado e os pequeninos 
estiveram numa quinta em Negre-
los, felizes, com todas as condições, 
só nosso. Fui visitá-los, para lanchar 
com eles e houve uma pequenita 
que me viu e disse-me “há tantos 
anos que não a vejo”. Isto mostra 
realmente o quão habituados eles 
estão à socialização que com a pan-
demia foi quebrada. 

Enquanto presidente da ASAS há 
11 anos, sente o peso da responsa-
bilidade de gerir uma instituição 
que basicamente não pode falhar 
porque é a última rede de segu-
rança no tecido social?
Sim. Aliás, há uma certa incons-
ciência da minha parte. (risos) Se 
pensar seriamente que sou cível e 
criminalmente responsável por toda 
esta gente, é complicado. Agora, não 
posso pensar nisso. 

O que a faz continuar, então?
É o amor à causa, sem dúvida.  
Toda a direção é voluntária. É uma 

direção coesa e não há dúvida que 
tenho muita sorte com a equipa 
com quem tenho o privilégio de 
trabalhar, sem deixar de referir 
o corpo técnico. Mesmo que não 
tivéssemos provas desse valor, a 
pandemia deixou-o bem claro. 
Tivemos uma estrutura organizada 
em que as pessoas se entregaram 
na totalidade. Foi uma grande de-
monstração de amor à causa.

Neste pós-pandemia que colocou 
toda a gente à prova e deixou 
muitas marcas, que diagnóstico 
faz em termos da situação atual 
da associação? 
As pessoas estão cansadas e preci-
sam de conseguir respirar. Nota-se 
que todos precisamos de descansar 
a nível mental porque a pandemia 
foi implacável. No que diz respeito 
aos miúdos, a socialização é muito 
importante. As crianças que cá 
chegaram, abandonadas total ou 
parcialmente, vindas de situações 
traumáticas, estiveram fechadas. A 
socialização foi muito afetada e isso 
mentalmente teve imensas conse-
quências. 

As dificuldades e os desafios para 
as crianças são hoje os mesmos 
de há 30 anos?
Não, de todo. A sociedade mudou. 
Os valores. A estrutura da própria 
família. As prioridades. Há um 
choque muito grande. 

Como é que a ASAS se vai adap-
tando essas mudanças, sobretudo 
quando algumas delas parecem 
acontecer à velocidade da luz?
Com muita formação e muito acom-
panhamento das pessoas nas casas. 
No caso da formação, demos sempre 
e continuamos a dar. Até na pande-
mia fizemos formação, relativa aos 
problemas específicos que se viviam 
na altura. 

Neste momento temos grandes 
dificuldades no campo dos recursos 
humanos, porque tínhamos um 
corpo técnico muito bom, mas com 
o avançar da idade, as coisas vão-se 
alterando, o que dificulta muito 
a realização de um trabalho bem 
estruturado. 

Quanto ao perfil das crianças que 
cá chegam, também aí se notam 
mudanças relativamente há trinta 
anos?
As crianças hoje são muito mais 
ativas e interventivas. Há 30 anos, 
eram mais dóceis, recetivas aos 
problemas. Hoje não. Até devido 
a esta influência digital, eles estão 
dentro de tudo, mesmo que mal. 
Estão dentro da informação, mesmo 
que mal dada. Isso traz consequên-

AS PESSOAS 
ESTÃO CANSADAS 
E PRECISAM DE 
CONSEGUIR RESPIRAR. 
NOTA-SE QUE TODOS 
PRECISAMOS DE 
DESCANSAR A NÍVEL 
MENTAL PORQUE 
A PANDEMIA 
FOI IMPLACÁVEL
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cias no relacionamento que se torna 
muitas vezes num confronto com os 
próprios pares no acolhimento. O 
facto de se fazer o acolhimento mais 
tarde, faz com que cheguem muito 
menos trabalhadas, porque não 
houve prevenção de um conjunto de 
comportamentos, mas sim o acu-
mular de um conjunto de situações 
não trabalhadas a montante. 

A questão da saúde mental, 
sempre existiu, mas a consciência 
popular despertou para o tema 
nos últimos anos. Este aspeto tem 
influenciado o tipo de trabalho e 
intervenção que têm colocado no 
terreno?
Há uns anos trabalhávamos as crian-
ças nesta área de uma maneira mais 
simples. Neste momento, a saúde 
mental é um problema generalizado 
e veio ao de cima o facto de Portugal 
nunca ter ligado ao assunto. Quer 
nas famílias, quer nas crianças. É 
uma situação bastante grave. 

O que precisamos de fazer não 
é reparar, mas sim prevenir, algo 
que se tornou muito difícil porque 
se parou de investir na sociedade 
portuguesa. Parou de se investir, de 
se querer fazer melhor e estruturar 
bons projetos. Em 2021, fizemos 
cinco candidaturas a projetos 
inovadores para projetos financia-
dos por fundações ou instituições 
bancárias, porque essa tem sido a 
única possibilidade de fazer algo 
diferente e demonstrar que se pode 

fazer melhor. São precisas mais es-
truturas, melhores condições, mais 
flexibilidade e maior valorização por 
parte da tutela. 

Uma instituição como a ASAS vive 
da boa-vontade externa, sendo 
que os recursos do Estado não são 
suficientes. Há muita angariação 
de fundos, muita filantropia, 
como é que se gere este equilí-
brio?
É complicado. Já tivemos situações 
angustiantes. Dependemos da 
Segurança Social, mas é apenas 
para os custos de pessoal para doze 
meses. E mais nada. Tudo o resto é 
trabalho de sapa, de angariação de 
mecenas. Todo o trabalho de estru-
turação ao longo dos anos transmite 
a credibilidade da instituição. É esse 
trabalho que faz com que as pessoas 
acreditem e para que hoje tenhamos 
um grupo de mecenas extraordiná-
rio. Um trabalho em linha contínua, 
porque todos os meses é preciso. E 
a nível investimento, então nem se 
fala, porque nesse caso nem sequer 
existem verbas. 

Em momentos de crise, fica 
tudo mais difícil porque a própria 
sociedade se ressente e retrai-se. 
Andamos nessa onda. Conforme 
a sociedade estiver a avançar, nós 
também avançamos. Temos conse-
guido e sobretudo não falhar com 
quem nos mantém a casa, as 70 
pessoas que aqui trabalham. É um 
equilíbrio de corda.

A descentralização de competên-
cias do Estado deverá fazer passar 
para as autarquias as competên-
cias na área da ação social. Isto é 
um avanço positivo? 
Pode ser um avanço, mas precisa 
de ser bem estruturada dentro das 
autarquias. Já tivemos reuniões com 
a câmara de Santo Tirso e sabemos 
que decidiram rejeitar a transferên-
cias de competências porque o en-
velope financeiro não era suficiente. 
Ainda não sabemos, no entanto, 
como é que a câmara vai delinear o 
trabalho, porque nós fazemos 21% 
da ação social do concelho. Acho que 
toda a gente está à espera de perce-
ber qual será a proposta final, mas 
estamos disponíveis para colaborar. 

Referiu anteriormente a proa-
tividade na candidatura a pro-
jetos inovadores. Existe alguma 
perspetiva no horizonte, relativa-
mente ao PRR ou fundos comuni-
tários?
Quanto ao PRR, não temos nada 
previsto, porque não há qualquer 
programa direcionado a crianças 
e jovens em perigo. Somos muito 
esquecidos neste tipo de financia-
mentos. Até nas orientações da DGS 
relativamente à pandemia, fomos 
esquecidos. Fomos obrigados a 
extrapolar regras dos idosos para as 
crianças e aprender tudo sozinhos. 
No caso do PRR, continuamos es-
quecidos. Temos outras candidatu-
ras preparadas, projetos em cima da 

mesa para que na eventualidade de 
abrir algum financiamento possa-
mos estar preparados e avançar.

Trinta anos depois, ainda conti-
nua a fazer sentido o trabalho da 
ASAS?
Tem que fazer essa pergunta à po-
pulação. Eu acho que sim e a ASAS 
tem seguido um caminho correto. 
Começou pelo acolhimento, mas 
não é só esta a sua marca. Embora, 
continuemos a ser conhecidos por 
isso, hoje fazemos ação social dos 
zero aos cem anos, estamos do lado 
da população mais vulnerável e acho 
que estamos a fazer um bom tra-
balho a todos os níveis. A sociedade 
está cada vez mais separada por um 
fosso e penso que o nosso trabalho 
está à vista de todos. Mais do que os 
números, é a qualidade do trabalho 
que nos importa. E isso tentamos 
que seja de excelência. 

O ABANDONO NÃO 
ACONTECE SÓ DOS 
ZERO AOS SEIS ANOS. 
ACONTECE AO LONGO 
DE TODA A VIDA 
E SOBRETUDO NA 
ADOLESCÊNCIA".

HOJE FAZEMOS AÇÃO 
SOCIAL DOS ZERO 
AOS CEM ANOS, 
ESTAMOS DO LADO 
DA POPULAÇÃO MAIS 
VULNERÁVEL E ACHO 
QUE ESTAMOS A FAZER 
UM BOM TRABALHO A 
TODOS OS NÍVEIS".

Ajude a ASAS através do seu IRS: ao consignar o seu IRS no NIF da ASAS, 502802685, está a decidir que 
o Estado dê parte (0,5%) do seu imposto para ajudar crianças e jovens em perigo. Não tem qualquer 
custo para si, porque está a retirar à parte que fica para Estado. Por isso é um donativo sem qualquer custo.
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

JOÃO FERREIRA
ADVOGADO / PCP

Com os números do Covid-19 
a baixar significativamente e 
com a possibilidade de virem 

a ser suspensas pelo Governo as me-
didas de confinamento que duram 
há dois anos, apesar de algumas 
referências ao eventual aumento 
dos índices de transmissibilidade, 
surgiu agora a questão da guerra na 
Ucrânia que agravou as condições de 
segurança para níveis que já não se 
viam desde o final da Segunda Guer-
ra Mundial, independentemente do 
período que decorreu com a guerra 
dos Balcãs entre 1990 e 2000. 

A guerra da Ucrânia está a consti-
tuir um gravíssimo problema para o 
próprio país, pela invasão de que foi 
alvo por parte da Rússia, para toda 
a Europa e mesmo para o mundo. A 
crise de segurança causando muitos 
milhares de mortos e feridos, a crise 
dos milhões de refugiados, a crise 
económica, a crise alimentar e a crise 
energética constituem fatores mais 
do que suficientes para se repensar 
bem o futuro em termos estratégicos.

Ora, é neste quadro internacional 
conturbado que em Portugal vai to-
mar posse o novo Governo que, dadas 
condições de apoio maioritário na 
Assembleia da República, poderá ter 
um mandato estável de mais de qua-
tro anos, o maior mandato de sempre.

No momento em que escrevo este 
artigo não se conhecem oficialmente 
os membros do novo Governo, mas é 
natural que, entretanto, o Presidente 
da República já tenha publicado o 
elenco de ministros e secretários de 
estado que tomarão posse conjunta-
mente no próximo dia 30 de março.

Para o Primeiro Ministro, António 
Costa, as nomeações dos futuros mi-
nistros das Finanças, da Economia, 
da Saúde, da Defesa e dos Negócios 

A guerra e o 
novo Governo

As consequências da 
pandemia, a par do con-
flito no leste europeu, 

levam-nos a concluir que es-
tamos no caminho errado ao 
submeter a nossa economia 
à hegemonia de outras po-
tências. O aumento do preço 
dos combustíveis, energia, 
gás, bem como a carência de 
bens alimentares essenciais ou 
medicamentos, tem deixado 
a descoberto um conjunto de 
problemas estruturais. 

