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Nestor Borges
à frente do
Theatro Circo?
A NOTÍCIA APANHOU QUASE TODA A GENTE DESPREVENIDA.
PARECE QUE CAIU COMO UMA BOMBA EM SANTO TIRSO O
FACTO DE NESTOR BORGES PODER ESTAR A UM PASSO DE SER
NOMEADO O PRÓXIMO DIRETOR ARTÍSTICO DO THEATRO
CIRCO, EM BRAGA. PÁGINA 15PÁGINA 15PÁGINA 15PÁGINA 15PÁGINA 15

Gimnodesportivo
do Aves acolhe
Feira de Comércio
Tradicional
Dois dias (20 e 21 de março) para
dar a conhecer a oferta comercial
de Vila das Aves. Pág. 11

‘Humor’ dá mote
para a edição de
Poesia está na rua
Reportagem da página 13

Reportagem com o jovem piloto
Luís Freitas “Jonas”, que depois de
ter conquistado o título de vice-
campeão na categoria de quadcross
promoção, parte para a nova tem-
porada com ambição redobrada na
nova categoria: QX Basic. Pág. 21

Júlia Godinho, vereadora
da cultura responde ao
nosso inquérito. Pág. 17

Ficar entre os
cinco primeiros



FIM DE SEMANA

O SOBREIRO
Aberto todos os dias, exceto ao domingo, após o
almoço. Aveninda Silva Pereira, Bairro.
4760-014 Bairro - Famalicão. Telef.: 252 931 043

Exposição: Olhares do nosso olhar
Exposição de Maria Isaura Coelho e Maria
Isaura Taveira. Vila das Aves, Junta de
Freguesia. Inauguração: 12 de março às
21h30. Patente até 16 de Abril. De seg. a
sexta das 9h. às 12h30 e das 13h30 às
17h30. Fins de semana: 15h.-18h..

“Olhares do nosso olhar” reúne tra-
balhos de Maria Isaura Coelho
(n. 1957) e Maria Isaura Taveira
(n. 1942). Naturais de Vila das
Aves, em comum têm ainda o fac-
to de frequentarem o ateliê de
Teresa Freitas, na foz do Porto.

Maria Isaura Coelho sempre se
interessou pelas artes nas mais va-
riadas formas. A pintura foi a sua
última descoberta. Começou a

pintar como autodidata, em fins
de 2006 e procurou na pintura
a criatividade e os sonhos ador-
mecidos. No ateliê de pintura des-
cobre e aperfeiçoa novas técni-
cas, na procura de uma forma
própria de expressar os seus olha-
res e sentimentos.

Por sua vez, aos 11 anos, já
Maria Isaura Taveira tinha os seus
desenhos pendurados nas pare-
des da sala de aula. Quis a sua
professora de então que dire-
cionasse os seus estudos para as
artes, mas tal não aconteceu, como
era seu desejo. Tal só viria a acon-
tecer em 1996. Começou a fre-
quentar aulas de pinturas e de
desenho no ateliê de Teresa Frei-
tas e aí um novo mundo se abriu
para esta mulher sensível e talen-
tosa, que nos mostra o mundo
através das suas telas cheias de
vida, de cor e alegria.

Teatro: “Pigmalião”
De Pedro Mexia. Guimarães, Centro Cultu-
ral Vila Flor (pequeno auditório). Até 12 de
março, às 22h. Domingo, dia 13, às 17 h.
Bilhetes a 7,5 euros (5 euros c/ desconto)

“Pigmalião”, de Pedro Mexia, com

encenação de Marcos Barbosa, é
a mais recente produção do Teatro
Oficina, que se destaca pelo facto
de ser apresentada em três dimen-
sões, recorrendo a uma tecnolo-
gia pioneira utilizada, pela primeira
vez em Portugal, numa peça de
teatro. Nesta variação sobre a his-
tória de Pigmalião e Galateia, con-
tada por Ovídio nas “Metamorfo-
ses”, um escultor solitário e esteta
constrói uma estátua da mulher
perfeita, apaixona-se por ela, e vê
depois a estátua transformada nu-
ma mulher real.

Música: David Fonseca, “Between
Waves Tour”
Dia 12  de março, 21h30. Famalicão, Casa
das Artes. Bilhetes a 20 euros.

Depois do êxito de “Dreams in
Colour”, David Fonseca editou
“Between Waves”, o seu quarto
disco a solo, e cujos singles “A
Cry 4 Love” e “Stop 4 A Minute”
são já grandes sucessos das rá-
dios nacionais. Este concerto em
Famalicão apanha David Fonseca
no momento mais alto da sua car-
reira a solo, sendo igualmente de

agenda de fim de semana

»» CONTINUA NA PÁGINA 3

Este espaço é seu. O Entre Mar-
gens disponibiliza este espaço
para que o leitor faça um suges-
tão cultural. Escreva-nos um tex-
to com 1000 a 1500 carateres
(contagem incluindo espaços)
sobre um disco, um livro, um res-
taurante, um museu... ou, por ou-
tras palavras, que recomende aos
demais leitores deste jornal algo
da sua preferência.
Escreva-nos para o seguinte en-
dereço eletrónico:
entremargens@mail.telepac.pt
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“O duende cozinheiro”, de Ma-
ria João Carvalho, ilustrado por
Carla Nazareth e editado pela Eve-
rest em 2009, é uma história para
crianças, mas que não deixa os
adultos indiferentes, porque acre-
ditar em duendes é regressar à in-
fância, a um tempo mágico e ape-
tecível onde tudo pode acontecer.

Um duende comilão e cozi-
nheiro afamado, que ao irresistível
cheiro das suas papas, todos acor-
riam a deliciar-se. Mas que têm
de tão especial os seus cozinha-
dos? Com os ingredientes certos,
esta história apresenta uma fabu-
losa receita da amizade: umas co-
lheres de generosidade, uma pi-
tada de alegria, umas gramas de
boa disposição e de presença
constante, temperadas com uns
pozinhos mágicos, fazem com que
o duende, e cada um de nós,
possa contribuir para a constru-
ção de um mundo melhor.

Porque, se é próprio das crian-
ças acreditar nos seres mágicos
que povoam as histórias e no
poder da magia, contar histórias
às crianças é ajudar ao desen-
volvimento da sua imaginação e
criatividade, assim como na aqui-
sição de vocabulário. Uma histó-
ria deliciosa por dentro e por
fora… ||||||| MMMMMARIAARIAARIAARIAARIA     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O DUENDE COZINHEIRO
De Maria João Carvalho. Ilustrações de Carla
Nazareth. Edição: Everest, 2009

O DUENDE COZINHEIRO

Depois da mulher ficar desempregada,
Carlos Abel, resolveu abrir um restau-
rante para que a esposa tivesse um em-
prego e não estar dependente de nin-
guém. Hoje, 30 anos depois, o Res-
taurante Sobreiro ainda se mantém
aberto e com prémios gastronómicos

lampreia, mas só durante a época, que
é de janeiro a abril. “Se fosse todo o
ano como na época da lampreia, po-
dia criar mais 3 ou 4 postos de tra-
balho”, confidencia-nos Carlos Abel.
O prato é famoso e vêm pessoas de
todos os lados para experimentar a
especialidade que até já foi premia-
da, tal a qualidade. Pode ser à
Bordalesa ou de arroz, vulgo cabidela,
com um preço médio, que inclui vi-
nho, entradas e sobremesa, de 35 a
40 euros. Mas há pratos tradicionais
cujo preço varia entre 17 e 18 euros,
dependendo muito do vinho que se
escolhe das mais de 50 marcas queOnde comer

O Sobreiro
que compravam a qualidade da casa.

Os tempos mudaram, outrora fre-
quentado por banqueiros, empresári-
os, industriais, hoje, apesar do clien-
te-tipo do restaurante ser da classe
média, média-alta, a verdade é que a
crise afetou muito o negócio. Mesmo
assim, Carlos Abel, o proprietário, não
sucumbe a crise. É que o Restaurante
Sobreiro não serve diárias. Dá-se pri-
mazia ao serviço à lista, incluindo um
menu diário com preços mais econó-
micos. A especialidade da casa é a

casa tem ao dispor. De resto durante
todo ano há rabanadas.

O serviço é pessoal e familiar que
coincide com a decoração rústica e a
lareira tradicional que nos dias frio é
ligada para manter o ambiente calo-
roso. O restaurante está aberto todos
os dias exceto aos domingos depois
da hora do almoço. |||||

Sugestão do
leitor



Inverno chuvoso, verão abundoso
Inverno nevoso, ano formoso

MÉDICO DOS OLHOS
OFTALMOLOGISTA
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VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

SEXTA, DIA 12 SÁBADO, DIA 13 DOMINGO, DIA 14
Céu pouco nublado.
Máx. 14º / min. 11º

Céu pouco nublado.
Máx. 15º / min. 10º

Céu limpo. Vento fraco.
Máx. 15º / min. 9º

Depois de JP Simões, mais um projeto
conimbricense a apresentar-se no
Centro Cultural de Vila das Aves, no
âmbito do Primeiro Ciclo de Musica
Moderna Portuguesa. Com dois ál-
buns publicados até ao momento, os
Sean Riley & The Slowriders protago-
nizaram em 2007 aquela que foi con-
siderada umas “das melhores estrei-
as discográficas da história da música
produzida em Portugal”. O álbum cha-
ma-se “Farewell” e o seu sucessor, de
2009, “Only Time Will Tell” e a veraci-
dade, ou não, do chavão pode ser
atestada no concerto que a banda dá
em Vila das Aves no dia 20 de mar-
ço, às 22 horas.

Composto por Sean Riley (Afonso
Rodrigues), Bruno Simões e Filipe Cos-
ta os Sean Riley & The Slowriders be-
neficiaram desde a publicação do ál-
bum de estreia de grande projeção
mediática - porque de belíssimas can-
ções se compõe o disco – elevando a
fasquia para o segundo registo.

A vontade da banda de crescer em

chegar ao circuito comercial lá mais
para o verão.

No âmbito deste primeiro Ciclo de
Música Moderna Portuguesa, e de-
pois do concerto de Sean Riley & The
Slowriders apresentam-se em Vila das
Aves, a 26 de novembro, a cantora
alemã radicada em Portugal Nicole
Eitner e os tirsenses Dan Riverman. ||||||
www.myspace.com/seanrileymusic

TOME NOTA
Arme-se em crítico musical e diga-
nos o que achou do concerto de Sean
Riley & The Slowriders. Envie os seus
comentários, devidamente identifi-
cados, para:
entremargens@mail.telepac.pt
Os melhores comentários críticos
serão publicados na edição do En-
tre Margens de 25 de março.

SEAN RILEY & THE SLOWRIDERS
Dia 20 de março, às 22 horas. Bilhetes a 3 euros.
Centro Cultural de Vila das Aves, Rua Santo Honorato,
220. 4795 - 114 Vila das Aves.
Telf: 252 870 020. E-mail: ccva@cm-stirso.pt

Música . Vila das Aves
termos musicais ficou bem vincada
ainda antes da pré-produção do dis-
co, quando recrutaram para as filei-
ras dos Slowriders o multiinstrumen-
tista Filipe Rocha (The Allstar Project,
ex-Phase) encontrando, mais tarde, em
Nelson Carvalho (que já havia pro-
duzido “Moving On” e “Lights Out”
para a estreia) o aliado perfeito, capaz
de garantir o equilíbrio entre a boé-
mia instalada, tão característica dos
projetos conimbricenses, e a capaci-
dade de trabalho numa banda sem
limites na ambição. Com isto, “Only
Time Will Tell” viria a confirmar-se co-
mo um dos grandes discos do ano.

A título de curiosidade, refira-se
que um dos músicos dos Slowriders,
Filipe Costa, andou por estes dias no
grande ecran ao surgir como prota-
gonista do filme “Embargo”; a segun-
da longa-metragem de António
Ferreira (depois do inesquecível “Es-
quece tudo o que te disse”). O filme,
baseado num conto de José Sara-
mago, passou no Fantasporto e deve

SEGUNDO CONCERTO DO CICLO DE MÚSICA MODERNA PORTUGUESA COM O PROJETO DE
COIMBRA SEAN RILEY & THE SLOWRIDERS, A 20 DE MARÇO EM VILA DAS AVES

Sean Riley e amigos sobem ao
palco de Centro Cultural

Nova criação de Rui Horta, “As
Lágrimas de Saladino” é uma peça
sobre a ética e a compaixão no uso
do poder. O coreógrafo ‘roubou’
o título desta sua nova criação ao
10.º capítulo de As Cruzadas Vis-
tas pelos Árabes, de Amin Maalouf.
Quando entrou em Jerusalém no
ano de 1187, após 91 anos de san-
grenta ocupação pelos combatentes
cristãos do Ocidente, Saladino deu
ordens aos seus soldados para evi-
tar a pilhagem e o massacre. Quan-
do a religião volta a ser o ponto
de todas as discórdias, o coreógra-
fo parte deste “acto de compaixão”
para nos propor uma reflexão so-
bre o outro, a diferença, a intole-
rância. “De algum modo”, antecipa
Rui Horta, “As Lágrimas de Saladino
será também um trabalho sobre a

construção da incógnita. Um lugar
de permanente tensão, mas de in-
comensurável poesia”.

O espectáculo, onde Rui Horta
assina coreografia, direção e espaço
cénico, tem música original e dire-
ção musical de João Lucas e conta
com interpretações de Gilles Baron,
Katarzyna Sitarz, Marcus Baldemar,
Milán Újvári, Noemí Viana García,
Vít Barták e Silvia Bertoncelli. Sete
intérpretes aos quais se juntam qua-
tro músicos e uma banda filarmóni-
ca com 45 elementos. Esta é a segun-
da criação de Rui Horta enquan-
to artista associado da Temporada
do Centro Cultural de Belém. |||||||

sublinhar as grandes presta-
ções ao vivo do cantor e res-
pectiva banda em que se des-
taca a extrema preocupação
com o conceito plástico do que
é um espectáculo ao vivo.

Cinema: “As vidas privadas de
Pippa Lee”
De Rebecca Miller. Dia 14, às 21h45.
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor.
Pippa Lee (Robin Wright Penn) é uma
mulher de 40 anos cuja vida tem
sido um exemplo para todos os que
a rodeiam. Até que Herb (Alan
Arkin), o seu marido, decide que
têm de abandonar a cidade de
Nova Iorque e ir viver para os su-
búrbios. A partir daí, a vida de Pippa
entra numa espiral difícil de con-
trolar que quase a levará a um es-
gotamento nervoso.

Exposição: “O verdadeiro artista...”
Segundo o Piso. Santo Tirso. Galeria de
arte contemporânea. Até 27 de março.

Inaugurou a 27 de fevereiro,
a exposição “O verdadeiro artis-
ta ajuda o mundo revelando ver-
dades místicas (e é de borla!)”,
de Luís Figueiredo que traz, nas

palavras de Samuel J.M. Silva, “um
movimento distrativo da coisa
concreta”. Na sua reflexão, Sa-
muel Silva diz ainda que  a obra
de Luís Figueiredo “desafia a
todo o momento o que existe,
ela está demasiado atenta à re-
alidade que mexe à sua volta.
Podemos dizer sim, que ela é
reagente de uma arte Pop(ular).”
Luís Figueiredo “ironiza humo-
risticamente sobre certos valo-
res, objetos, acontecimentos,
ações e atitudes particularmen-
te desclassificadas” como de “or-
ganizar um jantar com amigos
para celebrar o acontecimento
“Festival Eurovisão com Eládio
Clímaco”. Luís Figueiredo tem,
30 anos, e é natural de Tomar
mas vive e trabalha no Porto. |||||||

Sete bailarinos, quatro músicos
e uma banda filarmónica
Dança . Guimarães

“AS LÁGRIMAS DE SALADINO”
Dança. Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia
Música 13. Bilhetes a 10 euros (7,5 com desconto).
Avenida D. Afonso Henriques, 701. 4810-431
Guimarães. Telf: 253 424 700

+ tarde
20 DE MARÇO
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Seis meninas e seis meninos. Assim
fica completa a residência da Casa do
Sol, e é esta dúzia perfeita que trans-
forma a casa numa família. Uma visita
guiada pelas instalações reporta-nos
para um ambiente quase académico,
mas organizado. Os edredões colo-
ridos, os peluches, os trabalhos artísti-
cos, os posters, está lá tudo… Dos 12
aos 16 anos, os meninos e meninas
que passam a adolescência nesta casa,
trazem percursos difíceis no seu currí-
culo, mas aguardam… Aguardam que
o futuro lhes dê em dobro a felicida-
de que durante algum tempo lhes
subtraiu. “A nossa grande preocupa-
ção é o outro passo”, - explica o pre-
sidente da Asas, José Santos Pinto –
“quando os miúdos entram na autono-
mia. Temos que nos preocupar qual
será o futuro deles, e como é lógico o
valor humano está em primeiro lugar.”

Casa do Sol: onde se constrói
o futuro de doze jovens
DOS 12 AOS 16 ANOS, OS MENINOS E MENINAS QUE PASSAM A ADOLESCÊNCIA NESTA CASA, TRAZEM PERCURSOS DIFÍCEIS NO SEU CURRÍCULO, MAS
AGUARDAM … AGUARDAM QUE O FUTURO LHES DÊ EM DOBRO A FELICIDADE QUE DURANTE ALGUM TEMPO LHES SUBTRAIU.

Teoricamente estes jovens não po-
dem estar mais do que seis meses (reno-
vável duas vezes) na instituição, tem-
po suficiente para os técnicos conse-
guirem definir qual o futuro da crian-
ça. “mas o problema não é definir o
futuro”, explica Maria do Céu Brandão,
diretora social da Asas, e acrescenta,
“o problema é encontrar respostas para
o futuro, e isso é que pode ser demo-
rado”. É por isso mesmo que “desde
que a instituição possa provar que
fez o seu trabalho, a criança pode fi-
car mais tempo. Temos aqui jovens de
13 e 14 anos que entraram na institui-
ção ainda bebés de um ano” conclui.

E o dia a dia destes jovens é exa-
tamente como o de qualquer outro,
explica Maria João Oliveira, coorde-
nadora técnica da Casa do Sol. “Aqui
a dinâmica gira em torno de um gru-
po, de uma grande família que tem
um adulto que orienta todas as roti-
nas da casa e que as supervisiona.

Mas são os jovens os principais su-
jeitos ativos da organização do dia a
dia.” E nisto também inclui as saídas
noturnas? Maria do Céu Brandão
comenta que um dos princípios da
Asas é que os jovens tenham “as
mesmas vivências que os outros ado-
lescentes, com a mesma liberdade,
responsabilidade e autonomia que os
outros jovens têm.” Mais: “um dia che-
gará em que eles vão sair à noite
sozinhos, que vão para discoteca, vão
chegar de madrugada e nós vamos
impor horas e eles não vão respeitar
e vamos chamar atenção, como em
qualquer família, mas neste momento
ainda não saem.”

A QUESTÃO DA ADOÇÃO
Por muito confortáveis que as crian-
ças se sintam, por muito bem que es-
tejam, há um desejo comum a todos
eles: ter um pai e uma mãe. Alguns
regressam à própria família, outros são

adotados por uma família nova, mas
o sonho passa sempre pela família.
Maria do Céu Brandão partilha a sua
experiência como profissional: “em 16
anos e em duzentas e tal crianças que
acolhemos só tivemos um jovem que
não queria sair da Asas, porque sen-
tia que nós éramos ‘a família’”. Um
dos trabalhos da Asas é, de resto “va-
lorizar o papel dos adultos, o papel
do pai e da mãe; jamais denegrir a
imagem de um pai e de uma mãe
para uma criança”. “Tentamos”, acres-
centa a mesma responsável, “explicar-
lhes porque naquele momento agi-
ram daquela forma, porque o valor
da família, é um valor estruturante”.