Um país à beira-mar plan-
tado, com uma das maiores 
zonas económicas exclusivas da 
Europa e do Mundo (3ª maior 
da Europa e 11ª do mundo), 
importa mais de 2 mil milhões 
de euros de pescado por ano. A 
nossa dieta tem nos cereais um 
elemento fundamental, mas só 
produzimos trigo para 15 dias 
do ano e o milho para 4 meses, 
registando-se défices também 
em cereais como a cevada e 
o centeio. O défice estende-se 
à carne, à batata, às legumi-
nosas, entre outros produtos, 
conduzindo a uma balança 
comercial de bens alimentares 
de cerca de 3 mil milhões de 
euros negativos. 

Quanto à energia que move 
o país, Portugal apresenta uma 
elevada dependência energéti-
ca, que, nas últimas décadas, 
se situa entre os 80% e 75% 
(quarta taxa mais elevada da 
UE, cerca de 25 pontos acima 
da média europeia, que ronda 
os 55%). Do lado da oferta, 
adverte-se para o peso exces-
sivo dos recursos energéticos 
não renováveis, sobretudo o 
petróleo e o gás natural, e do 
lado da procura, para o peso 
do transporte individual no 
dia-a-dia, em resultado da de-
sastrosa política de abandono 
e secundarização da ferrovia. 
Ao mesmo tempo, sustentamos 
aumentos abusivos dos preços 
dos combustíveis e da ener-
gia, enquanto a Galp e a EDP 
anunciam a distribuição de 
lucros anuais entre 300 e 800 
milhões de euros, assim como 
o pagamento de principescos 
bónus aos seus gestores.

De realçar ainda a depen-
dência tecnológica, por força 
do subfinanciamento crónico 
da investigação científica, da 
falta de uma estratégia nacional 
para a investigação, e da demis-
são do papel dinamizador do 
sector empresarial do estado, 
que outrora introduziu inova-
ções tais como a via-verde nas 
auto-estradas e os primeiros te-
lemóveis pré-pagos do mundo. 
Ao abdicar-se do investimento 
público em sectores baseados 
no conhecimento e tecnologia, 
consolida-se a economia as-
sente em sectores pouco pro-
dutivos e com baixos salários, 
como o turismo, a restauração, 
a construção e o imobiliário, 
onde o investimento privado se 
tem concentrado desde o início 
da integração europeia devido 
aos lucros que oferecem. 

Este é o resultado do ca-
minho das privatizações, da 
liberalização de preços, de dei-
xar ao capital privado decisões 
fundamentais sobre sectores 
estratégicos, que coloca o país 
numa situação de maior depen-
dência face a situações externas 
que não controla (como a que 
agora vivemos). Sendo certo 
que à crescente dependência 
económica, sobrevêm sempre 
uma crescente subordinação 
política. 

 É precisamente por isso 
que o Estado deve ter um papel 
decisivo, quer no investimento 
público para promover mudan-
ças estruturais na economia, 
quer no apoio à produção e ao 
consumo de bens alimentares 
prioritários, designadamente 
através da criação de uma 
empresa pública de reserva 
nacional de bens alimentares 
prioritários, quer ao reassumir 
o controlo público das prin-
cipais empresas de produção, 
transporte e comercialização 
das diferentes formas de ener-
gia, adoptando um regime de 
preços máximos nos combustí-
veis e electricidade. Reassumir 
o papel interventivo do Estado 
no desenvolvimento soberano 
é tarefa inseparável de um 
Portugal com futuro. 

O caminho 
da soberania

Estrangeiros serão fundamentais, 
embora se admita a continuidade 
de alguns deles como são os casos 
da Saúde e da Defesa, já que Augus-
to Santos Silva, atual Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, deverá ser 
eleito Presidente da Assembleia da 
República. Subsiste assim a dúvida 
de quem será o novo Ministro numa 
altura tão complexa a nível interna-
cional no âmbito da União Europeia 
e da própria NATO.

Entretanto a opção pelo futuro 
Ministro das Finanças é crucial 
aguardando-se a nomeação pela sua 
importância no conjunto do governo. 
Será que vamos ter nas Finanças 
um ex-presidente de Câmara? Ou 
teremos continuidade?

Podemos também vir a ter como 
Ministro, António Costa e Silva, um 
especialista em Economia, Energia e 
Fundos Europeus que também serão 
áreas essenciais da governação por 
causa das medidas de crescimento 
e desenvolvimento económico e da 
correção dos atrasos nas aprovações 
pela UE do Portugal 2030 e do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR).

Perante este cenário, coloca-se a 
questão sobre quem serão os novos 
governantes oriundos do norte do 
país e o seu respetivo peso dentro 
do Governo. . Desde 2015 o Governo 
têm tido uma boa representatividade 
com Ministros como Augusto Santos 
Silva a ter um papel relevante. Com 
a eventual saída de um ou outro mi-
nistro quem os vai substituir? Não 
faltam personalidades a Norte com 
relevo político, intelectual, social e 
empresarial capazes de ter um bom 
desempenho.

Quanto aos denominados minis-
tros políticos, mais próximos do PS, 
é natural que António Costa queira 
manter Pedro Nuno Santos, como 
Ministro das Infraestruturas, e Maria-
na Vieira da Silva, como Ministra de 
Estado, esta última com um trabalho 
de continuidade muito próximo ao 
Primeiro Ministro.

Uma coisa é certa, o número de 
ministros e secretários de estado vai 
diminuir com o novo governo e o seu 
êxito dependerá das personalidades 
e fundamentalmente das políticas 
seguidas. No final haverá um grande 
responsável: António Costa que está 
a decidir o futuro de Portugal e o 
seu também.

O NÚMERO DE 
MINISTROS E 
SECRETÁRIOS 
DE ESTADO 
VAI DIMINUIR 
COM O NOVO 
GOVERNO E 
O SEU ÊXITO 
DEPENDERÁ 
DAS PERSO-
NALIDADES E 
FUNDAMEN-
TALMENTE 
DAS POLÍTICAS 
SEGUIDAS. NO 
FINAL HAVERÁ 
UM GRANDE 
RESPONSÁ-
VEL: ANTÓNIO 
COSTA

AO ABDICAR-
-SE DO IN-
VESTIMENTO 
PÚBLICO EM 
SECTORES 
BASEADOS 
NO CONHE-
CIMENTO E 
TECNOLOGIA, 
CONSOLI-
DA-SE A 
ECONOMIA 
ASSENTE EM 
SECTORES 
POUCO PRO-
DUTIVOS E 
COM BAIXOS 
SALÁRIOS.
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ATUALIDADE VILA DAS AVES

JOSÉ MANUEL 
MACHADO

MANDATÁRIO MOV. 
IND. AVES.

Ajude os bombeiros 
com o seu IRS

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCATÓRIA
Para dar cumprimento ao estipulado nos Estatutos, art. 47º, alínea c) do 
nº2, convoco os Senhores Associados a reunirem-se me Assembleia Geral 
ordinária, no próximo dia 25 de março de 2022, pelas 21 horas, no salão 
nobre desta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
das Aves, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ordem de Trabalhos

1. Apresentação, Discussão e Aprovação do Relatório e Conta de Gerência 
do ano de 2021;
2. Meia hora para tratar de assuntos de interesse da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves.

A Assembleia Geral não pode deliberar em primeira convocação, sem a 
presença de, pelo menos, metade dos Associados, podendo deliberar 30 
minutos depois da hora inicial, com qualquer número de presenças, desde 
que não seja inferior a três associados efetivos (art. 49º nº1).

Vila das Aves, 14 de março de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
António Aires Pinto Correia de Abreu

Associação Humanitária lança campanha para que os contri-
-buintes possam destinar 0,5% do seu IRS para a instituição.

A Associação Humanitária dos Bom-
beiros de Vila das Aves lançou uma 
campanha dirigida a todos os contri-
buintes nesta época de preenchimen-
to das declarações de IRS para que 
possam ajudar a instituição através 
da consignação de 0,5% dos seus 
impostos. 

A operação não tem qualquer cus-
to para o contribuinte. Como explica 
a associação humanitária, “este é um 
direito de todos os contribuintes. Ao 
optar por fazer a consignação do 
IRS não pagará mais impostos, nem 
verá o reembolso afetado. A doação 
é retirada ao valor do imposto que 
pertenceria ao Estado”.

Assim, quando fizer a sua declara-
ção de IRS, insira o número de con-
tribuinte da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila 

das Aves – 501 361 642 no quadro 11 
do modelo 3 (rosto) com uma cruz 
na alínea “Instituições particulares de 
solidariedade social ou pessoas coleti-
vas de utilidade pública” para ajudar 
a corporação de bombeiros avenses. 

O congresso da Associação 
Nacional de Freguesias (ANA-
FRE) reunido em Braga nos 

dias 11, 12 e 13 deste mês, chumbou por 
larga maioria a moção "Implementa-
ção da Regionalização em Portugal", 
que teve 267 votos contra, 145 a favor 
e 41 abstenções. Por larga maioria, 
as juntas de freguesia chumbaram a 
regionalização de Portugal. O anúncio 
do resultado da votação foi aplaudido 
de forma bastante audível, sinal de que 
a divisão administrativa do país, recla-
mada por muitos presidentes de câma-
ra, está longe de ser consensual mais 
de duas décadas depois do chumbo do 
referendo. Ao contrário das juntas de 
freguesias, os municípios tinham-se 
mostrado favoráveis à regionalização, 
aquando da realização do seu congres-
so em dezembro. Três meses volvidos 
sobre o mesmo processo surge uma 
deliberação totalmente oposta! 

A Associação Nacional de Fregue-
sias (ANAFRE) é uma entidade de di-
reito privado, de utilidade pública. São 
associadas da ANAFRE as freguesias 
que declararem aderir à Associação 
mediante deliberação do órgão exe-
cutivo local e aprovação pela respetiva 
assembleia de freguesia. A ANAFRE 
tem como fim geral a promoção, 
defesa e dignificação do Poder Local, 
nomeadamente, a representação e de-
fesa das freguesias perante os órgãos 
de soberania; a realização de estudos e 
projetos sobre assuntos relevantes do 
Poder Local; a criação e manutenção 
de serviços de consultadoria e asses-
soria técnico-jurídica destinada às Fre-
guesias associadas; o desenvolvimento 
de ações de informação e formação aos 
eleitos locais; a representação dos seus 
membros perante as organizações 
nacionais e internacionais.

Não admira por isso o incómodo 
que o chumbo da moção sobre o pro-
cesso de regionalização causou junto 
do poder municipal e nacional, ao 
ponto de o assunto ter tido uma irre-
levância lastimável na generalidade da 
comunicação social que vive em estado 
de genuflexão perante o poder mais 
dominante. Ignoram que quanto mais 
próximos do povo, mais os dirigentes 
locais percebem o embuste que poderá 
ser esfrangalhar Portugal e aumentar 
a classe político-administrativa.

Apesar da irrelevância noticiosa 
conferida ao XVIII congresso nacional 
da ANAFRE, em Braga marcaram 
presença cerca de 1.000 congressistas, 

representantes das 3.092 freguesias 
portuguesas. Foram submetidas à 
votação 29 moções, a grande maioria 
das quais sobre os principais temas 
em debate no congresso, tais como a 
descentralização de competências, o 
estatuto dos eleitos locais, o financia-
mento das freguesias e a reorganiza-
ção administrativa, enquanto outras 
se focaram em problemas mais locais, 
como a falta de iluminação, poluição 
de rios e assimetrias tecnológicas. E 
muito mais poderia e deveria ter sido 
dito sobre o que de relevante esteve 
em análise no congresso nacional das 
freguesias, nomeadamente acerca da 
fatura de mais de 40 milhões de euros 
em despesas com a covid-19 que ainda 
não foram pagas!