Por seu lado, José Santos Pinto re-
corda com orgulho um dos casos de
sucesso de adoção: “tivemos uma ex-
periência encantadora de um jovem,
com 15 anos, e com poucas esperan-
ças de arranjar um pai e uma mãe,
que foi adotado por uma professora
de trinta e poucos anos.” E para os
pormenores mais técnico Maria do
Céu Brandão explica com o mesmo
olhar orgulhoso: “em termos legais
foi uma verdadeira conquista porque
a lei diz que a criança só pode ser
adotada até aos 15 anos. Os juristas
dizem que é até aos 14, ou seja, no
dia em que fazem 15 já não podem
ser adotados. Portanto nós tivemos que
fundamentar e fazer prova e argumen-
tar que era até aos 15 anos, a fazer
16, e que era do interesse superior
da criança”. E conseguiram.

OS APELOS
Em prol dos 12 jovens que hoje ocu-
pam a Casa do Sol, em Vila das Aves,
a Asas apela à comunidade avense,
para que participe no crescimento des-
tes jovens, que os acolha como parte
integrante da comunidade; que não
os julgue, que os proteja; que não as

Na Casa do Sol “a dinâmi-
ca gira em torno de um
grupo, de uma grande
família que tem um adul-
to que orienta todas as
rotinas da casa e que as
supervisiona. Mas são os
jovens os principais
sujeitos ativos da organi-
zação do dia a dia.”

MARIA JOÃO OLIVEIRA, COORDENADORA DA CASA DO SOL; JOSÉ DOS SANTOS PINTO, PRESIDENTE DA ASAS E MARIA DO CÉU BRANDÃO, DIRETORA SOCIAL DA ASAS

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico
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desculpe, mas que compreenda. Ma-
ria do Céu Brandão, explica que a
Asas “tem a guarda das crianças, é
responsável por elas, mas estes jo-
vens pertencem à comunidade. E,
porque estamos a lidar com jovens
em idades complicadas, apelamos a
que as pessoas colaborem com a ins-
tituição.” E isso pode ser feito de vári-
as formas. Desde a facilitação dos ser-
viços como ginásios, por exemplo, a
coisas muito simples. “Pessoas parti-
culares – explica a diretora - já vierem
cá oferecer os seus serviços, como,
por exemplo, a cabeleireira veio cá ofe-
recer-se para arranjar o cabelo dos
meninos e um agricultor que ofere-
ceu batatas e legumes.”

BUROCRACIA E BENFEITORES
A Casa do Sol abriu oficialmente a 2

Na sala de estar da Casa do Sol, o En-
tre Margens conheceu três dos jo-
vens (duas meninas e um meninos
entre os 14 e 15 anos) que moram
na instituição. Entre sorrisos, garga-
lhadas e alguma vergonha inicial
aceitaram partilhar um pouco das
suas histórias. A identidade dos jo-
vens permanecerá reservada, porque o
que interessa não é quem eles são, mas
o que eles transmitem. E realidade
dos factos é que se trata de adoles-
centes com sonhos, com gostos e ati-
tudes em tudo semelhantes a todos
os outros adolescentes, mas com um

OS JOVENS NA PRIMEIRA PESSOA

de dezembro de 2009, mas a inau-
guração realizou-se três meses antes.
“Estivemos à espera do acordo com a
Segurança Social, pois sem esse acor-
do não podíamos arrancar. Quando
esse acordo chegou, abrimos logo”,
explica o presidente da Asas. Maria
do Céu Brandão completa o raciocí-
nio: “não havendo acordo não havia
dinheiro e como é que iríamos fazer
para pagar aos colaboradores no fim
do mês? Como comprávamos comi-
da, livros?”

Na hora de relembrar o percurso
da Casa do Sol, José dos Santos Pinto
não esquece quem ajudou a tornar
o projeto uma realidade. “Nós (a di-
reção) somos voluntários e damos o
melhor de nós próprios em prol des-
ta causa”. E em tom de desabafo acres-
centa “por vezes somos mal interpre-

tados, e nós precisamos de toda a
gente, precisamos de toda a comuni-
dade, mas fundamentalmente das pes-
soas de Vila das Aves. Devemos mui-
to ao presidente da junta, Carlos Va-
lente que ajudou muito a instituição,
não só na construção deste prédio,
mas também com o investimento que
fez com o terreno ao lado da casa.”
Esse terreno irá dar lugar a uma lavan-
daria e a um parque. Lembra também
o mesmo responsável que há, por par-
te da direção uma “preocupação de
dizer quem os ajuda”. E para além da
referência ao “grande amigo da insti-
tuição” Carlos Valente, acrescenta o
de Castro Fernandes: “o Sr. presiden-
te da câmara neste tipo de investimen-
tos costuma apoiar em dez por cento
do valor da obra e deu-nos quinze,
por isso tenho de enaltecer essas pes-

soas sejam elas de que fações forem.”

UMA HISTÓRIA PARA QUE NÃO
SE ESQUEÇA
Em 16 anos, é praticamente impossí-
vel não existirem histórias que mar-
cam para sempre a vida das técnicas
que acompanham as crianças institu-
cionalizadas pela Asas. Maria do Céu
Brandão partilha uma história ocorri-
da quando ainda estava no início da
sua carreira e que, talvez por isso, se
tenha tornado inesquecível. “Uma cri-
ança entrou na instituição com três
anos e pouco. Era fisicamente muito
maltratada pelo padrasto e pela mãe.
A criança tinha terror de adultos e o
espaço de segurança pessoal era para
aí a três metros dela. Ninguém se
podia aproximar. Imagine-se como era
dar banho ou dar de comer a uma

percurso diferente do estandardiza-
do pela sociedade. “Um dia fui à se-
gurança social e contei-lhe o que se
estava a passar na minha casa, e mais
tarde fui encaminhada para a Asas.”
Conta-nos uma das meninas “per-
guntaram ao meu padrasto se que-
ria ficar connosco (comigo e com o
meu irmão) e ele disse que não. Vie-
mos para cá porque não tínhamos
mais ninguém que quisesse ficar con-
nosco e eu já não aguentava a minha
mãe, decidi de cabeça quente, mas
tinha que ser.” Ainda assim, era a mais
sorridente dos três, extrovertida, so-

nhadora, com ares de guerreira “aqui
sinto-me bem.” conclui. O rapaz, mo-
derno, cabelo fashion e com segu-
rança suficiente para se expressar
com uma transparência cristalina in-
forma logo: “Estou na Asas há quase
um ano, faltam 15 dias para fazer
um ano”. Com surpresa perguntá-
mos, mas ainda contam os dias? “Sim,
- responde com certeza e prontidão
- porque estou sempre na esperança
de voltar para casa.” Quer ser enfer-
meiro, mas o que queria mesmo era
fazer musculação. A primeira meni-
na acrescenta  que gostava de ir para

o Hip-Hop, ou não fosse o programa
dela de televisão preferido os Mo-
rangos com Açúcar. A última menina
com quem falamos era possivelmen-
te a mais reservada, mas introspetiva,
delicada “estou aqui sozinha, os meus
irmãos ficaram com a minha mãe. Mas
fui eu que quis vir para uma institui-
ção, e quando quis voltar atrás já
não tive hipótese, mas gosto muito de
estar aqui” e sorri, discreta e tímida.
Revela-nos porém que quer ser edu-
cadora de infância e que adora mú-
sica cigana, mas aquilo que não gos-
ta mesmo nada, é ter que ir dormir. |||||

criança como esta! Foi muito compli-
cado conquistar a confiança desta
criança, e é por isso que me lembro
do primeiro abraço que ela me deu,
algo que só aconteceu três meses
depois de estar connosco. Dois anos
depois, os pais, que até então estive-
ram completamente desinteressados
da criança, e depois de termos feito o
nosso trabalho todo, tudo direitinho,
apareceram a dizer que tinham ouvi-
do dizer que o filho ia ser adotado e
não consentiam. E ao olhar para o
padrasto que era um homem grande,
robusto, que tinha para aí dois me-
tros, recordo-me de me sentir assus-
tada com aquele tipo. Pensei que se
até eu tive receio, que sou técnica e
apoiada pela instituição e nada me
aconteceria, imagino o que aquela
criança devia ter sentido.” |||||||

“Fui eu que quis vir
para uma instituição,
e quando quis voltar

atrás já não tive hipó-
tese, mas gosto

muito de estar aqui”

Para saber mais sobre a Associação de Solidariedade e Acção Social
de Santo Tirso aceda a: www.asassts.com
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1 Temos orçamento! Fatal como
o destino. Mais do mesmo, aper-
to de cinto para os do costume.
Agora com a novidade para agra-
dar às chamadas agências de
ratting. Agências que estão, como
sempre estiveram ao serviço dos
credores. Uns fantasmas de ga-
binete determinam o preço do
dinheiro. Não nos bastava a Co-
missão Europeia com o seu gar-
rote tinham que vir agora os no-
vos abutres. O governo com a
esperteza saloia que o caracteri-
za, “inventou” um défice de 9.3
para dizer que este ano o redu-
zirá para 8.3. Parece mais um
número “plantado” como aquele
que havia sido usado no pri-
meiro governo Sócrates de 6.83
pela luminária que ainda presi-
de ao banco de Portugal. A ideia
fez caminho, e lá temos nós a
receita inflaciona-se o número
para assim o poder descer e ten-
tar convencer os abutres das
agências de ratting.

2 Israel depois de erguer um mu-
ro à superfície na faixa de Gaza,
está a fazer outro nas profunde-
zas da terra, que é para, segun-
do dizem, os palestinianos não
passarem através de túneis sub-
terrâneos. Entretanto, estão a co-
meçar a construir outro, na fron-
teira com o Egipto, e o mundo
dito livre impávido e sereno a
assobiar para o ar. Fez agora 65
anos sobre o fim do holocausto,
27 de janeiro de 1945, foram
libertados milhares de Judeus
depois de centenas de milhares

Muros por derrubar

Fatal como
o destino

Foi sem pompa nem circunstância que
no passado dia 25 de fevereiro deu os
primeiros passos o movimento cívico
assim designado para vir a dar estatu-
to jurídico ao que se pretende venha a
ser uma lufada de ar fresco num conce-
lho diminuído pela quebra do que foi
a força do seu tecido económico, o setor
têxtil, pela redução do seu território,
pelo défice de democracia local intra e
interpartidária e pela timidez da inici-
ativa cultural e económica autónoma e
independente dos seus cidadãos. Per-
sonalidades diversas da cidade e do
concelho, oriundas de vários quadran-
tes ideológicos e politico-partidários tal
como outras sem qualquer militância
política convidadas por um núcleo di-
namizador, reuniram à mesa de um res-
taurante da cidade para manifestarem
e exprimirem pontos de vista clarifica-
dores ou corretivos quanto ao conteú-
do da Carta de Intenções que se preten-
de venha a nortear o movimento e aglu-
tinar a base de apoio à novel instituição
que, sob o sugestivo lema “AMAR- Santo
Tirso”, constitui a sigla de Associação
e Movimento para a Ação e Reflexão. O
objeto social deste movimento vai ori-
entar-se para a “promoção de debates
sobre temas relevantes tanto de âmbi-
to local como geral, sob a forma de jorna-
das, colóquios, seminários, congressos
e outras iniciativas similares, a dina-

AMAR -  Santo Tirso
Editorial

terem sido dizimados nas câma-
ras de gás nazis. Israel, a cama-
rilha que tem governado Israel,
submete outro povo à mesma se-
gregação a que foi submetido.
Parece que a história não lhes
ensinou nada. Aos guetos de
Varsóvia, são agora impostos os
guetos em Gaza por novos algozes.

3 A catástrofe que se abateu so-
bre o Haiti, ocupou durante se-
manas os principais órgãos de
comunicações mundiais. A po-
breza daquele povo ainda teve
que suportar a fúria da nature-
za. No entanto, não se ouviu
quase ninguém falar na sua his-
tória. Depois de Colombo ter
descoberto estas ilhas na sua ca-
minhada à descoberta da Amé-
rica, e depois da sua partilha do
que é hoje a República Domini-
cana, e o Haiti, por Espanhóis e
Franceses, depois das sucessi-
vas invasões dos Americanos em
1888, 1915, 1934, 1937 que
exploraram as riquezas então
disponíveis, tiveram ainda que
suportar uma dinastia sangren-
ta da família Duvalier, François
Duvalier o Papa Doc e o seu filho
Baby Doc, que criaram uma milí-
cia, os Tontons Macoute que as-
sassinaram mais de 50 mil pes-
soas sem que os vizinhos ameri-
canos se incomodassem muito
com isso. Agora com esta nova
tragédia não deixa de ser iróni-
co, se não fosse trágico ver a pre-
ocupação da senhora Clinton à
chegada com ajuda humanitá-
ria. Toda a ajuda é necessária,
mas convém não esquecer que
a miséria do povo do Haiti tem
bem a mão do império Ameri-
cano, se dúvidas houvesse bas-
ta olhar em volta e ver os vizi-
nhos nas Caraíbas com um nível
de vida muitíssimo superior. Se-
ria bom olhar os ensinamentos
que a história nos dá. ||||||

Abel Rodrigues
mização de petições, ações populares
e iniciativas legislativas de cidadãos e
a cooperação na realização de inicia-
tivas cívicas promovidas por outras
entidades que se coadunem com os
seus princípios, natureza e objetivos”.

Como um dos convidados a partici-
par nesta ceia de generoso e prestimo-
so alcance cívico onde se falou muito
do passado (com destaque para a li-
ção do homem que mais estudou e que
melhor conhece o passado da região),
mas também dos desafios do presente
e do futuro pela voz de arquitetos, en-
genheiros e especialistas da planifica-
ção harmoniosa das nossas comunida-
des e da formação e educação que me-
lhor lhes convém, enquanto represen-
tante de uma imprensa que parte da
periferia para a centralidade, apraz-
me realçar o ponto 10 desta Carta de
Intenções tal como referenciado em
baixo. Nem todos os 10 pontos desta
Carta de Intenções mereceram um con-
senso generalizado, alguns foram mes-
mo objeto de acesa e viva discussão
entre os intervenientes mas aqui ficam
enunciados como ponto de partida para
um debate que há de ter expli-citações
num futuro bem próximo e com uma
base de apoio mais alargada.

Aqui ficam referenciados os 10 pon-
tos desta Carta de Intenções (respei-
tando aqui a sua versão original, sem
preocupação em adequá-la ao acordo
ortográfico tal como vem sendo a nor-
ma do nosso jornal):

1) A Associação “Amar Santo Tirso”
corporiza um projecto que tem em vis-
ta promover e concretizar o debate
sobre o desenvolvimento integrado do
concelho de ST, que nas últimas déca-
das perdeu muito do seu prestígio so-

cial, cultural e económico. 2) Esse pro-
gresso é mensurável em função de in-
dicadores de desenvolvimento muni-
cipal utilizados em estudos de cariz
universitário, nos quais o concelho de
S.T. aparece, sistematicamente, nos úl-
timos lugares do ranking. 3) O debate
terá como ideia base uma visão inte-
grada e harmoniosa do concelho, do
mesmo modo, procurar-se-á um con-
ceito de cidade que inclua comunida-
des populacionais que actualmente lhe
são estranhas. 4) Este objectivo pode
e deve ser assumido como missão de
todos. Os inter-venientes no diálogo
que se promove são todos aqueles para
quem Santo Tirso releve em termos de
projecto de vida. 5) A cidadania será
perspectivada na sua dupla vertente de
direito e dever de intervenção cívica.
6) A Associação não corporiza um pro-
jecto de cariz partidário; está aberta e
convocará pessoas de todos os qua-
drantes político-partidários, e outras
sem qualquer militância partidária. 7)
Muito embora uma parte significativa
do seu núcleo fundador tenha idades
compreendidas entre os 40 e 50 anos
de idade, a Associação corporiza um
projecto inter-geracional. 8) As auto-
ridades públicas do concelho serão
convidadas pela Associação a partici-
par neste projecto pelo papel relevan-
te que desempenham. 9) A Associação
quer ser interlocutora activa num pro-
cesso de dinâmica social que congre-
gue as diversas entidades políticas,
empresariais e associativas do conce-
lho. 10) A Associação aposta em levar
este projecto de intervenção cívica e
social às 24 freguesias do concelho,
sem exclusões, assumindo um papel
unificador, promotor de coesão e di-
minuição de assimetrias. ||||||

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR
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Vamos a ver...

Bullying

Pedro Fonseca

Conhecer, perceber e preservar o
passado, é decisivo para, no pre-
sente, podermos tomar as melho-
res opções para o futuro. Saber
dignificar os maiores símbolos
desta terra, refletir sobre aquilo que
fomos, nas coisas boas e más, é
essencial para construir um futu-
ro melhor.

É no presente que temos que
olhar para esse passado, sem nos-
talgia, sem saudosismo, mas com
a plena convicção de que ele faz
parte da nossa vivência, da nossa
formação integral, da nossa iden-
tidade.

Santo Tirso tem um passado que
nos devia dar muita auto-estima,
que nos devia orgulhar de ser aqui-
lo que somos - tirsenses. Porém,
passamos pelas coisas e nem re-
paramos no que foram e o que são.

Ignoramo-las porque de tão
esquecidas e vilipendiadas, já nem
sequer refletimos na importância
que tiveram e naquilo que poderi-
am ser se houvesse um mínimo
de atenção, um mínimo de respei-

Passado, presente e futuro

Nos últimos dias Portugal foi literal-
mente inundado por notícias na co-
municação social do muito provável
suicídio de uma criança no Rio Tua.

Como vem sendo habitual nestas
circunstâncias, multiplicam-se os “fó-
rum” de discussão, ouvem-se os “es-
pecialistas”, as instituições tomam po-
sição e o Estado assiste impávido ao
desenrolar dos acontecimentos. Da-
qui a algumas semanas tudo estará
esquecido. Mas o drama da família
continuará.

O bullying continuará a proliferar
nas escolas e na sociedade em geral,
sem que tenha sido encontrado um
caminho para ultrapassar os fatores
causais, adjuvantes e condicionantes
de tão grave problema.

O bullying não é fenómeno ex-
clusivo de Portugal e no mundo oci-
dental de quando em vez, ouvimos
relatos de situações, porventura mais
graves, com consequências trágicas,
como os assassinatos em escolas efe-
tuados por alunos.

As nossas escolas superlotadas de
alunos, sobretudo em áreas mais den-
samente povoadas, não têm permiti-
do optimizar o esforço de educação
global que começa na família, passa
pela escola e deve complementar-se
de novo na família e na sociedade.

Por outro lado o modo de funcio-
namento do mundo económico e do
trabalho leva a que os pais ou encarre-
gados de educação gastem muito tem-
po nas deslocações e no emprego.

O Estado, através do texto Consti-
tucional, garante educação para to-
dos e tem vindo a fazer um esforço

considerável quer na escola a tempo
inteiro quer através da criação de infra-
estruturas modernas e funcionais, quer
na qualificação dos recursos huma-
nos afetos em geral à escola. No en-
tanto os serviços de acompanhamen-
to, alerta e apoio pluridisciplinar às
famílias, aos alunos e a toda a comu-
nidade educativa, são escassos e até
em alguns casos paradoxalmente con-
siderados excessivos.

Estamos assim em presença de um
fenómeno ainda pouco estudado que
atormenta muitas crianças e muitos
pais, multifatorial e que urge mini-
mizar e ultrapassar.

Não será alheio a esta situação,
antes pelo contrário, o fomento do
individualismo, a competição levada
ao extremo e a transformação em
passo acelerado dos parâmetros con-
vencionais das nossas comunidades
e sociedade.

Sabemos todos por experiência,
que as crianças são mais sinceras que
os adultos, que referem com realis-
mo arrepiante as diferenças num
mundo uniformizado e nivelado e que
tendem a mimetizar comportamentos
estereotipados quer da família quer
dos audiovisuais quer do outras ori-
gens, nomeadamente, dos grupos ou
colegas de escola.

O que parece espantoso nesta si-
tuação é que ninguém deu por nada
na escola. Esta será uma situação
idêntica a tantas outras de maus tra-
tos, com humilhação da vitima, quer
seja criança, adulto ou idoso. Uma
manifestação preversa de poder, qua-
se sempre escondendo outros pro-
blemas, outras frustrações, a merecer,
obviamente, idêntico rastreio e acom-
panhamento.

Interessante e apropriado é notar,
que aqui mesmo na Vila das Aves, foi
testado um novo tipo de escola, onde
foram valorizadas a autonomia e a
responsabilidade dos alunos bem
como dos pais e professores. Não cabe
aqui como se compreende fazer qual-
quer juízo de valor, qualitativo ou
quantitativo do processo que já leva
muitos anos.

A consciencialização do fenómeno
já é positiva e ajudará a encontrar
soluções proativas, com o trabalho de
todos.

Quero apenas salientar que a es-
cola do futuro, sem bullying ou outro
tipo de violência terá de passar pela
igualdade, liberdade e fraternidade.
Estas são ainda as utopias da Repú-
blica que estão por cumprir. |||||||

Joaquim Couto

O que parece espantoso nes-
ta situação é que ninguém
deu por nada na escola. Esta
será uma situação idêntica
a tantas outras, com humi-
lhação da vitima, quer seja
criança, adulto ou idoso.
Uma manifestação preversa
de poder, quase sempre es-
condendo outros problemas

to por esse passado.
O caso que me parece mais

flagrante é o da casa onde viveu
e morreu o Conde S. Bento, em
pleno coração da cidade de San-
to Tirso. O imóvel, hoje ocupado
por comércio barato e de pechis-
beque, é um entre muitos, igual a
muitos.

E, no entanto, ali viveu e mor-
reu a principal personalidade do
concelho, um homem de coragem,
benemérito, filantropo, símbolo
máximo da identidade tirsense.
Alguém se importa? Alguém pro-
testa? Os dias vão passando, nes-
ta modorra triste e cinzenta.

Contudo, sempre há alguém
que mantém acesa a chama da-
quilo que nos é mais simbólico.
Através do blogue de José An-
tónio Miranda (http://otirsense.
blogspot.com) tomei conhecimento
do blogue de outro tirsense, A.
Jorge Ribeiro (http://www.orgalribeiro.
net/blog.php), onde visualizei, com
um misto de encanto e nostalgia,
dezenas de fotos do antigo Hotel
Cidnay, dos claustros da Igreja
Matriz, do Rio Ave, do Parque D.
Maria II (e da Casa de Chá), en-
fim... um autêntico serviço à me-
mória tirsense. Além de que pude
ler um interessante texto sobre
outra figura da nossa terra: o Co-
ronel Batista Coelho.

Felizmente, ainda há quem não

se conforme e que agite a quieta
melancolia, que nos entorpece, que
nos distrai, que nos desesperan-
ça. Vale a pena passarem por es-
tes dois blogues.

No seu, José António Miranda
escreve uma frase que é sintomá-
tica do estado em que estamos
enterrados: “O poder tem sempre
meios de nos informar do que faz
bem feito. É para discutirmos aqui-
lo que é polémico, que alguns con-
sideram errado, que existe a im-
prensa local. Esta tem que ser livre”.

A. Jorge Ribeiro, no seu blogue,
escreve, a dado passo: “Todos os
jardins e monumentos estão sem
brilho, cobertos pelo pó dos tem-
pos. (...). Santo Tirso - quem diria?

- já foi berço natural de júbilos,
dos divertimentos, das galanterias
inconstantes e dos vícios amáveis
e finos”.

No conhecimento e na preser-
vação da memória dos nossos
mais ilustres, Santo Tirso pode ter
futuro... ||||||| pm-fonseca@sapo.pt

Santo Tirso tem um passado
que nos devia dar muita auto-

estima, que nos devia orgulhar
de ser aquilo que somos -

tirsenses. Porém, passamos
pelas coisas e nem reparamos

no que foram e o que são.



ATUALIDADE Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

Percurso pedonal entre Santo Tirso e o
Parque da Rabada está a concurso

Em Julho 2009, foi apresentado o
projeto para a construção de um pas-
seio pedonal que ligaria a cidade de
Santo Tirso ao parque da Rabada.
Agora, foi oficialmente aberto o con-
curso público internacional para a
construção do chamado “Percurso
pedonal das margens do Ave”, e que,
de acordo com o anúncio divulgado
em Diário da República, cuja duração
do contrato da empreitada está esti-
mada em 455 dias e as entidades
interessadas deverão apresentar as

A CONSTRUÇÃO DE UM PERCURSO PEDONAL DAS MARGENS DO AVE, QUE IRÁ LIGAR A CIDADE DE SANTO TIRSO AO PARQUE URBANO DA RABADA
CHEGA AGORA À FASE DE CONCURSO. O INVESTIMENTO SERÁ DE 5,3 MILHÕES DE EUROS.

suas propostas até ao mês de abril.
Este projeto irá fazer a ligação en-

tre as zonas do património histórico
de Santo Tirso  - que se traduzem,
entre outras, no Mosteiro de S. Ben-
to, passeio dos frades e ponte sobre
o rio Ave – e as zonas do património
natural - nomeadamente o Rio Ave,
açude, terrenos da Escola Profissio-
nal Agrícola Conde S. Bento e Gale-
ria Ricípola – terminando a 150 me-
tros do Parque Urbano da Rabada,
com a construção de uma ponte me-

tálica. A ideia é, simultaneamente, in-
tervir na zona ribeirinha do Ave e
estabelecer uma ligação pedonal/
ciclável entre essa zona (mais próxi-
ma do centro da cidade) e o Parque
Urbano da Rabada, em Burgães.

A obra agora aberta a concurso
público, tem o valor de 5,3 milhões
de euros e destina-se a uma área de
intervenção inscrita no âmbito do Pla-
no de Urbanização das Margens do
Ave (PUMA) e, também de acordo
com um dos principais objetivos já

estabelecidos por este documento e
que são agora reafirmados na estra-
tégia de parceria de regeneração ur-
bana liderada pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, juntamente com
Fundação de Santo Thyrso; DREN -
Escola Profissional Agrícola Conde S.
Bento; Associação Recreativa da Tor-
re (ADRNST) e Café do Rio.

O estabelecimento desta ligação
entre a cidade de Santo Tirso e o Par-
que Urbano da Rabada agrega um
conjunto de elementos tais como a

renaturalização e arranjos paisagísti-
cos da área envolvente; intervenção
num troço de arruamento da rua do
Rio Ave, ligando a zona de interven-
ção com a ponte sobre o Rio Ave (in-
cluindo um parque de estacionamen-
to e árvores de enquadramento); cri-
ação de uma plataforma pedonal ele-
vada com deck entre o estacionamen-
to e a curva do Rio Ave a montante do
açude; e a criação de passeios e ponte
pedonal ligando a Plataforma (praça)
ao Parque Urbano da Rabada. |||||

A Câmara Municipal de Santo Tirso
requereu ao Governo, com caráter ur-
gente, a declaração de utilidade pú-
blica da expropriação de cinco parce-
las de terrenos, para a construção da
nova rotunda desnivelada junto ao
Nó da Variente à EN 105, (junto à

ponte de Frádegas), em Santo Tirso
(zona dos semáforos à entrada da
freguesia de Santo Tirso)

Em causa está, uma obra de cerca
de 2,5 milhões de euros, que é o
resultado de negociações entre a
Câmara Municipal de Santo Tirso e a

“Estradas de Portugal (EP) – a quem
cabe, por concessão, financiar, explo-
rar e requalificar as vias que integram
a Rede Rodoviária Nacional, com é a
EN 105. A nova rotunda desnivela-
da, corresponde, na parte superior, a
variante em viaduto e na parte inferi-

or a rotunda desnivelada com aces-
sos à variante, à Estrada Nacional 105
e à cidade de Santo Tirso.

Esta solução surge depois de se
chegar à conclusão de que o entron-
camento junto ao Ribeiro do Mata-
douro, na Ponte de Frádegas, em Santo

Tirso, deixou de ter capacidade para
responder em condições de conforto
e segurança ao grande volume de
tráfego aí existente. Este local é assi-
nalado como um dos “pontos negros”
de sinistralidade rodoviária das es-
tradas que servem o município. |||||||

Câmara requer utilidade pública para terrenos a expropriar
CONSTRUÇÃO DA NOVA ROTUNDA DESNIVELADA JUNTO AO NÓ DA VARIANTE À EN 105

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

clínica médico-dentária
de Vila das Aves
dr. josé filipe seixas | médico dentista
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Nova variante à EN14 sem ligação
à cidade de Santo

|||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

A construção da variante à EN14,
entre Maia (Nó do Jumbo) e Vila
Nova de Famalicão (Nó da Cruz/IP1/
A3), ainda em fase de consulta pú-
blica, está na origem da intenção da
Junta de Freguesia de Santo Tirso de
reivindicar a construção de uma via
de restabelecimento para a sede do
concelho. O projeto original, segun-
do o Entre Margens apurou junto do
executivo da Junta de Freguesia de
Santo Tirso, não contempla nenhu-
ma via de ligação à cidade, pese em-
bora haver uma passagem por Santo
Tirso, que segundo a mesma fonte,
na voz do Manuel Mirra, vogal do
executivo tirsense, “se resume a uma
ponte sobre o rio Ave” no limite da
freguesia de Santo Tirso, com a fre-
guesia de Lousado.

Segundo Manuel Mirra, “faria todo
o sentido que construção da nova
Variante, com essa ponte sobre o rio
Ave, incluísse uma via de ligação, cha-
mada via de restabelecimento para a
freguesia”. As razões que justificam a
pretensão da Junta de Freguesia de

A VARIANTE À EN14 ENTRE MAIA E FAMALICÃO, A SER CONSTRUÍDA NOS MOLDES PREVISTOS, COMO TUDO INDICA, NÃO
CONTEMPLA UMA LIGAÇÃO DIRETA À CIDADE SANTO TIRSO. ESTE É O MOTIVO PELO QUAL A JUNTA DE FREGUESIA DE
SANTO TIRSO VAI REIVINDICAR JUNTO DA ESTRADAS DE PORTUGAL A CONSTRUÇÃO DE UMA VIA QUE BENEFICIE A CIDADE.

Santo Tirso são apontadas pelo mes-
mo responsável: “ a menos de 500
metros do lugar onde a variante vai
passar há uma zona industrial” e
acrescenta que “que a ligação que exis-
te entre os concelhos naquela zona,
é a ponte da Lagoncinha, que, para
além de estar degrada e em risco, está
vedada à circulação de veículos pe-
sados e de mercadoria”

Desta forma admite o mesmo res-
ponsável que a junta está “tentada a
tomar todas a iniciativas possíveis em
conjunto com Junta de Freguesia de
Lousado, no sentido de se encontrar
uma solução que possa passar efetiva-
mente por uma via, ou por vias de
restabelecimento naquela zona.” A zo-
na em causa é a que corresponde a
um acesso direto à zona industrial
da Várzea, à zona industrial do Frei-
xieiro, à zona industrial da Poupa e à
zona industrial do Alto da Cruz, às
populações de Santo Tirso e até à zona
industrial de Fontiscos. Ao argumen-
to de que existem outras ligações re-
lativamente perto de zona, a resposta
é pronta: “há, mas não são diretas” –
sublinha Manuel Mirra (na imagem).

Se tivermos em conta que um dos
principais objetivos das Estradas de
Portugal é “restabelecer em termos
comerciais e industriais o eixo estra-
tégico Maia - Trofa - Santo Tirso-Vila
Nova de Famalicão” como explica
Manuel Mirra, e que os valores de
investimento rondam os 200 mi-
lhões, entende o executivo da junta

que, nos moldes em que o projeto
está pensado, “Santo Tirso não vai
aproveitar a variante.” Certo porém, é
o facto de a junta ter plena consciên-
cia de que não é uma situação fácil
de resolver até porque a “ponte so-
bre o rio Ave irá ser construída com
15 metros de altura e, tecnicamente,
não é muito fácil fazer uma via de
restabelecimento”. Manuel Mirra in-
dica no entanto a possibilidade de
construção “de uma ponte por baixo
dessa ligação e que possa fazer o
próprio restabelecimento”. Admite que
as soluções técnicas teriam de ser
encontradas pela Estradas de Portu-
gal, reiterando, mesmo assim, que “se-
ria uma pena que um investimento
desta envergadura não projectasse
uma ligação ao concelho e à cidade
de Santo Tirso”. E, por esse motivo, a
junta “entendeu que devia tomar uma
posição” explica Manuel Mirra, até
porque, relembra “estão em causa os
interesses dos tirsenses e, sobretudo,
dos comerciantes e industriais daquela
zona. Iremos até onde for possível”,
conclui o vogal do executivo da Jun-
ta de Santo Tirso. ||||||

Manuel Mirra: “Seria uma
pena que um investimento
desta envergadura não
projetasse uma ligação
ao concelho e à
cidade de Santo Tirso”.

A ZONA INDUSTRIAL DA POUPA, ENTRE OUTRAS, SAIRIAM BENEFICIADAS COM UMA LIGAÇÃO DIRETA DA NOVA VARIANTE A SANTO TIRSO

Alírio Canceles
mandatário
de Pedro
Passos Coelho
Alírio Canceles, ex-presidente da
comissão política do PSD de San-
to Tirso, e vereador da câmara
municipal de Santo Tirso, foi con-
vidado para ser o mandatário de
Pedro Passos Coelho, para Santo
Tirso. De acordo com o comuni-
cado enviado à imprensa, em for-
ma de carta aos militantes, Alírio
Canceles expressa o seu comple-
to apoio à candidatura do social-
democrata à presidência do par-
tido, evocando a necessidade do
partido de reestruturar e mudar.
“Apoio Pedro Passos Coelho para
Presidente do PSD, porque preci-
samos de mudar!”  - escreve no
mesmo comunicado, acrescenta-
do ainda mais motivos para o seu
incondicional apoio – “É indiscu-
tível que o PSD precisa de mudar.

A situação do país obriga a
que o PSD não volte a falhar! (…)
Pedro Passos Coelho é o único
candidato a quem não podem ser
assacadas responsabilidades pe-
los erros da anterior direção. Ele
protagoniza a mudança de que o
PSD carece e que Portugal exige.”
Alírio Canceles afirma ainda que
Pedro Passos Coelho é o tipo de
líder necessário, neste momento,
ao Partido Social-democrata, “deci-
dido, frontal, corajoso e leal”.

O mesmo responsável diz ain-
da que Portugal precisa de solu-
ções e, acima de tudo, “precisa de
acreditar”. E “Pedro Passos Coe-
lho é o único candidato, até ago-
ra, que teve a coragem de dizer o
que pensa sobre economia, se-
gurança social, educação, justiça
e Saúde”. O mesmo responsável
defende ainda que Passos Coe-
lho protagoniza uma “candidatu-
ra positiva”, ou seja, que não está
contra ninguém, nem foi empur-
rado para se candidatar. Fê-lo por
ser essa a sua vontade e por ter
um projeto para o seu partido de
sempre e para Portugal”. ||||||
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S. CRISTINA DO COUTO. INAUGURAÇÃO DA RESIDÊNCIA SÉNIOR S. ROSENDO
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A Residência Sénior S. Rosendo,
inaugurada no dia 27 de feverei-
ro, em Santa Cristina do Couto,
custou cerca de 1, 5 milhões de
euros e para o secretário de Esta-
do da Segurança Social, Pedro
Marques, é de rigor. “Esta casa foi
construída sem gastos desneces-
sários, fez-se com rigor, eficiência
e construiu-se um equipamento de
qualidade que rivaliza com qual-
quer equipamento social do pais
mas também com os equipamen-
tos que podemos encontrar em
toda a Europa”.

O Secretário de Estado conhe-
ce bem o projecto até porque o
mesmo beneficiou do apoio do
governo em cerca de 145 mil
euros, atribuído ao abrigo do Pro-
grama de Apoio ao Investimento
em Equipamentos Sociais, mas diz
também conhecer bem a realida-
de europeia no que a esta maté-
ria diz respeito. E neste aspecto,
não há que temer comparações.
“A nossa rede de equipamentos
sociais, pode rivalizar perfeitamente
- quer os lares quer a nossa rede de
cuidados continuados - com aqui-
lo que se faz de melhor em toda a

É, PELO MENOS, ESTA A CONVICÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA SOCIAL PEDRO MARQUES
QUE SE DESLOCOU NO DIA 27 DE FEVEREIRO À FREGUESIA DE  SANTA CRISTINA DO COUTO PARA A INAU-
GURAÇÃO A RESIDÊNCIA SENIOR S. ROSENDO, CUJA CAPACIDADE PARA ACOLHER 30 IDOSOS ESTÁ ESGOTADA

Rede de equipamentos sociais rivaliza
com o que se faz de melhor na Europa

Assegurada que está a aquisição do prédio
onde funcionaram as Termas do Amieiro Gale-
go em Vila das Aves, devemos ter agora a am-
bição de fazer deste recurso natural uma mais
valia para o nosso concelho.

Sabemos que podemos contar com o conhe-
cimento que o Sr. Presidente da Câmara tem
sobre as virtualidades terapêuticas da água que
nasce naquele local.

Sabemos do contributo financeiro que a Câ-
mara vai conceder para ajudar a Junta de Fre-
guesia na aquisição do imóvel.

Sabemos que este património se pode inserir
numa estratégia de valorização dos recursos natu-
rais e de dinamização económica do concelho.

Por tudo isto, devemos ser consequentes e

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 25 DE FEV. 2010

Prédio Urbano da
Nascente do
Amieiro Galego

Pontos de vista

José Manuel Machado*

tudo fazer para que a atividade termal no
Amieiro Galego seja viável no enquadramento
da legislação em vigor.

Já foram dados os primeiros, mas decisivos,
passos. No entanto, passos ainda maiores te-
rão de ser dados. Para o sucesso desta cami-
nhada, a Câmara Municipal e a Junta de Fregue-
sia devem unir esforços na prossecução do in-
teresse público, conscientes dos meios que cada
uma destas entidades tem ao seu alcance.

Apelo para que não se preocupem com quem
lidera o processo, porque esta caminhada deve
ser liderada, unicamente, pelo Interesse Público.

ILHA DE MADEIRA
Tendo em conta as trágicas consequências do
temporal que se abateu sobre a Madeira no
passado dia 20 de Fevereiro, os deputados do
PPD/PSD apresentaram na Assembleia Munici-
pal um voto de pesar, que foi aprovado pela
unanimidade dos deputados presentes, expri-
mindo às entidades da Região Autónoma da
Madeira a nossa solidariedade para com a po-
pulação local. |||||| *****DEPUTDEPUTDEPUTDEPUTDEPUTADOADOADOADOADO     NANANANANA     ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA     MUMUMUMUMU-----
NICIPNICIPNICIPNICIPNICIPALALALALAL     ELEITELEITELEITELEITELEITOOOOO     NANANANANA     LISLISLISLISLISTTTTTAAAAA     DODODODODO PPD/PSD PPD/PSD PPD/PSD PPD/PSD PPD/PSD

Devemos tudo fazer para que a
actividade termal no Amieiro
Galego seja viável. (...) Para o
sucesso desta caminhada, a Câmara
e a Junta devem unir esforços

Europa. É isso que garantimos aos
nossos idosos”, sublinhou Pedro
Marques. O mesmo responsável
apontou ainda como prioridades do
governo o apoio aos mais novos,
com a construção de creches e aos
idosos não apenas através da rede
de equipamentos sociais mas “me-
lhorando também os seus rendi-
mentos”, nomeadamente com o
chamado “complemento solidário
para idosos” que, segundo Pedro
Marques, “permitiu que 240 mil ido-
sos recebam mais mil euros por ano
do que recebiam antes de se criar
esta prestação”

Tal como referido na edição
anterior (ver edição 432 de 25
de fevereiro, página 8) a Residên-
cia Sénior S. Rosendo, proprieda-
de da Cerlar, Serviços de Geria-
tria, Lda, abriu portas em Julho de
2009, estando atualmente a sua
capacidade de acolhimento de
idosos totalmente preenchida. O
edifício, construído no Lugar da
Ermida, na freguesia de S. Cristina
do Couto, foi agora inaugurado
com a já referida presença do se-
cretário de Estado, mas também
de Luís Cunha, diretor do Centro
Distrital da Segurança Social do
Porto, e de Castro Fernandes, pre-

sidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso, entre outros respon-
sáveis autárquicos.