O lema do congresso foi “Fregue-
sias 20/30 Valorizar Portugal”, já que 
pela primeira vez está previsto que as 
freguesias possam aceder diretamente 
a fundos europeus para determinados 
fins específicos, tais como, gestão dos 
espaços verdes, equipamentos para as 
coletividades locais, entre outras ma-
térias. Até agora as freguesias não po-
diam concorrer diretamente a fundos 
europeus, acedendo apenas através 
dos municípios, algo que é considera-
do como altamente penalizador, mas 
que será alterado no próximo quadro 
comunitário de apoio. O Portugal 2030 
tem uma dotação de 22.995 milhões 
e terá finalmente chegado a hora das 
freguesias de Portugal serem elegíveis 
para apresentação de candidaturas 
aos quadros comunitários europeus, 
para não estarem constantemente de 
chapéu na mão a pedir aos municípios 
para intervirem nas freguesias.

Outra das formas de engrossar o 
financiamento das freguesias que este-
ve em discussão, foi a reivindicação da 
participação nalguns impostos onde 
hoje não têm qualquer participação. 
As juntas de freguesia não recebem 
diretamente qualquer participação no 
IMT, nem na derrama, por exemplo, 
e não vejo outra forma senão pres-
sionar o Estado central a dar-lhes 
participação em impostos que elas 
deveriam ter.

Do concelho de Santo Tirso estive-
ram representadas três freguesias, Vila 
Nova do Campo, Roriz e Vila das Aves. 
Saúdo as suas presenças e sobretudo 
a circunstância de o presidente da 
junta das Aves ter como companhia 
dois presidentes de junta com muita 
obra feita…  

Descentralização 
ou Regionalização

APESAR DA 
IRRELEVÂNCIA 
NOTICIOSA 
CONFERIDA AO 
XVIII CONGRESSO 
NACIONAL 
DA ANAFRE, 
EM BRAGA 
MARCARAM 
PRESENÇA 
CERCA DE 1.000 
CONGRESSISTAS, 
REPRESENTANTES 
DAS 3.092 
FREGUESIAS 
PORTUGUESAS. 
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MARCO CUNHA, PRESIDENTE JUNTA 
FREGUESIA VILA NOVA DO CAMPO

TEXTO PAULO R. SILVA

Um novo passo para o reforço de 
competências e resposta às popu-
lações por parte das freguesias. A 
Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE) reuniu em Braga para a 
realização do 28º congresso e logo na 
sessão de abertura, uma velha reivin-
dicação dos autarcas foi atendida: as 
freguesias vão poder candidatar-se a 
fundos comunitários. 

De acordo com Marco Cunha, 
presidente da junta de freguesia de 
Vila Nova do Campo, contactado pelo 
Entre Margens, “finalmente há um 
compromisso assumido para que as 
freguesias se possam candidatar a 
fundos comunitários e possivelmente 

também ao PRR”. Logo que o novo 
Governo tome posse, será regulamen-
tada essa possibilidade. 

“Como foi expresso no congresso, 
não estamos a pensar em fazer obras 
megalómanas”, garante o autarca 
campense, até porque a grande 
maioria das freguesias não tem di-
mensão para tal, mas sim no acesso 
“a dinheiro comunitário para peque-
nos projetos que hoje em dia nos é 
impossibilitado, sobretudo projetos 
de índole social ou no âmbito das 
novas tecnologias e do mundo digital. 
Quem beneficia mais são sempre as 
maiores, mas este é um passo em 
frente importante”, explica. 

O próprio Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa, disse 
que “esta era uma corrida contra o 
tempo, porque o tempo de dispo-
nibilização dos fundos europeus é 
limitado. Importa que fique definido 
aquilo que diz respeito ao papel [das 
freguesias] em termos de fundos 
europeus”.

Tema quente para este mandato 
autárquico é a reorganização admi-
nistrativa das freguesias, processo 
que deverá levar à desagregação de 
várias uniões de freguesia em todo o 
país e que terá em 2022 um ano fun-
damental para a sua concretização. 

Apesar de em alguns territórios, 

serem os próprios municípios a 
liderar o processo, a palavra cabe, 
nesta primeira fase às assembleias de 
freguesia que terão de se pronunciar. 
Um assunto com especial interesse 
para Marco Cunha que prevê que esta 
discussão surja na AF de Vila Nova do 
Campo já em abril.

“Acredito que há freguesias em 
que de facto a situação deve ser cor-
rigida, noutras nem tanto. Por isso é 
que não sou a favor de cometermos o 
mesmo erro de 2013 quando se cria-
ram freguesias a régua e esquadro, 
para agora fazer o mesmo e tratar 
tudo igual”, argumenta Marco Cunha. 
O processo deverá seguir os trâmites 
da lei aprovada na Assembleia da 
República para a criação de novas 
freguesias, sendo discutido nas As-
sembleias de Freguesia, Assembleia 
Municipal e eventualmente à Assem-
bleia da República.

Durante o congresso, a ANAFRE 
deixou um recado ao Governo para 
revisão do estatuto do IVA nas fre-
guesias, que os autarcas defendem 
precisa de ser de uma taxa reduzida 
e, porventura, alcançar uma equipa-
ração às IPSS em termos de isenção. 

MARCO CUNHA É VICE-PRESIDENTE DO 
CONSELHO GERAL DA ANAFRE
Para além das mais de três dezenas de 
moções em debate, o 28º congresso 
da ANAFRE elegeu os órgãos sociais 
para o próximo mandato de quatro 
anos. Marco Cunha, presidente da 
junta de Vila Nova do Campo, voltou 
a integrar a lista encabeçada pelo 
presidente Jorge Veloso, tendo sido 
eleito vice-presidente da Mesa do 
Congresso e do Conselho Geral. 

Ao Entre Margens, o autarca 
mostra-se satisfeito porque esta elei-
ção revela o “reconhecimento” pelo 
trabalho efetuado ao longo destes 
anos. “Vou a congressos da ANAFRE 
desde 2005 e em todos eles levei o 
meu testemunho, as minhas dúvidas 
e inquietações. Desde o primeiro. Em 
2013 entrei para o Conselho Geral e 
passei a ter uma voz mais ativa. Vou 
continuar a dar as minhas opiniões, 
mas agora com responsabilidade 
acrescida”, sublinha. 

Sendo este o último mandato 
enquanto presidente de junta, Marco 
Cunha diz que, independentemente 
disso, quer “desbravar caminho para 
que as freguesias se possam desen-
volver e assim melhorar a qualidade 
de vida das populações”. 

A comitiva de Santo Tirso que se 
deslocou ao Altice Fórum em Braga 
para participar no congresso da 
ANAFRE, para além de Vila Nova do 
Campo, foi composta por Joaquim Fa-
ria e uma delegação de Vila das Aves 
e por Moisés Andrade, presidente da 
junta de freguesia de Roriz.

Governo deixou a garantia no 28º Congresso da ANAFRE onde Marco Cunha 
foi eleito vice-presidente da mesa do conselho geral da associação. Descen-
tralização de competências, desagregação das uniões e redução do IVA para 
as freguesias foram temas em discussão. 

Freguesias vão poder 
candidatar-se 
a fundos comunitários

NÃO ESTAMOS A 
PENSAR EM FAZER 
OBRAS MEGALÓMA-
NAS, MAS SIM NO 
ACESSO A DINHEIRO 
COMUNITÁRIO PARA 
PEQUENOS PROJE-
TOS QUE HOJE EM 
DIA NOS É IMPOS-
SIBILITADO, SOBRE-
TUDO PROJETOS DE 
ÍNDOLE SOCIAL OU NO 
ÂMBITO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS E DO 
MUNDO DIGITAL.

BREVES

Vizela doa 
hospital de 

campanha para 
ajudar Ucrânia

O Hospital de Campanha doado 
pela Câmara Municipal de Vize-
la para apoiar a Ucrânia chegou 
à cidade de Ostrów Mazowiecka, 
na Polónia. O equipamento doa-
do foi concertado entre o Estado 
português e os embaixadores da 

Polónia e da Ucrânia. 
O hospital de campanha é 

composto por 60 camas e todo o 
material médico necessário para 

o seu funcionamento. 

A Indaqua está a desenvolver 
uma metodologia inovadora 
de integração em modelos 

matemáticos, em tempo real, 
de informação da qualidade da 
água, identificando de forma 

muito célere as zonas afetadas 
por eventuais contaminações. 

Com esta nova ferramenta será 
facilitada a gestão de situações 
de emergência. O investimen-
to no projeto ultrapassa já os 
200 mil euros e foi reforçado, 
no último ano, para acelerar a 

procura de resposta.

Indaqua reforça 
investimento em 
monitorização da 
qualidade da água

Mostra da 
Educação voltou 

à 'Fábrica'
Com o objetivo de ajudar os 

alunos do 9º e 12 º ano a toma-
rem decisões mais conscientes 

relativamente ao seu futuro 
profissional, várias escolas, uni-
versidades e instituições ligadas 

ao ensino fizeram parte da V 
Mostra da Educação e Forma-
ção com stands, palestras de 

orientação vocacional e sessões 
de esclarecimento. 

No total, marcaram presença na 
Fábrica de Santo Tirso, durante 
dois dias, mais de 50 institui-

ções de ensino. 



ATUALIDADE MUNICÍPIO

ENTRE MARGENS
24 MARÇO 2022

09

TEXTO PAULO R. SILVA

Após oito dias de viagem onde em que atraves-
saram toda a europa, chegou a Santo Tirso a 
primeira família de refugiadas provenientes 
da cidade de Vinnytsia, localizada a 360 qui-
lómetros da capital, Kiev. A família composta 
por oito pessoas, incluindo quatro menores de 
idade (4, 5, 14 e 15 anos de idade), ficará alojada 
numa habitação disponibilizada pela autarquia.

A família ucraniana tinha à sua espera 
familiares residentes em Santo Tirso, com 
quem os serviços de ação social da autarquia 
estiveram em contacto permanente ao longo 
dos últimos dias, tendo em vista garantir a 
satisfação de todas as necessidades e o acom-
panhamento adequado.

De acordo com informação divulgada pela 
câmara municipal em nota de imprensa, “o 
Município está a prestar todo o apoio a esta 
família e irá garantir, através dos seus serviços, 
o acompanhamento com vista à sua melhor 
integração, designadamente em termos de 
documentação, trabalho e educação”.

Alberto Costa, presidente da câmara, 
sublinha que a autarquia “pretende atuar 
no respeito absoluto pela privacidade destas 
pessoas que agora começam a chegar a Santo 
Tirso, tendo em conta que vêm de um contex-
to profundamente traumatizante, em fuga da 
guerra e à procura de paz e segurança que é, 
também, nossa missão garantir”.

ASAS RECEBE FAMÍLIA COM 
CRIANÇA RECÉM-NASCIDA
O processo de acolhimento de famílias refu-
giadas da guerra na ucraniana passa também 
pela ASAS que no passado dia 15 de março 
acolheu uma família com seis elementos, 
incluindo quatro crianças com idades de 12, 
9, 7 anos e uma recém-nascida com apenas 
15 dias de vida. 

Gilda Torrão, diretora geral da ASAS, diz 
que apesar do cansaço é uma família “cheia 
de esperança” num processo conduzido pela 
câmara municipal que só foi possível concluir 

Câmara Municipal, Misericórdia e a ASAS já 
começaram a acolher famílias refugiados 
da guerra na Ucrânia. Santo Tirso tem 
capacidade para acolher um total 68 pessoas, 
mas autarquia admite que oferta possa 
crescer devido à onda de solidariedade. 

Santo Tirso 
começa a acolher 
primeiras famílias 
ucranianas

TEXTO PAULO R. SILVA

Após um processo moroso, com mais 
de dois anos, a Área Metropolitana 
do Porto adjudicou o concurso para 
a nova rede de transportes durante 
os próximos sete anos. Dividido em 
cinco lotes regionais, o conselho exe-
cutivo da AMP anunciou que para a 
zona denominada “Norte Nascente”, 
que engloba Santo Tirso, Valongo, 
Gondomar e Paredes, o vencedor foi 
a Nex Continental Holdings, passando 
a gerir um total de 102 linhas neste 
território.