Descerrada a placa inaugural e
depois de uma visita às instala-
ções, com passagem demorada
pela capela da residência, os ha-
bituais discursos. José Torres, re-
presentante da administração da
residência sénior falou do “orgu-
lho” com que é assumido este com-
promisso e esta responsabilidade
social e agradeceu os apoios da
Secretaria de Estado da Seguran-
ça Social e da Câmara Municipal.
“Tirou-nos muitos pedregulhos
que tivemos pela frente”, afirmou
o mesmo responsável, referindo-
se a Castro Fernandes. Este, por
sua vez, lembrou que embora tra-
tando-se de um investimento pri-
vado, a construção da residência
sénior sempre foi considerada pela
autarquia como “de muito interes-

se para o concelho de Santo Tirso”,
ao contribuir para reforçar a “eco-
nomia social, a criação de empre-
go e o apoio à terceira idade”.

Aproveitando anda a presen-
ça do Secretário de Estado da Se-
gurança Social, o autarca agrade-
ceu os apoios concedidos no âm-
bito do Programa de Alargamen-
to da Rede de Equipamentos So-
ciais para a construção de vários
equipamentos sociais do concelho,
nomeadamente à Associação de
Solidariedade Social de S. Martinho
do Campo, à Associação de Soli-
dariedade de Rebordões e à CAID
Cooperativa de Apoio à Integra-
ção do deficiente. “Vamos ter um
mandato de quatro anos, certamen-
te que o vamos cá ter em mais
ações e investimentos”, afirmou
ainda Castro Fernandes referindo-
se à regular presença de Pedro
Marques no concelho. O autarca
congratulou ainda o governo pela
aprovação da Lei da Segurança
Social: “foi uma lei que revolucio-
nou toda a capacidade que nós
agora temos de conservar uma
certa garantia de que no futuro
vamos ter condições para viver que
seguramente os nossos antepas-
sados não tiveram.” ||||||

“A nossa rede de equi-
pamentos sociais, pode
rivalizar perfeita-
mente com aquilo que
se faz de melhor em
toda a Europa”,
afirmou Pedro Marques

DA ESQ. P/ A DIREIRA: CASTRO FERNANDES, PEDRO MARQUES (SECRETÁRIO DE ESTADO) E OS ADMINISTRADORES DA CERLAR FERNANDO MARQUES E JOSÉ TORRES

entreMARGENS
entremargens@mail.telepac.pt

próxima edição nas bancas a 25 de Março
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Reparações Eléctricas em Automóveis

Não foi à primeira, foi à segun-
da. A eleição dos corpos sociais
da Associação do Infantário
de Vila das Aves (Aiva) para o
triénio 2010/2012 esteve mar-
cada para 21 de janeiro deste
ano, mas nesta data nada hou-
ve a sufragar pois nenhuma lis-
ta se propôs como candidata.

A direção ainda em exercí-
cio, encabeçada por Carlos Pin-
to, há muito que havia dado
conta da intenção de não se
voltar a candidatar, apelando
a que os pais e encarregados
de educação se mobilizassem
nesse sentido. Não o fizeram
à primeira, mas a partir do mo-
mento que se vislumbrou um
vazio diretivo, conseguiu-se
reunir um grupo de pessoas
dispostas a “levar o barco”. E
assim o fizeram, apresentando
uma lista encabeçada por Ma-
nuel Américo Pereira. Mas não
foram os únicos, pois uma ou-
tra lista, encabeçada por Emílio
Cândido de Abreu, acabou tam-
bém por se apresentar a votos.

O processo não foi fácil e as
eleições entretanto marcadas
para 25 de fevereiro por pou-
co não se realizavam, mas aca-
bou por prevalecer a vontade
dos associados, colocando-se
assim um ponto final neste pro-
cesso com a vitória, em mais
de 30 votos, da lista encabe-
ça-da por Américo Pereira.

Os novos corpos sociais da

ELEIÇÕES NA ASSOCIAÇÃO DO INFANTÁRIO
DE VILA DAS AVES

Manuel Américo
Pereira assume
direção do Aiva
A LISTA ENCABEÇADA POR MANUEL AMÉRICO
FERREIRA PEREIRA GANHOU AS ELEIÇÕES DA
ASSOCIAÇÃO DO INFANTÁRIO DE VILA DAS AVES. A
NOVA DIREÇÃO TOMA POSSE A 24 DE MARÇO

Associação do Infantário de
Vila das Aves tomam posse no
dia 24 de março. A Manuel
Américo Pereira (sócio 1051)
juntam-se na direção Cecília
Manuela Carvalho (secretária),
Rui Miguel Batista (tesoureiro),
os vogais José Rafael Martins
e Domingos Costa Leite, e ain-
da Valdemar Aurélio Cunha,
como suplente.

A presidência da assem-
bleia geral é assumida por Bru-
no Carlos Costa, ficando o mes-
mo órgão constituído pelas se-
cretárias Laura Mafalda Rodri-
gues e Margarete Silva Andra-
de. Do conselho fiscal fazem
parte Elisabete Roque Faria (pre-
sidente) e os vogais Camilo Au-
gusto Martins e Luís Miguel
Sousa Barbosa. De referir que
a representação da Junta de
Vila das Aves, tal como definem
os estatutos, fica assegurada por
Rui Miguel Batista, na direção,
e de Elisabete Faria, na presi-
dência do conselho fiscal.

INFANTÁRIO DE VILA DAS AVES
A Associação do Infantário de
Vila das Aves é uma Institui-
ção Particular de Solidarieda-
de Social (IPSS), orientada para
a área da educação, encontran-
do-se preparada, em termos
organizativos e pedagógicos,
para receber crianças nas va-
lências de creche, Jardim-de-
infância e ATL. ||||||
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No fim de semana de 20 e 21 de mar-
ço realiza-se no Pavilhão Gimnodespor-
tivo do Desportivo das Aves a segunda
edição da Feira de Comércio Tradicio-
nal e Artesanato. A primeira edição teve
lugar no complexo habitacional ‘Jardins
de S. Miguel’, em Dezembro de 2008 e,
mesmo sem a ajuda do tempo, a organi-
zação faz um balanço positivo da expe-
riência e, por isso, retomam-na agora. A
iniciativa conta até ao momento com
participação, já oficializada, de 15 lojis-
tas, mas a organização espera chegar até
às duas dezenas de participantes.

Mais do que faturar em dois dias o
que às vezes é complicado fazer-se num
ou dois meses, por exemplo, Sónia Go-
mes, da organização (na imagem), des-
taca a importância de dar visibilidade aos
estabelecimentos comerciais. Queixa-se
de que os avenses, em particular, não
compram na freguesia porque muitas
vezes desconhecem a oferta existente. A
II Feira do Comercio Tradicional e Arte-
sanato assume, por isso, esta função de
dar visibilidade aos lojistas locais. Resu-
me-se a 50 euros o montante a pagar
pelos participantes nesta iniciativa que,
para já, conta com o apoio da Junta de
Freguesia de Vila das Aves, aguardando

Gimnodesportivo do Aves acolhe
Feira de Comércio Tradicional

VILA DAS AVES. COMÉRCIO TRADICIONAL

pela AvesEventos, que mais não é do
que a junção de duas comerciantes de
Vila das Aves, responsáveis pela casas
Patiflor e Elipaper. Elsa Gomes (Patilflor),
com formação em organização de even-
tos, faz render os seus conhecimentos
na área e desdobra-se, a esta altura, em
contactos vários para que nada falhe no
fim de semana de 20 e 21 de março. Se-
ria de esperar, tendo em conta o âmbito
do evento, o apoio da Associação Come-
rcial e Industrial de Santo Tirso, mas a
entidade nem sequer foi contactada para
o efeito. Sónia Gomes entende que a
mesma continua a concentrar os seus
esforços na atividade comercial da sede
do município e, quanto muito, para os
comerciantes do centro da freguesia das
Aves. Dá como exemplo o facto de ela
própria, enquanto lojista, nunca ter sido
contactada pela Acist, nem no período
de Natal nas campanhas de angariação
de verbas para a iluminação das ruas.
Ainda na opinião de Sónia Gomes, faria
todo o sentido a existência de uma asso-
ciação comercial em Vila das Aves. |||||

DOIS DIAS PARA DAR A CONHECER A OFERTA COMERCIAL DE VILA DAS AVES. A SEGUNDA FEIRA DE
COMÉRCIO TRADICIONAL E ARTESANATO REALIZA-SE NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO. PARA ALÉM DA
COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, O LOCAL DA FEIRA SERÁ TAMBÉM PALCO PARA DIFERENTES
MOMENTOS DE ANIMAÇÃO CULTURAL

II FEIRA DE COMÉRCIO TRADICIONAL E ARTESANATO
Vila das Aves. Dias 20 e 21 de março. Pavilhão Gimnodesportivo,
Rua António Martins Ribeiro. 4795-080 Vila das Aves.
Horário: dia 20 março, 15h00-22h00; dia 21, 10h30-20h00.

Organização: AvesEventos
Sónia Gomes: 91 724 31 79. E-mail: aveseventos@hotmail.com

a organização por uma resposta da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso.

Com ou sem apoio camarário, nos
dois dias de feira haverá muito para ven-
der, esperando-se agora que o público
compareça em força. E para isso, está
em preparação um conjunto de ativida-
des de forma a animar, ainda mais, os
dois dias de feira. O programa ainda é
provisório, mas nesta altura já se po-
dem destacar várias atividades parale-
las. No sábado, dia 20, a abertura ao
público faz-se às 15 horas sendo a mes-
ma assinalada com a atuação de um
grupo de animação de caixas e instru-
mentos de sopro. Ao longo da tarde,
atua ainda um grupo de gaita-de-foles.
À noite, há danças, asseguradas pelo
Ginásio Oamis, encerrando o primeiro
dia de feira com a atuação de um grupo
de música pop. No domingo, a feira abre
às 10h30 e haverá café grátis para to-
dos. Ainda de manhã, haverá animação
circense, estando agendado para as 14
horas um concurso de karaoke com a
atribuição de um prémio simbólico. Ainda
no domingo, às 16 horas realiza-se um
desfile de moda e, às 18h30, um grupo
de música popular animará o certame.
Para as 20h00, hora de fecho da feira,
haverá uma surpresa.

A organização da feira é assegurada
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Rua Francisco Moreira, nº 39 | Telf. e Fax: 252 833 223
4780-474 Santo Tirso
Email: cruise.car@sapo.pt

Filial 1Filial 1Filial 1Filial 1Filial 1: Rua D.Pedro V, nº 1149
Edifício Bruxelas - Loja 2 | Telf. e Fax: 252 494 630
4785-309 Trofa
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Ouvimo-la, já lá vão alguns anos, a
falar de forma apaixonada de Arnaldo
Gama. No sábado passado regres-
sou a Vila das Aves para nos falar de
“Ânfora de Afectos”; o primeiro livro
de poesia de Luís Américo Fernandes
cuja apresentação teve lugar na sede
da junta local. Dália Fernanda Carva-
lho Dias, professora de português,
doutorada pela Universidade Nova
de Lisboa foi, desta forma, incumbida
de analisar a obra lançada pela edi-
tora Papiro. Mas, na realidade, pouco
disse. O prefácio assinando por
António Sousa, argumentou Dália
Dias, “diz tudo”. Deteve-se, por isso,
nessa coisa de ser-se poeta, do poeta
em causa e na língua portuguesa.

“Há alturas que nós não podemos
senão escrever”. Sentir-se-ão assim
todos os poetas? Talvez. Dália Dias

Carlos Magno
em Santo Tirso
para falar da
gestão da
agenda
mediática
“A Gestão da Agenda Mediática”
será o tema do seminário organi-
zado pela Câmara Municipal de
Santo Tirso e pelo Instituto de Estu-
dos Superiores Financeiros e Fis-
cais em parceria com o Planeta
Informático. Carlos Magno, reco-
nhecido jornalista, será o orador
que, no salão nobre, vai analisar
a gestão da agenda mediática, no
próximo dia 25 de março, às
21h30.

Licenciado em Literaturas Mo-
dernas pela (FLUP) e em Jornalis-
mo pela Escola Superior de Jor-
nalismo do Porto onde foi docen-
te, Carlos Magno é docente no
ISCEM (Lisboa), Jornalista, ex-edi-
tor do Expresso, ex-Director Ad-
junto no DN e da Antena 1. Foi
ainda fundador e administrador
da TSF. Carlos Magno é director
do PAM - Programa Avançado de
Management desenvolvido pelo
IESF.

Esta iniciativa tem entrada li-
vre mas os interessados devem
formalizar previamente a respecti-
va inscrição, até ao próximo dia
23 de Março, para o email:
gap@cm-stirso.pt. ||||||

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE LUÍS AMÉRICO FERNANDES

garante apenas que se há uns que
nada têm para dizer e apenas o fa-
zem porque sentem essa necessida-
de, outros não. De Luís Américo
Fernandes diz ser um poeta culto; na
sua poesia encontram-se ecos de
Camões, de Pessoa, de Miguel Torga….
“É um poeta culto que nos fala”, rea-
firma, ressalvando, por outro lado que
“não é o ser-se culto que garante o
poeta”. O que é então? Dália Dias “não
sabe muito bem”. Sabe antes que “o
poeta jámais se curará da infância”.
Da poesia diz mesmo ser um “princí-
pio de inocência em relação às coi-
sas – é o olhar da infância”. Ou, de
outro modo “as palavras renascem a
querer dizer o que queriam dizer no
princípio de tudo”. E talvez por isto, a
“ânfora” do título do livro de Luís
Américo Fernandes a tenha cativado
tanto: “falar de ânforas é falar de tudo,
é andar à roda, é andar à volta das

coisas. Depois, remete-nos para a ce-
râmica, para objetos de recolha”. Neste
caso de afetos, que o autor partilha
na sua língua. “É poesia materna”,
sublinha Dália Dias depois de se ter
detido no poema “Canção de Emba-
lar” (pág. 17). A concluir, mais duas
certezas, a de estarmos perante um
livro de “um grande poeta” e de um
“homem bom”.

Talvez reflexo da sua “rede de
afetos” como lhe chamou Dália Dias,
a apresentação do livro de Luís Amé-
rico Fernandes decorreu perante uma
junta de freguesia cheia – lotada
mesmo – e onde o autor foi trilhando
memórias através da leitura de alguns
dos poemas do seu livro, ditos, em
boa parte por António Sousa. Poemas
com gente dentro. Poemas ditos com
uma dedicação expressa, ora aos com-
panheiros de seminário, ora aos ca-
maradas da Guiné, ora aos docentes

com que se cruzou no seu percurso
escolar, ora ainda aos amigos que foi
somando e aos autores que não es-
quece, de Camões a Sofia, de Sebasti-
ão da Gama aos poetas locais.

E depois há o objecto em si: um
livro de poemas mas também com de-
senhos dentro, de Américo Rajão, do
artsita plástico Luís Coquenão, da
arquiteta galega Pilar Franco Aguillera
e de Nuno Manuel. Ou seja, mais
nomes da rede de afetos de Luís
Américo Fernandes que incluem na-
turalmente a família: há poemas de-
dicados à sua esposa e musa; a capa
foi concebida pelo filho, Luís Miguel
Fernandes, cabendo a Inês Fernandes
(acompanhada de José Francisco Dias)
dar corpo a outra das paixões do
poeta: a música. Foi de resto com a
interpretação da sonata em sol m. de
Haendel para flauta e violoncelo que
a cerimónia começou. |||||||

Na rede de afetos de Luís Américo Fernandes
A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES LOTOU PARA SE OUVIR FALAR DE AFETOS, E EM PARTICULAR OS DE
LUÍS AMÉRICO FERNANDES, ATRAVÉS DO SEU PRIMEIRO LIVRO DE POESIA

Foto: Vasco Oliveira
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Qua-
dros; SAMS / SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis; Multicare.

Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião, Ldª

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08h30 às 12h30 / 14h00 às 18h30
As nossas instalações de Vila das  Aves estão abertas ao sábado de manhã das 08h30 às 12h00

PRAÇA DO BOM NOME – VILA DAS AVES | TELF. 252 875 008 – FAX 252 875 010
COVAS – OLIVEIRA DE SANTA MARIA | TELEFONE 252 931 578

PONTE – S. TOMÉ DE NEGRELOS | TELEFONE 252 942 253
VILARINHO

LANDIM - DELÃES

Bioquímica / Hematologia / Microbiologia / Imunologia / Endocrinologia / Monitorização de Fármacos /
Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína) / Espermograma /Control de Hipocoagulados (VARFINE)

/ Teste respiratório Helicobacter pylori / Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre

Certificação
Gestão da
Qualida-
d e

“Cu que não fala, é cu sem opinião”
HAVERÁ MUITO POUCAS OPORTUNIDADES PARA, NA MESMA NOTÍCIA, ESCREVER A PALAVRA “CU” E “TRAQUE”. POR ISSO VAMOS APROVEITAR E AGRADE-
CER A OPORTUNIDADE QUE A “POESIA ESTÁ NA RUA” NOS DÁ DE AS USAR. E, AINDA QUE MUITO A CUSTO PORQUE ISOLADAMENTE ESTES
PALAVRÕES TÊM UM EFEITO “CANTO DE SEREIA”, IREMOS, MAIS À FRENTE, CONTEXTUALIZÁ-LOS, SE PARA ISSO TIVERMOS “ENGENHO E ARTE”.
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Descansem os mais puritanos que o
calão não surge aqui de forma gra-
tuita, vulgar ou ofensiva. Pelo contrá-
rio… é poesia. A par do “Festival Inter-
nacional de Guitarra” e do “Simpósio
de Escultura Contemporânea”, a “ A
poesia está na rua” é um dos even-
tos culturais mais carismáticos do con-
celho. E, nesta que é a sétima edição
do evento, o ator principal é o hu-
mor. “Humor com humor se paga” é
o subtítulo que pauta a poesia que,
até ao dia 23 de abril, vai estar na
rua. É um lugar-comum dizer que “rir
é o melhor remédio” e a vereadora
da cultura, Júlia Godinho, numa pe-
quena conversa informal explica su-
cintamente o motivo pelo qual este
ano o humor assume as hostilidades
do evento. “Numa altura em que só
se fala em crise, e de tantas coisas
tristes que se passam no mundo,
achamos que este tema era apropria-
do para nos fazer sorrir um pouco.”

A apresentação oficial do evento

Qual o significado que a “Poesia tem
na rua” ainda tem para o concelho
de Santo Tirso?
Há três eventos que nós temos con-
seguido aguentar, uns com mais faci-
lidade, que é o caso deste, em que os
custos financeiros são relativamente
baixos, em relação ao impacto que tem
no concelho, na cidade e no país. Este
evento consegue cativar pessoas e a
atenção das agendas do país. Este
evento visa projetar a cidade e o con-
celho a nível cultural muito para lá
das fronteiras do concelho. Não é por
acaso que trouxemos cá o Tolentino

SANTO TIRSO: A POESIA ESTÁ NA RUA

“A cultura trava
uma luta
titânica com
muita coisa”

Mendonça, o Manuel Pina, o António
Ramos Rosa e penso que com estas
atividades, conseguimos trazer cá
muita gente. Repare, hoje (dia 5 de
março) é uma noite de sexta feira, fria
e chuvosa e temos aqui a casa cheia,
é muito bom.