No conjunto global, o concurso da 
AMP totaliza mais quatro centenas 
de linhas, sendo que a de Viação 
Barraquense venceu o concurso para 
o “Norte Centro” (Trofa, Maia, Mato-
sinhos); o agrupamento constituído 
pela Minho Bus, Autoviação do Minho 
e Litoral Norte passa a gerir o “Norte 
Poente” (Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde); a Bus On Tour e Autoviação 
Feirense com o “Sul Poente” (Gaia, Es-
pinho); a Empresa Monforte e Xerpa 
Mobility  com o “Sul Nascente” (Santa 
Maria da Feira, São João da Madeira, 
Arouca, Oliveira de Azeméis, Vale de 
Cambra).

A nova rede de transportes vai 
permitir o acesso ao passe Andante a 
toda a população da Área Metropoli-
tana vinculados aos preços reduzidos 
do Programa do Governo de Apoio à 
Redução da Tarifa. 

Em todas estas linhas, o serviço 
será uniformizado e a frota de au-
tocarros “apresentará uma imagem 

NEX Continental Holding venceu concurso para operar na 
zona “Norte Nascente” que inclui os concelhos de Santo 
Tirso, Valongo, Gondomar e Paredes, num total de 102 linhas. 

AMP adjudica concurso 
para nova rede de 
transportes públicos

comum em todo o território”, tendo 
de cumprir critérios ambientais e 
características como um “painel para 
informação ao público, visível do 
exterior, com indicação do código da 
linha que o veículo serve (à frente e 
atrás do veículo) e do destino da linha 
em operação (à frente do veículo)”, “ar 
condicionado”, “um sistema de geolo-
calização por GPS” e um “sistema de 
transmissão de dados”. 

O próximo passo do processo será 
o desenrolar de um período de tran-
sição entre o final da concessão (que 
devido aos atrasos do novo concurso 
foram prorrogados). No entanto, de 
acordo com a Agência Lusa as em-
presas Resende e Barraqueiro deram 
entrada no Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto com um processo de 
contencioso relativamente ao resulta-
do do concurso. 

As novas concessionárias deverão 
iniciar as operações em março do 
próximo ano.

com o apoio de muitos amigos. “Faremos tudo 
para que se sintam bem e voem connosco”. 

Entretanto, a autarquia tirsense diz que 
está já “reservado alojamento municipal para 
outros dois agregados familiares, num total de 
seis pessoas, cuja data de chegada ainda não 
é conhecida, visto que se encontram, atual-
mente, em locais diferentes, após terem con-
seguido ultrapassar as fronteiras da Ucrânia”. 

Ainda de acordo com Alberto Costa, “neste 
momento, somando as habitações municipais 
e particulares disponíveis, bem como alguns 
quartos que disponibilizados, Santo Tirso tem 
capacidade para acolher um total 68 pessoas, 
mas este número deverá continuar a crescer, 
tendo em conta a onda de solidariedade”.

A campanha “Todos Cuidamos da Ucrâ-
nia”, destinada à recolha de bens para ajudar 
as vítimas da guerra, está a decorrer, bem 
como a sensibilização para a necessidade de 
disponibilização de alojamento aos refugiados.

A Santa Casa da Misericórdia de Santo 
Tirso anunciou ainda que se prontifica a 
auxiliar os refugiados acolhidos em Portugal, 
disponibilizando uma habitação para seis 
pessoas, com integração profissional das res-
postas sociais e serviços da Instituição, bem 
como apoio alimentar e tratamento de roupa.

JUNTA DAS AVES AJUDA FAMÍLIA
O pedido de ajuda chegou de Francisca e Mário 
Machado Guimarães que tiveram conheci-
mento de uma família na Póvoa de Varzim que 
tinha familiares com necessidade urgente de 
sair da Ucrânia, mais precisamente da cidade 
de Poltava. A família com seis pessoas conse-
guiu sair do país e a fazer a viagem em direção 
a Portugal com a ajuda de uma empresa da 
Lourinhã, no entanto era necessário fazê-los 
chegar ao norte. É aí que entra a junta de 
freguesia de Vila das Aves. 

A intenção inicial dos irmãos Machado 
Guimarães era transportá-los em viaturas 
particulares, mas a Junta de Vila das Aves ce-
deu uma carrinha onde todos puderam fazer 
a viagem de modo mais confortável e juntos.  

“Quero agradecer ao paradise group Lou-
rinhã e à freguesia de Vila das Aves na pessoa 
do seu presidente Joaquim Ribeiro Faria a 
disponibilização de todos os meios para trazer 
para Portugal uma família Ucrânia”, escreveu 
Mário Machado Guimarães nas redes sociais. 
“Demoraram 5 dias com meia dúzia de mochi-
las desde Poltava até à Póvoa de Varzim onde 
tinham a Mãe, a Avó e a Tia Valentina e onde 
podem finalmente estar em paz”.

Histórias de sobrevivência e integração que 
se vão contando uma a uma e certamente se 
irão multiplicar nas próximas semanas. 

FAREMOS 
TUDO PARA 
QUE SE 
SINTAM 
BEM E VOEM 
CONNOSCO” 
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Para quem circula na Estrada Na-
cional 105 no sentido Vila das Aves 
– Guimarães já sentiu na pele, ou 
nas suspensões dos automóveis, o 
estado catastrófico do piso à entrada 
da freguesia de Lordelo. 

Problema de fugas na rede de abastecimento 
era um pesadelo para os automobilistas. 
VIMágua vai intervir em cerca de 600 metros da EN-105. 

Rede de água na EN-105 em 
Lordelo alvo de intervenção

As constantes fugas de água da-
nificaram o asfalto, mas também o 
subsolo onde este se fixava, deixando 
o troço na zona de Alvarinhos num 
visível caos para os milhares de auto-
mobilistas e camionistas que diaria-
mente utilizam a via como importante 
acesso às grandes indústrias que se 
fixam ao longo da nacional. 

Após meses de espera, a VIMá-
gua, concessionária do serviço de 
distribuição de água no concelho 
de Guimarães, está finalmente no 
terreno a resolver a situação. A obra 
prevê a extensão e substituição da 
rede de abastecimento com uma 
extensão com cerca de 600 metros, 
representando um investimento de 
172 mil euros. 

A circulação ao trânsito estará con-
dicionada, mas nunca cortada, tendo 
a empreitada um prazo de execução 
de 120 dias.

Teatro Narciso 
Ferreira diz o 
primeiro 'olá' já 
este fim de semana
Ciclo de abertura com sessões de cinema gratuitas nos dias 
26 e 27 de março com dois sucessos de bilheteira: "The 
Batman" e "Encanto". Ciclo "Warm-Up" estende-se até junho. 

A programação regular do renovado 
Teatro Narciso Ferreira (TNF) arranca 
a 26 e 27 de março, com um fim-de-
-semana dedicado ao cinema, pres-
tando homenagem à raiz da criação 
do equipamento como cineteatro, sob 
o traço do arquiteto Manuel Amoroso 
Lopes e construído em 1944.

Agora, o TNF, um equipamento 
municipal sob gestão da Equipa Mul-
tidisciplinar de Gestão da Casa das 
Artes, celebra a abertura com a ru-
brica de Cinema para Grande Público, 
aos sábados, e Cinema para Famílias, 
aos domingos, num período de teste 
da capacidade instalada, num ciclo 
de abertura, intitulado “Warm-UP”, 
que irá decorrer até ao final de junho.

Para o fim de semana de estreia, o 
Narciso Ferreira vai receber sessões de 
dois títulos campeões de bilheteira. 
No sábado, dia 26 de março, às 16h 
e às 21h30, chega a Riba de Ave “The 
Batman”, nova aventura do icónico su-
per-herói da DC Comics, realizado por 
Matt Reeves e com Robert Pattinson a 
assumir a capa do homem-morcego. 

No domingo, dia 27, com sessões 
às 10h30 e às 16h, será projetado 

“Encanto”, novo sucesso da animação 
da Disney, dedicado aos mais jovens 
e às famílias. 

A programação de Cinema inse-
re-se no Eixo de Programação Plural 
definido para o TNF, promovendo, 
nomeadamente: o direito à fruição e 
criação cultural qualificada de toda a 
população do território do concelho, 
particularmente Riba de Ave; a circu-
lação da criação artística no domínio 
das artes performativas e musicais, 
bem como exibição cinematográfica; 
a valorização, qualificação e articu-
lação dos teatros e cineteatros e dos 
respetivos projetos artísticos, através 
de parcerias Quadrilátero Cultural; a 
correção de assimetrias e a promoção 
da coesão territorial.

As sessões públicas, gratuitas 
numa primeira fase, estarão disponí-
veis apenas em bilheteira local, 1 hora 
e meia antes de cada sessão.

NA IMAGEM, A FACHADA 
DO RENOVADO TEATRO NARCISO 
FERREIRA EM RIBA DE AVE
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O antigo Parque de Diversões António 
Sampaio Nogueira, em Bairro, encon-
tra-se agora sob a gestão da Câmara 
Municipal de Famalicão, que o tomou 

permitindo que se perspetive melho-
rar o seu apetrechamento em meios 
de intervenção e assim potenciar 
uma melhor colaboração com as três 
associações de bombeiros do concelho.

As valências lúdicas do espaço 
(piscina, pequeno campo de futebol e 
campo de ténis) e zonas de repouso e 
lazer ficarão à disposição da população 
de Bairro e freguesias vizinhas. O au-
tarca famalicense, que esteve sempre 
acompanhado pelo presidente da 
Junta de Bairro, Rui Alves, esclareceu 
estar a ser realizado um estudo, na 
câmara, sobre os equipamentos exis-
tentes que serão reabilitados e sobre 
a eventualidade de algum deles poder 
vir a ser descontinuado e transfor-
mado noutra coisa. Mas no próximo 
verão já estará disponível pelo menos 
uma parte, afirmou.

por arrendamento e nele instalou os 
seus serviços municipais de Proteção 
Civil. Para além disso foi instalada 
uma BAL (base de apoio logístico) da 
proteção civil, por protocolo celebrado 
com a Autoridade Nacional de Emer-

gência e Proteção Civil (ANEPC) e que 
já se encontra em funcionamento há 
vários meses.

Em visita ao espaço, no passado 
dia 11, Mário Passos, presidente da câ-
mara municipal de V.N. de Famalicão, 
deu conta da importância da BAL da 
proteção civil para apoio às operações 
de socorro em toda a região do norte. 
No edifício já existente foram feitas, 
a expensas do município, adaptações 
para permitir alojar, quando neces-
sário, cerca de uma centena de ope-
racionais. As condições já existentes 
anteriormente facilitaram o processo 
de adaptação às novas funções. O he-
liporto passou a estar agora licenciado 
e operacional (o que obrigou ao abate 
de algumas dezenas de árvores) e o 
espaço disponível permite o estacio-
namento de vários tipos de meios de 
apoio e operacionais, nomeadamente 
de viaturas pesadas e máquinas de 
rastos usadas no combate a fogos 
florestais. 

O protocolo estabelecido atribui 
à Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Riba de Ave a missão de 
assegurar a operacionalidade da BAL 
no que respeita a alimentação, abas-
tecimento e apoio técnico-operacional 
diversificado.

Relativamente aos serviços mu-
nicipais de proteção civil, foi possível 
com esta solução reagrupar os servi-
ços e melhorar a sua operacionalidade, 

Serviços de Proteção Civil da câmara de Famalicão e Base de Apoio Logístico 
da ANEPC já funcionam no espaço. População vai poder fruir do parque.

Parque de diversões de Bairro é 
agora Campus da Proteção Civil

IMAGEM DA VISITA DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE VN FAMALIÃO, 
MÁRIO PASSOS, À FREGUESIA
DE BAIRRO ONDE EXPLICOU 
A RELEVÂNCIA DO PROJETO.
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Com uma gélida noite de inverno às 
portas, nada melhor do que saborear 
uma bela sopa para aquecer o coração. 
Era essa a proposta que a Associação de 
Moradores do Complexo Habitacional de 
Ringe (AMCHR) lançou ao público geral. 
Após um ano de interregno por questões 
pandémicas, o Festival de Sopas regres-
sou ao calendário social da freguesia e os 
avenses aderiram em excelente número. 

A concurso estavam dez sopas em 
representação de dez estabelecimentos da 
área da restauração da freguesia. À entra-
da o público recebia uma malga e podia 
experimentar de todas e quantas assim 
quisesse. No final, tinham um boletim 
de voto onde podiam expressar as suas 

Sexta edição do festival de sopas organizado pela 
AMCH Ringe juntou várias dezenas de pessoas 
numa noite de convívio e animação em torno 
da mesa. Concurso premiou sopas do “Pronto 
a Comer”, “Taberna do Pinto” e “Café da Baixa”. 

Em Ringe, a sopa foi 
a estrela da noite

preferências. Esses votos, em conjunto 
com o a deliberação do júri composto 
por representantes dos patrocinadores 
e da junta de freguesia, eram contabili-
zados para o resultado final, sob o peso 
de 40% para uns, 60% para os outros, 
respetivamente. 

André Sampaio, presidente da AMCH 
Ringe, em conversa com o Entre Margens, 
explica que o festival tem um duplo obje-
tivo: primeiro, “a dinamização social do 
bairro”; segundo, “valorizar a restauração 
local”. Uma oportunidade para, não só os 
estabelecimentos “mostrar o que fazem 
bem”, como para a associação “trabalhar 
sinergias com as coletividades locais”. 

Joaquim Faria, presidente da junta de 
freguesia de Vila das Aves, por sua vez, 
explica que a ideia do festival é uma im-
portação daquilo que se faz mais a sul do 
país que tem funcionado muito, porque 
os restaurantes têm colaborado e é uma 
forma da associação angariar fundos para 
o seu dia a dia. 

A muita adesão do público avense 
deixou os dois responsáveis institucionais 
muito satisfeitos. 

“Quando as coletividades avenses 
fazem uma atividade, fazem-na para a po-
pulação e isto vai ao encontro daquilo que 
as pessoas gostam. Quando as pessoas 
gostam, as pessoas aparecem”, referiu o 
autarca de Vila das Aves sobre o evento 
que contou ainda com a animação do 
músico local Kurt e do stand-up comedy 
de Jorge Matos.

Para André Sampaio, esta é uma ini-
ciativa que “já ganhou notoriedade” e que 
o objetivo passa agora por manter e fazer 
crescer, assim permitam as condições de 
saúde pública.

Enquanto prato ancestral da culinária 
em todo o mundo, elemento central da 
dieta alimentar, após um período onde 
foi subvalorizada, a sopa “está de volta 
ao menu das famílias” e, portanto, “faz 
sentido” promover um festival onde seja 
protagonista, sendo que Joaquim Faria 
espera já para o ano aumentar o espaço 
e o alcance. 

A sexta edição do Festival de Sopas de 
Ringe premiou a canja preparada pelo 
“Pronto a Comer” como a melhor sopa 
da noite, seguida da sopa da pedra da 
Taberna Pinto e do creme de legumes do 
Café da Baixa a completar o pódio.

JOAQUIM FARIA, 
PRESIDENTE JUNTA 
DE FREGUESIA
VILA DAS AVES 

QUANDO AS 
PESSOAS GOSTAM, 
AS PESSOAS 
APARECEM”

TEXTO PAULO R. SILVA

Para celebrar o melhor que o ar-
tesanato tem para oferecer, prote-
gendo a arte e os seus executantes. 
A Confraria do Caco foi fundada 
em março de 2002, sendo com-
posta por mais de uma centena de 
confrades e desde então tem sido 
responsável pela organização de 
dezenas de eventos dentro e fora 
do concelho, levando o artesanato 
tirsense aos quatro cantos do país 
e internacionalmente. 

Ao fim de 20 anos de atividade, 
a Confraria do Caco é uma das mais 
relevantes forças associativas de 
tudo o concelho, seja pela sua proje-
ção, seja pela qualidade e relevância 
dos seus membros. 

A Confraria do Caco é respon-
sável pela grande exposição de 
presépios que anualmente preenche 
o átrio da câmara municipal de 
Santo Tirso, mantendo atividade 

regular na sua sede, na escola básica 
de Quintão, em Rebordões, durante 
todo o ano com jantares temáticos e 
feiras de artesanato onde marcam 
presença figuras maiores do artesa-
nato nacional. 

O 20º aniversário foi celebrado 
com um jantar acompanhado por 
um concerto de guitarra portu-
guesa do músico Armando Bento 
e onde o artesão convidado foi 
António Monteiro.

Delfim Manuel, um dos funda-
dores da Confraria do Caco e um 
dos seus principais dinamizadores, 
recebeu da vereadora da cultura da 
câmara de Santo Tirso, Ana Maria 
Ferreira, uma medalha comemora-
tiva da ocasião, ladeado pelo presi-
dente da junta local, João Carneiro. 

A Confraria do Caco irá encerrar 
o mês gastronómico no próximo dia 
26 de março com um jantar onde o 
foco será arroz de pica no chão ao 
som de um concerto de violoncelos.

Sediada na freguesia de Rebordões, associação cultural 
tem como principal objetivo a promoção do 
artesanato e dos artesãos locais e de todo o país.

Confraria do Caco celebra 
20 anos de promoção 
ao melhor artesanato
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Um ano especial para a freguesia de 
Rebordões, vai ser comemorado de 
forma especial. Com o 25º aniversário 
de elevação a vila já no horizonte, a 
junta de freguesia de Rebordões deu 
o tiro de partida num conjunto de 
celebrações que se vai reger pelo mote 
“25 anos, 25 eventos”. 

O primeiro pode já ser visitado 
na sede da junta, com a exposição de 
cabaças pintadas pelo artista/artesão 
de 86 anos, César Pimenta que até ao 
final do mês irá ter a oportunidade de 
mostrar os seus trabalhos a todos os 
conterrâneos. 

Para o presidente da junta de fre-
guesia, João Carneiro, “é muito salutar 
que que estas pessoas de Rebordões 
ocupem os tempos livres com este tipo 
de trabalhos. É uma pessoa que faz os 
trabalhos manuais desde e sementeira 
até à colheita e agora tivemos a opor-
tunidade de demonstrar as obras que 
ele tem o prazer de construir.”

Presente na abertura da exposi-
ção, Ana Maria Ferreira, vereadora 
da cultura da câmara municipal de 
Santo Tirso, sublinha a importância 
de “valorizar o que é da terra”. 

A mostra estará patente na sede da 
junta de freguesia de Rebordões até ao 
dia 27 de março e pode ser visitada de 
segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 
14h às 17h30.

Rebordões 
celebra 25 anos 
de vila com 
mostras  de 
artistas da terra

NA IMAGEM, A ENCHENTE NA 
CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO 
DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO 
CALVÁRIO, EM RORIZ.

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Dia de festa rija em Roriz a que a 
população não ficou indiferente. Após 
largos meses de obras, a empreitada 
de recuperação do Calvário está con-
cluída e a cerimónia de inauguração 
fez jus à grandeza do espaço, seja 
pelas individualidades presentes, seja 
pela extraordinária adesão popular. 

Numa cerimónia presidida por D. 
Manuel Linda, bispo do Porto, os pata-
mares do Calvário preencheram-se de 
populares que não quiseram perder a 
oportunidade de voltar a um espaço 
que, apesar de estar localizado à face 
da movimentada estrada que liga a 
freguesia ao concelho de Paços de 
Ferreira, estava afastada do quotidia-
no das pessoas. Um local ermo que 
ganhou colorido. Um antigo cemitério 
que agora ganha vida. 

O padre Felisberto Capela, após 
assumir a paróquia de Roriz, decidiu 
avançar com um conjunto de inves-
timentos, sendo que o Calvário se 
tornou no mais emblemático e im-
pactante. Não se trata apenas de uma 
mera requalificação do património 
com valor religioso e histórico, mas 
também de acrescentar ao espólio e 
à sua simbologia. 

As obras no “local maravilhoso” 
contemplaram a requalificação do 
lugar, o restauro das imagens anti-
gas, a colocação de novas imagens, 
nomeadamente com esculturas da 
autoria de José Carlos Nogueira da 
Sagrada Família e as cruzes de grande 
dimensão que agora pontuam o topo 
do Calvário. 

O objetivo é “valorizar um passado 
com mais de 300 anos e tentar tornar 
este local num lugar de recolhimento, 
de oração, de encontro com Deus e de 
encontro dos corações humanos uns 
com os outros, ou seja, um lugar de 
comunhão”. 

Em novembro de 2021, em con-
versa com o Entre Margens, o pároco 
apontava para que o investimento 
total da intervenção rondasse os 90 
mil euros. Um valor avultado que 
só possível com as contribuições em 
mecenato de empresários como José 
Maria Gonçalves, Domingos Silva e do 
comendador Alberto Machado Ferrei-
ra; do apoio institucional da câmara 
municipal de Santo Tirso, junta de 
freguesia de Roriz e da Cooperativa 
Elétrica e ainda do “pé de meia” acu-
mulado pelo padre Eugénio, pároco 

em Roriz durante três décadas.
Um esforço conjunto de que Al-

berto Costa, presidente da câmara 
municipal de Santo Tirso, quis frisar. 
“Estarmos aqui hoje é muito impor-
tante depois de termos feito este ca-
minho em conjunto. De facto, estamos 
mais ricos. Roriz ganhou uma nova 
centralidade. O município ganhou 
uma nova centralidade. O património 
histórico e religioso sai enriquecido”, 
apontou o autarca. 

A forte adesão popular na tarde 
do passado sábado, dia 19, demonstra 
que a aposta foi ganha. “Podemos 
fazer obras de milhões, mas se as 
pessoas não sentem que é delas e para 
elas, não há esta comunhão. Sentir 
e ver toda esta gente aqui faz-nos 
perceber que as pessoas sentem isto 
como seu património. O passado, este 
presente e o futuro vivem numa co-
munhão com os rorizenses”, concluiu 
o padre Felisberto Capela. 

Para além do bispo do Porto, D. 
Manuel Linda, a cerimónia de inau-
guração contou com a presença de D. 
Joaquim Lopes Ferreira, natural de 
Roriz e presentemente Bispo Emérito 
de Viana, em Angola. 

População saiu à rua em massa para assistir 
à cerimónia de inauguração das obras 
de recuperação do Calvário presididas 
pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda. 
Empreitada quer devolver património 
histórico e religioso à comunidade rorizense. 

O renovado 
Calvário já 
ilumina Roriz
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ONDJAKI, ESCRITOR

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

“A literatura não é nada mais do que 
olhar para a vida de maneira ligeira-
mente diferente”, dizia Ondjaki duran-
te uma sessão na Escola Secundária 
D. Afonso Henriques. É algo natural, 
que existe no quotidiano, não precisa 

de ser um ‘bicho de sete cabeças’. O 
premiado autor angolano expressa-se 
de forma descomplexada e liberta de 
clichés, despojando o ato literário dos 
seus ornamentos sobreintelectuali-
zados. Literatura é vida. E pode ser 
a vida de qualquer um, em qualquer 
lugar ou tempo.

Durante a semana que passou em 
Santo Tirso, Ondjaki não se resguar-
dou numa redoma de vidro. Bem 
pelo contrário. Foi para a rua. Foi às 
escolas. Contactou com alunos, mais 
novos e mais velhos. Interagiu com 
as suas interpretações e inquietações 
sobre poesia e a vida em geral. Sobre-
tudo, foi protagonista e observador 
atento.

É também com essa naturalidade 
com que alguém toma um café que 
se autoclassifica como “prosador e 
às vezes poeta”. A expressão foi tra-
balhada para surgir nas badanas dos 
seus livros porque, diz, “ainda está em 
processo de descoberta” da sua voz no 
discurso lírico. 