Com um tema destes, com o Alberto
Serra a incentivar à participação do
público, mesmo assim as pessoas são
tímidas. É uma característica tirsense
ou portuguesa?
As pessoas são tímidas, é uma carac-
terística portuguesa. Um dia estava

com o Vitorino de Almeida numa
sessão cultural na Biblioteca Munici-
pal, e estavam na assistência umas ses-
senta ou setenta pessoas. Ora bom,
eu estava preocupado! Achei que,
para o Vitorino de Almeida, estava
pouca gente, e disse-lhe: “Desculpe, e
tal, não está assim muita gente, e tal…”
e ele respondeu-me muito prontamen-
te: “Não está muita gente? Se fosse
em Lisboa estavam só 20 pessoas!”
(risos) Por isso, eu acho que isto tudo
é um problema português. E ainda
mais com cultura, que trava uma luta
titânica com muita coisa; com os com-

putadores, com a internet, com a tele-
visão, com cinema, até com o fim de
semana, porque aparentemente pare-
ce que há poucos eventos e depois
vai-se ver a agenda cultural e perce-
be-se que há uma série de coisas a
acontecer ao mesmo tempo.

Qual é a maior piada de Santo Tirso?
Essa é difícil! (risos) Ia dizer uma, mas
não convém. Não quero politizar isto.
A maior piada de Santo Tirso… Hum…
Hum… (silêncio). Vou dizer uma: a
maior piada de Santo Tirso são aque-
les que dizem mal da cidade. |||||||

Noite de Núpcias
Enquanto despia o fraque
junto ao leito de noivado,
escapuliu-se-lhe um traque
de timbre aclarinetado...

A noiva olhou-o de lado,
e pôs-se, com ar basbaque,
a remirar o bordado
das botinas de duraque...

Houve, após esse momento,
naquela noite de gala,
um duplo constrangimento.

E o noivo disse-lhe então:
”Oh filha, cu que não fala
é cu sem opinião....”

Augusto Gil, in “Antologia da Poesia
Portuguesa Erótica e Satírica”, seleção de
Natália Correia

Três perguntas
a Castro Fernandes

aconteceu no passado dia 5 de mar-
ço, no átrio da Câmara Municipal de
Santo Tirso. No papel de mestre-de-
cerimónias, Castro Fernandes, ladea-
do pela vereadora da cultura, Júlia
Godinho, e pelo comissário do even-
to, o jornalista Alberto Serra, deixou
logo claro o seu papel: “eu, aqui, limi-
to-me a ser o apresentador, pois foi a
Júlia que fez tudo, ela é que traba-
lha”. Gargalhada geral, em sintonia
com o tema do evento.

Mas foi Alberto Serra, quem ati-
rou verdadeiras “pedras para o char-
co”, quando, muito antes de qualquer
dissertação poética, leu o poema “Noi-
te de Núpcias”, de Augusto Gil. Nova
gargalha geral quase em uníssono,
seguida de um caloroso aplauso su-
ficiente para mostrar ao jornalista que
o público é permeável à poesia, so-
bretudo quando tem palavrões. “O
humor é um dos poderes mais fortes
para combater todos os tipos de de-
pressão e opressão” explica, já depois
de se sentar na poltrona preta.

Sentou-se mas não por muito tem-

po, pois logo se levantou para desafi-
ar o público a intervir, sem se mostrar
preocupado com as formalidades. “Já
pareço o dr. Mário Soares que rompia
sempre com o protocolo” – comen-
tou dirigindo-se a Castro Fernandes,
para logo de seguida dizer aos pre-
sentes: “espantem a tristeza com uma
boa dose de humor”. Depois do pri-
meiro aventureiro, que declamou um
poema de António Aleixo, ninguém
parecia ter coragem para partilhar pi-
adas. Alberto Serra ia dando ideias:
“podem dizer mal do presidente da câ-
mara. Hoje podem”. Mas não, ninguém
disse, nem que fosse por piada. E se
ninguém disse, disse o próprio Cas-
tro Fernandes. Não mal de si mesmo,
mas uma piada de Bocage. Recordou
antes de começar, que Alberto Serra
é que tinha falado em “traques”, e que
sendo assim também ele sabia uma
anedota que envolvia flatulências. Não
interessa transcrever a totalidade da
piadola mas só o final: “o traque que
a Marquesa deu, não foi ela, fui eu.”

De resto, coube a Júlia Godinho as

todo o concelho, e a cerimónia inaugu-
ral é já no dia 20 de março, às 21h30
com o chamado “passeio do humor –
passeio inaugural”, que terá início no
polidesportivo municipal. Mas a pri-
meira surpresa está reservada para as
22 horas, do mesmo dia, na praça
do município com um espetáculo
“inesperado e indescritível”.

A Banda Plástica de Barcelos - que
com uma indumentária próxima dos
soldadinhos de chumbo, cujos nari-
zes proeminentes dos músicos pro-
vocaram só por si sorrisos -, trouxe
ao público uma rapsódia de suces-
sos antigos da música portuguesa, e
era quase impossível não acompanhar
o ritmo com pé. Por pouco não se
deu um pezinho de dança, ali mes-
mo, no átrio da câmara.

Este ano a homenageada é uma
mulher, Rosa Alice Branco, realizan-
do-se esta durante às 24 horas de poe-
sia (de 20 para 21 de março), no átrio
da Câmara Municipal. De resto até 23
de abril, inúmeras iniciativas estarão
abertas à participação de todos. |||||

formalidades. Entre a apresentação do
programa, acessível agora ao público,
a vereadora prometeu surpresas, mui-
tas delas incluindo o próprio público
que poderá assumir uma parte ativa
na edição deste ano. “A poesia está
na rua” irá acontecer um pouco por
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empresas&negócios
Dê um lugar de destaque à sua empresa!

CONTACTE ESTE JORNAL

Chuva
prejudica Feira
Anual da Trofa
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Entre um ou outro guarda-chuva,
encostado ao seu expositor esta-
va Joaquim Oliveira. De Famalicão
traz cavacas, barrigas de freira, do-
ces brancos, amarelos. Joaquim or-
gulha-se de ter “todo o tipo de do-
ces” na Doçaria Manuel Marques.

A doçaria já é presença assí-
dua na feira Anual. “Vimos há mui-
tos anos, e estamos também sem-
pre aqui na [feira]semanal”, afirma
Joaquim. Ainda assim, este ano o
negócio não parece estar tão fa-
vorecido. “A chuva não ajuda e a
crise também não. Passa aqui mui-
ta gente, mas não há muita gente
a comprar”, confidenciava. Apesar
disso, Joaquim Oliveira gostava de
voltar à feira. “O ideal era que bai-
xassem os alugueres, são altos e
não temos muita margem de lucro”.

Uns expositores mais à frente,
a Cruz Vermelha disponibilizava
café e bolinhos, rabanadas e doces
caseiros. Vêm todos os anos à fei-
ra e este ano estava a correr igual-
mente bem. “As pessoas sabem
que é para ajudar a Cruz Vermelha
e vêm cá”, contava Ivone Marranita.
Para além de Ivone, Fernanda Frei-
xo e Deolinda Couto não tinham
mãos a medir. Tiravam cafés, ser-
viam bolo e iam contando um pou-
co das iniciativas que desenvolve-
ram. “Ainda ontem a Cruz verme-
lha criou a campanha Trofa Soli-
dária com a Madeira. Conseguimos
arranjar algum dinheiro”, diziam.

Era difícil chegar ao expositor
das rações do Zêzere. Encostadas

SETENTA E QUATRO ANOS DEPOIS DA PRIMEIRA EDI-
ÇÃO, A FEIRA ANUAL DA TROFA 2010 VOLTOU A ENCHER
O PARQUE DA FEIRA DA CIDADE. EXPOSITORES, CAVA-
LOS, VACAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E TANTAS OUTRAS
ATRAÇÕES ENCHERAM A FEIRA AGROPECUÁRIA MAIS
CONHECIDA DO NORTE DO PAÍS. A CHUVA NÃO FALTOU
NEM PARECEU ASSUSTAR OS VISITANTES DA FEIRA.

Em tempo idos era comum chegar à janela das
casas senhoriais e gritar alto e bom som: “água
vai”. O resultado era: águas, urina, fezes e ou-
tras coisas semelhantes, janela fora. Quem pas-
sasse na rua e não tivesse cuidado, levava literal-
mente com estes “elixires”. Agora pela janela
das casas já pouco se deita. Fruto talvez da edu-
cação, da proibição ou da vergonha mas, em
contrapartida, é vê-los lançar todo o tipo de
objetos pelas janelas das suas “bombas”, ou seja,
carros topo de gama e às vezes… nem por isso.
Atitude porca e de má educação e que, por
sinal, meu amigos, até dá multa. Mas neste país
só dá mesmo multa se o carro de trás for da
polícia e os agentes estiverem realmente inte-
ressados em prescrever o auto.

A propósito deste assunto, que com certeza
muitos leitores já presenciarem (e outros prati-
caram) ouvi há dias uma conversa entre ami-
gas, que falavam tão alto que qualquer pessoa
podia ouvir, em que uma se queixava:

- Sabes, M., um dia destes fui fazer uma visita
domiciliária com a “minha doutora”. Íamos no carro e
pasma-te, ela abre o vidro e deita os papéis da portagem
borda fora.

A M. fez uma careta, um som de muita ad-
miração e repetiu indignada:

- A tua doutora? A tua chefe?
- Sim a minha chefe! Apeteceu-me chamar-lhe a aten-

ção, mas depois pensei melhor, afinal é a “minha dou-
tora”, além disso se lhe dissesse alguma coisa ainda
ouvia uma “rabecada”, porque  afinal ela é a minha
“chefe” é ela que me faz a avaliação, por isso pensei, na
altura, que mais valia estar calada…

A amiga indignada acabou por concordar com
a atitude da colega, argumentando que a dou-
tora era sua superior hierárquica e, como tal, era
melhor assim… afinal não se ia prejudicar, por
tentar ser cívica, melhor é prevaricar. A partir
desse momento puseram-se a indagar qual o
motivo para tal comportamento numa “douto-
ra”, numa pessoa que, segundo entendi, tinha
a seu encargo a gestão de um centro social.
Referiram então vários motivos para tal compor-
tamento como o facto de a dita não ter filhos e,
como tal, não foi “educada”, e não educou para
bons modos. Vários argumentos foram lança-
dos para a mesa sendo combatidos por outros
comentários não muito favoráveis à tal “doutora”.

A conversa ia animada quando uma das
presentes interrompeu as outras e disse:

- Não entendo os vossos argumentos de culpa e
desculpa, a verdade verdadinha é que ela é uma porca.
Com ou sem filhos, doutora ou sem ser doutora, se
ainda não apreendeu os bons modos também não é
agora que vai fazê-lo. |||||| LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

TOME NOTA
Partilhe com os leitores do Entre Margens as
tristezas e as alegrais do seu dia-a-dia, ou mes-
mo aqueles episódios que lhe tiraram do sé-
rio.  E-mail: entremargens@mail.telepac.pt

Borda fora,
sua porca?!!!
Crónicas do quotidiano

FEIRA AGROPECUÁRIA DA TROFA

estavam, muitas pessoas que, não
querendo faltar à feira, procura-
vam o melhor sitio para fugir da
chuva. Lá dentro, sentados em tor-
no de uma mesa estavam apenas
Nuno Bourguet e José Carvalho.
Vieram de Ferreira do Zêzere, que-
riam dar a conhecer o trabalho
que desenvolvem e arranjar mais
contactos profissionais. “Foi uma
desilusão”, confidenciava Nuno
Burguet. Culpavam sobretudo a
chuva, que tinha afastado muita
gente do meio.

As tardes de sábado e domin-
go foram marcadas pelo festival
de folclore. E, para um dos ran-
chos da cidade esta não era uma
actuação qualquer. Em 1961, na
Feira Anual da Trofa assistia-se à
primeira atuação do Rancho das
Lavradeiras da Trofa.

Em conversa com o Entre Mar-
gens, Luís Elias, presidente do ran-
cho, partilhou alguns momentos
da história do grupo. “A feira rea-
lizava-se no Parque Nossa Senho-
ra das Dores, os trajes eram mui-
to diferentes e as próprias actua-
ções não têm nada a ver com as
que se fazem atualmente, eram
feitas no chão e não em cima de
um palco.”, recorda.

Curiosamente, após a sua cria-
ção, o Rancho das Lavradeiras da
Trofa só voltou à feira nos últi-
mos dois anos. “Agora é a atuação
comemorativa do aniversário”,
conta Luís Elias.

O Rancho das Lavradeiras da
Trofa é dos poucos a apostar na
diferença. “Não nos limitamos a

dançar, reproduzimos no palco um
quadro do que se vivia antigamen-
te. O vendedor de melões, o ven-
dedor da água, a vendedora de
doces, os miúdos a fazerem jogos
de cabra-cega e todas essas coi-
sas que as pessoas percebem”, con-
ta o presidente.

Na atuação do rancho não fal-
taram palmas nem gargalhadas, e
muitos foram os que se atreveram
a dar um pezinho de dança. “É
interessante observar as diversas
reações, o que seria penalizador
é que não houvesse reação”, confi-
dencia Luís Elias.

Também José Sá, presidente da
Junta de Freguesia de S. Martinho
de Bougado, sublinha as diferen-
ças entre o passado e o presente.
“Há 20 anos atrás não era neste
sítio, tinha uma dimensão muitís-
simo reduzida. Nos últimos oito
anos é que se desenvolveu”.

A presidente da autarquia,

Joana Lima, sublinhou o testemu-
nho de José Sá. “Incluiu-se o con-
curso bovino, a feira do cavalo.
Hoje, a feira já tem um caráter mais
nacional do que propriamente
regional”. Durante a visita a todos
os expositores, a presidente foi fa-
lando com os envolvidos. “Todos
os que falaram comigo disseram
que a feira era de uma qualidade
extrema. Portanto, a partir do mo-
mento em que os próprios expo-
sitores falam dessa forma da feira,
nós só temos que nos congratu-
lar e dizer que estamos à altura
da organização de um evento
como este”, contou Joana Lima.

Foi com chuva que a 74ª edi-
ção da Feira Anual da Trofa en-
cerrou no Domingo. No ar fica,
agora, a promessa da presidente
da câmara: “enquanto eu for pre-
sidente irei apoiar e acarinhar a
feira, para que a Trofa seja mais
conhecida”. |||||||

JOANA LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA DA TROFA
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Nestor Borges à
frente do
Theatro Circo?

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

Na tentativa de pôr um ponto final
nas especulações, o Entre Margens,
contactou Nestor Borges, para perce-
ber a veracidade das notícias avança-
das por alguma comunicação social.
Sem grande relutância, o avense, ex-
plicou os meandros em que tudo isto
se passou. “No final de uma sessão
aberta sobre artes performativas, na
faculdade do Porto, estava a conver-
sar com pessoas ligadas ao teatro do
Porto - nomeadamente com a minha
orientadora de mestrado - e comen-
tou-se que, como Paulo Bran-dão es-
tava de saída do Theatro Circo, eu
teria o perfil para ocupar lugar.” O
que é certo é que aquela conversa
informal na faculdade do Porto, che-
gou à imprensa bracarense, e rapida-
mente começou a receber “telefonemas
e mails da comunicação social”.

Nestor Borges adianta que, ofici-
almente não foi contactado pelo
Theatro Circo, nem por nenhum mem-
bro do conselho de administração,
mas confirma que o seu nome foi in-
dicado para o cargo. “Houve pessoas
influentes das artes cénicas que pro-
puseram o meu nome, isso é verda-
de, mas dentro do meio académico.”
Até porque, sublinha, “as pessoas
acham que eu estou mal aproveitado
em Santo Tirso”.

Explica depois que a sua orienta-
dora de mestrado “ia tentar falar com
a Dra. Ilda Carneiro, que é a vereadora
da cultura de Braga e presidente do
conselho de administração do Theatro
Circo, para propor o meu nome”. A
verdade é que, convidado oficialmen-
te ou não, Nestor Borges é, para já, o
único nome a ser falado para ocupar
o cargo, mas o próprio assume que

A NOTÍCIA APANHOU QUASE TODA A GENTE DESPREVENIDA.
PARECE QUE CAIU COMO UMA BOMBA EM SANTO TIRSO O
FACTO DE NESTOR BORGES PODER ESTAR A UM PASSO DE
SER NOMEADO O PRÓXIMO DIRETOR ARTÍSTICO DO
THEATRO CIRCO, EM BRAGA. PODERÁ ELE OCUPAR O
LUGAR QUE PAULO BRANDÃO, UM DOS MAIS CONCEI-
TUADOS PROGRAMADORES DE PORTUGAL, DEIXOU VAGO?

as “coisas não assim tão fáceis” e ad-
mite que ir para o Theatro Circo é “pas-
sar do oito ao oitenta”. Ainda assim,
refere: “sinceramente, veria com bons
olhos a hipótese de dar um salto.”
Explica também que esse salto pode-
ria “até nem ser para diretor artístico”
mostrando-se ainda assim recetivo
para ocupar um lugar de “assistente,
ou para trabalhar na equipa”.

E mesmo que fossem necessários
argumentos para ocupar o lugar, Nes-
tor Borges tê-los-ia, a começar pelos
contactos. “Tenho uma carteira de con-
tactos muito boa, porque neste mun-
do é preciso ter contactos, é preciso
conhecer programação e ter um pro-
jeto consistente.” Atualmente ligado
à Câmara Municipal de Santo Tirso,
nomeadamente ao Museu Abade
Pedrosa, ao Festival Internacional de
Guitarra e ao Museu Internacional
de Escultura Contemporânea, Nestor

Borges faz questão de referenciar
muito mais o seu trabalho académico
que o camarário. “Tenho desenvolvi-
do estudos para a universidade, es-
tou a tirar um mestrado em Madrid,
em ‘Gestão de Equipamentos Cultu-
rais’, trabalho em instituições cultu-
rais madrilenas e tenho-me especi-
alizado na área de formação de pú-
blicos de serviços educativos.” Recor-
da ainda outras passagens: “no âm-
bito da pós-graduação que fiz no Por-
to, em ‘Gestão de atividades artísticas
culturais e educativas’, fiz um traba-
lho reconhecido e elogiado pelo meio
académico”. O mesmo responsável
enumera ainda vários outros traba-
lhos, entre os quais, um estudo sobre
o público do Teatro Nacional S. João,
um estudo de caso sobre o ‘Serralves
em Festa’, o plano de programação
da iniciativa ‘Se esta rua fosse minha’
do Plano B. Nestor Borges indica ain-
da a sua colaboração com o FITEI e
remata dizendo: “não deixam de ser
[trabalhos] académicos, mas que as
pessoas, as instituições e os agentes
culturais reconheceram como de
grande valor, e reconheceram as mi-
nhas capacidades dentro desta área”.

Argumentos que fazem com que

Nestor Borges demonstre alguma
deceção e tristeza com algumas (pou-
cas, como faz questão de salientar)
reações negativas à possibilidade de
ingressar no Theatro Circo. “Este epi-
sódio acabou por trazer algumas re-
velações surpreendentes para mim,
porque enquanto o meu trabalho, e
tudo o que tenho feito, tem sido re-
conhecido no Porto, em Braga, em Lis-
boa e até em Madrid, lamentavelmente
em Santo Tirso continua a não se va-
lorizar o trabalho de pessoas oriun-
das de cá, do concelho.” E acrescenta
“a notícia em Santo Tirso causou mui-
to incómodo, sobretudo de pessoas
que eu não esperava. Lamento que
haja pessoas que têm uma estrutura
mental tão pobre; lamento que haja
pessoas que eu achava que eram in-
teligentes, e que seriam solidárias e
que até ficariam felizes com esta opor-
tunidade. Isso não aconteceu, mas eu
registei e de hoje em diante terei mais
cuidado.”

Os próximos dias trarão, provavel-
mente, muitas novidades em torno
deste assunto, mas uma coisa é certa,
nunca o nome de Nestor Borges foi
tão falado em Santo Tirso como nos
últimos dias. ||||||

“Houve pessoas influentes
das artes cénicas que
propuseram o meu nome,
isso é verdade”

“As pessoas, as institui-
ções e os agentes culturais
reconheceram como de
grande valor [o meu
trabalho], e reconhece-
ram as minhas capacida-
des dentro desta área”.

“As pessoas acham que
eu estou mal aproveitado
em Santo Tirso”.

NESTOR BORGES (FOTO DE ARQUIVO). EM BAIXO, THEATRO CIRCO

O professor e educador José
Pacheco, mentor da Escola da Pon-
te, estará em Curitiba a participar
na Conferência Internacional de
Cidades Inovadoras (CIC2010).
Depois de no passado dia 10
fazer parte do painel “Colégio Sesi
e a Experiência da Educação para
Transformação da Sociedade”
hoje, dia 11 irá integrar o diálo-
go sobre “Comunidades de
Aprendizagem em Redes – Arran-
jos Educativos Locais”, que reuni-
rá também o analista político
Augusto de Franco, o publicitário
Luiz Fernando Guggenberger, do
Instituto Vivo, e o diretor supe-
rintendente do Sesi Paraná, José
António Fares.

José Pacheco, Augusto de Fran-
co e Luiz Fernando Guggenberger
integram o Conselho de Especia-
listas do Arranjo Educativo Local
(AEL), iniciativa proposta pelo Sis-
tema Fiep (Federação das Indús-
trias do Estado do Paraná), que
articula a comunidade para a pro-
moção do desenvolvimento sus-
tentável local, por meio da orga-
nização e disseminação do co-
nhecimento que a própria comu-
nidade detém. A primeira experi-
ência já está em andamento em
Campo Largo, na região metro-
politana de Curitiba. A segunda
está sendo implantada nos bair-
ros Portão e CIC, em Curitiba. |||||||
Adaptado de www.hnews.com.br

José Pacheco
orador em
conferência
no Brasil
JOSÉ PACHECO PARTICIPA
NA “CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE
CIDADES INOVADORAS”,
EM CURITIBA, NO BRASIL
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TOME NOTA
O próximo encontro da Comunida-
de de Leitores realiza-se no dia 16
de março. Em destaque estará a poe-
sia de Pablo Neruda. A sessão tem
início marcado para as 21 horas.
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A Comunidade de Leitores que to-
das as terças, de quinze em quinze
dias se reúne no CC de Vila das Aves,
tentou no passado dia 23 de Feve-
reiro abarcar a heterogeneidade dos
autores que sob a poliédrica persona-
lidade de Fernando Pessoa constroem
e desconstroem as ficções e os dis-
cursos de um homem que em si pró-
prio é uma “persona”, no sentido ro-
mânico da palavra, de onde derivou
quer “pessoa” quer “ninguém” (veja-se
o “personne” francês!), e que na etimo-
logia grega remete para a designa-
ção semântica de “máscara”, ou seja
uma verdadeira “esfinge”, objeto de
múltiplas e desconcertantes visões por
parte dos seus estudiosos.

Viu-se em “palpos de aranha” o
coordenador destas sessões, António
Oliveira, para resumir em duas fichas
bio-bibliográficas os quatro principais
heterónimos em foco neste “poeta-
drama”, respetivamente, Fernando Pes-
soa (FP) ele próprio, Alberto Caeiro
(AC), Ricardo Reis (RR) e Álvaro de
Campos (AC). Estas fichas contêm
também uma seleção de poemas muito

Fernando Pessoa  e os seus Outros
criteriosa que recomendo vivamente
a quem queira iniciar-se no estudo
deste vulto poético por excelência da
cultura portuguesa e da modernidade
literária como, aliás todos os partici-
pantes nesta comunidade reconhe-
ceram, elogiando a capacidade de
seleção do professor António Olivei-
ra. Ficou bem patente também a extra-
ordinária inteligência e sensibilidade
de FP para, em condições de emigra-
ção na África do Sul para onde se des-
locou com a família em criança e onde
teve os primeiros estudos, vir ainda a
recuperar a língua e a expressão da
sua infância, a ponto de vir a procla-
mar “que a sua pátria era a Língua
Portuguesa”, sem deixar no entanto
de vir a ser um grande poeta em Lín-
gua Inglesa, o que poucos conhecem.

Alguns dos participantes preferi-
ram salientar o núcleo da sua poesia
como expressão de uma infância fe-
liz ou infeliz, conforme o ângulo de
observação, poemas “verdadeiramente
infantis, tendo-se realçado as afirma-
ções do próprio autor pela voz de
Bernardo Soares (BS), outro seu hete-
rónimo, no Livro do Desassossego
que diz o seguinte: “A poesia fica para

as crianças se aproximarem da prosa
futura; que a poesia é, por certo, qual-
quer coisa de infantil, de mnemónico,
de auxiliar e de inicial.” E não falta-
ram os exemplos de poemas infantis
do autor de grande iniciação à poe-
sia desde os jardins de infância ao
1º e 2º ciclos das nossas escolas.

Outros participantes optaram por
confrontar-se com o “drama em Gen-
te” dos seus heterónimos, os contras-
tes de estilo e de sensibilidade, o ho-
mem da razão ou das sensações que
tão depressa diz o que diz como o
seu contrário, o cidadão refratário às
tendências e ideologias da sua épo-
ca, tanto a uma República que lhe
parecia espúria em muitos aspetos
quanto a um Estado Novo feito de
“Sal e Azar”. Outros não deixaram de
evidenciar o declarado “fingidor”, tal-
vez mais aparente que real, que resu-
me em si e na sua obra toda a pro-
blemática de um mundo moderno
cheio de contradições e de uma vida
turbulenta que ele soube intuir e se
esboreavam ética, estética e filosofica-
mente para além de todo e qualquer
messianismo.

Mas para quebrar o pendor espe-

PS. Cá para mim, por várias razões que
logo compreenderão, não pude dei-
xar de levar à liça o seguinte parágra-
fo do excerto 15 de BS:

“…Não tenho sentimento nenhum
politico ou social. Tenho porém, num sen-
tido, um alto sentimento patriótico. Mi-
nha pátria é a língua portuguesa. Nada
me pesaria que invadissem ou tomassem
Portugal, desde que me não incomodas-
sem pessoalmente. Mas odeio, com ódio
verdadeiro, com o único ódio que sinto,
não quem escreve mal portuguez, não
quem não sabe syntaxe, não quem escre-
ve em orthographia simplificada, mas a
página mal escripta, como pessoa própria,
a syntaxe errada, como gente em que se
bata, a orthographia sem ípsilon, como o
escarro directo que me enoja independen-
temente de quem o cuspisse. Sim, porque a
orthographia também é gente. A palavra é
completa vista e ouvida. E a gala da
transliteração greco-romana veste- m’a
do seu vero manto régio, pelo qual é se-
nhora e rainha.”

(Tal como transcrito na págª 17 do Livro do
Desassossego, da Àtica, recolha de Aliete
Galhoz e Teresa Sobral Cunha.)

culativo em que tantas vezes se cai, o
dinamizador solicitou a todos os par-
ticipantes que partilhassem do(s)
autor(es) os poemas da sua predileção
lendo-os, ou excertos que particular-
mente lhes tenha tocado sobrema-
neira no Livro do Desassossego de
BS, que, como o próprio FP diz  “com-
posto por Bernardo Soares, ajudante
de guarda-livros na cidade de Lisboa.”
E acabou por ser delicioso ver como
há gostos e sabores inesgotáveis para
quem se disponibilize a lê-lo(s).

COMUNIDADE DE LEITORES DO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES

NO SEGUNDO ENCONTRO DE FEVEREIRO DA COMUNIDADE DE LEITORES TENTOU-SE  ABARCAR A HETEROGENEIDADE DOS AUTORES QUE SOB A POLIÉDRI-
CA PERSONALIDADE DE FERNANDO PESSOA CONSTROEM E DESCONSTROEM OS DISCURSOS DE UM HOMEM QUE EM SI PRÓPRIO É UMA “PERSONA”

Alguns dos participantes
desta iniciativa preferi-
ram salientar o núcleo da
sua poesia como expres-
são de uma infância feliz
ou infeliz, conforme
o ângulo de observação
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Júlia Godinho é, por muitos, considerada uma
das mulheres mais bem vestidas do concelho,
mas traz no seu currículo mais do que isso.
Embora seja licenciada em Línguas e Literaturas
Modernas, é na política que tem vindo a fazer a
sua carreira. Depois de ser chefe de Gabinete
de Apoio à Presidência até 2005, é eleita para
fazer parte do executivo da Câmara Municipal
de Santo Tirso. Atualmente é vereadora respon-
sável pelas áreas da Cultura, Ação Social, Rela-
ções Internacionais e Defesa do Consumidor.
Júlia Godinho é casada e mãe de dois filhos.

Um estudo do Instituto de Tecnologia Com-
portamental diz que Santo Tirso é um dos
melhores municípios para se viver. Concorda?
Porquê?
Completamente. Conheço suficientemente bem
o nosso país para poder afirmar que a minha
terra é das mais bonitas de Portugal: possui ade-
quados equipamentos de saúde, de ensino, de
desporto e sociais. É segura, vive-se com a tran-
quilidade e qualidade de vida que todos dese-
jamos; está perto dos grandes centros, tem pai-
sagens naturais lindíssimas.

Enfim, penso que o refrão do “Fado Tirsense”
continua actual: “Santo Tirso é linda terra, / não
há outra em Portugal. / Meiga princesa do Ave,
/ dos poetas madrigal!

De qual das prometidas obras camarárias sen-
te mais falta?
Recordo com saudade o Cine Teatro de Santo
Tirso onde muitas vezes vi cinema e espetáculos.
Brevemente será recuperado e desejo, muito sin-
ceramente, que seja utilizado de forma assídua,
como eu o espero fazer. Aliás, a exemplo do
que acontece com o Centro Cultural de Vila
das Aves, atualmente.

Complete a frase: eu ainda sou do tempo em
que…
a TV era a preto e branco e só havia um canal
de televisão.

Há algum local do concelho de Santo Tirso
que gostasse de riscar do mapa?
Sinceramente, não. Naturalmente que há sempre
algo a apontar, a melhorar, pois nunca nada esta-
rá completamente resolvido. No entanto, a solu-
ção nunca será riscar do mapa, mas pôr no mapa.

A Casa de Chá, no Parque D. Maria II, dá-lhe
vontade de tomar um Xanax ou um Dom
Pérignon?

Xanax com toda a certeza que não. Trata-se de
um local muito acolhedor, num espaço aprazível,
onde é deveras agradável, quer de verão, quer
de inverno, desfrutar dele, independentemente
da bebida.

Excluindo o seu marido, qual o homem que
levaria a tomar chá?
A não ser o meu marido, adoraria levar qual-
quer um dos meus filhos.

A quem oferecia uns óculos?
A alguém que deles necessitasse.

Quantas vezes já fez trocadilhos com o nome
“Parque da Rabada”.
É um local tão bonito que não permite trocá-lo
…nem pelo nome!!!

A sede do concelho está bem em Santo Tirso?
A cidade possui todas as condições para ser,
com todo o orgulho, a sede do concelho.

Qual o último CD que comprou, último espe-
táculo a que assistiu e o último livro que leu?
CD: Amália Hoje. Último espetáculo: Lago dos
Cisnes. Livro: “O Mundo Não Acaba no Frio dos
Teus Ossos”, de Rosa Alice Branco (a poetisa
homenageada este ano n’A Poesia está na rua)

Habitualmente faz as suas compras no conce-
lho de Santo Tirso?
A maioria das minhas compras é efetivamente
efetuada em Santo Tirso.

Eu faria um abaixo-assinado para:
Acabar com a pobreza e a exclusão social.

Qual o seu palpite para o ano de conclusão do
Cine-Teatro de Santo Tirso?
Até final de 2011.

Que nome lhe ocorre para suceder a Castro
Fernandes?
No momento adequado, o PS saberá escolher a
pessoa indicada para continuar a gerir os des-
tinos do concelho de Santo Tirso

Quem levava a banhos nas Termas das Caldas e
no Rio Ave?
Não estou propriamente vocacionada para esse
tipo de tarefa.

Qual a mulher que mais se destaca no conce-
lho de Santo Tirso?
Felizmente, um concelho com a dimensão e di-
nâmica do nosso possui muitas mulheres que,
no exercício das suas atividades nos mais di-
versos quadrantes, contribuem de forma con-
creta para o sucesso global da nossa comuni-
dade. Por isso, não sou capaz de referir apenas
um nome, até porque não estaria a ser justa. ||||||

POR ESTES DIAS A INQUIRIDA DO ENTRE MARGENS DESTA EDIÇÃO NÃO TERÁ MÃOS A
MEDIR, POIS ESTÁ NA RUA A POESIA; UMA DAS MAIS EMBLEMÁTICAS INICIATIVAS DA

CÂMARA DE SANTO TIRSO NA ÁREA DA CULTURA, DE QUE JÚLIA GODINHO É VEREADORA.

Cine-Teatro de Santo Tirso
pronto “até final de 2011”

“Conheço suficientemente bem o nosso país para poder
afirmar que a minha terra é das mais bonitas de

Portugal: possui adequados equipamentos de saúde, de
ensino, de desporto e sociais.”

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico



DESPORTO Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - OLIVEIRENSE 22 39

2 - PORTIMONENSE 20 38

3 - BEIRA-MAR 20 37

4 - SANTA CLARA 20 36
5 - FEIRENSE 20 34

7 - FÁTIMA 20 30

9 - FREAMUNDE 20 26

10 - ESTORIL PRAIA 20 26

11 - VARZIM 20 26

6 - CD AVES 20 31

20

13 - PENAFIEL 20 25

16 - CARREGADO

20 2414 - CHAVES

20 2415 - SP. COVILHÃ
20 14

12 - GIL VICENTE 20 25

298 - TROFENSE

CHAVES 1 - BEIRA MAR 1

ESTORIL PRAIA 0 - SANTA CLARA 0

OLIVEIRENSE 3 - TROFENSE 1

FEIRENSE 1 - FREAMUNDE 1
FÁTIMA 1 - CD AVES 0

SP COVILHÃ 1 - CARREGADO 0

SANTA CLARA - PORTIMONENSE

GIL VICENTE - FÁTIMA

VARZIM 2 - GIL VICENTE 1

FREAMUNDE  CHAVES
CD AVES - SP. COVILHÃ
PENAFIEL - FÁTIMA
TROFENSE - ESTORIL PRAIA

BEIRA -MAR VARZIM

JORNADA 22 - RESULTADOS
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CARRREHADO - OLIVEIRENSE

PORTIMONENSE 1 - PENAFIEL 3
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Depois de cinco jogos sem perder
(quatro vitórias e um empate), o
Desportivo das Aves quebrou no úl-
timo domingo diante do Fátima, que
já não vencia em casa há três meses.
Os forasteiros acabaram por acusar a
pressão com que a equipa de Rui Vi-
tória entrou em campo, sequiosa de
vitórias perante o seu público.

O jejum foi quebrado perto do
minuto 70 quando Nuno Sousa deu

DEPOIS DE CINCO JOGOS SEM PERDER, DESPORTIVO CEDE EM FÁTIMA

Derrota não abala
caminhada avense
FOI QUEBRADO O MELHOR CICLO DE JOGOS DO AVES NA
LIGA VITALIS. DEPOIS DE QUATRO VITÓRIAS E UM EMPATE,
O DESPORTIVO PERDEU EM FÁTIMA, UM ADVERSÁRIO
DIRETO NA CLASSIFICAÇÃO, PELA MARGEM MÍNIMA.
FALTOU ALGUMA RAÇA AOS AVENSES, QUE, CONTUDO,
ESTÃO PRONTOS A RECUPERAR NA PRÓXIMA RONDA COM
A RECEÇÃO AO SPORTING DA COVILHÃ.

A nove jogos do fim do Campeo-
nato Distrital da Divisão de Honra
da AF Porto, o Desportivo das Aves
continua na segunda posição. Na
última jornada somou a 15.ª vitória
na prova no terreno do Jaca, por 5-
3, uma ronda antes de receber o lí-
der da Cohaemato, que levou a me-
lhor diante dos Romanos, por 6-3.
Um encontro de extrema importân-
cia para os avenses, que podem estar
a um passo da subida as nacionais.

Na II Divisão, série 2, o Negrelos
conquistou um importante triunfo
(2-0) na recepção ao conjunto do
Aliviado, que ocupa a última posi-
ção na tabela classificativa. Na pró-
xima jornada, a equipa de Santo
Tirso viaja até Paços de Ferreira para
defrontar o Arreigada, equipa que
tem apenas menos quatro pontos.

FEMININO EM MAUS LENÇÓIS
Histórias bem diferentes sucedem-
se no sector feminino. Na I Divisão,
Sofia Ferreira e Dani, avenses que
actuam no Restauradores Avintenses,
estão a um passo muito pequeno
de se sagrarem, novamente, campe-
ãs distritais. Basta uma vitória em
Alfena, no próximo sábado, e o clu-
be de Vila Nova de Gaia volta a
fazer a festa pelo segundo ano con-
secutivo.

Em pólos diferentes estão as for-
mações do S. Mamede e do
Desportivo das Aves. Enquanto a
equipa de Simão Pedro se mantém
segura na quarta posição (a melhor
classificação da sua curta história),
as avenses comandadas por Estela

EQUIPA DE FUTSAL COM MENOS UM PONTO DO QUE A
COHAEMATO

Aves recebe líder na
próxima jornada
HÁ JOGO GRANDE NO PRÓXIMO SÁBADO EM VILA DAS
AVES. A EQUIPA SÉNIOR DE FUTSAL RECEBE O LÍDER
(COHAEMATO) E SÓ A VITÓRIA IMPORTA AOS PUPILOS DE
NORBERTO MONTEIRO.

o melhor seguimento a um bom pas-
se de David Simão. O Aves, que dei-
xou de fora Uederson em troca com
Nélson Pedroso (ex-Portimonense)
procurou reagir e até esteve perto do
empate quando João Silva cabeceou
ao lado com o guardião do Fátima já
fora do seu alcance. A verdade é que
foi um jogo morno, sem grandes opor-
tunidades de golo e alguma apatia
por parte de ambas as equipas. Ain-
da assim foram os da casa que tive-
ram sinal mais e acabaram por repetir
o resultado alcançado na primeira

volta em Vila das Aves estando a um
ponto do Desportivo na tabela clas-
sificativa.

Este resultado não abala a cami-
nhada triunfante que o Desportivo tem
vindo a realizar. Recorde-se que ainda
na última ronda, o Aves rumou a Bar-
celos e derrotou um candidato à subi-
da Gil Vicente, que, contudo, está na
modesta 12.ª posição. Uma derrota
que ditou mais um chicotada na Vitalis,
a terceira “provocada” pelos avenses
(a primeira foi Bruno Cardoso no Pe-
nafiel e mais tarde Vítor Oliveira do
Trofense), já que os minhotos dispen-
saram Rui Quinta. Mas o importante
da partida com os “galos” foi mais
um golo de João Silva. O jovem que
tem chamado a atenção dos grandes
clubes nacionais foi, mais uma vez
decisivo, e está associado a todas as
últimas vitórias avenses. Ou seja, quan-
do João não marca, o Aves dificilmen-
te consegue ganhar, pelo menos as-
sim tem sido nas últimas jornadas.

RECEPÇÃO AO COVILHÃ NO DOMINGO
No próximo domingo e em jogo a
contar para a 23.ª o Desportivo rece-
be o aflito Covilhã, que ocupa a pe-
núltima na tabela classificativa, com
24 pontos, os mesmos que o Chaves
(14.º) e menos um do que Penafiel e
Gil Vicente. |||||||

FICHA TÉCNICA
FÁTIMA, 1 | NENÉ, PEDRO CORREIA, VERÍSSIMO,

JOÃO PEREIRA, HÉLIO NETO, JORGE NEVES, KATA,

JOÃO VILELA (DAVID SIMÃO, 61'), ANDRÉ

CARVALHAS, NUNO SOUSA (DIONÍSIO, 72') E MIGUEL

PAIXÃO (HÉLDON, 61'). TREINADOR: RUI VITÓ-

RIA. DESPORTIVO DAS AVES, 0 | RUI FARIA, LE-

ANDRO, TIAGO VALENTE, SÉRGIO NUNES, HENRI-

QUE, JORGE DUARTE (KAMANI HILL, 78'), AMAURY

BISCHOFF, VINICIUS (ANDRÉ CARVALHO, 67'),

PEDRO PEREIRA (VÍTOR HUGO, 85'), JOÃO SILVA E

LUISINHO. TREINADOR: MICAEL SEQUEIRA. ÁR-

BITRO: VASCO SANTOS (PORTO). JOGO DISPUTA-

DO NO MUNICIPAL DE FÁTIMA, EM FÁTIMA. CAR-

TÕES AMARELOS: AMAURY BISCHOFF (60'), JORGE

NEVES (64'), JOÃO SILVA (70'), JORGE DUARTE (75'),

NETO (83'), RUI FARIA (88') E LUISINHO (90').