Daí que tenha sido com humilde 
surpresa que aceitou o convite para 
ser figura destaque da edição 2022 
do “Poesia Livre”. Embora tenha livros 
publicados neste discurso literário, 
“a poesia é mais um refúgio do que 
um lugar constante de estar”. É um 
constante no seu dia a dia, um poema 
ao deitar ou ao levantar, mas longe de 
ser algo banal. “É um lugar delicado 
onde às vezes vamos com palavras e 
outras em silêncio. Não cala, mas dá 
lugar a um silêncio reflexivo”, revela. 

Na sessão solene de homenagem 
ao autor, realizada no átrio da câma-
ra de Santo Tirso, Ondjaki sublinha 
que mais do que um tributo a si e 
à sua obra, esta é uma homenagem 
à literatura angolana e aos grandes 
nomes sobre os ombros dos quais, o 
seu nome agora também se sustenta. 

Pepetela, Luandino Vieira, Manuel 
Rui, entre tantos outros que vão po-
voando o quintal da sua obra, numa 
espécie de convívio eterno. 

“Acho muito bonito ver crianças, 
professores, jovens músicos a traba-
lhar poesia de um outro país, de uma 
outra região. Fui muito bem recebido, 
portanto difícil não foi chegar, difícil 
será sair de Santo Tirso”, diz em 
conversa com os jornalistas no final 
da sessão solene em que denominou 
esta sua passagem como ‘santo tirsa-
das’. “Vou daqui com o coração cheio 
e renovado, com ideias sobre como 
trabalhar cultura, poesia, música e 
algumas delas vou tentar implantá-las 
em Angola”.

Alberto Costa, presidente da câ-
mara municipal de Santo Tirso, por 
seu turno mostrou-se muito satis-
feito com a presença de Ondjaki no 
concelho, já que para além de ser um 
escritor premiado, é “um ser humano 
fantástico, de coração enorme”, cuja 
variedade da obra assenta perfeita-
mente aos objetivos do programa da 
Poesia Livre de contacto intergeracio-
nal e promoção da poesia nos mais 
diversos formatos e contextos. 

LUSOFONIA ‘DESCENTRALIZADA’
A lusofonia serviu de tema base para 
a edição 2022 do programa da Poesia 
Livre, sendo os autores de língua 
portuguesa fora de território nacional 
principais figuras e protagonistas dos 
vários momentos ao longo da sema-
na. Natural e atualmente também 
residente em Angola, Ondjaki diz que 
“a cultura lusófona deve deixar de ter 
Portugal como epicentro. Ou somos 
todos juntos ou é cada um por si.”

Para o autor, “a ideia de incluirmos 
as culturas uns dos outros no nosso 
quotidiano, já estar a ser feita um 
pouco por todo o lado”, seja cá em 
Portugal, no Brasil, Moçambique ou 
Angola. E a literatura pode ter um 
papel de ponte muito importante. 

“Uma ponte, seja humana ou 
arquitetónica, é sempre algo muito bo-
nito, porque tenta unir uma margem 
à outra”, começa por dizer Ondjaki. “A 
literatura faz isso todos os dias, sem 
cimento, sem aço, mas fá-lo com pala-
vras, ideias e imaginação. Essa é a ideia 
de cultura que quero reter, a ideia de 
ponte entre dois lugares, dois países, 
duas culturas que podem ser irmãs, 
mas que mesmo distantes, se podem 
encontrar pela ponte da palavra.”

CREMILDA MEDINA TRAZ 
SONS DE CABO VERDE À ‘FÁBRICA’
Parte da programação da Poesia Livre 
passou pela nave cultural da Fábrica 
de Santo Thyrso que recebeu os 
suaves e calorosos ritmos da morna 
pela voz de Cremilda Medina, artista 
cabo-verdiana que ajudou a comple-
tar o puzzle das “vozes da lusofonia” 
que deu tema geral à programação.

“Numa noite de boas energias, 
com público simpático e acolhedor”, 
Cremilda Medina passou em revista a 
sua premiada carreira onde se conta 
um álbum de originais, “Folclore” 
(2017), e vários singles criticamente 
aclamados, incluindo um dueto com 
Tito Paris. Está a preparar o lança-
mento do seu segundo longa duração. 

O concerto teve cariz solidário, 
permitindo arrecadar livros para as 
bibliotecas escolares de Cabo Verde.

Autor angolano foi o grande homenageado da 
edição 2022 da “Poesia Livre” e andou pelo 
concelho a espalhar gosto pela leitura. 
Ondjaki aceita a homenagem não em seu 
nome, mas em nome da literatura angolana. 

Ondjaki diz-se às 
vezes poeta de uma 
lusofonia que quer 
descentralizada

ACHO MUITO BONITO VER 
CRIANÇAS, PROFESSO-
RES, JOVENS MÚSICOS 
A TRABALHAR POESIA 
DE UM OUTRO PAÍS, DE 
UMA OUTRA REGIÃO. FUI 
MUITO BEM RECEBIDO, 
PORTANTO DIFÍCIL NÃO 
FOI CHEGAR, DIFÍCIL SERÁ 
SAIR DE SANTO TIRSO”
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TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

De volta ao caminho certo. Após 
o desaire frente aos Bês do Pedras 
Rubras (que não seriam tão bês 
quanto isso), o Desportivo das Aves 
regressou ao caminho dos triunfos 
para o campeonato. 

Em casa, perante os seus adep-
tos, a formação comandada por 
Bruno Alves derrotou o CF Vando-
ma por 4-0, um resultado que se 
começou a construir cedo por con-
sequência de uma entrada muito 
forte dos anfitriões. Antes do quarto 
de hora, Andrés Cabrera inaugurou 
o marcador e deu vantagem ao Des-
portivo que pouco depois da meia 
hora de partida conseguiu traduzir 
no placar a superioridade notória 
dentro das quatro linhas. Bruno 
Ferreira fez o 2-0 na conversão de 
um livre. Resultado com que se 
chegou ao intervalo. 

No segundo tempo, mais do 
mesmo. O avançado Samuel em-
prestou nota artística à exibição 
avense com o terceiro golo da tarde. 
Jogada individual muito rápida, 
conseguiu suster a pressão dos de-
fesas adversários e fazer um grande 
golo. A fechar o marcador, Capela 
averbou mais um para a sua conta 
pessoal na prova, desviando da 
melhor forma a bola após um canto.

Este triunfo, em conjugação 
com o resultado do Aldeia Nova, 
permitiu ao Desportivo das Aves 
regressar à zona de subida, facto 
que precisava de ser confirmado 
na jornada seguinte com a visita a 
Ramalde, Porto. 

Na condição de visitantes, o 

CD Aves entrou com o pé direito 
na partida, pois, logo aos 5’, Dani 
converteu um penalti assinalado 
pelo árbitro e colocou o Desportivo 
em vantagem, resultado com que as 
equipas recolheram aos balneários. 
No segundo tempo, o Ramaldense 
respondeu e conseguiu mesmo che-
gar à igualdade no marcador. Numa 
partida de muita luta, a felicidade do 
jogo acabou por pender para o lado 
avense, já que bem perto do final do 
encontro, um auto-golo permitiu 
os homens de Vila das Aves somar 
mais três pontos preciosos para o 
campeonato. 

A senda de vitórias estendeu-se 
também à Taça AFP. Em partida 
disputada a meio da semana, já com 
a noite a pintar o céu, o Desportivo 
das Aves recebeu e venceu o Perafita 
por 2-0, em partida a contar para os 
16 avos-de-final de final da prova. 

A equipa da casa chegou à vanta-
gem aos 31’ por intermédio de Luís 
Carlos que aproveitou da melhor 
forma um erro do guarda-redes 
adversário. Num encontro gélido, 
a performance das duas equipas 
estiveram à mesma temperatura da 
atmosfera, sem grandes oportuni-
dades ou ritmo de jogo. No entanto, 
o Aves só pôde descansar aos 89’, 
quando Samuel deu a estocada 
final, isto depois do aviso sério dos 
visitantes nos minutos finais. O 
2-0 final permite ao Deportivo das 
Aves aceder aos oitavos de final da 
competição, onde o sorteio ditou 
uma visita ao concelho de Amarante 
para defrontar o Vila Caiz da Divi-
são de Elite. 

Na próxima jornada, o CD Aves 
recebe o ISC Sobreirense.

Triunfos perante o Vandoma e o Ramaldense per-
-mitem à equipa avense regressar aos dois lugares 
cimeiros com o mesmo número de pontos 
do GD Aldeia Nova e a dois do líder Pedras 
Rubras B. Desportivo segue em frente na Taça.

Uma caminhada implacável. O futsal 
masculino do Desportivo das Aves 
soma e segue e já lidera isolado a 
série 1 da Primeira Divisão AF Porto, 
encontrando-se numa senda de vitó-
rias impressionante. A equipa avense 
já não conhece o sabor da derrota 
desde novembro do ano passado e 
no ano civil de 2022 conta apenas um 
empate em onze partidas disputadas. 

Nas últimas jornadas, a sede de 
golos conduziu os homens da casa a 
vencer o UD Estrelas Rio Mau, sem 
apelo nem agrado por 10-1, com hat-
trick de Torres, bis de Mika e Diogo 
Gonçalves, assinando ainda golos 
Rafa, Pakito e Vitó. 

Na visita a Matosinhos, os homens 
orientados por Francisco Martins 
derrotaram o AD Polenenses por 
2-4 com bis de Vitó e golos de Diogo 
Gonçalves e Torres. 

Assim, a duas jornadas do fim 
da fase regular, o Desportivo tem já 
garantida a presença na fase de apu-
ramento do campeão, que poderá dar 
acesso à subida à Divisão de Honra na 
próxima temporada. 

CD Aves soma triunfos e já 
lidera isolado a classificação, 
tendo já garantida a
presença na fase de 
apuramento do campeão. 

Futsal lidera 
e garante 
apuramento 
para fase de 
subidaCD Aves 

regressa 
aos lugares 
de subida
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Entrar na nova época com o pé direito. 
Armindo Araújo, acompanhado por 
Luís Ramalho, venceu de forma ine-
quívoca a primeira prova do Campeo-
nato de Portugal de Ralis, dominando 
por completo as contas do nacional de 
ralis, não dando quaisquer hipóteses 

aos adversários. Armindo Araújo este-
ve irrepreensível ao ser o mais rápido 
ao longo de todas as classificativas 
disputadas a contar para o CPR. 

“Fizemos uma etapa quase perfeita 
e conseguimos o nosso principal ob-
jetivo para este rali. Foi um dia muito 
duro, os pisos estavam em condições 
muito difíceis, mas conseguimos 
superar as adversidades. Somamos 
os vinte e oito pontos possíveis e não 
podíamos estar mais satisfeitos”, disse 
o piloto de Santo Tirso.

Com as contas para o campeonato 
de Portugal fechadas no sábado, o dia 
de domingo deu a oportunidade ao 
piloto de Santo Tirso de cimentar uma 
posição no pódio à geral. 

“O ritmo que impusemos possibili-
tou terminar o dia na terceira posição 
da geral”, algo que se veio a confirmar 
no dia seguinte, completando a prova 
fafense no segundo lugar final. 

Para o piloto do Skoda Fabia R2, 
“este foi um excelente fim-de-semana 
e uma ótima forma de iniciar a tempo-
rada. Andamos num ritmo bom, sem 
cometer nenhum erro ou exagero, 
fomos os mais rápidos dos portugue-
ses. Na última especial atacamos um 
pouco mais e conseguimos chegar 
ao segundo lugar. Foi um excelente 
regresso a uma prova do Campeonato 
Europeu de Ralis”. 

As atenções começam já a virar-se 
para a preparação do próximo rali do 
calendário, nos Açores. “Queremos 
muito repetir o resultado conseguido 
aqui em Fafe. Vamos trabalhar ao 
máximo para conseguir chegar aos 
objetivos a que nos propomos. Agora 
é hora de toda a equipa festejar”, 
concluiu Armindo Araújo.

O Azores Rallye vai para a estrada 
entre 25 e 27 de março e será nova-
mente pontuável para o Campeonato 
Europeu e de Portugal Ralis.

Piloto tirsense venceu prova a contar para o nacio-
nal de ralis e ainda subiu ao pódio da competição 
que integra o calendário do campeonato da europa. 

Armindo com vitória 
magistral em Fafe

ARMINDO ARAÚJO, PILOTO

Atleta natural de Roriz venceu edição de 2022 da 
tradicional corrida de 10 km da Invicta e bateu 
o record de triunfos pertencente a Fernanda Ribeiro.

Um triunfo para os livros de re-
cords. Sara Moreira venceu a edição 
2022 da corrida São Silvestre da 
cidade do Porto e tornou-se na atleta 
mais titulada na competição da 
Invicta, com cinco vitórias, batendo 
assim o record da lendária Fernanda 
Ribeiro.

A atleta do Sporting Clube de 
Portugal, natural de Roriz, comple-
tou os dez quilómetros do percur-
so em 34:49 minutos, vencendo 
completamente isolada à frente de 
Laura Silva e Raquel Sampaio, res-
petivamente do Clube Desportivo S. 
Salvador do Campo (37:14 minutos) 
e da União Desportiva da Várzea 

(38:06 minutos). 
Na prova masculina, Rui Teixei-

ra, também do Sporting, completou 
a prova em 29:52 minutos vencendo 
a prova com um sprint final mais 
apertado, repetindo assim o triunfo 
de 2015, à frente de Davide Silva 
(30:21), do Sporting de Braga, e 
Hermano Ferreira (30:29), da Es-
cola de Atletismo de Coimbra.

A São Silvestre do Porto é uma 
das mais importantes competições 
atléticas do tradicional calendário 
de fim/princípio de ano, tendo sido 
adiada para este mês de março de-
vido às restrições pandémicas que 
vigoravam na altura.

FOI UM EXCELENTE 
FIM-DE-SEMANA E 
UMA ÓTIMA FORMA 
DE INICIAR A TEM-
PORADA. ANDAMOS 
NUM RITMO BOM, 
SEM COMETER 
NENHUM ERRO OU 
EXAGERO.

Sara Moreira bate 
record de vitórias na 
São Silvestre do Porto
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São Martinho 
abatido 
na Madeira

Ringe com jogo 
interrompido 
quando vencia

Tirsense entra 
com o pé 
esquerdo

Vilarinho 
empata em 
Freamunde

Vólei fecha 
segunda 
fase com 
chave de ouro
Com tudo decidido e a manutenção 
na mão, o Desportivo das Aves foi à 
cidade Invicta derrotar o Boavista por 
1-3 em encontro a contar para a última 
jornada da segunda fase da Liga Lidl. 

A equipa avense colocou-se em 
vantagem no marcador com a vitória 
no primeiro set por 20-25, sendo que 
a equipa da casa respondeu no segun-
do, igualando a partida a um set com 
o parcial de 25-17. 

Numa partida equilibrada, as atle-
tas comandadas por Manuel Barbosa 
voltaram à vantagem no marcador 
com o triunfo no terceiro set por 21-
25 e fecharam a sua prestação nesta 
fase da competição do um 19-25 no 
quarto set.

Terminada a II Fase, o Desportivo 
das Aves estreia-se na Taça FPV pe-
rante o Vitória SC já este domingo, 
dia 27, em casa. 

A formação do São Martinho entrou 
da pior maneira na fase de subida 
(zona norte) do campeonato de 
Portugal. Na primeira jornada, os 
campenses deslocaram-se à ilha da 
Madeira para defrontar a equipa B do 
Marítimo e saíram derrotados por 2-1.

Os golos surgiram apenas na 

Formação jesuíta viu a vida a compli-
car-se com uma derrota caseira por 
0-2 frente ao Amarante na estreia 
na série 3 da fase de manutenção do 
Campeonato de Portugal. Os forastei-
ros inauguraram o marcador aos 36’ 
por intermédio do argentino Leonel 
Aubán. Num encontro sem grande 
história, o Amarante acabou por 
decidir o resultado final aos 76’ com 
um golo do suplente Miguel Tavares.

A equipa orientada por Leandro 
Pires terá agora um caminho mais 
dificultado para conseguir a tão de-
sejada manutenção. Na próxima jor-
nada, o FC Tirsense vai a Guimarães 
defrontar o Berço SC. 

Caricato. Quando a equipa da AMCH 
Ringe vencia o UD São Mamede 
por 0-2, ao intervalo, a equipa de 
arbitragem decidiu dar o encontro 
por terminado devido a desacatos 
espoletados pelos adeptos da equipa 
de São Mamede. Os juízes da partida 
consideraram não haver condições 
para retomar a partida. 

A equipa de Ringe “lamenta e 
repudia” os factos ocorridos e diz-se 
“alheia” aos acontecimentos. 

No passado fim de semana, os 
homens liderados por Rogério Mon-
teiro bateram o Mourinhense 0-3 em 
encontro a contar para as meias-finais 
da Taça Concelhia com três golos de 
Rodrigo Brito. 

O FC Vilarinho mantém uma cam-
panha segura na fase de apuramento 
do campeão da Divisão de Elite AFP. 
Apesar da derrota por 2-0 em casa 

segunda parte e quase de rajada, os 
homens da casa decidiram a partida. 
Aos 70’, Leandro Cardoso inaugurou o 
marcador para que três minutos mais 
tarde, aos 73’, Carlos Eduardo esten-
desse a vantagem. O São Martinho 
respondeu perto do minuto 90’ com 
um golo de Ricardo Pinto. 

Na próxima jornada, o São Marti-
nho recebe o Länk Vilaverdense.

do Alpendorada, os vilarinhenses 
regressaram aos pontos na jornada 
seguinte, no seu estádio, perante o 
vizinho Freamunde. 

Num jogo equilibrado, os homens 
da casa adiantaram-se no marca-
dor por Fofana aos 20’, sendo que 
o Freamunde igualou o marcador 
à meia hora por João Beirão. Antes 
do intervalo, o Vilarinho voltou ao 
comando do placar com Fofana a 
bisar no encontro aos 40’, mas aos 50’, 
Xandão estabeleceu aquele que seria 
o resultado final do encontro. 

O Vilarinho é quarto classificado 
com dez pontos conquistados. Na 
próxima jornada desloca-se a Paredes 
para defrontar o Rebordosa AC. 
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HORÓSCOPO MARIA HELENA PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSOS OUTROS

OBITUÁRIO
ROSA ALVES

 91 ANOS  
27-02-2022

MARIA FERREIRA ARAÚJO NETO
80 ANOS  

01-03-2022

 FELICIDADE TORRES MACHADO
91 ANOS  

02-03-2022

MARIA ALICE COELHO MEIRELES 
85 ANOS

03-03-2022

JÚLIA CONCEIÇÃO FERREIRA 
FONSECA

05-03-2022

  JOSÉ ALMEIDA PINHEIRO
95 ANOS

15-03-2022

DEOLINDA FERREIRA 
GONÇALVES FONSECA

78 ANOS
 15-03-2022

DAVID CARNEIRO MEIRELES
92 ANOS 

 22-03-2022

HORIZONTAIS
  

1  A estação do ano que começou. 9 País árabe junto de Omã e da
 Arábia Saudita. 10 O pai do pai. 12 Sociedade anónima. 14 A cidade 

ucraniana onde o cerco russo foi mais violento. 16 Sigla de Áustria na ONU.
17 Batráquio. 18 Marca de cartões de memória. 20 Cidade ucraniana do 
Mar Negro. 23 Unidade de volume. 26 Vírus adeno-associados (inglês).

27 O Roman,  o do Chelsea é um ......... russo.  30 Artigo definido
 castelhano.  31 A canção do solista na ópera.  32 Recrudescer. 36 Afirmativo.

37 O acordo da escrita da língua.  38 A primeira carta do baralho. 
40 Nome dado a descendente de judeus expulsos da península ibérica.

VERTICAIS
 

1  A cidade da torre inclinada. 2 Numeral romano (2) 3 Ponte
 de .... Gutierres (Rio Ave, concelho de Póvoa de Lanhoso). 4 Ter amor a.

 5 A estação do ano depois da atual.6 Empresário em nome individual. 
7 Associação dos Arqueólogos Portugueses. 8 Diz-se queé o próximo 

alvo de Putin. 11 Pronome possessivo. 13 Nome da portuguesa campeã do 
mundo de lançamento de peso. 15 Tribo americana na origem do 

nome do estado de Utha. 19 A península ocupada por Putin desde 2014. 
21 Camões escreveu que o amor é ....... que desatina sem doer.

 22 O deserto que, há dias,  nos encheu de pó. 24 Tálio (s.q.) 25 "Original 
Gangster" 28 O período de 12 meses. 29 A cenourapara os ingleses. 

30 Conjuntodos valores de uma sociedade. 32 Fúria. 33 Resposta sem 
Franquia". 34 A declaração mensal de remunerações. 35 Banco de

 investimentos de Angola. 39 Nota musical.  

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 

HORIZONTAIS: 11 MILHAZES, 8 UR, 10 INVERNOSO, 12 RA, 14 GALP, 
15 NAM,  16 IMV, 18 RE, 19 GDA, 20 UOL, 21 ANTO, 24 ON, 25 PVAC, 26 SINES, 

27 OID, 29 LVIV, 30 LAR, 32 EM, 34 APOIE, 36 OLIGARCA, 38 DA, 39 ROR, 40 ZOAR.

      VERTICAIS:  1 MARIUPOL, 2 LI, 3 HNG, 4 AVARA, 5 ZELENSKI, 6 ERP,
 7 SN, 8 USADOS, 9 ROMAN, 11 ONG, 13 AMOVIVEL, 17 VLADIMIR, 22 TI, 23 ONU, 

28 AREAR, 30 LO, 31 AIDA, 33 MAR, 34 AC, 35 PAZ, 37 GO.

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante Rei de Espadas, que 
significa poder Amor É provável que possa 
vir a sentir-se desmotivado relativamente à 
pessoa amada Saúde Tente evitar situações 
de tensão Dinheiro Torna-se aconselhável 
uma mudança de atitude Números da sorte 
9, 11, 17, 22, 28, 29 Pensamento positivo 
Quando quero falar com Deus, abro-lhe o 
meu coração e digo tudo o que sinto.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 3 de Espadas, que 
significa Amizade Amor O seu relaciona-
mento amoroso está favorecido Saúde 
Período muito favorável Dinheiro Ofereça a 
si mesmo aquela peça de vestuário de que 
tanto gosta Números da sorte 1, 5, 7, 11, 33, 
39 Pensamento positivo Eu procuro ser 
justo e correto para com todos os que me 
rodeiam.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante 2 de Paus, que significa 
Perda de Oportunidades Amor O problema 
que enfrenta só poderá ser resolvido se for 
abertamente discutido pelos dois Saúde 
Cuidado com a alimentação que faz, não co-
meta abusos Dinheiro Lembre-se de pagar 
as contas que tem em atraso Números da 
sorte 2, 9, 17, 28, 29, 47 Pensamento positivo 
Sou leal para comigo mesmo e para com 
as pessoas que amo.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante Rei de Ouros, que significa 
inteligente Amor Está motivado para prepa-
rar uma surpresa romântica Saúde Procure 
controlar os seus excessos alimentares 
Dinheiro Prepare-se para enfrentar as cir-
cunstâncias inesperadas Números da sorte 
9, 18, 27, 31, 39, 42 Pensamento positivo 
Tenho Fé e acredito que o Universo nunca 
se engana.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 4 de Espadas, que significa 
Inquietação Amor Fará novos conhecimen-
tos que contribuirão para renovar a sua 
vida sentimental Saúde Vai estar cheio de 
energia Dinheiro Pode expandir a sua área 
de negócio ou avançar com novas ideias no 
trabalho Números da Sorte 6, 14, 36, 41, 
45, 48 Pensamento positivo Retribuo com 
generosidade tudo aquilo que recebo.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios Amor Deixe o orgulho 
de lado e seja mais correto nas suas ações. 
A paz começa no seu próprio coração Saúde 
Cuidado com os ouvidos, proteja-os Dinheiro 
Procure rever a forma que adotou para re-