Torres estão em situação delicada
já que se encontram na 11.ª posi-
ção, com 14 pontos somados, os
mesmos que a Juventude de Malta,
que, porém, está no 10.º lugar. Ou
seja, as avenses estão no primeiro
lugar da linha de água e os 12 pon-
tos que faltam disputar serão de
entrega suprema e decisivos para o
futuro da equipa. Ainda assim, a vi-
tória na última ronda frente ao Bri-
osos Valboenses, por 1-0, pode re-
velar-se determinante na recta final
do Campeonato. Até ao final da
prova o Aves tem que medir forças
com Mindelo (c), Avilhó (f),
Rebordões (c) e Gondomar (f).

Mais negro está ainda o destino
do Rebordões, que somou apenas
seis pontos até ao momento. Mate-
maticamente ainda é possível mas
será muito complicado à equipa de
Lino Teixeira manter-se no escalão
principal da modalidade.

DÉRBI SÁBADO NAS CALDAS DA SAÚDE
Por fim, na II Divisão continua tudo
em aberto já que ambas as forma-
ções de Santo Tirso continuam a
lutar pelos lugares cimeiros. A se-
gunda volta arrancou há três jorna-
das e o S. Salvador está na terceira
posição depois do triunfo na recep-
ção ao Ancede, por 4-2, benefici-
ando do deslize dos Jovens Uni-
dos frente aos Leões da Citânia. Já
o ARCA, que tem um jogo a menos,
rumou ao reduto do líder Póvoa
Futsal e empatou a uma bola, numa
partida em que a sorte nada quis
com a formação de Areias. |||||

GIL VICENTE - CD AVES: ATÉ O GALO CAIU

Na jornada anterior, o Desportivo das Aves foi a Barcelos, somando
mais uma vitória frente ao Gil Vicente. 0-2 foi o resultado final. Uma
derrota para a equipa da casa que até fez com que o galo caísse.
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A notícia carece ainda de alguns es-
clarecimentos, mas acima de tudo de
confirmação oficial. Ainda assim, ao
que conseguimos apurar existe uma
forte possibilidade do Moreirense, lí-
der isolado da Zona Norte do Cam-
peonato Nacional da II Divisão ter,
involuntariamente, utilizado um joga-
dor que se encontrava inscrito por
outro clube. A confirmar-se essa situ-
ação, o clube de Moreira de Cónegos
pode sofrer consequências graves, que
incluem perda de pontos na secreta-
ria. Assim, e tendo em conta o atual
panorama da classificação, o benefi-
ciário direto será o FC Tirsense, que
está na segunda posição, com mais
três pontos do que o terceiro (Gon-
domar). Os próximos dias devem re-

MOREIRENSE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE PERDER PONTOS NA SECRETARIA

Jesuítas espreitam liderança
SE AS VITÓRIAS CONTINUAM UMA ATRÁS DA OUTRA E NA CLASSIFICAÇÃO GERAL O FC
TIRSENSE ESTÁ JÁ NA SEGUNDA POSIÇÃO A OITO PONTOS DO LÍDER, MOREIRENSE, MAS
COM MENOS UM JOGO, O PRIMEIRO LUGAR PODE ESTAR AINDA MAIS PERTO DO QUE SE
POSSA PENSAR. É APENAS UMA POSSIBILIDADE MAS QUE GANHA MAIS ÊNFASE DE DIA PARA
DIA CASO SE CONFIRME QUE O CONJUNTO DE MOREIRA DE CÓNEGOS UTILIZOU UM
JOGADOR INSCRITO POR OUTRO CLUBE.

Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

negrelcar - centro de assistência auto, lda.
Av. 27 de Maio, 817 | 4795-545 Vila de Negrelos

 Telf.: 252 870 870  - Fax: 252 870 879 | E-mail: negrelcar@sapo.pt

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053

FC TIRSENSE, 2 | PEDRO ALBERGARIA, QUEIRÓS,

MARCO RIBEIRO, PAULO SAMPAIO E SERGINHO;

MARCO LOUÇANO, HUGO CRUZ (PINTO, 71),

RICARDO ROCHA, VELOSO (VILAÇA, 63), FONSECA

E ROBERTO (MANUEL LUÍS, 89). TREINADOR:

QUIM MACHADO. LOUROSA, 0 | NUNO RIBEIRO,

PEDRINHO, CARLOS FILIPE, POLÍCIA E CRISTIANO;

MARCO FILIPE, DIOGO TORRES (RUI LOPES, 69),

MOISÉS E INZAGHI (MÁRIO, 62); LIMA E FILIPE

CÂNDIDO (KINZINHO, 81). TREINADOR: MANUEL

RIBEIRO. ÁRBITRO: ROGÉRIO RIBEIRO (AF

SANTARÉM). JOGO DISPUTADO NO ESTÁDIO ABEL

ALVES FIGUEIREDO, EM SANTO TIRSO. AO INTER-

VALO: 1-0. MARCADORES: FONSECA (17) E VILAÇA

(87). CARTÕES AMARELOS: QUEIRÓS (19),

DIOGO TORRES (37), VELOSO (42), MARCO FILI-

PE (61), MARCO RIBEIRO (65), PEDRINHO (74),

FILIPE CÂNDIDO (76) E MOISÉS (86).

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - MOREIRENSE 22 41

2 - TIRSENSE 22 40

3 - GONDOMAR 22 37

4 - VIZELA 22 33
5 - RIBEIRÃO 22 28

7 - BOAVISTA 22 27

9 - AD LOUSADA 22 25

10 - PADROENSE 22 24

11 - PAREDES 22 24

6 - SP. ESPINHO 22 28

22

13 - MERELINENSE 22 21
22 2114 - LUSITÂNIA LOUROSA

22 1515 - VIEIRA

12 - AL. LORDELO 22 24

268 - VIANENSE

MERELINENSE 0 - PADROENSE 0

TIRSENSE 2 - LUSITÂNIA LOUROSA 0

VIZELA 1 - MOREIRENSE 1

RIBEIRÃO 1 - PAREDES 0
GONDOMAR 2 - ALIADOS LORDELO 1

BOAVISTA 2 - SP ESPINHO 1

SP. ESPINHO - MERELINENSE
PADROENSE - TIRSENSE

VIANENSE 4 - AD LOUSADA 0

MOREIRENSE - RIBEIRÃO
PAREDES - VIEIRA
ALIADOS LORDELO - VIANENSE
AD LOUSADA - BOAVISTA

LUSITÂNIA LOUROSA - VIZELA

JORNADA 22 - RESULTADOS
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quistados, os tirsenses mantêm a se-
gunda posição isolados, com 40 pon-
tos, menos oito do que a equipa de
Moreira de Cónegos, que, contudo,
tem um jogo a mais. Assim, e quan-
do ainda faltam disputar oito jorna-
das e estão em causa 24 pontos, tudo
é possível e o “sonho comanda a
vida” e, neste caso, o coração de to-
dos os jesuítas.

Na próxima ronda, a equipa de
Quim Machado ruma ao Padrão da
Légua para medir forças com a for-
mação de Matosinhos – Padroense –
uma partida que se antevê muito com-
plicada, apesar do resultado alcança-
do na primeira volta: 3-0 (golos de
Hugo Cruz, Marco Ribeiro e Marco
Louçano).

AG A 30 ABRIL
Na próximo dia 30 de abril, o FCT
vai levar a efeito mais uma Assembleia
Geral na sede do clube, sita na Rua
D. Maria do Carmo Azevedo, ou seja,
no Estádio Abel Alves Figueiredo, com
um ponto único: eleição dos corpos
sociais, sendo que a entrega das lis-
tas pode ser levada a efeito até seis
dias antes do acto eleitoral. Caso tal
não se confirme, o FC Tirsense deve
continuar a ser liderado por uma
Comissão Administrativa. |||||||

velar-se claros na confirmação, ou não,
das desconfianças.

Entretanto, importante, isso sim, é
a carreira que o clube jesuíta tem vin-
do a realizar. Nos últimos quatro jo-
gos somou vitória atrás de vitória in-
cluindo frente ao líder Moreirense,
em Moreira de Cónegos (a primeira
da época), por dois golos (Fonseca e
Hugo Cruz) sem resposta. Mas a tur-
ma jesuíta não desacelerou e no do-
mingo recebeu e derrotou o Lusitânia
de Lourosa pelo mesmo resultado, de
novo com Fonseca a abrir o marcador,
enquanto Vilaça fechou a contagem,
após ter substituído Veloso, já no de-
correr do segundo tempo. Uma vitó-
ria ainda saboreada com mais garra
dado que o Moreirense voltou a ce-
der terreno empatando em Vizela a
uma bola. Com os três pontos con-

FICHA TÉCNICA

|||||| TEXTO: ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

Desta vez o destaque recai na equi-
pa dos Pré-Escolas. Os seus respon-
sáveis sabem que, só com muito tra-
balho e ultrapassando obstáculo
após obstáculo, conseguirão levar
o barco a bom porto. As condições
de trabalho não são as ideais, mui-
to longe disso e este Inverno tão
rigoroso também não tem ajudado
em nada, tornando os campos de
treino em autênticos pantanais, por
isso as vitórias são saboreadas com
muito mais intensidade.

Na foto, vemos a equipa B que
conseguiu, no passado dia 27 de
fevereiro, a sua primeira vitória, ao
ganhar por 4-3 na deslocação a
Ribeirão. Tem sido assim ao longo
de todas as jornadas; independen-
temente do resultado, o final é de
festa e a confraternização com ad-
versários uma realidade. Já neste fim
de semana, a equipa voltou a per-
der, 0-3 contra o Aves B. O resul-

tado poderia ter sido outro, mas tem
que se dar mérito ao adversário que
soube aproveitar melhor as oportu-
nidades, e continuar a trabalhar
com o mesmo afinco, pois os resul-
tados aparecerão, com certeza.

EQUIPA A DOS MINIS
Em relação à equipa A dos Minis,
depois de tropeçar em Ribeirão na
jornada anterior, voltou às vitórias,
derrotando o Aves por um tangen-
cial 5-4, afastando-se assim do “ri-
val” na classificação. Pior sorte tive-
ram os Infantis que se deslocaram
à E. F. Hernâni Gonçalves e foram
derrotados por 1-3. Quanto à equi-
pa federada dos Escolas, continua
a fazer “vítimas”. Depois de na pas-
sada semana, terem ido a Mon-
tezelo vencer por 7-3, desta vez a
vitima foi o Aliados de Lordelo,
autenticamente cilindrado por um
concludente 12-0. Já a outra equi-
pa de Escolas, perdeu 2-3 na
deslocação ao New Team.

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA
Minis: Ringe A 5 - Aves 4; Pré-Esco-
las: Aves B 3 - Ringe B 0; Infantis: E.
F. Hernâni Gonçalves 3 - Ringe 1;
Escolas: Ringe (fed) 12 - Aliados de
Lordelo 0 - New Team 3 - Ringe 2. ||||||

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COMPLEXO
HABITACIONAL DE RINGE

Pré-Escolas no
bom caminho

As condições de trabalho
não são as ideais, muito
longe disso e este Inver-
no tão rigoroso também
não tem ajudado nada

EQUIPA B CONSEGUIU, NO PASSADO DIA 27 DE
FEVEREIRO, A SUA PRIMEIRA VITÓRIA, AO GANHAR POR
4-3 NA DESLOCAÇÃO A RIBEIRÃO
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CONSULTA FARMACÊUTICA

E NOVOS SERVIÇOS NA FARMÁCIA:
- ENTREGAS AO DOMICILIO

- NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

- PODOLOGIA

- PRIMEIRO SOCORROS

(serviço prestado por enfermeiros)

- APOIO DOMICILIÁRIO

- VACINAÇÃO

(ao abrigo do artº 36 do DL nº 307/2007 de 31 de Agosto)

ABERTA 365 DIAS - ATÉ ÀS 22H30

Os jogadores que participaram foram
os que se apuraram no preliminar re-
alizado nas férias do Natal, em Matosi-
nhos, e os campeões da época passa-
da. Os jogadores que se apuraram e
representaram o Pontex (Núcleo de
Xadrez da Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola da
Ponte) foram: André Costa (sub-8),
Júlio Silva (sub-8), Tiago Paulo (sub-
10), Baltazar Lomba (sub-12) e André
Martins (jogador sub-16, repescado
para os sub-20). As classificações dos
jogadores do Pontex foram: André

ENTRE OS DIAS 13 A 21 DE FEVEREIRO REALIZOU-SE O DISTRITAL DE JOVENS DO PORTO,
EM XADREZ, EM LEÇA DA PALMEIRA, NO SALÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS.

Distrital de xadrez de jovens

ARMINDO ARAÚJO E MIGUEL RAMALHO SUBIRAM À LIDERANÇA CAMPEONATO DO MUNDO
DE RALIS PRODUÇÃO (PWRC), AO CONQUISTAREM O PRIMEIRO PONTO NO MÉXICO.

Aplicando um ritmo bastante sólido
desde o inicio da prova, o piloto
tirsense fez valer a sua táctica “Fize-
mos um rali sem cometer um único
erro e tudo correu na perfeição. Toda
a equipa fez um excecional trabalho
e estamos muito satisfeitos por ter-
mos vencido novamente no PWRC.”
afirmou Armindo Araújo, acrescen-
tando que o resultado coloca-o “na
liderança do campeonato que era, à
partida, nesta prova, o nosso princi-
pal objectivo” – concluiu.

Desde 2004, que um piloto por-

Armindo Araújo vence no México
e conquista o primeiro ponto

No passado dia 6 de março, Jorge
Machado (na primeira imagem, em
baixo), sagrou-se campeão nacio-
nal em kumite menos de 67 kg, no
campenonato nacional de karate
seniores, que se realizou em Lagos.
O Karate Shoto-kan Vila das Aves
apresentou-se com os 4 atletas que
foram ao regio-nal norte, e todos fi-
caram apurados. Os outros karate-
cas avenses, Tiago Lima, Marina Aze-
vedo e Leticia Costa, fizeram uma
bom campeonato mas não conse-
guiram chegar ao pódio, mesmo
assim foi muito bom o desempe-
nho dos karatecas de Vila das Aves,
destacando, contudo, o titulo do
Jorge Machado.

ANA MONTEIRO E BRUNO
FERNANDES  TRAZEM MEDALHAS
PARA A NEGRELENSE
No passado sábado dia 27 de Fe-
vereiro decorreu o torneio Nacio-
nal de Núcleo Português de Karate,
no Pavilhão da Rota dos Móveis em

Costa, campeão sub-8 (conquistan-
do assim o bicampeonato), Júlio Silva,
vice-campeão sub-8, Tiago Paulo, 3º
classificado sub-10, Baltazar Lomba,
5º classificado sub-12, André Martins,
7º classificado sub-20.

Apesar de ter jogado dois esca-
lões acima do que seria normal para
a sua idade, o André Martins conse-
guiu realizar três pontos e terá sido o
primeiro jogador do Pontex a conse-
guir Elo FIDE – sistema de classifica-
ção da Federação Internacional de
Xadrez que mede a força de jogo dos

diferentes xadrezistas.
Os campeões de cada escalão fo-

ram: sub-8- André Costa, Pontex, sub-
10- André Ventura, Grupo de Xa-
drez do Porto, sub-12- Bernardo
Guerra, Grupo Desportivo Dias
Ferreira, sub-14- André Mateus, Aca-
demia de Xadrez de Gaia, sub-16-
Jorge João Ferreira, Grupo Desportivo
Dias Ferreira, sub-18- Miguel Ferreira,
Academia de Xadrez de Gaia, sub-
20- Simão Pintor, Grupo Desportivo
Dias Ferreira. | | | | | ANDRÉANDRÉANDRÉANDRÉANDRÉ     MMMMMARTINSARTINSARTINSARTINSARTINS,
APROFUNDAMENTO

tuguês não somava pontos no esca-
lão máximo dos ralis. “Foi sem duvi-
da uma prova fantástica e penso que
o resultado em termos de classifica-
ção geral fala por si. Fiz o meu pri-
meiro ponto em termos absolutos e
estou obviamente muito contente”,
disse ainda o piloto de Santo Tirso.

Já a pensar na próxima prova o pi-
loto que defende as cores da Mitsu-
bishi Motors, Galp, TMN, MCA e Lusi-
tania Seguros vai dentro de dias rea-
lizar um novo teste com o Mitsubishi
Lancer EVO X, para que tudo esteja a

cem porcento à partida do Rali da
Jordânia. “Vamos voltar a testar o car-
ro para encontrar o melhor acerto pa-
ra a próxima prova onde manteremos
a mesma estratégia utilizada até aqui.
Apesar de ser um rali totalmente des-
conhecido para nós tudo faremos para
continuar na liderança do campeo-
nato”, concluiu Armindo Araújo.

O Rali da Jordânia disputa-se en-
tre 1 e 3 de Abril e será a terceira
prova da temporada para a equipa
portuguesa que tripula o carro da
Ralliart Itália. ||||||

KARATE

Jorge Machado sagra-
se campeão nacional
de karate seniores

Lordelo, Paredes. A Negrelense es-
teve presente com alguns atletas e
um árbitro, os atletas foram os se-
guintes: J.P.(João Paulo), Tiago Ribei-
ro e Rita Martins. Mas Ana Mon-
tei-ro foi a grande vencedora na
prova de Kata Individual Seniores
feminino, batendo assim todas as
suas adversárias diretas. É de sali-
entar que estiveram presentes os
melhores atletas a nível nacional e
mesmo alguns atletas do nosso país
vizinho, Espanha. No mesmo dia,
mas em Barcelos, dispotou-se, a Taça
Nacional do C.P.K. nas categorias
Infantis, Iniciados e Juvenis. A Ne-
grelense, participou com os atletas:
Bruno Fernan-des e Rute Barbosa
em Infantis, Helder Monteiro e Ana
Machado em Iniciados, J.P., Tiago Ri-
beiro e Rita Martins em Juvenis. Foi
uma competição bastante renhida,
fazendo boas katas e bons comba-
tes. Mas quem trouxe para casa a
vitória, foi Bruno Fernandes, que
venceu em katas Intantil ||||||
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Luís Freitas, mais conhecido por Jonas,
como carinhosamente é tratado en-
tre todos, mas sobretudo pela espo-
sa, Diva Barros, é natural de Vila das
Aves. Aos 34 anos, Jonas não es-
conde a sua paixão por motas, que
vem de longe, embora só no último
ano se tenha aventurado como pilo-
to de moto 4 depois de muitos anos
a guiar uma de duas rodas.

«Sempre tive uma grande paixão
pelas motas, mas o bichinho da moto
4 despertou mais tarde. O meu cu-
nhado tinha uma e de vez em quan-
do pedia-lhe para ir dar uma volta.
Fui ganhando gosto e deu no que
deu. Até me arriscar nas provas foi
um passo», confessou Jonas, entre
sorrisos, enquanto Diva Barros nos
mostrava, orgulhosa, o casal ao vo-
lante do seu amor anterior: CBR 1100.

A primeira moto 4 era uma
LT2400 e foi ao volante da mesma
que se sagrou vice-campeão regional
do Norte na categoria de Quadcross
Promoção no meio de grandes no-
mes da modalidade na última tem-
porada. Para a nova época, que estas
prestes a arrancar, e já ao volante da
sua LTR 450, Jonas tem objetivos cla-
ros e os pés bem assentes no chão,
apesar de toda a ambição: «O Cam-
peonato Nacional vai ser uma expe-
riência nova e sei que vou competir
com alguns dos melhores pilotos que
existem, mas a meta é ficar mesmo
entre os cinco primeiros classificados».