ter os seus gastos, pois pode não ser a mais 
correta Números da sorte 1, 8, 17, 21, 39, 48 
Pensamento positivo Procuro ser simples 
porque sei que viver com simplicidade é 
mais do que um ato, é uma virtude.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante Valete de Espadas, que 
significa Vigilante Amor Não se preocupe, 
pois as discussões que tem tido com a sua 
cara-metade não passam de uma fase 
menos positiva da vossa relação Saúde O 
sistema imunitário anda um pouco em baixo 
Dinheiro Período bastante positivo Números 
da sorte 7, 22, 29, 33, 45, 48 Pensamento 
positivo Sou honesto com as pessoas que 
amo, e isso tranquiliza o meu coração.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante 4 de Ouros, que significa 
Projetos Amor Seja um pouco mais carinho-
so com a pessoa que ama, verá que só tem 
a ganhar Saúde Faça Pilates para ajudar a 
eliminar as dores nas costas Dinheiro Mo-
mento bastante favorável para colocar em 
marcha o seu projeto Números da sorte 1, 
3, 7, 18, 22, 30 Pensamento positivo Procuro 
escolher aquilo que é melhor para mim.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante Rainha de Paus, que signi-
fica Poder Material AmorEsteja atento pois 
um novo amor pode agora surgir de onde 
você menos espera Saúde Neste campo 
nada o preocupará Dinheiro Época pouco 
favorável Números da sorte 8, 17, 22, 24, 
39, 42 Pensamento positivo Acredito que a 
vida me traz surpresas maravilhosas.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante 8 de Paus, que significa 
Rapidez Amor Não ligue ao que as outras 
pessoas dizem, mas sim àquilo que o seu 
coração lhe diz Saúde Cuidado com a sua 
garganta, proteja-a Dinheiro Possível me-
lhoria na sua situação financeira Números 
da sorte 3, 7, 11, 18, 22, 25 Pensamento 
positivo Oiço a voz da minha intuição, sei 
que ela me diz sempre a verdade.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante 5 de Copas, que significa 
Derrota Amor Procure gastar o seu tempo 
na realização de coisas úteis a si e aos 
outros Saúde Algumas dores de cabeça 
poderão incomodá-lo Dinheiro Tenha 
cautela, pois podem surgir alguns gastos 
extras Números da sorte 2, 17, 19, 36, 38, 
44 Pensamento positivo OFazer o Bem dá 
alegria ao meu coração.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante 4 de Paus, que 
significa Ocasião Inesperada Amor 
Lute pelos objetivos que pretende 
atingir e leve a sua relação a um 
nível de maior compromisso e 
união Saúde Período calmo, sem 
preocupações de maior neste domínio 
Dinheiro Seja prudente nos seus 
gastos Números da sorte 1, 
8, 17, 21, 39, 48 Pensamento 
positivo A felicidade espera 
por mim.

MARIAHELENA@
MARIAHELENA.PT
210 929 030
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Não dá para esquecer a 
primeira vez que ouvimos 
os versos iniciais de “Long 

Way Home”. O relato de uma via-
gem pela Europa agarrou imediata-
mente a nossa atenção. Multiplicá-
mos as audições várias vezes, mas 
mesmo agora, sempre que o tema 
de abertura arranca, ficamos logo 
siderados: “Took a plane to Lisbon 
not too long ago / I stayed in a big 
hotel on the beach in Estoril”. A voz 
serena de John Wonderling conti-
nua e dá-nos mais alguns detalhes: 
“I heard them singing fado in a 
small cafe / And the sounds of New 
York city were so far away”. 

À medida que o interesse vai 
aumentando, queremos saber mais 
sobre a carreira deste autor des-
conhecido. Lançou só um álbum e 
colaborou, ao longo dos anos, com 
vários artistas, destacando-se clara-
mente um nome. Entre outras coo-
perações, trabalhou com John Cale, 
tocando auto-harpa em “Music For 
A New Society”, de 1982. Mergu-
lhamos nas restantes melodias de 
“Day Breaks” e cedo nos lembra-
mos de Nick Drake. A culpada da 
nossa associação talvez seja “Jessica 
Stone”. Profundamente viciados, 
seguimos focados nas agradáveis 
texturas, bem como nos respetivos 
arranjos. Como paragens quase 
obrigatórias recomendamos as 
pinceladas psicadélicas de “Man 
Of Straw”, o suave instrumental 
“Cowboy Lullaby” e a bela “Reach 
The Ground”. 

O grafismo paupérrimo da 
capa esteve ao nível da aposta da 
editora. A prensagem muito redu-
zida dava a entender um destino 
já traçado à nascença. Para além 
disso, não se conhecem registos de 
material promocional nem mesmo 
actuações ao vivo que poderiam 
ajudar a sair da obscuridade. 
Segundo Bruce Albim, engenhei-
ro responsável pela mixagem, a 
edição original de 1973 só teve 100 

Um tesouro 
ainda muito 
obscuro

exemplares ou até menos. Daí se 
justifica um deles ter sido vendido 
acima de mil euros em março de 
2018. O tesouro só está ao alcance 
dos maiores fanáticos colecionado-
res, mas a reedição de 2017 abriu 
as portas aos outros. Consegue-se 
comprá-la por um valor acessível, 
quer em vinil, quer em CD, tendo 
ainda a vantagem de incluir quatro 
faixas-bónus.  

PROFUNDAMENTE 
VICIADOS, SEGUIMOS 
FOCADOS NAS 
AGRADÁVEIS TEXTURAS, 
BEM COMO NOS 
RESPETIVOS ARRANJOS. 
COMO PARAGENS 
QUASE OBRIGATÓRIAS 
RECOMENDAMOS 
AS PINCELADAS 
PSICADÉLICAS DE 
“MAN OF STRAW”, O 
SUAVE INSTRUMENTAL 
“COWBOY LULLABY” 
E A BELA “REACH THE 
GROUND”.

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Small Axe - Antologia 
de Steve McQueen [RTP Play]
DEVS de Alex Garland [HBO Max]
Severance de Dan 
Erickson [Apple TV +]

DOCUMENTÁRIO
Drive to Survive de James 
Gay-Rees e Sophie Todd [Netflix]
Milan Kundera: Odisseia das Ilusões 
Traídas de Jarmila Buzkova [RTP Play]
As Testemunhas de Putin de 
Vitaly Mansky [FilmIn]

CINEMA
Roda da Fortuna e da Fantasia de 
Ryusuke Hamaguchi [FilmIn]
King Richard de Reinaldo Marcus 
Green [HBO Max]
Crash de David Cronenberg [FilmIn]
Aquarius de Kléber Mendonça 
Filho [RTP Play]

John Wonderling
Day Breaks

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Lote de Terreno 
Para construção
Moradia Individual
Valinhas-Monte Córdova
4500m2 - 85.000€

Prédio frente ao Rio Douro
P/ 4 apartamentos

Oportunidade

Moradia em restauro
Terreno murado 
c/ 870 m2
Burgães - Santo Tirso
140.000€

Moradia frente de rio
(p/ restauro)

Valinhas- Santo Tirso
105.000€

Pretende vender o seu Imóvel? Fale comigo!!!

Nuno M. Cardoso traz 
inquietações de 
Pasolini ao palco do CCVF
Albano Jerónimo, Beatriz Batarda e Marina Leonardo prota-
gonizam espetáculo com passagem pelo Grande Auditório 
este fim de semana, dia 26 pelas 21h30 e 27 a partir das 16h. 

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro 
e coincidindo com o centenário de Pier 
Paolo Pasolini, o Centro Cultural Vila 
Flor recebe a mais recente produção 
do Teatro Nacional 21. Dirigida por 
Nuno M Cardoso e interpretada por 
Albano Jerónimo, Beatriz Batarda 
e Marina Leonardo, “Orgia” reflete 
as inquietações presentes em toda a 
carreira do cineasta, poeta e escritor 
italiano. 

É uma tragédia contemporânea 
sobre a diversidade e sobre os impul-
sos obscuros e violentos que movem 
o ser humano. Mais do que uma peça 
de teatro, “Orgia” pode ser definido 
como um poema a várias vozes, ou 
um oratório laico que exprime, entre 
lirismo e declaração, a crise da socie-
dade contemporânea, representada 
através de uma obsessão individual. 
Em “Orgia”, o mistério da fertilidade 
e os problemas da identidade encon-
tram a obsessão do sexo, objeto de 

culpa e meio de conhecimento: 
eis então o delírio de um casal, 
uma orgia sangrenta de palavras 
que encontra a sua essência no 
reconhecimento da diversidade.

Dirigido a maiores de 16 anos 
de idade, os bilhetes para ambas 
as apresentações de “Orgia” em 
Guimarães podem ser adquiri-
dos pelo valor de 10 euros ou 7,5 
euros com 
desconto 
nas bilhe-
teiras físi-
cas do Cen-
tro Cultural 
Vila Flor, bem 
como online 
em ofici-
na.bol.
p t  e 
www.
ccv f.
pt.

Moradia para restaurar

700 m2 de terreno
Penafiel - Capela
60.000€

Lote de terreno
(p/ moradia individual)

Lamelas- Santo Tirso
45.000€ Oportunidade
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DIA 25 SEXTA-FEIRA
Céu nublado
Vento moderado
Mínima 10º
Máxima 21º

DIA 13 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 7º
Máxima 22º

DIA 26 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 9º
Máxima 21º

Jornal bimensário de atualidade 
regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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Guimarães abre 
laboratório de criação com 
regresso do Westway Lab
Festival decorre de 6 a 9 de abril e conta com 22 concertos de 
nomes como Rui Reininho, Sensible Soccers, Noiserv, 
Surma ou Valter Lobo e foca parcerias a nível europeu. 

FO
TO

 V
ER

A 
M

AR
M

EL
O

TEXTO PAULO R. SILVA

De 6 a 9 de abril, o Westway LAB volta 
a reanimar e renovar a vivência da 
música, transformando Guimarães 
na capital dessa arte que tanto inspira 
e ilumina. Tudo acontece com mais 
de 20 concertos distribuídos por 3 
palcos no Centro Cultural Vila Flor e 
outras 5 localizações emblemáticas na 
cidade, que fazem o público circular 
pelo centro urbano à procura de novas 
revelações.

Dividido em três palcos, o Festival 
arranca às 21h30 de sexta-feira, 8 
abril, com a subida ao grande audi-
tório do CCVF dos Sensible Soccers, 
seguidos mais tarde, mas no mesmo 
local por Rui Reininho. Já no palco 
“Pátio” com curadoria da Antena 3, 
a noite ficará à responsabilidade de 
Fumo Ninja, Club Makumba e Bateu 
Matou. Na Box do CCVF, o destaque 
do primeiro dia vai para Maika Ma-
kovski e os Taqbir.

Sábado, dia 9 de abril, um esque-
ma idêntico. Às 21h30, o grande au-
ditório recebe Noiserv e depois Valter 
Lobo. No Pátio, os protagonistas serão 

A Cantadeira, Duo Ruut e o projeto 
Bandua. Na box do CCVF vão brilhar 
Surma em formato trio e Fred. 

Durante o festival toda a cidade 
integrará a experiência do Westway 
Lab com cinco localizações icónicas a 
receberem city showcases: Museu de 
Alberto Sampaio, Oub´Lá, Convívio 
Associação Cultural, Ramada 1930, 
São Mamede – Tribuna.

Os bilhetes diários para 8 ou 9 de 
abril têm o custo de 15 euros, estando 
também disponível um bilhete para 
ambos os dias por 25 euros. 

HORÁRIO DE VERÃO
De sábado para somingo, à 1h da manhã, 
adiante o seu relógio em 60 minutos.