A POUCOS DIAS DO ARRANQUE DO NACIONAL DE QUADCROSS,
AVENSE JONAS ABRE O CORAÇÃO E CONFESSA

Ficar entre os
cinco primeiros
A MENOS DE UMA SEMANA DO ARRANQUE DO CAMPEONA-
TO REGIONAL DO NORTE FOMOS AO ENCONTRO DO JOVEM
PILOTO LUÍS FREITAS “JONAS”, QUE DEPOIS DE NA ÚLTIMA
ÉPOCA TER CONQUISTADO O TÍTULO DE VICE-CAMPEÃO NA
CATEGORIA DE QUADCROSS PROMOÇÃO, PARTE PARA A
NOVA TEMPORADA COM OS PÉS ASSENTES NA TERRA MAS
AMBIÇÃO REDOBRADA NA NOVA CATEGORIA: QX BASIC.

Ainda assim, o piloto que conta com
o apoio incondicional da advogada de
profissão e companheira de 16 anos
– namoraram 13 e casaram há três –
reconhece que a competitividade vai
ser muito forte, mas o Campeonato
Regional Norte será a prova em que
maiores dificuldades são esperadas
e Jonas explica porquê: «Os primeiros
cinco classificados do Campeonato
anterior são obrigados, no seguinte,
a disputar a categoria superior, que
no caso se designa Elite. E nessa pro-
va actuam os pilotos que disputam o
Campeonato Nacional. Ou seja, o Re-
gional serve de preparação para o Na-
cional. Por isso, esperamos grandes
dificuldades, mas darei o meu me-
lhor garantidamente».

FALTA DE APOIOS ENTRISTECE
Apesar de toda a dedicação e empe-
nho nem tudo é fácil para levar em frente
o sonho, mas acima de tudo o pra-
zer. Jonas continua a correr por si e
para si. Os apoios são nulos e as des-
pesas continuam a acumular. Quan-
do Jonas e Diva nos receberam ama-
velmente em sua casa tinham acaba-
do de ir buscar a mota ao mecânico e
os arranjos e ajustes rodaram os 2500
euros. Um valor suportado pelo ca-
sal, que além disso, assegura ainda to-
das as inscrições, deslocações e todas
as despesas inerentes às participações.
Isso, sem esquecer que os próprios
treinos são pagos, já que tem que alu-
gar a pista e, no mínimo, desembolsa
5 euros por menos de uma hora, na
maior parte das vezes. Mas há mais,

como atenta Diva Barros: «Para com-
petir no Campeonato Nacional é obri-
gatório adquirir uma licença e essa
custa 220 euros. O mesmo se passa
no Regional, sendo que essa é um
pouco mais barata: 130. Além disso,
existem as inscrições para cada pro-
va. No regional pagamos 15 euros e
no Nacional 40. Tudo isto sem que
tenhamos apoio». E estas são as re-

gras o que implica um grande esfor-
ço financeiro. E se em termos regio-
nais ainda se vai compreendendo
porque são provas “piratas” organi-
zadas por “carolas” e “amantes da
modalidade”, o mesmo não se en-
tende por parte da Federação de
Motociclismo de Portugal.

HISTÓRIA DO “PUTO”
Mas se o gosto pela modalidade é
vivido de forma intensa e com entre-
ga total, nem tudo tem sido fácil para
a equipa JPJ Race Team liderada por
Jonas e por João Vale, ou o “puto”
como é conhecido na competição. E
esta é mais uma história curiosa. É
que o “puto” é mesmo uma criança
de apenas 14 anos, mas em prova
supera adultos bem rotinados e mui-
to experientes. Jonas explica o apeli-
do do jesuíta João Vale, campeão
nacional: «Estávamos numa prova em
Torres Vedras e o João, que tem uma
qualidade acima da média para a ida-
de, participou no escalão principal, ao
lado de pilotos já muito experientes.
Surpreendeu, como era esperado,
porque de facto é um grande piloto,
mas a concorrência era fortíssima. Por
isso, não foi muito bem aceite a for-
ma como no final da primeira manga
conseguiu vencer. E o segundo clas-
sificado disse a alguém: «Achas que
me vou deixar vencer por um miú-
do?». Na segunda manga, o João vol-
tou a dar cartas e venceu com natu-
ralidade. Então escrevi numa folha:
“o puto é primeiro”. A partir daí ele
ficou conhecido como o “puto”».

ACIDENTE NÃO O DEMOVEU
Jonas salienta que além da competição
existe muita camaradagem entre os
pilotos e «se um se despista e outro
está perto, ajuda-o no que pode». Mas
isso não é sinónimo de segurança. O
risco que corre é muito elevado e
quem assiste só sossega quando a pro-
va chega ao fim e se vê que tudo cor-
reu bem. Diva Barros, que hoje é um
cicerone exímio da modalidade, asse-
gura que enquanto Jonas não corta
a meta e pára a mota não há sosse-
go: «É muito difícil. Estou sempre com
o coração a mil com o receio que cor-
ra algo mal. Os saltos são muito ar-
riscados e podem originar acidentes
muito complicados. Por isso, só fico
descansada quando o vejo terminar
e tenho a certeza que está bem».

Mas por duas vezes isso não acon-
teceu. Ao volante da moto 4, Jonas
já desmanchou um pulso: «Houve um
piloto que se despenhou e eu para
não embater desviei-me e bati na mota.
Acabei por me lesionar no pulso».

Ainda assim, esse não foi o seu
acidente mais grave. Esse aconteceu
em estrada comum e ao volante de uma
mota de duas rodas e levou a várias
cirurgias e muitos meses de fisiotera-
pia. «Não foi fácil. Parti a perna em três
sítios. Foi uma luta terrível», relembra,
enquanto nos mostra as marcas deixa-
das e Diva encolhe o rosto recordan-
do a fase terrível porque passaram.

Agora as baterias estão carrega-
das e tudo está pronto para o arran-
que do Regional Norte, já no domin-
go, em Moreira de Cónegos. |||||||

Apesar de toda a dedica-
ção e empenho nem tudo é
fácil para levar em frente
o sonho. Jonas continua a
correr por si e para si. Os
apoios são nulos e
as despesas acumulam-se.

DATA
11 ABRIL

30 MAIO

13 JUNHO

11 JULHO

29 AGOSTO

3 OUTUBRO

NOME DA PROVA
QX SERAFÃO

QX ALQUEIDÃO

QX OLIVEIRA SANTA MARIA

QX OURÉM

QX CASTELO DE PAIVA

QX QUADMANIA

ORGANIZADOR
RBA

TBA

TBA

TBA

TBA

A DESIGNAR

MODALIDADE
QUAD CROSS

QUAD CROSS

QUAD CROSS

QUAD CROSS

QUAD CROSS

QUAD CROSS

CALENDÁRIO QX 2010

DATA
14 MARÇO

21 MARÇO

18 ABRIL

2 MAIO

LOCAL
MOREIRA DE CÓNEGOS (GUIMARÃES)

LANDIM (FAMALICÃO)

MOURE (VILA VERDE)

GONDIFELOS (FAMALICÃO)

MODALIDADE
MOTOCROSS E QUADCROSS

QUADCROSS E JUNIORES

SUPERCROSS E JUNIORES

MOTOCROSS (EXTRA) E QUADCROSS (EXTRA)

REGIONAL NORTE (CALENDÁRIO PROVISÓRIO) - DATAS INICIAIS



DIVERSOS
Carneiro (21/3 a 20/4)
CARTA DOMINANTE: 10 de Paus, que
significa Ilusão. AMOR: Faça uma in-
trospecção e procure saber o que é
melhor para si neste momento. Olhe
em frente e verá que existe uma luz
ao fundo do túnel! SAÚDE: A fadiga
apodera-se de si. Descanse mais. DI-
NHEIRO: Não enverede por negócios
duvidosos. NÚMERO DA SORTE: 32

Touro (21/4 a 20/5)
CARTA DOMINANTE: 3 de Espadas,
que significa Amizade, Equilíbrio.
AMOR: Poderá sentir alguma difi-
culdade em estabelecer um verda-
deiro contacto emocional com a
pessoa que ama. Aprenda a trazer
para a luz o melhor do seu ser! SAÚ-
DE: O stress acumulado poderá tra-
duzir-se em cansaço. DINHEIRO:
Modere as suas expectativas, os
tempos não estão para gastos. NÚ-
MERO DA SORTE: 53

Gémeos (21/5 a 20/6)
CARTA DOMINANTE: 4 de Paus, que

significa Ocasião Inesperada. AMOR:
Seja mais espontâneo pois a sua ten-
dência irá no sentido de racionali-
zar as suas emoções. A felicidade es-
pera por si, aproveite-a! SAÚDE: Po-
derá sentir-se cansado e desmoti-
vado. DINHEIRO: Aproveite as opor-
tunidades. NÚMERO DA SORTE: 26

Caranguejo (21/6 a 21/7)
CARTA DOMINANTE: 4 de Ouros,
que significa Projectos. AMOR: Cor-
re o risco de entrar em conflito com
a pessoa que presentemente ocupa
um lugar de destaque na sua vida.
SAÚDE: Não surgirão problemas de
maior. DINHEIRO: Evite excessos e
procure manter o sentido de equi-
líbrio. Descubra a imensa força e
coragem que traz dentro de si! NÚ-
MERO DA SORTE: 68

Leão (22/7 a 22/8)
CARTA DOMINANTE: 3 de Espadas,
que significa Equilíbrio. AMOR:
Procure ser mais tolerante para
com o seu par. SAÚDE: Não terá pro-

blemas, mas controle o seu apetite.
DINHEIRO: Não é boa ideia lançar-
se em projectos muito arrojados
neste momento. Que o sucesso es-
teja sempre consigo! NÚMERO DA
SORTE: 53

Virgem (23/8 a 22/9)
CARTA DOMINANTE: Valete de Es-
padas, que significa Vigilante.
AMOR: As amizades mais próximas
irão apoiá-lo. Lute para ser feliz!
SAÚDE: Cuidado com problemas
renais. DINHEIRO: Não é boa altura
para gastos supérfluos. NÚMERO DA
SORTE: 61

Balança (23/9 a 22/10)
CARTA DOMINANTE: o Dependura-
do, que significa Sacrifício. AMOR:
Está agora mais virada para o seu
companheiro. Proteja as suas emo-
ções tornando-se cada dia que pas-
sa num ser humano mais forte e en-
tão sim, será feliz! SAÚDE: Poderá
vir a queixar-se de um certo cansa-
ço. Aprenda a relaxar. DINHEIRO:

Espera-o um período sem surpre-
sas. NÚMERO DA SORTE: 12

Escorpião (23/10 a 21/11)
CARTA DOMINANTE: o Diabo, que
significa Energias Negativas. AMOR:
É altura de reunir os amigos e não
desperdiçar a ajuda de quem lhe
quer bem. SAÚDE: Sempre que lhe
for possível afaste-se das rotinas, só
lhe trará benefícios. Aprenda a es-
crever novas páginas no livro da sua
vida! DINHEIRO: Surgirá uma opor-
tunidade interessante para aplicar
capital. NÚMERO DA SORTE: 15

Sagitário (22/11 a 21/12)
CARTA DOMINANTE: 2 de Espadas,
que significa Afeição, Falsidade.
AMOR: Se estiver a enfrentar difi-
culdades com a pessoa amada, con-
seguirão alcançar a serenidade e a
estabilidade. A força e a humilda-
de caminham de mãos dadas! SAÚ-
DE: Sempre que lhe for possível, dê
grandes passeios a pé. DINHEIRO:
Período sem alteração no sector

HORÓSCOPO, 2º QUINZENA DE MARÇO
Maria Helena

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

Peixes (20/2 a 20/3)
CARTA DOMINANTE: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Período em que
poderá conhecer novas pessoas e estabelecer novas amizades. Viva o presente com
confiança! SAÚDE: Poderá sentir algumas dores musculares. Poupe-se a esforços.
DINHEIRO: Não é boa altura para efectuar transacções comerciais. N.º DA SORTE: 73.

profissional. NÚMERO DA SORTE: 52

Capricórnio (22/12 a 20/1)
CARTA DOMINANTE: A Força, que
significa Força, Domínio. AMOR: As
relações com as pessoas que ama
não serão das melhores. Uma per-
sonalidade forte sabe ser suave e
leve como uma pena! SAÚDE: Pro-
cure um ginásio, faça exercício. DI-
NHEIRO: Espera-o um aumento, mas
continue a esforçar-se. NÚMERO DA
SORTE: 11

Aquário (21/1 a 19/2)
CARTA DOMINANTE: A Roda da For-
tuna, que significa Sorte em movi-
mento. AMOR: Conseguirá aproxi-
mar-se melhor dos outros porque
estará bem consigo mesmo. Não so-
fra por antecipação, porque assim
não viverá as alegrias e felicidades
de cada momento que passa. SAÚ-
DE: Período muito favorável. DI-
NHEIRO: Ofereça a si mesmo aquela
peça de vestuário que tanto gosta.
NÚMERO DA SORTE: 10

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE ACOLHIMENTO À TERCEIRA
 IDADE DE RORIZ

Assembleia geral ordinária
Convocatória
Abílio Fontes Martins, presidente da mesa da assembleia geral, vem, nos termos do artigo 29º, dos
estatutos do Casatir, convocar os associados para a assembleia geral que se realizará no dia 21 de março,
pelas 9h00, na sede, sito na rua de S.Pedro, nº 137, Roriz, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Leitura da acta da última assembleia geral ordinária;
2. Apreciação e votação do relatório de atividades e contas do exercício de 2009;
3. Outros assuntos de interesse.

No caso de à hora marcada não se encontrarem reunidas as condições previstas do artigo 31º do estatuto
do Casatir, a assembleia funcionará trinta minutos depois com os presentes.

Presidente da mesa da Assembleia geral
Abílio Fontes Martins

Completa a 13 de Março, 7 lindas primaveras o menino João Paulo Martins Macedo.João Paulo Martins Macedo.João Paulo Martins Macedo.João Paulo Martins Macedo.João Paulo Martins Macedo.
Teu avô materno, deseja-te nesta data tão querida e especial, muitos parabéns e muitos anos
de vida na nossa companhia. Muitos beijinhos e parabéns!

PASSA-SE
Confecção de malhas (a feitio) em Vila das Aves

CONTACTO: 916600852 | MOTIVO À VISTA



Os premiados no Sobreiro devem identificar-se
junto do restaurante; os premiados no Estrela do

Monte devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
1ª saída de março foi o nosso estimado assi-
nante, António Fernandes Ferreira Pacheco,
residente na Rua Amaro da Costa, em Oli-
veira S. Mateus.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     a feliz contem-
plada nesta 1ª saída  de  março foi a nossa
estimada assinante, Emília  A. Soutinho
Pereira, residente na rua dos Soutinhos, em
Roriz.

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte | Telf: 252 982 607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

DEVEM OS PREMIADOS RACLAMAR O SEU JANTAR NO PRAZO DE 3
SEMANAS (SALVO OS SORTEADOS QUE RESIDAM NO ESTRANGEIRO).
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Nº 433 - 11 DE MARÇO DE 2010

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

Rua de Romão 183 | Vila das Aves
Telm.: 93 332 02 93 | Telf.: 252 871 386
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FALECIDOS
Roriz - Ano 2009

Janeiro
Maria do Carmo Martins Coutinho, 80 anos
Bernardino da Silva Caldas, 79 anos
Artur de Castro Pereira Barroso, 67 anos

Fevereiro
José Maria Moreira Neto, 56 anos
Joaquina Carneiro, 78 anos

Março
Maria de Fátima Rebelo da Silva, 49 anos
Cristina Martins de Sousa, 84 anos
Joaquim Almeida Brandão, 87 anos

Abril
Maria Augusta Vieira, 81 anos
Joaquim Ferreira, 82 anos
Carolina Ferreira de Almeida, 93 anos
Alzira Martins de Moura, 89 anos

Maio
Maria de Fátima da Silva Barroso, 63 anos
Rita Barroso, 98 anos
Maria da Conceição da Silva Alves, 75 anos
Maria Guilhermina Pereira de Faria, 58 anos
Leuntino Dassonção Martins, 83 anos
Maria de Lurdes Ferreira da Silva, 81 anos
Jacinto da Silva, 79 anos
José Fernandes de Almeida, 79 anos

Julho
Alfredo Moreira Neto, 72 anos
António da Costa Oliveira, 53 anos
Albano Marques Pinto, 88 anos
Leopoldina da Conceição Martins, 91 anos

Setembro
Joaquim da Silva Martins, 72 anos
Maria Amélia da Costa Monteiro

Outubro
Maria Isabel Pereira Neto, 71 anos
Maria Alves Gomes, 74 anos
António Bernardino Ferreira, 83 anos
Abel Carneiro da Costa, 66 anos

Novembro
António Martins, 87 anos
Rosa Ferreira Pinheiro, 88 anos
Alcino Nascimento de Carvalho, 58 anos

Dezembro
Maria Adelaide de Oliveira, 77 anos
Maria de Oliveira, 81 anos

FARMÁCIAS
Negrelos- Ferreira 252941166
Aves - Coutinho. 252941290
Aves - Fontaínhas 252871960
S.MartºCampo-Popular 252843260
Rebordões 252833065
Vilarinho 252843894
Lordelo - Paiva 252941288
Riba d’Ave 252981358
Delães 252931216
Bairro 252932684

Roriz 252881850

HOSPITAIS
Santo Tirso 252830700
Guimarães 253540330
Riba d’Ave 252900800
Famalicão 252300800
Linha Saúde 24 800242424

CENTROS DE SAÚDE
Santo Tirso 252853094
Negrelos. 252870040
Vila das Aves 252870700
S. Martº Campo 252841128
Delães 252907030

BOMBEIROS
Aves 252820700
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

Vermelhos.. 252808900
Amarelos 252830500
Vizela 253489100
Riba d’Ave 252900200

GNR
Santo Tirso 252808250
Aves 252873276
Riba d’Ave 252982385
Lordelo 252941115

JUNTAS DE FREGUESIA
Rebordões 252872010
S.Tomé Negrelos 252941263
Roriz 252881600
S. Martº Campo 252841268
Lordelo 252941033
Bairro. 252931008
Riba d’Ave. 252981458
Delães 252933083
Aves 252941313

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso 252830400
Guimarães 253421200
Vª Nª Famalicão 252320900

INSTITUTO DO EMPREGO
Santo Tirso 252858080
Guimarães 253423850
VªNª Famalicão .252501100

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
Santo Tirso 252851383
Vª Nª Famalicão. 252372418
Guimarães 253413092

SEGURANÇA SOCIAL
Santo Tirso 252800370
S. Martº Campo. 252841421
Guimarães. 253520070
Vª Nª Famalicão.. 252311294

LAR FAMILIAR DA
TRANQUILIDADE

Aves 252942031

SOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDA..... 800201040

FALECIDOS
Vila das Aves
Fevereiro

entreMARGENS
entremargens@mail.telepac.pt

http://www.jornal-entre-margens.blogspot.com

www.facebook.com

2 – Elvira Ferreira Gomes, 87 anos
Rua S. João

4 – Maria Albertina Lopes Pereira, 78 anos
Lar Familiar da Tranquilidade

5 – Maria Cândida Magalhães Araújo, 69 anos
Calçada Azenha do Pisco

8 – David Martins da Cunha, 78 anos
Calçada da Carreira

10 – Manuel Machado, 85 anos
Lar Familiar da Tranquilidade

15 – Joaquim Neto, 82 anos
Freixieiro

15 – Joaquim Ferreira, 91 anos
Rua Srª da Conceição

16 – Noémia Pereira de Lima, 84 anos
Rua das Alminhas

17 – Joaquim Sousa Pacheco, 88 anos
Rua da Visitação
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